Árið 1875, l.dag júlímánaðar, varhiðfyrsta
löggefandi alþingi sett í Reykjavík.
Fyrst söfnuðust allir alþingismenn saman
ásamt landshöfðingjanum yfir Íslandi, Hilmari
Finsen, í alþingissalnum, og gengu þaðan til
guðsþjónustugjörðar i dómkirkjunni; prófastur Guðmundur Einarsson prjedikaði og lagði
út af Jóh. 18., 37. Að aflokinni guðsþjónustugjörðinni gengu menn aptur inn í alþingissalinn. Landshöfðingi las þá fyrst upp
skipun til sín, að setja þingið, svo hljóðandi:
Christian hinn Níundi, af guðs
náð Danmerkur konungur, Vinda
og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski,
Láenborg og Aldinborg.
Vora sjerlegu hyllil
Vjer veitum þjersem landshöfðingja Vornm yfír Voru landi íslandi allramildilegast
vald til að sitja hið reglulega alþingi, sem
kemur saman fimmtudaginn 1. dag júlímánaðar næstkomanda, og átt þú þar að auki að
birta alþingi boðskap Vorn, sem hjer með
fylgir og dagsettur er 1 dag.
Þetta er vilji Vor.
Felandi þig guði.
Ritað á höll Vorri Amalíuborg,
þann 24. maí 1875.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
Christian It.
(L. S.)
__________
C. S. Klein.
Til
Vors elskulega
herra Sörens Hilmars Steindórs Finsens,
Iíommandör af dannebrogsorðunni og dannebrogsmanns, Vors landshöfðingja yfiríslandi.

f>vf næst las landshöfðingi upp boðskap
konungs til þingsins svo hljóðandi:
Christian hinn Níundi, af guðs
náð Danmerkur konungur, Vinda
og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjetlmerski,
Láenborg Og Aldinborg.
Vora konunglegu kveðju.
Jafnframt og Vjer höfum falið landshöfðingja Vorum á hendur, að setja alþingi, sem
nú kemur saman, höfum vjer fundið hvöt til
þess, að lýsa yfir fyrir fulltrúum íslendinga
blultekning Vorri, er þeir nú eiga að feta
hin fyrstu spor á hinn nýja veg, sem lagður
er með stjórnarskránni 5. janúar 1874.
Með stjórnarskránni er veitt fulltrúum
landsins fullnaðaratkvæði um málefni þess,
full ldutdeild 1 löggjafarverkinu og fjárveitingarvald að þvf, er snertir tekjur og útgjöld
landsins. Framfarir íslands, gæfa þess og
hagsæld er þannig að miklu leyti komin undir
fulltrúum þjóðarinnar sjálfrar; en Vjer treystum þvf, að sú raun verði á, að hagsæld
iandsins einmitt sje með því borgið. í þessu
tilliti hefur það verið Oss gleðilegur fyrirboði, þá er vjer sóttum heim fsland á þúsundára-hátíð þess, að sjá svo margan vott
þess, að íslendingar mettu mikils frelsisgjöf
þá, sem Vjer af konunglegu fullveldi Voru
höfðnm gefíð þeim, og sem einmitt átti að
öðlast gildi samtfða þvf, er hátíð þessi fór
fram:
Á þessari hinni fyrstu reglulegu samkomu
hins nýja alþingis verða eigi allfá lagafrumvörp lögð fyrir þingið, og skuium Vjer meðal þeirra fyrst af öllu nefna fjárlagafrumvarpið,
er við meðferð þess fjárveitingarvaldið fœr 1
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fyrsta skipti tækifæri lil að neyta sfn. f
sambandi við það standa tvö lagafrumvörp,
annað um læknaskipunina og hilt um laun
íslenzkra embæltismanna. Um yfirgripsmeiri
endurbætur á fyrirkomulagi hinnar umboðsJegu stjórnar íslands, hversu æskilegar sem
þær gætu verið, hefur eigi getað komið til
tals, á meðan eigi er komin önnur skipun á
nm skattgjaldsmálefnin; en eins og þinginu
mnn verða skýrt frá, verður gjörð tilraun lil,
að þetta geti orðið, áður en langt líður.
Annað mál, sem Oss er mjög annt um, og
sem að Vorri hyggju er hið mesta velferðarmál landsins, er það, að efla samgöngur í
landinu ; en um það hafa þó eigi orðið gjörðar ákveðnar nppástungur f þetta sinn.
Fregnin um hina stórkostlegu náttúruviðburði, sem hafa gjört svo mikið tjón í
uorður-og austur-hluta íslands, hefur fengið Oss mikillar áhyggju. Þessir sorglegu atburðir hafa snorlið Oss þvf sárara, sem
Vjer frá íslandsferð Vorri f sumar sem leið
geymum að eins fagnaðarríkt minni, ekki
einungis nm hollustu þá og traust, sem landsmenn alstaðar sýndu Oss, heldur einnig um
hina svipmiklu náttúru íslands, eins og hún
kom Oss fyrir sjónir á ferð vorri um fjöll
íslands. Vjer höfum samt þá von, að það
reynist, að tjónið eigi sje meira en svo, að
ráðin verði bót á þvf fyrir hjálp hins Almáttuga, með sameiginlegri viðleitni, að minnsta
kosti að nokkru leyli.
Með þeirri hjartanlegu ósk, að hið þýðingarmikla starf, sem alþingi nú tekur til,
megi verða til blessunar landi og lýð, heitum Vjer alþingi hylli Vorri og konunglegri
mildi.
Ritað á höll Vorri Amalfuborg,
þann 24. maí 1875.
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli.
Christian R.
C. S. Klein.
Til
alþingis íslendinga.
Að því búnu kvaðst hann lýsa þvf yflr f
umboði konungs, að
hið fyrsta löggefandi alþingi væri sett.

Stóð þá upp annar þingmaður þingeyinga,
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum, og mælti :
Lengi liíi konungur vor, Krislján hinn
Níundi, og tóku þingmenn undir það í einn
hljóði.
Þessir voru þingmenn komnir.
Konungkjörnir alþingismenn:
). yfirdómstjóri Þórðnr Jónasson ;
2. biskup Pjetur Pjetursson ;
3. amtmaður Bergur Thorberg;
4. yfirdómari Jón Pjetursson;
5. landlæknir Jón Hjaltalín;
6. prófastnr Ólafur Pálsson.
Þjóðkjörnir alþingismenn:
1, I. þingmaður Skaptfellinga, prestur Páll
Pálsson;
2, 2.
—
Skaptfellinga,
hreppstjóri
Stefán Giríksson;
3, I.
—
Rangæinga, hreppstjóri Sighvatur Árnason;
4, 2.
—
Rangæinga, prestur ísleifur
Gíslason;
5, 1.
—
Árnesinga, settur sýslumaður Benidikt Sveinsson;
6, 2.
—
Árnesinga, hreppstjóri Þorlákur Guðmundsson;
7,
—
Vestmannaeyinga, bóndi Þorsleinn Jónsson;
8, I.
—
Gullbríngu- og Kjósarsýslubúa, dr. phil. Grímur
Thomsen;
9, 2.
—
Gullbringu- og Iíjósarsýslubúa, prófastur Þórarinn
10,

—

11,

—

12,

—

13,

—

14,

—

15,

—

Böðvarsson.
Reykvíkinga,
yfirkennari
Halldór Friðriksson.
Borgfirðinga, bóndi Guðmundur Ólafsson;
Mýramanna, bóndi Iljálmur
Pjetursson;
Snæfellinga, bóndi Þórður
Þórðarson.
Dalamanna, prófastur Guðmundur Einarsson;
Barðstrendinga, prófastur
Eiríkur Kuld ;
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þingmaður Strandasýslubúa, bóndi Torfi
Einarsson;
ísfirðinga, skjalavörður Jón
—
17, 1.
Sigurðsson;
—
ísfirðinga, prófastur Stefán
18, 2.
Stephensen;
Húnvetninga, bóndi Ásgeir
19, 1.
Einarsson;
Uúnvetninga, bóndi I’áll
—
20, 2.
Pálsson;
—
Skagfirðinga, bóndi Einar
21, 2.
Guðmundsson;
Eyfirðinga, hreppsljóri Ein—
22, 1.
ar Ásmundsson;
—
Eyfirðinga, verzlunarstjóri
23, 2.
Snorri Pálsson;
þingeyinga, prófastur Beni—
24, 1.
dikt Kristjánsson;
þingeyinga, hreppsljóri Jón
—
25, 2.
Sigurðsson;
Norður-Múlasýslu, umboðs26, 1.
—'
maður Páll Ólafsson;
Norður-Múlasýslu, umboðs27, 2.
maður Eggert Gunnarsson;
28, 1.
Suður-Múlasýslu, verzlunarstjóri Tryggvi Gunnarsson;
Suður-Múlasýslu,
hrepp29, 2.
—
stjóri Einar Gíslason.
I’ess skal gelið, að I. þingmaður Skagfirðinga, verzlunarstjóri Jón Blöndal, var eigi
kominn, og að bóndi Þorsteinn Jónsson frá
Nýjabæ hafði verið kosinn alþingismaður fyrir
Vestmannaeyinga í stað procurators Jóns Guðmundssonar, er dó 31. dag inaímánaðar
þessa árs.
Síðan skoraði landshöfðingi samkvæmt
þingsköpunum 1. grein á hinn elzta þingmann,
fyrsta konungkjörna, háyfirdómara þ. Jónasson, að gangast fyrir kosningu forseta um
stundarsakir; gekk hann þá í forsetastól, og
kvaddi sjer til aðstoðar þingmann Keykvíkinga og þingmann Barðstrendinga. Var siðan forseti valinn skjalavörður Jón Sigurðsson,
fyrsti þingmaður Isfirðinga, með 33 alkvæðum; aratmaður Bergur Thorberg hlaut 2 at16,

kvæði. Forseti gekk þá lil sætis, og kvaddi
hina sömu til skrifara, meðan á kosuingum
stæði.
því næst var gengið til prófunar á kjörbrjefum allra þingmanna, sem komnir voru;
gekk þingið til þess eplir hlutkesti í þrjár
deildir, og urðu í fyrstu deild:
Einar Ásmundsson;
Snorri Pálsson;
Tryggvi Gunnarsson;
Sighvatur Árnason;
Stéfán Eirfksson;
Ólafur Pálsson;
Guðmundur Einarsson;
l’órður Jónasson;
Jón Hjaltalín;
Jón Pjetursson;
Stefán Stephensen;
ísleifur Gíslasson;
í annari deild:
Bergur Thorberg;
Jón Sigurðsson frá Gaullöndum;
Eggert Gunnarsson;
Grímur Thomsen;
Einar Guðmundsson;
Einar Gíslason;
Páll Pálsson, bóndi;
Ásgeir Einarsson;
þorsteinn Jónsson;
Guðmundur Ólafsson;
Benidikt Kristjánsson;
Páll Ólafsson;
í þriðju deild:
Pjetur Pjetursson ;
Benidikt Sveinsson;
Torfi Einarsson;
I’órður Þórðarson;
lljálmur Pjelursson;
Páll Pálsson, prestur;
Jón Sigurðsson frá Iíaupmannahöfn;
Eiríkur Kúld;
Halldór Kr. Friðriksson;
Þorlákur Guðmundsson;
Þórarinn Bððvarsson.
Fyrsta deild, sem rannsakað hafði kjðrbrjef þriðju deildar, kaus sjer til framsögumanns 4, konungkjörna, assessor Jón Pjet-
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nrsson.
Við kjörbrjef þriðju deildar fannst
það athugandi, að í kjörbrjefi þingmannsins
úr Vestur-Skaptafellssýslu væri eigi tekið
fram, að hann hefði hlotið meira en helming atkvæða, er greidd voru á kjörfundinum;
en með því viðkomacdi amtmaður, annar
konungkjörni þingmaður, kvaðst geta gefið
næga vissu um það eptir kjörbókunum, sem
til sín væru þegar komnar, tók þingið þá
kosningu gilda.
Framsögumaður gat þess,
að tveir aðrir þingmenn hefðu að eins vottorð amtmanns um kosningu sína, en kjörbrjef hefðu þeir ekkert fengið hjá kjörstjóranum.
Önnur deild, sem rannsakað hafði kjörbrjef fyrstu deildar, og hafði kosið sjer fyrir
framsögumann þriðja konungkjörna þingmann,
Berg Thorberg, fann það athugavert við kjörbrjef fyrstu deildar, að eigi væri tekið fram
í kjörbrjefum annars þingmanns Eyfirðinga
og annars þingmanns Suður-Múlasýslu, hvort
þeir hefðu hlotið meir en helming atkvæða.
l’ingið var á þeirri skoðun, að menn yrðu
að álíta, að hlutaðeigandi sýslumenn hefðu
því að eins gefið út kjörbrjefin, að svo hefði
verið.
t’riðja deild, sem rannsakað hafði kjörbrjef annarar deildar, hafði kosið sjer fyrir
íramsögumann fyrsta þingmann Árnesinga,
og fannst sami galli á kjörbrjefi eins þingmanns, en sem þingið ályktaði að eigi þyrfti
heldur að valda ógildi kosningarinnar. Við
kjörbrjef annars þingmannsins úr NorðurMiilasýslu, umboðsmanns Eggerts Gunnarssonar, hafði kjörstjórinn álitið kjörgengi
hans vafasama fyrir því, að lians hefði eigi
verið getið á kjörskrá Eyjafjarðarsýslu, þar
sem hann átti heimili, en þingmaður hafði
með sjer vottorð viðkomandi sýslumanns um,
að hann væri búsettur í Eyjafjarðarsýslu,
eins og líka að uppvíst varð, að hann hefði
fullnægt þeim skilyrðum, sem útheimtist til
kjörgengi.
J>annig ályktaði þingið öll hin framlögðu
kjörbrjef gild, og viðurkenndi kosnmgu þingmánna, sem mættir voru.
En til að rannsaka á sínum tíma kjörbrjef hins fyrslaþing-

manns Skagfirðinga, Jóns Blöndals, sem enn
var ókominn, kaus þingið þriggja manna
nefnd, og urðu fyrir þeirri kosningu:
Benidikt Sveinsson, með 20 alkvæðum,
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum, með 17
atkvæðnm, og
Bergur Thorberg, með 13 atkvæðum, auk
beggja forsetanna, sem eru sjálfkjörnir.
Að því búnu unnu allir þingmenn eið að
stjórnarskránni, eins og fyrir er mælt i
annari grein þingskapanna, og því næst var
forseti kosinn fyrir hið sameinaða alþingi, og
hlaut fyrsti þingmaður ísfirðinga 33 atkvæði
(Bergur Thorberg fjekk eitt atkvæðij. Til
varaforseta hins sameinaða alþingis var kosinn Bergur Thorberg með 19 atkvæðum
(biskup l’jetur Pjetursson fjekk 7 atkvæði;
einn þingmaður 4 atkvæði, og fjórir þingmenn eitt atkvæði hver). Til skrifara hins
sameinaða alþingis voru kosnir Halldór Kr.
Friðriksson með 33 alkvæðum, og Eiríkur
Kúld með 22 atkvæðum (Guðmundur Einarson fjekk 11 atkvæði, og tveir þingmenn
aðrir fengu eitt atkvæði hvor).
Loks voru kosnir 6 þjóðkjörnir þingmenn
til að eiga sæti ásamt hinum 6 konungkjörnu í
efri málstofunni, og urðu fyrir þeirri kosningu:
Eiríkur Kúld
með 30 atkvæðum;
Ásgeir Einarsson
— 29
—
Benidikt Krisijánsson — 28
—
Torfi Einarsson
— 27
—
Sighvatur Árnason
— 26
—
Stefán Eiríksson
— 26
—
TryggviGunnarsson hlaut 8 atkvæði,Halldór Kr. Friðriksson 5, l’órarinn Böðvarsson
5, þrír þingmenn 4, tveir þingmenn 3, þrír
þingmenn 2, og tveir t atkvæði.
Eptir að alþingi var sett, og það samkvæmt því, sem fyrir er mælt í þingsköpuin
til bráðabyrgða, dags. 24. maí 1875, hafði
skipt sjerí deildir, gekk hin efri deild þingsins til herbergis þess, er henni var ætlað,
og tók til starfa.
í deild þessari áttu sæti:
A. konungkjörnir:
I. I’órður Jónasson, háyfirdómari íslands.
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2. Pjetur Pjetursson, biskup yfir íslandi.
3. Bergur Thorberg, amtmaðar yfir suðurog vesturömtunum.
4. Jón Pjetursson, 1. yflrdómari.
5. Jón Hjaltalín, landlæknir fslands.
6. Ólafur Pálsson, prófastur í Uúnavatnssýslu.
B. Kjörnir af binu sameinaða alþingi:
1. Eiríknr Kúld, prófastur, þingmaður Barðstrendinga.
2. Ásgeir Einarsson, I. þingmaður Húnvetninga.
3. Benidikt Kristjánsson, prófastur, 1. þingmaður Þingeyinga.
4. Torfi Einarsson, þingmaður Strandasýslu.
5. Sighvatur Árnason, I. þingmaður Rangvellinga.
6. Slefán Eiríksson, 2. þingmaður Skaptfeliinga.
Hinn elzti þingmaður deildarinnar, Þórður Jónasson, gekk þá til forsetasælis og
skoraði á þingmenn deildarinnar, að þeir
kysu forseta. Var þá lil forseta kosinn biskup Pjetur Pjetursson, með 8 atkvæðum; amtmaður Thorberg fjekk 2 alkvæði.
Áð þvi búnu gekk hinn nýkjörni forseli
til sætis og gekkst fyrir kosningu varaforseta; var til þess kjörinn prófastur Eiríkur
Kúld með 6 atkvæðum ; næst honum fjekk
amtmaður Thorberg 2 atkvæði.
Þar næst voru kosnir skrifarar deildarinnar, og urðu fyrir þeirri kosningu: prófastur Ólafur Pálsson með 10 atkvæðum,
og amtmaður Thorberg með 8 atkvæðum;
næst þeim fjekk prófastur Binedikt Kristjánsson 3 atkvæði.
Forseti las þá upp brjef landshöfðingja
lil hans, dagsett samdægurs, og er þess þar
getið, að landshöfðinginn ætli að leggja fyrir
deildina lagafrumvörp þau, er nú greinir:
1. Frumv. til laga fyrir ísland um skipaströud.
2. — — —um ljósmæðraskipunáíslandi.
3. — — — um mótvarnir gegn því, að
bólusótt og hin austurlenzka
kólerusótt ílytjist til íslands.
4. — — — um þingsköp handa alþingi
íslendinga.
5. —--------um breytingá þeirri tilhögun,

sem hingað til hefur verið á
birting laga og tilskipana á
íslandi.
6. Frumv. til laga um breytingar á lilskipun um
flskiveiðar útlendra við ísland o. tl, 12. febr. 1872.
7. — — — um brunamál í Reykjavík.
8. —-------- uin breytingar á ákvörðunum þeim, er tilskipun uin
ráðstafanir til viðhalds áeignum kirkna og prestakalla á
íslandi og því, sem þeim
fylgir, 24. júlí 1789, hefur
inni að halda.
Forseti skýrði frá, að til innanþingsskrifara í efri deildinni væru teknir kand.
theol. Sigurður Gunnarsson og kand. philos.
Sigurður Jónasson.
Eplir að hið sameinaða alþingi, eins og
áður er sagt, hafði lokið þingstörfum þeim,
sem fyrirskipuð eru í 1., 2. og 3. gr. þingskapanna, settist hin neðri deild alþingis að
f hinum venjulega alþingissal:
í þingdeildinni höfðu þessir þingmenn sæti:
1. Benidikt Sveinsson, 1. þingm. Árnesinga.
2. Eggert Gunnarsson, 2. þingm. NorðurMúlasýslu.
3. Einar Ásmundsson, l.þingm. Eyfirðinga.
4. Einar Gíslason, 2. þingm. Suður-Múlas.
5. Einar Guðmundsson, 2. þingm. Skagfirðinga.
6. Grímur Thomsen, 1. þingm. Gullbringusýslu.
7. Guðmundnr Einarsson, þingm. Dalamanna.
8. Guðmundur ólafsson, þingm.Borgfirðinga.
9. Halldór Kr. Friðriksson, þingmaður Reykvíkinga.
10. Hjálmur Pjetursson, þingmaður Mýramanna.
11. ísl. Gíslason, 2. þingmaður Rangæinga.
12. Jón Blöndal, 1. þingmaður Skagfirðinga
(ókominn).
13. Jón Sigurðsson, 1. þingmaður ísfirðinga.
14. Jón Sigurðsson, 2. þingmaður Þingeyinga.
15. Páll Ólafsson, 1. þingmaður NorðurMúlasýslu.
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16. Páll Pálsson, 1. þingmaðar Skaptfellinga.
17. Páll Pálsson, 2. þingmaður Húnvetninga.
18. Snorri Pálsson, 2. þingmaður Eyfirðinga.
19. Stefán Stephensen, 2. þingm. ísfirðinga.
20. Tryggvi Gunnarsson, 1. þingmaður SuðurMúlasýslu.
21. Þórarinn Böðvarsson, 2. þingmaður Gullbringusýslu.
22. Þórður þórðarson, þingm. Snæfellinga.
23. Porlákur Guðmundsson, 2. þingmaður Árnesinga.
24. Porsteinn Jónsson, þingmaður Vestmannaeyinga.
Hinn elzti þingmaður deildarinnar, þingmaður ísfirðinga, Jón Sigurðsson riddari,
gekkst þá fyrir forsetakosningu, samkvæmt
þingskapanna 4. gr., og kvaddi sjer til aðstoðar sem skrifara yfirkennara Halldór Friðriksson og Guðmund prófast Einarsson.
Til forseta var kosinn Jón riddari Sigurðsson, þingmaður fsfirðinga með 22. atkv.
J*ví næst var varaforseti kosinn, og varð Jón
Sigurðsson, þingmaður Snður-Þingeyinga,
fyrir þeirri kosingu rreð 14 atkvæðum af
þeim 22, sem greidd voru. Par áeptirvoru
þingskrifarar deildarinnar kosnir, yfirkennari
Halldór Kr. Friðriksson með 20 atkvæðum,
og Guðmundur prófastur Einarssvn með 17
atkvæðum.
Siðan lagði forseti fram og las upp brjef
frá landshöfðingjanum yfir íslandi, dagsettu
í dag, þar sem lilgreind voru 8 konungleg
frumvörp, er leggja skyldi fyrst fyrir neðri
deild alþingis.

Á 2. fiindi í neðri þingdeildinni 2. júlímán.
kl. 12 skýrði forseti frá, að eptir samkomulagi við embættismenn þingsins væri stofnuð
skrifstofa sameiginleg fyrir báðar deildirnar,
og væri assessor Magnús Stephensen tekinn
forsijóri þeirrar skrifstofu. Enn fremur skýrði
hann frá, að til innanþingsskrifara i neðri
deildinni væru teknir kand. jnris Sigurður
Jónsson og stúdent Magnús Andrjesson.
Pví næstjagði landshöfðingi fram eptirfygjandi frumvörp:
1. Frumv. til fjárlaga fyrir ísland fyrir árið
1876 og 1877.
2.
—
— laga, sem hafa inni að halda
ákvarðanir um laun íslenzkra
embættismanna o. fl.
3.
—
— laga um aðra skipun á læknahjeruðunum á Islandi o. fl.
4.
—
— laga um sölu á fjórðaparti þeim
í silfurbergsnámunni i Helgustaðafjalli, sem er eign hins
íslenzka landssjóðs o. fl.
5.
—
— laga um að greiða skuli aðflulningsgjald af flutningsvörum
þeim, sem fluttar eru til íslands með póstgufuskipinu.
6.
—
— laga um breyting á póstgjöldum
frá ríkismynt í krónumynt.
7.
—
— laga nm tilsjón með flutningum
áþeim mönnum, sem flytja sig
úr landi í aðrar heimsálfur.
8.
—
— laga um kosningar til alþingis.
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A.
Konungleg frumvörp.
i.
FRLMVARP til fjárlaga fyrir ísland fyrir árin 1876 og 1877.
1. k a p (t u I i.
Tekjur.
1. grein.
Á árunum 1876 og 1877 telst svo til, að tekjur íslands verði 481,967 kr. 46 a., og
er það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er í 2.—6. gr.
2. grein.
Af eptirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjuraar taldar 207,476 kr. 6 a.:
1877

1876
kr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tekjur af ljenssýslum.....................
lögþingisskrifaralaun
.....
tekjur af umboðssýslugjöldum
. .
konungstíundir...............................
lögmannstollur, o. fl...........................
alþingistollur....................................
nafnbótaskattur...............................
erfðafjárskattur og gjald af fasteignarsölum
gjöld fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef ....
gjöld af verzlun á íslandi .... 26,860 kr.
1,988 —
— — póstgufuskipinu ....
40,000
kr.
11. gjald af brennivfni og fl.....................
800
—
að frádregnum 2°/0 í innheimtulaun
12. óvissar tekjur....................................
samtals

a.

kr.

a.

5,320.
64. 3
1,510.
6,972.
954.
16,000.
300.
2,770.
800.

10,640.
128. 6
3,020,
13,944.
1,908.
32,000.
600.
5,540.
1,600.

28,848.

28,848.

57,696.

39,200.
1,000.

39,200.
1,000.

78,400.
2,000.

103,738. 3 103,738. 3 207,476. 6

kr.

flyt

alls.
a>

5,320.
64. 3
1,510.
6,972.
954.
16,000.
300.
2,770.
800.

3. grein.
Tekjur af fasteignum landssjóðsins eru taldar 54,452 kr.:
1876.
1. Afgjöld af umboðs- og klausturjörðunum, fyrir
hvort árið.......................................... 35,580 kr.
að frádregnum:
umboðslaunum, preslmötu, alþingistolli, o. fl........................................... 10,280 _

kr.

25,300.
25,300.

1877.
a.

kr.

25,300.
25,300.

alls.
a.

kr.

50,600.
50,600.

a.

1876.
kr.

flnlt
2. afgjöld af jörðunum Relgsholti og Relgsholtskoti, o. fl.
1876.
1877.
3. leigugjöld:
134 kr. • 134 kr.
a. af Lundey.....................
b. — brennisteinsnámunum í
þingeyjarsýslu . . . . 1.530 — 1.710 —
samtals

nlls.

1877.
a.

kr.

a.

25,300.
172.

25,300.
172.

kr.

a.

50,600.
344.

1.664.

1,844.

3,508.

27,136.

27,316.

54,452.

4. grein.
Tekjur, er snerla lijálparsjóðinn, eru ællaðar að nemi 20,958 kr. 40 a.:
1877.

1876.
kr.

1.
2.
3.
4.

Leigur af innstæðufje hjálparsjóðsins ....
leigur af og borgun upp í lán og skyndilán . .
leigur af andvirði seldra jarða...............................
tekjur frá læknasjóðnum eru taldar að nemi árlega hjer um bil...............................
12,500 kr.
Af því eru greidd árlega þau útgjöld, sem hjer eru talin :
a. til læknakennslunnar ( Reykjavík
. ............................... 2,800 kr.
b. ferðastyrkur handa læknaefnum samkvæmt konnngsúrskurði 21. október 1871, bjer
um bil.......................... .....
300 —
c. styrkur til sjúkrahússins (
Reykjavík..........................
800 —
d. styrkur (il sjúkrahússins á
Akureyri..........................
400 —
e. laun ljósmóðurinnar á Vestmannaeyjum.....................
60 —
f. þóknun handa 5 settum hjeraðslæknum samkvæmt konungsúrskurði 10. maí 1867,
hjer um bil
... . . 5,000 — 9.360 —

a,

2,778.
7,440.
351. 20

kr.

alls.
a.

kr.

a.

2,778.
5,556.
7,260.
14,700.
351.20
702. 40

Samkvæmt þessu verður umfram á ári
hverju hjer um bil ’. . . . . . . 3,140 kr.,
sem þangað lil komið verður á annari læknaskipun, skal haft til þess að auka innstæðufje læknasjóðsins, og er því tilfært fyrir innan strykið.
5. Tekjurnar af hinum íslenzka styrktarsjóði eru ætlaðar að nemi 1,632 kr. árlega, og verður þeim
varið til þess að auka innstæðufje sjóðsins.
samtals

10,569.20 10,389.20 20,958.40
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5. grein.
Endurgjald lána verður talið 3,057 kr.:
1876.
kr.

1. Gjald upp í lán sökum fjárkláðans á íslandi . .
2. gjald upp í lán til þess að hyggja upp aptur kirkju
Möðruvallaklausturs...............................................
3. gjald upp í lán til þess að byggja kirkju á Eyri .
samtals

samtals.

1877.
a.

kr.

a.

kr.

1,000.

1,000.

2,000.

185.
216.

440.
216.

625.
432.

1,401.

1,656.

3,057.

a.

' 6. grein.
Tillag úr ríkissjóðnum, samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu stöðu íslands i rikinu^
2. janúar 1871, verður talið 196,024 kr.:

Fast árlegt lillag.....................................
aukatillag á ári.........................................

60,000 kr.
40.000 —

samkvæmt 6. gr. laganna verður dregið frá

100,000 kr.
1,988 —
samtals

samtals.

1876.

1877.

kr.

kr.

98,012.

98,012.

196,024.

98,012.

98,012.

196,024.

kr.

2. k a p i t u I i.
Útgjöld.
7. grein.
Á árunum 1876 og 1877 veitast til útgjalda 481,967 kr. 46 a., sem sje fyrir 1876
240,856 kr. 23 a., og fyrir 1877 241,111 kr. 23 a., samkvæmt þeim gjaldagreinum, sem
nákvæmar er skýrt frá í 8. —16. gr.
8. grein.
Útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar íslands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi
eru talin 26,800 kr., sem sje fyrir 1876 12,400 kr. og fyrir 1877 14,400 kr.
9. grein.
Til kostnaðar við alþingi á árinu 1877 veitast 32,000 kr.
10. grein.
Til útgjalda við umboðsstjórnina, gjaldheimtur og reikningsmál, svo og viö dómgæzluna og lögreglustjórnina og fl. veitast 130,244 kr. 40 a., sem sje á árinu 1876 79,328 kr.
1877.

1876.
kr.

A. Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. laun embættismanna o. fl................................
2. endurgjald fyrir skrifstofukostnað og fl. . . .
3. þóknun fyrir endurskoðun íslenzkra reikninga .

a.

17,598. 66
4,000.
1,600.

kr.

alls.
a.

•

.

a.

18,282.
4,000.
1,600.

23,198. 66 23,882.
flyt

kr.

...
2

47,080. 66
47,080. 66
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1876.
kr.

a.

flutt
R. Dómgæzla og lögreglustjórn:
1. laun ernbættismanna.....................
2. til hegningarhússins í Reykjavjk
3. önnur útgjöld...............................

16,206. 66
3,588.
1,720.

1877.
kr.
a.
. • •

alls.
kr.

a.

47,080. 66

16,440.
3,558.
1,720.

21,514. 66 21,748.

43,262. 66

34,615. 54

39,901. 8

C. Ýmisleg útgjold:
kr. a.
1. til þess að gefa út stjórnartíðindi . 1,140
2, til þess að gefa út laga-safn fyrir ísland 1,866. 66
3. endurgjald handa embættismönnum
fyrir það, að þeir verða að borga
1,200
undir embættisbrjef, hjer um bil
4. brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar
286.88
byggingar hjer uiil bil.....................
600
5. styrkur til garðaræktar o. fl. . . .
6.
—
í notum spitalans, sem var
192
fyrrum á Gufúnesl ..........................
árlega 5,285. 54
7. til höfuðaðgjörðar á dómkirkjunni í
Reykjavík á árinu 1876
.... 29,330
samtals

5,285. 54
.

.

.

130,244. 40

11. grein.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 38,810 kr. 64 a.:
1876.
a.
17,894. 66
1,100.
kr.

1. laun lækna.........................................
2. önnur útgjöld....................................
samtals

1877.

alls.

a.
18,715. 98 36,610. 64
2,200.
1,100.
kr.

a.

kr.

18,994. 66j 19,815. 98 38,810. 64

12. grein.
Útgjöldin við póststjórnina er ætlazt á að vefði 14,800 kr., sem sje fyrir hvort af árunum 1876 og 1877 7,400 kr.:

1.
2.
3.
4.

laun....................................................
flutningur pósta
. ... . . .
önnur útgjöld....................................
útgjöld, sem upp á kunna að koma .

•

■

•

•

samtals

1876.
kr.
a.
3,200.
8,600.
1,200.
200.
13,200.

1877.
kr.
a.
3,200.
8,600.
1,200.
200.
13,200.

alls.
kr.
a.
6,400.
17,200.
2,400.
400.
26,400.

en eptir því, sem tii telst, má samt ráð fyrir því gjöra, að upp f þetta borgist
með tekjum af póstsendingum.................................................................... ..... 11,600.
eptir 14,800.
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13. grein.
Tíl kirkju- og kennslumálefna veitast 111,706 kr.
kr. cuj a.,
a.j og
vg fyrir
ijih anv
árið íun
1877 55,981 ai.
kr. ov
50 ».
a.
55,724 ni.

33 a.,

sem sje fyrir árið 1876

í þarfir andlegu stjetlarinnar:
a) laun...............................................
b) önnur útgjöld:
kr. a.
1. til fátækustu brauða. . . . . . 637 50
2. til nokkurra brauða i fyrveranda
Hólastipti..................... ..... . . . 600
. .
800
3. til prestsekkna og barna .
4. styrkur handa fátækum uppgjafaprestum og prestsekkjum . . . . . 1,000
5. endurgjald handa biskupi fyrir skjrif800
stofukostnað.......................... . .
3,837 50

Keunslumálefni:
1. lil prestaskólans:
a) laun..........................................
b) önnur útgjöld:
1. búsaleiga handa 18 lærisveinum við prestaskólann, 80 kr. handa hverjum,
1,440 kr.
.
:200 —
2. til tímakennslu ....
300 3. til bókakaupa
....
200 —
4. til eldiviðar og ljósa o. fl.
.
200 —
5. ýmisleg útgjöld ....
2,340 kr.
11. til hins lærða skóla:
a. laun.........................................
b. 1. til umsjónar
....
2. aðstoðarfje..........................
viðbót eptir kornverði
.
c. önnur útgjöld:
l.til bókakaupa.....................
2. til eldiviðar og Ijósa . . .
3. til skólahússins utanstokks
og itman ......
4. til tímakennslu ....
5. ölmusur
......
6. fyrir að semja reikninga
skólans...............................

a.

7,932.

.

1876.

1877.

kr.

kr.

600
1,700

600
1,700

2,000
1,060
8,000

1,800
1,060
8,000

200

200

flyt 13,560 13,360

kr.

a.

kr.

8,032.

3,837. 50 3 837. 50
11,769. 50 11,869. 50 23,639.

10,300.

10,500.

2,340.

2,340.

12,687. 33
800 kr.
1,600 320 —

alls.

1877.

1876.
kr.

2,720.

12,844.

2,720.

28,047. 33! 28,404.

23,639
2'

a.

12
1877.

1876.
kr.

flutt 13,560
7. fyrir skrifstörf og útreikninga 200
8. fyrir prestsverk ....
48
9. þóknun handa lækni
. .
100
10. ýmisleg útgjöld .... 1,600

kr.

13,360
200
48
100
1,600

15,508 15,308

kr.
a.
kr.
a.
28,047. 33 28,404. .

15,508.

.

400.

.
samtals

•

•

a.

23,639.

15,308.

43.555. 33 43,712.
C. Til stiptsbókasafnsins .

alis.
kr.

400.
•

87,267. 33
800.
111,706. 33

14. grein.
Til eptirlauna og styrktarfjár veitast 40,000 kr.
15. grein.
Til óvissra útgjalda, sem upp á kunna að koma, veitast 20,000 kr.
Hjer eru taldar
með allt að því 3,000 kr. í þóknun, fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað og fl.
handa mönnum í nefnd þeirri, sem á að setja til þess að semja ný skattalög og fl.
16. grein.
Afganginn, sem fyrst um sinn er ætlaður að verði 67,606 kr. 9 a., sem sje fyrir 1876
37,007 kr. 88 a., og fyrir 1877 30,598 kr. 21 a., skal leggja til hjálparsjóðsins.
17. grein.
Ef frumvarp til laga um að greiða skuli aðflutningsgjald af flutningsvörum þeim, sem
fluttar eru til íslands með póstgufuskipinu, frumvarp til laga, sem hafa inni að halda ákvarðanir um laun íslenzkra embættismanna o. fl., og frumvarp til laga um aðra skipun á
læknahjeruðunum á íslandi o. fl. ná lagagildi á árunum 1876 og 1877, verður að breyta
hlutaðeigandi gjaldagreinum í 2., 4., 10., 11. og 13. gr., og sömuleiðis í 16. gr., samkvæmt fyrnefndum lögum.

Athugasemdir
við frumvarp til fjárlaga fyrir ísland fyrir árin 1876 og 1877.
Tekjur.
Um 2. gr.
1. í flestum sýslum eru helztu tekjur sýslumanna, sem þeir taka undir sig i
launa stað, tvenn opinber gjöld, skatturinn og gjaftollurinn, og í nokkrum sýslum einnig
konungstíundin, gegn því að þeir greiði eptirgjald eplir sýslurnar; er upphæð eptirgjaldsins eptir Þingeyjarsýslu ákveðin með konungsúrskurði l.maí1851, eptir Mýra-og Borgarfjarðarsýslnr með konungsúrskurði 11. oktbr. 1871, eptir ísafjarðarsýslu með fjárlögunum
fyrir fjárhagsárið 1852—53, eptir Snæfellsness- og Hnappadalssýslu og Barðastrandarsýslu
með konungsúrskurði 4. marz 1871, og eptir hinar sýslurnar með konungsúrskurði 26.
septbr. 1838. Samkvæmt þessu eru goldin þau eptirgjöld eptir hverja sýslu um sig, er
lijer skal telja:
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eplir Húnavatnssýslu
..................... 600 kr.
— Rangárvalla —
..................... 600 —
— Árnes
—
..................... 600 —
— Norður-Múla—
..................... 560 —
— Skaptafells —
..................... 500 —
— þingeyjar
—
..................... 500 —
500 —
— Mýra- og Borgarfjarðarsýslur
— Suður-Múlasýslu
..................... 400 —
— Eyjaljarðar —
..................... 400 —
— Skagafjarðar —
..................... 200 —
— Dala
—
..................... 160 —
— ísafjarðar
—
..................... 120 —
— Snæfellsness- og Hnappadalssýslur 80 —
40 —
— Barðastrandarsýslu
....
40 —
— Kjósar
—
....
20 —
— Stranda
—
....
5,320 kr.
2. Samkvæmt konungsúrskurði 28. apríl 1638 er í lögþingisskrifaralaun goldið
1 rd. 66 sk. = 3 kr. 37 a. af hverri sýslu; en sökum þess, að Mýra- og Borgarfjarðarsýslum, Austur- og Vestur-Skaptafellssýslu, og Snæfellsness- og Hnappadalssýslu áður
hefur verið skipt í tvö lögsagnarumdæmi, eru af þeim goldnar 6 kr. 74 a. Síðan að lögþingið var numið af, og settur landsyfirrjetlur fyrir ísland, hafa tekjur þessar runnið í
konungssjóð (tilsk. II. júlí 1800, 5. gr.
3. í Gullbringusýslu og Reykjavíkur-kaupstað renna manntalsbókargjöldin, þar
með talin konungstíundin, í landssjóðinn, að frá dregnum ’/s parti í umboðslaun handa
hlutaðeigandi embættismanni. Hið sama á sjer stað á Vestmannaeyjum, en þar er ekki
goldinn gjaftollur, og konungstíundin er þarveitt prestinum samkvæmt konungsúrskurði 26.
apríl 1786.
Gjöld þessi hafa ( Gullbringusýslu og Reykjavíkurkaupstað áður verið reiknuð
eptir verðlaginu á «hörðum fiski». En út af bænarskrá nokkurri frá mönnum i Gullbringusýslu til alþingis 1873, sem vísað var þaðan til landshöfðingja, stakk hann upp á, að
þessum gjaldmáta yrði breytt þannig, að gjöldin yrðu greidd eptir meðalalin verðlagsskrárinnar á sama hátt og tíðkast að öðru leyti á Islandi. Var það í því skyni tekið fraro, að
gjaidmátinn eptir verðlaginu á hörðum Gski hefði fyrrum verið innleiddur sýslubúum til
ljettis, þar sem þeir voru vanir að herða fiskinn, og var því harður fiskur almenn verzlunarvara; seinna hefði þetta breytzt svo, að menn sjaldnara verkuðu harðan fisk) sem við
það stje í verði, svo að gjöra má, að tjeður gjaldmáti hækki gjöldin um allt að þriðjungi
meira, en ef þau hefðu verið greidd af hendi eplir meðalalin verðlagsskrárinnar, og væri
því komið svo, að gjaldmóti þessi, í stað þess að vera sýslubúum þar til ljettis, hefði þá
afleiðing, að gjöldin yrðu þeim þungbærari en öðrum landsmönnum. Samkvæmt þessu
var það samþykkt með konungsúrskurði 6. nóvbr. 1874, að greiða mætti gjöldin eptirleiðis
eptir meðalalin verðlagsskrárinnar.
Að meðallali um hin 5 reikningsár frá 1869—70 til 1873 hafa manntalsbókargjöldin verið:
af Gullbringusýslu hjer um bil
. 1,996 kr.
- Reykjavíkur-kaupstað hjer um bil 268 —
- Vestmannaeyjum
---------2—
samtals hjer um bil 2,266 —
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Samkvæint fyrnefndum konungsúrskurði eru þau talin hjer V, minni, eða lijer um
bil 1,510 kr.
4. Tekjurnar af konungstíundinni eru taldar eptir meðaltali um þau 5 reikningsár
frá 1869—70 til 1873, og eptir því hefur af eptirfylgjandi sýslum verið goldin konungstíund hjer um bil á þessa leið:
.... 412 kr.
af Skaptafellssýslu
.... 868 —
- Rangárvalla —
- Ámess
—
.... 616 —
- ísafjarðar ■—
.... 580 —
.... 700 —
- Norður-Múla—
.... 520 —
- Suður-Múla —
.... 926 —
- Húnavatns —
.... 776 ' þingeyjar
—
.... 794 —
- Skagafjarðar —
.... 780 —
- Eyjafjarðar —
6,972 kr.
Iíommgstíundin hefur fyrrum í flestum sýslum verið að Ijeni ásamt öðrum manntalsbókargjöldum, en eptir því sem sýslumannaskipti hafa orðið, hefur hún verið fengin
sýslumönnum til umboðs á þann hátt, að þeir gjalda hana í peningum eptir meðalalin
verðlagsskrárinnar, en fá ’/6 part hennar í umboðslaun. Aptur á hinn bóginn er konungstíundin í Barðastrandarsýslu, sem áður hefur verið fengin sýslumanninum þar til umboðs,
og sem ríkissjóðurinn hafði af hjer um bil 400 kr. á ári, fengin sýslumanninum í nefndri
sýslu að ljeni samkvæmt konungsúrskurði 4. marz 1871, til þess að auka laun hans, sem
nauðsyn var á.
Tíundin úr þeim 6 sýslum, sem hjer eru fyrst nefndar, svo og einnig úr Barða6trandarsýslu, var áður fyrmeir eign Skálholts-biskupsstóls, og tíundin úr tveim hinum
6iðast töldu sýslum var lögð hinum lærða skóla, en rennur nú í landssjóðinn, sem útgjöldin við skólann eru greidd úr.
5. Samkvæmt opnu brjefi 7. apríl 1688 er lögmannstollurinn goldinn þannig, að
sjerhver bóndi, sem situr á heilli jörðu, greiðir 3 fiska; sje fleirbýli á sömu jörðu, geldur
hver ábúandi 2 fiska, en húsmenn og aðrir, sem tíunda eitt hundrað eða meira, gjalda 1
fisk, og er hver fiskur f þessu gjaldi talinn á 2’/4 sL Sýslumenn heimta saman toll
þennan á manntalsþingum, og borga hann síðan inn að frádregnum % parti, sem þeir
hafa i umboðslaun. þegar landsyörrjetturinn var settur á íslandi, var lögmannsembættið
iagt niður, og tollur þessi rann eptir það í konungssjóð, því þaðan eru greidd laun dómandanna í landsyfirrjettinum; smbr. tilsk. II. júlí 1800, 5. gr. Gjald þetta er hjer talið
682 kr., eins og það hefur verið að meðaltali um þau 5 reikningsár 1869—70 tíl 1873.
í þessari tekjugrein er einnig talinn lögrjettumannstollurinn, sem fyr Ijell til
dómsmálasjóðsins íslenzka, en rennur nú í landssjóðinn, eptir að dómsmálasjóðurinn er
numinn af með konungsúrskurði 31. oktbr. 1873, eins og skýrt verður nákvæmar frá í
athugasemdinni um 4. grein hjer á eptir. Lögrjettumannstollurinn er talinn 272 kr. eins
og á reikningsárunum 1874 og 1875.
6. Upphæð sú, sem árlega er jafnað niður til þess að greiða kostnaðinn við alþingi, hefur áður verið talin með tekjum sem endurgjald upp í alþingiskostnað þann, sem
greiddur var fyrirfram úr ríkissjóðnum danska, og seinna úr landssjóðnum. Með því
kostnaðurinn samt nú sem áður greiðist úr landssjóðnum eins og önnur útgjöld í opinberar
þarfir, verður alþingistoilurinn eigi lengur skoðaður sem endurgjald af skyndiláni, og hefur
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því þótt rjettast að telja hann í þessu frumvarpi með þeim gjöldum, sem beinlínis ganga
í landssjóðinn. Alþingistollurinú er bjer talinn 16,000 kr. fyrir hvort árið samkvæmt uppástungu frá landshöfðingjanum.
7. það hefur virzt að nafnbótaskatturinn yrði ekki talinn meiri en 300 kr. árlega,
og verður upphæð þessi enn færð niður, ef fallizt verður á frumvarp það, sem lagt er
fyrir alþingi til laga, er hafa inni að halda ákvarðanir um laun íslenzkra embættismanna
og fl., þar sem eptir 5. gr. í tjeðum lögum nafnbótaskattur fellur burt, að því leyti er
snertir þá embættistign, er enn þá er goldinn skattur af.
8. Erfðafjárskattur og gjald af fasteignarsölum er talið eptir meðaltalí um hin
5 reikningsár 1868—69 tii 1872—73, en það hefur eigi þótt við eiga, að taka tekjnrnar
af þessum gjöldum fyrir reikningsárið frá I. april til 31. désbr. 1873 með við útreikninginn, með því tjeð reikningsár að eins nær yflr 3 fjórðunga árs, og gjöld þessi falla eigi
alveg til á því tfmabili, eins og tekjur þær, sem til færðar eru 3—5 að framan.
9. Upphæðin á þessari tekjugrein er taiin eins og á áætlununum um tekjur og
útgjöld íslands á fyrirfarandi árum.
10. í 6. gr. í lögum 15. april 1854 er svo fyrir mæll, að gjalda skuli 2 rd. af
hverju lestarrúmi fyrir hvert það skip, sem fær íslenzkt leiðarbrjef, en þar hjá skal samkvæmt 7. gr. nefndra laga og konimgsúrskurði 1. apríi 1856, sbr. auglýsing 2. s. m.,
greiða 2 rd aukagjald af hverju lestarrúmi útlendra skipa, þegar þau eiga heima í þeim
ríkjum, þar sem lögð eru hærri gjöld á dönsk skip eða farma þeirra, en ef þau væru innlend þar. Tekjur þessar hafa eptir meðaltali um þau 5 reikningsár 1868—69 til 1872—
73, sbr. athugasemdina um 8., verið 26,860 kr., auk lestagjalds af póstskipinu. fað gjald
er hjer talið 1,988 kr., þar skip það, sem nú er haft til póstferðanna, tekur I4166/,oo lona
(1 lestarrúm jafnt 2 tonsj, og ætla má, að það fari 7 ferðir; þess skal samt getið, að með
þvi fram fara skal aðgjörð á skipinu, þegar lokið er af ferðunum á þessu ári, getur það
komið fyrir, að nauðsyn verði á, að láta annað skip fara fyrstu ferðirnar á árinu 1876.
Að öðru leyti skal þess getið, að upphæð þessa samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu
stöðu fslands f ríkinu, 2. janúar 1871, ber að draga frá tillagi því, sem til íslands er
goldið úr ríkissjóðnum eptir tjeðum lögum, sbr. 6. gr. f frumvarpi þessu.
11. Gjald þetta er fyrir hvort þeirra ára, sem hjer er átt við, talið 40,000 kr.,
eins og á reikningsárinu 1875, en þar frá ganga 2 af hundraði i innheimtulaun.
12. Með þessum tekjum ertt taldar sektir eptir hinum almennu hegningarlögum
25. júní 1869, erfingjalaust fje, gjald af sendifje, tekjur af strönduðu gózi, o. s. frv.; enn
fremur hefur þótt rjettast, að telja hjer með tekjur þær, sem áður voru tilfærðar i 2. gr.
14, f áætlununum yfir tekjur og útgjölð íslapds, sem eru: 1 rd. gjald til bókasafns skólans af hverjum þeim, sem útskrifast úr Reykjavíkurskóla, gjöld frá prestum þeim, sem fá
betri brauð, o. s. frv.; aptur á móti eru hinar aðrar tekjur i síðast nefndri tekjugrein,
sem sje afgjöldin af jörðunum Belgsholti og Belgsholtskotio.fi., settar í 3. gr. frutnvarpsins saman við hinar aðrar tekjur af fasteiguum landssjóðsins.
Um 3. gr.
1. Eptir meðaltali um reikningsárin 1869—70 til 1873 hafa tekjurnar af umboðs- og klausturjörðum landssjóðsins verið f allt hjer um bil..................... 35,580 kr.
Frá þessu ganga:
1. Laun umboðsmanna, og eru þau V« partur tekja þeirra, sem þeir heimta
í raun og veru, — þó fær umboðsmaður Bjarnaness-umboðs ekki beinlínis
borgun í peníngum — hjer um bil..................... .....
5,810 kr._____ ,
flyt 5,810— 35,580 —
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flutt 5,810 kr.
2. Prestsmötur, sem goldnar eruafþví, að afgjaldið af jörðum
þeim, sem liggja undir klausturkirkjurnar, rennur inn 1
landssjóðinn, en presti ber helmingur af leigunum eptir
innstæðu á jörðum þessum, eins og af öðrum jörðum,
sem liggja undir bændakirkjur; hjer um bil.......................... 2,140 —
3. Alþingistollur og ýmisleg önnur útgjöld, hjer um bil ... 2,100—

35,580 kr.

10,050 —
257530 kr.

Þessi upphæð kemur niður á umboðin bjer nm bil á þessa leið:
á Gullbringu og Kjósarsýslu jarðir....................................
776 kr.
- Iíirkjubæjar-klaustur og Flögujarðir............................... 1,936 —
- Þykkvabæjar-klaustur.......................................................... 1,628 —
- Vestmannaeyja jarðir.............................................................1,916 —
- Arnarstapa-umboð
......................................................... 3,630 —
- Skógarstrandar-umboð.......................................................... 314 —
- Strandasýslu jarðir............................................................... 318 —
- Barðastrandar- og Álptafjarðar jarðir...............................
154 —
- fnngeyra-klaustur.............................................................. 3,030 —
- Reynistaðar-klaustur ............................................................ 2,196 —
- Möðruvalla-klaustur........................................................ 2,872 —
- Munkaþverár-klaustur, vestari hlutann . . . . • • 1,796 —
—
—
nyrðri hlutann.......................... 1,260 —
- Skriðu-klaustur.................................................................... 1,426 —
- Eyjafjarðarsýslu jarðir....................................................
778 —
- Norðursýslu jarðir..............................
316 —
- Reykjadals- og Flateyjar jarðir.....................................
668 —
- Suður-Múlasýslu jarðir....................................................
258 —
- Bjarnaness-umboð...............................................................
190 —
- jörðina Feigsdal ..........................................................
68 —
25,530 kr.
í þessari grein frumvarpsins eru samt tekjur þessar fyrir hvort af árunum 1876
og 1877 að eins taldar 25,300 kr. eptir tugatölu, með því tekjurnar af Reynistaðar-klaustri
eru reiknaðar hjer um bil 240 kr. minni en þær voru tilgreindar að framan; stendur svo
á þessu, að stjórnarráðinu hefur borizt bænarskrá, sem landshöfðinginn og stiptsyfirvöldin
hafa mælt mjög fram með, þar sem presturinn til Reynistaðarklausturs sækir um, að binir
svo nefndu djáknapeningar, sem fyr meir voru goldnir af klaustrinu, verði lagðir prestakallinu. Tjeð gjald var, eptir að djáknabrauðið var lagt niður á árinu 1782 samkvæmt
úrskurði 17. desbr. 1781, ákveðið til launa handa hjeraðslækni, en þegar laun hans voru
goldin úr jarðabókarsjóðnum, runnu djáknapeningarnir ásamt með öðrum umboðstekjum 1
tjeðan sjóð. Með þvl samt sem áður nauðsyn mun vera til þess, að bæta tekjurnar
af Reynistaðarbrauðinu, sem að eins er metið 519 kr. 33 a., — en engin jörð er fengin
prestinum til afnola —, hefur stjórnarráðinu fundizt ástæða til, að djáknapeningarnir af
Reynistaðar-umboði framvegis verði lagðir Reynistaðar-brauði og taldir 4 hundr. eptir
meðalverði verðlagsskrárinnar, eins og ákveðið var með konungsúrskurði 5. april 1837 um
djáknapeningana af Möðruvalla- og Þingeyra-umboðum, en samkvæmt þeim úrskurði var
gjald þetta lagt klausturbrauðunum.
2. Samkvæmt konungsúrskurði 28. júní 1867 hefur verið haft skipti á jörðunni
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Öessastöðutn fyrir jörðina Belgsholt með Belgsholtskoti í Borgarfjarðarsýslu, og er afgjaldið af þeiin jörðum hjer um bil 160kr. á ári. Enn fremur eru í þessari grein tilfærðar 12 kr., sem er afgjaldið af lóðarpörtum tveimur, sem samkvæmt úrskurði dómsmálastjórnarinnar 15. apríl 1872 eru seldir af túninu við landshöfðingjahúsið með þeim
skilmálum, auk annars, að kaupendur greiði nefnt gjald árlega til landssjóðSins (4 kr. af
annari lóðinni, og 8 kr. af hinni) á þá leið, að gefinn sje fyrsti veðrjettur til tryggingar
gjaldinu í lóð þeirri, sem seld er, og húsum þeim, sem þar verða byggð.
3. Eptir að hinn fyrri leigumáli á Lundey, sem er óbyggð eyja, var á enda í fardögum 1873, er eyja þessi á ný leigð um 5 ár frá nefndu tímabili, fyrir það afgjald áári,
134 kr., sem hjer er talið.
Brennisteinsnámar þeir í þingeyjarsýslu, sem eru eign landssjóðsins, eru samkvæmt allrahæstum úrskurði 9. marz 1872 með samningi, dagsettum 13. dag aprílm. s. á.,
seldir á leigu A. G. Lock frá Lundúnum uip 50 ár, frá 1. septbr. 1872. Jafnframt að
vísa til leigumálans, sem er prentaður hjer aptan við sem I. fylgiskjal, skal þess getið,
að Ieigan er 50 £ fyrir fyrsta árið, 60 £ fyrir aunað árið, 70 £ fyrir þriðja árið, 80 £
fyrir fjórða árið, 90 £ fyrir flmmta árið, 100 £ fyrir sjötta árið og hvert af hinum 44
árum, sem þar eptir fara í hönd, og skal hún goldin fyrir fram 1. marz. og 1. septbr.
ár hvert og f hvort skipti helmingurinn. Á árinu 1876 kemur því síðari helmingurinn af
leigunni fyrir 4. árið eða 40 £ í gjalddaga 1. marz, og 1. septbr. fyrri helmingurinn af
leigunni fyrir 5. árið eða 45 £, samtals 85 £., sem eru talin 1,530 kr. (1 £ á 18 kr.,)
og á árinu 1877 síðari helmingurinn af leigunni fyrir 5. árið, 45 £, og fyrri helmingurinn
af leigunni fyrir 6. árið, 50 £, samtals 95 £, sem eru talin 1,710 kr.
Athugasemd. Á þessari tekjugrein hefur að undanförnu verið tilfært leigugjald af ’/i
parti þeim af silfurbergsnámanum i Helgustuðafjalli 1 landareign Helgustaða í SuðurMúlasýslu, sem er eign landssjóðsins. Með því leigumálinn á námanum var á enda
31. desþr. 1872, og Johnstrup háskójakennari, sem árið 1871 rannsakaði námann,
faafði látið í ijósi ótta fyrir þvi, að aðferð .sú, er hingað til hafði verið höfð við
notkun námans, mundi leiða til þess, að faanu eyddist, var það álitið ótiltækilegt, að
endurnýja binn fyrri leigumála, og voru gjörðar ráðstafanir til, að eigandinn af hinum
s/4 pörtunum f náipanum eigi bryti ýr bonum, fyr en búið væri að gjöra nákvæmari
samning við stjórnina. Samt semáður hefur það eigi tekizt, að ná sarakomulagi um
notkun námans 1 fjelagsskap, og eigandipn að % pörtum náraaps vildi heldur ekkj
taka námann á leigu með þeún skilmálum, sem væru nægilega tryggjandi fyrir því,
að landssjóðurinn biði ejski skaða af; stjórnarráðinu hefur þvi virzt rjettast, að reyna
að selja part landssjóðsras f námanum, og ef til kærai þann fjórða part í jörðunni
Helgustöðum, sera landssjóðurinn sömuleiðis er eigandi að, og skal um þetta Jtarlegar
vísað til lagafrumvarps þess, sem í því tilliti er lagt fyrir alþingi.
L'm 4. gr.
Reikningsyfirlitið yflr tekjur og útgjöld íslands á reikningsárinu frá 1. apríi tU
31. desember 1873 sýndi, að afgangurinp fyrir það ár og bin työ næst undanförnu ár
var alls............................... ..... . . . . ,............................... 65,544 rd. 39*/2sk.
Af þessu fje er varið:
1) til þess að byggja hegningmhúsið í Reykjavfk . 7,898 rd. 24 sk-5
en þetta fje er endurgoldið roeð því að lapdssjóðurinn faefnr fengið jafumikla upphæð í skuldabrjef-

um þeim, sem dómsmátesjóðuriqn átti, og gáfu af______
flyt

._________ _

7,898 — 24 — 65,544 — 39’/2 —
3
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fluttir 7,898 rd. 24 sk, 65,544rd. 39’/2sk.
sjer 4 af hundraði ( leigu á ári, en kostnaðinn við
byggingu hegningarhússins átti að greiða úr tjeðum sjóð, samkvæmt tilsk. um byggingu hegningarhúss og fangelsa á íslandi o. fl., 4. marz 1871,
4. gr. — og
2) til þess að byggja fangelsi það, er stendur 1 sambandi við hegningarhúsið.................................... 7,406 — 64 —
Fyrir þessu eru af jafnaðarsjóði suðuramtsins og
Reykjavíkur-kaupstað gefin út tvö skuldabrjef, 7.
ógúst og 13. septbr. 1873, annað upp á 3,271 rd.
II sk., og. hitt npp á 4,135 rd. 53 sk., og eru
goldnir árlega 4 af hundraÖi í vöxtu og ’/15 partur
á ári upp í sjálfa skuldina.
----------------------- — 15,304 — 88 —
afgangs 50,239 — 47 ’/2—
Af þessu voru útistandandi tekjur..................... 15.067 rd. l8‘/2sk.
en frá því ganga ógreidd útgjöld ....
2,256 — 71 — 12,810— 43’/2—
var því afgangurinn 1 peningum......................................................... 37,429 rd. 4 sk.
breytt í krónumynt, hjer nm bil......................................................... 74,858 kr. 8 a.
Af þvf fje er varið til þess að kanpa ríkisskuldabrjef upp á
50,000 kr., með tilheyrandi leignm, 4 af hundraði, sem rituð eru i
innskriptarbók fjárhagsstjórnarinnar.................................................... 46,951 — 39 en afganginn, sem er........................................................................ 27,906— 69 þykir nauðsynlegt að hafa ( reiðu-peningum ( jarðabókarsjóðnum til þess að greiða
útgjöld, sem upp á kunna að koma.
Fyrir árið 1874 er ætlazt á að um fram verði hjer um bil 24,000 rd., en um það
er samt eigi til nú sem stendur neinn endilegur reikningur, með þvf reikningsyfirlitið
fyrir þetta ár eigi hefur orðið samið, áður en þetta frumvarp var búið til, þar sem reikningarnir frá gjaldheimtumönnum eigi eru komnir. Eptir áætluninni er samt svo ráð fyrir
gjört, að fje þelta gangi til lána handa amtsjafnaðarsjóðunum, til að greiða kostnaðinn við
byggingu fangelsa í hlutaðeigandi ömtum, samkvæmt fyrnefndri tilsk. 4. marz 5. gr., og
er ætlazt á, að þessi útgjöld verði hjer um bil 26,745 rd.
Þess skal hjer getið, að haldið var, er frumvarp þetta var samið, að eigi yrði
tekið tillit til afgangs þess, sem kynni að til falla fyrir árin 1875 og 1876, við útreikning
þeirra tekja, sem gjört er ráð fyrir af hjálparsjóðnum á árunum 1876 og 1877, þótt það
sje vitaskuld, að sett verði á vöxtu svo mikið af því fje, er umfram kann að verða, sem
þykir mega taka úr jarðabókarsjóðnum eptir þeim reikningum, sem gjörðir verða fyrir
hlutaðeigandi áe, og er því samkvæmt þessu tilfært sem ávaxtafje fyrir hjálparsjóðinn í
þessari grein.
1. a. fyrnefnd skuldabrjef upp á 50,000 kr., og er fyrir þau ásamt með innskriptarskýrteíni þvi, sem hjálparsjóðurinn átti á undan, C. fol. 1211, upp á 600 rd., fengið
innskriptarskýrteinið G. fol. 70, upp á 51,200 kr., sem gefa ( vöxtu á ári 2,048 kr.
Að því leyti, er snertir fyrnefnt innskriptarskýrteini, C. fol. 1211, upp
á 600 rd., skal þess getið, að tvö skuldabrjef, annað upp á 500 rd., og
hilt 109 rd. 42 sk., sem heyrðu til eigna fyrveranda Hólastiptis, höfðuverið
fengin hinum almenna skólasjóð, sem liggur undir kirkju- og kennslu-________
flyt 2,048 —
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fluttar 2,048 kr.
sljórnina, að veði fyrir skyndilánum nokkrum, sein böfðu verið veitt hinum lærða skóla á íslandi á árunurn 1844—48, en leigunum af skuldabrjefum þessum hafði árlega verið varið tii endnrgjalds upp f tjeð skyndilán. I’á er lán þetta samkvæmt lögum um hina stjórnarlegu stöðu íslands í rikinu 2. janúar 1871, 5. gr., var gefið fslandi eptir, var skuldabrjefunum skilað aptur, og er fyrir þau fengið fyrnefnt innskriptarskýrteini, en það, sem umfram var, 0 rd. 42 sk., var borgað í landssjóðinn.
Enn fremur eru hjer talin:
b. skuldabrjef einstakra manna, sem frá dómsmálasjóðnum íslenzka eru flutt
yfir á landssjóðinn, samtals upp á 9,175 rd., með vöxtum, sem eru á ári
hjer um bil..................................................................................................
730 —
Um þessa grein skal þess getið, að þar sem það hafði sýnt sig, að
dómsmálasjóðurinn íslenzki eigi hafði nægar tekjur lil þess að greiða hin
árlegu útgjöld, sem á bonum bvfldu, eptir að búið var að borga úr honum útgjöldin við byggingu hegningarhússins, samkvæmt fyrnefndri tilskipun 4. marz 1871, 4. gr., að upphæð 7,898 rd. 24 sk , á þann hátt og sagt
var, var það samþykkt með allrahæstum úrskurði 31. oktbr. 1873, að
dómsmálasjóðurinn yrði framvegis tekinn af sem sjóður út af fyrir sig, og
lagður saman við landssjóðinn, þannig að tekjur hans rynnu f landssjóðinn, en úr honum skyldi svo greiða útgjöld þau, sem hvíldu á dómsmálasjóðnum. Samkvæmt þessu voru skuldabrjef þau, sem dómsinálasjóðnrinn álti eptir, afsöluð landssjóðnum, auk þeirra 7,898 rd. 24. sk. í
skuldabrjefum, sem gelið var að framan, þannig að bonum eru taldir alls
fyrnefndir 9,175 rd.
Auk vaxta af fyrnefndum skuldabrjefum rann hinn svo nefndi lögrjettumannstollur i dómsmálasjóðinn, en gengur nú samkvæmt þvi, sem sagt
er, til landssjóðsins, eptir að dómsmálasjóðurinn er numinn af, og er
talinn með tekjum í 2. gr., 5. Enn fremurvoru dómsmálasjóðnum lagðar
eptirfylgjandi tekjur:
1. gjöld embætlismanna, sem nýskipaðir eru f embætii, samkvæmt lilsk.
viðvíkjandi dómsmálasjóðnum 16. nóvembr. 1764, 10. gr,
2. ýrnsar sektir út af málaferlum, samkvæmt 12. og 15. gr. í tjeðri tilskipun, og
3. tekjur af hvalreka á sjálfseignarjörðum, sbr. konungsbrjef 25. júlí 1808,
kanselíbrjef 2. septbr. 1820, úrskurð 29. apríl 1850 og opið brjef 2.
apríl 1853, I. gr.
Tekjur þessar, sem að eins nema mjög litlu, er rjettast að taka í 2.
gr, 12. «óvissar tekjur».
Dómsmálasjóðurinn átti þar að auki hið svo nefnda yfirrjettarhús, en
það var þegar búið að gjöra ráðstafanir til þess, að kaupa það fyrir hönd
landssjóðsins til afnota fyrir prestaskólann o. fl., eptir að búið var að
koma landsyfirrjetlinum fyrir i hinni nýju hegningarhússbyggingu.
Að því leyti, er snerlir útgjöld þau, sem áður hvíldu á dómsmála________
sjóðnum, skal vísað til 10. gr. B. 3.
2,778 kr.
eða fyrir bæði árin 1876 og 1877, 5,556 kr.
3*
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2. Sem vaxtafje, er smámsaman verður borgað upp I, svo innstæðan fer
minnkandi, er hjer talið:
a. fyrnefnd skuldabrjef, sem gefin eru út 15. septbr. og 7. ágúst 1873,
fyrir bönd Reykjavíkur kaupstaðar og jafnaðarsjóðs suðuramtsjns, og sem
upphaflega voru 4,135 rd. 53 sk. og 3,271 rd. 11 sk., samtals 7,406 rd.
64 sk.; verður af þeim í vöxtu og sem endurgjald goldið:
á árinu 1876 hjer um bil
............................................... l,500kr.
- — 1877 —......... .
............................................... 1,460 —
2,960kr.
b. , lán þau, sem áður var getið um, til byggingar hinna fangelsanna:
til fangelsis á Vestmannaeyjum, hjer um bil......................
620 rd.
til fangelsanpa á Stykkishólmi og ísafirði.........................
9,690 —
til fangelsanna á Akureyri, Húsavík og Eskifirði
. . . . 16,435 —
samtals hjer um bil . . 26,745 rd.
Af þessu á kaupstaðurinn Akureyri að greiða 500 rd., en hitt skal endurgoldið af hlutaðeigandi amtsjafnaðarsjóðum,þannig að goldnir sjeu í
vöxtu 4 af hundraði á ári og upp ( skuldina ’/15 partur árlega. Ryggingu flestra fangelsanna er þegar lokið, og má þess vænta, að þeim
verði öllum skilað á þessu ári, svo að byrjað verði að borga vöxtu og
endurgjöld á árinu 1876.
Samkvæmt þessu er hjer talið, að vextir og endurgjöld verði:
á árinu 1876 hjer um bil....................................................
5,700 kr.
á árinu 1877 hjer um bil
.....................................
5,560 — 11,260 kr.
c. lán, sem veitt var Reykjavíkurkaupstað 15. janúar 1875 til aðgjörðar
á binum svo nefnda Austurvellj og til þess að stækka aðalgötu kaupstaðarins. Stjórnarráðið liefuú til þessa augnamiðs lofað Reykjavíkurkaupstað láni upp á 10,000 kr. alls, með þeim skilmálum, að í næstu
28 ár frá 11. júnf 1875 verði borgaðir 6 af hundraði á ári af hinni
upphaflegu upphæð lánsins, bæði sem vextir af því og upp í sjálfa
innstæðuna; en af þessu láni hefur kaupstaðurinn samt óskað að fá
útborgaðar að eins 4,000 kr. fyrst um sinn, og eru hjer af þeim til
færðir 6 af hondraði á ári eða 240 kr., gem er fyrir bæði árin . . .
480 —
samtals fyrir 1876 og 1877 . . . 14,700 —
3. í þessari grein hefur þólt rjeltast að tilfæra vöxtu af andvirði því, sem inni stendur
í jörðinni Laugarnesi og í laxveiðinni f Elliðaánum, sem á hinum fyrri áætlunum hafa
verið færðir til í 2. gr. 12; hefur þar einnig verið tilfært endurgjald upp í andvirðis-eptirstöðvar þessar, en með því eigi er áskiljnn nein árleg borgun f skuldabrjefunum, og slík borgun að eins einstöku sinnum hefur verið goldin, er hjer ekki
talið eptir neinum tekjum í þvf skyni.
Óborgað andvirði fyrir laxveiðina í Elliðaánum er 800 rd., og eru vextir af þvi 4 af
hundraði...................................................................................................61 kr.
Óborgað andvirði fyrir Laugarnes er 3,590 rd., vextir af því á ári, 4 af
hundraði......................................................... , ................................ 287 — 20 a.
351 kr. 20 a.
eða fyrir bæði árin 1876 og 1877 702 kr. 40 a.
Að því leyti, sem alþingi 1873 hefur mælzt til, að andvirðis-eptirstöðvum þessum
yrði sagt upp, þar sem þingið var á þeirri skoðun, að verja mætti fje þessu á annan hátt,
svo að landssjóðurinn hefði meiri hag af, og að þvf, er sjerstaklega spertir Laugarnes,
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ljet í ljósi ólta fyrir þvf, að eign þessi, áðor en mjög langl liði, naumast mundi vera
nægilegt veð fyrir því af andvirðino, sem stendur í eigninni, og er 3,590 rd., skal þess
getið, að þá er tjeð laxveiði og jörðin Laugarnes var setd samkvæmt konungsúrskurði, var
kaupendum gefið loforð fyrir þvi, að % partar af andvirðinu mættu standa í eigninni með
fyrsta veðsetningarrjetti, og með þvi móti, að goldnir væru af þvf 4 af hundraði á ári, en
% part skyldi greiða át í hönd, og þykir því eigi næg áslæða til að segja upp tjeðum
eptirstöðvum, á meðan veðið fyrir þeira er eins og samið er um, og skuldunautar að öðru
leyti uppfylla það, sem þeir hafa gengizt undir. Að því leyti er sjerstaklega snertir Laugarnes, var eign þessi við síðustu virðingargjörð árið 1873 virt 5,500 rd., sem erjafnraiA^ og
kaupverðið var upphaflega. Með því nú % partar af þessari upphæð eru meira en það,
sem eptir er af andvirðinu, virðist eignin nú sem stendur að vera nægilegt veð fyrir tjeðum andvirðis-eptirstöðvum samkvæmt samningum og eptir lögum.
4. Samkvæmt ósk þeirri, sem aJþingi áður hefur lálið í ljósi, hefur stjórnarráðinu þótt
ástæða til að taka upp i fjáriagafrumvarpið binn svo nefnda læknasjóð. Binar áriegu
tekjur sjóðsins eru taldar:
a. vextir &f inostæðufje sjóðsins, sem samkvæmt skýrslu landshöfðingjaus 31. desbr.
1873 var 70,276 rd. 13 sk., eru taldir hjer um bil ...... . 4,600 kr.
b. tekjur af fasteignum sjóösins hjer nm bil .
,
. . . . . . . ,
900 —
c. spítalagjald eptir tilskipun 12. febrúar 1872 er talið hjer um bil . . 6,000 —
hjer skal samt geta þess, að með þvi tilskipun þessi að eius befur
verið f gildi um svo sluttau tíma, þá verður eigi talið til með vissu,
hvað mikið tjeð gjald af fiskiafla muni verða.
12,500 kr.
Af þessu er stungið upp á, samkvæmt þetm reglum, sem nú gilda,
að greiða skuli eptirfylgjandi útgjöld á ári hverju:
a. til læknakennslunnar í Reykjavík .......................................... 2,800 kr.
eru útgjöld þessi ákveðin með allráhæstum úrskurði 3.
ágúst 1868, smbr. konunglega auglýsingu til alþingis um
árangor af þegnlegum tillögum þess og öðrum uppástungum á fundinum 1867, 7. júlí 1869, II. 5.
b. ferðastyrkur handa læknaefnum, sem tekið hafa próf á
íslandi, og sem samkvæmt allrahæstum úrskurði 21. oklbr.
1871, smbr. auglýsingu dómsmálastjórnarinnar 31. s. m.,
njóta kennslu i yfirsetufræði á .hinni kouunglegu fæðingarstofnun í Kaupmannahöfn, er talinnhjer um bil . . . .
300 —
c. styrkur til sjúkrahússins i Reykjavík....................................
800 —
d. styrkur til sjúkrahússins á. Akureyri ........
400 —
e. laun Ijósmóðurinnar á Veslmannaeyjum samkvæmt optiu
brjefi 24, marz 1863
...............................
60 —
f. þóknun hauda. 5 sellum hjeraðslœknum samkvæmt alkahæstum úrskurði 10. m&í 1.867, srnbr. könunglega auglýsingu
til alþingis 31. maí 1867 II. 3., bjer um bil . . . . . 5,000 —
Samkvæmt þessu verðiur afgangs hjer um bil . . . . 3,140 —
Það er samt sem áður vitasknld, að afgangurinn á h,vorju ári verður eigi fyrst
una sinn lagður saraan við hinar almennu tekjur landssjóðsins, en aðhonum verði varið
til þess að auka innstæðufjc læknasjóðsins, þangað Lii önnnr læknaskipun er komin á
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(smbr. frumvarp það, sem lagt er fyrir alþingi um það málefni), þannig að landssjóðurinn taki að sjer laun lækna á landinu. En þegar þessi breyting kemst á,
verður afgangurinn, er þá eykst um þær 5,000 kr., sem tilfærðar voru í stafliðnum
f., talinn með öðrum tekjum hjálparsjóðsins.
Um útgjaldagreinirnar c. og d. skal þess getið, sem hjer segir.
Með allrahæstum úrskurði 26. febrúar 1866 var fjelagi því, sem stofnað var
til þess að koma upp sjúkrahúsif Reykjavík, veittbæði 1,000 rd. lán af læknasjóðnum,
leigulaust í 5 ár frá 11. júnf 1867, sem eigi yrði sagt upp af hálfu lánardrottins,
rtteð því móti að byggingar fjelagsins skyldu vera að veði fyrir láninu, og að greiða
skyldi í leigu af þvi 4 af hundraði á ári, þegar þau 5 ár væru liðin; og enn fremur
400 rd. styrkur á ári um 5 ár frá 6. oktbr. 1866, er á þeim degi var byrjað að nota
sjúkrahúsið.
Er hin 5 ár voru á enda, sótti stjórn sjúkrahússins um, að því yrði veittur
stöðugur styrkur, eða að minnsta kosti styrkur um 5 ár, upp á 500 rd. frá 1. janúar
1872, og að sjúkrahúsið mætti vera laust við að gjalóavöxtu affyrnefndum 1,000 rd.
í önnur 5 ár frá 11. júní 1872. J>á er stiptsyflrvöldin sendu stjórnarráðinu bænarskrána, tóku þau fram, að sjúkrahúsið hefði gjört mjög mikið gagn á þeim tíma, er
það hefði verið notað, er það eigi að eins væri til gagns fyrir Reykjavík og nágrenni
bæjarins, en yrði einnig notað af öðrum pörtum landsins og útlendum sjómönnum; svo
hefði og læknakennsla sú, sem stofnuð væri í Reykjavik á kostnað sjóðsins, kauplaust
búsnæði í sjúkrahúsinu, enda væri það til mikils gagns fyrir sjálfa kennsluna að sjúkrahúsið væri til. Þótt aðsóknin til sjúkrahússins væri að tiltölu allmikil og færi stöðugt í vöxt, yxu tekjur þess samt eigi að því skapi, þar sem það hefði þótt nauðsynlegt,
að setja borgunina fyrir veru á sjúkrahúsinu nokkuð lágt (48 sk. fyrir dag á samverustofu, og 72 sk. á herbergi út af fyrir sig, auk borgunar fyrir læknismeðul, Ijós, eldivið
og aðhjúkrun á sjúklingum um nætnr), og var því álitið, að útgjöld sjúkrahússins, einkanlega á þeim tíma, sem í hönd færi, yrðu meiri en tekjurnar, með því þörf yrði á
að stækka húsin með ýmsu móti og útvega fleiri áhöld og fl. Samkvæmt tillögum
stiptsyfirvaldanna var þess vegna með allrahæslum úrskurði 8. janúar 1872 framvegis
veittur sjúkrahúsinu i Reykjavík 400 rd. styrkur á ári um 5 ár frá 6. oktbr. 1871,
og undanþága frá þvi, að greiða vöxtu af fyrnefndu lání upp á 1,000 rd., sömuleiðis
fyrir 5 ár, frá 11. júni 1872, og er nú hjer stungið upp á, að tjeður styrkur upp á
800 kr. framvegis verði veittur sjúkrahúsinu fyrir árið 1877.
Eptir að stórkaupmaður F. Gudmann i .Kaupmannahöfn hafði gefið Akureyrarkaupstað sjúkrahús með 8 rúmum og öllum áhöldum, sem með þurfti, sótti sljórn
sjúkrahúss þessa um, að fá árlegan styrk upp á 300 eða 400 rd. úr læknasjóðnum,
og áleit bæjarstjórnin, að þörf væri á þessu fje, til þess að sjúkrahúsið yrði notað,
þar sem gjöra mætti ráð fyrir því, að borgun fyrir sjúklinga, sem var ákveðið að
skyldi vera 72 sk. á dag, gengi til viðurværis þeirra og til lækningalyfja og fl., og
yrði þá ekkert til launa handa forstöðumanninum og lækninum, og til kostnaðar við
viðurhald sjúkrahússins. Hlutaðeigandi amtmaður mælli fram með bænarskránni, og
tók hann fram, að með stofnun sjúkrahúss þessa væri ráðin bót á tilflnnanlegri
þröng, og að læknasjóðurinn hefði miklar tekjur af þeim hlula landsíns, sem mundi
hafa gagn af sjúkrahúsinu. (Jm leið og landshöfðingi sendi stjórnarráðinu bænarskrá
þessa, gat hann þess, að gild ástæða væri að vfsu til, að veita sjúkrahúsinu styrk úr
læknasjóðnum, með því það varla mundi geta gjört neitt verulegt gagn án aðstoðar
af hálfu þess opinbera, en þó yrði með tiliiti til þeirra ákvarðana, sem framvegis
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kynnu aðverða teknar um læknasjóðinn, að álíta það rjettast, að takmarka styrkinn
fyrst nm sinn við 2 ára tíma, eins og hann lfka hjelt, að heldur ekki ætti að veita sjúkrahúsinu meira en helminginn af fyrnefndri upphæð, sem með þyrfti til notkunar sjúkrahússins, og byggði landshöfðingi það á því, að menn í nágrenninu, sem það lægi
næst, að styðja málið, mundu veita þvf aðstoð sfna. Samkvæmt þessu var það samþykkt með allrahæstum úrskurði 8. ágúst 1874, að veita mætti tjeðu sjúkrahúsi
styrk úr læknasjóðnum fyrir árin 1874 og 1875, sem samsvaraði helmingnum af
þeim kostnaði, er árlega gengi til notkunar þess, samkvæmt þeim reikningi, sem
sljórn sjúkrahússins semdi árlega og sendi stiptsyflrvöldunum, er þó ekki mætti fara
fram úr 200 rd. á ári, og þar eð stjórnarráðið verður að vera á því máli, að ástæða
sje til að styrkja sjúkrahúsið á sama hátt framvegis, er ætlazt til, að allt að ^>y(
400 kr. á ári verði varið til þessa úr læknasjóðnum á árunum 1876 og 1877.
5. í þessa tekjugrein er sömuleiðis samkvæmt ósk alþingis tekinn hinn svo nefndi «íslenzki styrktarsjóður», en samt á þá leið, að tekjur hans samkvæmt allrahæstum úrskurði 25. júlf 1844 framvegis verði lagðar við innstæðuna, þangað til ákveðið verður með fjárlögunum, að þeim verði varið á þann hátt, sem samkvæmur er augnamiði sjóðsins.
Af reikningsyflrliti því yflr tekjur og útgjöld sjóðs þessa á fjárhagsárinu 1874—
75, sem er bætt hjer aptan við sem II. fylgiskjali, má sjá, að innstæða sjóðsins nú
er 36,000 kr., og er fyrir þessa upphæð fengið innskriptarskýrteini G. fol. 66; vextir
af þvf, 4 af hundraði, verða 1,440 kr. Við þetta bætast skuldir, sem sjóðurinn á hjá
sveitum nokkrum á íslandi, sem hafa fengið lán úr sjóðnum, til þess að af stýra þar
hungursneyð, eins og bjer skal skýrt frá:
1. lán handa ýmsum sveitum f Snæfellsnessýslu, sem var upphaflega 2,781 rd. og
31. desbr. 1873 komið ofan 1......................................................... 2,411 rd. 89sk.
2. lán handa sveitum í Skagafjarðarsýslu, sem var veitt veturinn 1867
og var upphaflega 4,135 rd. 16 sk.; samkvæmt konungsúrskurði 24*
desbr. 1867 átti að geiða i vöxtu 4 af hundraði á ári, og ’/t part
á ári upp f skuldina næstu 7 ár frá 1. aprfl 1868. Skuidin var
samkvæmt jarðabókarsjóðsreikningnum fyrir reikningsárið 1873 31.
desbr. s. á. komin ofan í..............................................................
786— 70 —
3. lán handa sveitum í Eyjafjarðarsýslu, sem var veitt veturinn 1867
með sömu kjörum og lánið handa Skagafjarðarsýslu; var það upphaflega 2,466 rd. 64 sk., og samkvæmt tjeðum jarðabókarsjóðsreikningi 31. desbr. 1873 komið ofan f...............................................
559 — 45 —
en af þeirri upphæð á «Jóns Sigurðssonar sjóðurinn» að borga
38 rd. JO sk. fyrir korn, sem út þýtt var á kostnað tjeðs sjóðs til
fátæklinga í nefndri sýslu.
4. lán handa sveitum f Austur-Skaptafellssýslu, sem var veitt veturinn
1869, og var upphaflega 208 rd. 34 sk.; samkvæmt úrskurði dómsmálastjórnarinnar 29. septbr. 1869 átti að greiða i vöxtu 4 af
hundraði, og borga lánið aptur á 5 árura; samkvæmt fyrnefndum
jarðabókarsjóðsreikningi var það 31. desbr. 1873 komið ofan í .
16— 84 —
alis 3,775 — » —
en samkvæmt skýrslum þeim, sem stjórnarráðið hefur, er samt á
árinu 1874 borgað upp í tjeða upphæð 1065 rd. 35 sk.
þar sem vænta má, að lán þau, sem nefnd eru í 2.—4. lið, verði endurgoldin að
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minnsta kosti að mestu leyti, innan reikningsársins 1876, er aptur á móti láni þvi, sem
veitt er sveitum í Snæfellsnessýslu, öðruvísi varið.
Lán þetta, sem var veitt veturinn
1861—62, var upphaflega 309 tunnur af rúgi, sem voru fengnar sveitunum fyrir 9 rd.
hver tunna, alls fyrir 2,781 rd.; af þessu fje átti samkvæmt allrahæstum úrskurði 23. jan.
1862 að greiða í vöxtu 4 af hundraði, og borga upp í skuldina ’/t Pa|-1 árlega í næstu 7
ár. Sú raun varð samt á, að nokkrar af sveitum þeim, sem fengið höfðu hlut af tjeðu
kornláni, gátn eigi fullnægt skilyrðum þeim, sem sett voru viðvíkjandi leigu af láninu og
borgun upp í það, og var því með allrahæstum úrskurði 3. ágúst 1868 veitt þessum a
sveitum: Staðarsveit, Eyrarsveit, Breiðavíkurhrepp, Neshrepp innan Ennis og Neshrepp
utan Ennis, undanþága í 3 ár frá að greiða vöxtu af láni þvi, sem þeim hafði verið veitt,
Dg endurgjald upp í það, og með því svo mikil neyð vegna veikinda og aflaleysis enn
eptir það þrengdi að sveitum þessum, að sveitarbúar að eins tneð því að leita á náðir
annaragátu af stýrt hungursneyð, sóttu þeir áríð 1873 um, að þeim yrði alveg gefin eptir
skuldin til styrktarsjóðsins. Eins og amtmaðurinn yfir vesturumdæminu útaf þessari bænarskrá gat þess, að sem stæði væri engar líkur til þess, að hlutaðeigandi sveitir, meðan
6vo væri á statt, sem þá var, gætu borgað 6kuld sina, þannig áleit einnig landshöfðinginn
það ógjörandi sökum efnaleysis hreppanna, að heimta, að þeim skilyrðum væri fullnægt,
sem lánið var bnndið við, og stakk hann þá upp á, að þeim yrði veitt nokkur tilslökun í
því tiiliti, þótt hann eigi sem slæði þyrði að mæla fram með því, að þeim yrði alveg
gefin upp skuldin. Sökum þessa var með allrahæstum úrskurði 24. janúar 1874 veitt fyrnefndum 5 hreppum undanþága í 2 ár, frá 1. janúar 1874, að borgá endurgjald upp í
kornlán það, sem þeim var veitt, með því móti aö þeir greiddu hina ákveðnu vöxtu, 4 af
liundraði, af skuldinni, og er nú hjer stungið upp á, að hin sama tilslökun framvegis verði
veitt sveitum þessum fyrir árin 1876 og 1877.
Skuldin, sem eins og getið er, 31. desbr. 1873 var alls 2,411 rd. 89 sk., kemur
niður á fyrnefndar sveitir á þann hátt, sem hjer skal skýrt frá:
rd. sk.
á Staðarsveit, innstæðuskuld...............................
270rd. »sk.
leiguskuld..............................................................
89 — 53 —
—----------------359 53
á Eyrarsveit, innstæðuskuld
............ 440 — 44 —
leiguskuld
.......................... . . . . . . . 138— 6 —
--------------------- 578 50
á Breiðavíkurhrepp, ihnstæðuskuld . . . . . . . . . . 192— 37 —
leiguskuld . . . . ............................... 51 — 65 —
-------------------- 244
6
á Neshrepp innan Ennis, innstæðuekúld . . . .
. . .
. 423 —
»—
leiguskuld ......... 135— 70 —
-------------------558 70
á Neshrepp utan Ennis, innstæðuskuld , ... .
. .
. 450—
»—
leiguskuld . . . .
... . .
. 181— 62 —
-------------------631 62
Hjer við hætast leigur, 8em Helgafellssveit er i skuld um
....
39 40
Samkvæmt því sem sagt er, teljast með tekjum styrktarsjóðsins á árunum 1876
og 1877 hvoru um sig:
vextir af innskríptarskýrteini G. foi. 66, upp á 36,000 kr.........................l,440kr.
— - 2,411 rd. 89 sk., hjer um bil . ...
. . . . .
192 —
1,632 —
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Um 5. gr.
1. Með aukafjárlögnm fyrir fjárhagsárið 1858—59 var suðuramtinu veitt leigulaust lán upp á 6000 rd., til þess að greiða kostnað þann, sem reis af fjárkláðanum á íslandi ; skyldi borga upp í lánið ’/lg part á ári í 12 ár samfleytt, frá 1. janúar 1864. Með
fjárlögunum fyrir 1867—68 var það samt veitt, að fresta mætti þeim tíma, er byrja skyldi
að börga upp í lánið, frá I. janúar 1864 til 1. janúar 1866. Upphæðir þær, sem hjereru
taldar, eru að því leyti, er snertir árið 1876, siðasti ’/4 parturinn aflO, árs-endurgjaidinu
og 3A partar af 11. árs-endurgjaldiuu, og að því leyti, er snertir árið 1877, síðasti ’/4
parturinn af síðast nefndu árs-endurgjaldi og s/4 partar af 12. árs-endurgjaldinu, og skal
þess getið, að á reikningsárinu 1873, sem að eins náði yflr 3 ársfjórðunga, voru einungis
goldnir 3/4 partar fyrir 8. árið; skuldin var 31. desbr. 1873 2,125 rd.
2. Með fjárlögunum fyrir 1867—68 og aukafjárlögum fyrir 1869—70 var veitt
leigulaust lán upp á 2,579 rd. 38 sk., til þess að byggja upp aptur Möðruvallakirkju, sem
brann vorið 1865, með þeim skilmálum, að hinar venjulegu tekjur kirkjunnar, að frá dregnum kostnaðinum, hjer um bil 220 rd. á ári, skyldu ásamt með því, sem borgað yrði
upp í skuld nokkra 640 rd., sem kirkjan átti, og f vöxtu af skuldinni, jafnóðum og það
kæmi í gjalddaga, goldið f ríkissjóðinn, þangað til skuldin væri borguð. Af skuldinni stóð
eptir 31. marz 1874 1,740 rd. 83 sk.
Tekjur kirkjunnar, að frá dregnum kostnaði, eru
fyrir árið 1876 að eins taldar 185 kr., þar sem stungið er upp á, að verja megi 255 kr.
af tekjum kirkjunnar sem styrk til þess að kaupa organ handa henni og greiða kostnaðinn
við að láta kenna manni að leika á organið. þessu máli er svo varið, að stjórnarráðinu
hefur borizt bænarskrá, sem landshöfðingi mælir fram með, þar sem presturinn tii Möðruvallaklausturs sækir um styrk þennan til tjeðs augnamiðs, og stjórnarráðinu hefur þvf
fremur þótt ástæðatil, samkvæmt uppástungu landshöfðingja, að tjeð upphæð yrði veitt af
tekjum kirkjunnar, sem söfnuðurinn hefur sýnt, að honum væri annt um, að koma þessu
fram, með því að leggja til jafnmikið fje til sama augnamiðs, enda er, eins og preslurinn
hefur skýrt frá, mjög mikil þörf á, að bæta messusönginn f tjeðum söfnuði.
3. Með fjárlögum fyrir 1861—62 og fjáraukalögum fyrir 1862—63 var veitt l,800rd.
Ián til þess að byggja kirkju á Eyri f ísafjarðarsýslu, með því móti að skuldin skyldi hvíla
á brauðinn, og greiddir yrðu 6 af hundraði á ári f næstu 28 ár samfleytt bæði sem vextir
af láninu og endurgjald upp í það; f tilefni af þessu eru hjer til færðar 216 kr. fyrirhvort
árið 1876 og 1877.
Um 6. gr.
Með tilliti til þessarar tekjugreinar skal vfsað til laga um hina stjórnarlegu stöðu
íslands í ríkinu, 2. janúar 1871, 5. gr. Eins og getið var að framan um 2. gr. 10. lið,
er þar að auki samkvæmt 6. gr. laganna dregið frá tillagi ríkissjóðsins danska lil íslands
það, sem goldið er f lestagjald af póstgufuskipinu. Með þvf nú árlega flytjast til íslands
hjer um bil 300 lestir af flutningsvöru, án þess að af flutningi þessum, sem að mestu
leyti er verzlunarvara, sje goldið gjald það, sem fólgið er í lestagjaldi af skipum, og
venjulega lendir á verzlunarvörum, verður að játa, að ósanngjarn mismunur sje á kjörum
verzlunarmanna, eptir því hvort þeir geta sent vörur með póstskipinu eða ekki, enda bíður landssjóðurinn af þessu árlegan skaða. Til þess að ráða bót á þessu, hefur stjórnarráðið í hyggju að reyna til að koma á gjaldi, sem sje 5 af hundraði af flutningskaupinu
fyrir flutningsvörur þær, sem flytjast til íslands með póstgufuskipinu, og skal um það ítarlegar vísað til lagafrumvarps þess, sem lagt er fyrir alþingi um það efni.
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3.

K a p f t u l i.
Útgjöld.
Um 8. gr.
Gptir stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands, 5. janúar 1874, 25. gr.,
skulu útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar íslands og fulltrúa stjórnarinnar á alþíngi, eins og þau verða ákveðin af konungi, greiðast fyrirfram af tillaginu úr ríkissjóðnum danska til íslands. Samkvæmt þessu er eptir aiirabæstum úrskurði 29. júní 1872
tilfært handa landshöfðingja á ári:
í laun............................... .
.
8,000 kr.
i borðfje....................................
2,000 —
í endurgjald fyrir skrifstofukostnað 2,400 —
12,400 —
Að öðru leyli skal i þessu tilliti geta þess, að eins og eigi mun verða gjörð nein
breyting á þessari npphæð, á meðan landshöfðingi sá, sem nú er, er við, þannig er heldur
ekki haft i hyggju, að gjöra neina breytingu á þessu framvegis, án þess að alþingi verði
geflð tækifæri á, að iáta uppi álit sitt um það.
Til fulltrúa stjórnarinnar á alþiogi 1877 eru ællaðar 2,000 kr.
þar að auki hefur landshöfðingi híbýli kauplaust og afnot af jörð þeirri, sem er
iögð embættinu.
Um 9. gr.
Samkvæmt uppástungu landshöfðingja eru til kostnaðar við alþingi 1877 taldar
32,000 kr.
’
Um 10. gr.
A. 1. Þessi grein liðast i sundur á þessa leið:
Alls.
1876.
1877.
kr.
a.
kr. a.
kr. a.
amtmaðurinn yfir suður- og vesturumdæminu, skipaður í þetta embætti 29. júnf 1872, þannig að embættisaldur hans sje talinn frá þvi, er hann var skipaður i vesturumdæmið 10. ágúst 1866.
1876.
1877.
laun..........................
5,333 kr. 33 a. 5,600 kr.
húsaleigustyrkur ....
600 — » 600 —
5,933 kr. 33 a. 6,200 kr. 5,933. 33
6,200.
12,133. 33
amtmaðurinn yflr norður- og austur-umdæminu, skipaður ( það embætli 13. aprfl 1871, frá 6. júnf s. á.
1876.
1877.
laun.......................................... 4,200 kr. 4,400 kr
húsaleigustyrkur
.
. . .
600 —
600 —
'launaviðbót . ..........................
432 —
432 —
5,232 kr. 5,432 kr 5,232.
5,432.
10,664.
landfógetinn á íslandi, skipaður 18. febrúar 1861:
1876.
1877.
laun............................... , 4,333 kr. 33 a. 4,400 kr.
húsaleigustyrkur . . . .
300— » 300 —
4,633 kr. 33 a. 4,7ÓO kr. 4,633. 33 4,700.
9,333. 33
skrifarinn við landshöfðingja embættið, skipaður frál.
apríl 1873
1,800.
1,950.
3,750.
Samtals
17,598. 66 18,282.
35,880. 66
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Laun amtmannsins yflr suður- og veslur-umdæminu eru talin samkvæmt allrahæstum úrskurði 29. júní 1872, og eru með þeim úrskurði lögð embætti þessu 4,800 kr.
árleg laun, sem aukast um 400 kr. fyrir hver 5 embættisár, þar til þau eru orðin 6,400
kr., auk hÚ6aleiguslyrks upp á 600 kr. Með því embættisaldur amtmannsins telst, eins og
getið er, frá 10. ágúst 1866, er honum veilt i annað skipti 400 kr. launaviðbót eptirembættisaldri frá 1. sept. 1876.
Laun amtmannsins yfir norður- og anstnrumdæminu eru ákveðin i áætlun um tekjur
og útgjöld islands á reikningsárinu 1871 —72 samkvæmt frumvarpi, sem lagt var fyrir
rikisþingið 1862—63, til laga, um laun ýmsra embættismanna á íslandi*), og eplir þvf
voru lögð embætti þessu 4,000 kr. árleg laun, sem skyldu aukast um 400 kr. fyrir hver
5 embættisár, þar til þau væru orðin 5,600 kr. Launaviðbótin er talin samkvæmt lögum
26. marz 1870, 9. gr.
Að þvi leyti, er snertir húsaleigustyrkinn, skal geta þess, að
amtmanninum hafa áður verið lögð embættishibýli á Friðriksgáfu og afnot af jörðinni
Möðruvöllum gjaldlaust, en eptir að Friðriksgáfa brann vorið 1874, er ákveðið, að amtmaðurinn skuli hafa aðsetur á Akureyri, iæði vegna kostnaðarins við að byggja upp aptur
Friðriksgáfu, sem ætlazt er á að mundi verða 27,000 kr., og svo af þvi, að það bæði er
amtsbúum og þvf opinbera í hag, að hann hafl bústað sinn i tjeðum kaupstað. Með
allrahæstum úrskurði 4. júli 1874 og áætlun um tekjur og útgjöld íslands á árinu 1875,
var amtmanninum veittur 400 kr. búsaleigustyrkur fyrir bvort af árunum 1874 og 1875,
jafnframt því og hann hjelt jörðinni Möðruvöllum. En eptir að amtmaður hafði flutt sig
frá Friðriksgáfu, verðnr að álíta það rjettast, að honum í stað afnota af jörðu þessari sje
veitt endurgjald úr landssjóðnum, sem sje að minnsta kosti 200 kr. á ári, en aö afgjaldið
af jörðunni renni í landssjóð. Samkvæmt þessu er hjer tilfærður 600 kr. húsaleigustyrkur
alls á ári, eins og handa amtmanninum ( suður- og vesturumdæminu. Með þvf amtmaður sá, sem nú er, er frá skipaður6. júnf 1871, bera honum 400 kr. f launaviðbót í fyrsta
skipti eptir embættisaldri 1. júlf 1876.
Laun landfógetans eru ákveðin með allrahæslum úrskurði 31. janúar 1874, og var
þá ákveðið, að landfógeta-embættið á fslandi og bæjacfógeta-embættið f Reykjavík, sem

*) í lagafrumvarpi þessu var stungið 'upp á, að embsettismenn á íslandi skyldu á ári hafa þessi
laun: stiptamtmaður 2,800 rd., biskup 2,800 rd. (auk 200 rd. húsaleigustyrks), amtmaðurinn yfir
norður- eg austur-umdæminu 2,000 rd., amtmaðurinn yfir vesturumdæminu 2,000 rd. (auk 200 rd.
húsaloigustyrke), forstjóriiin i landsyfirrjettinura 2,000 rd., dómendurnir í sama rjetti 1,200 rd.
hvor, forstöðumaður prestaskólans 1,600 rd. (auk 150 rd. húsaleigustyrks), forstjóri hins lærða
skóla 1,600 rd., yfirkennarinn við sama skóla 1,000 rd.; þar að auki var stungið upp á pví, að allir
þessir emhættismenn fengju 200 rd. í launaviðhót fyrir hver 5 ár, sem þeir væru í embættum sínum,
þósvo, að launin ekki gætu orðið hærri en 3,400 rd. fyrir stiptamtmann og hiskup, 2,800 rd. fyrir
amtmennina í norður- og austur-umdæminu og vesturumdæminu, 3,000 rd. fyrir forsfjórann í lantlsyfinjettinum, 2,000 rd. fyrir dómenduma í sama ijetti, 2,200 rd. fyrir forátöðumann prestaskólans og
forstjóra hins lærða skóla, og 1,600 rd. fyrir yfirkennarann við sama skóla. Sömuleiðis var stungið npp
á, að lann landlæknis á íslandi skyldu vera 1,000 rd., hjeraðslækna 600 'rd., og kennara við prestaskólann og hinn lærða skóla 500 rd., og skyldi þar að auki veita ölium þessum emhættismönnum, 100 rd.
launaviðbót fyrir hver 3 embættisár, þó svo að launin eigi gætu orðið hærri en 1400 rd. fyrir lamflækni,
og 1000 rd. fyrir hvem af hinum embættisaiönnunum, sem hjer voru nefndir. Að cndingu var stungið
upp á því, að greiða skyldi úr ríkissjóðnum 1000 rd. á ári til landfógetans og 150 rd. húsaleigustyrk, og til dómkirkjnprestsins 250 rd., auk 150 rd. húsaleigustyrks.
Smbr ríkisþingstfðindi fyrir
1862—63, viðbætí, 1391—1400 dl.
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áður voru sameinuð, skyldu aðskilin frá I. júlí 1874, og skyldi tjeð bæjarfógeta-embætti
frá sama tíma lagt saman við Gullbringu- og Kjósarsýslu, að leggja skyldi landfógetaembæltinu ( árleg laun 1,600 rd., með 200 rd. viðbót fyrir hver 5 embættisár, þangað til
þau væru orðin 2,400 rd., og enn fremur 150 rd. húsaleigustyrk, auk gjalds fyrir sendifje,
1 af hverju þúsundi, og afnota af jörðunni Örfærisey, að embættisaldur landfógetans sem
nú er, A. Thorsteinsons, skyldi með tilliti til útreiknings fyrnefndrar launaviðbótar eptir
embættisaldri, sem honum er lögð sem landfógeta, talin frá 18. febr. 1861, þá er hann
var skipaður landfógeti á íslandi og bæjarfógeti i Reykjavík. Samkvæmt þessu eru laun landfógetans talin með 400 kr. launaviðbót eptir embættisaldri f þriðja skipti, frá 1. marz 1876.
Laun skrifarans við landshöfðingjaembættið eru með allrahæstum úrskurði 29. júní
1872 ákveðin 1,600 kr., sem aukast um 200 kr. fyrir hver 2 embættisár, þar til þau eru
orðin 2,400 kr. Samkvæmt þessu eru launin fyrir 1876 talin 1,800 kr. og fyrir 1877
1,950 kr. þar eð skrifarinn er skipaður í embætti frá 1. apríl 1873.
A. 2. í þessari grein er talið :
endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa amtmanninum yfir suður- og vesturamtinu, samkvæmt allrahæstum úrskurði 29. júní 1872
............................................... 1,600 kr.
endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa amtmanninum yflr norður- og austurumdæminu, samkvæmt lögum 21. janúar 1857, á ári............................... 1,200 —
endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa landfógetanum, samkvæmt allrahæstum
úrskurði 31. janúar 1874, smbr. lög 19. janúar 1863, á ári..................... 1,000 —
þóknun til sama embættismanns fyrir að taka við póstávísana-upphæðum þeim,
sem póststjórnin borgar í jarðabókarsjóð íslands, og fyrir ábyrgð þá, sem
þessu er samfara, ef honum mistelst, er sainkvæmt nefudum konungsúrskurði
talin 1 af hverju þúsundi af þeirri upphæð, sem borguð er inn i sjóðinn,
og er ætlazt til, að það verði árlega.........................................................
200 —
4,000 —

eða fyrir bæði árin 1876 og 1877, 8,000.
Að því leyti, er snertir gjald þetta til landfógetans, skal þess getið, sem hjer
segir: Fyrirkomulaginu á peningasendingum milli fslands og Danmerkur var áður að
miklu leyli svo háttað, að peningarnir voru látnir i jarðabókarsjóðinn, til þess þeir samkvæmt ávísun upp á aðalfjehirzluna yrðu borgaðir út aptur fyrir gjald, sem með konungsúrskurði 8. maí 1839 var ákveðið að skyldi vera 1 af hundraði, og skyldi af því '/4 partur
falla til landfógeta; en eptir að póststjórnin danska hafði tekið að sjer að sjá um póstferðirnar milli íslands og Danmerkur, og búið var að koma því á, að póstávísanir voru
hafðar við peningaviðskipti manna beggja landa á milli, fór það svo mjög minnkandi, að
menn Ijetu fje i jarðabókarsjóðinn, til þess það yrði borgað út aptur úr aðalfjehirzlunni, að
á reikningsárinu 1871—72 var að eins borgað í jarðabókarsjóðinn í þessu skyni lítið eitt
yfir 5,500 rd., en á undangangandi árum hafði kveðið svo mjög að því, að menn Ijetu fje
i jarðabókarsjóðinn, að borgaðir voru inn hjer um bil 50,000 rd. árlega á þennan hátt.
Til þess nú að eigi skyldi opt reka að því, að senda þyrfti reiðu-peninga til jarðarbókarsjóðsins frá aðalfjehirzlunni, komu dómsmálastjórnin og fjárhagsstjórnin sjer saman um það
á árinu 1871, að greiða skyldi alla þá peninga til jarðarbókarsjóðsins, sem póststjórnin
danska tæki við á íslandi, með því móti, að þeir yrðu tilfærðir í reikningabókum ríkisins
til skuldar fyrir ísland í viðskiptum þess við konungsríkið. Sem þóknun fyrir að veita
peningum þessum móttöku og fyrir ábyrgð þá, sem því væri samfara, ef misteljast kynnu
upphæðir þær, sem þannig eru borgaðar inn, er landfógeta veiltur 1 af hverju þúsundi af
því, sem goldið er í sjóðinn, en tekjur hans höfðu rýrnað hjer um bil um 150 rd. ú ári
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við það, að menn ljetu sjaldnar fje. í jarðabókarsjóðinn, til þess það aptur yrði borgað út
eins og sagt var. Á reikningsárinu 1872—73 borgaði póslstjórnin til jarðabókarsjóðsins
hjer um bil 104,000 og á tímabilinu frá 1. apríl til 31. desbr. 1873 hjer um bil
96,000 rd.
A. 3. þess skal getið, að það hefur þótt æskilegt, að bæði jarðabókarsjóðsreikningurinn og allir reikningar frá hinum einstöku gjaldheimtumönnum yrðu endurskoðaðir
og úrskurðaðir á íslandi, í stað þess að þetta hingað til hefur verið gjört í fyrstu reikningastjórnardeild tjárhagsstjórnarinnar. Bæði er það, að endurskoðuninni yrði komið fyr
fram við þetta, og í mörgum atriðum við meðhöndlun þessara mála betur tekið tillit til
þess, að sjerstaklega til hagar á íslandi, og svo mundi það einnig, þá er yfirskoðunarmenn þeir, sem alþingi kýs samkvæmt 26. gr. stjórnarskrárinnar, æskja upplýsinga viðvikjandi reikningum yfir tekjur og útgjöld landsins, varða mjög miklu að þvf leyti, er
snertir framkvæmd á endurskoðun þeirri, er nú var getið, að þessar upplýsingar geti
fengizt á íslandi í stað þess að þær yrðu sóttar frá Kaupmannahöfn. En ef hin umboðslega reikninga-endurskoðun á að fram fara á íslandi, þá verður eigi hjá þvi komizt, að
þar af flyti kostnaður fyrir landssjóðinn, með þvf þóknun yrði að veita þeim mönnum,
sem þetta verk yrði falið á hendur. Fyrir endurskoðun jarðabókarsjóðsreikningsins, sem
er nokkuð vandasöm og hefur í för með sjer allmikla bókfærslu, verður eigi veilt þeim,
sem f hlut á, minni þóknun, en 400 kr. á ári, og fyrir endurskoðun reikninga frá hinum
einstöku gjaldheimtumönnum, sem er í ráði að fela landfógeta á hendur, virðist vera
ástæða til að veita tjeðum embættismanni 1,200 kr. þóknun árlega, og skal f því tilliti
geta þess, að ráð má fyrir þvf gjöra, að landfógeti verði að ráða að minnsa kost 1 fastan
skrifara að auki við endurskoðun þessa, og getur það einnig komið fyrir, að borga þurfi
aukaerfiði, skrifstörf o. fl. Að því leyti, er snertir úrskurð á öllum reikningunum, þá er
f ráði að fela landshöfðingja það starf á hendur.
B. 1.

Hjer undir kemur:
1876.
kr.

1877.
a.

kr.

alis.
a.

kr.

a.

forstjórinn í landsyfirrjettinum, skipaður 31. marz
1856.
1876.
1877.
laun..................................... 5,500 kr. 5,600 kr.
launaviðbót..........................
432 —
432 —
5,932 —

6,032 —

fyrsti dómandi í sama rjelti, skipaður 16. maf 1850.
1876.
1877.
laun.................................... 4,000 kr. 4,000 kr.
launaviðbót..........................
432 —
432 —
4,432 — 4,432 —
annar dómandi í sama rjetti, skipaður 13. aprfl 1871.
1876.
1877.
laun............................... 2,666 kr. 66 a. 2800 kr.
launaviðbót.....................
432 — » 432 —
3,098 - 66 - 3,232 —
bæjarfógetinn í Reykjavík, að auki sýslumaður f Gullbringu- og Kjósarsýslu.........................................
flyt

5,932.

6,032.

11,964.

4,432.

4,432.

8,864.

3,098. 66

3,23'2.

6,330. 66

600.
14,062. 66

600
14,296.

1,200.
28,358. 66
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fluttar
bæjarfógetinn á Akureyri.........................................
bæjarfógetinn á ísafirði...............................................
sýslumaðurinn á Vestmannaeyjum..........................
2 lögregluþjónar i Reykjavík, hvor á ári 300 kr. og
72 kr. viðbót..............................................................

1877.
1876.
kr.
a.
kr.
a.
14,062. 66 14,296.
400.
400.
400.
400.
600.
600.
744.

744.

alls.
kr.

a.

28,358. 66
800.
800.
1,200.
1,488.

16,206. 66 16,440.
32,646. 66
Laun forstjórans og binna 2 dómanda ( landsyfirrjettinum eru ákveðin samkvæmt
fyrnefndu lagafrumvarpi um laun ýmsra embættismanna á íslandi, laun forstjórans með
fjárlögunum 1866—67 og fyrstadómanda með fjárlögunum 1870—71, og annars dómanda
með allrahæstum úrskurði 13. april 1871, sbr. áætlunina fyrir 1871—72.
Samkvæmt
þessu er forstjóranum veitt 400 kr. Iaunaviðbót eptir embættisaldri i fjórða skipti, talin frá
1. apríl 1876, og öðrum dómanda 400 kr. viðbót eptir embættisaldri í fyrsta skipti, talin
frá l. maí 1876. Tillagjð til bæjarfógetans í Reykjavík er ákveðið með fyrnefndum konungsúrskurði 31. janúar 1874, er samkvæmt honum embætli þetta var að skilið frá landfógetaembættinu og sameinað við sýslumannsembættið i Gullbringu- og Kjósarsýslu; tillagið
til bæjarfógetans á Akureyri er ákveðið með fjárlögunum fyrir 1864—65, til bæjarfógetans
á fsafirði með fjárlögunum 1867—68, og til sýslumannsins á Vestmannaeyjum með allrahæstum úrskurði 10. marz 1829.
Laun lögregluþjónanna eru ákveðin með konungsúrskurði 15. apríl 1803.
B. 2. Samkvæmt konunglegri tilskipun 28. febrúar 1874 er frá 15. ágúst 1874
farið að nota hegningarhúsið í Reykjavík og fangelsið, sem stendur í sambandi við það,
fyrir Reykjavíkur kaupstað og hinar aðrar þinghár í suðurumdæmi íslands, að Vestmannaeyjum undanteknum, og hefur það þótt nauðsynlegt, að hið opinbera að minnsta kosti
fyrst taki að sjer að sjá fyrir vinnu og fangahaldi i tjeðri stofnun.
Hin árlegu útgjöld við þetta eru talin:
a. umsjónarmanninum, sem settur er við hegningarhúsið, og sem að auki er verkstjóri
og bryti, eru samkvæmt allrahæstum úrskurði 28. febrúar 1874 lögð 800 kr. árleg laun,
og þar hjá þriggja skamta roatur á dag, og eldiviður ókeypis, og er það talið hjer
um bil 260 kr., alls bjer um bil 1,060 kr. Af launum þeim, sem bann fær í peningum, verða samt 2/13 partar greiddir af jafnaðarsjóði suðurumdæmisins, og ’/ia partur
af Reykjavikur kaupstað — með því hlutaðeigandi einnig hefur á hendi umsjónarmannsþjónustu við fangelsið—, en hinir 9/ia partar eru goldnir af landssjóðnum
600kr.
Samkvæmt nefndum konungsúrskurði ber þar að auki dómkirkjuprestinum sem þóknun fyrir að halda guðsþjónustu og standa fyir kennslu i hcgningarhúsinu.................................... ................................................... .....
100 —
og lækninum við hegningarhúsið.............................................................. ........ 60 —
760 —
b. Hjer við bætist:
viðurværi handa hjer um bil 10 föngum daglega, sem að áliti iandshöfðingja
má lelja 43 a. fyrir hvern fanga á dag eða árið í kring alls. . l,570kr.
3 skamtar af miðdegismat hapda umsjónarmanninum, og telur landshöfðingi hvern skamt upp á 18 a.; er það á ári hjer um bil
.
208 —
þvottur hjer um bil..............................................................................
50 —
flyt 1,828— 760 —
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lluttar

1,828 kr.

7öO kr.

til eldiviðar og Ijósa hjer um bil....................................................
600 —
verkefni, sem fangarnir eiga að vinna, hjer um bil.....................
200 —
^misleg útgjöld hjer um bil...............................................................
200 —
------------ — 2.828 —
alls hjer um bi, 3,588 —
eða fyrir bæði árin 1876 og 1877 hjer um bil 7,176 kr.
þess skal samt getiö, að eins og útgjöld þau, sem eru talin undir staflið b, eru
sett öldungis eptir ágizkun, með þvi eigi enn þá er nægileg reynsla fyrir þvf, hvað mikil
útgjöldin verði við notkun stofnunarinnar, þannig hefur landshöfðingi bent til þess, að
útgjöldin, sem talin eru að gangi til viðurværis fanganna, ef til vill, muni verða nokkuð
meiri sökum þess að verðlag bækkar.
Til klæða handa föngunum er eigi talin nein upphæð, með þvi sumpart fatnaður
sá, sem með þarf, var útvegaður, þá er farið var að nota hegningarhúsið, og sumparl
gjört ráð fyrir því, að hegningarbúsið sjálft mundi eptirleiðis geta iagt til það, sem með
þyrfti til fatnaðar.
Með þvi það enn er óvist, við hvað miklum arði hið opinbera gæti búizt afverkvinnu i heguingarhúsinu, hefur eigi orðið til færð nein upphæð, sem gæti komið upp
í fyrnefnd útgjöld.
B 3. í þessari grein eru taliu þessi útgjöld:
a. þóknun handa tveimur settum málafærsluraönnum viðlandsyfirrjettinn . .
1,000kr.
b. þóknun handa fyrsta dómanda í tjeðum rjetti fyrir að leggja útdómsgjðrðir
500 —
c. laun sendiboðans við yfirrjettinn......................................................
60
—
d. til eldiviðar i yBrrjettarstofnnnm hjer um bil........................ .......
60 —
e. til viðurhalds á yfirrjettarstofunum í hegningarhússbyggingunni og áhöldum,
til þess að balda húsunnm hreinum og fl., hjer um bil...............................
100 —
1,720 —
eða fyrir bæði árin 1876 og 1877 3,440 kr.
Útgjöld þau, sem talin eru i stafliðunum a. til d., hvíldu áður á dómsmálasjóðnum
islenzka. Eptir að svo var fyrir mælt ( tilsk. 4. marz 1871, 4. gr., að útgjöldin viðbyggingu begningarhússins og viðurhald á því skyldn greidd úr tjeðum sjóð, hrökk hann eigi
lengur til að borga þóknun þá, sem nefnd er i stafliðnum a., og ( áætluniuni fyrir 1872
—73 var þvi ákveðið, að þóknun þessi skyldi greidd úr landssjóðnum. þegar dómsmálasjóðurinn var numinn af, var með allrahæstum úrskurði 31. októþer 1873 þaraðauki
ákveðið, að hin önnur útgjöld, sem á honum hvíldu, skyldu greidd úr landssjóðnum. Af
dómsraálasjóðnum var enn fremur borguð þóknun handa settum dómurum í yfirrjettinum,
en með þvi þessi útgjöld að öllu leyti eru komin undir tilviljun, hefur það þótt rjettast,
að þau sjeu goldin af þeirri upphæð, sem veitt er til óvissra útgjalda, sem upp á kunna
að koma (15. gr.).
Útgjöld þau, sem nefnd eru ( stafiið e., eru ( samhljóðun við fjárveitingar fyrir
fyrirfarandi ín.
C. 1. Um þetta atriði skal þess getið, að samkvæmt allrahæstum úrskurði 16.
júlí 1874 eru frá 1, ágúst s. 4. gefin út stjórnartiðindi fyrir ísland i tveimur deildum, A.
og B.; fyrri deildín, sem hefur inni að halda eiginleglög og tilskipanir og yfir höfuð allar
þ«r ákvarðanir viðvikjandi fslandi, sem hingað til hafa verið teknar { lagatfðindin dönsku
scm viðbætir, er getin út í sambandi við lagatíðindin fyrir konnngsríklð Danmðrk, eq deiidin B.,
sem hefur inni að balda umboðslegar ákvarðanir, sem fallnar eru til þess, að þær verði almenn-
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ingi kunnar, og ýmsar skýrslur, eru gefin út að tilhlutun landshöfðingja. Tíðindin verða kaupJaust send Öllum alþingismönnum, yfirvöldum, landsyíirrjettinum, landfógetanum, landlækninum, sýslumönnum, sveitastjórnum, embættismönnum af andlegri stjett og umboðsmönnum á íslandi, og að öðru leyti má panta þau fyrir 1 kr. 66 a. nm árið. Deildin A erþar
að auki höfð við þinglýsing laga þeirra og fl., sem hún hefur inni að halda, en það er í
ráði, að láta birting i tíðindum þessum koma í staðinn fyrir þinglýsing laga og tilskipana,
og skal að því leyti vísað til frumvarps þess, sem lagt er fyrir alþingi til laga, um breyting á þeirri tilhögun, sem hingað til hefur verið á birting laga og tilskipana á íslandi.
Þar sem deildin A er gefin út I sambandi við lagatfðindin dönsku, verður enginn kostnaður við ritstjórn á þeim, en með þvf prenta verður hjer um bil 850 exempl. meira af
stjórnartíðindunum fslenzku en af lagatíðindunum, og taka skal fslenzkan texta f þau við
hlið danska textans, verður að endurgjalda lagatíðindunum kostnaðinn við þelta, en fyrst
um sinn verður hann samt sem áður goldinn af því fje, sem veitist með fjárlögunum fyrir
Danmörku lil stjörnarráðsins fyrir ísland í skrifstofukostnað og önnur útgjöld við stjórnarráðið.
Aptur á móti skal samkvæmt allrahæstum úrskurði veita allt að því 300 kr.
þóknun árlega fyrir störfin við útgáfu deildarinnar B., og bætist hjer við 100 kr. þóknun
fyrir ómak við útbýtingu tiðindanna, fjárhald og reikningastörf fyrir öll tíðindin, alls
400 kr.
til prentunar deildarinnar B, er ætlað ......................................................................... 360 —
— pappírs hjer um bil
..................................................................................... . 174—
— kostnaðar við sending með póstum, hjer um bil ......... . 238 —
hjer við bætist þóknun fyrir að semja skýrslur um landsbagi á íslandi, og er
landshöfðingja veitt vald til að verja til þess allt að því . ........................... 300 —
alis 1,472 —
Þegar gjört er ráð fyrir þvf, að áskrifendur fáist að hjer um bil 200 exemplörum, hvert upp á 1 kr. 66 a., verða tekjurnar af því hjer um bil . . . 332 —
hin árlegu útgjöld eru því alls 1,140 —
eða fyrir bæði árin 1876 og 1877 2,280 kr.
Á hinn bóginn hefur 400 rd. slyrkur sá, sem áður var veittur hinu íslenzka bókmenntafjelagi til þess að gefa út skýrslur um landshagi á fslandi sparazt, og sömuleiðis
styrkur upp á 150 rd. handa Qelaginu til þess að gefa út tíðindi um stjórnarmálefni
Islands.
C. 2. Til þess að semja og gefa út lagasafn fyrir ísiand, hefur á seinni árum
verið veittur árlegur styrkur upp á 1,866 kr. 66 a. Nú sem stendur, hefur að vísu orðið
hlje á útgáfu tjeðs safns, og nær sfðasta bindi þess til ársloka 1856, en þar eð það væri
æskilegt, að safninu yrði haldið áfram svo það næði lil I. ágúst 1874, eða til þess tfma,
þá er fyrnefnd stjórnarlíðindi taka við, hefur virzt ástæða til að til færa hina sömu upphæð fyrir hvort af árunum 1876 og 1877.
C. 3. Eptir tilsk. um póstmál á íslandi 26. febrúar 1872, 12.gr. eru samkvæmt
fjárveitingum fyrir seinni árin ætlaðar hjer um bil 1,200 kr. í endurgjald handa embættismönnum og sýslunarmönnum fyrir það, að þeir verða að borga undir embættisbrjef.
C. 4. Samkvæmt tilskipun um ábyrgð fyrir eldsvoða á Reykjavíkur kaupstað o.
fl., 14. febrúar 1874, er hjer talið brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar byggingar f Reykjavík, sem sje dómkirkjuna, begningarhúsið, landshöfðingjahúsið og hið svo nefnda yfirrjettarhús; ábyrgðarverð það, sem sett er á dómkirkjuna, er 60,000 kr., og fært niður í
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50,001 kr., og á hinar byggingarnar, sem nefndar voru, á hverja um sig 30,000kr.,
26,502 kr. og 2,481 kr.
C. 5. Árið 1768 var verzlunarljelag það, sem þá hafði alla verzlun á íslandi til
leigu af stjórninni, sektaö um 4,400 rd. í dönskum kúranti, fyrir að hafa flutt skemmdar
kornvörur til landsins. Sjóður þessi var kallaður «mjölbótapeningar», og stóð hann inni
I ríkissjóðnum sem styrktarsjóður fyrir ísland, og var goldinn af honum við og við stöku
kostnaður í þarfir landsins. Með konungsúrskurði 7. desbr. 1842 var ákvarðað, að bæta
skyldi við höfuðstólinn svo miklu af leigum þeim, sem safnazt höfðu fyrir, að leigan gæti
orðið 300 rd. á ári, og átli að verja henni lil að efla garðarækt og jarðyrkju á íslandi. En
með konungsúrskurði 25. júlí 1844 var tekið til skuldabrjefa þeirra, sem sjóðurinn átli,
og sem þá voru 7,500 rd. að upphæð, og var þeim varið til úlgjalda við skólahússbygginguna í Reykjavík, en í stað þessa voru lagðir 300 rd. úr rikissjóðnum á ári til hins áður umgetna augnamiðs. Samkvæmt þessu eru hjer taldar 600 kr. fyrir hvort af árunum
1876 og 1877, og skal jafnframt geta þess, að með brjefi dómsmálastjórnarinnar 26. febrúar 1870 vorn stiptamtmanni, sem þá var (nú landshöfðingja), samkvæmt valdi því, sem
hans hátign konungurinn hafði þar til veitt, seld I hendur umráðin yfir því fje, sem veitt
er til þessa, þannig að fjenu, sem skipta á milli umdæmanna eplir fólkstölu, og eptir því,
sem nú er ástatt, á þá leið, að suðnrumdæmið fái 212 kr., vesturumdæmið 148 kr. og
norður- og austurumdæmið 240 kr., verði varið sumpart til útbýtingar verðlauna handa þeim,
sem fram úr hafa skarað að dugnaði ekki að eins I garðyrkju, heldur og í öðrum greinum jarðyrkjunnar, t. a. m. að því leyli, er snertir jarðabætur, sumpart til að kaupa sprengipúður og jarðyrkjuverkfæri, eptir að í suðurumdæminu hefur verið leitað um það álits
hlutaðeiganda sýslumanns og bústjórnarfjelagsins, en í hinum umdæmunum fengnar nppástungur amtmanna.
C. 6. Spítalinn handa fátækum leiguliðum á konungsjörðum í Gullbringu- og
Kjósarsýslu var fyrst í Yiðey, og síðan fluttur að Gufunesi, en var tekinn af með konungsúrskurði 18. septbr. 1793, og voru þá eignir spítalans teknar inn í konungs-sjóð, og
skyldi i stað þess gjalda 96 rd. á ári úr jarðabókarsjóðnum til leiguliða, sem þess væru
helzt maklegir, og búið hefðu á tjeðum konungsjörðnm, og ekkna þeirra; hjer eru því
taldar 192 kr. fyrir hvort af þeim árum, sem hjer er átt við.
C. 7. Eptir að landshðfðinginn hafði leitt athygli stjórnarráðsins að því, að dómkirkjan í Reykjavík væri í mjög hrðrlegu ástandi, og mælzt til þess, að stjórnarráðið
vildi leita álits reyndra manna um það, hvernig hentugast mætti koma við aðgjörð á
kirkjunni, og, ef til vildi, um leið stækka hana, var kirkjan eptir ráðstöfun stjórnarráðsins
skoðuð af einum af þeim mönnum, sem timburmeistaTi Klentz sendi til íslands árið sem
leið, til þess að byrgja fangelsin þar. Samkvæmt þessari rannsókn hefur timburmeistari
Klentz skýrt frá, að allur sá hluti múranna, sem hlaðinn er úr tigulsteini, sje jetinn 1 sundur
á nokkrirm stöðum iun í miðjan múrinn, og verði þvíað rífa hann og byggja upp að nýju,
að byggja verði að nýju allt þakið, sem upphaflega hafi illa verið lagt á, og verði að leggja
það á borð, sem sjeu grópuð saman, að gólfið og bjálkarnir undir því sjeu fúnir, og verði
að setja nýtt í staðinn, að byggja verði upp aptur alveg anddyri, kór og skrúðhús og fl.,
og telur timburmeistari Klentz, að útgjöldin við slíkaaðgjörð muni nema hjer um bil 26,530kr.;
aptur á móli ræður hann frá því, Bð stækka kirkjuna (og skal um það vísað lil III. fylgiskjalsins, sem bætt er hjer aptan við). Landshöfðinginn hefur þar að anki haldið, að ef
aðgjörðin ælti að vera svo yfirgripsmikil, sem limburmeistari Klentz hefur álitið að nauðsyn sje á, þá mundi vera áslæða tH setja upp nýtt organ, þar það, sem nú er í kirkjunni,
væri skemmt af raka, svo og hitavjel í kirkjunni, sem þörf væri á vegna þess hvað
5
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loptslag á íslandi sje kalt og vætusamt, eigi að eins til þess að verja kirkjuna fyrir raka,
heldur einnig til þess að varðveita organið. Eptir skýrslum þeim, sem stjórnarráðið hefur
útvegað, mun nýtt organ í minnsta lagi kosta 3,500 til 4,500 kr., en aptur á móti er
álitið, að aðgjörð á því organi, sem nú er í kirkjunni, að eins muni kosta hjer um bil
1,000 kr., og þar sem það enn fremur mælir fram með viðgjörð á gamla organinu, að það
mun halda betur, en nýtt organ, hefur stjórnarráðið álitið þann kost beztan. Að setja
upp hitavjel mun kosta alls hjer um 7,400 kr., en tveir stórir ofnar, sem mundu gjöra
sama gagn og sem ódýrara er að hita upp, munu að eins kosta hjer nm bil i,800 kr., og
þykir því ástæða til að taka þá heldur. Samkvæmt því, sem sagt er, er í þessari gjaldagrein talið alls 29,330 kr.
Cm II. gr.
1. Þessi grein liðast ( stindur eins og hjer skal sagt:
1876.
1877.
alls.
kr.

landlæknirinn á íslandi, skipaður 18. septbr. 1855:
latin.......................... .......................... 2,800 kr.
300 —
húsaleigustyrkur
. . ..........................
432 —
launaviðbót .... ..........................
400 —
viðbót fyrir sjálfan hann ..........................
læknirinn i aiisturumdæmi suðuramtsins, skipaður 9.
júlí 1874:
1876.
1877.
laun............................... 1,200 kr. 1,283 kr. 33 a.
264 —
277 — 33 launaviðbót.....................
1,464 kr. 1,560 kr. 66 a.
læknirinn í Vestmannaeyjum , skipaðttr 31. oktbr. 1867:
1876.
1877.
laun............................... 1,633 kr. 33 a. 1,800 kr.
( stað embættisjarðar. .
60 —
60 —
341 —
366 —
launaviðbót.....................
2,034 kr. 33 a. 2,226 —
læknirinn i suðurumdæmi vesturamtsins, skipaður 31.
oktbr. 1867:
1876.
1877.
laun............................... 1,633 kr. 33 a. 1,800 kr.
i stað embællisjarðar .
50 —
50 —
launaviðbót.....................
341 —
366 —
2,024 kr. 33 a. 2,216 kr.
læknirinn í norðurumdæmi vesturamtsins, skipaður 6.
febrúar 1865:
1876.
1877.
laun...............................
1,800 kr. 1,966 kr. 66 a.
i stað embættisjarðar .
50 —
50 —
Jaunaviðbót.....................
366 —
386 —
2,216 kr. 2,402 kr. 66 a.
yfir um . . .

a.

kr.

a.

kr.

a.

3,932.

3,932.

7,864.

1,464.

1,560. 66

3,024.

2,034. 33

2,226.

4,260. 33

2,024. 33

2,216.

4,240. 33

2,216.
2,402. 66 4,618. 66
11,670, 66[ 12,337. 32 24,007. 98
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kr.

alls.

1877.

1876.
a.

kr.

a.

kr.

a.

handan að . . . 11,670. 66 12,337. 32 24,007. 98
læknirinn í Hiinavatns- og Skagafjarðarsýslum, skipaður 31. marz 1856 :
laun......................................................... 2,000 kr.
launaviðbót..............................................
384 —
2,384.
- 2,384.
4,768.
læknirinn í Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslum, skipaður
hjeraðslæknir 5. ágúst 1869:
laun........................ .................................1,600 kr.
launaviðbót...............................................
328 —
1,928.
1,928.
3,856.
læknirinn í austurumdæmi norður- og austuramtsins,
skipaður 14. apríl 1874:
1876.
1877.
laun............................... 1,200 kr. 1,333 kr. 33 a.
launaviðbót.....................
264 —
285 — 33 1,464.
1,464 kr. 1,618 kr. 66 a.
1,618. 66 3,082. 66
Ijósmæður í Reykjavík, handa hvorri 100 kr. í laun,
248.
með 24 kr. Iaunaviðbót .......................................... ,
248.
496.
200.
400.
hinar Ijósmæðurnar á íðlandi...............................
200.
samtals
17,894. 66 18,715. 98 36,610. 64
Laun landlæknis voru samkvæmt fyrnefndu frumvarpi, sem á sínum tíma var lagt fyrir
ríkisþingið, um laun ýmsra embættismanna á íslandi, ákveðin með fjárlögunum fyrir 1867
— 68 til 2,800 kr., og hjer við bætist 432 kr. launaviðbót eptir lögum 26. marz 1870, 9.
gr., og 300 kr. húsaleigustyrkur sarnkvæmt alirahæstum úrskurði 13. marz 1833. Með því
landlæknir sá, sem nú er, hefur þjónað embætti í 20 ár, og unnið læknamálum á íslandi
mjög mikið gagn, hefur stjórnarráðinu virzt ástæða lil, að honum yrði veitt 400 kr. viðbót á ári fyrir sjálfan hann, og skal þess jafnframt getið, að landlæknisembættið eigi er
tekið ( frumvarp það, sem lagt er fyrir alþingi, til laga um aðra skipun á læknahjéruðunum á íslandi og 11., sökurn þess að gjörð kann að verða önnur skipun á þvi einbætti,
þegar það losnar. Laun hjeraðslæknanna eru ákveðin samkvæmt fyrnefndu lagafrumvarpi,
handa lækninum á Vestmannaeyjum með fjárlögunnm fyrir 1866—67, handa lækninuin í
suðurumdæmi vesturamtsins með fjárlögunum fyrir 1867—68, handa lækniuum í Húnavatnsog Skagafjarðarsýslum með fjárlögunum fyrir 1868—69, og handa hinum læknunum samkvæmt konungsúrskurðum þeim, er þeir eru skipaðir með í embætti. Samkvæmt þessu er
talin 200 kr. launaviðbót á ári handa lækninum í auslurumdæmi suðuramtsins frá 1. ágúst
1877, handa lækninum í Vestmannaeyjum frá 1. nóvbr. 1876, handa lækninum í suðurumdæmi vesturamtsins frá sama degi, handa lækninum í norðurumdæmi vesturamlsins frá
1. marz 1877, og handa lækninum i austurumdæmi norður- og austuramtsins frá 1. mai
1877.
Launaviðbótin er talin samkvæmt lögum 26. marz 1870, 9. gr.
Að undanteknum lækninum í Húnavatns- og Skagafjarðarsýslum er læknunum
lögð annaðhvort embættisjörð eða endurgjald þar fyrir.
þóknunin handa Ijósmæðrunum í Reykjavik er talin samkvæmt fjárveitingum uin
fvrirfarandi ár. þóknunin handa hinum ljósmæðrunum er ákveðin með konungsbrjeíi 20.
júní 1766, 3. gr., sbr. rentukammerbrjef 5. apríl 1788.
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2. í þessum lið eru lalin eptirfylgjandi árleg útgjöld:
a. húsaleigustyrkur handa lyfsalanum í Reykjavík, ákveðiun með allrahæstum úrskurði
13. marz 1833, upp á ISOrd. eða.................................................................... 300kr.
b. slyrkur til útbýtingar á læknismeðulum banda fátæklingum .... . . 800 —
1,100 kr.
eða fyrir bæði árin 1876 og 1877 2,200 kr.
Að því leyti, er snertir staflið b, skal þess getið, að goldinn var úr konungssjóði
til lyfsalans í Reykjavík 400 rd. styrkur árlega lil útbýlingar á gjafameðulum handa fátæklingum, samkvæmt konungsúrskurði 18. marz 1760 og oktroy 15. ágúst 1763, 38. gr.,
sbr. konungsúrskurði 18. marz 1772, 2. gr., og 18. ógúst 1786, 18. gr., og sömuleiðis
opið brjef s. d., 22. gr. Eptir að búið var að setja lyfjabúðir á Akureyri og Stykkishólm,
er þessari upphæð skipt niður á þann hátt, að lyfsalinn í Reykjavík fær 220 rd. eða 440 kr.,
og hvor hinna tveggja lyfsalanna 90 rd. eða 180 kr. á ári.
Um 12. grein.
I. Útgjöldin til póststjórnarinnar á íslandi á árunum 1876 og 1877 eru talin að
nemi 26,400 kr.:
1876.
1877.
Laun:
kr.
kr.
handa póstmeistaranum í Reykjavík, sem er skipaður 29. júlí 1872, frá 1. apríl 1873, samkvæmt tilsk. um póstmál á íslandi 26. febrúar
1,400
1,400
1872, 1. gr.............................................................
950
950
handa 18 póstafgreiðslumönnum..........................
850
850
handa 46 brjefhirðingarmönnum..........................
3,200
3,200
samtals fvrir bæði árin
2. Útgjöldin við flutning pósta eru talin að verði árlega :
á aðalpóstvegum .... 7,400kr.
á aukapóstvegum . . . . 1,180 —
með seglskipum ....
20 —
'8,600 kr.
samtals fyrir bæöi árin hjer um bil.............................................................. 17,200 kr.
Útgjöldin lil launa handa póslafgreiðslumönnura og brjefhirðingarmönnum og við flutning pósta um aðalpóstvegi og aukapóstvegi eru talin meiri en
á reikningsárinu, sem leið, með því stungið er upp á samkvæmt tillögum landshöfðingja, að farin verði, auk þeirra 7 póst-ferða, sem nú eru, 8. ferðin á vetrarmánuðunum, með því bæði landsmenn og stjórnarvöldin sakna þess mjög, að
engar samgöngur eru rnilli hinna ýmsu parta landsins á þeim 4 mánuðum ársins, er þvi nær allar aðrar ferðir hætta. Útgjöld við póstferð þá, sem stungið
er upp á, eru þannig talin:
til flutnings pósta á aðalpóstvegunum hjer um bil . . .
.
940kr.
til flutnings pósta á aukapóstvegunum hjer um bil . . .
.
160 —
viðbót við laun póstafgreiðslumanna..................................... 110
—
viðbót við laun brjefhirðingarmanna..............................
50
—
hjer um bil . . 1,260 kr.
yfir um

1,260 kr. 23,600 kr.
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handao að 1,260 kr.
hjer frá ganga tekjur þær, sem búizt er við af þessari ferð, hjer
um bil..............................................................................................
600 —
660 kr.
þess vegna eru útgjöldin alls, hjer um bil . . . .
1877.
1876.
3. Önnur útgjöld eru:
kr.
kr.
a. endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa póstmeistaranum, samkvæmt allrahæstum úrskurði
400
400
6. maí 1872 ..................... ...............................
b. fæðispeningar og endurgjald fyrir ferðakostnað,
400
400
smbr. auglýsing 3. maf 1872, 1. gr. ...
c. ýmislegt prentað, svo sem sendingaskrár, viðskiptabækur, registur, kostnaður við tilbúninginn á frímerkjum, samkvæmt áætluninni fyrir
200
200
1875 .............................................................. .....
d. til þess að útvega áhöld og til viðurhalds
200
200
þeirra..............................................................
1,200
1,200
þess vegna verða útgjöldin fyrir bæði árin.................................................... .
4. Útgjöld, sem upp á kunna að koma, eru talin árlega 200 kr., sem
er fyrir bæði árin 1876 og 1877
............................... .........................................
útgjöld alls
II. Tekjurnar eru taldar árlega 5,800 kr., eða fyrir bæði árin 1876
og 1877
..................................................................................................................
Tillagið úr landssjóðnum fyrir bæði árin verður þannig

23,600 kr.

2,400 kr.
400 —
26,400 —
1 1,600 —
14,800 —

Um 13. grein.
1876.
kr.

1877.
kr.

alls.
kr.

A. a. Hjer undir kemur:
biskupinn yfir íslandi, skipaður frá 1. apríl 1866:
1877.
1876.
laun....................................
6,300 kr.
6,400 kr.
launaviðbót...........................
432 —
432 —
400 —
húsaleigustyrkur ....
400 —
7,232 kr.
7,132
7,132 kr.
7,232
14,364
dómkirkjuprestnrinn f Reykjavík.
iaun.............................................................. 500 kr.
húsaleigustyrkur.......................................... 300 —
800
800
árlega 800 kr.
1,600
samtals
7,232
8,032
15,964
Launin eru ákveðin samkvæmt fyrnefndu frumvarpi til laga um laun ýmsra fslenzkra
embœttismanna, handa biskupi með fjárlögunum 1867—68, handa dómkirkjupresti með
áætiuninni fyrir 1872—73, smbr. konungsúrskurð 7. nóvbr. 1835. Með launum biskups
er talin 400 kr. launaviðbót eptir embættisaldri 1 2. skipti, frá 1. aprfl 1876.
A. b.
1) Þetta gjald, sem upphaflega var 300 krónur, er greitt samkvæmt konungsúrskurði 12. maí 1572.
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2) Þegar selt var llólastóls góz, voru seld með því nokkur kirkju-kúgildi, sem
hlutaðeigandi prestum voru goldnar leigur eptir.
Til endurgjalds fyrir þetta er nú
goldið árlega 960 álnir eptir meðalverði verðlagsskrárinnar og ( peningum 65 rd. 60 sk.,
en það hvorttveggja má gjöra að verði samtals 600 kr. á ári, eins og hjer er talið.
3) í hinum eldri skýrslum um eptirlaun þau, er snerta rikið allt, voru áður á ári
hverju taldir 300 rd., sem verja átti til styrks handa ekkjum og börnum presta á íslandi,
samkvæmt konungsúrskurði 13. maí 1785. í fjárlögunum fyrir 1860—61 var upphæð
þessi fyrst talin meðal útgjalda til íslands, en í fjárlögunum fyrir 1861—62 var hún
hækkuð til 400 rd., sem hjer er talið 800 kr. á ári.
4) Um nokkur fyrirfarandi ár hafði á ári hverju verið greiddur 200 rd. styrkur
handa fátækum uppgjafa-prestum og prestaekkjum á íslandi úr styrktarsjóði kirkju- og
kennslu-stjórnarínnar og talínn með útgjöldum hennar, en í fjárlögunum fyrir 1864—65
voru þessir 200 rd. fyrst taldir meðal útgjaldanna til fslands þarfa, og var þá um leið
þetta gjald hækkað til alls 500 rd. á ári. Samkvæmt þessu er það hjer talið 1,000 kr. á ári.
5) Skrifstofufje það, sem hjer er talið 800 kr., er ákveðið með lögum 19. janúar
1863, 2. gr.
alls.
1877.
1876.
B.
I. Prestaskólin n:
kr.
kr.
kr.
a. laun:
forstöðumaður prestaskó lans, skipaðnr 25. júní 1866:
1876.
1877.
laun......................
. 3,800 kr. 4,000 kr.
432 —'
432 launaviðbót ....
300 —
300 búsaleigustyrkur . .
9,264
4,532
4,732
4,532 kr. 4,732 kr.
fyrsti kennari við tjeðan skóla, skipaður 22. maí 1867:
lann...............................
.... 2,000 kr.
launaviðbót
. . . .
....
384 —
launaviðbót fyrir sjálfan hann ....
800 —
á ári 3,184 kr.
annar kennari við sama skóla skipaðnr 16. mai 1850:
laun
..........................
.... 2,000 kr.
launaviðbót
. . . .
....
384 —
launaviðbót fyrir sjálfan hann ....
200 —

3,184

3,184

6,368

2,584 kr.

2,584

2,584

5,168

samtals

10,300

10,500

20,800

Uaun forstöðumannsins og annars kennara eru ákveðin samkvæmt fyrnefndu frumvarpi til laga um laun ýmsra (slenzkra embættismanna, smbr. um hinn fyrnefnda allrahæsta
úrskurð 25. júní 1866 og fjárlögin fyrir 1866—67, og um hinn síðarnefnda fjárlögin fyrir
1865—66.
Samkvæmt þessu er frá 1. júlí 1876 veitt forstöðumanninum 400 kr. árleg
launaviðbót eptir embættisaldri í annað skipli.
Handa öðrum kennara skólans er þar að
auki I frumvarp þetta tekin upp launaviðbót fyrir sjálfan hann upp á 200 kr. árlega. Tjeðum kennara hafði verið gjört að skyldu, þá er hann var skipaður í embætti, að kenna
dýrafræði og steinafræði í lærða skólanum, og var honum upphaflega eigi veitt neitt endurgjald fyrir það, en frá 1855 fjekk hann sem þóknun 83 a. (40 sk.) fyrir hverja kennslustund, eðaað meðaltali hjer um bil 200 kr. á ári; nú hefur hann í bænárskrátil stjórnar-
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ráðsins sótt um, að mega iósast við kennslu þessa, en samt halda þeirri þóknun, sem
honum þannig befur verið Iögð, sera iaunaviðbót fyrir sjálfan hann. Landshöfðingi hefur
mjög mælt fram með þessari bænarskrá, og jafnframt og hann getur þess, að sá kennari
við iærða skólann, sem síðastvar settur, muni geta tekið að sjer kennslu ( þessum kennslugreinum, hefur hann lekið fram, að sækjandinn sje komin yfir sextugt og sje fremur
heilsutæpur, og hafl hann þau 25 ár, er hann hafi verið kennari, gegnt embætti sínu með
samvizkusemi og alúð. Samkvæmt þessu hefur stjórnarráðinu fundizt ástæða til, að stinga
upp á því, að sækjandanum verði veitt launaviðbót þessi upp á 200 kr. á ári. Laun fyrsta
kennarans eru ákveðin með fjárlögunum fyrir 1867—68, og launaviðbótin fyrir sjálfan hann
með áætluninni fyrir 1872—73. Launaviðbótin er talin samkvæmt lögum 26. marz 1870, 9. gr.
b. Önnur úlgjöld.
1. liður er í samhljóðun við áætlunina fyrir 1872—73 og árin þar á eptir; 2. og
5. liður eru samhljóða fjárveitingum á fyrirfarandi árum; upphæðin ( 3. lið var á áætluninni fyrir reikningsárið frá I. april til 31. desbr. 1873 færð niður frá 200 rd. í 150 rd ;
sbr konunglega auglýsing til alþingis 23. maí 1873, 11. d. 4. liður er ( samhljóðun við
áætlanirnar fyrir 1874 og 1875, er fyrir þau ár er veitt til eldiviðar og Ijósa í herbergjum
þeim, sem prestaskólinn hefur í yfirrjettarhúsinu, sem var............................... 160 kr.
og fyrir að hafa tilsjón með herbergjum þessum og hreinsa þau .....
40 —
200 kr.
í stað þess að áður var taiið 250 rd. fyrir húsrúm til prestaskólans.
1876.
II. Ttinn lærði skóli.
a. Laun.
forstjóri hins lærða skóla, skipaður 12. marz 1874:
laun ............................................................... 3,200 kr.
432 —
launaviðbót...............................................
á ári

3,632 kr.

yfirkennarinn, skipaður 26. maí 1874:
iaun..............................................................
launaviðbót...............................................
á ári

2,000 kr.
384 —

fyrsti kennari, skipaður 26. maf 1852:
laun..............................................................
launaviðbót............................... , . .
á ári
annar kennari, skipaður 24. maf 1870:
1876.
laun . .......................... 1,316 kr. 66 a.
launaviðbót
....
282 — 66 —
á ári

1,599 kr. 33 a.

2,384 kr.

kr.

a.

1877.
kr.

AIIs.
a.

kr.

a.

3,632.

3,632.

7,265.

2,384.

2,384.

4,768.

2,384.

2,384.

4,768.

1,599. 33

1,696.

3,295.33

1,464.

1,464.

2,928.

2,000 kr.
384 2,384 kr.
1877.
1,400 kr.
296 —
1,696 kr.

þriðji kennari, skipaður frá 1. október 1872:
laun............................... ......................... ..... 1,200 kr.
264 —
launaviðbót...............................................
á ári

1,464 kr.
yfir um

11,463. 33 11,560.

23,023. 33
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1876.
kr.

handan að
fjórði kennari (settur .14. september 1874)
1876
1877.
laun .......................................... 1,000 kr. 1,050 kr.
234 —
launaviðbót................................
224 —
á ári 1,224 kr. 1,284 kr.
samtals

alls.

1877.
a.

11,463.33

1,224.
12,687. 33

kr.

11,560.

1,284.
12,844.

a.

kr.

a.

23,023. 33

2,508.
25,531. 33

Launín eru ákveðin samkvæmt fyr nefndu frumvarpi til laga um laun ýmsra embættismanna á íslandi, handa forstjóranum með áætluninni fyrir 1874, smbr. allrahæstan
úrskurð 12. marz 1874, handa yfirkennaranum með áætluninni fyrir 1875, smbr. allrahæstan
úrskurð 26. maí 1874, handa fyrsta kennara með fjárlögunum fyrir 1867—68, handa
öðrum kennara með fjárlögunum fyrir 1870—71, smbr. allrahæstan úrskurð 24. maíl87O,
handa þriðja og fjórða kennara með áætlunum fyrir 1873 og 1875.
Samkvæmt opt
nefndu lagafrúmvarpi er talin 200 kr. launaviðbót á ári handa öðrum kennara frá I. júní
1876, og habda fjórða kennara frá 1. oktbr. 1877, ef hann verður skipaðnr sem fastur
kennari. Launaviðbótin er talin samkvæmt lögum 26. marz 1870, 9. grein.
b. Umsjónarmanni þeim, sem settur er við skólann, hefur hingað til verið lagt
600 kr. í árleg laun, auk þeirra 200 kr., sem árlega eru veittar fyrir að semja reikninga
skólans, og þeirra 200 kr., sem sömuleiðis eru veittar til skrifstarfa og útreikninga, með
því móti að hann hafl þessi störf á hendi, og hefur hann þar að auki híbýli kauplaust og
að nokkru leyli eldivið og Ijós.
Með því álíta verður, að laun þessi sjeu of lág, og það
væri skaði fyrir skólann, ef umsjónarmaðurinn, sem nú er, yrði af þessari ástæðu neyddur
til, að yfirgefa þessa stöðu sína, er samkvæmt uppástungu stiptsyfirvaldanna, sem landshöfðingi hefur mælt með, hjer stungið upp á, að launin verði hækkuð um 200 kr.
Aðstoðarfjeð er talið samkvæmt lögum lð.janúar 1863, 2. gr., og er haft til launa
handa kennaranum I söng og fimleikakennaranum við skólann, og til launa handa dyraverði skólans, og enn fremur er af því fje goldin þóknun fyrir að leika á organið í dómkirkjunni. Viðbótin eptir kornverði við fyrnefnda upphæð er talin samkvæmt reglnnum í
lögum 19. febrúar 1861, 25. og 27. gr., og hver tunna af korntegundum þeiro, sem getið
er í lögum þessum, samanlögðum á 12 kr.
c. Önnur útgjöld.
Upphæðin í 1. lið er taiin samkvæmt áætluninni fyrir reikningsárið 1873, er hún
þá var færð niður frá 500 rd. til 300 rd., smbr. konunglega auglýsingu til alþingis 23.
maí 1873, II. d., og skal enn fremnr greiða af fje þessu útgjöldin til verðlaunabóka handa
skólalærisveinum (80—100 kr. árlega), 1 slað þess að þetta áður var tekið af því, sem
veitt er til ýmislegra útgjalda við hinn lærða skóla, cn opt hafði verið farið fram úr þeirri
fjárveiting.
2. liðnr. Upphæð sú, sem ætluð er til cldiviðar og Ijósa, var á áætluninni fyrir
1874 hækknð um 100 kr. upp í 1,600 kr., bæði af þvf að kolin voru orðin dýrari og það
virtist nauðsynlegt, að hita bókhlöðu-stofu skólans, til þess bækurnar skemmdust ekki af
raka; samkvæmt uppástungu stiptsyfirvaldanna er upphæð þessi aptur hækkiið um 100 kr.,
með þvf það, sem veitt var 1874 hefur ekki hrokkið til.
í frumvarpi þessu eru í 3. lið taldar 600 kr. fyrir árið 1876, og 400 kr. fyrir
árið 1877 fram yfir hina venjulegu fjárveiting í hinum fyrri áællunum.
( því tillili skal
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þess gelið, að forstjóri hins lærða skóla og stiptsyfirvöldin hafa slungið upp á, að taldar
yrðu í þessari gjaldagrein 2000 kr., auk 300 kr. til þess að mála skólahúsið að utan á
árintt 1876, og að landshöfðingi, þólt honum virðist, að uppástunga forstjórans og sliptsyfirvaldanna fœri lengra en þörf væri á, samt hefur álitið, að nauðsyn væri tH, að hækka
hina venjulegu íjárveiting á þessari gjaldagrein, með þvf útgjöldin til viðurhalds skólahússins, sökum þfess að það væri farið að fyrnast og annars ásigkomulags þess, færu sífellt
vaxandi, en verðlag á efni og erflðislannum hefði hækkað.
Að áliti landshöfðingja yrði
þess vegna að taka í þessa gjaldagrein 1,800 kr. á ári, auk 200 kr. til þess að mála
skólann á árinu 1876.
Vpphæðirnar á 4.—8. gjaldagrein eru taldar samkvæmt hinum venjulegu fjárveitingum á fyrirfarandi árum, og á 9. og 10. gjaldagrein samkvæmt áætluoinni fyrir 1875,
en i henni voru upphæðir þessara gjaldagreina hækkaðar hvor um sig um 40 kr. og
400 kr.; hin fyrri sökum þess, að þóknun sú upp á 30 rd-, sem lækninum áður var veitt,
þótti of lítil 1 samanbnrði við þá tilsjón, sem af honum er beimtuð, og hin síðari af
þeirri sök, að greiða á samkvæmt tilsk. um ábyrgð fyrir eldsvoða á Reykjavíkur kaupstað
o. fl., 14. febr. 1874, brunabótagjald af skólahúsinu og bókahúsi skólans, en þessar byggingar eru virtar: hin fyrri á 82,605 kr. og hin slðari 17,001 kr.; brunabótagjaldið er samt
alveg tiltekið eptir ágizkun, með því stjórnarráðið eigi hefur fyrir sjer endilegan útreikning á uppbæð þessara brúnabótagjalda.
C.
í bænarskrá, sem kom til landshöfðingja, og sem hann hefur sent hingað,
hefur stjórn stiptisbókasafnsins f Reykjavík sótt um 300 rd. styrk á ári til bókakaupa
handa bókasafninu.
í tilefni af þessu hefur landshöfðingi getið þess, að með því hinar
árlegu tekjur bókasafnsins sjeu 130—140 rd., en útgjöld 80—90 rd. á ári, og að kaupa á
þar að aoki samkvæmt 4. gr. f stofnunarskránni, sem staðfest er með konungsúrskurði 10.
júlf 1856, annaðhvort ár konunglegt skuldabrjef upp á 100 rd., þá sjeu eigi efni fyrir
höndum, til þess að kaupa þær bækur, sem vantar í safnið, og sem mikit þörf erá. Tilgangurinn með að leggja upp á bverju ári hjer um bil 50 rd. til þess að kaupa skuldahrjef, befur að vísu verið sá, að auka innstæðufje bókasafnsins (sem nú er hjer um bil
2,800 rd.), þannig að vextirnir yrðu hafðir til nauðsynlegra bókakaupa, en þess yrði langt
að bíða, að því gæti orðið framgengt, og það þvf fremur, sem eigi má reiða síg á, að
aparað verði á hverju ári svo mikið, sem fyrirskipað er. Landshöfðiuginn hefur þess vegna
mælt írafn með þvf, að veittur verði bókasafninu að staðaldri 200 rd. styrkur á ári, en
með því móti mætti gjöra stöðuga áætlun um viðbald og slækkun á safninu, og samkvæmt
þessu er i frumvarpinu talinn 400 kr. styrkur á ári til þessa augnamiðs.
Um 14. gr.
Hjer ern taldar 20,000 kr. á hvoru árinu 1876 og 1877, og skal þess getið, að
nú sem stendur or horgað > eptiriaun og sem styrktarfje 19,848 kr. 78 a. á ári, eins og
sjá má af IV, fylgiskjalinu hjer að aptan.
Lm 15. gr.
Upphæð sú, sem talin er i þessari grein, er sarokvæmt samkynja fjárveitingum á
fyrirfhrandi árum ætlað til ýmislegra smá-útgjalda, sem koma fyrir á ári hverju, og eigi
verðuþ ætlaxt á um fyrirfram, svo og til óvissra útgjalda, einkum til mioni háttar byggingarkostnaðar, ferðakostnáðar handa embættismönnum, sem fara hjeðan til íslands til þess
að taka þar við embættum, til þess að styrkja bókmenntaleg og önnur fyrirtœki, o. fl. í
þessfi frumvarpi er stungið upp á, að súupphæð, sem áður hefur verið veitt ( þessu tilíiti, verði bskkuð nokkuð, sumpart sökum þess að það er örðugra að halda útgjöldum
þeim, sem til falla að því leyti, or snertir þessa gjaldagrein, innan þeirra íakmarka, sem
6
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sett eru með fjárveitingunni, þegar fjárhagsáætlunin á að ná yíir tvö ár, og sumpart a
þvíj að ætlað er allt að þvf 3,000 kr. f þóknnn, fæðispeninga og til endurgjalds fyrir ferðakoslnað ö. s. frv. handa nefnd, sem á setja til þess að semja ný skattalög o. fl. í því
tilliti skal þess getið, að til er að visu áiit um íyrirkornulag á skattamálum frá nefnd
þeirri, er sett var með állrahæstum úrskurði 23. apríl 1845, en þetta álit var látið uppi í
septbr. 1846, og hafa sfðan orðið svo margar breytingar á ýmsu, að það þykir rjettast, að
þetta mikilsvarðandi og vandasama mál Verði rætt til fullnaðar f nýrri nefnd, sem skuli
semja nppáslungu um, hvernig skipa skuli fyrir nm málefni þetta.
Stðrf nefndarinnar
skyldu helz.t vera f því fólgin, að runnsaka:
hver af gjöldum þeim, sem nú ern goldin til landssjóðsins, sem eru skattur, gjaftollur,
lögmannstollur, manntalsfiskur, konnngstíund og alþingistollur, skuli falla burt, svo að
nýr skattur komi í stað þeirra ;
hvort nýi skattnrinn geli orðið goldinn í landaurnm eptir verðlagsskránni eins og gjöld þau,
sem nú eru greidd af hendi, og þá í hverju, eða hvort það ekki mundi betnr lil fallið,
áð hann yrði goldinn f peningum, er sá gjaldmáli væri betur samsvarandi góðu skipulagi á gjaldheimlu ;
hvað mikil upphæð skaltsins skuli vera, hvort heldur hin sama og rennur í landssjóðinn
af þeim gjöldum samlals, sem nú eru, — en þá yrði að fara eptir tekjum, sem lil
hafa fallið á hinurn síðustu 3 árum, —eða nokknð meiri að tiltölu við hvert hundrað;
hvort undanþágnr þær frá skaltgjaldi, sem nú eiga sjer stað, skuli af teknar, og þá hvort
greiða skuli endurgjald fyrir, og, ef til kæmi, hvað mikið;
á hvaða gjaldstofn hinn nýja skatt eigi að leggja, hvort heldurá jarðarhundruðin eingöngu,
eða á þau og lausafjárhundruðin í sameiningu, og þá í hvaða hlutfalli.
Enn fremnr verður nefndin látin yfirvega, hvort breyting sú á skattamálunum, sem
f vændum er, eigi að hafa þá afleiðing, að farið sje nú þegar að hreifa við endurskoðun
á jarðamatinu, þótt eigi sje enn liðinn sá frestur,isem ákveðinn er í því tilliti í tilsk. l.apríl
1861, og þá, hvort lagaheimild þurfl til þöss að búa undir endurskoðun þessa eða hvort
umboðsstjórnin geti búið hana undir á þá leið, að öllum eigendum að þeim jörðum, sem
metnar ern, gefist kostur á, innan tiltekins frests að bera upp og sanna mótbárur þær,
er þeir þykjast getá komið fram með gegn þeim dýrleika jarðanná, sem settur er í jarðabókina, og að komið sje fram með mótbárur þessar og úr þeim skorið f hverri sýslu út
af fyrir sig, þannig að hlutaðeigandi sýslunefnd sje veitt vald til að gjöra út um það, hvort
prófa skuli þá mótbáru, sem fram er komin, eða vísa henni frá af því hún eigi sje á
rökum byggð; verði henni vísað frá, skyldi það saml leyft þeim, sem hlul á að máli, að
krefjast þess, að jörðin sje metin á ný, með þvf móli að hann greiði sjálfur kostnaðinn
við það, ef dýrleiki jarðarinnar þá eigi verður færður niður að minnsta kosti um
part
við það, sem hann áður var, cn verði mótbáran tekin til greina, skyldi sýslunefndin sjálfkrafa sjá um, að jörðin yrði metin á ný, og senda sfðan nefndinni gjörðirnar, til
þess hún gæli samið lagafrumvarp um endurskoðun á matinu.
í sambandi við þetta er það einnig ætlunarverk nefndarinnar, að rannsaKá, hverjar
endurbætur sjeu nauðsynlegar að því leyti, er gjaldheimtur snertir, og sjer í lagi hvort
eigi skuli laka það af, að veita sýslnrnar að ljeni eins og nú tíðkast, og láta gjaldþegna
greiða'skatta beinlínis til landssjóðsins, en veita sýslnmönnum þeim, sem nú hafa gjöld
til landssjóðsins áð Ijeni, hæfilegt endurgjald árlega, þannig að taka skuli til greina stærö
og örðugleika embættisíns, og hvern arð Ijenið hingað til hefnr af sjer gefið ; við þetta
getur nefndin þar að auki fengið fækifæri til að fhuga, hvort ekki ætti að gjöra um leið
algjörða breyting á launakjörum sýslumanna einkum með því að veita þeim föst laun, og
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kemur þá enn það atriði til greina, að þá mætti gjöra endurbætur á löggjöflnni um aukatekjur, en því verður að fresta, á meðan sýslumenn hafa ekki fengjð föst laun.
þess skal að endingu getið, að stjórnin hefur svo ráð fyrir gjört, að i tjeðri nefnd
skuli sitja 3 rnenn, sem skyldu koma saman á sumrinu 1876, og vinna að starfa sínum i
Reykjavík, og að minnsta kosti tveir af þeim skuli vera alþingismenn.
Um 16. grein.
Eins og gjört hefur verið á fyrirfarandi reikningsárum, er slungið upp á því
hjer, að upphæð sú, sem ætlazt er til að lekjur íslands verði meiri en útgjöldin, og sem
fyrir árin 1876 og 1877 fyrst um sinn er talin að verði 67,606 kr. 9 a., sem sje fyrir 1876
37,007 kr. 88 a. og 1877 30,598 kr. 21 a., verði lögð lil hjálparsjóðsins.
Um 17. gr.
Ef frumvarp til laga um að greiða skuli aðflutningsgjald af flutningsvörum þeim,
sem fluttar eru til íslands með póstgufuskipinu, frumvarp til laga, sem hafa inui að halda
ákvarðanir um laun islenzkra embættismanna o. fl, og frumvarp til laga um aðra skipun
á læknahjeruðunum á ísiandi o. fl. ná lagagildi fyrir reikningsúrin 1876 og 1877, þá
veldur það þeim breytingum á eptirfylgjandi gjaldagreintim í fjárlögunum, sem hjer skal
skýrt frá:
I) Tekjurnar í 2. gr. aukast um hjer um bil 2,000 kr., með því flutt er árlega til
landsins hjer um bil 300 lestir af flutningsvöru, og er af því taiið gjald, sem sje hjer um
bil 1,000 kr. á ári;
2) Tekjurnar í 4. gr. 4 verða hjer.um bil 16,280 kr., og um þá upphæð verða
tekjurnar alls í 4. gr. hækkaðar;
3) Útgjöldin í t0. gr. &. 1. verða færð upp um 736 kr. og í B. I. um 2,608 kr.;
4) Útgjöldin i II. gr. I. verða bækkuð um 21,508 kr. 66 a., og bætist hjer við
launaviðbót eptir embætlisaldri handa nokkrom af læknum þeim, sem nú eru settir, hjer
um bil 1,800 kr.; þess skal samt getið, að þessi upphæð naumast öll mun verða borguð
út, þar sem eigi verður við því búizt, að skipaðir verði læknar í öll nýju embættin á þeirn
árum, sem hjer er átt við;
5) Útgjöldin í 13. gr. B. I. a, aukast um 884 kr. 66 a., og i B. II. a, um 2,899
kr. 33 a.;
6) Það, sem umfram er samkvæmt 16. gr., verður talið 55,449 kr. 44 a.
I. F y I g i s k j a I.
Stimplaður pappir.
36 rd. 36 sk.
Leigusamningur um brennisteinsnámapa ( þingeyjarsýslu,
hins íslenzka laodssjóðs.

sem er eign

Jeg undirskrifaður Andreas Frederik Krieger, dómsmálaráðherra IlansUátignar, konungsins yflr Danmörku, kommandeur dannebrogsorðunnar, dannebrogsmaður og
kommandeur af ieiðarstjörnunni, sel hjermeð samkvæmt valdi því, sem veitt er dómsmálastjórninui með konungsúrskurði 9. marz 1872, Alfred G. Lock frá Lundúnum tit leigu
brennisteinsnáma þá í Þingeyjarsýslu í norður- og austurumdæmi ísland, sem er þjóðeign,
með þeim kjörum, sem hjer skal sagt.
1.
Leiguliðanum veitist einkaleyfi til að hafa hrennisteinstekju í tjeðum brennisteinsnámum á þeim tíma, er leigumálinn nær yfir, og eru þeir Reykjahlíðar-, Kröflunámar og
Fremri námar, en með þessum samningi er honutn ekki veillur rjettur til að nota eða
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hagnýta sjer lóðir þær, sem liggja kringum námana, og sem ekki eru þjóðeign. I’ess skal
getið, að þessi leigumáli nær ekki til brenuisteinsnámanna á kirkjujörðunni þeistareykjum.
2.
’
Leigutlminn er 50 ár, talinn frá 1. septbr. 1872 til 31. ágúst 1922, þannig að
hvorugur geti sagt samningnum upp. I’ó skal mjer Á. G. Lock frjálst að ganga frá
þessum samningi innan 31. ágúst þ. á., að þeim degi meðtöldum.
Leignliðinn má selja rjett sinn eptir þessum samningi ásamt þeim kvöðum, sem
þar með fylgja, öðrum í hendur, sem eigi með gildum rökum verður mótmælt að sjeu áreiðanlegir og heiðarlegir menn; samt skal hann þegar skýra dómsmálasljórninni frá því, og
þegar hann deyr, gengur þessi rjettur til erflngja hans.
3.
Leiguliðanum skal frjálst, hvernig hann hagar brennisteinsnáminu. Samt niá eigi
þvo brennisteininn í rennanda vatni, er til sjávar flýtur eða í nokkurt flskivatn, og sömuleiðis er það sjálfsagt, að ekki má eyðileggja brennisleinsnámana • { þessu tilliti skal þess
getið, að eigi má, þegar verið er að grafa upp brennistein, traðka mold ofan í hitakatlana,
sem táknaðir eru með grænum lit á meðfylgjandi uppdráttum, er kennari I steinafræði við
Kaupmannahafnar háskóla, J. F. Johnstrup, hefur gjört á árinu 1871.
t’egar brennisteinsnámarnir verða fengnir iiðuliðanum, skul halda skoðunargjörð,
og skal þá farið eptir fyrnefndum uppdráltnm. þegar leigumálinn er á enda, skal skila
brennisteinsnámunum aptur, og skal þá sömuleiðis skoðunargjörð fram fara.
4.
Þar sem eigi munu verða lagðir sjerstaklegir skattar eða álögur á leiguliða og þá
erflðismenn, sem hann hefur til þess að starfa að brennisteinsnáminu, landssjóði íslands
eða sveitinni til handa, fram yflr aðra fbúa landsins, og þeir i því tilliti njóla hinna sömu
rjettinda sem landsmenn, verða þeir á hinn bóginn ekki undanþegnir því, að greiða skatta
þá og gjöld, sem hin almennu á hverjum tlma gildandi lög og tilskipanir ertt til.
5.
Leiguliði er skyldur til að leyfa, að hið opinbera láti hafa eptirlit með brennisleinsnámunum og meðferðinni á þeim, þegar þess þykir við þurfa.
6.
Leiguliði skal borga I leigu á ári 50 £ (fimmtíu pund sterlinga) fyrir fyrsta árið
(1. septbr. 1872 til 31. ágúst 1873), 60 £ (sextíu pund) fyrir annað árið, 70 £ (sjötíu
pund) fyrir hið þriðja, 80 £ (áttatíu pund) fyrir hið fjórða, 90 £ (níutíu pund) fyrir Ðmmta
árið, 100 £ (hundrað pund slerlinga) fyrir sjötla árið og hvert af hinuin 44 árum, sem
þar eptir fara í hönd. Leigan skal goldin dómsmálastjórninni í Kaupmannahðfn fyrir fram
tvisvar sinnum á ári, nefnilega 1. septbr. og 1. marz, i hvort skipti helmingurinn af ársleigunni; skal þannig í fyrsla skipti grelða 25 £ 1. septbr. 1872 fyrir það missiri, sem
líður frá tjeðum degi til 28. febf. 1873.
Leiguliðinn skal þar að auki, um leið og ritað er undir samning þennan til tryggingar þvi, að leiga verði goldin samkvæint því, sem um er samið, og því að Carið sje
með námana eins og vera ber og þeim skilað aptur óskemnr.dum, gefa að veði 5,000 rd.,
sem skal láta til geymslu í prívatbankanu I Kaupmannahöfn, þannig að dómsmálastjóminni
verði fengin í hendur geymsluskráin, og skal henni heimilt án dóms og iaga, og áu samþykkis leiguliða að fá fjeð útborgað úr bankanum, en hann má eigi greiða leiguliðanum
það eða öðrum án leyfls dómsmálastjórnarinnar.
Á meðan þetta geymsluveð stendur i prívatbankanum, má tálmunarianst af hálfu
dómsmálasljórnarinnar greiða leiguliðanum eða fulltrúa hans vöxtu af fjenu.
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|»cgar Ieigumálinn er á enda og búið er að skila námunum aptur óskemmdum, er
dómsmálastjórnin skyld til að láta af hendi geymsluskrána við leiguliðann eða aðra, sem
að rjettu lagi eiga hlut að máli.
7.
þegar leigan er ekki goldin í tækan tíma, og sömuleiðis ef leiguliðinn skemmir
námana, skal hann hafa fyrirgjört rjetti sínum eptir þessum samningi,og skal dómsmálastjórnin, þegar svo stendur á, hafa heimild tii að láta taka leigumálann af honum. þar
að auki hefur hann fyrirgjört veðfjenu, og fellur það til hins íslenzka landssjóðs. Samtmá
dómsmálastjórnin, ef hann fyrirgjörir leigumálanum að eins sökum þess að leigan verður
eigi goldin og leigan alls fyrir þau ár, sem eptir eru af ieigutímanum, erminni en geymsluveðið, borga honum aptnr það, sem fram yfir er.
8.
Ef leiguliðinn eigi er búinn að taka burt bús þau, sem hann hefur byggt til nota
við námagröptinn, vjelar, sem hann hefur sell upp eða annað því urú likt, innan tveggja
ára, annaðhvort frá því leigutíminn var liðinn, eða þegar svo vilt, til, sem getið er í 7. gr.,
frá þvi að leigumálinn var tekinn af honum, skal það allt verða opinber eign, án þess að
honum verði goldið nokkuð fyrir.
9.
Verðl ágreiningur um, hvort leiguliðiun noli svo námana, að þeir eyðileggist, skal
skera úr því með gjörð, og skal bvor málspartur kjósa mann til þess; gjörðarmenn skulu,
ef þeir geta eigi orðið á eilt sáttir, sýálfir velja oddamann lil úrskucðar.
Verði því ekki
komið við af einhverri orsök, að máfið verði útkljáð með gjörð, er pörtunum heimilt, að
láta það ganga til dóms og laga; verði að öðru leyti ágreiningur ut af þessum samningi,
skal leggja máliðondir úrskurð dómstólanna, og skal i báðum tilfellnm hinn konunglegi
landsyfirrjettur hirðar- og staðarrjettur f Kaupmánnahöfn vera hið rjetla varnarþing málsins; skal leiguliðinn jafnan hafa mann, sem á heimili lijer, tif þess að taka á móti stefnu
ogfyrirkalti með sama fresti og innanbæjarmaður, og rita á samningino, um leið ogskrifað
er undir Iiann, hver sá maður sje. Sömtileiðis skal leiguliði, ef dómsmálastjórnin vill bafa
fram vitnaleiðslu, skoðunargjörð, eða yflr höfuð að tala höfða mál við dóm i þingeyjarsýslu, vera skyldur til að htýða stefnu fyrir þeim dómi, þannig að hún sje birt við námana,
og má þar stefna með sama fresti og hann væri innansýslumaður.
10.
'
Iíostnaðinn við samning þeonan, að þvi leyti, érsnertir stimplaðan pappir og þinglýsing, skal leigufiði greiða, og sömuleiðis kostnað þann, sem rís af þeirn gjörðum, sem
fram fara, er námarnir verða fengnir honum eða hann skilar þeiin aptur.
Leigumáliun skal vera tvíritaður, og skat annað exemplarið vera í vörilum dómsmálastjórnarinnar, en hitt feúgið f hendur A. G. Lock.
Jeg Alfred G. Lock frá Lundúnum geng að þessum samningi með þeim skilmálum, sem nefndir eru að fraúftan;
Við útreikning á verði Hins stimplaða pappírs, er gangverðið á pundi sterling
talið 9 rd.
Kaupmannahöfp, 13. dajg aprilmánaðár 1872.

Krieger.
Vitundarvottar: .
liioard.
Poulsen..

.

.

Fyrir hötid Alfreds G. Lqck.
Ad. C. Crowe.
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dagnr.
1874.
júní 4.
ágúst 11.

— 17.
septbr. 18.

oktbr. 28.

nóvbr. 30.
1875.
april 16.

dagur.
1875.
marz 6.

II. Fylgiskjal.
Reikningur yfir styrktarsjóð íslands fyrir fjárbagsárið 1874—75.
rd.
sk.
Tekjur:
Innskriptarsklrleini, C. fol. 3446, á 15,500 rd.;
V2 árs vextir til gjalddaga ll.júní 1874 af fyrnefndu
innskriptarskírteini ....................................................
Samkvæmt brjefi stjórnarráðsins 2. maí 1874 er hjá
stórkaopmanni Hillebrandt tekið við upp I kornlán
það, sem veitt var Skagafjarðarsýslu á árinu
1867 .................................................... ..... . . .
í sjóði samkvæmt höfuðbókinni fyrir IS13/,., . . .
Samkvæmt brjefi stjórnarráðsins 14. septbr. 1874 er
í aðalfjehirzlu ríkisins tekið við sem endurgjaldi
upp í lán og vöxtu af kornláni:
a. frá ýmsum sveitum ( Auslur-Skaptafellssýslu I
suðurumdæmi íslands....................................
b. frá ýmsum sveitum I Skagafjarðar og Eyjafjarðar sýslnm....................................................
c. frá sveitum I Snæfellsnessýslu . . . . .
Samkvæmt brjefi stjórnarráðsins 25. júlí 1874 er,
samkvæmt ávísun, hjá stórkaupmanni F. Gudmann
tekið við til endurgjalds upp í kornlán það, sem
veitt var sveitum i Eyjafjarðarsýslu árið 1867 . .
Vj árs vextir lil gjalddaga ll.desbr. 1874 af fyrnefndu
innskriptarskírteini C. fol. 3446, á 15,500 rd. . .

310.

sk.

310.

430. 18
808, 63|

14.

rd.

1,238. 81.}

39

21. 31
214. 22

385. 21
310.

249. 92

385. 21
310.

Samkvæmt brjefi stjórnarráðsins fyrir ísland, 15. aprfl
’
1875, er bráðabyrgða-akírleini nr. 109 upp á 36,000
kr., sem getið er hinumegin og var með tekið
12. marz s. á., afhent á rfkisskulda-skrifstofunni
og þar fyrir fengið innskriptarskírteini G. fol 66,
útgefið 9. apríl 1875, fyrir 36,000 kr.__________ _____ ,
■
= 4,988 kr. 5 a.
Útgjöld:
Samkvæmt brjefi stjórnarráðsins fyrir ísland 4. marz
1875 eru keypt eptirfylgjandi 4 ríkisskuldabrjef,
sem goldnir eru af í vöxtu 4 af bundraði:
K. nr. 4604 upp á 1000 rd. = 2000 kr.
-------- 17540 — - 1000 — = 2000 —
og N. — 5793 — - 500 — = 1000 —
alls . . .
5000 kr.
fyrir þessi skuldabrjef ergoldið 93 fyrir hvert hundrað
ásamt með vöxtum frá 11. desbr. 1875 og miðilsgjaldi og stimpli á kauproiðanum, alls . . . .

kr-

4,702. 2

»•

kr.

,702. 2

a.
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dagur.
1875.
marz 12

Samkvæmt brjefl tjeðs sljórnarráðs 9. marz 1875 er fyrnefnd 3 ríkisskuldabrjef alls upp á 2500 rd. (5000 kr.) og innskriptarskírteini C. fol. 3446,
upp á 15,500 rd. (31,000 kr.) afhent I ríkisskuldaskrifstofunni, til þess það
allt yrði ritað 1 innskriptarbókina, og er (neð tekið þar fyrir bráðabyrgðainnskriptarskírteini nr. 109., dagsett 12. marz 1875 fyrir 36,000 kr.
III.

Fy Igi s kj a I.

f tilefni af brjefi stjórnarráðsins 27. maí 1874 leyfi jeg mjer, að láta uppi eptirfylgjandi lýsing á Revkjavikur dómkirkjn, og uppástungu og áætlun um meiri háttar aðgjörð á henni.
Ilirkjan er svo útlítandi bæði að utan og innan, að öll líkindi eru til, að sá hluti
af múrnum, sem byggður er nr tígulsteinum, eigi verði endurbættur, þar sero múrinn á
ýmsum stöðum er jetinn í sundur af veðrinu inn í miðjan vegg. Helluþakinu, sem upphaflega hefur verið illa lagt á, þar sem hellurnar eigi ná hver yfir aðra sem skyldi, hefur seinna verið fengin aðgjörð, og hefur verið borið á steinlím, en er samt óþjett; jeg
álít þess vegna, að nauðsyn sje til, að allt þakið sje lagt að nýju á borð, sem grópuð
eru saman.
Aðalkirkjan
er 7 áln. hált byggð úr höggnu grjóti, og er sá hluti múrsins, þó hann að eins sje dreginn múrlími frá Borgundarhólrai, 1 góðu standi; hinn hluti múrsins, hjer um bil 1 5 áln.
hæð, svo og gaflbustin og afbyggingar, er byggður úr tígulsteinum, og þótt optlega mikil
aðgjörð haö fram farið á múrnnm, er hann sundurjetinp að utan, einkum þær hliðarnar,
er snúa tii suðurs og austurs. Múrinn að innan er í góðu standi, svo langt sem höggna
grjótið nær, en þar fyrir ofan, þar sem múrinn er úr tígulsteinum, kemur á suður- og
austurhliðinni úr honum grænn slepjulegur vökvj.
Gluggumgjórðirnar, sem eru úr steyptu járni með smám glerrúðum, sem greyptar eru f blý, bafa eigi þolað ofveðrin, og eru nú að nokkru leyti settar heilar rúður
1 staðinn.
.
Gólfið og viðirnir undir því eru fúnir; þegar gjört verður annað gólf, verður að
sjá um, að hreint lopt geti komizt að. .
Stólarnir eru 1 góðu standi, en munu verða fyrir nokkrum skemmdum, þegar taka
skal upp gólfið.
f»ótt endarnir á bitunum sjeu nokkuð skemmdir, þar sem þeir hafa snert múrinn,
eru bitaásarnir og einnig stoðirnar og sperrurnar Fallgóðu standi, ef lítið eitt verður. gjört
að þeim.
Mestallt af litum og skrauti er dauft og skrælþornað; gyllingin, stólamir 1 kirkjunni og prjedikunarstóllinn eru í góðu standi, en samt verð.ur að líta eptir þeim, ef gjört
verður að kirkjunni. Litur á veggjunum er alveg eyddur af slepju þeirri, sem kemur úr
múrum þeim, sem hlaðnir eru af tígulsteiuum. Járngrindur.nar á kirkjupallinum og skraut
það, sem er neðan á loptinu, er 1 mjög góðu standi.
Anddyrið,
sem er fyrir framan aðalinnganginn, er frá grundvelli hlaðið upp úr lígulsteinum; þótt
það viti í vesturátt, og liggi bezt við fyrir veðri, fellur múrskelin samt af, einkum að
neðanverðu. Veggirnir eru rakir að sunnanverðu. Bita og sperrur, sem nú eru, má
nota aptur.
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Kórinn
er hlaðinn úr tfgulsteinum, ogerhann mest af sjer genginn, þar sem allur múfinn þvf nær
er jelinn sundur; að innan eru veggimir þaktir slepjo, töflnþilið til beggja hliða og við
gólflð fúið og lágskurðarmyndirnar eyðilagðar; altaristaflan hefur skemmzt mjög. Loplið
og þakið má samt nola aptur.
ískrúðhúslnn og s p r a u tu g e y m s l u h ú s i n u
eru múrarnir f jafnljelegu standl og í kórnum; trjeð er fúið nema í þakinti.
Eptir þessari lýsingu er það álit mitt, að það sje eigi til neins gagns, að gjöra
svo að kirkjunni, að einungis verði ráðin bót á verstu göllunum. Til þess að bjarga því,
sem enn þá er nýtilegt og óskemmt af kirkjunni, er nauðsyn á, að rífa múrana svo, að
eins standi eptir hinir gömlu grjótmúrar, byggja allt upp aptur úr islenzku grjóli og draga
á himnu af múrlími, en svo hefur reynzt, að það eigi svo vel við gamla múrinn, sem hlaðinn er úr fsleuzku grjóti, að það að eins verður riftð af með góðum meitlum.
Ef Stíekka skyldi kirkjuna, þá hefði það svo mikinn kostnað i för með sjer og
mnndi spilla lil nm fegurð kirkjnnnar, að jeg álll það betur henta, að byggja aðra kirkju
minni, ef það með tfmanum reynist, að söfnnðnrinn komist eigi fyrir i dómkirkjunni á hátíðunum, enda mundi það koma Bjer betnr, þar sem sóknin er svo »tór um sig.
Ógjöldin við aðgjörð þessa yrðu :
rd. mk.
fyrir að styðja bitana, á meðan verið er að rífa múrinn..........................
250
— að rífa niður múrinn, sem er 12,000 teningsfet, fyrir hvert 4 sk.
.
500
‘— að hlaða upp múr með kalkí, 12,000 leningsfet, fyrir hvert (4 sk. . 1,750
•— grundvöll, 1,000 teningsfet, fyrlr hvert lOsk. . . . . . . . .
104 1
— að draga á múrinn utanverðan múrlimshimnu i ferhyrningum, 1400
ferhyrningsfet, fyrir hvert 2 mörk ............
466 4
— að draga á múrana að innanverðu kalk, 240Oferhyrningsfet, fyrir hvert
12 sk. ....................
.
300
30 glugga-umgjörðir, hver á 3 rd.
.............
90
1 dyra-úmbúningur..................... .... . . . ..........................................
25
70 leningsfaðmar af tilhöggffli hraungrjóti, fyrir hvern 40 rd. . . . . . 2,800
múrlím
.............................................................................................................
300
245 tunnur af kalki, með flutningskaupi, 7 rd. hver tunna.......................... 1,715
1750 tunnur af sandi, hver á 40 sk........................ ..... , . . . . . .
729 I
fyrír að leggja á aptur helluþakið með því að nola hellurnar, sem nú eru,
að svo miklu leyti sem þær eru nýtilegar, og Ieggja samangrúpuð
borð á sperrurnar ... .......................... ..... . . . ... . 1,185
— að leggja nýtt gólf um alla kirkjöna ........... 1,225
aðgjörð á bitaendum og sperrum....................................................................
300
aÖgjörð á trjestniði og eúdnrnýjun þess
. v
. . . . . . . .
.600
skraut og lrtnu . . . . . . . ..........................................
700
fyrir að setja gier í gluggaua . . . . . .
.... , . . .
.100
— pjáfnrsmiði . . . . . . . . . . .
..... . . .125
samlals 13,265
Kaupmannahöfn, 18. júli 1874.
þegnsamtegast

G. Klentz.
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IV. F y I g i s k j a 1.
Skrá yfir eptirlaun og styrktarfje til embættismanna og embættismannaekkna og barna, sem
greiða bar af hinum fslenzka landssjóð 1. janúar 1875.
A. Embættismenn.
Stefán Gunnlögsen, kammerráð, bæjarfógeti i Reykjavík ....
konnngsúrskurður ll.júní 1849;
frá I. ágúst 1848.
Bjarni
Thorsteinson,
konferenzráð, amtmaður á íslandi
....
2.
konungsúrsk. 2. marz 1849 ;
frá 2. marz 1849.
3. Johan Peter Weywadt, hjeraðslæknir í norðurumdæmi vesturamtsins
konungsúrsk. 19. des. 1850;
frá 1. janúar 1856.
C. II. U. Bolbroe, hjeraðslæknir á Vestmannaeyjum.....................
konungsúrsk. 21. sept. 1839.
Ádolph
Christian
Baumann, sýslumaður f Gullbringu- og Iijósar sýslu
5.
konungsúrsk. 19. nóvemb. 1860;
frá 6. júnf 1861.
Bjöm
Gunnlaugsson,
yfirkennari við hinn lærða skóla f Reykjavík .
6.
konungsúrsk. 10. febr. 1862 ;
lðg 9. desemb. 1861 ;
frá 1. april 1862.
. .
7. t*órður Guðmundsson, kammerráð, sýslumaður í Árnesssýslu
konungsúrsk. 19. febr. 1867 ;
frá 1. júlí 1867.
Jörgen
Peter
Raystein, amtmaður yfir norður- og austurumdæmi fslands
8.
konungsúrsk. 15. sept. 1870;
frá 1. nóvemb. 1870.
Benidikt
Sveinsson,
yfirdómari í hinum konunglega íslenzka landsyfir9.
rjetti..............................................................................................
tilsk. 27. janúar 1872;
frá 1. april 1871.

kr.
a.
1,600.

1.

3,000.

260.

400.
982. 18

2,000.

1,887. 18

2,540.

900.

13,569. 36
1.

2.

B. Embættismanna ekkjur og börn.
Hildur Thorarensen, fædd Benedictsen, ekkja Bjarna amtmanns Thorarensens.
konungsúrsk. 13. janúar 1843;
frá 1. janúar 1842 ............................................... 100 rd.
konungsúrsk. 28. desemb. 1844;
frá 1. janúar 1844 ............................... ..... . .
50 —
150 —
Kristfn Ingvarsdóttir Sverrison, ekkja sýslumanns E. Sverrisons
konungsúrsk, 19. júpi 1844 ;
frá 4. júlí 1843.
yfir um

300.
100.

4(507
7
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handan að
Sigríðtir Thorgrimsen, ekkja land- og bæjarfógeta S. Thorgrimsens
konungsúrsk. 7. júní 1833;
frá 21. febr. 1831.
Guðrún Brynjúlfsson, fædd Thorarensen, ekkja dr. philos. Gísla prests
Brynjúlfssonar..............................................................................
konnngsúrsk. 30. jnní 1837 ;
frá 1. janúar 183C.
5. Nikolína María Finsen, fædd Möller, ekkja kammerráðs yfirdómara í
yfirrjettinum 0. Finsens...............................................................
konungsúrsk. 30. júnf 1837;
frá 24. febrúar I83G.
. . .
C. Arnbjörg Bjarnadóttir Kjerúlf, ekkja hjeraðslæknis Kjerúlfs
konungsúrsk. 11. júní 1840;
frá I. janúar 1839.
Elín Thorstensen, fædd Slephensen, ekkja júslizráðs, landlæknis Jóns
Thorstensens.
konungsúrsk. 20. ágúst 1855;
frá 1. marz 1855 ........ 1G4 rd. 5Csk.
samkvæmt lögum 31. marz 1804
viðbót frá 1. apríl 1804 ..........................
35 — 40 —
200 rd. =
8. Anna María Johnsen, fædd Olsen, ekkja hjeraðslæknis Eggerts Johnsens
konungsúrsk. 20. febr. 1858;
frá 1. ágúst 1855.
9. Ragnheiður Thorarensen, fædd Melsteð, ekkja sýslumanns V. Thorarensens í Strandasýslu ............................................................... .....
konungsúrsk. 24. maí 185G;
frá 1. ágúst 1854.
10. Pálína María Baltzarlína Kohl, fædd Christensen, ekkja kapteins, sýslnmanns Kohls á Vestmannaeyjum...............................................
frá 1. febr. 1860.
11. Ingileif Melsteð, ekkja amtmanns Páls Melsteðs
..........................
frá I. júní 1861.
12. Clara Margrjet Snæbjörnsson, fædd Benzon, ekkja sýslumanns Jóns
Snæbjörnssonar í Borgarljarðarsýslu............................... ..... .
frá 2. sept. 1860;
enn fremur styrkur til húsaleigu á ári ......
13. t’órdís Thorstensen, fædd Melsteð, ekkja sýslumanns Jónasar Thorstensens i Suður-Múlasýslu.................................................... .
frá 1. nóvember 1861;
konungsúrsk. 20. okt. 1862;
þar að auki, þar til sonur hennar Jón, fæddur 30. ágúst
1858, er orðinn 18 ára...............................................
yfir um

kr. a.
400.
200.

40.

200.

100.

400.
138. 75

100. 79

246. 22
509. 56

212. 87
40.
367. 68

60.
3,015. 87
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14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

kr.
a.
3,015. 87

handan að
Ingibjörg Schulesen, fædd Sandholt, ekkja kaminerráðs, sýslumanns
S. Schulesens í Þingeyjarsýslu . . . ................................
frá I. rnaí 1862.
Börge Esaias Bernhof Lind, sonur hjeraðslæknis Linds heitins í suðurumdæmi vesturamlsins, fæddur 11. janúar 1858, þar til hann
er orðinn 18 ára að aldri.........................................................
Guðlaug Guttormsdóttir Hjálmarsson, ekkja kanselíráðs, bjeraðslæknis Gísla Hjálmarssonar í austurumdæmi norður- og austuramtsins
Antonía Jósefina Thorarensen, fædd Thorlacius, ekkja sýslumanns B.
Thorarensens í Dalasýslu...............................................................
þar að atiki handa 2 börnum hennar, þar til þau eru orðin 18 ára:
1) Herdísi, fæddri 31. júli 1859
.....................................
2) Önnu Guðrúnu, fæddri 30. desember 1861
...
konungsúrsk. 21. janúar 1869.
Þórunn Stefánsdótlir Ottesen, fædd Scheving, ekkja sýslumanns Ottesens
í Mýra- og Hnappadalssýslu...............................................
Kristin Ólína Thoroddsen, fædd Sivertsen, ekkja sýslumanns Jóns
Thoroddsens í Borgarfjarðarsýslu ...............................................
frá 1. apríl 1868 ;
konungsúrsk. 13. apríl 1869.
f>ar að auki handa börnum hennar 2, þar tii þau eru orðin 18 ára:
I) Skúla, fæddum 6. janúar 1859 ....................................
2} Sigurði, fæddum 16. júlí 1863 ............................... .....
Maren Ragnheiður Friðrikka, fædd Thorarensen, ekkja sýslumanns
Jóhannesar Guðmundssonar i Mýra- og Unappadalssýslu . .
frá 1. apríl 1869;
konungsúrsk. 10. sept. 1870.
f>ar að auki handa yngstu böroum hennar 4, þar til þau
eru orðin 18 ára:
1) Lárusi, fæddum 4. nóvemb. 1858 ................................
2) Sigriði, fæddri 20. ágúst 1864 .....................................
3) Jóhannesi, fæddum 17. janúar 1866 ..........................
4) Jóhannesi Ellerl Krislni, fæddum 2. sept. 1869 . .
Ingibjörg Magnúsen, ekkja sýslumanns i Dalasýslu, Kristjáns Magnúsens.....................................?........................................................
frá 1. ágúst 1871.
Ragnheiður Thorarensen, ekkja hjeraðslæknis kanselíráðs Skúla Thorarensens ....................................
...............................................
frá 1. maí 1872.
Ragnheiður Jensdótlir, fædd 20. ágúst 1858 .....................................
Ingibjörg Jensdóttir, fædd 25; sept. 1860 ..........................................
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handan að
Þórður Jensson, fæddur 1. ágúst 1863 ...............................................
börn Jens heitins Sigurðssonar, forstjóra hins lærða skóla
i Reykjavík, þar til þau eru 18 ára, konungsúrsk. 13
maf 1875.
Camiila Tómasson, ekkja hjeraðslæknis Þórðar Tómassonar . . .
frá 1. desemb. 1873;
konungsúrsk. 20. júní 1874.
Enn fremur handa börnum hennar 2, þar til þau eru orðin
18 ára:
Alpha Maríu, fæddri 10. sept. 1867 ...............................
Þórði Tómasi, fæddum 7. desemb. 1871
.....................
Valgerður, dóttir Jóns heitins Jónssonar skólakennara.....................

þegar landshöfðingi lagði frumvarp til
fjárlaga fyrir ísland fyrir árin 1876 og 1877
fram fyrir neðri deild alþingis á 2. fundi
þingdeildarinnar 2. dag júlímán., gat hann
þess, að samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar ætti að semja lög fyrir 2 ár, sem hefðu
inni að halda reglur um tekjur og útgjöld
landssjóðsins. Eptir frumvarpi þessu væru
tekjurnar 481,967 kr. 46 a., en útgjöldin
414,461 kr. 37 a.; afgangurinn 67,606 kr. 9 a.
ætti að leggjast til hjálparsjóðsins. Eins og
hinir háttvirtú þingmenn vissu, hefði stjórnin
enn eigi fundið ástæðu til að stinga upp á
nýjum tollum ; því að það hefði þótt æskilegt, að rannsaka fyrst skattamálið í heild
sinni; þingmönnum væri kunnugt, að tilraun
hefði áður verið gjörð i þessu máli, en sjer
þætti heppilegt, að úrslitum þess hefði verið
frestað, til þess eralþingihefðifengið fjárvald.
En alþingi múndi vera stjórninni samdóma í
þvi, að þessb máli mætti eigi fresta lengur.
Stjórnin hefði áformað, að setjanefnd til nýrrar
skattalöggjafar, og í þvi tilliti skýrskolaði hann
til 33. og 34. bls. athugasemdanna, (42. bls.
bjer) þar sem tekið væri fram, að að minnsta
kosti tveir menni nefndinniskyldu veraalþingismenn. Hvað formið snerti, væri frumvarpið
líkt því, sem það fyr hefði verið, að eins
með fáeinum breytingum. Þannig skyldi alþingistollurinn framvegrs skoðast sem tekjur,
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er beinlínfs rynnu í landssjóðinn. Samkvæmt
ósk alþingis' áður fyr væru í 4. gr. frumvarpsins tekin upp kollektan og læknasjóðurinn; þangað til önnur læknaskipun væri
komin á, ætti afganginum að verja til að auka
innstæðufje sjóðsins, og yrði hann talinn með
öðrum tekjum landssjóðsins; sömuleiðisskyldu
tekjur styrktarsjóðsins samkvæmt konungsúrskurði 25. júlí 1844 verða lagðar við innstæðuna. Af ástæðum þeim, er teknar væru
fram á 18. bls. athugas., áliti hann æskilegt, að allir reikningar yrðu endurskoðaðir
á íslandi, I slað þess, að það hingað til hefur verið gjört f Kaupmannahöfn. Kostnaðurinn, eraf þessu leiddi, væri 1600 kr. Í12.
gr. frumvarpsins og á 27. bls. athugasemdanna
(36. bls.) væri stungið upp á, að auka póstferðirnar með einni ferð á vetri; væri gjört
ráð fyrir, að það mundi kosta 660 kr. Breyting sú, er gjörð hefði verið á póstmálunum,
sagðist hann ætla, að væri yör höfuð heppileg. því næst gat hann þess, að til aðgjörðar á dómkirkjunni væri ætlaðar 29,318 kr.
þetta væri að vísu mikill kostnaður, en ástand dómkirkjunnar væri svo illt, að brýn
nauðsyn væri til bráðra aðgjörða. Um þetta
atriði sjá fylgiskjal III. á bls. 42 I athugasemdunum. Loksins gat hann þess, að þegar samin hefði verið áætlun þessi, hefðu eigi
verið komnar nákvæmar eða áreiðanlegar
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skýrslur um tjón af eldgosunum fyrirnorðan,
Halldór Kr. Friðriksson .
— 18 —
og væri þvf í áætluninni eigi gjört ráð fyrir
Snorri Pálsson
...
— 15 —
neinum útgjöldum f þá átt. En hann kvaðst
Guðtnundnr Einarsson .
— 14 —
í nefndinni var Grfmur Thomsen kosvonast eptir að fá fyrir þinglok nákvæma
inn
formaður
og framsögumaður, en Einar
skýrslu um þetta efni, enda treysti hann þá
Ásmundsson
skrifari.
og þingmönnum til að veita alla þá aðstoð,
sem auðið væri til að hjálpa hinum bágstöddu bræðrum sfnum, er hjerættu hlut að
máli.
NEFNDARÁLIT
um frumvarp til fjárlaga fyrirárin 1876—77.
FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 5. fnndi neðri þingdeildarinnar 7. dag
júlfmán. kom samkvæmt dagskránni til fyrstu
umræðu frumvarp til fjárlaga fyrir ísland fyrir
árin 1876 og 1877.
Grtmur Thomsen sagði, að þegar litið
væri á frumvarp þetta, væri það fljótsjeð, að
mikill munur væri á því og frumvörpum þeim,
er fyr hefðu lögð verið fyrir alþingi, og bæri
það með sjer, að það væri lagt fyrir löggjafarþing; mætti vel sjá, að óskir þingsins
hefðu f mörgum atriðum verið teknar til
greina f frumvarpi þessu.
Þannig væru i
4. gr. bæði spftalasjóðurinn og styrktarsjóðurinn teknir sjer inn f frumvarpið. Á 40.
bls. athugasemdanna væri geflð nákvæmt yfirlit ylir styrktarsjóðinn. Sjálfsagt væri það,
að f mörgum öðrum greinum væru óskir
þingsins ekki teknar til greina f frumvarpinu.
Hann stakk upp á 7 manna nefnd, og efsú
nefnd þættist þurfa að vera fjölskipaðri, þá
mætti samkvæmt þingsköpunum bæta seinna
við tveim mönnum.
Þórarinn Böðoarison áleit, að málið
gengi greiðara, ef 9 manna nefnd væri sett,
þá mætti fyrst ræða málið f þrennu lagi, og
svo gætu allir partarnir borið sig saman.
Siðan var samþykkt f einu hljóði, að
málið skyldi ganga til annarar umræðu, og
var samþykkt að setja þegar 7 manna nefnd.
Var þá gengið til kosningar, og hlutu þessir
kosningu :
Grfmur Thomsen
. . með 21 alkv.
Tryggvi Gunnarsson .
. — 21 —
Einar Ásrnundsson
. . — 20 —
Jón Sigurðsson frá Gautl. — 19 —

Fyrri katli (1.—6. gr.)
Nefnd sú, sem neðri deild alþingis hefur kosið til að fhuga frumvarp til fjárlaga
fyrir ísland fyrir árin 1876 og 1877, skal í
öndverðu geta þess, að henni hefur ekki verið mögulegt að leysa starfa sinn svo fljóttaf
hendi, sem æskilegt hefði verið. Kemur bæði
það til þess, að þetta eru hin fyrstu fjárlög,
sem löggefandi alþtngi á að fjalla um, og þótti
það þvf nauðsynlegt, að vanda þau svo, að
þau, ef til vill, gætu orðið svo sem undirstaða fyrir fjárlög seinni tíma, að minnsta
kosti að forminu til. Enda var skortur á
mörgum af þeim skýringum, sem ekki má án
vera, ef frumvarpið á að vera í nokkru lagi.
Skal nefndin sjer til afsökunar og fyrirvara
eptirleiðis benda á það, að nefndarstörf f öðru
eins máli og þessu mundu ganga fljótar og
greiðar, ef landstjórnin að ótilkvöddu gæfi allar þær skýringar um hverja vafasama grein,
sem hún hefur f höndum, annaðbvort strax,
þegar fjáriagafrumvarpið er lagt fyrir þingið,
eður að minnsta kosti undir eias og búið
er að kjósa nefndina f þessu máli. Meira að
segja er þetta landstjórninni sjálfri f hag,
því það getur stundum staðið svo á, að nefndin
og með henni þingið róði frá einni eður
annari gjaldagrein sökum þess, að ekki eru
nægileg rök leidd fyrir þvf, að hún sje nauðsynleg, fyrir þvf, að á henni liggi nú þegar,
eður fyrir þvf, að ekki megi komast af með
minna en þá upphæð, sem beðið er um.
Til dæmis má taka, að þegar stungið er
upp á launaviðbót handa einhverjum embættismanni (landlækniaum t. d.|, þá ætli að fýlgja
skýrsla um allar tekjur embættismannsins,
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livorl heldur í einni eða fleiri embæltisstöðnm o. s. frv. Þegar stungið er upp á fje
til bygginga, eiga því að fylgja skýringar um,
að þvílikt fyrirtæki sje rrauðsynlegt á því
tímabili, sem fjárlögin ná yfir, einnig uppdræltir og áætlanir frá fleiri en einum byggingameistara um nauðsynlegan kostnað við
bygginguna. Nefndin hefur að þessu sinni
orðið að leita þessara skýringa hjá hinum
og þessum, bæði embætlisinönnum og öðrum, og þó að allir þessir menn góðfúslega
hafi látið þær skýringar í tje, sem þeir áttu
ráð á, þá vantar samt, hvað sumar þeirra
snertir, mikið á, bæði að þær í sjálfu sjer
sjeu fullnægjandi, og sjer í lagi að þær sjeu
eins fullvægar, eins og ef þær hefðu komið
frá hinni æðstu landstjórn sjálfri.
Mestum örðugleika hefur það þó valdið
nefndinni, hversu reikningsfærslan á reikningum landsins er flókin og óglögg. Kemur
þetta sjálfsagt með fram af því, að tekjur
landsins renna í 2 sjóðí, sem eru hvor öðrum
mjög fjarlægir, og að útgjöld landsins sðmuleiðis renna úr þeim báðum, en þar að auk
virðist alll of langur timi líða á milli áætlana
og reikningsyfirlita. Hefur það til dæmis
verið nefndinni til mikillar tálmunar í starfa
sínum, að reikningsyfirlitið fyrir 1874 enn þá
er ókomið til þingsins. Vilji nú nokkur svara
því, að eldri áætlanir og reikningsyfirlit sjeu
þessu þingi óviðkomandi, og að ætlunarverk
þess einungis sje að yfirvega fjárlagafrumvarpið fyrir 1876—77, þá liggur svarið beint við,
að óvinnandi verk er það fyrir þingið, að
glöggva sig t. d. á viðlagasjóð (hjálparsjóð)
landsins, ef það má ekki endurskoða reikninga þá fyrir fyrri árin, sem komið hafa frá
stjórninni um þessa tekjugrein.
Sama er að segja um það, að i frumvarpi stjórnarinnar eru á stundum fleiri tekjueða útgjalda-tegundir sameinaðar i einni tekjueða útgjalda-grein (t. d. 2. gr. 8. og 12.
tölul., 15. útgjaldagr. o. s. frv.), en aplur á
móti er önnur eins tekjutegund eins og 2.
gr. 2. tölul., sem ekki nemur nema 64 kr. á
ári, látinn standa sjer. Sömuleiðis er tekjum og útgjöldum slundum slengt saman t.

d. á útgjaldadálknum 12. gr. (póststjórnin)
og á tekjudálknum 2. gr. 11. lölul.
Enn frémur skal þess getið, að í áætluninni er vikið frá þeirri reglu, sem almennt
er fylgt í öðrum löndum, að Danmörku sjálfri
eigi undantekinni, nefnil. að semja fjárhagsáætlanir eptir meðaltali hinna 5 síðast
undanförnu ára. Þessu er eigi fylgt i þeirri
áætlun, sem hjer ræðir um, og hefur ef til
vill eigi orðið fylgt sökum þess, að reikningsyfirlitið fyrir 1874 enn er óbúið. En þess
kynlegra er það, að reikningsyfirlitið frá 1. apr.
til 31. des. 1873 hefur eigi verið lagt til
grundvallar fyrir þessari áætlun. Er sú röksemd leidd að því, að þetta yfirlit nær ei nema
yfir % árs, en þessi ástæða virðist Ijeltvæg, þegar að er gáð, að t. d. í 2. gr. á
tekjudálkinum ná 12 af tekjutegundunum yfir
allt árið og ekki nema 4 yfir 9 mánuði að
eins. Áætlunin blýtur að vera þess óáreiðanlegri, sem hún er byggð á eldri reikningum,
því bæði tekjugreinarnar sjálfar, verðlag á
hlutum og fl. breytist því meir sem lengra
líður frá. Tökum til dæmis gjald af brennivíni og fl. t*egar þetta gjald fyrst varð að
tekjugrein í reikniúgum landsins, voru kaupmenn þegar búnir að byrgja verzlanir sínar
svo með brennivíni og spritti, að þeir eptir
kunnugra manna áliti lítið sem ekkert þurflu
að borga í 2 ár margir liverjir, en síðan
eptir því sem byrgðirnar gengu upp, hefur
gjaldið stórum aukizt, þannig, að eptir þeim
skýringum, sem nefndin hefur í höndum, en
sem þó enn vantar í, náði það fyrir árið 1874
hjer um bil 28,000 rd. (56,000 kr.) upphæð,
og er þó í því frumvarpi, sem hjer ræðir um
fyrir árin 1876 og 77, ekki áætlað nema
40,000 kr., sjálfsagt af því að stjórnin hefur
byggt áællun sína á reikningsárum, sem liggja
of langt til baka. Nefndin hefur því í sínu
frumvarpi til fjárlaga, sem nú verður lagt
fyrir þingið, áætlað tvöfalda upphæð við þá,
sem stjórnarfrumvarpið til tekur, nefnilega
80,000 kr. á ári, eða 160,000 kr. fyrirbæði árin.
það má eptir landshagsskýrslunum gjöra ráð
fyrir, að hjer um 500,000 pottar af alls konar vínföngum flyljist hjer til landsins á ári
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hverju. Þetla mundi, að frádregnum innheimtulaunum, gefa hjer um 49,000 rd. eður
98,000 kr., en nefndinni hefur þótt rjettara
að færa þessa upphæð talsvert niður, og er
vonandi, að vanhöldin nemi ekki meiru, en
18,000 kr. Reikningsfærsla landsins, sem nú
á sjer stað, lýsir sjer í fleiru en þessu, og
kemur sjálfsagt til af því, að reglugjörðinni
frá 13. febr. 1873 um opinber reikningsskil
og heimtngu opinberra gjalda á íslandi, er
ekki fram fylgt eins og vera ber. f>essa reglugjörð hefur stjórnin sjálf búið til fyrir sig
og sfna embættismenn, sjálfsagt eptir undirlagi landshöfðingjans, og getur þingið því eptir
áliti nefndarinnar ekki sýnt landstjórninni
neina vorkunnsemi í þessu efni, þvi hún mátti
sjálf bezt vita, hvort lifað yrði eptir þeim
reglum, sem hún setti. Reglugjörðin skipar
svo fyrir, að sýslumenn og umboðsmenn skuli
hafa reikninga sína tilbúna fyrir lok hvers
febrúarmánaðar næst á eptir reikningsárinu.
Með þessu móli æltu allir reikningar fyrir
undanfarandi ár að vera komnir til stjórnarinnar með fyrstu póstskipsferð árið eptir, og
virðist þá vera nægur tími fyrir stjórnina til
að semja og birla reikningsyfirlitið, í seinasta
lagi áður en alþingi kemur saman (1. júlf).
Með þessu mótí hefði reikningsyfirlitið fyrir
1874, eptir reglugjðrð stjórnarinnar sjálfvár,
átt að geta verið tilbúið og þinginu tilkynnt.
f sömu reglugjörð er landshöfðingjanum skipað að sjá svo fyrir, að reikningshaldarar standi
reikning og borgi í rjettan tíma, og bonum i
sjáifs vald sett að gjöra þær ráðstafanir, sem
þurfa þykir lil að framkvæma þetta. Nefndin
verður þvf að vera á þeirri skoðun, að ábyrgðin
í þessu tilliti hvfli á landshöfðingjanum.
Nefndin vill f þetta skipti ekki stinga upp á
neinu ráði til að koma þessari ábyrgð fram
á hendur landshöfðingjanum, en gengur að
þvi vfsu, að þessi bending frá þingsins hálfu
sje nægileg til þess, að landshöfðinginn sjái
um, að reikningsyfirlitin eptirleiðis verði alþingi tilkynnt í tæka líð.
Nefndinni hefur framvegis verið tilfinnanlegt, að allar uþplýsingar vahtar um byggingarmáta á umboðs- og klaustur-jörðum

landssjóðsins.
Þvf meðan engin skýring er
fyrir þvf, hvað gjalda eigi af hverri jörð að
rjeltu lagi, er ómögulegt að ætla á upphæð
þessarar tekjugreinar með neinni vissu. Fjárlagafrumvörpum annara Ianda, og sjer í lagi
þess lands, sem liggur oss næst, Danmerkur, fylgja allajafna fylgiskjöl (Underbilag) um
þessa grein þingi og þjóð til leiðbeiningar,
og til nauðsynlegs eptirlits með umboðsstjórninni, að hún gjöri þessar eignir svo
arðberandi fyrir Iandið, sem lög og samhingar
heimila, að hún, við leiguliðaskipti, breyti
samningunum á sem haganlegastan hátt, að
hún gangi nógu fast eptir afgjöldunum, að
hún sjái um, að eignirnar ekki gangi af sjer
o. fl. því sje t. d. fiskvirðið í umboðsgjöldunum sumstaðar reiknað á 2’/4 sk. eða hjer
um bil 5 aura, líkt og á sjer stað við lögmannstollinn, í staðinn fyrir 12—13 sk. eða
25—27 aura, þá þarf ekki lengur vitnanna
við um það, hvernig umboðsjörðunum er ráðstafað.
Nefndin hefur heyrt, að leigur af
innstæðukúgildum á sumum umboðsjörðum
sjeu að eins 80 sk. eða 166 aurar, þar sem
hver einstakur jarðeigandi, að frá dregnum
innheimtulaunum, hefur minnst 10 krónur
upp úr kúgildinu, og optast meir. þetta og
því um lfkt þarf bráðra umbóta við.
Sama
er að segja um það, hversu ómissandi er að
vita, hvort umboðsjarðirnaar halda óskertum
þeim innstæðukúgildum, sem þeim eiga að
fylgja, og hafi þar á orðið breytingar, hvernig
í þeim liggur, og hverju við það munar í afrakstri jarðanna.
J>ó kastar tólfunum, þégar fara á að
reikna út viðlagasjóðinn, sem varla má «bjálparsjóður« heita, að minnsta kosti ekki fyrir
tandið.
Það er regla annarstaðar, eins og
vera ber, að slíkum sjóðum (Reservefonds)
er haldið samfleytt samah, ár eptir ár, og
sjerstakur reikningur yfir þá, bæði innstæðu
og vexti, látinn fylgja hverjum fjárlögum til
yfirlits og glöggvunar. Hjer er nokkuð öðru
máli að gegna. J>ví þó finna megi með nokkrum erfiðismunum uppbæð innstæðunnar, eins
og hún ætti að vera, ekki eins og hún er,
þá er það nefndinni að minnsta kosti ofvax-
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ið, að uppgötva, frá liverju tímabili innstæða
sjóðsins, eins og hún er reiknuð af stjórnarinnar hélfu, fór að gefa vexti, með öðrum
orðum, hve nær fje það, sem eptir reikningum sjálfrar stjórnarinnar á ári hverju var afgangs tekjum — og þetta fje á eptir fyrirskipun stjórnarinnar að gjörast arðberandi fyrir
landið — var til taks að hera vexti. Stjórnin
vill sem sje ráða þvf sjálf, hvað lengi hún
hefur þennan afgang handa á milli, til að
greiða þau útgjöld, sem upp á kunna að
koma, og er það þv( af handabófi, hve nær
þvf verður komið á vöxtu.
Eptir reikningsyfirlitunum, sem til eru, fyrir reikningsárin
1871—73 voru tekju-afgangarnir þessir:
1871— 72: 10,980 rd. 33 sk.
1872— 73: 26,811 — 82'/2 —
l.apr. til 31. des. 73: 29,349 — 25 —
samtals: 67,141 — 44*/a —
Þó að nú við endurskoðun reikninga
þessar upphæðir hafl breytzt lítið eitt, þá má
þó, eins og sfðar og á öðrum stað mun sannað verða, gjöra ráð fyrir, að viðlagasjóðurinn
hafi f ársbyrjun 1874 átt rúma 67,000 rd.eða
134,OOOkrónur, enengin skýring finnst um það,
(rá hverju tfmabili hver af upphæðunum fyrir
þau 23/4 ár, sem að ofan eru til færð, hafa
byrjað að ávaxtast, enda bera reikningarnir sjálfir með .sjer, að landið, síðan fjárhagsaðskilnaðurinn varð, hefur orðið fyrir
drjúgum leigumissi af fje sínu; þvf af þessum 67,000 rd. er ekki reiknuð leiga nema
af 34,792 rd., eða 69,550 kr., fyrir árin
1876—77. Hitt vaxtafje landsins (34,151 rd.,
eða 68,302 kr., auk 10,000 kr. láns til
Reykjavíkurkaupstaðar frá ll.júnf 1875, alls:
78,302 kr.) er 6voá sig komið, að smámsaman verður borgað upp f það, og fer þvf, eins
og stjórnin að orði kemst, athugasemdir bls. 8,
(20. bls.): «innstæðan minnkandi». þettaerfróðleg upplýsing um vaxtafje, sem erætlað til að
vera viðlagasjóður, eins og stjórninni sje fyrirmunað, að koma hverri þeirri upphæð, sem
innkemur af endurborguðum lánum, á nýja
vexti. Hvað mundi verða dæmt um þann
banka eða sparnaðarsjóð, sem Ijeti innborguð lán standa vaxtalaus, eða Ijeti þau renna

inn f eyðslufje sitt. þó sýna reikningarnir,
að þetta er alvara stjórnarinnar. j>eir 550
rd., vegabótalán til jafnaðarsjóðs suðuramtsins, sem búið er að endurborga, eru horfnir af listanum yfir vaxtafje landsins, og þeir
þeir Vl5 partar af lánaupphæðum, sem Reykjavíkurkaupstaður og tjeður jafnaðarsjóður fengu
lil að byggja hegningar- og varðhalds-hús,
og sem nú eru á ári hverju endurgoldnir,
eru einnig horfnir og hverfa jafnóðum af innstæðunni inn i eyðslufje landssjóðsins (Kontantbeholdning). Nú mætti að vísu imynda
sjer, að svo stæði á fyrir jarðabókarsjóðnum
og ríkissjóðnum, þó það sfðara að minnsta
kosti sje ólíklegt, að sjóðir þessir, þegar lánin koma inn, þurfi á þeim að halda til bráðra
útgjalda, af þvf ekki sjeu nógir peningar fyrir
hendi. Endabera athugasemdirnar, bls. 7,(18.
bls.) það með sjer, að mikið fje þarf að vera fyrir höndum i þessu skyni; þvf af afgangsfjenu
sem að ofan er talið fyrir árin 1871—73
(67,141 rd.), er gjört svo ráð fyrir að 27,906
kr. 69 a. «þyki nauðsynlegt að hafa f reiðu
peningum f jarðabókarsjóðnum til þess að
greiða útgjöld, sem upp á kunna að koma»,
og það enda þó afgangurinn fyrir 1874:
24000 rd., eða 48000 kr. og fyrir 1875:
16099 rd. 34 sk. eða rúmar 33000kr., þáætti að
vera, eða bráðum verða til taks. Með öðrum orðum: landstjórnin þykist þurfa að hafa
108000 kr. (þ, e. 27000 + 48000 + 33000
kr.) eða þeim mun meira, sem afgangarnir
hingað tii hafa farið fram úr þeim áætluðu
upphæðum, f sjóði til að byrja með árið
1876. Nefndin hefur þá skoðun, að minna
megi gagn gjöra, til að byrja ársútgjöldin, og
að helmingurinn af tjeðri upphæð (hjer um
bil 50,000 kr.) sje þess heldur nægilegur,
sem jarðabókarsjóðurinn jafnan mun hafa fje
handa á milli, sem honum er heimilt að brúka
framan af árinu. En skjátli nefndinni í þessu,
verður stjórnin að hafa einbver ráð tii þess,
að eyðslufjeð (Kassebeholdningen), eins og
á sjer stað i öðrum löndum, þar á meðal
Danmörku, stöðugt sje arðberandi meðan það
liggur óútgoldið í sjóði. í fjárlöguro Dana
1875—76 eru f 9. gr. reiknaðir 200000 kr.

57
vextir af «Kassebeholdningen», og má þar
af ráða, að ríkissjóðurinn t. d. hefur leigu
af tillaginu til íslands allt til þess dags, að
það einhverntíma á árinu, eptir sem fjárhagsstjórnarráðinu gott þykir, er útborgað í
íslands þarfir.
það er því eitt af tvennu: annaðhvort á
viðlagasjóðnum að reiknast renta frá þeim
degi, að afgangurinn af hvers árs tekjum
fram yfir útgjöldin er viss, eða eyðslufje, sem
við hvers árs byrjun er í sjóði, á að ávaxtast með minnkandi rentum, eptir því sem
það er brúkað f landsins þarfir.
Sömuleiðis
virðist það vera sanngjörn krafa, að lillagið
úr ríkissjóðnum sje goldið inn í landssjóð,
segjum á missiraskiptum, helmingurinn í hvert
sinri, og mundi landssjóður við þessa aðferð
græða vextina af hjer um 100,000 kr. frá innborgunardegi eptir tiltölu við það, hve nær
fje þetta smámsaman verður útgoldið. Ellegar vilji ríkissjóðurinn heldur vera fjárhaldari landssjóðsins, og útborga fjeð eplir þörfum landssjóðsins, virðist skylt, að hann reikni
landssjóðnum þá sömn vexti af tillaginu, sem
hann sjálfur hefur af því, sem eyðslufje, þó
þetta eyðslufje aldrei sje nema annars sjóðs
eign (Versur).
Nefndin verður því að aðhyllast þá skoðun, að þjóðbankinn I Kaupmannahöfn annaðhvort eigi að hafa I Reykjavík útibú («Filial»), sem ráðstafi inngjöldum
og útgjöldum Iandssjóðsins á likan hátt, og
þjóðbankinn sjálfur vinnur fyrir ríkissjóðinn,
eða þá að bæði hin íslenzka yfirstjórn I Kaupmannahöfn hali gjaldkera, sem standi fyrir
öllum viðskiptum landssjóðsins við ríkissjóðinn og þjóðbankann danska, og landsstjórnin hjer á landi fái heimild lil að brúka
sparisjóðinn I Reykjavík fyrir banka; verður
sparisjóðurinn þá sjálfsagt að gjatda hærri
leigu af innlánum, og undir eins stytta
þann uppsagnartíma, sem nú á sjer stað.
Hefði reikningsyflrlitið fyrir 1874 verið þinginu tilkynnt, væri kostnr á með nokkurri
vissu að gjöra upp reikninga viðlagasjóðsins,
en þessi seindrægni landsstjórnarfnnar veldur
því, að þessi fyrstu fjárlög landsins, eptir að
það hefur fengið löggjafarþing, ekki geta haft

þær skýringar inni að halda I þessu efni,
sem væri æskileg undirstaða undir reikninga
hinna ókomnu tíma.
Til frekari sönnunar
því, sem á undan er sagt um viðlagasjóðinn,
skal þess getið, að þó hann eptir reikningsyfirlitunum fyrir árin 1871—73 teljist eins
og að framan er greint 67,141 rd. 44% sk.,
þegar nfl. tekjuafgangarnir fyrir öll þessi ár
eru lagðir saman, þá er hann samt eptir
seinasta reikningsyfirliti frá l.apríl til 31.des.
1873 nokkuð meiri, nfl. 50,239rd. 47%sk.+
17,181 rd. 64 sk. í allt 67,421 rd. 15’/3 sk.,
og hefði landssjóðurinn fengið öll þau skuldabrjef frá dómsmálasjóðnum, upp á 9,831 rd.
I staðinn fyrir 9,175 rd., sem til stóðaðhann
fengi eptir áætlun stjórnarinnar fyrir 1874,
bls. 16, og sem stjórnin sjálf segir, að afhenda eigi landssjóðnum, en sem ekki hafl
ggtað orðið sökum þess, að nokkur prfvat
skuldabrjef voru innleyst I dómsmálasjóðnum, þá ætti viðlagasjóðurinn við árslok 1873
í raun og veru að nema 68,077 rd. 15% sk.,
því það er aðgætandi, að þó að þessi skuldabrjef prívatmanna væru innleyst, áttuupphæðirnar þar fyrirekki að hætta að vera arðberandi
fyrir viðlagasjóðinn, sem var rjettur eigandi
þeirra (sbr. áætlun 1874 athugasemdir, bls.
17). Ef hjer við bætist, að ekki er mögulegt að sjá, hvort öll þau kgl. skuldabrjef,
sem viðlagasjóðurinn hefur fengið hjá dómsmálasjóðnum, hafl verið reiknuð eptir fullri
upphæð eða gangverði, þá verður heldur ekki
með vissu sagt, hvort viðlagasjóðnum með
þessu móti ætti að reiknast nokkuð meira
eður ekki. Enn fremur ef bjer við væri bætt,
samkvæmt brjefl landshöfðingja (sjá fylgiskjal
IV. a), mismunurinn milli upphæðar og gangverðs á ríkisskuldabrjefl því upp á 50,000 kr.,
sem — stjórnin segir ekki hve nær — hefur keypt verið handa viðlagasjóðnum fyrir
46,951 kr. 39 anra, og sem nemur 3,048 kr.
61 a., þá hefði viðlagasjóðurinn í ársbyrjun
1874 átt að eiga 139,202 kr. 93 a, þangaðtil
þessi reikningur verður hrakinn, hlýtur upphæð
sú, sem til er færðíathugas. við fjárlagafrumv.
stjórnarinnar 1876—77 bls. 6 (17. bls. bjerað
framan); 65,544 rd. 39% sk., eða því nær
8
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131,088 kr. 80 a,, að álítast ónákvæm. Loks
bera athugasemdirnar við það frumvarp til fjárlaga bls. 9 (20. bls), sem hjer liggnr fvrir, það
með sjer, að viðlagasjóðurinn á í viðbót þær
10,000 kr., sem lánaðar eru Reykjaviktirkaupslað frá II. júní þ á., og er þá Ijeður
sjóður eptir skýringnm stjórnarinnar nú orðinn 146,154 kr. 32 a. (með ofannefndum
3,048 kr. 61 a. 149,202 kr. 93 a.) auk þess,
sem lagt kann að verða upp frá ársbyrjun
1874, og allt að þessum degi.
Sama er að segja nm skýrsln stjórnarinnar áhrærandi styrktarsjóð íslands. í alhugasemduniim við fjárlagafrumvarpið fyrir
1876 — 77 leggnr sljórnin sjálf konungsúrsknrð frá 25. júlí 1844 til grundvallar fyrir reikningi sínnm, og virðist því eðlilegt að fylgja
þessari skoðun stjórnarinnar.
Tjeður konungsúrskorður ákveður upphæð sjóðsins
28,165 rd. 25 sk., en með konungsúrsk. frá
2. maí 1845 er boðið að verja lil skólahússins 1 Reykjavik 4,500 rd. + 11,100 rd. =
15,500 rd., eru þá eplir 12,665 rd. 25 sk.
(sbr. alþt. 1857 bls. 88)
Ár 1846 virðist
sjóðurinn vera ákveðinn tíl 13,765 rd. 83 sk.,
og 1856 við árslok er hann eplir skýrslu
sljórnarinnar talinn 15,168 rd. 49 sk. (alþt.
1857 bls. 88); en við áramólin 1862 er hann
að eins 14,200 rd. eptir eldri reikningum
stjórnarinnar, án þess nokkur grein sje gjörð
fyrir, hvernig í þessu liggur. Loksins á sjóðurinn 5. apríl 1875 eptir áællnnarskírteinum:
i ríkisskuldabrjefum 36,000 kr., í skuldnm á
íslandi 4,823 kr. 85aura: samtals 40,823kr.
85 anra, og við árslok 1875 á sjóðurinn :
a, í ríkissknldabrjefnm . 36,000 kr. »aur.
b, - útistandandi skuldum 5,419—26 —
e, - áföllnn vaxtafje . .
1,656 — 76 —
= 43,076 kr. 2aur.
|>að er auðsjeð, hversu ónógar þessar
skýrslur ern, því enginn reikningur er gjörðnr fyrir ástandi sjóðsins frá 1856 lil 1875
eða rjettara sagt frá 1845—75. það má nfl.
varla reikningur heita, þegar að eins er sagt
frá, að sjóður, sem við árslok 1856 átti
15,168 rd., sje við áramótin 1862 kominn
ofan í 14,200 rd., og að sami sjóður, án

þess nokkur grein sje þar fyrir gjörð, eigi
5. apríl 1875 í allt 40,823 kr. 85 aura. Hjer
er ekki svo mikið sem ávæningur um, hvernig sjóðnrinn hafi verið ávaxtaður á þeim 30
árnm, sem liðin eru síðan kontingsúrskurðurinn frá 2. maí 1845 Ijet verja 15,500 rd.
til Reykjavíkurskóla.
Nefndin leyfir sjer í
þessu tilliti að visa líl fylgiskjals nr. 1 um
ástand slyrktarsjóðsins.
I’egar nefndin ber saman þær skýrslur,
sem hún um þessa sjóði hefur fengið frá
stjórninni, við þær skýrslur, sem stiptsyfirvöldin og landfógetinn góðfúslega hefur látið
nefndinni í tje um læknasjóðinn, brennivínsgjaldið o. s. frv. (sjá fylgisk. nr. II —Rl), þá
hlýtur eptirlanganin eptir, að reikningar landsins væru haldnir ( landinu sjálfu, talsvert að
aukast.
Alþingi mæltist til þess 1873, að andvirðiseplirstöðvunum fyrir laxveiðina í Elliðaánum og fyrir Laugarnes yrði sagt upp.
í’essu var, hvað sjerstaklega snertir Langarnes, svarað á þá ieið, að virðingargjörð var
samá ár haldin yfir tjeða jörð, og var hún
þá virt 5,500 rd. eða jafnmikið og kanpverðið var upphnflega. Nefndin hefur i þetta
skipti beiðzt þess af herra landshöfðingjanum, að ný virðing væri gjörð á tjeðri eign,
og hefur hann góðfúslega orðið við þessari
bæn nefndarinnar.
Eptir þessari virðingu,
sem nú er fram farin, er Laugarnes ekki
lengur veðbært fyrir skuld þeirri til landssjóðsins, sem það er veðsett fyrir, 3,590 rd.
eða 7,l80kr., og leyfir nefndin sjer því að
fara þess á leit við þingið, að það skori á
stjórnina að segja veðinu upp sem fyrst.
Enn fremur skal þess getið, að lestagjaid af póstgufuskipinu 1988 kr., þrátt fyrir
beiðni alþingis 1873, enn þáer dregið frá tillagi
Danmerkur. Nefndin leyfir sjer í þessu skyni
að eins að endurtaka, að hún ekki hefur getað
komizt í skilning um, að þessi aðferð sje
gildandi lögum samkvæm, en vilji landsstjórnin eigi, eins og áður hefur veríð um beðið,
leila úrskurðar dómstólanna í þessu efni,
verður nefndin að fela þinginu, hvernig hagr
anlegast verði greitt úr þessum meiningamun.
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Af þvi, sem á tindan er farið, leiðir, að ur til, að gjörðar sjeu við frumvarp sljórnnefndinni hefur þótt nauðsynlegt að semja arinnar.
nýtt frumvarp til fjárlaga fyrir 1876—77, sem Fjártaganefnd neðri deildar alþingis, 28. júlí
1875.
hún leggur til að komi í stað frumvarps
Einar Asmundsson
Grímur Thomsen.
stjórnarinnar, og sem hún felur góðfúsri
skrifari.
form. og framsögum.
meðferð þingsins. J>egar hin heiðraða þingG. Einarsson.
II. Hr. Friðriksson.
deild ber bæði frumvörpin saman, með þeim
Jón Sigurðsson.
Snorri Pálsson.
alhugasemdum, sem þeim fylgja, sjer hún,
Tryggvi Gunnarsson.
hverjar þær breytingar eru, sem nefndin leggFRLMVARI’ til fjárlaga fyrir árin 1876 og 1877.
I. Kafli.
Tekjur:
1. grein.
A árunum 1876 og 1877 lelst svo til, að tekjur íslands verði 580,375 kr. 46 a.
og er það afrakstur af tekjugreinum þeim, sein getið er í 2.-6. grein.
2. grein.
Af eptirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar: 303,876 kr. 6 aurar :
1876.
|
1877.
Alls.
kr. a.
kr. a.
kr. a.
5,320
10,640
5,320
1. Tekjur af ljenssýslum..........................................
64
3
64
3
128 6
2. Lögþiugisskrifaralaun..........................................
1,510
1,510
3,020
3. Tekjur af umboðssýslugjöldum..........................
6,972
6,972
13,944
4. Konungstíundir....................................................
954
954
1,908
5. Lögmannstollur o. fl...............................................
16,000
16,000
32,000
6. Alþingistollur.........................................................
200
200
400
7. Nafnbótaskattur....................................................
2,243
2,243
4,486
8. Erfðafjárskaltur....................................................
527
527
1,054
9. Gjald af fasteignarsölum.....................................
800
800
1,600
10. Gjöld fyrir leyíisbrjef og veitingabrjef ....
11. Lestagjald.........................................
26,860 kr.
28,848
28,848
57,696
-----af póstskipinu . . . .
1,988 —
7,500
7,500
1 5,000
12. Tekjur af póstferðunufn.....................................
80,000
160,000
13. Gjald af vínföngum að frádregnum innheimtulaunum 80,000
1,000
1,000
2,000
14. Óvissar tekjur.......................... ...............................
151,938 3 151,938 3 303,876 6
Samtals
3. grein.
Tekjur af fasteignum landssjóðsins eru taldar 54,452 kr.
1. Afgjöld af umboðs- og klaustra-jörðuin fyrir hvort
árið .......................................................... 35,580 kr.
Að frá dregnum: umboðslaunum,prests25,300
50,600
mölum,alþingistolli o.fl. 10,280 — 25,300
344
172
172
2. Afgjöld af jörðunni Belgsholti og Belgsholtskoti o. 11.
3. Leigugjöld:
1876
1877
a, af Lundey..........................
134 kr. 134 kr.
b, af brennisteinsnámunum í t’ipg1,664
1,844
3,508
eyjarsýslu..................... ..... 1530— 1710 —
27,136
27,316
54,452
Samtals
8'
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grein.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru ætlaðar að nemi
22,966 kr. 40 aurum.
1. Leigur af innstæðufje viðlagasjóðsins
....
2. Leigur af borgftn upp í lán og skyndilán
. .
3. Leigur af andvirði seldra jarða
......
4. Tekjur frá læknasjóðnum eru taldar, að nemi árlega
hjer um bil
......................................... 12,500kr.
Af þvi eru greidd árlega þau útgjðldsem
hjer eru talin:
a, Til læknakennslunnar í Reykjavík..................................... 2,800 kr.
b, Ferðastyrkur handa læknaefnum samkvæmt konungsÚrskurði21. okt. 1871 hjer
um bil...............................
300 —
c, Styrkur til sjúkrahússins í
Reykjavík..........................
800 —
d, Styrkur til sjúkrahússins á
Akureyri árið 1876 . . . 2,400 —
Styrkur til sjúkrahússins á
Akureyri (1877) 400 kr.
e, Laun
ljósmóðurinnar
á
Vestmannaeyjum ....
60 —
f, þóknun handa 5 settum
hjeraðslæknum, samkvæmt
konungsúrskurði 10. maí
1867 hjer um bil . . . 5,000 —
—---------- — 11, o 60 —
Samkvæmt þessu verður umfram árið 1876, 1140
kr. og árið 1877 3140 kr., sem þangað til komið
verður á annari læknaskipun, skal háft til að auka
innstæðufje læknasjóðsins, og er því tilfært fyrir
innan strikið.
5. Tekjurnar af hinum íslenzka styrktarsjóði eru ællaðar að nemi 1632 kr. árlega, og verður þeim varið til þess að auka innstæðufje sjóðsins.
Samtals
5. grein.
Endurgjald lána verður talið 3,057 kr.
1. Gjald upp í lán sökum fjárkláðans.....................
2. Gjald upp i lán til þess að byggja upp aptur kirkju
Möðruvallaklausturs ...............................................
3. Gjald upp í lán til þess að byggja kirkju á Eyri
Samtals

1876.
kr.
a.

1877.
kr. a.

2,782
7,440
351 20

4,782
7,260
351 20

10,573 20

alls.
kr.

a.

7,564
14,700
702 40

12,393 20 22,966 40

1,000

1,000

2,000

185
216
1,401

440
216
1,656

625
432
3,057
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6. grein.
1876.
kr. a.
Árgjald úr ríkissjóði, samkvæml lögum um hina stjórnarlegu stöðu fslands í ríkinu, 2. janúar 1871, verður talið 196,024 kr.
Fast árgjald.................................................... 60,000 kr.
Aukagjald á ári.......................................... 40,000 —
100,000 —
Samkvæmt 6. gr. laganna verður dregið frá
1,988 — 98,012
Samtals
9ó,0.2
Athugasemdir.
(Fyrri kaíli [1.—6. gr.]|
l’egar til hinna einstöku greina kemur,
skal nefndin leyfa sjer að gjöra ýmsar athugasemdir við ýmsar greinir eptir því sem
oss virðist, að upphæðirnar eigi að breytast.
1. grein.
Eptir því oss telst til, eru lekjurnar alls
á árunum 1876—77 580,375 kr. 46 aurar, í
stað þess að stjórnin hefur gjört ráð fyrir,
að þær yrðu 481,967 kr, 46 aurar, eins og
sjá má af liinum einstöku tekjugreinum,
2.-6. gr.
2. grein.
Ad 6. Þar sem stjórnin lelur alþingistollinn hvort árið fyrir sig 16,000 kr. eða
samtals bæði árin 32,000 kr., þá höfum vjer
að svo stöddu ekki getað breytt þessum
skatti, en göngum að því vísu, að hann bráðum hverfi úr fjárlögunum, því fremur sem
stjórnin sjálf hugsar sjer, að alþingistollurinn eigi að faliaburtusem sjerstakur skattnr,
sjá athugasemd bls. 33 (42.bls. hjer að framan).
Ad 7. Nafnbótaskattinn höfum vjer
einnig úr 300 kr. fært niður -í 200 kr., og
er það beinlínis eptir bendingum Stjórnarinnar sjálfrar í athugasemdnm hennar við
fjárlagafrumvarpið, með því að vjer gjörum
ráð fyrir, að þingið samþykki fyrir sitt leyti
frumvarp það til laga um laún íslenzkra embættismanna, sem stjórnin hefur lagt fyrir
þingið að þessu sinni, og teljum það enda
óvíst, að skattur þessi nái hinni nefndu
upphæð.
Ad 8. f>essum tölulið höfum vjer skipt

1877.
kr. a.

98,012
98,012

alls.
kr. a.

196,024
196,024

í tvennt, með þvl oss þykir það eðlilegra og
greinilegra, að þessum tveimur nefndu sköttum sje eigi blandað saman. Og höfum vjer
talið hvorn skattinn fyrirsig samkvæmt þeim
upplýsingum, sem vjer höfum fengið frá
landshöfðingjanum.
Ad 12. J>ar sem að stjórnin í frumvarpi
slnu f 12. gr. teiur tillagið úr landssjóði til
póstmála að eins 14,800 kr.með því að draga
frá öllum útgjöldunum væntanlegar tekjur
5,800 kr. á ári, eða 11,600 kr. bæði árin, þá
virðist oss glöggara að telja tekjurnur sjer
meðal annara tekja landsins, og útgjöldin
aptur afdráttariaust meðal útgjaldanna. Af
þessum sökum höfnm vjer hjer búið til nýja
tekjugrein, þar sem taldar eru tekjurnar af
póstmálunum, en útgjöidin aptur öll tilfærð
í 12. grein.
Að öðru leyti skulum vjer geta þess,
að þar sem stjórnin í frumvarpi sínu telur
tekjurnar 5,800 kr., þá höfum vjer sett 7,500
kr., og höfum einmitt byggt þá upphæð á
skýrslum póstmeistarans fyrir síðastliðið ár,
cnda þólt vjer ætlum, að tekjurnar fremur
aukist en minnki framvegis.
Ad 13. Gjald af vínfðngum höfum vjer
sett 80,000 kr., eða fullum helmingi meira
en stjórnin telur, og vonum, að það muni
eigi reynast of hátt talið, þegar þess er gætt:
1. að gjaldið mundi í sjálfu sjer hækka næstu
árin sökum aukiuna aðflutninga, með þvf
það er oss kunnugt, að enn muni þeirkaupmenn fleiri en einn hjer á landi, sem ekkert brennivín hafa flult hingað síðan tilskip.
26. febr. 1872 náði lagagildi hjer á landi,
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en höfðu þegar áður flutt hingað byrgðir af
þessari vöru til nokkurra ára. 2. Vegna þess
að vjer teljum það samhnga skoðun manna, að
þessi tollur megi talsvert ha kka úr því sem nú
er, og mun hann einnig hækkaallt að þriðjungi við það sem nú er, ef þingið fellst á
frumvarp það, sem nú er lagt fyrir þingið
um þelta aðflutningsgjald.
3- gr.

Þessari grein höfum vjer eigi fundið ástæðu til að breyla, að því er snertir upphæðir þær, sem hjer eru taldar; en vjer
verðum að geta þess, að vjer enn höfum
engar skýrslur getað fengið um afgjöld af
umboðs- og klaustrajörðum, þótt nefndin haíi
leitað þeirra.
Með því alll er enn óráðið um það,
hvernig fer um þann ’/4 silfurbergsnámans
í Helgustaðafjalli í Reyðarfirði, sem landssjóðurinn á, hvort hann verður heldur seldur, leigður eða unninn á landsins kostnað,
höfum vjer, eins og stjórnin, álitið rjettast
að taka engar tekjur af honum upp í þelta
fjárhagslagafrumvarp.
4. gr.
Ad 1. Viðvíkjandi 1. tölulið þessarar
greinar eða leigum af hjálparsjóðnum, skulum vjer gela þess, að þar sem stjórnin
i alhugasemdum sínum við fjárlagafrumvarpið
að þessu sinni lelur hjálparsjóðinn hafa verið
31. des. 1873,65,544 rd. 39’/s 6k-> °S vitnar til
reikningsyfirlitsins yfir lekjur og gjöld íslands
frá 1. apríl til 31. desember 1873, þá fáum
vjer eigi skilið, að þessi upphæð sje rjett,
eins og fram er tekið hjer að framan (i
nefndarálitinu). Sbr. einnig brjef landshöfðingjans (fylgiskjal IV a).
Viðvfkjandi leigum sjóðsins skal þess
gelið, að leigurnar af skuldabrjefum þeim, er
hjálparsjóðurinn fjekk frá dómsmálasjóðnum,
samtals npp á 9,175 rd., eru vantaldar um
4 kr., þar sem þær eru tajdar 730 kr. í staðinn fyrir 734 kr. á ári, og leigurnar af öllum sjóðnum eiga því að vera hvort árið fyrir
sig 2,782 kr. Þegar vjer enn fremur lítum
til þess, að af því fje, sem sjóðurinn átti i
peningum við árslok 1873, 50,239 rd. 471/2sk.,

hefur að eins verið varið 46,951 kr. 39 a. til
þess að kaupa ríkisskuldabrjef, svo að af þvi
fje er afgangurinn yfir 50,000 kr., og cnn
fremur til þess, að á árinu 1874 var ællazt
til, að umfram yrði hjer um bil 48,000 kr.,
og á árinu 1875 enn fremur 33,000 kr., þá
ætti að vera við þessa árs lok yfir 100,000
kr. afgangs.
Af þessum 100,000 kr., sem þannig eru
eptir, telur stjórnin nauðsynlegt að hafa nálægt 30,000 kr. i reiðupeningum í jarðabókarsjóðnum til þess að greiða ýms útgjöld,
sem upp á kunna að koma, og eru þá eptir
nálægt 70,000 kr.; verður nefndin að telja
það sjálfsagt, að að minnsta kosti 50,000 kr.
af þessu fje verði settar á leigu, eða ríkisskuldabrjef kevpt fyrir þessa upphæð þegar
í byrjun næsta árs, svo fullar leigur fáist af
því árið 1877.
Af þessnm rökum verðum
vjer að telja leigurnar af hjálparsjóðnum árið
1877 2,000 kr. meiri, en stjórnin gjörir.
Ad 3. Leigur af andvirði seldra jarða
eru taldar í sljórnarfrumvarpinu 351 kr. 20
aurar hvorl árið fyrir sig, það er að segja
64 kr. af andvirði Elliðaánna og 287 kr. 20 a.
af óborguðn andvirði Laugarness, sem er
3,590 rd. Þingið hefur áður farið þess á leit
við stjórnina, án þess að hún þó hafi orðið
við þessari áskorun þingsins, að skuldinni
væri upp sagt, þar sem hún hefur taiiðjörðina nægilegt veð fyrir láninu. Eptir áskorun
nefndarinnar hefur nú landshöfðinginn gengizt fyrir því, að 2 af alþingismönnum hafa
skoðað og virt jörðina, og hafa þeirvirthana
eins og hún nú kom fyrir á 7000 kr., eða
180 kr. minna en skuldin er.
Af þessari
virðingu er það auðsjeð, að þingið hefur eigi
að ástæðulausu óskað þess að undaníörnu,
að skuldinni væri upp sagt.
Og verðum
vjer því að gjöra ráð fyrir, að þingið þess
heldur haldi því fast fram, að skuldinni, eða
að minnsta kosti helmingi hennar, verði upp
sagt þegar í haust, sem eigninni hefur ekki
eptir veðskuldabrjefinu verið við haldið í sama
eða betra standi, en hún var í, þegar hún
var sel'd. En með því að þetta er enn eigi
um garð gengið, höfum vjer eigi viljað taka
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þá uppliæð inn I frumvarp vort, enda þótt
vjer álítum sjálfsagt, að fjeð komi inn þegar
á næsta ári.
Ad 4. Læknasjóðurinn hefur hingað til
verið sjerstakur sjóður, óviðkomandi landssjóðnum, og hefur þó alþingi áður æskt þess,
að sjóður þessi væri að öllu leyti sameinaður landssjóðnum. Nú hefur sljórnin að svo
miklu leyti orðið við ósk þingsins, að hún f
frumvarpinu hefur gjört grein fyrir tekjum
og útgjöldum sjóðsins, en þó eigi dregið
þessar tekjur og útgjöld inn í aðrar tekjdr
eða gjöld landssjóðsins, og gengur henni það
til, að htin vill eigi breyta þessu fyrirkomulagi, unz önnur læknaskipun er á komin í
landinu. Vjer vonum reyndar, að þessi breyting komist þegar á við byrjun næsta árs, þar
sem vjer búumst við, að lagafrumvarp það
um breytingu á læknahjeruðunum, sem stjórnin hefur lagt fyrir þingið, nái lagagildi fyrir
1. jan. 1876. En hvort sem þetta frumvarp
nær lagagildi eða eigi, sjáum vjer eigi ástæðu til að halda læknasjóðnum lengur sjerstökum, og verðum því að ráða þinginu til,
að halda því fram, að hann verði að öllu
leyli sameinaður landssjóðnum.
Við tekjur læknasjóðsins höfum vjer að
öðru leyti engar athugasemdir að gjöra; en
viðvíkjandi útgjöldunum skulum vjer geta
þess, að bæjarstjórnin á Akureyri hefur sent
þinginu bænarskrá um, að henni yrði veittar
nokkuð yfir 3,000 kr. í eitt skipti fyrir öll,
til þess að koma í fullt lag sjúkrahúsinu þar,
og eptir atvikum þótti nefndinni full ástæða
til að verða við þessari bæn, og höfum vjer
þess vegna tekið upp í frumvarpið til útgjalda
á læknasjóðinn næsta ár 2,000 kr., og ætlum, að það muni nægja til viðgjörðar og
fullkomnunar á sjúkrahúsi því, sem hjer ræðir
um, eptir þeim skýrslum, sem bæjarstjórnin
á Akureyri sjálf sendi oss. Af þessu leiðir,
að afgangurinn árið 1876 verður að eins
1140 kr., eptir því sem á er ætlazt umtekjur
sjóðsins og útgjöld.
Ad 5. Styrktarsjóðurian. Sjóður þessi
er leyfar af hinum svo nefnda Kollektusjóði,
er stofnaðist af gjöfum frá Danmörku, Nor-

egi og Hertogadæmunnm árin 1783 og 1784,
íslendingum þeim lil líknar og skaðabóta, er
höfðu orðið fyrir tjóni af eldgosunum um
þær mundir. Sjóðurþessi var með konunglegum úrskurðum og stjórnarráða-ráðstöfunum tryggður bæði fyrir því að eyðast um of,
og lika fyrir því, að efnum hans yrði varið
gagnstætt tilgangi gefenda; enn fremur var
ákveðið, að hann skyldi ávallt vera arðberandi. Hinn 17. april 1798 var sjóðurinn að
upphæð 41,535 rd. 77'/2sk. í kúranti. Fyrir
og um aldamótin var af leignm sjóðsins
veittur þurfandi íslendingum nokkur styrkur
samkvæmt tilætlun gefenda; en að því búnu
var með konungsúrskurðnm frá 28. maí 1800
og 9. marz 1804 ákveðið, að innstæðuna
mætti ekki snerta, en af vaxtafje sjóðsins
skyldi verja allt að 1700 ríkisdala á ári til
kostnaðar við strandamælingar íslands. Við
árslok 1802 var sjóðurinn orðinn 51,023 rd.
54’/a sk. Upp frá því vita menn það eitt um
hag sjóðsins, er konungsfulltrúi á alþingi
1845 skýrði frá, að úr sjóðnum hefðu verið
leknar á árunum 1801 til 1816, 84,111 rd.
til strandamælinga íslands, og verður það
56,911 rd. meira en heimild vartil eptir áðurnefndum konungsúrskurðum, og þó hefur
styrklarsjóðurinn enga hlutdeild fengið í ágóðanum af útgáfu sjókorta íslands. Árið
1836 gjörðu hin dönsku stjórnarráð tilraun
til að gjöra upp hreina reikninga sjóðsins,
og urðu málalokin þau, að þeim bar á milli
um 13,000 ríkisdala.
Af þessu er auðsætt,
að fje sjóðsins hefur bæði verið varið gagnstætt tilgangj hans, og líka, að upphæðinni
til, gagnstætt ofannefndum konungsúrskurðum. Loks ákveðurkonungsúrskurður, gefinn
25. júlí 1844, að upphæð kollektusjóðsins
skuli vera einungis 28,165 rd. 24 sk., og að
hann skuli úr því heita «styrktarsjóður handa
Islandi». Ári síðar var, 1 samhljóðun við
konungsúrsknrð 2. maí 1845, tekið úr sjóðnum 15,500 ríkisdalir til byggingarkostnaðar
við skólahúsið í Reykjavík, þrátt fyrir það,
þó að konungsbrjef, dagsett 29. apr. 1785,
bendi á, að ríkissjóðurinn eigi að bera útgjöld til skólans á íslandi til viðurlags fyrir
*

64
það, sp.m andvirði seldra stólsjarða rann inn
í þann sjóð. Árið 1846 var upphæð sjóðsins
ókveðin til 13,765 rd. 85 sk. með vöxtum
frá 7. ma( það ár. Hefði nú stjórnin haldið
saman fje sjóðsins frá þessuin tíma, og haft
það á vöxtum, væri upphæð þess l.jan. 1875
orðin : 88,162 kr. 1 eyr., en svo var ekki
farið að, heldur hefur fje sjóðsins verið brúkað á árunum 1845 og 1862 til ýmsra ntgjnlda, án þess nokkur grein sje gjörð fvrir;
því við áramótin 1863 er sjóðurinn talinn að
eins að vera 14,200 rd. Sje nú þessi upphæð lögð til grundvallar, og hefði sjóðnrinn
mátt standa óskertur, og fje hans verið a
vöxtum frá 1. jan. 1862 til I. jan. 1875, þá
hefði upphæð hans verið orðin 47,287 kr.
88 aurar, en hún er hvergi nærri svo mikil,
þegar Danastjórn skilar sjóðnum og afhendir
alþingi hann til nmráða; því eptir athugasemdunum við fjárlagafrumvarp það, sem nú
liggur fyrir þinginu, er upphæð hans þessi:
1, í ríkisskuldabrjefum . . 36,000kr. » a.
2, - útistandandi lánum :
a, í Snæfellsnessýslu
. 4,823kr. 85 a.
b, 1 Skagafj.Eyjafj.-og
Austurskaptafellssýslum .
595 — 4 I —5,419 — 26 —
Samtals 41,419—26 —
Nefndin vill að svo stöddu ekki rifja upp
hina fyrri reikninga kollektusjóðsins, samkvæmt hverjum hann ætti nú að vera, hefði
ekkert verið úr honum tekið, og eignr hans
allt af á vöxtum verið, hátt á aðra millíón
króna, en sú er tillaga nefndarinnar, að til
grundvallar fyrir útreikningi á sjóðnum sje
lögð upphæð sú, sem konungsúrskurður frá
25. júlí 1844 ákveður, og ætti þá upphæð
sjóðsins með leigum og leiguleigum (samanber fylgiskjal I) 1. jan. 1875 að vera
149,316 kr.
Nefndin leggur það sumsje til, að á
stjórnina sje skorað, að gjöra grein fyrir því,
hvernig með eigur sjóðsins hafi verið farið
frá 25. júlí 1844 að reikna. Verði nú stjórnin
*

við þnirri áskorun, sem vjer efumst ekki um
að hún gjöri, þá er sennilegt, að þingið sætli
sig við öll þau útgjöld, sem stjórnin hefur
ákveðið af fje sjóðsins, geti þau samrýmzt
við tilgang hans. Ilins vegar ætti þingið að
mótmæla þeim útgjöldum af fje sjóðsins, sem
samsvara ekki tilgangi hans, og sem aðrir
sjóðir hefðu átt að bera.
Nefndin treystir
þvl, að stjórnin gjöri fyllri skil fyrir eigum
sjóðsins, en þegar eru gjörð.

S í ð a r i k a f 1 i, 7. - 17. gr.
þegar til útgjaldanna kemur, þá er, eins
og við er að búast, minna að athnga við
reikningsfærsluna, því hin áælluðu útgjöld
eru yfir höfuð lík þvi, sem þau verið hafa,
og Kk því, sem þau áðnr hafa verið áætlnð,
og fylgja ávallt þeirri höfuðstefnu, sem ákveðin er með gildandi lögúm, konungsúrskurðum og eldri fjárveitingnm. Hjer er því
lítið annað að yfirvega, en það, hvort óþörf
eða ónauðsynleg útgjöld eru óætluð, og öðrum aptur sleppt, sem þörf eða jafnvel óumflýjanleg virðast, til þess að beina landi og
þjóð áleiðis á vegi framfaranna.
það er þá f fyrsía lagi ailmerkilegt, að
þar sem II. H. konungurinn I boðskap sínum til álþingis frá 24. maf þ. á., sem í margan máta má gleðiboðskapur heita, tekur það
fram, að það «að Vorri hyggju er hið mesta
velferðarmál landsins, að efla samgöngur i
landinu», þá er þó ekkert fje áætlað í þessnm tilgangi. Hvorki er einn eyrir heimtaður
til vegabóta nje strandsiglinga, og það þó
stjórnin erlendis síðan 1848 hafi, að segja
má, komið Danmörku mestmegnis upp með
stórkostlegum vegabótum til lands og umfangsmiklum samgöngum til sjáfar, að vjer
ekkert tölum um vitabyggingar, hafnasmíði
0. s. frv.
þarfara hefur þótt, þó ekki sje
um það neinar skýrslur, nema áætlnn frá
einum erlendum byggingarmeistara, að stinga
upp á ærnu fje til höfuðaðgjörðar á Reykjavíkurdómkirkju. það lítur svo út, sem stjórnin hafi gleymt brjefi fjárhagsstjórnarráðsins
lil dómsmálastjórnarinnar frá 19. sept. 1866

65
þar sem segir, að ekki komi til mála, að
verja meira fje til aðgjörðar á kirkjunni, en
svo sem 2,000 rd., sem eptir skýringum stiptamtmannsins sje nægiiegt, til þess að henni
í 15—20 ár veröi «hl(ft» við höfuðaðgjörð.
Eptir þessari áætlun, sem nefndin ímyndar
sjer sje áreiðanleg, ætti dómkirkjan enn þá
að geta varizt að minnsta kosti til 1882, og
liggur þá ekki á, að veita fje til aðgjörðar
að svo stöddu.
Nefndin leiðir þvf bjá sjer
að þessu sinni, að taka ýmislegt annað fram,
þessu máli viðvfkjandi, sem sjálfsagt yrði að
hafa hugfast, þegar þessi höfuðaðgjörð á
Reykjavfkurdómkirkju á sfnum tíma kemur
fyrir. Ekki getur nefndin heldur sjeft neina
þörf á að reikna eins ríflega og stjórnin útgjöldin til hegningarhússins < Reykjavík. Hún
vonar það öllu fremur, að siðferðið í landinu
sje svo, að ekki þurfi að gjöra ráð fyrir eins
mörgum föngum, eins og á er ætlað, og
mælist því til, að af þeim ákveðna kostnaði
verði ekki veittur nema rúmur helmingur.
Kostnaðurinn til lagasafnsins er einnig látinn
ganga út, sem'óþarfur.
Aptur á móti er nefndin i engum vafa
um það, að vegir landsins og samgöngur
þurfl bráðra umbóta við.
Það er ekki fullt
ár sfðan, að haustferð yfir Stóra-Sand og
Kaldadal varð mönnum og skepnum að tjóni.
Lándsins gömlu alfaravegir, svo sem Sprengisandur, VatnahjaHavegur (Eyfirðingavégur),
Kjalvegur o.fi. mega því nær af lagðir beita.
Kostnaður og tfmatöf við allar landferðir er
nú orðinn sá, að til vandræða horfir, og eru
landinu bæði til ógagns og vansa. Sama er
að segja um samgöngurnar hafna á milli sjávarleiðina, eins og i öðru máli mun sýnt verða,
og hefur því nefndin fúslega tekið þeirri
bendingu, sem Q. H. konungurinn gefur í
boðskap sfnum, og stungið upp á nokkru,
þó helzt tii litlu fje, bæði til vegabóta og
gufuskipsferða með ströndum.
þessu samkynja er sú tillaga nefndarinnar, að færa styrk
tii jarðyrkju (10, c. 5) upp f 1,200 kr. á ári.
Sá styrkur, sem i frumvarpinu er ráðgjörður
til garðaræktar, er { sjálfu sjer ofur auðyirðilegur, enda virðist rjettara að láta valdstjórn-

ina hafa frjáisar hendur til að verja þessari
upphæð, sem nú er tvöfölduð, hvort hún
heldur vill til jarðyrkju yfir höfuð eða til
garðaræktar.
Sömuleiðis hefur nefndinni þótt öll þörf
vera á, að meira fje væri veitt bæði til fátækustu brauða á landinu og handa prestsekkjum, börnum og fátækum uppgjafaprestum. því þegar bæta þarf upp Reykjavfkurdómkirkjukall — sem nefndin reyndar treystir
ekki standi við sama, nema meðan sá núverandi sóknarprestur þjónar brauðinu — þá
má nærri geta, hvort ekki þurfi að bæta við
önnur eins brauð, eins og t. d. Þönglabakka, Stað í Súgandafirði o. fl.
Með tilliti til embættaskipunar neyðist
nefndin til að gjöra ráð fyrir, að sýslumannsembættið f Gullbringu- og Kjósarsýslu
verði aðskilið frá bæjarfógetaembættinu í
Reykjavfk, og þvf leggja hinu sfðarnefnda
hæfileg laun. En aptur á móti er stungið
upp á, að landskrifaraembæltið verði dregið
inn, þegar það losnar. Kæmi það þá sjálfsagt um leið til máls að auka skrifstqfufje
iandshöfðingja. Nefndin vill ekki orðlengja
um ástæðurnar fyrir þessari tillögu sinni.
þær voru nægilega teknar fram á alþingi
1873.
Þó að nefndin yfir höfuð hafi leitt hjá
sjer öll afskipti af kjörum einstakra embættismanna og annara þjóna hins opinbera, þá
hefur hepni þó virztósanngjarnt, aðbætaekki
kjör söngkennarans og fimleikakennarans við
hinn lærða skóla. Hinn íyrri er góðs maklegur af landinu fyrir það, hversu mjög hann
hefur eflt og framað sönglist hjer á landi,
og mun það honum að miklu leyti að þakka,
að kirkjusöngur hæði f Reykjavik og til sveita
er f mikið betra iagi, en fyrmeir. Bezta
parti æfi sinnar hefur þessi embættismaður,
og það fyrir lítilfjörlega þóknun, varið til að
semja söngbók, sem þó finnst f hartnær
hvers manns húsi f landinu, og hefur hann
þar mcð orðið frumkvöðuli þess, að það óorð, sem legið hefur á íslendingum f þessu
efni, heldur er farið að minnka, Sömuleiðis
virðist það ósanngjarnt, að póstmeistarinn
9
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ekki fái álíka þóknun fyrir að telja peninga
þá, setn Ínnborgaðir eru í jarðabókarsjóðinn,
og serii állflestir ganga gegnum bahs hend*
ur, eins og þá, sem landfógetanom erætluð
í 10 gr. A 2. En aptnrámóti geturnefndin ekki aðhyílzl uppástnngu stjórnarinnar um
persónulega launaviðbót handa landlækninum. Landlæknisembættið ér, eins og allir
vita, orðið bæði Ijettara og umfangsminna,
en það fyr meir var.
Sá maðor, sem nú
gegnir því, hefur aukalaun fyrir læknakennslu,
og eflaust drjúga þóknun fyrir læknisstörf sín
(praxis) í höfuðstaðnum. Nefndin á bágt
með að aðhyllast þá skoðun, sem persónulegar launahækkátrir hafa við að styðjast, og
átftur (sjárvert að byrja á því, því þá muni
fléiri þessleiðis uppáslungur eptir fara. Og
þó húri sje stjórniuni alveg samdóma um
verðleik og dugnað þess manns, sem hjer
ræðir um, verður hún allt fyrir það að ráða
frá iaunahækknninni.
Á meðferð á fje til «annara útgjalda»
hirts lærða skóla hefur nefrtdin reynt til að
koma á meiri sparnaði, en verið hefur, og
því sett sumar upphæðir í þessari útgjaídagrein nokkuð rtiðnr, allt eptir þeim skýringurrt, sem hún urrt þetta efni hefur fertgið
lijá umsjónarmanni tjeðs skóla. Á líkan hátt
hngsar nefrtdirt upp á nokkurrí lækkun á
Sumum útgjaidagreinuiri tii prestaskóians
(sém sje tíi timakennslu og ýmislegra útgjalda), eri á hinn bóginn er ætiað 60 kr.
meira til eldivlðar og Ijósa o. fl»., Bökum þess
að þóknun til umsjónarmannsins 40 kr. þótti
of lítil. Til umsjónár vlö báðar stofrtanir áætiar nefödin 100 kr. fram yfir þaðj sem lil
er tekið í frumvarþinu, en œllast aptur til,
áð reiknirtgar skólans gangi kaupiaust til
landfógetans; Enn fretnur virðist vera ástæða

bæði til að veita amtsbókasafninu á Akureyri
nokkurn styrk, áþekkt því, sem fram kemur
við stiptsbókasafnið, og til að styrkja kvennaskólann i Reykjavík.
Fimmláridu grein <>til óvissra útgjalda»
leggnr nefndin til, að skipt sje í tvær greinir, í þá átt, að helmingur fjárins, 10,000 kr.,
sje veittur til vísindalegra og verklegra fyrirtækja, en hinn helmingurinn, að meðtöldum
þeim 3,000 kr. handa hinni væntanlegu skattanefnd, til óvissra útgjalda. Nefndinni skilst
ekki betur, en þetta sje nóg eptir ástæðum,
þegar hinni upphæðinni (10,000 kr.) er búið
að verja eptir tilgangi sínum, og virðist enda
fsjárvert að ætla mikið fje til öldungis óákveðinna gjalda.
Af öllu því ofangreinda, samanbornu við
tekjukaflnnn, sjest nú, að út kerour afgangurinn 144,002 kr. 41 a., sem leggja.á til viðlagasjóðs.
Líka skal þess getið, að í aukagreininni,
sem nú verður 18.gr., verður gjört ráð fyrir
þeim breytingum i npphæðunum, sem leiða
kunna af, að þau frumvörp *til laga, sem
liggja fyrir þinginu, og hafa fjárhagslega þýðing, ná lagagildi á fjárhagstímabilinu. En
þessa grein getur nefúdin að svo stöddu ekki
samið, fyr en afdrif frumvarpanna á þinginu
eru orðin kunnug.
Að öðru leyti sjást breylingar þær, sem
nefndin vill gjöra á stjórnarfrumvarpinu, bezt
á frumvarpi nefndarinnar, sem á eptir fylgir,
ásamt alhugasemdum og fylgiskjölum.
Einar Ásmundsson,
Grímur Thomsen,
skrifari.
form. og framsögum.
G. Einarsson.
Snorri Pálsson.
H.Kr. Friðriksson. Tryggvi Gunnarsson.
Jón Sigurðsson.

2. Iiafli.
útgjöid.
'
7. greirt.
Á árurium 1876 óg 1877 veitast til útgjálda 436,378 kr. 5. a. sem sje fyrir 1876,
216,089 kr. 19 a. og fyrir 1877, 220,283 kr. 86 á. BamkVætnt þeim gjaldagreinum, sém nákvæmar er skýrt frá í 8.—16. gréiö.
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8. grein.
Útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi
eru talin 26,800 kr., sem sje fyrir 1876, 12,400 kr, og fyrir 1877 14,400 kr.
9. grein.
Til kostnaðar við alþingi árið 1877, veitast 32,000 kr.
10. grein.
,
Til útgjalda við umboðssljórn, gjaldheimtur, reikningsmál, dómgæzlu, lögreglostjórn
og fl. veitast 141,011 kr. 8 a., sem sje á árinu 1876, 70,047 kr. 20 a. og á árinu .1877,
1876.
kr.
a.
A, Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. Laun embættismanna og fl. . . .
2. Endurgjald fyrir skrifslofukostnað .
3. Þóknun fyrir endurskoðun réikninga
B, Dómgæzla og lögreglustjórn :
1. Laun embættismanna.....................
2. Til hegningarhússins í Reykjavík .
3. Önnur útgjöld..................... ..... .
C, Ýmisleg útgjöld :
kr.
a.
1. Til þess að gefa út stjórnartíðindi . 1,040
2. Endurgjald fyrir borgun undir embættisbrjef.......................... ..... . . 1,200
3. brunabótagjald fyrir vmsar opinberar
286 88
byggingar hjer um bil . . . . •
4. Styrkur til jarðabóta.......................... 1,200
5. Styrkpr í notum spítalans, sem fyrr192
um var á Gufunesi ......
7,500
6. Til vegabóta............................... 7. Til gufuskipsferða.......................... 15,000
26,418 88

1877.
kr.
a.

alls.
kr.
a.

17,598 .66 18,282
4,000
4,000
1,600
1,600
23,198 66 23,882

47,080 66

16,206 66 16,440
2,503
2,503
1,720
1,720
20,429 66 20,663

41,092 66

26,418 88 26,418 88 52,837 76
Samtal s 141,011 8

11. grein.
Til útgjalda við læknaskipunina veitast 38,01 0 kr. 64 a.
1. Laun lækna.........................................
2. Önnur útgjöld.........................................
Samtals

17,494 66
1,100
18,594 66

18,315 98 35,810 64
1,100
2,200
19,415 98 38,010 64

12. grein.
Útgjöldin við póststjórnina er ætlastáað verði 26,200 kr.,
sem sje fyrir hvort af árunum 1876 og 1877, 13,100 kr.
1. Laun...............................................
2. Flutningur pósta....................................
3. Önnur útgjöld............................... . .
4. Útgjöld sem upp á kunna að koma. .
Samtals

3,300
8,600
1,000
200
13,100

3,300
8,600
1,000
200
13,100

6,600
17.,200
2,000
400
26,200
9
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13. g rein.
kirkju- og kennslu-mála veitast 112,351 kr. 33 a ,
sem sje fyrir árið 1876 55,947 kr. 33 a. og fyrir
árið 1877 56,404 kr.:
í þarfir andlegu stjettarinnar :
a. Laun.........................................................
b Önnur útgjöld:
1. Til fátækustu brauða..................... 2000 kr.
2. Til nokkurra brauða i fyrverandi
600 —
Hólastipti..........................................
3. Til prestsekkna og barna og styrkur
handa fátækum uppgjafaprestum og
prestsekkjum.................................... 2000 —
4. Endurgjald handa biskupi fyrir skrif800 —
stofukostnað....................................
Kennslumálefni:
1, Til prestaskóians:
a, Laun....................................................
b, Önnur útgjöld:
1. Húsaleiga handa 18 lærisveinum 80 kr.
handa hverjum.......................... 1440 kr.
100 —
2. Til timakennslu..........................
300 —
3. Til bókakaupa..........................
260 —
4. Til eldiviðar og ljósa o. fl. . .
5. Ýmisleg útgjöld..........................
100 —
2200 —
II, Til hins lærða skóla:
a, Laun....................................................
b, 1. Til umsjónar............................... 900 kr.
2. Aðstoðarfje.................................... 1900 —
Viðbót
. . . .......................... 320 —
c, Önnur útgjöld:
1. Til bókakaupa..........................
600 —
2. Til eldiviðar og Ijósa .... 1000 —
3. Tii skólahússins utan stokks og
1000 —
innan.........................................
4. Til tímakennslu áætiað .... 1060 5. Ölmusur.................................... 8000 —
6. Fyrir prestsverk..........................
48 —
100 —
7. þóknun handa iækni ....
8. Ymisleg útgjöld áætluð
. . . 1200 —
1. Til stiptsbókasafnsins..........................
400 2. Til amtsbókasafnsins á Akureyri . .
200 —
3. Til kvennaskólans í Reykjavik . . .
200 —
yflr um 800 kr.

1876.
kr. a.

1877.
kr.

7,932

8,032

5,400
13,332

5,400
13,432

10,300

10,500

2,200

2,200

!

12,687 33 12,844

3,120

3,120

13,008

t q nnft

54,647 33: 55,104

|

69
1876.
kr.
handan að
a, Til forngripasafnsins lil að kr.
kaupa fyrir fórngripi . . . 400
. 100
b, Til umsjónarmannsins

1877.
kr.

800 kr.

54,647 33

500 —

1.300
1,300
55,947 33 56,404

alls.
kr. a.

55,104

112,351 33
14. grein.
Til eptirlauna og slyrktarfjár veitast 40,000 kr.
15. grein.
Til vlaindalegra og verklegra fyrirtækja veitast 10,000 kr.
16. grein.
Til óvissra útgjalda, sem upp á kunna að koma, veitast 10,000 kr.; hjer eru taldar
með allt að því 3,000 kr. I þóknun, fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakoslnað o. fl.
handa mönnum ( nefnd þeirri, sem á að setja til að semja ný skattaiög o. fl.
17. grein.
Afganginn, sem fyrst um sinn er ætlaður að verði 144,002 kr. 41 a. sem sje fyrir
1876, 72,971 kr. 4 a. og 1877, 71,031 kr. 37 a., skal leggja til viðlagasjóðsins.
18 grein.
Ef frumvarp til laga
1. Um lauu íslenzkra embættismanna,
2. Um aðra skipun læknahjeraðanna,
3. Um heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni, þingmanni ísfirðinga,
4. Um Ijósmæðraskipun,
5. Um breyting á tilskipun um gjald af brennivíni og öðrum áfengum drykkjum,
6. Um að af nema alþingistollinn,
7. Þingsályktun um að af nema útgjöld fyrir Gufunesspítala (10. gr. C. 5.),
ná lagagildi á árunum 1876 og 1877 verður að breyta upphæðum þeim, sem tit teknar
eru f 1., 2., 4., 7., 10., 11., 12., 13. og 17. greinum samkvæmt fyrnefndum lagafrnmvörpum.
Athugasemdir.
Ad 10. gr. A. 1. Nefndin gengur að því
vísu, að landsböfðingjaskrifaraembættið
verði af numið, þegar það losnar.
Sömuleiðis leggur nefndin það til, að
landfógetinn, þegar embættið losnar, hafl
ekki lengur Örfærisey til afnota.
Ad B. 2. b. Samkvæmt þvi, sem getið er
að framan, leyfir nefndin sjer að stinga
upp á, að þessum staflið verði fyrir komið, eins og nú segir:
1. Viðurværi handa 5 föngum daglega,
sem að áliti landshöfðingja má telja
43 a. fyrir hvern fanga á dag eða árið í kring alls . . . . . 785 kr.
yfir um 785 kr.

handan að 785 kr.
2. 3 skammtar af miðdegismat
handa umsjónarmanninum, og
telur landshöfðinginn hvern
skammt upp á 19 a.; er það
á ári . . . . . . . . 208 —
3. þvottur hjer um bil . . .
50—
4. Til eldiviðar og Ijósa hjer um bil 400 —
5. Verkefni, sem fangarnir eiga
að vinna hjer um bil . . . 200 —
6. Ýmisleg útgjöld .... , 100 —
Alls hjer um bil 1,743 —
að meðtöldum launum umsjónarmanns og þóknun til læknis
og prests
. .. . . . . 760 —
Samtals 2,503 —
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eða fyrir bæði árin 1876 og 1877 hjerum
bil 5,006 kr......................
Ad B. 3. b. Nefndin gjörir ráð fjrir, að sú
þóknun, sem hjer ræðir um handa fyrsta
dómanda í landsyfirrjettinum fyHr úlleggingar falli bnrtu, þegar embættið losnar.
Ad C. I. Samkvæmt allrahæstnm úrskurði
er veitt allt að því 300 kr. þóknun fyrir
störfin við útgáfu stjórnartíðindanna, deildarinnar B, og að auki eru ællaðar 100 kr.
fyrir úlbýtingu tíðindanna. Nefndinni virðist þessi þóknnn nægileg, og hefur því
fært þessa gjaldagrein niður í 300 kr.;
við það verður öli npphæðin ekki nema
1,040 kr., eða fyrir fjárhagstímabilið 2,080
krónur.
Ad C. 2. Nefndinni virðist engin nauðsyn
vera lil að halda Lagasafni fyrir ísland lengur áfram og hefur því dregið inn þcssa
upphæð 1,866 kr. 66 a. á ári, eða fyrir
fjárhagstímabilið 3,733 kr. 32 a.
Ad C. 5. Nefndin hefur fært þessa upphæð
upp í 1,200 kr. fyrir hvort af árunum
1876 og 1877, eða fyrir fjárhagstímabilið
2,400 kr., af því styrkurinn til jarðyrkju,
sem þessi stafliður gjörir ráð fyrir, þótti
of lítill.
Ad C. 6. Nefndinni virðist varla taka þvf, að
balda þessari útgjaldagrein i fjárhagslögunum eptirleiðis, og liggur því sjerstök uppástunga f þá stefnu fyrir þinginu.
Ad C. 7. Eins og getið er að framan, virðist nefndinni ekki ástæða til að veitt sje
það fje að sinni, sem hjer er farið fram
á til aðgjörðar á dómkirkjuUni, því bæði
var svo til ætlazt af stjórnarinnar hálfu
1866, að kirkjunni mundi verða borgið
um 15 til 20 ára tíma með þeirri aðgjörð,
sem hún fjekk 1867—1868, og líka virðist nefndinni ekki nægar upplýsingar vera
fyrir hendi um þann kostnað, sem þvflik
höfuðaðgjörð mundi hafa f för með sjer.
J»að gæti hugsazt, að áðrir byggingasmiðir gætn leyst verkið af hendi við vægara
verði, og þó sæmilegí, en hinn danski
byggingameistari Klenz áætlar, enda hefur
nefndinni borizt uppástunga frá íslenzkum

smið, sem er 3,530 kr. lægri en áætlun
herra Klenz og fleiri gætu komið, sem
væru landssjóðnum enn haganlegri. það
hlyti þá líka að koma til greina, að landssjóðurinn tæki víð dómkirkjunni af ríkissjóðnum eptir reglulegri úttekt og með
fullu ofanálagi, eins og rjettarvenja er
bjer á landi. þess utan mun svo fólksrfk
og efnuð sókn, sem Reykjavíkursókn er,
ekki láta sig muna um, að taka talsverðan
þátt í kostnaðinum við aðgjörð kirkjunnar.
Nefndin hefur því í stað þessa stafliðs
sett inn 2 nýja liði C. 7 og 8 til vegabóta
og gufuskipsferða, sjá nefndarálitið.
11. grein.
Ad 1. Nefndin er deig á því nú þegar að
mæla með persónulegum launaviðbótum
handa embættismönnum; henni geðjast
ekki að meginreglunni, og þó hún fyllilega játi, að hjer á sannur heiðursmaður í
hlut, þá hefur hún allt að einu komizt til
þeirrar niðurstöðu að ráða þingdeildinni til
að láta þessa launaviðbót ganga út. það
vakti líka fyrir nefndinni, að landlæknirinn
hefur aðrar tekjur bæði fyrir læknakennslu
og hjúkran sjúkra í Reykjavík (praxis), sem
gjörir laun hans vel viðunandi.
Ad 2. a. Nefndin vonast til, að húsaleigustyrkur lyfsalans í Beykjavík falli burtu,
þegar lyfsalaskipti verða, þvi bæði er það,
að það er hvergi siður nema hjer á landi,
að veita lyfsölum slikan styrk, enda mun
þessi staða vera lífvænleg.
Ad 2. b. Nefndin efast utn, áð þessi úlgjaldagrein geti komið að tilætluðum notum.
12. grein.
Ad I. 3. b. Fæðispeningar og endurgjald
fyrir ferðakostnað póstmeistarans er samkvæmt reikningi hans sjáifs fært niður um
200 kr. á ári eða 400 kr. fyrir fjárhagstímabilið. Aptur á móti virðist sanngjarnt,
að póstmeistarinn fái þóknun fyrsir að telja
peniaga á llkan hátt og landfógetinn, og
eni honurn þvi feiknaðar í því skyni 100
kr. á ári, eða 200 kr. fyrir ijárhagstímabilið, því eptir skýrslum hans má áætla,
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að 100,000 kr. gangi & ári hverju gegnuni hendur hans inn i jarðabókarsjóðinn.
Að öðru leyti eru upphæðirnar áætlaðar.
13. grein.
Ad A. a. Nefndin leyílr sjer að taka það
fram, að 800 kr. á ári (lann og húsaleigustyrkur handa dómkirkjuprestinum) mun
sjálfsagt falla burtn, þegar embættið losnar.
Ad A. b. I. Nefndinni virðist öll nauðsyn
til að bæta fátækuslu brauð betur upp en
hingað til hefur átt sjer stað, og hefur því
fært þessa grein upp i 2,000 kr.
Ad A. b. 3. og 4. Nefndin hefur færtbáðar þessar upphæðir (1,800 kr.) Upp i
2,000 kr.
Ad B. 1. b. 2. Þennan staílið hefur nefndin
fært niður í 100 kr.
Ad B. I. b. 4. þessi stafliður er færðurupp
í 260 kr. á ári til þess, aö auka þóknunina fyrir tilsjón með herbergjum prestaskólans, og hefur nefndin ætlað til þessa
100 kr. í staðinn fyrir þær 40 kr., sem á
er ætlað i frumvarpi stjórnarinnar.
Ad B. I. b. 5. þennan staflið hefur nefndin fært niður í 100 kr. á ári, sem virðist
nægjanlegt.
Ad B. II. b. 1. Þennan staflið hefur nefndili fœrt upp i 900 kr.
Ad B. II. b. 2. þennan staflið hefur nefndin fært upp í 1,900 kr.; vakti það fyrir
henni, að full orsök væri til að bæta kjör
söngkennarans og kennarans í leikfimi
þannig, að hinn fyrnefndi fengi sem söngkennari....................................
600 kr.
ög sem organleikari . . . . 200 —
en fimleikakennarinn . . . . 500 —
J>ess utan stendur viðbótin 320 kr. óbreytt
Ad II. c. 2. þessa upphæð hefur nefndin
sett niður í 1,000 kr.

Fylgiskjal I.

3 er sett niður í 1,000 kr.
4 áætluð upphæð.
Töluliðimir 6 og 7 í frumvarpi sljórnarinnar falla burtu, þvi nefndin stiugur upp
á, að reikniugar skólans flytjist til landfógetans, sem hvort eð er eptir athugasemdum stjórnarinnar bls. 18, (sbr; bls.
29 hjer að framan), eptirleiðis á að endurskoðá reikninga landsins, og hvað' staflið 7 viðvíkur, virðist engin ástæða til að
borga umsjónarmanninum sjerstaklega fyrir skrifstörf og útreikninga, þar eð laun
hans undir B. II. b. 1. hafa verið bækkuð
meðfram sökum starfa hans við skólabókahlöðuna.
8 sett niður í áætlaðar 1,200 kr.
Ad C. Hjer hefur nefndin bætt inu í 3.
tölulið 2—4 <a—b), nefnilega til amisbókasafn&ins á Akureyri 200 kr. á ári, til kvennaskólans í Reykjavík 200 kr. á ári og til
forngripasafnsins:
a, til að kaupa forngripi . . . 400kr.
b, til umsjónarmannsins . . . 100 —
15.

grein.

Nefndin hefur skipt þessari grein stjórnarfrumvarpsins í 2 greinir á þann hátt, að
10,000 kr. veitast á fjárhagstímabilinu til
visindalegra og vðrklegra fyrirtækja.
Sjerstakiega skal neftidin leyfa sjer að
taka fram, að æskilegt væri, að nokkru af
þessu qe yrði varið til að rannsaka skjalasöfnin í höfuðstaðnum, og með því koma í
verk nauðsynlegum undirbúningi til sögu
íslands; en i
16. greiu nefndarionar
eru áætlaðar 10,000 kr. til óvissra útgjalda,
þar á meðal 3,000 kr. handa hinni væntanlegu skattanefnd.

j
Beikniugur yfir «S t y r k t a r s j ó ð handa íslandi*
frá 25. júlí 1844 að reíkna til 1. janúar 1875.
Eptir konungsúrskurði frá 25. júlf 1844 yar upphæð kollektusjóðeins, er úr þvisíyldi
kallast 'styrktarsjóður handa íslandb, 28,165 rd. 24 sk., en þar frá gekk í samhljóðan við
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konungs úrskurð 2. mai 1845, 15,500 rd. til skólabyggingar i Reykjavik og var þá eptir
öeytt............................... ..... ........................................................................ 12,665 rd. 24 sk.
leigur með leiguleigum af þessum hófuðslól frá 2. mai 1845 að telja
til 1. janúar 1875 verða . . . . .......................... ..... • • ■ • • 27,892
72
Samtals 40,558 — »» —
í krónum 81, i I6kr.
þegar þar við er bætt, eins og ástæöa virðist til, þeim
ofangreindu .......;............................... ..... 15,500 rd:
með einföldum leigum frá 2. mai 1845 til 1. janúar 1875
til 1. janúar 1875, er verða
. . ...................................... 18,600 —
koma 34,100 —
í krónum 68,200 kr.
sem út færast . .... . . . . . . . . . . .
. .
68,200 kr._______
Verður aðalupphæöio I49,3l6kr.

Fylgiskjal II.
S t i p t s y f i r v ö 1 d íslands.
Reykjavík, 13. dag júlímán. 1875.
Út af fyrirspurn hinnar háttvirtu fjárlaganefndar í brjefi frá i gær um upphæð á tekjum læknasjóðsins siðast liðin 3 ár, sem og um upphæð þá, sem á tjeðu tímabili er
goldin sjerstaklega úr hverri sýslu á Iandinu i spítalahluti, látum vjer ekki hjá líða þjenustusamlega að skýra nefndinni frá, að tekju-upphæð læknasjóðsins var
árið 1872 6,818 rd, 20 sk.
. — 1873 4,839 — 3 —
— 1874. 6,381 — 71 —
En tilþess að nefndingeti sjeð upphæð þá, sem
þessi ár hefur verið goldinsjerstaklega úrhverrisýslu álandinu i spítalahluti,
látum vjer hjer með fylgja hjer að. lútandi skýrslur nr. 1—3, sem vjer biðjum oss endursendar, þegar nefndin hefur haft þær
til afnota,
Bergur Thorberg. P. Pjetursson.

Ad fylgiskjal II. a.
S p í t a 1 a h 1 u t i r greiddir til læknasjóðsins árið 1872 fyrir árin 1870—71 og 1871—72
Fyrirárið 1870—71.
Fyrir árið 1871—72.
Úr
—
—
—
—
—
—
—
—

Norður-Múlasýslu . . . . . . .
Suður-Múlasýslu...............................
Skaptafellssýslu....................................
Rangárvallasýslu....................................
Vestmannaeyjasýslu...............................
Árnessýslu
.........................................
Gullbringu- og Kjósarsýslu ... .
Reykjavfkurbæ ... . . .' . .
Borgarfjarðarsýslu . . . ... .
yflr um

rd.
1»
54
»
»
»
262
628
»
»
945

sk.
»
40
»
»
0
84
7
»
»
35

rd.
103
182
13
27
56
»
»
123
45
553

sk.
39
89
30
90
42
»
»
31
83
20
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Fyrir árið 1870—71.

Úr
—
—
—
—
—
—
—
—
—

handan að
Mýrasýslu....................................................
Snæfellsnessýslu........................................
Dalasýslu....................................................
Barðastrandarsýslu suðurhluta . . .
ísafjarðarsýslu og Barðastrandarsýslu
vesturbluta..............................................
Strandasýslu..............................................
Húnavatnssýslu.........................................
Skagafjarðarsýslu...................................
Eyjafjarðarsýslu........................................
þingeyjarsýslu
........
Samtals

Fyrir árið 1871—72.

rd.
945
»
84
6
32

sk.
35
1)
59
28
5

rd.
553
2
»

586
201
73
100
490

79
22
11

1)

2,520

9
9

»

75
R

26
130
528
100

26

1,341

n

sk.
20
26
9 »
9
» .
• .
72
12
76
I)
14

Ad fylgiskjal II. b.
S p f t a 1 a h 1 u t i r greiddir til læknasjóðsins l 873 fyrir árið 1871—72, og tímanu frá
”/s til
1872.
Fyrir árið 1871—72. Fyrir timann
H72rd.
Cr Norður-Múlasýslu...................................
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Suður-Múiasýslu...................................
Skaptafellssýslu.........................................
Rangárvallasýslu
....................... ..... .
Vestmannaajjasýslu.............................
Árnessýslu
..............................................
Gullbringu- og Kjósargýslu . . .. .
Reykjavikurbæ ........
Borgarfjarðarsýslu...................................
Mýrasýslu....................................................
Snæfellsnessýslu
. .............................
Dalasýslu.............................................. .
Barðastrandarsýslu ...................................
ísafjarðarsýslu ........
Strandasýslu ..............................................
Húnavatnssýslu ........
Skagafjarðarsýslu ...................................
Eyjafjarðarsýslu . , . , ....
I’ingeyjarsý8lu . i , . . . . •

»
»
»
»
149
497
»
0
»
172
6
»
96
123
25
9
»
73

Samtals

1,144

sk.
»
»
»
»
»
89
27
»
»
u
79
46
»
66
»
0
»
53

rd.
43
144
3
9
30
8
9
71
27
2
40
»
»
»
54
107
82
»
»

81

615

9

sk.
10
10
48
61
»
92
»
8
2
26
»
»
»
»
68
52
33
»
»
‘ 26

T
10
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Ad fylgiskjal II. c.

tír
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

•

S p í t a 1 a h 1 u t i r greiddir á árinu 1874.
Fyrir ,2/s til 3,/12 72
rd.
sk.
'
ft
»
Norður-Múlasýslu...............................
»
»
Suður-Múlasýslu...............................
»
»
Skaptafellssýslu..........................
»
;
*
Rangárvallasýslu...............................
))
»
Árnessýslu..........................................
5
104
Gullbringu- og Kjósarsýslu
. . .
»
Reykjavík
............................... .
•
n
»
Borgarfjarðarsýslu
......
»
Mýrasýslu
..........................................
68
91
Snæfellsnessýslu
...............................
18
42
Dalasýsiu
..................... .....
»
»
Barðastrandarsýslu...............................
351
42
ísafjarðarsýslu....................................
»
»
Strandasýslu
....................................
»
l>
Húnavatnssýslu
...............................
»
»
Skagafjarðarsýslu...............................
578
24
Eyjafjarðarsýslu
................................
141
67
Þingeyjarsýslu.....................................
»
»
Vestmannaeyjasýsíu
. . . • • •
1,262
79
Samtals

Fyrir
rd.
53
135
13
3
131
539
150
74
2
•
11
0
»
»
90
101
' •
171
128
1,607

1873.
sk.
31
53
56
90
94
63
»
79
28
»
40
»
»
»
12
63
»
4
26
63

Ád fylgiskjal II d.
1874
I.

II.

III.

IV.

Læknasjóður.
Tekjur.
Vextir til 11. dags júnímánaðar 1874:
a, úr jarðabókarsjóði . . ... 1616 kr. 27 a.
b, af veðskuldum
. ..... 3768 — 59 c, dagvextir af endurborguðum lánnm
20— 75 Tekjur af jörðum :
a, af Hörgslandi 1873—74 430 ál. eptir meðalverði
s. á., og 6 rd. eða 12kr. í rekaleigu 233 kr. 27 a.
b, af Kaldaðarnesi s. á. 4 hundr. eptir
meðalverði s. á. . . . . . . 257 — 25 c, af Hallbjarnareyri % 72—31/i273
235 —48 d, af jörðumMöðrufellsspftala 1873—74 374‘— 68 Spítalahlutir:
a, fyrir tímann frá 12/5 til 3,/12 1872 2525 — 64 b, - ár 1873 . . . . . .
3215
32 c, eptirstöðvar úr ísafjarðarsýslu; fyrir
1871—72
...............................
516 — 32 Endurborguð lán og afdrætlir . .
8856 — 6 Summa af nr. I., II. og III. 12763 kr. 57 a.

krónur.

anrar.

5405

61

iloo

68

6257

28

75
Fylgiskjal III.
Gjaldafvínföngum.
Eptir að fjárlaganefndin I neðri deild alþingis hefur,, skqrað á mig, um að
gefa skýrslu um upphaeð gjalds af vínföngum f hinum sjerstöku sýslurq landsins sfðast
liðið tveggja ára tímabil, leyfl eg mjer fyrirfram að geta þess, að eg hefl eigi nóg föng
lil þessa, að því árÍDU 1873 viðvíkur, en til þess að verða við áskorun nefndarinnar svo
vel sem verða má, mun eg skýra frá því, sem fyrir hendi.er, og eru mestu erflðleikar á
því, að árið 1873 var kloflð sem reikningsheild þannig, að janúarkvartal 1873 fylgdi fjárhagsárinu danska frá 1. apríl 1872 til 31. marls 1873, en hin þrjú önnur kvartöl reiknings-tímabilinu frá 1. apríl til 31. des. 1873.
Af þessu, sem og af því, að ýmsar skýrslur vantar, leiðir það, að yflrlilið ekki
verður fullkomið og er það þannig:
Rd. Sk,
Fyrir 1873
rd. sk.
68 19
Skaptafellssýsla
1. kvartal 39 20 2. 3. 4. kvartal
—
—
818 3Ó
0 »
Vestmannaeyjasýsla
—
—
—•
936 29
Árnessýsla
u »
—
vantar ársreikning.
389 58
Gullbringusýsla
—
—
50 61
3987
3
Reykjavíkurkaupstaður
— 636 88
—
—
»
»
—
t) »
—
—
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla
----» B
1051 23
—
Snæfellsnessýsla
—
—
1113 18
1) »
Barðastrandarsýsla
—
—
—
70 20
n »
ísafjarðarsýsla
—
vantar skýrslur.
----378 19
n »
Skagafjarðarsýsla
—
vantar skýrslu fyrir októberkvartal og ársreikning.
_
_
280 35
» »
—
Strandasýsla
»
»
—
—
1091
77
Húnavatnssýsla
—
»
—
—
»
1911
94
Eyjafjarðarsýsla og Akureyri
—
vantar skýrslu fyrir júlíkvartal og ársreikning.
t’ingeyjarsýsla
207 11
— 304 59
—
—
33
B
1761
Norður-Múlasýsla
—
vantar skýrslu fyrir janúarog októberkvartal.
1279 61
.
— 418 84
Suður-Múlasýsla
—
— 15344 50
1450 24
í yflrlitinu fyrir hina síðustu 9 mánuði ársins eru tekjurnar taldar 17,223 rd. 76
sk., og er mismunurinn sjálfsagt fólginn í þvf, er skýrslu vantar, eins og að framan er
talið, þar á meðal fyrir ísafjarðarsýslu, hvar sú upphæð, sem hjer er innborguð, einungis
er talin. Fyrir fyrstu 3 mánuðina vantar skýrslur úr tveimur sýslum.,
Fyrir 1874
Rd. Sk.
Skaptafelissýsla.........................
584 23
Vestmannaeyjasýsla
.........................................................
994 12
Árnessýsla
. . . . . . . . . . . . . . . . ■ 1971 43
yflr um 3,549 78
10*

76
handan að

Rd. Sk.
3,549 78

vantar skýrslu fyrir októberkvartal
Gullbringu- og Kjósarsýsla.........................................................
1356
7
Reykjavikurkaupstaður
.......................................................... 8552 23
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla.............................................................. .. »»
Snæfellsnessýsla............................................................................. 2109
7
Barðastrandarsýsla . . ................................ .........................
465 48
ísafjarðarsýsla og kaupstaður .................................................... 2545 23
Strandasýsla..................................................................................
156 50
Húnavatnssýsla.............................................................................. 1433 42
Skagafjarðarsýsla.........................................................................
607 81
vantar skýrslu fyrir októberkvartal.
Eyjafjarðarsýsla og Akureyri.........................................
1730 81
þingeyjarsýsla ..............................................................................
845 75
Norður-Múlasýsla.............................................................. ..... . 2451
9
Suður-Múlasýsla............................................................................. 1215 27
vantar skýrslu fyrir októberkvartal.
27,018 71
Við þessar skýrslur er að athuga fyrir bæði árin :
1, að frá er dregin sú þóknnn, er innkröfumenn fá, nefnil. tveir af hundraði.
2, að skýrslur þær og reikningar, sem upphæðirnar eru teknar úr, ekki hafa verið endurskoðaðar, og geta því upphæðirnar breytzt.
3, Til hliðsjónar skal þess getið, að þar sem að 1. hálfmissiri fyrir árið 1873 er iunflutt
fyrir 1450 rd. 24 sk. þá er árið 1874 einungis innflutt á sama tíma fyrir 1048 rd.
34 sk.
Skrifstofu landfógeta á íslandi 13. júlí 1875.
Á Thorsteinson.
Til
Fjárlaganefndarinnar á alþingi 1875.

Fylgiskjal IV a
Viðlagasjóður.
Landshöfðinginn yfir íslandi.
Reykjavík 19. júlí 1875.
{ brjefi frá 15. þ. m. hefur hin heiðraða nefnd beiðzt skýringar minnar um, hvernig
á því standi, að
1, »versurer og deposita* sjeu f reikningsyfirliti frá I. apríl 1872 til 31. marz
1873 athugas. bls. 13. reiknuð með eigum hjáiparsjóðsins.
2, á hinni sömu blaðsfðu f nefndum athugasemdum sje upphæð (8516 rd. 64 sk.)
reiknuð hjálparsjóðnum á árinu 1872—73, þó hún eptir athugasemdunum sjálfum viðkomi
tfmabilinu frá 1. apríl til 30. júnf 1873, sem er partur af sfðara reikningsári.
3, eign hjálparsjóðsins í frumvarpi til fjárlaga 1876—77 (sbr. aths. bls. 6 og 7)
sje eigi talin meir en 65,544 rd. 39’/3 sk., þó hún eptir reikningsyfirlilinu fyrir tímabilið
frá 1. apríl til 31. desbr 1873 ætti að vera 67,421 rd. 15’/3 sk.

n
Næst þvf af þessu tilefni að geta þess, að hin innlenda stjórn, svo lengi sem
endurskoðun og úrskurður landsreikninga fer fram erlendis, og þess vegna aðalreikningur
landssjóðsins er saminn fyrir utan landið, sje eigi fær um að gefa fullkomna skýrslu um
ástand hjálparsjóðsins án þess að leita skýringa til ráðgjafa konungs, skal jeg með tilliti
til hinna einstöku spurninga nefndarinnar taka fram það, er nú segir:
Ád I. Af þvt sem nú var sagt leiðir, að jeg get ekki gjört nákvæma grein fyrir
3189 rd. 7 sk. þeim, er hjer ræðir um, en þess virðist mjer ekki heldur þörf, þar sem
upphæð þessi eptir reikningsyfirlitinu vafalaust er eins fullkomin eign hjálparsjóðsins, eins
og sjerhver önnur upphæð eður krafa, er heyrir honnm til, enda er upphæðin talin með
í siðari skýrslu um ástand hjálparsjóðsins.
Ad. 2. Á hinum nefnda stað f athugasemdunum er eigi sagt, að upphæð sú, er
hjer ræðir uni, viðkomi tímabilinu frá 1. apríl til 30. júnf 1873. Þar f mót stendur með
greinilegum orðum, að hún við komi »þessu reikningsári«, sem blýtur að vera ár það,
er reikningsyfirlitið er samið fyrir. Að hún hafi verið greidd i aðalríkissjóðinn, eptir að
reikningsárið var á enda, en fyr en reikningunum var lokið, er hægt að skilja, þegar
tillit er tekið til póstsambandsins milli íslands og Danmerkur.
Ad 3. f athugasemdunum við fjárlagafrumvarpið fyrir árin 1876 og 1877 hefur,
eins og beinlínis er tekið fram, verið gengið út frá reikningsyfirlitinu fyrir tímabilið frá
1. apríl til 31. desbr. 1873, og var upphæð hjálparsjóðsins eptir því alls 60239 rd. 47'/ask.
eptir að brúkað hafði verið til að byggja hegningarhúsið f Reykjavík
16304 rd. 88 sk. úr hjálparsjóðnum. Leggist þessi upphæð, sem hjálparsjóðurinn hefur fengið fyrir skuldabrjef þau, er getur um bls. 23 f
athugasemdum við reikningsyfirlit I. april til 31. desember 1874, 15304 — 88 —
við fyrnefndar eptirstöðvar, kemur út upphæð sú, sem yfirlitið yfir ástand hjálparsjóðsins f fjárlagafrumvarpinu byrjar með......................... 65544 — 39'/2 —
Þar f mót átti hjálparsjóðurinn, þá er fyrnefnt reikningsyfirlit var samið,
eður f fyrra haust þessi skuldabrjef
rd. sk.
1, dómsmálasjóðsbrjef......................................................... 9175»
(að meðtöldum þeim brjefum, sem sjóðurinn átti eptir),
(sjá athugasemdir við fjárlagafrumvarpið bls. 8)
2, skuldabrjef suðuramtsins og Reýkjavfkur..................... 7406 64
600 »
3, innritunarskirteini (sjá aths. við fjárlagafrumv. bls. 7)
og þar til koma loksins fyrnefndar eptirstöðvar . . . 50239 47'/a 67421 rd. l5'/,sk.
Fyrir þessari upphæð hefur verið gjörð grein í athugasemdunum eins og nú segir, og átti hjálparsjóðurinn samkvæmt þeim þessar eignir:
1, óloknar tekjur fyrir árið 1873 ..... 15067 rd. 18*/« sk.
að frádregnum óloknum gjöldum fyrir sama ár
2256 — 71
—
12810 rd. 43'/a sk.
eða f krónum
25620 kr. 91 eyr.
2, innritunarskfrteini G. fol. 70 .............................................................. 51200 —
—
3, ofannefnd skuldabrjef einstakra manna, er dómsmálasjóðurinn átti . 18350 —
—
4, skuldabrjef þau, er einnig er getið að ofan, frá Reykjavíkurkaupstað
og suðuramtinu
...................................................................................
14813 — 33 —
en frá þessari upphæð gengur upphæð sú, sem eins og áskilið hefur
verið, hefur verið greidd upp f skuldirnar árið 1874, og sjálfsagt
mun verða talin meðai tekna f reikningum 1874, og eru þessvegna
skuldabrjef þessi talin sjerstaklega í 4. gr. Nr. 2. fjárlagafrumvarpsins.__________,
yfir um 109,984 — 24 —
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handan að 109984 kr. 24 a.
5, peningaeptirstöðvar. .......................................... ......................... ..... 27906 — 69 —
Upphæð sú, sem að framan var getið, 67421 rd. lö’/ask.,
137890 — 93 —
er í krónupeningum............................... .....
• 134842 — 32 —
mismunurinn
3048 — 61 —
kemur, eins og hægt er að sjá af athugasemdunum fram, þegar þess er gætt, að hjálparsjóðurinn með því að kaupa konungleg skuldabrjef að upphæð . . • 50000 kr.
eyri
fyrir andvirði þeirra eptir verðlagi því, sem þá var
..... . 46951 — 39 —
hefur haft ávinning, er nemur..................... .....
3048 — 61 —
Hilmar Finsen.
_________ _
Jón Jónssou.
Til
fjárlaganéfndar neðri deildar aiþingis.

Fylgiskjal IV b.
Áhrærandi viðlagasjóðinn.
Með brjefl, dagsettu 12. þ. m., hefur fjárlaganefndin leitað upplýsinga um mismun
á skuldabrjefaupphæð þeirri, er frá dómsmálasjóðnum er flutt yflr til hjálparsjóðsins, þar
eð þessi upphæð ástundum í áætiunnm og reikningsyfirlitum sje talin 9831 rd.; stundum
9175 rd. og stundum 9000 rd. Sömuleiðis er leitað upplýsinga um, hvert þeir 550 rd.,
sem vegabótasjóður suðuramtsins fjekk að láni og nú er búinn að endurgjalda hjálparsjóðnum, sjeu runnir.
Út af þessu leyfi jeg mjer að skýra frá eptirfylgjandi:
f»ann 31. júlí 1872 voru hjálparsjóðnum í prívat skuldabrjefum afsalaðar frá dómsmálasjóði
af landshöfðingja með vöxtuin frá framsalsdegi.......................... ..... . 1,900 rd.
f>ann 29. ágúst s. á. sömuleiðis ......................................... ..................................
1,000 —
— 27. sept. s. á. sömuieiðís...........................................................................
1,000 —
— 30. okt. s. á. sömuleiðis .................... ............................................
1,000 —
— 16. nóv. s. á. sömuleiðis.......................................... . ..........................
200 —
— 31. marz 1873 sömuleiðis . . . ............................................................ 2,500 —
7,600 —
J»ann 8. sept. 1871 voru vegabótasjóði suðuramtsins lánaðir 550 rd., að borga
með helmingi 31. des. 1872 og sama tíma 1873. Á fjárbagsárinu 1812/t3
voru af uppbæð þessari borgaðir 275 rd. og voru því eptirstöðvar sjóðsins
við jarðarbókarsjóð að viðbættum þeim eptirstandandi....................................
275 —
þann 31. marz 1873
7,875 —
Á reikningstímabilinu frá I. apríl til 31 des. 1873, álti bjálparsjóðurinn eins og að framan er talið við jarðabókarsjóðinn þann 1, apríl 1873
samtals 7,875 rd.
sk.
f>ar frá dragast sem innborgaðir á þessu ári, lán suðuramtsins vegabótasjóðs síðari afborgun.........................................................................
275 —
—
7,600 —
—
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þar við bættist árið 1873:
7. ágúst 1873, lánað Reykjavíkurkaupstað...............................................4 135
17. sept. s. á., jafnaðarsjóði suðuramtsins . . . . . . .
3 271
31. des, 1873, afsalað frá dómsmálasjóði til hjálparsjóðs af landshöfðingja með vöxtnm frá framsalsdegi í skuídabrjefum éinstak'rá manna 1,575
þann 31. des. 1874, átti hjálparsjóðurinn við jarðabókarsjóð . . . . 16,581
Frá dómsmálasjóði er þannig til landssjóðs afsöluð samtals, skuldabrjef einstakra manna, að upphæð 1872: 7,600 rd. og 1873 1,575
rd., til samans 9,175 rd.
Árið 1874 1. jan., átti þannig bjálparsjóðurinn við jarðabókarsjóð . . 16,581
Af höfuðstól var borgað á árinu: Af einum skuldunaut 150rd.
sk.
Umsamin endurborgun: Frá bæjarsjóði Reykjavíkur
275 — 68 —
Frá jáfnaðarsjóði suðuramtsins 218— 8 — .
643

53 __
11
—
—
— 64 —

— 64 —

_ 76 _

Eptir 31. des. 1874, i arðberandi skuldabrjefum einstakra manna . . 15,937 — 84 —
eða 31,875 kr. 74 aura.
(Mismunurinn við reduktion á tveimur skuldabrjefum, hverju sjeí í lagi 1 eyrir).
Að því er það snertir að f áætlun fyrir 1874 athugasemd bls. 46, er rætt
um, að dómsmálasjóðurinn hafi átt i prívat. veðskuldabrjefum. 9,831 rd., og að til
standi, að afsalaðir sjeu hjálparsjóði þeir eptirstandandi óafsöluðu 2,231 rd. í skuldabrjefum, þá leyfl jeg mjer að geta þess, að dómsmálasjóðurinn nokkru áður átti
2,231 rd. f prívat skuldabrjefum, enafþeim var síðar borgað af skuldunautum 656 rd.r og
mun stjórnin ekki hafa vitað þetta, þá er áætlanin var samin, t. a. m. að þann 4. ágúst
1872 voru af upphæð þessari goldnir 500 rd. 0. s. frv. Éptir þessum skyringum er það
enn fremur auðsætt, að þar sem hjer um bil 9000 rd. eru taldir sem skuldabrjefaupphæð,
er landssjóðnum hefur bæzt frá dómsmálasjóði, þá er þar með sjálfsagt meint hin. rjetta
upphæð lauslega tiltekin, eins og orðatiltækið «hjer um bil» bendir til.
Þar sem nefndin spyr um, hvert þeir 550 rd., sem suðúramtsins vegabótasjóður, skpldaði og borgaði aptur, hafi runnið, þá hefur þessi upphæð, sem hinar aðrar innborganir til hjálparsjóðsins, er hjer hafa verið nefndar að framan, runnið inn t fjehirzlu
sjálfs jarðabókarsjóðsins.
Skrifstofu landfógeta á íslandi, 14. dag júlím. 1875.
Á. Thorsteinson.

Til
fjárlaganefndarinnar á alþingi '1875.
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Fylgiskjal Nr. V. a.
Ó v i s s a r t e kj u r 187 4:

Skaptafellssýsla ......
Rangárvallasýsla....................... .....
Vestmannaeyjasýsla. . . . .
Ámessýsla ........
Gullbringu- og Kjósarsýsla . .
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla . .
Snæfeilsnes- og Hnappadalssýsla
Ðalasýsla
.......
Barðastrandarsýsla
. . . .
fsaljarðarsýsla og kaupstaður

Arflaust
fje

Strand-

rd. sk.
• •
• ■

rd.

sk.

•

17
•

LóðarSektir
gjöld af(eptir
gjald af Samtals.
hegning- Skipaarlög.) mælingar eyöijörðm. m.
um
rd. sk. rd. sk. rd. sk.
rd.

.

•
2

.
•

•

•

•

•

•

•

10

•

•

•

>

«
•

.
•

20

•

•
•

• '•
• •

•

•

•
•
•

Strandasýsla...................................
Húnavatnssýsla.............................
Sfcagafjarðarsýsla
.....
EyjafjarðarBýsIa.............................
þingeyjarsýsla.............................
Norður-Múlasýsla.......................
Suður-Múlasýsla.............................

2

•

20

0

•
7

17
9
10

32
.
•
•

32
20
8
2

• '*

20

101 17
Kóúgskirkjur:
Reykjavikur dómkirkja ....
Prestsbakkakirkja
.....
þykkvabæjarkirkja........................
Langholtskirkja.............................
Bjarnarneskirkja.............................
’/»% Depositionsgebyrer af fje borguðu i jarðabókarsjóð
Rjettartekjur við landsyfirrjett . .
Innkomið við sölu á þjóðfundartfðindum 1851 . .
------ — — - «Litil fiskibóko
Borgun til dómsmálasjóðs við embættaveitingar
.

•
.

Samtals
Skrifstofu landfógeta á íslandi, 13. júli 1875.
A. Thorsteinson.

•

30
56
5
11
30

49
2
2
50
40

234 64
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Fylgiskjal Nr. V. b.
..Óyl| S.ar

Skaptafellssýsla.............................
Rangárvallasýsla.............................
Vestmannaeyjasýela.......................
Árnessýsla (vantjr reikning) . .
Gullbringu- ogKjósarsýsla (sömul.)
Reykjavíkur-kaupstaður
, . .
Mýra- og Borgarfjarðarsýslá . .
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla
Dalasýsla . ....................................
Barðastrandarsýsfa .....
ísafjarðarsýsla o| kaupstaður
Strandasýsla . t................................
Húnavatnssýsla í . . . . . .
Skagafjarðarsýslá
.......................
Eyjafjarðarsýsla .............................
Þingeyjarsýsla
.............................
Norður-Múlasýsla.......................
Suður-Múlasýsla.............................

u r 1 8 7 3 (frá ’/, til s’/,2)

Arflaust
fje

StrandÆe

rd. sk.

rd^ sk.

Sektir
Lóöar(eptir
gjöld afhegning- Skipagjald af Samtals.
arlög.) mælingar eyðijöröm. m.
nm
rd. sk. rd. sk. rd. sk.
rd.

15 86

.
9
5

•
í

•

•

•

<•

•

•

7

2

•

2

2 36

2
4 36

•

10

10

6 13
31 8

6 13
31

15 86
16
5

8

Kongskirkjur:
Reykjavfkur-dómkirkja . . . .
Prestsbakkakirkja
. . . . .
þykkvabæjarkirkja
. . . . .
LfibghOltskirkja.............................
Bjamatteskirkja . . . . . .
Ingjaldshólskirkja
.... .
% °/0 Depositionsgebýrer af fje borguðu i jarðabókaráóð . . . . . • .
Rjettaftekjuk* viðHandsyflrrjett'
. .
Inukomið vlð sölu á fjóðfundaftiðindum 1651
——
— — - .Litil flskibók»
• •• •, • • • • • • 9 . •
Hjéf við á að Ifkindtlih að bæta sektarfje úr Skaptafeltysýslu eptir landsyflrrjatt, , ’ •■ ’
ardómi 33/s 73 . . , ; ' , .
Samtals
Skrifstofu lándfógeta á fslanði, 13. júlí 1875.
A. Thorsleinsoti.
11

21 40
38 72
31 13
59 24
35 72

20
296 76
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Fylgiskjal VI. a.
Gjald af fasteignarsölíim
samkvæmt reikningsyíirlitum sýsltimanna, sendum landsliðfðingjadæminu.
1873

SýslnraaF

rd. sk.

Skaptafellssýsla............................. ..... .
Vestmannaeyjasýsla
......
Rangárvallasýsla........................................
Árnessýsla...................................................
Kjósar- og Gnllbringusýsla ....
Reykjavfkur-kaupstaður.......................
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla ....
Snæfellsness- og Hnappadalssýsla . .
Dalasýsla.....................................................
Barðaslrandarsýsla...................................
Isafjarðarsýsla.........................................
Strandasýsla..............................................
Húnavatnssýsla........................................
Skagafjarðarsýsla
. . . . . . .
Eyjafjarðarsýsla.........................................
þingeyjarsýsla........................................
Norður-Múlasýsla...................................
Suður-Múlasýsla.........................................

3

19

1874
rd.

5

12
8 83
8
17 83
27
47 45
37
34 13
20
30 30
42
4 48
11
11 80
11
18 12
22
13 76
1
4 64
17
31 64
10
3 24
2
34 88
3
5
4 57
7
11
21
263
283 23
Skrifstofu landshöfðingja. 13. júlí 1875.
Jón Jónsson.

sk.

33
51
78
51
49
56
36
72
72
68
93
56
61
55
48
50
72
41

Samtals
bæðí árin.
rd. sk.

8
21
26
74
71
50
47
23
29
36
6
49
13
37
3
12
32
516

52
51
65
38
94
69
66
24
56
80
73
24
29
79
40 •
5
11
72
64

Fylgiskjal VI. b.
Gjald af fasteignarsölum
á reikningstfmabilinu 1868—73,
samkvæmt reikningseplir-ritum sýslumanna í suðurumdæminu.
1870
1871
1872
1868
1869
Samtals
Sýslurnar.
—71
—72
öll árin
—70
—73
—69
rd. sk. rd. sk. rd. sk. rd. sk. rd. sk. rd. sk.
4 75
14 2
2 93
1 29
28 37
5 30
Skaptafellssýsla.............................
o
»
tf
»
9
0
»
82
1
24
2 10
Vestmannaeyjasýsia........................
4 29
3 15
l 2
11 86
31 2
10 62
Rangárvallasýsla .............................
19 80
21 24
7 28
1 73
82 7
Árnessýsla
...................................
31 90
21 17
22 13
31 5
25 40
14 52 114 31
Kjósar- og Gullbringusýsla
. .
» »
18 44
14 24
29 12
74 14
12 30
Borgarfjarðarsýsla
. . . . .
15 93
5 18
55 84
24 28
87 73 189 8
Reykjavfkurkaupstaður ....
71 67
76 71 111 60
98 54 162 49 521 13
Skrifstofu landshöfðingja, >3. júli 1875.
Jón Jónsson.
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Fylgiskjal VII.
Póststjórnin.
Úpp á fyrirspurn hinnar heiðruðu fjárlaganefndar á alþingi 1875, dags. 16. þ. ntán.,
skaí eg þjenustusamlega svara sem fylgir :
1. Fæðispeningar og ferðakoslnaður póstmeistara á liðnu ári voru 88 rd. »sk.
2. Prentunarkostnaður og auglýsingar .............................................. 64 — 55 —
3. Áhaldakostnaður
................................... ..... ............................ ...... . 86— 60 —
4. Tekjur póstsjöðsins fyrir brjef, peninga og böggla . . .
3649 — 70 —
Reykjavikur póststofu, 20. d. júlímán. 1875.
Ó. Finsen.
Til
fjárlaganefndarinnar á alþingi 1875.

ÖNNÚR UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 30. fundi neðri þingdeildarinnar 6.
dag ágústmán. kom samkvæmt dagskránni til
anúarar umræðu frumvarp til fjárlaga fyrir
fsland fyrir árin 1876 og 1877, tekjubálkurinn (1.—6. grein).
Landshöfðingi: Jeg skal fúslega kannast
við, að hin heiðraða nefnd hefur haft mikið
vandaverk á hendi; þvf að það liggurf hlutarins eðli, að fjárlög landsins, þegar þau i
fyrsta skipti eru lögð fyrir þingið, hljóta að
hafa margs konar og margbrotna rannsókn f
för með sjer, og jeg skal einnig kannast við
það, að hin heiðraða nefnd hefurleyst þetta
vandaverk vel af hendi, eptir þvf sem föng
voru á, og sem búast mátti við af hinum
heiðruðu þingmönnum, sem þingið fól þennan
starfa á hendur.
Jeg er hinni heiðruðu nefnd samdóma
um það, að henni hefur veitt erfitt að útvega allar þær skýringar, sem henni hafa
þótt nauðsynlegar; en þetta leiðjr bæði af
þvf, að hjer ræðir um hin fyrstu fjárlög
landsins, og af fyrirkomulagi því, sem hingað til hefur átt sjer stað, og hefur verið
eðlilegt eptir ásigkomulagi bæði stjórnar- og
fjármálefna landsins.
l’egar nú er búið að
koma nýju fyrirkomulagi á bæði þessi málefni, er það ætiunarverk bæði stjórnarinnar
og alþingis, að koma fjárlögum landsins f samstemmu vift hið nýja fyrirkotnulag, og jeg vona,
að þessar umræður muni þegar í þetla skipti

leiða til þess, að vjer fáum náð þessu ætlunarverki voru. Á hinn bóginn virðist mjer
bending hinnar heiðruðu nefndar um það,
að landsaljörnin ætli að ótilkvöddu að gefa
allar þær skýringar um bveija vafasama grein,
sem hún hefur í höndum, annaðhvort strax,
þegar fjárlagafrumvarpið er lagt fyrir þingið,
eða að minnsta kosti undir eins og búið er
að kjósa nefndina f málinu, — hafa verið að
fullu tekin til greina frá stjórnarinnar hálfu,
með því að hún hefur látið fylgja frumvarpinu svo yflrgripsmiklar athugasemdir, að þær
að stjórnarinnar áliti höfðu inni að halda
allar þær skýringar um hverja vafasamá grein,
sem bún hafði f höndum, og sem hún gjörði
ráð fyrir að mundi nægja nerndinni og alþinginu til íhugunar, og með því enn fremur að verða við óskum nefndarinnar, að svo
miklu leyti, sem stjórninni var unnt með tilliti til frekari upplýsinga, sem nefndin kynni
að álíta þörf á. t’að er eðlilegt, að skoðanir
manna geli verið misjafnar um það, hverjar
og hversu margar skýringar sjeu nauðsynlegar i því eða þvf tilfelli. Gn jeg skal taka
það ítarlega fram, að stjórnin hefur undir
eins og hún lagði þetta frumvarp fyrir þingið
gefiö þinginu allar þær skýringar, sem hún
vard að álíta nauðsynlegar, til þess að þingið
gæti leyst starfa sinn með tilliti lil fjárlaganna vel og vandlega af hendi. Dæmi þati,
sem hin heiðraða nefnd hefur til greint, eru
að mfnu áliti ekki nægilega sannandi f þvf
tilliti.
J>ví að hvað snertir launaviðbót þá,
11*
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sem nefndarálitið bendir á, þá má segja, að
skýrsla um allar embættistekjur þessa embættismanns sje gefln á bls. 24 i athugasemdunum (34. bls. hjer að framan), en
skýrsla um þóknun þá, serti honum er veitt
fyrir læknakennslu, er bæði ákveðin með allrahæstum úrskurði af 3. ágúst 1868 og til hans
er vísað i athugasemdunum bls. 10 (21. bls.
hjer að framan); og hvað snertir byggingaaðgjörð þá, sem nefndin einnig hefur fundið
að, verð jeg að halda, að fylgiskjalið i athugasemdunum bls. 42-44 (47-48 bls. hjer að
framan) hafl inni að halda hinar nauðsynlegu
sk^ringar, og jeg skal bæta því við, að mjer
ef ókunnugt um það, að yfirgripsmeiri skýringar sjeu útvegaðar eða lagðar fyrir ríkisþingið í Danmörku, þegar ræðir um þvílíka
aðgjörð við einhverja byggingu. Hitterannað, þegar ræðir nm það, að byggja nýtt hús
eða því um likt.
Jeg skal játa það, að ástand það, sem
er í þvi fólgið, að tekjur landsins renna í
tvo sjóði, sem eru hvor öðrum mjög fjarlægir, og að útgjöld landsins sömuleiðis eru
borguð úr þeim báðum, gjörir reikningsfærslu landsins flóknari og miður glögga, en
hún annars gæti verið.
En á binn bóginn
virðist mjer þetta eigi lálma þvf, að maður
geti haft eða útvegað sjer alveg glögga hugmynd um reikningana sjálfa, og það er ekki
þessu sambandi milli ríkisfjárbirzlunnar og
jarðabókarsjóðsins að kenna, að ómögulegt
hefur verið að búa reikningsyflrlitið fyrir 1874
svo tímaulega til, að það gæti kornið út til
landsins með póstskipsferðjnni seinast.
Ástæðan til þess hefur verið sú, að nokkrir
reikningar landsins ekki voru sendir og ekki
gátu orðið sendir til Kaupmannahafnar fyr
sn með 3. póstskipsferð þ. á.
Samkvæmt
reglugjörðinni 13. febrúar 1873, sem hefur
inni að halda nákvæmari ákvarðanir um opinber reikningsskil, og heimtingu opinberra
gjalda, skal semja reikninga sýslumanna og
umboðsmanna innan loka febrúarmán. hvers
árs, og senda þá til landshöfðingja með
fyrstu póstferð þar á eptir; samkvæml þessu
koma ekki allir reikuingar landsins með

fyrstu póstferð i marzmánuði til landshöfðingjans, og verða þannig ekki afgreiddir af
honum með I. póstskipsferð, án þess að það
sje annaðhvort honum eða reikningshaldaranum að kenna. En til þess að eptirstöðvar
landsins ekki verði langtum stærri en þær
hingað til hafa verið, og líklega munu verða,
svo lengi sem ekki kemur aðalbreyting á
reikningsfærslu vora, — því að hún er eptir
reglugjörð 13. febrúarmán. 1873 viðunanleg,
heldur á skattamálunum i heild sinni, og
sjer í lagi á gjaldmáta skattanna — er það
nauðsynlegt, að landfógetinn taki á móti innborgunum gjaldheimtumanna með marzpóstferðinni, áður en bann lýkur ársreikningi
jarðabókarsjóðsins.
Hið sama er nauðsynlegt með póslreikninginn, þar sem hann á
inni að halda tekjur og útgjöld póstsjóðsins
af öllum 7 póstferðum hins undangangandi
árs, en póslstofan tekur á móti hinum nauðsynlegu fylgiskjölum með tilliti til hinnar 7,
póstferðar ekki fyr en með marzpóstferðinni.
Þessir tveir reikningar, sem, eins og hinni
heiðruðu nefnd er kunnugt, liggja ekki undir
reglugjörð af 13. feþrúar 1873 — og auk
þeirra reikningurinn frá báðum Múlasýslunnm, frá ísaljarðar- og Barðastrandarsýslum,
þar sem pósturinn í fyrsta skipti hvert ár
leggur á stað fyrir febrúarmán. lok, — geta
þannig samkvæmt hinum gildandi reglum
ekki orðið sendir til Kaupmannahafnar með
1. póstskipsferð hvert ár, og nokkrir meðal
þeirra ekki fyr en með 3. póstskipsferð.
það er sjálfsagt, eins og hin heiðraða nefnd
tekur fram, að ábyrgðin með tilliti til eptirlitsins á framkvæmd reglugjörðarinnar af 13.
febrúar 1873 hvilir að fullu og öllu á landshöfðingjanum; og jeg get fullvissað hina
heiðruðu nefnd um það, að hann hvorki i
einunje neinu hefur vanrækt skyldu þá, sem
i því tilliti hvílir á honum, og að það hvorki
er honum nje sýslumönnum að kenna eða
öðrum gjaldheimlumönnum landsins, að eptirstöðvarnar í tekjum landsins í ársreikningunum koraa fram í svo stórum upphæðum,
sem eiga sjer stað eptirþeim reikniogsyfirlittim, er hingað til hafa verið samin, heldur
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er það i öllu .að kenna gjaldmáta þeim, er
samkvæmthinum gildandi löguin við gengst
á sköttum qg öðrum tekjum landsins, því að
hann gjörir borgunina með ávfsunnm upp á
verzlunarhús í Kanpmannaböfn ekki að eins
leyfilega, heldur eiqnig ( mörgom tiifelluin
uauðsynlega, og þegar ávísanirnar eru sendar
með póstgufuskipinu á vorin með l., 2.,
eða hvað Múlasýslurnar snertir með 3. póstskipsferð, og ávísanirnar eins og venjulegt
er hljóða upp á «Sigt», þá er það auðsætt,
að þótt gjaldheimtumennirnir á lögákveðinn
hátt hafi gjört grein fyrir fje þessn, getur
það ekki verið komið inn í iandssjóðinn; fyr
en einhvern tfma á sumrinu, og að í reikningsyfirlitinu verður að ieija það meðal eptirstöðvanna.
En það er auðsætl, að þar
sem aföllum tekjum landsins t. d. fyrirárið I.
apríl — 31. desember 1873 eptir reikningsyfirlitinu voru borguð inn i ríkisfjárhirzluna
í Kaupmannahöfn 54,833 rd, 90 sk., en í
jarðabókarsjóðinn ekki meir en 29,394 rd.
38 sk., og að árið 1872—73 voru borgaðir
i ríkisfjárhirzluna 71,891 rd. 88 sk., en í
jarðabókarsjóðinn ekki meir en 20,878 rd.
86 sk., — að innborganirnar með þess konar
ávísunum geli valdið og eigi að valda þvf,
að eptirstöðvarnar hvert ár nema stórum
upphæðum; en þess ber vel að gæla, að
þessar eptirstöðvar má ekki með neinu móli
kenna embættismönnum iandsins, og að allar getsakir um deyfð og eptirgangsleysi
þeirra í þessu tilliti eru með öilu ástæðulausar, og sýna ekki annað en tortryggni og
ókunnugleik frá hálfu þeirra, er koraa fram
með þær.
Að því mjer er kunnegt, eru «Uodeibilag» eða fylgiskjöl þau um leigumála umboðsjarða, er hin heiðraða nefnd beodir á,
sem í Danmörku cru látin fyigja fjárlagafrumvarpinu,ekki yfirgripsmeiil, ep þær skýringar, sem í þessn tilliti eru gefuar í athugasemdunum, er hjer liggjafyrir; — en með ársreikningum umboðsmanna verðasjálfsagtgjörð
skil fyrir þessu, og þegar ársreikningnr lands,sjóðsins verður lagður fyrir yfirskoðunarmenn þá, er ræðir um i 26. gr. stjórnar-

skrárinnar, munu þessi «Underbilag» einnig
Jeg skal
koma tii eadnrskoðnnar þeirra.
bæta því við, að jeg er hinni heiðruðunefttd
samdóma um það, að fyrirkomulagi þvf, er' á
sjer stað með tillili til bygginga umboðs- og
klaustuíjarða hjer á landinu, sje f mðrgú ábótavant, og þurfi endurbótar; en jeg finn
ekki á8læð« til við umræðu fjáriaganna að
fara lengraút í þetta, þvf að þessu fyrirkomulagi verður sjálfsagt að breyta, ef það
er álilið nauðsynlegt, með sjerstöku lagaboði.
þar sem hin heiðraða nefnd á bls. 11 við
3. gr. hefur getið þess, að hún enn hafi
engar skyrslur getað fengið um afgjald af
umboös- og klansturjörðum, þótt nefndin hafi
leitað þeirra, skal jeg bæta því við, að hún
hefur ekki leitað þessara skýrslna hjá landshöfðingjanum, en að jeg, ef svo hefði verið;
skyldi fúslega hafa láiið henni þær í tje, að
svo miklu leyti, sem mjer hefði unnt veriði
Atbugasemdir hinnar heiðrnðu nefndar um
hjálparsjóðinn eru mjer ekki vel ljósar, og
jeg held að þær að rnestu ieyti sjeu byggðar
á misskilningi, sem að vísu eptir öllum
kringumstæðum, sem liggja fyrir, getur verið
afsakaniegur, og þess vegna ælla jeg ekki að
svara þessum athugasemdum í polemiskum
anda, heldur vil jeg reyna tii að skýra þínginu (tarlega frá ástandi þessa sjóðs samkvæmt athngasemdunum við fjárlagafrnmvarpið, er að mfnu áliti nægilega skýrl, ef
þær eru rjetl skildar, lýsa ástandi hjilpararsjóðsins. Fyrst skal jeg geta þess, að landssjöðurinnl. apríl 1871, þegar samkvænat
lögunum 2. jan.1871 fjárhagsaðskilnaðurinn
komst á, átti ekki neina »Kassebehofdning«,
sem þó er alveg eauðsýnleg, þar semtekjurnar renua smámsaman iun í landssjóðinn,
en útgjóldin á að greiða til fast ákveðins
tíma, þégar þau farila til útborgunar, ög meira
að segja, tekjur landssjóðsins, að svo miklu
leyti sem þær ern goldnar af nmboðsjörðueum og hinum béinlínis-sköttum, renna ekki
inn í landsjóðinn, fyr en við lok reikningsársins og fleiri mánuðum á eptir. Aðfcmdssjóðurinn eigi að stðnr hefur getað staðið
straum af öilum útgjðldum símran á reikn-

86
ings-árunum 1871—1872 og að mestu leyti
einnig 1872—73 má þakka viðskiptum þeim,
sem verið hafa milli ríkisfjárhirzlunnar og
jarðabókarsjóðsins, þvf þau hafa gjört það
að verkum, sem nefndin stingur upp á að
einhver banki verði látinn gjöra. t*að mð
sjá af reikningsyörlitonum, að ríkisfjárhirzlan
þann 1. apríl 1872 átti í jarðabókarsjóðnum
»Saldo» upp á 35,177 rd. 74 sk., 1. apr.
1873 upp á 75,378 rd. 60 sk., og 1. jan.
1874 upp á 46,882 rd. 61 sk. Þessar tölur
munu hjer nægja til þess að sanna, að ríkissjóðurinn hefur um þessi 3 ár ráðstafað útgjöldum og inngjöldum vorum að nokkru
leyti á Ifkan hátt og t. d. »Nationalbanken»
i Kaupmannahöfn vinnur fyrir rikissjóðinn,
en þar að auki oss langtum meira í hag;
þvi að eins og kunnugt er, ávaxtast ekki fje
rikisfjárhirzlunnar i jarðabókarsjóðnum. Jeg
skal seinna koma aptur til viðskipta þessara
sjóða, en hjer mun nægja að benda á þetta atriði.
Tekjuafgangarnir voru við árslok 1871 —
72, eins og nefndin tekur fram: 10,980 rd.
33 sk., en samkv. reikningsyörlitinu fyrir
1872—73 var þeim eptir endurskoðun breytt i
samtals 10,519 rd. 39 sk. að meðtöldum eptirstöðvunum (Restancer), er voru 15,402 rd.,
en hjer af leiðir að hjálparsjóðurinn þ. I.
apr. 1872 ekki átti einn skilding kontant, og
að ekki var til einn skildingur i »Kasseholdningunni*.
Tekjuafgangarnir fyrir árið
rd.
sk.
1872—73 voru ....................... 26,811 82%
að meðtöldum eptirstöðvunum 11,438 57%
bætist við hina nefndu upphæð tekjuafganganna . . . 26,811 82%
tekjuafgangarnir frá 1871—72 10,519 39
verða 37,331 25%
og dragist frá þessari upphæð
eptirstöðvar reikningsársins . 11,347 44%
verða eptir 25,983 77
en af þessari upphæð var varið
samkvæmt tilsk. 4. marz 1871
til byggingar hegningarbússins
f Reykjavík . . . . , . 15,304 88
afgangurinn 10,678 85
var innifalinn sumpart í »Versurer og Ðe-

posita», sumpart i peningum, sem inni stóðu
hjá ríkisfjárhirzlunni, sem að þeim frádregnum átti i jarðabókarsjóðnum 75,378 rd. 60
sk.; og 27 5 rd. voru gjörðir arðberandi hjá
vegasjóði suðuramtsins. það mun af þessu
vera öllum Ijóst, að ekki gat hjálparsjóðurinn sett einn skilding umfram áleigu l.aprfl
1873. Eptir reikningsyörlitinu fyrir timabilið
l. apríl 31. desember 1873 voru tekjuafgangarnir.............................. ..... 29,349 rd. 25 sk.
en af þessum voru úlistandandi tekjur
.... 12,810— 43% í reiðum peningum
16,538 — 77%Og frá hinum undangangandi tveim árunum
voru
tekju-afgangarnir
samtals 37,331 rd. 25*/3
sk.; við endurskoðunina var þeim breylt f
37,206 rd.
75% sk.
og að frádregnum þeim
upphæðum, sem við úrskurð hínna eldri rcikninga báru hinum danska
rfkissjóði 1011 rd. 61 sk.
36,195 — 14*/2 samtals 52,733 — 92 og af þessum var, eins
og áður er getið um, varið
til hegningarhússins
.
15,304 — 88
verða eplir 37,429 — 4 og þar að atiki átti hjálparsjóðurinn arðberandi skuldabrjef fyrir 17,181 rd. 64 sk., sem
voru sumpart hið eldra innskriptarskýrteini
upp á 600 rd., sumpart skuldabrjef þau, er
dómsmálasjóður landsins áður átti og sem
ekki var varið til hegningarhúsbyggingarinnar 9,175 rd., og sumpart skuldabrjef, sem
Reykjavíkurkaupstaður og suðuramtsjafnaðarsjóður hafði geöð út i tilefni af þessari byggingu. En meðan hjálparsjóðurinn átti kontant 37,429 rd, 4 sk. og f arðberandi skuldabrjefum 17,181 rd. 64 sk., samt i útistandandi tekjum 12,810 rd. 43‘/3 sk., sem samtals gjörir 67,421 rd. 15% sk., stóð jarðabókarsjóðurinn eptir reikningsyörlitinu f skuld
við rikisfjárhirzluna um 57,174 rd. 56 sk.
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Mismunurinn milli þessarar npphæðar.................................. 67,421 rd. 15% sk.
og þeirrar, er tilgreind er
{ alhugasemdunum bls. 6
(sjá bls. 17. hjer að fram.) 65,544 — 39% —
1,676 — 72 —
er innifalinn í því, að skuldabrjef dómsmálasjóðsins, sem komin eru í staðinn fyrir útgjaldagreinina 7898 rd. 24 sk. til hegningarhússins voru, 9175 rd. eða 1276 rd. 72 sk.
meiri, og að hið eldra innskriptarskýrteini
upp á 600 rd, bjer er talið með milli eigna
hjálparsjóðsins 1876 rd. 72 sk. Gn mismunurinn milli upphæðar þeirrar, er tiltekin
er í athugasemdunum . 65,544 rd. 39% sk.
og þeirrar, er talin er
upp i nefndarálitipu bls. 3,
(sjábls.56 hjeraðframan) 67.141 — 44% —
1,597 — 5
kemurafþvf, aðhin háltvirta nefnd ekki hefur
tekið til greina áhrif þau, sem endurskoðun
reikninganna, hefur haft á tekjuafgang hvers
árs, þvf ef nægilegt tillit verður tekið tii þess,
sem um þetta er tekið skýrt fram i reikningsyfirlitunum, þá verður reikning hinnar
heiðruðu nefndar að semja þannig:
tekjuafgangarnir 1871—72 10,519 rd. 39 sk.
—----- r— , 72—73 25,675— 7I% —
1. apríl — 31. des. 73 29,349 — 25 —;
65,544 — 39% —
eða einmitt hin sama upphæð og talin er í
athugasemdunum við frumvarpið.
Jeg held, að jeg nu nægilega hafi lýstástandi hjálparsjóðsins, eins og það var l.jan.
1874 og gjört er grein fyrir f athugasemdura frumvarpsins; en reikningsyfirljlið fyrir
árið 1874 hefur ekki orðiðsamið,þegar. átti
að búa til fjárlagafrumvarpiðj Sem liggur fyrir,
og það hefur enn. þá ekki orðið sent hingaðaf ástæðum þcim, sem jeg áður hef bent á
og sem ekki er að kenpa stjórninni eða
embættismðnnum landsins um. .
Jeg tek það upp aptur, hvorki við lok
reikningsársins 1871—'72 eða 1872—73 gat
verið umtalsmál að setja fje hjálparsjóðsins
á leigu, og þegar á reikningstímabilinu frá
1. apr. til 31. des. 1873, þar sem fyrst var

mögulegt að koma þessu á, hefur hjálparsjóðurinn eignazt arðberandi skuldabrjef upp
á hjer um bil 17,000 rd., en hin «kontante
Beholdning» var við árslok bjer um bil 37,000
rd., sem að mínu áliti má eigi miklu minni
vera, til þess að landssjóðurinn geti staðið
straum af útgjöldum sfnum. Af þessari upp*
hæð hjer um bil 74,000 kr. er seinna samkvæmt athugasemdunum varið circa 47,000
kr. til þess að kaupa handa hjálparsjóðnum
innskriptarskýrteini upp á 50,000 kr., en arðberandi «Activer» hans eru þar með auknar,
þannig, að þær nú eru samtals hjer um bil
84,000 kr., og hjer við verður að bæta, 1.,
láni þvf sem lofað er Reykjavíkurkaupstað
upp á 10,000 kr., en af þessari upphæð er
sem stendur að eins útborgaðar 5,000 kr.,
og 2) þar að auki er árið 1874 til byggingar hegningarhúsa i Stykkishólmi, á ísafirði,
á Akureyri, Eskifirði og Vestmannaeyjum
samkv, tilsk- 4. marz 1871 útborguð talsverð
upphæð, sem fyrst kemur til greina í reikningunum fyrir árið 1875, og sein einnig verður arðbeqmdi með því, aö hlutaðeigandi amtssjóðir eiga að gefa út rentuberandi skuldabrjef til bjálparsjóðsins fyrir þessum upphæðum. .
Jeg held, að hjer muni nægilega sýnt og
sannað, að stjórninni verði nú eigimeð rökum kennt um það, að hún hafi ekki gjört
fje hjálparsjóðsins eins arðberandi og kostur
befur verið á. — Að öðru leyti skal jeg geta
þess, að hjer liggur ekki fyrir endurskoðun
reikninganna fyrir hin undanfarandi ár, en
einungis umræður um fjárlögin fyrir 1876 og
1877, og að ekki muni vera ástæða, tjl að
fara lengra út f þessa reikninga, en nauð-t
synlegt er til þess,. að gjöra sjer Jjós þau
atriði, er eiga að bafa áfarif á fjárlögfn fyrir
hið nefnda tfmabil.
, Hvað snertir viðskipti jarðabókarsjóðsins
við rfkisfjehirzluna f Kaupmannahöfn,: tók jeg
það fram áðan, að þeim hefur verið hagað
á þann hátt,sem landssjóðnum hefur verið
mest f hag, með þvf að það einmitt eruþessi
viðskipti, sem hafa komið þvf til leiðar,að
landssjóðurinn hefur getað staðið straum af
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útgjðldum sfnum og látið sjer nægja nijðg
litia «kontant Kassebeholðning*, án þéss að
taka upþ töluvert lán ogávaxta það; — fyrst
nú frá 1874 að reikna er landssjóðnum fært
að vera án þessarar aðstoðar frá hálfit ríkisfjárfairzlunnar, og, ef þess er kraflzt, aðborga
henni út í hönd það fje, sem bún áf jarðabókarsjóðnum, — en ef tíl þess kemur, mnn
ekki nægja svó lítil «Kassebeholdning», sem
gjört er ráð fyrrr f athugasemdiinum. Viðskiptin millum þessara sjöða eru innifalin f
þvf, að margar tekjur landssjóðsins verða
borgaðar beinlfnis inn f og mörgum útgjöldum hans ávfsað til útborgunar af rfkisfjehirzlunni, og hins vegar ýms útgjöld hennar, t. d. eptir póstáÝfsunum o.fl., eru borguð bjer f landinu úr jarðabókarsjóðnnm; ríkisfjebirzlan hefur þannig f rauninni verið
«Bank» banda landssjóðnum, og bún hefur
f raoninni gjört landssjóðnnm alla þá þjónustu, sérn nokkur «Bafik» geturgjört, og hún
gjörir þetta — eg tek það upp aptur — án
þess að reikna sjer rentur af upphæðum
þeim, sem hún hefnr innistandandl f jarðabókarsjóðnum, en að hann hafi haft nokk«ð innistandandi í rfkisfjebirzíunni, hefur
hingað til ekki verið umtalsmál, og mnn Ifkkga ekki verða.
Á hinn bóginn skal jeg kannast við það,
að þegar hin "kontante Beholdning« hjálpársjóðsins verður stærri, en nauðsyn krefur,
muB vera ástæða' til að gjöra hana arðberandi om etundörsakir, þangað til henniverðnr ráðstáfað á annan hátt, sarrikvæmt fjárlögunum. Hvort sparisjóðurinn f Reykjavfk
getur tekið að sjér að táka á móti og ávaxta
þvílfkar npphttðlr/ get’ jeg sem stendur eigi
dæmtum; að «Nattonalbanken» f Kaupmannaböfristofni*filiál» hjér í landihu, mundí
sjálfsagt vera landinu og sjer I lági verzfnn
taodáins rnjög hagfeltt, óg emriig mundí það
frá’. teodsjóðshis háifo'verá mjög! œsMégt;
jegskát þess vegba' fynr riiítt leytí stýðja að
ölhrm tiiraenttm, er gj&fðaK mutra Verða til
þess að koma þesskonar «flliál» af «Nátiönalbanken» upp hjer f lándinu. Sá misskihnngur frá hálfu binnar heiðruðu nefnd-

ar, sem rlkir með t. a. m. ásland hjálparsjóðsins f heild sinni, hefur líklega valdið
ýmsum annmörkum, er hún hefur tekið fram,
en sem að mfnu áliti eni ekki á rökum
byggðir. Jeg skal taka t. d.: til áð sanna
skoðnn- nefndarinnar um það, að landið hafi
orðið fyrir drjúgum leigumissi af fje sínu, ér
neðst á 3. bls. (56. bls. hjer að framan)
tékrð fram, að í fjárlögunum sje eigi reiknuð leiga riemá af 69,550 kr. fyrir árin 1876
til 1877, en hitt vaxtarfje landsins (68,302
kr., auk 10,000 kr. láns til Reykjavlkurkaupstaðar frá II. juní 1875, alls 78,302 kr.) er
svoá sig komið, að Bmámsaman verður borgað upp í það, og fer þvf, eins og stjóénín að
orði kemst, «innstæðan minnkandi» o. s. frv.
Ætli nú ekki að það sje meining hinnar
heiðruðu nefndar, að í fjárlagafrumvarpinu
sje ekki reiknuð renta af meira en hinum
69,550 kr. og ekkl af hinu vaxtafje hjálparsjóðsins? Hiri heiðraða nefnd hefur rjett að
mæla, ef hún fer ekki lengra en til 4. gr.,
I. tölnl., en ef hún tekur tillit til 2. tölnl.
sömu greinar, þá er það f áugnm uppi, áð
af hfnu vaxtafjenu ern reiknaðir f frumvarpinu vextir fyrir árið 1876 2,796 kr. óg fyrír
árlð 1877 2,620 kr. Að þetta fje sje lánað
ýmsnm sveftasjóðum á móti árlegri endurborgun, held jeg aðhinum heiðruðu þingmönnirm þyki vel til fallið, að upphæð sú,
sem hvert áf verður endurborgUð Uþp f innstæðuna, fyrst rim sinn auki hina «kontante
Beholdning»? og þar á eptir verði várið til að
aíika innátæðufje hjálþarsjóðsins, er að mfnu
átiti sjálfsagt.
Áð öðrri leýti held jeg, ‘ áð
jeg nægilegá skýrt hafl tekið fram það, serii
nauðsýnlógt er til áð' dæma um vaxtafje
hjálparsjóðsiris, og jeg skál skýrskota tif þess,
ffem jeg ( þvi tílliti áður hef gritið um.
Einnig munu skýringár mfnari sambandi víð
athugasemdir frumvarpsins nægja tíl þess að
sýna, hvernig ástand hjálparsjóðsins var þatin
1. janúar 1874; um ástand hans þann 1.
janúar þ. á. mun sjálfságt reikningsyfirlitið
fyrir 1874, er enn þá er ókomið, gefa hinar
nauðsynlegu uppiýslngar. Þar sem hjálparsjóðurinn ekki hefur keypt skuldabrjef þau,
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sem dómsmálasjóðurinn átti, heldur hefur
borgað út f reiðu - peningum kostnaðinn
fyrir byggingu hegningarhússins 7,898 rd.
24 sk., sem tilgreindir eru bls. 6 i athugasemdunum, og aptur á móti hefur fengið afsalaðar eptirstöðvar dómsmálasjóðsíns bæði
i reiðu - peningum og prívat - skuldabrjefuro
upp á 9,175 rd.; á meðan rikisskuldabrjef
dómsmáiasjóðsins voru seld til þess að borga
hinn kostnaðinn, hefur það ekki haft nein
áhrif á ástand hjálparsjóðsins, hvort þessi
skuldabrjef had verið seld eptir gangverði
eða ekki.
Að öðru leyti voru hjer um bil
4,500 rd. uppsegjanleg skuldabrjef, sem eru
út borguð af ríkissjóðnum með fullri upphæð þeirra, en hjer um bil 1,200 rd. hafa
verið seldir eptir gangverði.
Enn fremur er það misskiiningur annaðhvort á mfnu brjefl tii nefndarinnar eða á
athugasemdunum, þegar hin heiðraða nefnd
vill bæta mismuninum roilli upphæðar og
gangverðs á ríkisskuldabrjefumuppi 50,000kr.
með 3048 kr. 61 a. við 68,077 rd. 15’/a sk.
Jeg held, að það eptir þvi sem jeg bef skýrt
frá muni yera öllum Ijóst, að hjálparsjóðurinn, eins og hann á að leggjast til grundvallar
við fjárlög þau, er hjer ræðir um, sje að reikna
þannig:
a, f «kontant Beholdning» 27,906 kr. 69 a.
b, í útistandandi tekjum . 25,620 — 91 c, f innskriptarskýrteinum 51,200— » d, i arðberandi skuldabrj.. 33,163— 33 137,890 kr. 93 a.
Eq af hinum siðast nefndu skuldabrjefum er stípuleruð endurborgun, sem nemur
bjer um bil 988 kr. hvert ár.
Einsogbent er á á bls. 9 i athugasemdunuro, verðor við þessa upphæð á árunum 1874
og 1875 bættbjer um bil 63,500 kr. í lánum
handa amtsjafnaðarsjóðunum og Reykjavíkurkanpstað; og hjálparsjóðuriim mnn. samkv.
þessu eiga við érelok þessa árs i arðberandi
innstæðufje hjer um bil 150,000 kr., en um það
hve mikið þar að auki muni vera í «kontant
Beholdning* og útistandandi tekjum, get jeg
sjálfsagt að svo stöddn eigi daemt.
Hvað snertir styrktarsjóð ísiands, skal jeg

skýrskota til athugasemd. og fylgiskjalsins II
við þær. f»að er anðvitað, að þó að athugasemdirnar ekki bafl inni að halda nema reikninginn fyrir árið 1874—75, hefur reikniogur verið saminn fyrir hvert ár frá 1866 til
1874 og endurskoðaður á venjulegan hátt, og
jeg efast ekki um, að stjórnin muni vera fús
á, að láta þinginu þessa reikninga í tje, þegar
þess verður óskað frá þingsíns hálfu. — En
um reikningstilraunir hinnar heiðruðunefndar
í fylgiskjali hennar 1. tölul. álít jeg það ónauðsynlegt að svo stöddu að fara neinum
orðum.
Ef Laugarnes eptir virðingargjörð þeirri,
sem nú er fram farin, ekki er veðbært fyrir
skuld þeirri til landssjóðsins, sem jörðin nú
er veðsett fyrir, mun sjálfsagt binu nauðsynlega verða ráðstafað til að uppsegja að minnsta
kosti svo miklum hluta af skuidinni, að hún
samkvæmt hinum gildandi reglum verði nægilega tryggð í jörðinni.
Með tilliti til lestagjaidsins af póstskipinu mun það nægja að skýrskota til þess,
sem jeg áður i öðru máli hef tekið fram um
þetta spursmál.
Jeg beld, að jeg nú hafl svarað hinnm
almennu alhngasemdum hipnar heiðruðu
nefndar, og jeg skal svo snúa mjer lil fjárlagafrumvarps nefndarinnar, sem yfir höfuð
að taia ekki virðist mjer stjórnarfrnmvarpinu
svo frábrugðið, hvorki að forminu nje að efninu, að vel mætti bafa komið breytingum þeim,
er ræðir um, á við stjórnarfrumvarpið.
Við 1. gr. skal jeg einungis geta þess,
að tölul. 13., gjöld af vínföngum, virðist rojer
of hátt áætiaður með 80,000 kr., þv( að þó að
þetta gjald hafi farið vaxandi um hin seinustu tvö ár, má eptir inínu áliti ekki ætla
meira fyrir árið 1875, en í hæsta lagi 60,000
kr.; þessi npphæð er að vísu «kalkulatorisk»,
eins og bæði uppbæð stjórnarfrumvarpsins og
nefndarinnar, en hún mun, ef tiisk. 26, febr,
1872 verður hatdið óbreyttri, vera hinpi eönmj
uppbæð nær enágizkun nefndarinnar; og það
má álíta varúðarvert, að til taka þess konar
kalkuiatoriskar uppbæðir með ofstórum tölum i fjáriögum, Jeg skai þess vegna geyma
12

90
mjer rjett til við 3. umræðu, að stinga upp á,
að þetta gjald verði til tekið með 60,000 krónnm, ef hin heiöraða nefnd ekki sjálf finnur
ástæðu til að stinga upp á þessari breylingu.
Við 1. gr. 12. tölul. hefur bin heiðraða
nefnd stangið upp á, að telja tekjur póstsjóðsins meðal annara tekja landsins, afþví henni
virðist þessi upptalningsmáti glöggari en sá,
sem við hafður er f frumvarpinu, þar sem gjörð
er í einu yfirliti grein fyrir bæði tekjum og
útgjöldum póstsjóðsins. Mjer virðist stjórnarfrumvarpið glöggara, eins og það er samkvæmt því, sem við gengst í öðrum löndum,
að svo iniklu leyti sem mjer er kunnugt, en
ef þingið aðhyllist skoðun nefndarinnar, ætla
jeg ekki að mæla móti henni.
Ileldur hef
jeg ekki neitt á móti því, að þessar tekjur
verði kalkuleraðar til 7500 kr. árl., eptir því
sem afnotun póstanna og tekjur hafa aukizt
hið seinasta ár, en jeg skal geta þess, að
póstreikningurinn fyrir 1874 ekki var kominn til stjórnarinnar, þegar frumvarpið var
samið.
Með skýrskotun lil þess, sem jeg hef
tekið fram um bjálparsjóðinn eða viðlagasjóðinn, skal jeg geta þess, að mjer virðist ekki
ólíklegt, að af afganginum frá 1874, 1875 og
ef til vill 1876 -- en um þelta get jeg sjálfsagt
ekki dæmt fyr en nefndarálitið um útgjöld
landssjöðsins liggur fyrir — verði auk þeirra
63,500 kr., er ætlaðar eru til lána handa amtsjafnaðarsjóðunum og Reykjavíkurkaupstað varið
nokkru fje til að setja á leigu eðatil þess að kaupa
fyrir rfkisskuldabrjef,— en það er ekki líklegt, að til þessa muni verða afgangs svo
mikið, sem nefndin víð 4. gr. 1 tölul. gjörir
ráð fyrir, en henni hefur, ef til vill, yfir sjezt
2. tölul. sömu greinar stjórnarfrumvarpsins;
jeg hef þess vegna ekki neitt á möti þvf, að
upphæðin við 4. gr. L tölul. fyrir árið 1877
verði hækkuð, en jeg álft hækkun með 2000
kr. of mikla; jeg skal þess vegna skjóta
þvf til hinnar heiðruðú nefndar, hvort hún
ekki muni finna áslæðu til við 3. umræðu að
gjöra uppástungu um, að upphæðinni 4,782
kr. verði breytt í 3,782 kr.
Við 4. gr. 4. tölul. staíl. d hefur hin

heiðraða nefnd stungið upp á, að veita lil
sjúkrahússins á Akureyri, auk árlegs styrks
400 kr., styrk 2000 kr., — jeg hef ekki sjeð
bæna'rskrá þá, sem þessi uppástunga erbyggð
á, og get að svo stöddu eigi dæmt um hana,
en jeg hef ekki neitt á móti því, að stjórninni verði gefin heimild til, að veita sjúkrahúsinu þennan styrk, annaðhvort sem gjöf eða
sem vaxtarlaust lán, á meðan sjúkrahúsið er
notað sem þvílíkt, — en álíka styrkur sem
vaxlarlaust lán hefur verið veiltur sjúkrhúsinu
í Reykjavík.
Framsögumaður þakkaði landshöfðingja
fyrst fyrir kurteisi þá, er hann hefði sýnt
nefndinni, og mundi nefndin einnig vilja
mæla honum f sama mæli. Nefndin hefði
búizt við því, að landshöfðingja mundi þykja
hún nokkuð harðorð, og kæmi henni það
ekki óvart.
Hvað snerti höfuðatriði málsins
viðlagasjóðinn, þá sæi hann sjer ekki fært að
fara út í það á þessum fundi, þvf að hann
kvaðst fyrir sitt leyti ekki hafa getað fylgt
alstaðar með f ræðu landshöfðingja, þar sem
mönnum hefði legið við að drukkna i tölum.
En hann vildi geyma sjer rjett til, að svara
seinna ræðn landshöfðingja eptir því, sem
hann gæti, þegar ræða hans væri búin að
liggja lil sýnis á lestrarsalnum.
Þar sem
landshöfðingja hefði þótt nefndin of heimtufrek með skýrslur, þá kvaðst hann vilja,
nefndinni til afsökunar, skýrskota tii þess,
sem f þessu efni við gengist f öðrum löndum.
Áf nefndaráliti rfkisdagsnefndarinnar f fjárlagamálinu 1855 mætti sjá, að sú nefndhefði
ekki sfður heimtað slikar skýrslur, en gjört
væri < þessu nefndaráliti. En formaður fjárlaganefndarinnar í rfkisþinginu það ár var
Monrad. Landshöfðingi gæti og ekki borið
á móti þvf, að nefndinni hefði verið það til
stórmikillar tafar, að verða að ganga eptir
og tína saman allar skýrslur, sem bún þurfti
með. Þar sem landshöfðingi hefði sagt, að
áætlun eins byggingarmeistara um kostnað á
aðgerðum bygginga væri nægileg f því efni,
þá væri það undarlegt, að hann skyldi mæia
svo, þvf að honum mætti þó vera það kunnugt, að í öðrura löndum, og þar á meðal í
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Danmörku, er oss væri næst, væri aldrei látin nægja þannig ein áællnn. Nefodin hefði
og dálitla sönnun fyrir því, að þetta væri
ekki ástæðulaust. Nefndin hefði nefnilega
aðra áætlun, en landsböfðingi um aðgjörð þá,
er hjer ræddi um, og sú áællun nefndarinnar gengi miklu lægra, en bin.
En allir
samvizkusamir þingmenn, sagði hann.og samvizkusamir eiga allir þingmenn að vera, hljóta
að kynoka sjer við, að kasta þannig fje út í
óvissu.
Skýrslur þessar eru þannig alveg
nauðsynlegar bæði fyrir landstjórnina og
nefndina. Landshöfðingi fór þar næst að tala
um aðhald á reiknÍDgshöldurum, og mátli
búast við þvf af honum, að hann eigi fremur verði sjáifan sig en undirmenn sína, eins
og hann líka gjörði; sýndi hann í því drengskap sinn. En þó mun hann eiga erfitt með
að hrekja það, að talsvert sje ábótavant f
þessu efni. Landshöfðingi talaði um, aðtveir
reikningar befðu komið svo seint, að þeir
urðu ekki sendir fyr en með júníferð póstskipsins. Um annan þessara reikninga var mjer
nokkuð kunnugt, að þetta kom af óhagkvæmni i gjaldmátanum.
En þótt nefndin
hafl, ef til vill, tekið fram, að þetta væri að
miklu ieyti gjaldheimtunni að kenna, þá er
það athugavert, að þótt það geti vel verið,
að fjeð sje eigi komið inn nógu snemma, þá
geta þó reikningarnir sjálflr komið nógu
snemma.
En ef það er satt, að mögulegt
sje að senda reikningana, þótt fjeð sje ekki
sent fyr en.seinna, þágátu reikningar stjórnarinnar komið hingað fyrir l.júlí. Hið eina
harðyrði, sem landshöfðingi valdi nefndinni
— því að harðyrði mun víst eiga að kalla
það, — var það, að hún væri tortrygg. En
þetta er þó i sjálfu sjer ekki svo raikið harðyrði. þvf að hvað eigum vjerað vera? Vjer
eigum einmitt að vera tortryggnir. það er
skylda vor. Hvað ókunnugleika vorn, sem
landshöfðingi talaði um, snertir, þá er sá
ókunnugleiki stjórninni einni að kenna, því
að skýrsla landshöfðingja var nokkuð öðruvfsi
en skýrsla stjórnarinnar, en ef skýrsla hennar
er ekki rjett, þá sjer landshöfðingi, að ókunnugleikinn er hvorki sjálfum honum nje nefnd-

inni að kenna, heldur stjórninni einoi. t’að
er satt, að jeg sem formaður nefndarinnar
bað landshöfðingja um skýrslu viðvíkjandi
afgjöldum af landsjörðum, og hann svaraði, að
eptir 3 vikur væri hann fær um að láta þær
af hendi; en á því millibili hefur hinn háttvirti landshöfðingi einmitt, eins og honum er
vorkunn, verið að ýta undir nefndina,að flýta
störfum sínum. Vjer höfum og fengið hjá
honum ýmsar skýringar, sem ekki skara fram
úr öðrum að þvf, hvað þær eru greinilegar.
Landshöfðingi talaði um, að ekki væri um
það að tala, að ávaxta fje i jarðabókarsjóðnum. Þetta er satt eins og nú stendur á.
En hefur þá landssjóðurinn vöxtu af fje, er
hann á í ríkissjóðnum? því að það kemur
líka eins og sjá má af eldri áætlunum og
reikningsyfirlitum stundum fyrir, að landssjóðurinn á hjá ríkissjóðnum. Landshöfðingi gat
þess, að honum þætti nefndin hafa tekið of
djúpt (árinni með gjald af brennivíni; sjá I.
gr. tölul. 13. En taki nefndin of djúpt í árinni í þessu, þá er það víst að stjórnin tekur ekki síður of grunnt í árinni um það atriði. Stjórnin segir, að tollurinn fyrir árið
1874 sje 20,000 krónur. En lil upplýsingar
þessu vil jeg gela þess, að árið 1872 fluttust til landsins nálægt 610,000 pottar af
brennivíni. Þetta hefði gefið í toll um 100,000
kr. eptir hinnm gildandi loll-lögum. Nú vila
það allir, að áður en toll-lögin frá 1872 náðu
gildi, flýttu kaupmenn sjer, að byrgja sig upp
með vínföng sem mest þeir gátu, svo að fyrstu
árin á eptir urðu w'nflutningar í minnsta lagi.
En eptir því sem þessar vinbyrgðir kaupmanna hafa gengið upp, eptir því hafa vfnT
aðflutningar farið vaxandi, svo að nú eru þeir
aptur orðnir miklu meiri en t. a. m. 1873,
og þó er líklegt, að enn fari þeir vaxandi.
því það er kunnugt, að líkindi eru til, að
brátt komi lög, er hækka loll á vínföngum.
Nú er annaðhvort, að þessi lög komast á
eða ekki fyrir næsta vor; komist pau á, hljóta
þau að hafa þau áhrif, að tekjugrein þessi vaxi;
komist þau ekki á, mun hún þó vaxa, af því,
að, eplir því sem áður var sagt, er líklegt að
vínflutningar fari vaxandi, og eykst þá toll12*
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gjaldið eptir hinum nú gildandi lögum, þvl
að' kaupmenn munu flýta sjer eins og fyr að
flytja að sjer, áður eu tollurinn fer að kreppa
meir að þeim. Jeg vona þvi, að i þessu náist
samkomulag við hinn hæstvirta landshöfðingja.
Jón Siffurðsson kvaðst að eins vilja tala
nokkur orð um 4. gr. frumvarpsins stafl. d.
Landshöfðingi hefði mlnozt á styrk handa
sjúkrahúsinu á Akureyri, og sagðist hann þvf
vilja gjöra nokkra grein fyrir nppástungu
nefndarinnar utn þetta atriði. f>að hefði
hefnilega komið bænarskrá frá bæjarstjórninni
á Akureyri um, aö veita sjúkrahúsinu þar
3000 króna styrk eilt skipti fyrír öll, og 1000
krónur árlega. Éins og kunnugt væri, hefði
einn veglyndur danskur kaupmaður, sem rekur
verzlun á Akureyri, gefið 5000 rd. til stofnunar
sjúkrahúsinu ; það væri nú búið að koma þvf
{ stand, og það hefði unnið að ætlunarverki
sínu i eitt ár, og mætti hann segja, að þar
hefðu færri en vildu fengið inntöku, enda
gæti hann eptir eigin sjón dæmt um það, að
sjúkrahús þetta væri enn að mðrgn ófullkomið, þyrfli þar bæði að auka við herbergjUm og rúmum handa sjúklingum, og stækka
og endurbæta böðunarhúsið og böðunaráböldin.
Þaö þyrfti þvi talsvert fje til að koma þessu
öllu í viðuhanlegt ástand, og það fje væri
hvergi að fá, nema ef læknasjóðurinn hlypi
hjer undir bagga. Bænarskránni hefði fylgt
áætlun um þetta, er hefði farið fram á 3000
krónur. Nú hefði fjárlaganefndinni sýnztöli
sanngirni mæla með þvi, að verða að einhverju leyti við bæn Akureyrarbúa, og það
því fremur, sem sjökrahúsið hjer í Reykjavik
hefur fengið verulegan styrk úr landssjóði
sjer til hjálpar. En nefndinni hefði þó sýnzt
ekki næg ástæða til, að veita meira íje en
2000 krónur í eitt skipti fyrir öll, og svo 400
krónur árlega, og kvaðst hann vona, að þingmönnum þætti það ekki ósanngjarnt.
t’ar sem talað hefði verið um afgjald af
umboðsjörðum, þá kvaðst hann að vísu fyllilega vera þvi samdóma, að gjaldmáti á jörðum þeim væri víða óviðkunnaniegur og landssjóðnum miður hagfelldur. En þó væri það
annað, er meira væri athugavert, sem væri

það, að nálega væri 1/3 allra afgjaldanna, er
gengi f ýmislegan kostnað, en kæmi aldrei í
landssjóðinn. j>að væri sjálfsagt, að sumum
þessum kostnaði yrði ekki Ijett af, sízt fyrst
um sinn, svo sem prestsmötu «. fl., en aptur
væri líklegt, að sumt af þessu mætti laga
með lítilli fyrirhöfn. Þannig virtist svo, sem
umboðslaunin ’/« allra jarðarafgjaldanna sjeu
óþarflega há; benti hann landshöfðingja á,
hvort ekki væri ástæðæ til að koma öðru skipulagi á innheimtu jarðargjaldanna, svo sem
með því, að fela innheimtuna á hendur sýslumönnum, annaðhvort fyrir engin umboðslaun,
eða þá fyrir miklu lægri, en nú tiðkast.
Hálldór Kr. Friðriksson sagði, að sjer
hefði farið líkt og framsögumanni, að hann
hefði eigi getað fengið skýrt yfirlit yfir reikning iandshöfðingja og allan talnasæg hans.
En hann kvaðst þó halda, að landshöfðingi
hefði komizt í ráuninni að likri niðurstöðu og
nefndin með þessar 67421 rd. 15’/2 sk., enda
mundi varla þurfa eins flókinn reikning og
iandshöfðingi hefði komíð með, tii að sýna
fram á ósamkvæmni hjá stjórninni 1 þessum
reiknlngi; því áð eigi þyrfli annað, en skoða
reikningsyfirlitið fyrir 1873, og stæði þar á
bls. 23, að leifarnar væru 50,239 rd. 47’/3 sk.,
en á næstu blaðsíðu væri sagt, að viðlagasjóðurinn ætti á vöxtum 17,181 rd. 64 sk.,
eða samtals 67,421 rd. l5’/3 sk., en í athugasemdunum við fjárlagafrumvarpið núna væri
sagt, að sjóðurinn hefði verið beint eptír
hinu nefnda reikningsyörliti 65,544 rd. 39’/3
sk. við árslok 1873, og væri þar auðsjáanlega einhver villa, sem engin grein væri fyrirgjörð, og það væri þessi villa, sem nefndin
hefði beðið landshöfðingja skýringar á, en
eigi fengið.
Landshöfðinffi sagðist vera samdóma
framsógumanni um það, aðsleppa umræðunum
um viðlagasjóðinn, þangað til ræða sín vœri
Hann kvaðst
orðfn kunnug þingmönnum.
vilja geta þess um ávísun þá, er frarasögumaðurinn hefði minnzt á, að eptir því sem
hann gæti munað, hefði hún verið opp á
Gránufjelagið, og hann hefði enga ástæðu
haft tii að efast um, að hún yrði tek-
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in til greina, þar s'em hún hefði verið
send frá manni, er var verzlunarstjóri við
Gránufjelagið. það væri eigi rjett skoöun
hjá framsögumanni, að þótt ekki gætu allir
peningarnir komizt með fyrstu póstskipsferð,
þá væri þó vel möguiegt að senda reikningana með þeirri ferð. Þetta væri ekki mögulegt eptir þvf sem póstferðum hagaði tilhjer
á landi, Og eptir tfma þeim, er sýslumenn
væru bundnir við með reikninga sína. þetta
fyrirkömulag væri að vfsn óheppilegt, og
kvaðst hann mundi gjöra allt, sem í sinu
valdi stæði, til að bæta úr þvf; þegar póstgöngunum yrði fjöigað. Hvað það snertir,
að éætlnn sljórnarinnar væri of lág, þáhefði
nefndin sjálf tekið fram ástæðnrnar fyrir þvi,
og vildi hann ekki fara að taka þær upp.
Það, sem varaforseti hefði 6agt nm kostnaðinn við umboðin, sagðist hann f öllu verulegu geta faiiizt á. En breyting á þessu yrði
ekki gjör nemameð sjerstöku lagaboði. Þar
sem framsögumaðor hefði sagt, að hann
hefði fengið loforð fyrir skýrlsum bjá sjer,
þá vildi hann geta þess, að hann hefði ekki
litið svo á, að þingmaðurinn beiddist skýrslna
sem formaður fjárlaganefndarinnar, eða fyrir
hönd þessarar nefndar.
Framsögumaður: Mig minnir að formaður
fjárlaganefndarinnarspyrði 1. þingmann Gulibriugusý6Íu um skýrelu, og þá hefði I. þingtnaður Gullbringusýsiu svaraö þvf, að skýrslur
gætu ekki fengizt ( bráð, því að þær yrðu
ekki tilbúnar fyr en eptir 3 vikur.
Tryggvi Gunnarsson kvaðst ekki ætla
að tala um sjálft aðalefui málsius, héldnr
að eins biðja deildina að áfelia ekki Gránufjelagið fyrir ávísun þá, er hjer hefði verið
nefnd. Hann kvaðst kannast við það, að ávi'surnn hefði koraið til Kanpmannahafnar á
næstliðnu vori, en benni tíefði ekkert »aðvísbrjef» fylgt eða vísbending nm þaö, hver
hana œtti, og kvaðst hann ekki enn þá vita,
hver ávfsunina hefði átt. þetta hefði verið
orsökin, að hún eigi var borguð, en ekki sú,
að fjelagið hefði ekki viljað eða getað borgað það, sem þvf bar skylda til.

í*cgar klukkan var orðin 2:’/4, var umræðunni frestað til mánudags eptir miðdag.
Á 33. fundi neðri þingdeiidarinnar 9.
dag ágústmán. kl. 5 e. m. var annari umræðu um fjárlagafrumvarpið, tekjubálkinn (1.
—6. grein) haldið áfram.
Framsögumaður kvaðst ætla að minnast
á reikning landshöfðingja yfir viðlagasjóðinn.
Munurinn á reikningi hans og reikningi nefndarinnar væri eigi mjög mikill. Eptir reikningi landshöfðingja hefði viðlagasjóðurinn
verið við árslok 1873 137,890 kr. 93 aurar.
Keikningur nefndariotiar væri þar á mót
þannig:
3Ldes. 1873 átti sjóðurinn: Rd. Sk.
1. Eptirstöðvar....................... 50,239 47’/j
2. í skuldabr. einstakra manna 9,175 »
3. í skuldabr. suðuramtsins og
Reykjavíkur . . . . .
7,406 64
4. Innskriptarskýrteini (af Hól$stólseign).............................
600 »
Samtais 67,421 15*/s
Nú er þess að gæta, að sjóðurinn i staðinn fyrir skuldabrjef
einstakra manna upp á 9,i75 rd.,
átti að eiga skuldabrjef upp á
9,831 rd.; bætist þvf mismunurinn við
...................................
656 » .
Sömuleiðis var ián til vegabótasjóðs suðuramtsins endurborgað.........................................
550 »
68,627 I57s
eða 137,254 32
það má af brjefl landfógetans sjá, að
þessar tvær upphæðir tilsamans eru runnar
inn 1 eyðsiufje landsins, eða 1,206 rd. eruekki
Að þeir kunni
ávaxtaðir eins og vera bar.
að finnast í «Kassebeholdningen» rengir
nefndin eigi, en þeir eiga ekki að vera þar.
Landshöfðinginn gat þess um daginn, að
þegar iandið hefði byrjað búskap sinn, hefði
það eigi átt neitt til. þetta væri ( sjálfu sjer
eugin hneisa fyrir iandið, þó nú svo befði
verið, en jeg get eigi verið tandshöfðingjanum samdóma um, að svo hafl verið. Átti
landssjóðurinn ekki frá 1. apríl 1871, þegar
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lögin frá 2. jan. öðluðust giidi, undir eins
tillagið úr ríkissjóðnum 50,000 rd.= 100,000
kr., og var það ekki nægilegt eyðslufje til
að byrja búskap þess árs? Og þetta fje ætti
ávallt að vera til í byrjun hvers reikningsárs,
og fyrst landshöfðinginn sjálfur benti á það,
þá álit jeg bezt að biðja um, að svo sje
gjört.
Landshöfðinginn fann að nefndinni fyrir
það, sem hún sagði um gjaldheimtumenn
landsins. Hann sagði, að þeim væri ómögulegt að senda fje og reikninga svo snemma,
að þeirgætu komizt til stjórnarinnar með I.
póstferð, og kenndi hann þetta fyrirkomulaginu á póstferðunum. Gn landshöfðingi sjálfur hefur komið þessari tilhögun á póstferðunum til leiðar, og hann hefur sjálfsagt samiö
reglugjörð 13. febr. 1871, og hvers vegna
sá hann ekki sjálfur um, aö henni gæti verið
fylgt, þannig að reikningarnir sjeu af lagðir
innan loka fehrúarmánaðar? Landshöfðinginn
lofaði, að þegar 7. póstferðin væri komin á,
mundi þetta allt lagast; vjer skulum setja
þetta loforð á oss. Gn er þá ómögulegt, aö
gjaldheimtumenn geti sent reikninga sína til
landshöfðingjans með fyrstu póstferð á vetrum?
|>að getur nú komið fyrir, að % af höfuðslól verði innborgaður. Gn hvar er trygging fyrir, að þetta fje renni eigi ( eyðslusjóð?
því að þangað á það eigi að renna, heldur
í viðlagasjóðinn. Jeg er viss um, að landshöfðingi lætur sjer annt um, að fjeð verði
ávaxtað jafnóðum og það er inn borgað. það
er furða, að viðlagasjóðurinn ekki getur átt
hjer sama láni að fagna og læknasjóðurinn,
að eigi eru reiknaðir dagvextir af honum.
Fyrst að læknasjóðurinn getur borgað dagvexti, þá ætti viðlagasjóðurinn einnig að
geta það.
I.andshöfðinffi kvaöst hafa í hinni fyrri
ræðu sinni með tilliti til viðlagasjóðsins gefið
skýringar um ástand hans, og skyidi hann
taka það upp aptur, að spurningin væri hjer
eigi um, að endurskoða neina reikningsfærslu
sjóðsins fyrir undanfarandi ár, heldur einungis
um að íhuga ástand hans að svo miklu leyti,

sem það hefði áhrifá fjárlögin fyrir 1876 og
1877, og vildi hann þá álita, að skýrtngar
þær, er gefnar hefðu verið, væri fullnægjandi,
og kvaðst þannig geta skýrskotað til talna
þeirra, sem hann hefði tekið fram, og sem
að áliti framsögumanns hefði reynzt að vera
rjettar; þar á móti áleit hann ónauðsynlegt,
að fara lengra út í tölureikninga, þvi nægileg rök væri færð að uppástungu þeirri, að
ákveða upphæðina með 3,782 kr. i staðinn
fyrir þá tölu, sem nefndin hefði stungið upp
á, nefnilega 4,782 kr. Lánið, sem veitt hefði
verið tii vegasjóðs suðuramtsins, hefði verið
veitt á móti endurborgun á tveim árum, á
þeim tíma þar sem viðlagasjóðurinn enga innstæðu hefði átt, þess vegna gæti eigi legið
áherzla á þvi, að lánið væri arðberandi. Hvað
snertir skuldabrjef dómsmálasjóðsins, þá befði
upprunalega verið ráðstafað, að þeim skyldi
sagt upp til þess, að nægði að borga með þeim
kostnaðinn til hegningarhússins, en til þess
eigi að valda skuldunautum dómsmálasjóðsins miklu tjóni, hefði sú ráðstöfun eigi verið
framkvænad, en á hinn bóginn hefði þeim
verið leyft að innborga innstæðuna. Hvort
tillagið úr ríkissjóði skuli borgað fyrirfram,
væri eigi ákveðið í I. 2/i 1871 (Grfmur
Thomsen: það gagnstæða er eigi heldur ákveðið). Nei, það væri að vísu satt, en hann
kvað sjer eigi kunnugt um, hverri reglu væri
fylgt. þó reikningar landssjóðsins samkvæmt
26. gr. stjórnarskrárinnar eigi að samþykkjast með lagaboði, þá sjeu reikningsyfirlitin
fyrir undanfarandi ár engin lög. það hefði
verið misskilningur, hvernig hinn beiðraði
framsögumaður hefði iitið á dagvexti (Grímur Thomsen játaði, að það væri misskilningur af sinni hálfu), þar á móti væru dagvextir
þeir vextir, er innstæðan gæfi af sjer frá þeim
degi, er hún væri failin til útborgunar, og
þangað til borgað væri inn.
Guðmundur Einarsson sagði, að deildia
sæi, að nefndin hefði farið mjög hógværum
orðum um aðfarir stjórnarinnar á styrktarsjóðnum, þótt nefndin sæi vel, hversu mikið
vantaði á, að sjóði þeim hefði verið varið á
rjettan hátt. Upphaflega hefði sjóðurinn ver-
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ið gefinn fátækum og nauðstöddum mönnum
í landinu. Og með konungsúrskurðum hverjum eptir annan, sem út hefðu verið gefnir
um siðastliðin aldamót, hefði verið ákveðið,
að honum skyldi varið einungis samkvæmt
tilgangi hans. En það hefði verið auðsjeð,
að sú hefði verið lilætlun konungs, að höfuðstóll sjóðsins hjeldist óskertur, og renturnar að nokkru líka. En þrátt fyrir þetta
hefði þó sjóðnum verið varið ( gagnstæða
átt. fetta ætti stjórnin að viðurkenna eigi
að eins i orði, heldur og i verki, með þvf að
sýna reikninga sjóðsins um undanfarin ár,
sfðan sjóðurinn var ákveðinn með konungsúrskurði 2. maf 1845 að hann skyldi vera
að eins bjer um 12,665 rd. -Hann kvaðst
vona, að þessi bending frá deildinni nægði til
þess, að stjórnin tæki alvarlega f strenginn
f þessu efni og gjörði hina beztu grein fyrir
reikningum málsins.
Jón Sigurðsson kvaðst hafa ætlað að
segja margt af því, erþingmaður Dalamanna
hefði tekið fram. það væri kunnugt, að megn
óánægja væri i landsbúum út af styrktarsjóðnum. Sjóður þessi hefði stofnaður verið á árunum eptir 1780, þegar barðæri varbjersem
mest eptir eldgosið f Skaptárjökli. J>á hefði
átt að gripa lil þess óyndisúrræðis, að flytja
mannfólk allt úr iandinu suður til Danmerkur og leggja landið f eyði, en það hefði þó
ekki orðið af þvf, heldur hefði það ráð verið
tekið, að safna til sjóðs þessa, sem hefði átt
að bæta með úr hinni bráðustu nauð landsmanna, og hefði talsvert komið inn, ekki
frá Danmörku einni, heldurog frá Noregi
og fleirum stöðum; þannig hefði þessi svo
nefndi kollektusjóður orðið til. Síðan hefðu
komið út ýmsir konungsúrskurðir, er hefðiákveðið að verja rentum sjóðsins til sama
aughamiðs, sem hann var stofnaður f og til
einskis annars. Hann kvaðst nú ekki vilja
rekja æfisögu sjóðsins frá hans fyrstu árum.
En 1845 hefðu menn fyrst fengið eitthvað
að vita um hánn, og væri það líka sannast
að segja, að það gegndi furðu að sjá, hvernig sjóðnum befði verið varið til ýmisiegs,
sem honúm væri með öllu óviðkomandi. þetta

væri aiveg sjerstakur sjóður, sem stjórnin ein
hefði undir hendi sinni, og hefði alls engan
rjett að fara með eptir geðþótta sínum, og
sízt að verja honum alveg gagnstætt tilgangi
hans. Sjer fyndist það ósamboðið virðingu
þingsins, að ganga eigi rikar eptir þessu.
Hann vildi eigi tala hjer margt um, hvern
veg væri heppilegast að leita rjettar síns með
sjóð þennan. Líklega væri rjettast, að skjóta
máiinu tii dómstólanna, eða þá að leggja
málið f gjörð óvilhallra manna, og horfir þá
beinast við, að skora á ráðgjafann fyrir ísland, að hann komi því til leiðar við rfkisþingið danska, að það frá sinni hlið leggi
málið í gjörð, því jeg verð að álíta það gefið,
að rfkisþingið sje annar málspartur f þessu
máli.
Landshöfðingi sagði, að stjórnin mundi
án efa verða við þeirri ósk, aðláta reikningana í tje. En að öðru leyti kvaðst hann
sjáifur að svo stöddu ekki vera kunnugri
reikningum kollektusjóðsins en aðrir þingmenn. En hann gæti ekki verið saradóma
varaforseta f því, að ríkisþingið væri annar
hlutaðeigandi, heldur væri það hlutaðeigandi
ministerium.
Jón Sigurðsson sagði, að ríkisþingið
blyti að álftast annar roálspartur f þessu máli;
þvf að það væri ómótmælanlegt, að fje sjóðsins hefði verið varið mestmegnis Danmörku
f hag og til þeirra hluta, er ekkert komu íslandi við.
Framsögumaður kvaðst vona, að landshöfðingi skoðaði sig sem svaramann landssjóðsins, og það væri aðgætandi, að það kæmi
alls ekkert f bága við stjórnina, að bann verði
rjettindi landssjóðsins gagnvart rikissjóðnum.
Kf næst var gengið lil atkvæða, og var
hver einstakur töluliður og grein frumvarpsins, eins og það var orðað af nefndiúni,
fyrst borið npp til átkvæða.
Um fyrstu grein var eigi greitt atkvæði
að sinni, um aðaltöluna, en geymdur rjettur
til að ákveða þessa tölu eptir þvf, sem atkvæði fjellu, um hinar einstöku tekjugreinir.
2. gr. 1. liður, samþykktur með 20 atkvæð.
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3. liður, samþykktur með 20 atkvæð.
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2. gr. { heild siinni samþykkt með 20 atkvæð.
3. gr. 1. liður samþykktur með 20 atkvæð.
~ — 2. —
——
20 —
- — 3. liðnr a-—b. samþykktur í einvi hljóði.
3. gr. samþykkt með 20 atkvæðum.
Að «Viðlagasjóður» verði kallaður, f
staðinn fyrir að kallast «hjálparsjóður», samþykkt i einu hljóði.
4. gr. 1.—3. liður samþykktir f einu hljóði.
4. gr, 4. liður a—f. samþykktur með 20atkv.
4. gr. 5. iiður samþykktur i einu hljóði.
4. gr. í heild sinni samþykkt i einu hljóði.
5. gr. töluiiður 1 .—3. samþykktir í einu hljóði.
6. gr. samþykkt f einu hljóði.
Var þannig tekjubálkur (1. —6. grein)
frumvarpsins samþykktur, eins og hann var
orðaður af nefndinni, og tekjubálkurinn i
frumvarpi stjórnarinnar þar með faliinn.
2.
w
-

gr.
—
—
—
—
—
--—
—
—
—.
—

Á 35. fundi neðri þingdeildarinnar 10.
ágústmán. kl. 5 e. m. var sanjkvæmt dagskránni haldið frarn annari umræðu um fjárlagafrumvarpið; var þar tii umræðu 2. kafli,
útgjaldabálknrinn (7.—17. grein).
FramsÖffumaður (Grimur Thomsen) kvaðst
munnlega vilja takafram einstöku athugasemdir frá hálfu nefndarinnar, er snerti smáræði ein, og sem gjörðar ekyldu að breytn
ingaruppástungum, ef' þingið aðhylltist þœr.
þá skyldi i fyrsta lagi nefndin geta þess við
10. gr. B, 1., að nauðsynlegt vaeri að œtla fje
handa bæjarfógetanum í Reykjavfk, ef embætti þau tvö, er hann hefði undir hendi yrði
aðskilin,og samkvæmt uppástnngu landshöfðingja í gær f sambandi við ræðu þingmanns

Reykvfkinga þœtti þvi hagfeilt að taka fram
launauppbót eingöngu banda bæjarfógetanum
6em við væri, þvf nefndin treystist eigi til að
taka upp í 18. gr. undir nýjum tölulið, að
ætla 1600 kr. í föst laun framvegis, en þetta
mætti laga við 3. umræðu.
í öðru lagi þætti þóknunin handa presti
og lækni við hegningarhús-gæzluna áætluð of
hátt, við það sem starfað væri fyrirjnpphæðirnar væri sjálfsagt eígi of háar, eptir því sem
sæist af athugasemdum stjórnarinnar bis. 20
(30. bls. hjer að framan) viö 10. gr. B. II.
a, en eigi væri þó ástœða til þess að setja
þau svo há, þarsemeigi væri liklegt, aðþéir
hefðu þessi störf sjerstaklegaá hendi, ogvildi
hann þvf gjöra breytjngaruppástungu við 3.
nmræðu, ef landshöfðingi vildi veita henni
meðmœli sín, því nefndin vildi eigi gjöratilraun til þess að breyta konungsúrskurði. Við
11. gr. 2. tölulið væri í ráði að fella úr
laun til yfirsetukvenna f Reykjavík og á Vestmannaeyjum, ef frumvarpið um Ijósmæðraskipun yrði lögleilt. Hvað snerti bænarskrána
um styrk til Múiasýslubúa, hefði nefndin orðið
ásátt um, að eigi værí ástæðatil þess, að áætla neitt fje tii tjeðs augnamiðs aö svo stöddu,
þar eð samskot væri i follum gangi út um
lönd og einnig hjer á landi, en hvað sem
því iiði, ætti fje til þessa að renna úrstyrktarsjóðnum. Loksins skyldi hann geta þess,
að þó að þiogið samkv. 25. gr. stjórnarskráarinnar gætiejgi hreift við útgjaldadálki þeim,
er snerti hina æðstu innlendu stjórn, þá viidi
nefndin þó leyfa sjer að spyrjast fyrir nm,
hvernig á þeirri fjárveitingu stæði, er væri áœtluð fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, þar sem
þáð þó f Ðanmörku væri siður, að ráðgjöfunum væri engin sjerstakieg borgun veitt fyrir fulltrúastörf sfn við rfkisþingið; þannig
væri ejer óijóst um, hvernig á þessu stæði
hjer, og vildi hann óska þess, að iandshöfðingi gjörði sjer og þinginu grein fyrir þessu.
Landthöfðingi sagði, að við frumvarpsíns 10. grein Ð. 2. hefði nefndin stongið
upp á, að setja útgjöldin til hegningarhússins
niðurí 2,503 kr. áriega (úr 3,588), en sú upphæð sem hjer ræddi «m væri calcutatorisk
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og þúsið enn svo nýtt, að eigi væri hægt að
dæma um, hvers framvegis með þyrfti, en
vildi ekki mælaá móti þessari ákvörðun, þar
á móti skyldi hann benda að þvi, að samkvæmt fyrirskipuninni nm hegningarhúsið
ætti bæði prestur og læknir að vera i sljórn
þess, og þess vegna yrði að taka aðrarreglur ti| greina en þær venjulegu, en að öðru
leyti skyldi hann, ef þe$s yrði óskað, við 3,
nmræðu málsins ræða þetta atriði frekar; i
10. grein C. 1, hefði nefndin sett upphæðjna niður um 100 kr., er þó væri eigj pema
sanngjörn þóknpn fyrir ómak við útbýtingu
tiðindanna, Qárbald, reikningsfærelu og prófarkalestur þeirra; þessj npphæð væri eigi
of há, og þess vegna kvaðst hann mæla roeð
þvf, að bún stæði, Hann kvaðst geta fallizt
á uppástnngu nefndarinpar við 10. grein C.
5, um styrk til jarðabóta, og skyldi með
tilliti til breytingar þeirrar, er þar hefði verið
gjörð, skýrskota tjl dómsmálastjórnarbrjefs
26-febrúar 1870 og athngasemda frumvarpsios, Um nppástonguna við C. 6. og 7-, er
snertj veitingar til vegabóta og gnfuskipsferða kringum fsland, kvaðst hann vera nefndinni alveg sarodóma; ef vegalögin yrðu staðfest, skyldl þegar tekið tjl starfa, og mundi
þá upphæð nefndarjonar nægja fyrst um sinn,
þangað til fjárlögin væru lögð i næsta skipti
fyrir alþiogi, þá mundi vera búið að ákveða,
bverjir vegir væru fjallvegir, og eptir þvf gjörð
frekari áætlan. Viðvíkjandi uppástungunni f
10. grein C. 7. stjórnarfrumvarpsins, um aðgjörð við dómkjrkjuna, þá skyldi hano fúslega játa, að stipjtamtmaðurinn 1866 befðj áiitið, að 2,000 rd. muodi nægja tií aðgjörðar
þeirrar, sem eptir að skoðun hefði farið fram,
hefði verið álitin nauðsyuleg, og þessi skoðun
befði verið gjörð af valinkunnum mönnum;
reynslan væri nú þvf ver búin að sanna, að
ekjátlazt hefði við þessa skoðun, en þó nefndioni þæitj ástæða til þess, að ávíta stiptamtmaun fyrir það, væriþó eigi þar með ráðin bót
á ekemmdum kirkjunoar, pg þegar það mál
væri fyrir, nægði eigi að vfsa tii áætluparjpoar af 1866, sero hefði sýnt sig óáreiðanlega, þó
að hún þá virtist áreiðanleg, og þannig befði

verið gjört ráð fyrir, að kirkjupni með aðgjörð þeirri, er fraro hefði farið 1867 og 1868,
mundi borgið nm 15—20 ára tímabíl.
En
• sjón er sögu ríkari», og gætu deildarmenn
litið út um gluggann, þejr gælu hjeðan sjeð
og dæmt ujn, að ástand kirkjunnar væri svo
hrörlegt, að hún þyrfti bráðrar aðgjörðar við,
og Ijekj enginn efi á, að það væri skylda löggjafarþingsins, að veita fje til þessa augnamiðs. Stjórnin befði stungið upp á, að þessi
aðgjörð færi fram, af því hún væri alveg
pauðsynleg; en í nefpdarálitinu væri lekið
fram, að eigi hefði verið útvegaðar hinar
nauðsynlegu skýrslur nefndinni til sannfæriogar um, að aðgjörðin sje nauðsynieg á
þessu timabili, sem hjer ræðir pm.
Uann
skyldi einungis visa til kirkjunnar og spyrja
nefndarmenu um, hvort þejr, eptir að hafa
sjeð hana, væru f vafa um nauðsyn aðgjörðarinnar, og þar sem kvartað hefði verið yOr,
að eigi væri útvegaðir uppdrættir og áætlanir frá fleiri en einum byggingarmeistara,
þá skyldi hanp taka fram, að þegar ræddi
pm aðgjörð, væri annarstaðar, t. d. f Danmörku, eigi útvegaðir nje lagðir fyrir löggjafarþiDgið uppdrættir frá fleiri en ejnum,
en hitt værj, að þegar ræddi uro nýjar opinberar byggipgar — sjer i lagi ef þær væru
merkar og kostnaðarsamar — yrði á stundum
fyrirtækið hoðið fram með «concurrence»
fleiri en einum; að öðru ieyti kvaðst hanq
halda, að skýrslan væri svo ýr garði gjörð,
að vel mætti eptir heuni dæma um kostnaðinp. Annað mál væri, að sjer þætti fu|lkomlega ástæða tii að iáta aðgjörðipa fara
fram eptir «licitation», með þvf að koma opinberu uppboði til leiðar, og þaquig fá bjóðanda til þess, að takast starflð á bepdur gegn
þvf skilyrði, að sljórninni stæði engiq þyngsli
af frekara tillagi til bennar framar.
ílapn
skyldi eigi fara orðoro það, hvort allar aðgjörðir, sepa ráð væri gjört fyrir, væru alveg nauðsynlegar, svo eero uro bitavjel
og pýtt organ, þvf sjer þætti vei til fallið,
að þegar á anpað borð skyldi ráðast í yfirgripsmeiri aðgjörð, yrði ráðin bót á öllum annmörkum.
En bann skyldi að end-
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ingu taka það fram aptur, að þegar aðgjörðin yrði að álítast nauðsynleg, væri það
sjálfsagt, að hún ætti að fara fram, og ætti
þá þingið, ef það gjörði skyldu sína, að veita
fje með því skilyrði, að allur sparnaður yrði
við hafður.
f nefndarálitinu væri stungið
upp á, að landsskrifaraembættið yrði dregið
inn, og skyldi hann með tilliti til þessa skýrskota lil umræðanna á alþingi 1873, «að ef
reynslan sýndi, að það væri ónauðsynlegt,
skyldi hann fús á að ráða þinginu til þess,
að draga það inn», en hann yrði að álíta, að
reynslan hefði enn þá eigi sannað þetta,
þvert á móti gæti hann eigi annað en álitið
það hagardegt, og það jafnvel þó að í þessu
tilliti eigi enn þá hefði verið tækifæri til þess,
að sjá þá stofnun frá öðru sjónarmiði, sem
sje þegar landshöfðingjaskipli ætti sjer stað;
ætlaði hann þar að auki, að landshöfðingjanUm hefði bætzt eigi allfá ný störf, svo sem
úrskurður á öllum reikningum landsins; hann
kvað sjer þykja líklegt, að þessi viðbætir við
störf sín gjörði það nauðsynlegt og æskilegt,
að við halda þessu embætti, sem í öllu öðru en
með tillili til launanna stæði jafnhliða «comtoirchefsn-embættum í Danmörku. Nefndin
hefði þar næst stungið upp á, að veita eigi þá
persónulegu launahækknn, 400 kr., sem áætluð hefði verið í stjórnarfrumvarpinu handa
landlækninum; nefndin hefði áttbágt með að
aðhyllast þá skoðun, af því hún áliti það ísjárvert, þar sem líkindi væru til, að þetta
yrði til eptirdæmis fyrir fleiri; hann skyldi
geta þess, að hann væri nefndinni alveg
samdóma í «principinu», en kvaðst í öðru
máli hafa tekið þetta skýrt fram, en þá hefði
hin heiðraða þingdeild eigi viljað aðhyllast
skoðun sína, og virtist sjer þvi sú mótbára
eigi eiga alls kostar við hjer. Á uppástungu
nefndarinnar viðvíkjandi launaviðbót söngkennarans og kennarans í leikfimi kvaðst
hann alveg fallast, en vildi benda þinginu á,
að hin sama ástæða, sem mælli með því, að
stjórnin færi eptir tillögum þingsins í slíkum
málum,
mælti fram með því, að þingið
tæki tillit til uppástungna stjórnarinnar,
þegar þingið væri samdóma henni um

dugnað mannsins.
Þó hann •— eins og
deildinni væri kunnugt úr öðru máli — hefði
verið þeirrar skoðunar, að eigi væri nægileg
ástæða til þess að veita tillögu þeirri meðmæli sitt, að bæjarfógetaembættið og sýslumannsembættið í Gullbringu- og Kjósarsýslu
skyldi aðskilin, og launaviðbótin gæti skoðazt
sem nokknrs konar persónnlegt tillag, þegar
hún væri ákveðin, fyr en embættið losnaði,
þá mundi stjómin sjálfsagt taka spurninguna
til nýrrar yfirvegunar.
í 12. grein frumvarpsins hefði verið stungið upp á að setja
«önnnr útgjöld, sem upp á kunna að koma»
niður nm 200 kr., vegna þess að ferðakostnaður póstmeistarans í fyrra hefði numið
helmingi minni upphæð en nú væri áætlað,
en þess yrði að gæta, að upphæðin væri
«calcula(orisk», og því yrði eigi ávísað meira
fje en þyrfli á að halda; einnig væri það í
ráði, að póstmeistarinn tækist ferð á hendur
um Múlasýslurnar að ári, en til þessarar
ferðar hlyti að ganga meira fje en 200 kr.
Við 13. gr. kvaðst hann geta fallizt á uppástungnrnar undir A, b, tölul. 1., 3. og 4.
Undir B. I. 2., til tímakennslu f prestaskólanum, væru ætlaðar 200 kr., sem varið yrði
til þess að halda kennara í kirkjurjetti og
kennara í sönglist, og gengi 100 kr. til hvors,
enda hjeldi hann, að upphæðin mætli eigi vera
minni, og skyldi hann þess vegna mæla með
því, að henni væri haldið. Til hins lærða
skóla hefði nefndin fært upphæðina undir B
II, b f. til umsjónarmanns upp um 100 kr.,
en þar sem nefndin stingi upp á, að fella
upphæðirnar undir 13. gr. B. II. c. 6. og 7.
fyrir að semja reikninga skólans og fyrir
skrifslörf og útreikninga, og þar sem þessar
400 kr. væri partur Iauna inspectors, þá væri
afleiðingin sú, að laun hans þar með yrðu felld
niður um 300 kr. Áður hefðu skólarnir haft
sjerstakan fjehirði, en sfðan hefði það starf
verið lagt til inspectors skólans, til þess að
útvega honum nægileg laun.
Þetta starf
hefði hingað til verið lagt til rektorsembættisins, en síðan verið fært yfir lil inspectors.
Reikningar skólans væru endurskoðaðir, án
þess að annar kostnaður bættist landinu til
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útgjalda, heldur en áællaður væri í 10. grein
A. 3., en það, sem ræddi um í 13. grein B.
II. c. 6. og 7., væri partur inspectíónslaunanna, og ætti því aö halda því, þó að 100 kr.
veitingin bættist við launin.
Með tilliti til
aðstoðarfjárins til skólans, sem nefndin hefði
hækkað, kvaðst hann fallast á þá breylingu,
en geta þess, að viðbólina eptir kornverði,
sem áætlnð væri með 320 kr., hefði nefndin
ekki miðað við kornverðið, þó hún að öðrn
leyti hefði haldið henni.
Eptir iögum 19.
janúar 1863, sbr. lög 19. febrúar 1861, væri
þessi upphæð reiknuð í hlutfalli við l,600kr.,
en ætti upphæðin að útreiknast f hlutfalli við
1,900 kr., næmi hún 380 kr., þess vegna
vildi hann benda að þvl, hvort eigi væri
heppilegra að sleppa viðbælinum, en leggja
hann saman við uppbólina (aðstoðarfjeð).
Önnur útgjöld til hins lærða skóla hefði
nefndin stungið upp á að setja niður, sem sje
2., 3. og 8. lölulið (til eldiviðar og Ijósa, til
skólahússins utanstokks og innan, vmisleg
útgjöld).
þessi útgjöld væru eptir hlutarins
eðli «calculatorisk», og eigi gjört ráð fyrir
að möguiegt væri að halda þeirn innan hinna
setlu takmarka.
Að öðru ieyti skyldi hann
geta þess, að aðhaldið skyldi geQð sem mest
mætti verða lil þess að spara landsins fje.
Með tilliti til þeirrar spurningar, sem beint
hefði verið til sín viðvíkjandi 8. grein, er
snertj útgjöldin til hinnar æðstu innlendu
stjórnar og stjórnarfulltrúans á alþingi, kvaðst
hann eigi fá sjeð, að hann gæti svarað með
öðru en því, að vísa til 25. greinar stjórnarskrárinnar, er framsögumaðurinn hefði sjálfur
bent á, en að öðru leyti kvaðst hann vilja
skýrskota til athugasemdanna; eptir þvi sem
þar stæði, væri fjárveitingin til fulllrúans á
alþingi reiknuð sem borðfje en eigi sem laun.
Framsöffumaður kvaðst vilja fara fám
orðum um höfuðatriðin i ræðu landshöfðingjans; hann hefði sagt, að þar sem fjárlaganefndin hefðiveriðfráhverfpersónulegri launaviðbót handa sumum, hefði hún þó á hinn
bóginn veitt hana sumum. En hann kvaðst
biðja landshöfðingjann að gæta þess, að þótt
hún hefði veitt söngkennaranum við skólann

og Qmleikakennaranum launaviðbót, gæti það
ekkíheitiðpersónulegar launaviðbælur. Nefndin hefði að eins liðað sundur aðstoðarfje
skólans.
Landshöfðinginn hefði nefnt laun
þau, er þingið hefði nýlega samþykkt handa
1. þingmanni íshrðinga, og viljað láta það
vera dærni upp á ósamkvæmni nefndarinnar
í þessu efni.
En hann vildi minna landshöfðingjann á, að það hefði verið óviðkomandi fjárhagsnefndinni, nema að því leyti sem
hún ællaði fje til þessa, ef það næði samþykkt konungsins. Þar væri líka ekki að ræða
um persónulega launaviðbót, heldur væri þar
að ræða um heiðurslaun ; og slíkt bæri sjaldan að. En landshöfðinginn vissi sjálfur, að
slík heiðurslaun ættu sjer og stað hjá öðrum þjóðum, hjá Dönnm, t. a. m. Búlow, hjá
Euglendingum, og hjú Norðmönnum, t. a. m.
Schweigaard. þess konar gæti eigi kallazt með
rjettu «laun», heldur væru slikl sannkallaðar
«heiðursgjaOr».
Landshöfðinginn sæi því
sjálfur, að í þessu máli hefði nefndin alls
ekki gjört sig seka í ósamkvæmni. En ætti
að fara að veila 400 kr. slíkum manni, sem
þeim, er hjer væri um að ræða, þá væri það
sannarlega of auðvirðileg viðbót til þess, að
geta kallazt «heiðursgjöf»; en þar á ofan gat
nefndinni ómögulega fundizt, að það væri
nein þörf. f>að heföi lika vakað fyrir nefndinni, að landlæknirinn hefur, auk landlæknistekjasinna, einnig aðrar lekjurbæði fyrirlæknakennslu og «Praxis» í Reykjavík, svo laun
hans væru vel viðunandi. Aðalreglan í þessu
efni ætli að vera sú, að hafa tillit til embættisins, en ckki til mannsins.
Hitt atriðið, sem landshöfðinginn i ræðu
sinni hefði verið á gagnstæðri ákoðun við
nefndina um, væri aðgjörð á dómkirkjunni í
Reykjavík. En þess bæri að gæta, að ( brjeQ
fjárhagsstjórnarinnar til dómsmálastjórnarinnar frá 19. sept. 1866 stæði, að eptir skýringum stiptamtmannsins væri hjer um bil
2000 rd. nægilegt fje, til þess að gjöra svo
við dómkirkjnna, að henni yrði borgið í 15
—20 ár. t’essa höfuðaðgjörð hefði dómkirkjan fengið 1867—68.
En þótt kirkjan
væri að utan ekki orðin ásjúleg, þá væri hún
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að innan ekki óásjáleg, og mundi gela staðið
nokkuð enn, að minnsta kosti til næsta þihgs,
enda yrði og að Ifta á þann sið á landi vorti,
að láta allar kirkjut halda sjer, meðan prestur og söfnuður gætu unað þvf.
Ef dómkirkjan hefði verið boðleg konunginum og
öllum þeim höfðingjum, sem hjer hefðu verið
i fyrra, þá væri hún það nú Reykvíkingum
og öðrum. Nefndinni virtist og vanta nægar skýringar ura þattn kösthað, sem slík höfuð-aðgjörð hefði f för með sjer. Ifún hefði
að vfsu fengið skýringar um það frá hinum
danska byggingarmeistara Klenz; en henni
hefði einnig óbeðíð borizt skýring ura það frá
duglegum íslenzkiim smið, og væri áætlun hans
um bygginguna 3,530 kr lægri en áætlun hr.
Klenz; og ætlaði hann þó að hlaða vegglba
úr malargrjóti með cementi (Beton), og
fleiri gætu komið enn ódýrari. þelta, sagði
hann, hlaut að gjöra nefndina, sem Sjálf var
enginn byggingameistari, enn þá óvissari f
dómkirkjubyggingunni gagnvart hinum danska
byggingameistara Klenz,
er sýnist hafa
fengið einkaleyfi til að byggja opinbefar
byggingar á íslandi, í stað innlendra smiða.
En þess bæri enn fremur að gæta, að
dómkirkjan ætti sjóð, er hún hefði safnað,
eins og siður væri um kirkjur á fslandi. Af
sjóð sínum hefði hún tekjur, sem hún hefði
sjálfsagt lagt itpp; þvíaðámeðan hún hefði þótt
boðleg konungi, hefði eigi verið nauðsyn að
gjöra við hana. En enn þá eitt bættist við:
það vantaði ú 11 e k t á Reykjavfkurdómkirkju.
Menn væðu í villu og svíma um eignir hennar; nefndin hefði f höndum álit prófasts um
hana við síðuslu vfsitazíu, og væri fróðlegt
að sjá þáð og heyra. «Ef jeg», sagði hann,
«hefði fært umsjón minnar kirkju á sama
bátt, þá hefði jeg fengið fallega lesníngu».
Álit prófastsins við skoðunina 6. nóvémber 1871 er þannig hljóðandi i
«Jeg vil láta f Ijósi það álit mitt, að það
«geti orðið til þess, að kirkja þessi missi
«eitthvað af eigum sfnum, sem sumarhverjar
«eru þær mestu gersemar, sem kirkjur eiga
»hjer á landi, ef það er gjört að vana, sem
«jeg ætla, að átt bafi sjer stað við síðustu

oafhendingu, þ. 26. júní þ. á., þegar hinn
«núverandi umsjónarmaður lók við, að ekkert
• eptirlit sje haft með afhendingunni afhálfu
«hins opinbera.
Görðum, 6. nóvember 1871.
Pórarinn Böðvarsson.
Til bisknpsins á íslandi».
í visitazfu prófastsins dags> 16. október
1871 segir meðal annars svo:
«Listi yfir áhöld og eigur dómkirkjunn«ar, saminn við síðustu afhendingu, var fram
• lagður; var hahn dags. 26. jútií 1871, en
«e k k i undirskrifaður af neinum.
«En með þvf engaaðra uppteiknun var
«að fá (o: engin önnur Uppteiknuú er til),
«varð eigi sjeð, hvort nokkuð vantaði af þvi,
• sem kirkjunni á að heyra til eða ekki.
• Sálmabækur hennar (o: dómkirkjunnar), bæði
«íslenzkar og danskar, eru flestar úr bandi
«og óbrúkanlegar» o. s. frv.
Af þeSsu áliti og skýringu prófastsinS
mætti sjá, að ekki hefði verið haft eptirlit
með dómkirkjuDni af hálfu hins opinbera.
Sfðan hefðí vantað það eptirlit yfirváldanna
með henni, sem þau heimtuðu annarstaðar.
Nefhdin yrði énn fremnr að vera þeírrar
skoðunar, að nú hefðu orðið eigandaskipti á
dómkirkjunni. Áður hefði hinn danskí rikiSsjóður verið eigandinn, en nú væri landssjóðurinn orðinn það.
Við eigandaskiptin
héfði eptir rjettarvehju á fsiandi átt að laka
hana út og afhenda hana landssjóðUum með
sanngjörnu ofanáiagi, ef þurfa þætti.
Hjer
ætti að fylgja sömu reglu og við aðrar kirkjur. «Við, sem ekki einungis höfum sjeð
kirkjuna utan, heldur og verið inni i henni
við guðsþjóUUslu, hljótum því að mæla fast
með þvf, að geymt verði að leggja henni fje
úr laudssjóði til aögjðrðar, að minnsta kosti
til næsta alþingisft.
Landshöfðingjanum væri ekki Dandi, þótt
hann vildi eigi sleppa lahdsritaraembæltinu;
hann hefði og sjálfur stofnað það. f»íngið hefði
1873 álitið embætti þelta óþarft. Hin sama
væri skoðun margfa enn.
En ef embætti
þétla yrði tekið af, þá yrði sjálfsagt skrifstofufjé landshöfðihgjans aukið með tilliti til
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VBtandi embættisanna hans.
En sú ástæða
væri ónóg, til þess að landsritaraembættið
ætti að vera, að jafnan ætti að vera tnaður,
sem kæmi í stað landshöfðingja, er hann
þyrfti að vlkja eitthvað frá embættinu um
stund, vegoa þess, að f erindisbrjefi hans
Vteri tekið fram, að háyfirdómarinn væri við
þess konar atvik sjálfsagður ( stað hans, til
að balda áfram embœtti hans, 6 meðan hans
missti við. Nefndin ætlaði að vísu eigi að
gjöra rilaraembtettið að kappsmáll, en það
mundi ánægjulegra fyrir þing og þjóð, að
embætti þetta fjelli bnrt.
Landahöfðinginn neitoði þvl, sem fram*
sðgumaður hafði sagt, að kirkjan hefði verið
konungi boðleg I fyrra. Hann sagði, að það
væri etgl rjett af framsögumanni, að álasa
stjörninni fyrir það, að aðgjörðin hefði geymzt
þangað til núna; hann hefði vist ekki viljað
það heldor, að stjórnin befði veitt Ijeð, áður
en þingið Ijekk töggjafarvald og fjárforræði.
Viðvíkjandi tilboði hins fslenzka stniðs, þá
hefði stjórnin sjálfsagt ekkert á móti að bjóða
upp slika aðgjörð við •Licitation*. Gf ínnlendir og útlendir byðust með jófnnm skilmálum, væri sjálfsagt að taka innlenda heldur. Frá sjóði dómkirkjunnar skyldi hann
skýra við þriðju umræðu málsins. Kirkjan
hefði verið og væri þjóðeign, og væri ekki
spursmál um, að taka þjóðeign út.
Framsögumaður sagði, að landshöfðingja
hefði farizt drengilega, að leggja eigi kostnað þennan á landið, áður en þingið fjekk löggjalárvald og fjárráð, en það útilokaði eigi, að
menn núna yrðu að við hafa alla sparsemi og
snfða sjer stakk eptir vezti, og að minnsta
kosti þyrftu nægar sannanir að vera fyrir þvi,
að aðgjörðin væri nauðsynleg strax. Kirkjan
hefði verið ondir vörzlnm rfkissjöðsins, þvi
þurfi úttekt á heuni, áður ett hún gengi til
landssjóðsitts.
Jón Sigurðsson kvaðst efast um, að dómkirkjan værí þjóðareign, jafnvei þólt landshöfðingi og framsógurtiaður hefðn orðið
samdóma um þaft.
En ef svo væri, þvf
hefðu þá eigi verið hafðar um httta sömu
reglur og um aðrar þjóðeignir, saminn reikn-

ingur yfir tekjur hennar og útgjðld, og hann
auglýstur á prenti, eins og gjört væri um
allar kirkjur, sem væru þjóðeígnir, að minnsta
kostí í norður- og austur-umdæminu. Nefndin
hafi eigi fengið að sjá neina reikninga fyrir hana.
Hann gæti ei betur sjeð, en að ríkissjúðurinn áliti dómkirkjuna eins og ómaga, sem
hann hefði alið fyrir Reykjavik, og sem hann
nú ætlaði með lagi að koma upp á landssjóð.
Ef landssjóðurinn ætli að taka við henni svona,
þyrfti hún þó að vera í bærilegu standi. En
ef menn nú vildn álfta, að kirkjan væri eign
þjóðarinnar væri landssjóðorinn ekki einn
skyldur til að halda henni við. Þjóðin þyrfli
eigi svona stóra dómkirkju, einungis til að
fá presta sina vfgða f hentii; Reykjavfk ættt
sjáir að halda við kirkju sinni, eins og venja
væri um gjörvailt land, að söfnnðirnir styrktu
kirkjur sfnar, þegar þær ekki gætu borið
sig af eigin efnum. Reykjavfk væri að vísu
vorkennandi að verða að taka við henni (
þessu ástandi, og það væri skylda þingsins,
að hjálpa henni tíl þess að ná rjetti sfnum,
en ef það heppnaðist eigi, þá að veita Reykjavfk nokkurn styrk af landssjóði til að halda
við kirkju sinni. En að byggja kirkjuna npp,
eingöngu á kostnað landssjóðsins, mundi hann
aldrei gefa atkvæði sitt fyrir.
Hattdðr Kr. Frtöriksson þakkaðt 2.
þingmanni þingeyinga fyrir gjöfina fyrir hönd
Reykjavikur, en hjelt þó, að Reykjavfk mundi
eigi hirða um hana; það hefði verið reyndar
drengilega gjört af landshöfðingja, að slengja
eigi kostnaðinum upp á landssjóðinn, áðuren
þtngtð hefði fengið löggjafarvald; en stjórnin
hefði eigi átt að draga aðgjörðina, þangað ttl
fjárhagsaðskiinaðurinn komst á, og af brjefum
hennar 1865 og 66 væri þóaoðsjeð, aðktrkjan þá hefði þurft stórkostlegrar aðgjörðar við,
en hún hefði þá eigi viljað leggja fjeð fram, en
viljað skjóta aðgjörðinui á frest, vegna þess,
að hón hefði búizt við aðskilnaði á fjárhagnum,
svo að aðgjðrðin lenti á landssjóðnum. Að
þvf er snerti launaviðbót laudlæknisins, þá
ælti varlega að fara í persónulegar taunahækkanir. Honum væri einnig fnllkomlega
borgið, ef frumvarpið um læknaskólann yTði,
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samþykkt.
Viðvíkjandi tímakennslufjenn i
prestaskólanum, sem landshöföingi hefði álitið of lítið, þá sýndist sjer ástæðulaust að
veita sama manninum mörg laun i smápörtum; betra væri að ákveða bonum laun fyrir
öll störf sín í einu lagi. Kennslan í kirkjurjetti væri nægilega borguð með lOOkrónum
á ári. Viðvíkjandi umsjónarmanni skólans,
þá væri það athugavert að lækka laun hans,
og væri vonandi, að nefndin athugaði það
betur. Nefndin hefði að vísu fellt 10. gr.
C 2., en hann vildi gjarnan taka það atriði
upp aptur, og vonaði, að nefndin mundi þó
ihuga það betur, hvort eigi sje rjettara, að
slyrkurinn til að gefa út lagasafn íslands við
hjeldist, því margt gæti vantað í stjórnartíðindin; þar að auki væri í lagasafninu frumritin, en í stjórnartíðindunum einungis útleggingar.
Framsögumaður sagðist enn verða að
minnast á dómkirkjuna, og hann vildi taka
til greina bendingu sessunantar sins, að það
væri vafasamt, hvort dómkirkjan væri í ranninni landssjóðnum viðkomandi, og þótt það
væri eigi alveg víst, þá mundi hann þó hafa
nokkuð til síns máis. Ilann sagði, að hjer
á landi hefðu verið nokkrar kirkjur (t. d.
Vestmannaeyjakirkja, Bessastaðakirkja, Ingjaldshólskirkja o. fl), sem eigi hefðu staðið
undir umsjón biskups, og hefðu verið nefndar kongskirkjur.
J>ær hefðu verið látnar
svona eiga sig, og enginn hefði skipt sjer
neitt af því, hvort þær höfðu nokkrar tekjur
eða eigi. Ein af þessum kongskirkjum hefði
Bessastaðakirkja verið, og frá því 1798 til
1820 hefðu engir reikningar verið haldnir
fyrir hana, og líkt hefði, eplir vilnisburði sjálfs
sliptsprófastsinsjátt sjer stað með Reykjavíkurkirkju. En sá vitnisburður sýndi bezt, að
hið opinbera hefði lítil afskipti haft af dómkirkjunni, og þar af leiddi, að vafasamt væri,
hvort það hefði álitið hana sjer viðkomandi.
En ef svo væri, þá væri llka vafasamt, hvort
hún væri nú eign landssjóðsins. Hvað snerti
launin handa umsjónarmanni lærða skólans,
þá væri stungið upp á 900 kr. launum, og
fyrir umsjón á forngripasafninu lOOkr.
Með

því móti hefði hnnn eins há laun og áður.
En hvað það snerti, að ómögulegt væri að
komast af með það fje, er ætlað væri til
skólans, þá vildi hann geta þess, að eptir
sínu litla viti gæti nefndin ekki dulizt þess,
að reikningar skólans fyrir margt væru furðanlega háir, og, ef svo mætti segja, meir en
góðu hófl gegndi. J>annig væri t. d. reiknað fyrir þvott á rúmfötum (o. fl.) hjer um
200 rd., og eptir því væri annað. J>að væri
að vísu ekki ætlunarverk nefndarinnar, að
yflrskoða reikninga, en hann áliti leyfilegt að
benda hjer á þelta, að nefndinni þætti reikningarnir óskiljanlega háir.
Þórarinn Böðvarsson sagði, að það væri
ýmislegt smávegis, er hann vildi tala um, áður en til atkvæða væri gengið ( málinu. Hið
fyrsta, er hann vildi minnast á, væri prestaskólinn. Hjer væri gjört ráð fyrir, að ölmusurnar við hann væru þrjár. En þólt hann
myndi vel, að þetta prestaskólamál hefði hjer
í deildinni eigi fengið góðan byr, þá gæti
hann eigi annað, en skoðað það fremur sem
óheppni, en að menn eigi vildu sinna málinu.
Hann kvaðst þá hafa tekið það fram, að
prestaskólinn hefði það, sem hann þyrfti til
þess, að geta náð tilgangi sínum, að því undanteknu, að lærisveinar hans væru fyrir sakir
fjárleysis neyddir til að eyða tíma frá námi
sínu, til þess að hafa af fyrir sjer. En hann
vonaði þó, að allir sæju, hversu óhaganlegt
og skaðlegt slikt fyrirkomulag væri, og því
vildi hann enn leyfa sjer að stinga upp á
þvi, að nefndin tæki upp í frumvarpið 3 ölmusur í viðbót. Þar næst vildi hann drepa
á það, að þar sem nefndin ætlaði 2,000 kr.
til þess, að bæta hin rýrustu brauð landsins,
þá væri slíkt svo lítið til þeirra hluta, að
nærri því mætti einu gilda, hvort það yrði
veitt, eða ekki.
Það væru vist allir samdóma um það, að hin brýnasta nauðsyn væri
til að bæta brauðin, enda lægi nú mál þetta
undir aðgjörðum Synodus-nefndarinnar, er
hefði sent álit sitt um það til stiptsyfírvaldanna. Hann kvaðsl að vísu ekki vilja mæla
i móti uppástungu nefndarinnar, en áleit þó
rjettast, að vita fyrst, hve mikið mætti bæta
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brauðin með haganlegra fyrirkomulagi, og
það hefði sýnt sig ( nefndinni, að, eftekjum
brauðanna væri sem haganlegast varið, þá
vantaði ekki mikið fje.
Upphæð sú, sem
nefndin hefði tekið til, 2000 kr., gjörði ekki
mikið til að bæta branðin, ef sú tilbögun væri,
sem nú ætti sjer stað. Hið þriðja atriði, er
hann vildi minnast á, væri eptirlaun handa
ekkjufrú Jóns sál. Guðmundssonar, málaflutningsmanns. það mál hefði verið borið upp
í efri deildinni, en fellt. En sjer fyndist svo
mikið tala fyrir því, að henni væri veitt einhver eptirlaun, að hann vildi stinga upp á,
að nefndin tæki í því skyni 400 kr. upp í
14. gr.
þar næst vildi hann minnast á dómkirkjuna. Hann kvaðst eigi geta neitað þvi,
eptir þvf, sem hann hefði komizt eptir við
kirkjuskoðun sína, þá væri eitthvað í meira
lagi bágborið við reikninga hennar og umsjón. En ástand kirkjuhússins væri sorglegt,
og alveg nauðsynlegt, að ráða á því skjótar
bætur. En hann kvaðst hræddur um, að
viðgjörðin mundi aldrei fást af rikissjóðnum,
og þvi mundi þurfa að veita að minnsta kosti
nokkurt tiliag til þessa. Að vísu mundi vera
ástæða til, að Reykjavík sjálf tæki nokkurn
þátt í aðgjörðinni, því að hún hefði mest og
bezt gagn af kirkjunni.
H. Kr. Friðriksson sagðist hafa haldið,
að svo rækilega hefði verið sungið yíir ðlmusuhæninni um daginn, að ekki yrði i bráð
farið að vekja hana upp.
þetta væri líka
hreinn óþarfi. Þótt nú í vetur yrðu 9—10
piltar á skólanum, þá hefðu þeir allir til samans 800 rd., og gæti enginn annað sagt, en
að það væri nægilegur styrkur, og væri prestaskólinn að því leyti ekkert illa staddur. Hann
kvaðst játa það og vita vel, að sum brauðin
þyrftu að verða bætt.
En þótt nú sýnódus
mót von sinni væri kominn hjer inn á þingið, þá yrði hann að láta þáætlun sfna í Ijósi,
að brauðin yrðu aldrei bætt að gagni með
þeirri stefnu, er sýnódus-nefndin hefði. Sú
stefna miðaði öll til þess, að láta presta fá
tekjur, en um hitt væri ekki hugsað, hvort
prestar gætu f nokkru lagi þjónað brauðun-

uni, sakir þess hversu erfið þau væru. Það
væri líka nauðsynlegt, að sum brauðin væru
hæg og þó góð, til þess að þeir, sem hefðu
þjónað með dugnaði hinum erflðari brauðum og tekjulitlu, gætu fengið önnur betri,
er þeir þættu þess maklegir, og svo að
prestar þá gætu komizt að þeim á elliárunum. En það væri mjög óheppilegt, að fara
svo með brauðin, að prestum væri gjört ómögulegt að þjóna þeim. Það játuðu allir,
að sum útkjálkabrauðin þyrftu endurbóta. En
2000 kr. væru líka góður styrkur til þess.
Að þvf er snerti eptirlaunin handa ekkju
Jóns sál. Guðmundssonar, þá mundi nefndin
taka það mál til ihugunar, en það væri mjög
óþægilegt, að það hefði verið felll í efri
deildinni, og mundi þvi ef til vill eiga örðugt uppdráttar, þótt það kæmi fyrir að nýju.
Pórarinn Böðvarsaon kvaðst eigi ætla
að svara öðru upp á ræðu þá, er seinast var
haldin, en þvi, að húsaleigustyrkur prestaskólalærisveina nægði þeim eigi nema til þess,
að fá yfir sig húsaskjól; allt annað yrðu þeir
sjálfir að kosta. Og í annan stað vildi hann
leyfa sjer að segja þingmanninum það, að
eptir tilætlun og stefnu sýnódus-nefndarinnar mundu brauðin ekki gjör erfiðari, en þau
nú væru. f>ar sem þingmaður Reykvíkinga
hefði sagt, að sýnódus-nefndin hugsaði um
það eitt, að láta presta fá tekjur, en hugsaði ekki um hitt, hvort prestar gætu f nokkru
lagi þjónað brauðunnm, þá væri þetta hrein
ósannindi, og væri það dirfska, sem fáum
væri gefin öðrum en þessum þingmanni, að
koma með slík ummæli um það, sem hann
alls ekkert þekkti, þvi hann hefði víst aldrei
litið augum á álit sýnódus-nefndarinnar, en
það væri að mestu byggt á áliti presta, prófasta og beztu leikmanna í landinu.
Framsögumaður sagði, að þótt 2. þingmanni Gullbringusýslu þætti of litið, að einungis 2000 kr. væru veittar til að bæta brauð,
þá yrði hann þó að játa, að þetta væri þó
góður styrkur. Svo mætti hann og telja með
þær 600kr., er veittar væru til nokkurra brauða
i Hólastipti, og sömuleiðis 2000 kr. handa
prestsekkjum o. ft., svo að styrkurinn yrði
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þó samtals 4600 kr.
Þar sem þingmaðurinn hefði talað um, að veita dálítið fje til
aðgjörðar dómkirkjunni, þá þætti sjer það
undarleg tillaga; þvf að þingmaðurinn væri
góður búmaður, og vissi það vist sjálfur, að
flestum hyggnum mönnum þætti ekki hyggilegt, að vera að smábæta einhvern hlut aptur og aptur, en gjöra aldrei við bann svo
að til hlftar vœri.
Eptir þeim upplýsingum, sem nú væru komnarnm prestaskólann,
væri ekki ólíklegt, að nefndin sæi ástæöu til
að mæla með, að 2 ölmusum væri bætt við
nú um 2 næstu árin. Loksins væri eptirað
minnast á eptirlaun handa ekkju Jóns sál.
Guðmundssonar. það væri viðkvæmt mál,
og hann fyrir siit leyti vildi mæla með þvl,
en að eins með þvi skilyrði, að landshöfðingjnn Ijeli í Ijósi, að bann mundi mæla með
þvl.
Landthöfðingi sagðist ekki íinna nægilegt
tilefni til að svara fyrirspurn hins háttvirta
framsögumanns, fyr en málið lægi fyrir til
uroræðu, samkvæmt atkvæðaskránni. Á hinn
bóginngæti hann játað, að hann væri máli
þessu persónulega hlynntur.
Guðmundur Ólafaon sagðist vilja gjöra
þá atbugasemd við 10. gr. slaflið C. 4, að
styrkur sá, er þar væri ákveðinn til jarðabóta
I fjárlagafrumvarpi nefndarinnar, væri af of
skornum skamti í samanburði við þörflna,
eða hvað gjöra þyrfti í þessu efni, því svo
mætti að orði kveða, að landið lægi í rofum,
bvað alla ræktun snerti. Sjer sýndist ekki
mega ætla minna fyrir eitt ár, eu það, sem
œtlað er fyrir 2 ár; kvaðst hann álíta eias
vel til fallið, að leggja uokkuð af þvf fje,
sem lagt er viðlagasjóðnum, f jörðinn; það
mundi svara eins miklum arði; hann leyfðl
sjer þvi að koma með breytíngaruppástungn
í þessu efni.
f*á var gengið til atkvæða ura 2. kafla
fútgjöldin}, og var frurnvarp nefndarinnar
lagt til grnndvallar fyrir atkvæðagreiðslunni.
Atkvæðiu fjeflu þannig:
7. grein samþykkt í einu bljóði, með þeim
fyrirvara, aðtölunum sfðaryrði breytieptir
þörfum.

samþykkt með 12 atkvæð,
gr.
------ --------- 20 ——
-------------- 19-----lið.
A,
1.
—
— A, 2, — ------ --------- 21-----— A, 3, — ------ í einu hljóði.
-B, 1, — ----- með 20 atkvæð.
— — B, 2. — ------ — 18 — —
10. gr. B, 3. lið. samþykkt með 19 atkvæð.
— — C, 1. — ------ --------- 20-----C, 2. — ------ _ 21-----------_ 21-----,— — C, 3. — __
C, 4. — ------ ---------- 21 ——
— — C, 5. — sleppt til 3, umræðu,
C, 6. — samþykkt með2l atkvæði.
— — C, 7. — ------— 19 —7. liður stjórnarfrumvarpslns felldur með öllum atkvæðuro.
fO. gr. f heild sinni samþykkt f einu hljóði.
11. gr. 1. liður samþykktur i eiou hljóði.
8.
9.
10.
—
_

11. gr. í heild sinni samþ. f einu hljóði
12. gr. I. iiður samþykktur I einu hljóði.

12. gr. f beild sinni samþykkt i einu hljóði,
13. — A, a,
samþykkt i einu hljóði.

— — B, I, a,

——

með 21 atkwæði.

— — — - b, 1.------- í einu hljóði.

---------------- ,3.-------- ------

_

_

— — B, II, a,------ ------------ —
------------------- ’ 2’---------------

—

_

— — «Viðbót» samþykkt roeð 20 atkvæð.
—> — B, II, c, 1. samþykkt I eínu hljóðf,

— — ’—

-

6.------ með 19 atkv.
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13. gr. B, II. c, 7. samþykkt með 19 atkv
----------- ----- 8.------ 1 einu hljóði.
— C, 1.
samþykktur í einu hljóði.
— — 3.
------ roeð 20 atkv.
--------4. a,------- í einu hljóði.
--------4. b,------- . _
_
13. gr. í heild sinni samþykkt i einu hljóði
14. gr. samþykkt í einu hljóði.
tó. —

við frumvarp lil

16. gr. samþykkt í einu hljóöi.
17. —
__ með 2j atkv.
18. —------ í einu hljóði.
2. kafli. Útgjöld: { heild sinni santþykktut* (
einu hljóði.
Fyrirsagnirnar: 2. kafli.
Útgjöld. samþ.
án atkvæða.
Að 2. kafli, útgjöldin: gangi þannig til 3.
umræðu ásamt með I. kafla, sem áður
var ákveðið um, 'samþykkt { einu hljðði.

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
fjðrlaga fyrir árin 1876 og 1877, eins og það vár samþykkt við aðra
umræðu i neðri þingdeildinni.

I.

4.

5.
6.
7.

Breytingafuppástungur landshöfðingjans.
1876.
1877.
Alls.
80,000 kr.
Við 2. gr, 13, tðlul.: f staðinn fyrir »80,000kr.
160,000 kr.
komi: «60,000 —
60,000 —
120,000 Við4. gr. 1. tölul.: í staðinn fyrir «2,782 —
4,782 —
7,564 —
komi: «2,782 —
4,000 —
6,782 —
Við 10. gr. C 1: f staðinn fyrir
«1,040 kr.» komi:
«1,140 —»
Við 10. gr. C bœtist: «8. Til
höfuðaðgjörðar á dómkirkjuhni (
Reykjavík á árinu 1876, 22,000 kr.
Þar að aúki má til þessarar aðgjörðar, sem á fram að fara eptir
undangengið opinbert uppboð,
eyða sjóði dómkirkjunnar; og á
eptlrleiðis að borga á hverju ári afganginn af hinnm árlegu tekjum
kírkjunnar { landssjóöinn.
Stjórnirtni veitist heimild til
að veita Reykjavíkur-kaupstað allt
að 3,000 kr. lán til aðgjörðarvið
otgan kirkjunnar og hitavjel (
henni».
Viðll.gr. l.tölul.: (staðinnfyrir
«17,494 kr, 66 a. 18,315kr, 98 a. 35,810kr. 64 a.«
komi:
«17,894— 66— 18,715— 98— 36,610— 04—»
Við 12. gr. 3,tölui.: í staðinn fyrir
«1,000— »— 1,000— »— 2,000— »—»
komi:
«1,400— »— 1,200— »— 2,800— »—»
Við 13. gr. B I,b. 2: í staðinn fyrir
«100kr,» komi:
«200—»
14
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8. Við 13. gr. B I, c. 2: í staðinn fyrir
«1,000kr.» komi:
«1,500 —»
9. Við 13. gr. B II, c. 3: í staðinn fyrir
«1,000kr.» komi:
«1,500—»
10. Við 13. gr. B II, c. 8: í staðinn fyrir
«l,200kr.» komi:
«1,500 —»
11. Við I3.gr. B II, c. bætist: a, tölul. «9: fyrir að semja reikninga skólans — 200kr.»
b, tölul. «10: fyrir skrifstörf og útreikninga — 200 —»

II.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

nefndarinnar.
Alls.
1876.
1877.
2,782kr. 4,782kr. 7,564kr.
2,782— 4,000 — 6,782—

» a.
4. gr. í staðinn fyrir..................................
komi:
»—
Við 10. gr. C. setjist inn nýr töluliður:
3. Tíl þess að gefa út «Lovsamling.for Island»
1,866 — 66—
Við 10, gr. 5. fellur burt (í notum spítalans,
sem fyrrum var á Gufunesi 192 kr.)
Við 10. gr. 6. í staðinn fyrir «lil vegabóla
7,500 kr.» komi:
15,000 — » —
Við 10. gr. 7. í staðinn fyrir «lil gufuskipsferða
15,000 kr.» komi:
30,000— » —
Við 12. gr. 1, í staðinn fyrir «laun» .... 3,300 — 3,300
6,600 — » —
komi «laun:» 3,200 — 3,200 — 6,400— » —
Við 12. gr. 3. i staðínn fyrir............................. 1,000 — 1,000 — 2,000— » —
komi: 1,400— 1,000 — 2,400— » —
Við 12. gr. 4. í staðinn fyrir.............................
200—
200 —
400 — » —
komi:
400 400—
800— » —
Á þessum 2 síðustu upphæðabreytingum stendur svo, að nauðsynlegt verður á fjárhagstímabilinu að búa til ný frímerki, ef frumvarp til laea um burðareyri eptir krónumyntarreikningi verður að lögum; enn fremur er gjört ráð fyrir, að peningar þeir, sem
póstmeistarinn telur inn í jarðabókarsjóðinn, nemi npp og ofan 200,000 kr. á ári.
Við 13.gr. B. I. b. 1. í slaðinn fyrir: «húsaleiga handa 18» komi: «húsaleiga handa
12 lærisveinum, 80 kr. handa hverjum
. . ..........
960 kr.
og ein ölmusa»................................................................ ............................ .....
200 —
Við 13. gr. B II. b. 1. í staðinn fyrir «til umsjónar»
... . . . .
900 —
komi: «til umsjónar».................................................................................................. 1,000 —
Við 13. gr. B. II. b.i 2. í staðinn fyrir «aðstoðarfje . ... ... . 1,900 —
viðbóto . , . .... í ...... ....................................................
320 —
komi....................... ..... ................................................... ... . . ... 2,220 —
Þessi upphæð skiptist þannig :
Til söngkennara................................................................ .....
... , • 860 —
— fimleikakennara.......................................................... . .
. ....
700 —
— dyravarðar
................................................................................. .....
660 —

1. Við
2.

Breytingaruppástungnr
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12. Við 18. gr. bætist nýr töluliður:
7. Ef bæjarfógetaembættið verður skilið frá sýsluniannsembættinu f Gullbringu- og
Kjósarsýslu, færist 10. gr. stafl. B. tölul. 1. upp um 1,000 kr.

III. B r e y t i n garuppástunga 10
10,000 krónurá fjárhagstímabilinu 1876—77,
þingmanna við 10. grein C, 4.
svo framarlega sem skól3hús er fengið,
Áð i 10. grein c 4 í stað 1200 kr. komi
þórður Þórðarson.
E. Gtmnarsson.
2400 kr.
B. Sveinsson. þorlákur Guðmutidsson.
Guðmundur Ólafsson. Þorsteinn Jónsson.
Stefán Stephensen. Þórarinn Böðvarsson.
Páli Pálssop, i. þm. Skfl.
ísl. Gíslason.
fljálrnur Pjetursson. Páll Pálsson.
Einar Gíslason. þorlákur Guðmundsson.
VII. V i ð a u k a u'p p ás tu n g a 9 þ i n gEggert Gunnarsson.
þórður Þórðarson.
m a n n a v i ð I 4. g r e i n.
Benidikt Sveinsson.
Páll Pálsson.
«Ekkjufrú Hólmfríði þorvaldsdóttur veitist
1,000króna styrkur einu sioni fyrir allt».
þórarinn Böðvarsson.
ísl. Gíslason.
IV. V i ð a u k a u p p á s t u n g a 8 þ i n gStefán Slephensen.
E. Gunnarsson.
m a n n a v i ð 1 0. g r. C.
þingið veitir borgara Egli Egilsson í þ. Guðmundsson. I’áll Pálsson, 1. þm. Skfl.
B. Sveinsson.
Þorsteinn Jónsson.
Reykjavík 1000 kr. styrk til að vinna kalkÞórður þórðarson.:
námann i Mógilsárlandi.
Páll Pálsson,
B. Sveinsson,
VHI.
Viðaukauppástunga 8
1. þingm. Skaptfellinga. 1. þingm. Árnesinga.
þingmanna við 16. grein.
E. Gunnarsson.
E. B. Guðmundsson.
Páll Ólafsson. Einar Gíslason.
Aplan við greinina bætist: «og allt að
þórður Þórðarson.
þórarinn Böðvarsson.
600 kr. í þóknun til nefndar, þeirrar, sem
sett verður til að íbuga skólamál og semja
nýjar reglugjörðir fyrir skólann».
ísl. Gíslason. Páll Pálsson, 1. þm. Skfl.
V. V i ð a u k a u p p á s t u n g a 10 þ i n gE. B. Guðmundsson.
B. Sveinsson.
m a n n a v i ð 1 3. g r. B.
G. Ólafsson.
E, Gunnarsson.
Við 13. gr. B. bætist:
þórður Þórðarson.
þorsteinn Jónsson.
«111. til undirbúnings gagnfræðisskólastofnunar á Möðruvöllum í Hörgárdal veitast fyrir
þBIÐJA EMRÆÐA
fjárhagstimabilið 1876—1877 allt að 10,000
i neðri þingdeildinni.
krónur».
Á 40. fúndi neðri þingdeildarinnar 16,
E. Gunnarsson. Einar Guðmundsson.
ísleifur Gíslason. Guðm. Ólafsson.
ágústmán. kom frumvarp lil fjárlaga fyrir árþórður þórðarson. Þorlákur Guðmuudsson. in 1876 og 1877 samkvæmt dagskránni til
Páll Ólafsson. Þorsteinn Jónsson.
þriðju umræðu.
fr'orseti skýrði frá, að hann hefði fengið
þórarinn Böðvarsson. B. Sveinsson.
uppástungu til viðauka við fjárlagafrumvarpsins 2. kafla, 10. gr., stafl. C, frá 8 þingVI. V i ð a u k a u p p á s t u n g a 8 þ i n g- mönnumum 1,000 kr.styrkhandaEgli Egilsson
í Reykjavík, tit þess að vinna kalknámann í
m a n n a v i ð 13. g r. B.
Til stofnuuar gagnfræðisskóla á Suður- Mógilsárlandi; með því að uppástunga þessi
Jandi, á flvaleyri eða í HafnarCrði, veilisl hafði komið of seint, og var eigi sem form14*
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legust að orðunum til, leitaði forseli alkvæða
um það, hvort uppástunga þessi ekyldi koma
til umræðu, og var þvi neitað með 10 atkv.
gegn 8; en þegar ganga átti til nafnakalls,
tóku uppástungumenn uppástunguna aptur.
Landshöfðinginn kvaðst vilja leyfa sjer
að fara fám orðum um breytingaruppástungur sínar, breytingaruppástnngur nefndarinnar
og annara þingmanna. Við 2. umrsðu kvaðst
hann hafa tekið fram allar ástæður, sem
hreytingaruppáatungur sínar hefðu við að
styðjast, og tæki hann þær nú eigi upp aptur,
en skýrskotaði til þeirra, og bað þingmenn
að athuga þær við atkvæðagreiðslu sína. Að
visu væri sjer engin breytingaruppástunga
sín kappsmál, en æskilegt væri, að ná samkomulagi. Uppástnngan ondir 1. tölul. væri
nærupphæð stjórnarfrumvarpsins, og að sínu
áliti nálægari hinu sanna, heldur en upphæð nefndarinnar, en slika upphæð mætti
eigi ékveða með of háum tölnm. þótt lægri
upphæð væri ákveðin, en inn næðist, hefði
það ekki áhrif á tekjnrnar sjálfar.
Við 4.
gr. I. tölul. væri samkomulag fengið við
nefndina, og sömuleiðis viðvikjandi 12. gr.
Nefndin hefði tekið til greina kostnaðinn við
prentun póstmerkjanna.
Svo hefði hún og
eptír bendingu sinni fært 200 kr., er ætlað
væri póstmeislarannm til ferðakostnaðar, er
í ráði væri, að hann ferðaðist að sumri lil
Múlasýslna í póstembættisins þarfir, upp í
400 kr. þessi kostnaður væri calculaleriskur
og yrði eigi ávisaðnr fyrir fram. Að því er
breylingaruppástungi:rnar undir 3., 7. og
II. tölul. a og b snerti, þá væru þær,
þegar litið væri til upphæðanna, að eins lítilræði, og nema 600 kr. árlega. En samkvæmt
þeim lagaákvörðunum, sem hingað til hafa
verið gildandi, mundi ekki eiga vel við, að
breyta út af því, sem áður hefur verið úrskurðað, og er það líka byggt á 25. gr. sljórnarskrárinnar, að hinar eldri upphæðir haldi
sjer.
En hann kvaðst ekki halda þessum
atriðnm fram til kapps, heldnr vilja benda á,
að ekki væri æskilegt, að fjárlögiu kæmú (
bága við stjórnarskrána. 200 kr. gjald fyrir
nð semja reikninga skólans væri veitt land-

fógetanum samkvæmt kouungsúrsk. 20. okt
1844, og bafi seinna samkvæmt konungsbrjefi
23. desbr. 1846 verið ákveðið í öllum útgjaldaáætlunum skólans. llin fjárupphæðin,
200 kr. fyrir skriptir, hefði á sama hátt verið
ákveðin, og hefði hún verið lögð til reklors,
þangað til skipaður var umsjónarmaður við
skólann samkvæmt brjefi kirkju- ogkennslumálastjórnarinnar af 4. okt. 1866.
Upphæðirnar undir 8., 9. og 10. tölul.
væru allar «calculaloriskar», sagði hann, og
ekki áætlaðar með bærrí upphæð, en nauðsynlegt væri, eins og reynslan væri búin að
sanna. þingið ætti því að samþykkja þær.
En sjálfsagt ættu hlutaðeigendur að við hafa
allan sparnað við útgjöld skólans. Undir 5.
tölulið kvaðst hann aptur hafa leyft sjer að
stinga upp á 400 kr. launahækkun handa
landlækninum. Nefndin hefði farið fögrum
orðum um maklegleika þessa manns, eu þó
mælt mót launaviðbót handa bonum. Áður
á fundi kvaðst bann hafa sagt, að hann væri
nefndinni alveg samdóma í •principinu», en
þessart reglu hefði nofndin ekki fylgt í öðru
máli, i lauDabækkun keunaranna, og við bæjarfógetalaunin, og þannig væri nefndin sjálfri
sjer ósamkværo. Sjerhvert þess konar launatillag væri persónulegt launatillag. Ef stjórn
og alþingi væru sömu skoðunar um veröleika
einhvers manns, þó ætti eins vel við, að
þingið fjellist á lillögnr stjórnarinnar, eins og
að stjórnin fjellist á tiltðgur þingsins. þingroaður Reykvikinga hefði bent á uro daginn,
að ef frumvarpið uro læknaskólann yrði að
lögum, þá muudi landlækuirinn fá lannahækkun, en þess bæri að gæta, að óvísí
væri, hvort það yrði lögleitt.
Uppástunga sín við 10. gr. um aðgjörðina
á dómkirkjunni bæri með sjer, að bann heffti
tekið ailar bendingar framsögumannsins til
greiaa, en hjer vært höfuðatriðið, hvort
þessi aðgjörð væri nauðsynleg á fjárhagstímahilinu 1876—77 eða ekki. Ilann kvaðst vera
á þeirrí skoðun, að framkvæma ætti aðgjörðina
á dómkirkj’unni sem fyrst, því að bæði gæti
hún hrunið, og einnig kostnaður aukiit, ef
aðgjörðinni yrði frestað. Kirkjan væri vafa-»
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laust landsins eign, og landssjóðurinn ætli að
annast hana, og bcra allan kostnað við hana.
Hvort lundssjóðurinn eigi tiifcall til annars
sjóðs í þessu efni, þaft eigi ekki að ráða úrslilum þesB* máls. j>aft væri óþarft og óheppilegt, að fafa lengra í rannsóknir nra
það við 3. umræðu, þótt meiningamunur
kynni að vera um það. En það kvaðsthann
vona, aft attir væru sjer samdóma um, að
ástand kirkjunnar nú ælti eitt að ráða atkvæðagreiðslunni, en þaft, hvort landssjóðurien fengi aptur gotdinn kostnaðinn úr öðrum
sjóði, ætti að vera aðgjörðinni óviðkomandi.
Af uppástungu Binni roœtti sjá, að aðgjörðin
®Ui að vera bnndin við «lioilation», til þess
að koinið yrði í veg fyrir allan ónauðsynlegan kostnaft; einnig ætti aft vera varið til
hennar sjófti kirkjunnar, som í fardögum t87á
befði vcrið 965 kr. í reiðu peninguro, og lekj-oafgangurinn ætti framvegis aft renna í landssjóð, og loksins ætti sá pariur aðgjörðarinnar, sem rneð rjettu yrði álitinn að hvíla á
sáfnuðinuro, að framkvæmast þánnig, að lán
yrði fengift úr viðlagasjóðnnm irteft vanaléglun kjörum. Ilinn kvaðst biðja þingmenn
að taka þessar uppástongnr sinar til greina
við atkvæðagreiðshma.
Hann kvaðst geta faltizt á allar breytingaruppástungur nefndarlnnar, en hann viidi
skjóta þvi tii nefndarinnal*, hvort henni ekki
sýndist rjettara, að setja 3. töiut. i samband
vift 18. gr., þar sem það væri komið undir úrslilom annars máls- á þinginu, sem ennværi
óntkijáð.
ilann kvaðst ekki hetdur að svo stöddu
finna ástaeðu til að mselo nióti breylingarnppástungnm frá öðrnm þingmöonum. tíio
af þeim væri um Qárveitingu til gagnfræðisskólastofnunar é Möðrnvöllum í Hörgárdaiog
Hvaleyri. Bann kvað9t atts ekhi mælá móti
stofnnn þessari í sjá,fri sjer, betdur væri
hamn henni mjög hlynntnr; en þarsem þingdeildín nú væri búin aft samþykkja uppástnngo nm, að nefnd væri sett milli þinga,
tii aft ihuga skóUmál landsins, og þar með
einnig gagnfræðisskóla, og gjöra mætti ráð
fyrir, að frumvarp tnn þaft yrði lagt fyrif

næsta alþingi 1877, þá mætli nú eigi grlpa
fram fyrir ályktun þá, sem þá kann að verða
tekin, með þvi að verja nú þegar fje tii slfkra
stofnana, og þess vegna væri nppástunga
þessi ótimabær, og rjeði hannþví frá henni
nú. Á atkvæðaskránni væri ckkii stungið upp
á skaðabótum til Austlirðinga vegna eidgossins þar eystra. Hann kvaðst ekki hafa gdtað
stungið upp á þessu vegna þess, að hanfl
hefði. enn ekkt fengið nákvæmar skýrslur að
austan um tjónið. En á hinn bóginn væri
vonandi, aft gjafir þær, er ýmsir veglyodit
menn og höfðingjar útlendir og innlendir
hefðn skotið saman handa þeim, roundu að
mikiu leyti ráða bót á áslandi þeírra. Einnig
hefði hann gengið að því visn, að, ef nauðsyn yrði að veita þeim Qe úr landssjóði,
þá væri þaö samkvæmt óskum alþingis, aft
stjórnin veitli þeim fje úr landssjóðnura upp
á væntaolega aukaljárveitingu þingsins. Ilann
kvaðst eigi hafa verift staddur við atkvæðagreiðsluna við 2. umræðii, og hafa inisst
hana, og nú sæi hann fyrst, aðbreyling vœri
komin bæði á stjórnarfrumvarpið og nefndarálilið, þar sem staðið hefði í 6. gr.: «Samkvæmt 6. gr. laganna verönr dregið frá», þá
væri nú komið r þess stað: «Af sljórninni
dregið frá».
Við þessari breylingu hefði
hann eigi getað búizt, og kæmi hún sjer
alveg á óvart; enda væri hún mjög óheppilega orðuð; því að þessi upphæð væri ekki
drcgin frá af sljórn íslands, heldur yrði hún
dregin frá I hinum árlegu fjárlögum Danmerkur. Upphæðin yrði dregin frá samkværat
6. gr. 2. tölul. í iögum 2. janúar Í87i, og
þá værí það alls ekki- stjórn fslands, sem
drægi upphæð þessa frá, beldur iðggjafarvafd Danmerkur. llann sknut þvl siðan til
forsetay hvort ekki værí leyfilegt, að bera
þessa orðahreyting aptur undir atkvæði á
sama hátt og gengið vartii atkvæða um hana
við 2. umrœðu, og þeim orðum yrfti haldift,
sem áftur stóðu f sljórnarfrumvarpinu, eða
breytt þannig: «aft frá dregnum*.
Ferteti sagði, að nefndin hefði vrð1 athvæðagreiðsluna við 2. umræðu tekið fram,
að þessi orðabreyting ætti að eiga sjer stað;
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annars kvaðst bann gjarnan skyldu bera
orðabreytingu þessa nú aptur undir atkvæði,
eins og landshöfðinginn óskaði.
Framsögumáður sagði, að það hefði verið prentviila í frumvarpi nefndarinnar, þar
sem þar befði upphaflega staðið í 6. gr.
• samkvæmt 6. gr. laganna verður dregið frá»
i staðinn fyrir: «Af stjórninni dregið frá».
Landshöfðingi gæti sjálfur lesið á 6. bls. i
nefndarálilinu (sbr. 60. bls. hjer að frajnan),
að nefndin væri alveg á sama máli eins og
þingið 1873, að ekki ættiaðdraga lestagjaldið af póstgufuskipinu frá tillagi Danmerkur.
t’ar eð nú nefndin hefði tekið þetta fram,
þá gæti hún eigi i frumvarpi tii fjárlaga
látið standa þessi orð: «sainkvæmt 6. gr.»
o. s. frv., því að það væri ósamkvæmni.
Nefndin hefði tekið það fram, að hún hefði
ekki getaðkomizt í skilning um, að þessiaðferð; stjórnarinnar væri gildandi lögum samkvæm, en falið þinginu á bendur, hvernig
haganlegast yrði greitt úr þessum meiningamun, og ímyndaði nefndin sjer, að hún í
þessu had sýnt mikla varfærni. Hann kvaðst
jafnvel viss um, að hún mundi verða fyrir ámælum afmörgum, fyrir það, hve vægt hún
hefði farið í þetta mál. En nefndinni hefði
þótt nauðsyn til þess, að sýna nokkra tilslökun í þessu efni, einkum sökum þess, að
hún haíi eigi viljað hafa ábyrgð á því, að
lögin gætu ekki komið út á rjettum tíma, því
að henni hefði þótt þelta of litil orsök til þess.
En í efninu væri nefndin, eins og áður, á þeirri
skoðun, að það væri rangt, að draga lestagjaldið af póstgufuskipinu frá tillagi Danmerkur. í fjárlögum Danmerkur væri einnig
tillagið til íslands lalið 100,000 kr., án þess
nokkur upphæð væri dregin frá. í g 25. í
fjáriögunum fyrir 1875 væri reyndar sagt.
«Samkvæmt fyrnefndum lögum 2 kafla 6. gr.
er hjer frádregin upphæð sú, er kynni að
verða heimtuð af póstskipinu handa hinni
sjerstqku fjehirzlu íslands. En hann vissi
ekki til, að nein upphæð væri tekin af póstskipinu sjálfu og greidd i fjehirzlu ísiands,
en þar á móti væri lagt gjald á vörur þær,
er pó'stskipið flytti til landsins.

Það væri mjög gleðiiegt, að landshöfðinginn gjörði ekki breytingar sínar að neinu
kappsmáli, enda hefði nefndin slakað lil við
hann, eins og unnt var. Nefndin hefði sett
niður leigurnar af viðlagasjóðnum, þótt hún
vonaði, að þær yrðu hærri, en til tekið væri.
Upphæðin í 12. gr. 3. tölulið til annara útgjalda póststjórnarinnar hefði nefndin einnig
fært upp ( HOOkr. fyrir 1876, en látið standa
við sama fyrir 1877. Einnig hefði nefndin
hækkað laun póstmeistarans, nefnilega með
því, að ætla honnm meira fyrir að telja peninga inn í jarðabókarsjóðinn.
En-nefndin
hefði samt ekki sjeð sjer fært að fylgja landshöfðingjanum í öllu, t. d. ekki í því að hækka
laun landlæknis. Landshöfðinginn væri einnig i raun og veru samdóma nefndinni í því,
að rangt væri að veita persónulega launaviðbót, en Ijeti að likindum ieiðast af hjartagæzku sinni og góðmennsku, til þess að
haldaþessusvona fast fram. Hann vildi ekkitaka
upp aptur það, sem hann hefði sagt við 2.
umræðu um þetta atriði, en þar sem landshöfðingi viidi halia því að nefndinni, að hún
væri ekki samkvæm sjálfri sjer, og hefði
skýrskotaö til breytingaruppástungu nefndarinnar við 18. gr., þá væri það ekki rjett.
Nefndin hefði þar ekki stungið upp á neinni
persónulegri launahækkun handa bæjarfógetanum i Reykjavik, heldureinungis stungið upp
á, ef bæjarfógelaembættið yrði skilið frá sýslumannsembætlinu, að bæjarfógetanum yrðu
þá veittar 1000 kr. ( laun. Stjómin rjeði því
náttúrlega, hvort hún vildi samþykkja aðskilnaðinn; ef hún vildi það ekki, fjelli þessi
upphæð burt. Nefndin yrði reyndar að álíta,
að það væri óhafandi, að sami maðurtnn
hefði bæði þessi störf á höndum.
Mjög
duglegur og hraustur maður gæti máske
gegnt þeim báðum í einu, en maður sá, sem
nú væri í embættum þessum, hefði engan
veginn heilsu til þess.
Ef aðskilnaðurinn
fengist, ætlaðist nefndin til þess, að þær
600 kr., sem nú væru ætlaðar báðum embættunum, gengi til bæjarfógetans, en sýslumannsembættið ætti að vera óumbætt, því að
það væri vel boðlegt ungum embæltismanni;
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en þar á móti væri það vafasamt, hvort
nokkur gæti fengizt í bæjarfógetaembættið,
ef minna væri bætt við það en 1000 krón.
Hann kvaðst viss um, að landshöfðinginn
mundi hjálpa til þess, að koma þessu máli
í rjett horf.
Hvað snerti breytingaruppástungur Iandshðfðingjans við 13.gr. B, II. c, um hinn lærða
skóla, þá vildi hann fara um þær nokkrum
orðtim. það væri að vísu satt, að konungsúrskurðor 22. okt. 1844 ákvæði fje fyrir að
semja reikninga skólans.
En væri þá umsjónarmannsembættið byggt á konungsúrskurði? Nei, það væri ekki. Þelta fje, sfim
konungsúrskurðurinn hafi veitttil þess, að
semja reikninga skólans, hefðu stiptsyfirvöldin dregið undir umsjónarmann skólans, og
þannig varið því ( allt öðrum tilgangi, en
það upphaflega var ætlað til. Svo hafl þau
sameinað dyravarðarembættið við umsjónarmannsembættið, og væri það allt gjört I þeim
tilgangi, að gjöra þetta embætti sem glæsilegast. f 8. gr. .reglugjörðarinnar fyrir umsjónarmann skólans væri . honum boðið að
reikna út vitnisburði skólapilta, sem áður
hefði hvílt á rektor, og því ætti hann hvorki
sjerstaka þóknun að fá fyrirþað, nje fyriraðrar
skriptiríþarfirskólans. þvfað, ef hann ætti að
fá sjerstök laun fyrir eitt af störfum sinum,
þá gæti hann heimtað það fyrir hvert af þeim;
þettá hefði lfka komið fram, þvf að í brjefi
til nefndarinnar hefði bann kvartað yflr því,
að hann fengi engin laun fyrir, að sjá um
bókasafn skólans, og þó væri þetta beinlínis
skylda hans eptir 10. gr. reglugjörðarinnar
fyrir umsjónarmanninn. Hann vonaði þvf, að
þingdeildin fjellist á, að stryka út borgunina
fyrir að semja reikninga og skriptir við skólann, því að nefndin hefði ákveðið umsjónarmanninum rífleg laun, og það væri skylda
hans að taka það að sjer, setn eptir reglugjörðinni hvíldi á honum.
Nefndin hefði ekki stungið Upp.á fje til
þeirra, sem urðu fyrir eldgosinu, söknm þess
að engar nákvæmar skýrslur væru fyiír hendi
um skaða þann, er af því hefði hlotizt. Ehda
væri það vonandi, að samskot þau, er gjörð

hefðu verið bæði hjer á landi og einkum f
Danmörku, Noregi og Englandi, mundu að
miklu leyti bæta úr honum.
Einnig væri
styrktarsjóðurinn til taks, og hefði umboðsstjórnin vald til að veila þeim styrk úr honum, og væri það samkvæmt tilgangi sjóðsins.
Ef brýna nauðsyn bæri til, þá hefði
umboðsstjórnin einnig vald til, að taka fje
til nþp á aukafjárlög.
Við þetta tækifæri
vildi hann minnast á bænarskrá, sem einmitt hefði komið frá Múlasýslum, um að
veita ekkju Bjarna sál. Thorlacfus læknis
eptirlaun. Nefndinni hefði þótt fsjárvert að
stinga upp á, að hið fyrsta löggjafarþing
landsins byrjaði áþvf, að veita sjerstök eptirlaun, enda hefði landshöfðinginn þá fengið
ástæðu til að segja, að nefndin væri ekki
sjálfrl sjer sámkvæm. Viðvíkjandi styrk til
frú Hólmfríðar þorvaldsdóttur, þá mundi
hann greiða jatkvœði með því, sem þingmaður, en ekki sem framsögumaður í fjárlagamálinu. það væri einnig mikill munur
á því, að veita styrk eitt sinn fyrir öll, heldur en föst árleg eptirláun. Viðaukauppástungu langshöfðingjans við 10.gr. C. mundi
annar þingmaður svara, enda stæði það nær
öðrum þingmanni en sjer, að svara fyrir hönd
Reykjavíkur. Hvað snerti viðaukauppástungu
8 þingmanna við 16. gr., um þóknun tíl
nefndarinnar f skólamáiinu, þá hefði nefndin
ætlazt til þess, að hún yrði tekin af upphæðinni til óvissra útgjalda. Cppástungan
til fjárveitingar til gagnfræðisskóla á Möðruvöllum í Hörgárdal gleddi sig mjög f vissu
tilliti, Annar þingmaður Norður-Múlasýslu,
sem að Ifkindum væri frumkvöðull þessarar
uppástungu, hefði nefnilega um daginn lýst
þvfyfir, að áætlanir fjárlaganefndarinnar mundu
vera mjög í lausu lopti, og tekjúrnar mundu
ekki f raun og veru verða eins háar, eins og
hún ætlaðist til. Nú sýndist hann þar á
móti hafa fengið betra traust á nefndinni, og
álítánóg fje til.
Sjer þætti það leitt, að
landshöfðinginn hefði mælt gegn þessari
úppástungu, þvf að það væri mjögþarfíegt
sem fyrst að stofna 'slfka skóla hjer á landi.
Hann vonaði, að öll upphæðin múndi ekki
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ganga upp á þessu tímabili, þótt hún væri
áætluð. það, sem að líkindum hefði vakað
fyrir uppásttingnmönnnm, væri, að fje þetta
yrði nolað til að hreinsa rústirnar og rannsaka veggina, hvort tiltækilegt væri að byggja
húsið upp af nýju.
Jörðin væri mjög vel
fallin til slíkrar stofnunar, og nefndin hefði
því fallizt á, að mæla með uppástungunni.
Saga landsins sýndi það ljóslega, að Norðlendingar hefðu orðið hart úti, þar sem þeir
hefðu misst bæði biskupsstól og skóla sinn.
Gissur biskup, sem máske væri hinn bezti
maður, er fsland hefði ált, hefði geíið til
þess stórgjafir, að Norðlendingar gætu fengið
biskupsstól út affyrir sig. í'elta hefði hann
gjört af því, að hann hafi sjeð, hve mikill
framfarahugur og menntahugur var í Norðlendingum, og hve áríðandi það var, að allir
Islendingar lifðu sáttir og samlyndir, án þess
að öfunda hver annan. f>að væri því sanngjarnt, að allir legðust á eitt, að útvega Norðlendingum þennan gagnfræðisskóla. En þessi
uppástunga hefði dregið dilk á eptir sjer;
hjer væri komin önnur uppástunga frá 8
þingmönnum um gagnfræðisskóla á Hvaleyri;
þessi uppástunga væri góð í sjálfu sjer og
verð meðmæla. En það væri þó athugandi,
að binn háttvirti samþingismaður sinn frá
Gullbriogusýslu hafl ávallt ællazt til, að þar
yrði barnaskóli, en ekki gagnfræðisskólL
Hann hafl geflð jörðina í þeim tilgangi.
Sömuleiðis hafl hann fengið styrk til þess að
gefa út lestrarbók, og eplir því, sem sig
minnti, bafi verið ætlazt til, að ágóðinn af
henni gengi tii bamatkála á Hvaleyri. Nú
væri hann orðinn að gagnfræðisskóla. það
væri vafasamt, hvort hann hefði rjett til að
gjöra nú gagnfrsðisskóla úr barnaskóla, og
hann mundi því leiða þessa uppástungu hjá
sjer meðmæla- og mótmælalaust.
Loka lægi hjer fyrir uppástunga frá
mörgum þingmðnnum, um að veita skuti
2400 kr. í stað 1200 kr. til jarðabóta. Eins
og haan befði bentá um daginn, vœru báðar
upphæðir of litlar, ef 1200 kr. væri of Ktið
íje, þá væru 2400kr. það einnig, og ilit
væri að vita, hvar takmörkin væru.
Hann

vildi því leiða hjá sjer, að mæla bæði með
og mót þessari uppástungu, en einungis
benda þingmönnum á, hvernig fjárhagur
landsins yrði fyrir 1876—77, ef allar þær
breytingar yrðu samþykktar, sem fram hefðu
komið. Nefndin hefði í fyrstu gjört ráð fyrir,
að afgangs yrðu 144,002 kr. 41 a., en þessi
upphæð mundi breytast mjög mikið, ef öll
frumvörp, sem þingið hefði samþykkt, næðu
lagagildi.
Ef launalögin yrðu samþykkt,
mundu útgjöldin aukast um . . 12,000 kr,
Ef lögin um nýja skipun á læknahjeruðunum yrðu samþykkt, mundi
það kosta .....
.
7,000 —
Lögin um yflrsetukonur mundu kosta 2,000 —
Læknaskólinn mundi kosta . .
3,600 —
Ef sóttvarnir kæmust á, mundu þær
kosta.........................................
5,000 —Heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni 6,400 —
Alþingistollurinn............................. 28,000 —
Póststjórnin..................................
200 —
Lovsamling for Island ....
1,800 —
Aðskilnaður bæjarfógeta og sýslumannsembættisins i Gullbringuog Kjósarsýslu........................
2,000 —
68,000 kr.
f>ar við mundi máske bætast kostnaður við
lagaskóla o. fl., og gæti þá ekki orðið meira
eptir en 40—50,000 kr. Deildin yrði því að
fara tr.jög varlega í að veita meira fje. f>að
væri mjög æskilegt, að fjárbagur landsins
yrði kominn í það horf, að það yrði ekki
tilflnnanlegt fyrir landið, þegar aiikatillagið
frá Dönum færi að minnka smámsaman.
Þetta fyndist sjer skylda sín að benda þingmönnum á, áður en þeir gengju til atkvæða,
þó að eðiilegt væri, að framfarabugur íslendinga, nú þegar fyrsta stlflan væri tekinburt,
ryddi sjer farveg, eins og i i leysingum á
vordag.
Landaböfðinginn befði stungið npp á,
að færa niður upphaðina I 2. gr. löiolið 13,
nefnilega gjald af vínföngum. Hann gæti
ekki verið landsböfðingjanum alveg samdóma
í þvf. Hannhefðl fengið fullkomnavissu nm,
að kaupmenn eplirieiðis mundu bætta að
ffytja að mun <isprit«, eo mundu aplurflytja
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meira af brennivíni. |>að gjörði reyndar ekki
mikið til, hve hátt upphæðin væri sett ( áætluninni; það væri vonandi, að það hefði
engin áhrif á hina sönnu uppbæð gjaldsins.
En nefndin gæti þó ekki fallizt á uppástungur landshöfðingja ( þessu, þvi að hún yrði
þá að færa upp hinar aðrar tekjugreinir, sem
i frumvarpi stjórnarinnar væru til færðar eptir
meðalverði allra meðalverða, eins og það var
fyrir 4 árum. Að endingu vildi hann geta
þess, að nefndin hefði komið sjer saman
um, að skora á landshöfðingja, að vilja góðfúslega fela tilvonandi skattanefnd, að endurskoða leigumálann á landsjörðum, og breyta
fyrirkomulagi hans eptir þvi, sem væri haganlegt fyrir iandið og sanngjarnt fyrir ábúendurna. f>að væri fróðlegt að minnast á, að
það hefði orðið ijóst f efri deildinni við ræður ýmsra þingmanna, að þingið hefði ekki
rjett til að breyta landskuldargjaldinu af
Vestmannaeyjum, og það hefði þvf verið
heppilegt, að efri deildin felldi málið.
Landahöfðingi kvaðst með tilliti til orðabreytingarinnar á 6. gr. frumvarpsins verða
að svara þvf, að þó haldið væri orðum stjórnarfrumvarpsins, væri það eigi þvi til fyrirstöðu, að þingdeildin hjeldi fram annari skoðun viðvíkjandi 2. tölul. 6. gr. laganna 2.
jan. 1871, þvi þar með væri einungis með
sömu orðnm tekið upp það, sem stæði ffjárlögum Dana. Ef orðabreytingin væri nauðsynleg tii þess að forðast ósamkvæmni bjá
nefndinni, er annars hefði komið fram, væri
hann eigi ófús til þess að vera á sama máli
og balda henni; en þá þætti sjer breytingin
einungis óbeppilega orðuð.
Með tilliti til
viðbætis þess við ákvörðun stjórnarfrumvarpsins um tillag til hins sameinaða embættis
bæjarfógetans f Reykjavfk og sýslumannsins
f Gullbringu- og Kjósarsýslu, er nefndin
hefði stungið upp á, þáskyldi hann einungis
benda á það, að sjer þætti vafasamt, hvort
sýslumannsembættið fyrir Gullbringu- og
Kjósarsý6lur gæti verið án þess tillags, sem
áður hefði verið veitt þessu embætti, 235 rd.
eða 470 kr. árlega.

stjórnarbrjefl 4.okt. 1866 hefðu stiptsyflrvöldin
lagt fje til annara þarfa, en þeim væri ætlað,
einungis til þess að gjöra glæsileg kjör umsjónarmanns; en hann skyldi svara þvi, að
þegar fhugað væri fyrirkomulag það,sem komið
væri á þessa stöðu, þá væri það mjög einföld skoðun og rjett, er vakað hefði fyrir stiptsyfirvöldunum og kennslustjórninni, að gjöra
fastan umsjónarmann mögulegan, með því
að leggja undir hann störf þau, sem launin
hefðu áður verið veitt fyrir; þar á móti hefði
stiptsyflrvöldin ekkt lagt þetta fje til annara
starfa, en það hefði verið veitt til. Með tilliti til viðaukans við 14. gr. kvaðst hann
samdóma framsögumanni um, að bann af
persónulegum ástæðum gæti mælt með styrknum, eh skyldi taka fram, hverjar afleiðingar
fyrir alþingi hann gæti haft f för með sjer, og
áliti hann þess vegna, að það væri fyrir beztu,
ef hver hugleiddi, hvað sjer þætti ráðlegast;
hann fyrir sitt leyti áleit sjer hvorki skylt að
mæla með nje mót.
Loksins hefði framsögumaður tekið fram spurninguna viðvtkjandi umboðs- og klausturjörðum landsins,
og væri hann varaforseta samdóma nm, að
breyta á þeim fyrirkomulaginu bæði með tilliti til launa og umboðsstjórnar.
Hann
væri framsögumanni samdóma um, að þvf
yrði vfsað til skattanefndarinnar, og skyldi
bann þess vegna, ef nauðsyniegt þætti að
ræða það frekar, skjóta til þingsins, að fresta
umræðum um það, þangað lil nefhdarálitið um
skattana lægi fyrir.
H. Kr. Friðriktion sagðist vilja bæta
nokkrum athugasemdum við það, sem framsðgumaður hefðiSagt; væri þá fyrstaðminnast á það, sem landshöfðingi hefði sagt úm
dómkirkjuna. l‘að væri að vfsu alveg satt
hjá landshöfðingja, að hjer væri það aðalspurningin, hvort kirkjan þyrfti nauðsynlegá
hráðrar endurbótar við, en eigi hitt, hvort
rfkissjóðurinn væri skyldur að borga aðgjörðina, þvf að ef rfkissjóður Dana væri skyldur
að borga kostnaðinn, væri hann og skyldur
til þess, þótt landssjóðurinn legði fram peningana til bráðabirgða. þetta værisátt, en
Framsögumaður hefði sagt, að samkvæmt hann kvaðst fyrir sitt leyti eigi fá sjeð, að
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lijer væri nein brýn þörf skjótrur aðgerðar;
kirkjan mundi yarla hrynja núna næstu tvö
árin. En að því er kostnuðinn við aðgjörðina
snerti, þá yrði hann alveg hinn sarai eptir
tvö ár, eins og þótt pú væri þegar byrjaö
að gjöra við kirkjuna; þvi að þegar á annað
borð væri byrjað á aðgjörðinni, þá yrði sjálfsagt að rifa kirkjuna niður til grunna. Hann
sagðist því verða að álíta, að ekkert lægi á
raeð aðgjörðinaí Að því er þá uppástungn
landshöfðingja snerli, að sljórnin fengi leyfi
tit að veita Reykjavíknr-kaupstað lán til aðgjörðar organinu og lil hitavjelar, þá gæii
hann vel verið þakklátur landshöfðingja fyrir
umhyggjusemi hans, fyrir Reykjavík, en á
hinn bóginn áliti hann að sijórnin alls eigi
þyrfti þessa leyfis; enda vissi haqn ekki tll
þess —og þó væri hann í bæjarstjórninni —
að Reykjavíkurbúar hefðu nokkru sinni óskað að fá slíkt lán, þvi nö þeir mundu, eins
og rjett væri, telja sjer kirkjuna óviðkomandi, og þeir mundn naumast beiðast lánsins næstu tvö árin.
Það befði hiögað til
verið almennt skoðað svo, sem rikissjóðúrinn ættiaðannast kirkjuna, og væri þá engin
ástæða til, að Reykjavik færi að biðja um
lán i þessu efni. Að því er skólaútgjöldin
snerti, þá gæti yel verið, að upphæð sú, ,er
til þeirra væri ætiuð, væri nokkuð lág. En
þó kvaðst hann ætla, að hún væri nægileg,
ef vel og skynsamlega væri með hana.farið.
Uppástnnga landsböfðingja hefði einnig verjð
til greina tekin, þar sem reikningar skólans
væru nú lagðir undir landfógeta, en þó ekki
teknir af umsjónarcnanninum þeir 100 rd.,
er hann hefði haft fyrir reikningana. ; Nú
væri það fært saman i einn Jið, er áður
befði verið í mörgum, og væri það alveg
samkvæmt brjefi stiptsyfirvaldanna til umsjónarmanusins, þegar embættið var stofnað. LTm
orðinf 6. gr., «af stjórninni o. s, frv.» vildi
bann geta þessf að sjer væri ekkert kappsmál að halda þeim. En aptur væri fróðlegt
að heyra þjá laodshöfðingja, hvað stjórnin
hefði gjört tiJ þess, að verða við óskum alþingis 1873, ura að láta dómstólana skera
ýr, hver borga skyidi lestagjald póstskipsins.

Meðan mönnum væri eigi kunnugl, að nein
tilraun væri gjöfð i þessa ált, þá væri það
ekki nema eðlilugt, þótt þingið vildi neyta
allrar varúðar f þessu máli. Þar næst vildi
hann minnast á gagnfræðisskólana fám orðum. Gat hann þess fyrst, að hann hefði
eigi heyrt tillögur landshöfðingja um það
mál. Hann kvaðst játa það, að það væri
bieði skylda sin og líka lús vilji, að efla alla
menntun í landinu, eigi að eins, þá er stjórnin ætti sjerstaklega áð sjá um, heldureinnig
aðra mennlun, er gæti orðið landinu til gagns
og framfara, og slika menntun væri hjer um
að ræða. En samt sera áður gæti hann ekki
verið mfiðmæltur uppástungum þessum f þelta
sinn ; hann kvaðst nú vilja ítreka þá skoðun, er hann hefði komið með f öðru máli,
að í þetta sinn : ættum vjer sem minnstar
stórkostlegar breytingar að gjöra, að því er
(járhag landsins snertir, bæði í skattamálum
og fjárveilingum; þvf að þingmönnum væri
enn eigi svo kúnnugt um fjárhag landsins,
að þprandi væri nú sem stendur hð hieypa
sjer í slíkar stórbreytingár.
Auk þess væri
það að slnu álili sjátfsagt, að ekki gæti komíð
til mála, að landssjóðúrinn stofnaði og annaðist að öllu leyti skóla þessa.
Hitt væri
aptur 6anngjarnt, að landssjóðurinn veittiárlegan styrk til skólanna, er þeir eitt sinn
væru stofnaðir. það neitaði þvf enginn, að
Norðlendingum væri vOrkunn, þótt þeir óskuðu, að koma upp hjá sjerskóla, því að fyrir
þá væri miklum erflðleikum bundið, að ná f
menntun hjer á Suðurlandi, og þessi viðleitni þeirra væri mikln fremur lofsverð, en
ámælisverð. En sjer fyndist enn eigi kominn tími til að veita þeim enn styrk þebnan.
Þeir yrðu fyrst meira að gjöra, tii að koma
stofuuninni á fót.
þar múndu og margir
dilkar eptir fara, óf þingið veittinú fje þetta,
og einn dilkurinn vœri nú þegar kominn um
styrk til skólastofnúnar á Hvaleyri. En þann
dilk kvaðst hanh' eigi vilja sétja á vetur. þvf
að hann væri alveg mótfallinn þessum Hvateyrarskóla. Aptur væri hann manna fúsastur til að mæla með styrk hanða skóla, eigi
að eios á Norðuriandi, heldur einnig á Vest-
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urlahdi, en ekki fyr, en komið væri betur
í kring, hvernig fjárfaagur landsins stæði, og
skótarnir á hinn bóginn veru komnir dálítið
áleiðis. Enn væri eitt, er gerði fjárveitingn
þessa ótimabæra, það, að af ráðið vær1, aft
setja nefnd til að íhuga skólamálin, og sýndist
það þá sjátfsagt, að bíða eptir tiliögum hefinar
óg áliti, áftur en nokkuð væri frekar gjftrt I
ðtálinn. Það væri vfst von, að Norðlendingar kynnu því illa, að hafa misst biskupstólinn og skólann úr hjeraði sínu.
Ea hitt
kvaftðt ,hann efast en, að Gissur biskup hefði
verift eius öriátur og framsögumaður hefði
ságt, því að hann mundi engar jarðir bafa
geöð, heldur aðeins r/Á biskupsdæroisins; því
aft biskupsstóllinn í SkáifaoIti hefði þá litlar
eignir átt.
Eggert Gunnarsson sagðist vona, að þótt
breytingaruppástunga sú, er hjer lægi fyrír
um stofnun gagnvísindaskóla á Norðurlandi,
hefði mætt nokkrum mótmælum, þá treysti
hann því engu að siður, að uppástunga þessi
yrði fúslega saœþykkt af deildinni. |»vf að
aiiir þingmenn mundu vera eins hugar um það,
aft n)enntun, byggð á rjettum grundvelli, væri
undirstafta andlegra og líkamlegra framfara
hverrar þjóðar, og væri þaft einkar-tilhlýðilegt, aö vjer á þessu fyrsta löggjafarþingi
voru legftumst á eitt tii að stuðla til þess
af ýtrustu kröptnm, að þjóðin næfti sem greiðastri aðgöngu að þessári tindirstöðu framfaranna, en sú aðganga vieri henni mest og
bezt greidd með skólanum. Hvað fyrirkomulag 6kólans snerti, þá vfsaði hann til uppástungú þeirrar, er um þaftefni hefði legíð
hjer á lestrarealnum öllum þingmönnum til
sýnie ásamt með öðrum skjölum skólauum
viðkorhandi. Hann kvaðst ekki sjá, að það
v«ri nein ósamkvæmni, þó að hann hefði
óttazt, þá er launatðgin vorti rædd, að fje
brysti til ýmissa þarflegra fyrirtækja, er þjóðto þyrfti og vHdi koma á 4ót, því að nú sæist þ&ft þegar, hvort sá grunur heffti verið
meft öllu á6tæðutaus. Ekki væri það heldur
nein ósamkvæmni, þótt ekki væri beftið
eptir álitum skólauefndarinnar, þvl að sú
nefnd ætti að semja reglugjörð fyrir skóla,

en þar á móti ætti hún eigi að segja fyrir
um að stofna skóla. Hann kvaðst aft endingu vilja vara deitdina vift, aft greiða atkvæði eín mót uppástilngu þessari, sem hann
gæti fullvissað deíldina um áð væri samkvæm
ósk og vilja allra Norðiendinga. (Framsögumaður: Á þetta að vera hótun?)
Halídór Kr. Friðríkssón sagðist ’þvt að
eins geta tekið til greiua óskir annará. að
þær ættu vift rjett rök að styðjast, þvl að það
væri yflr höfuft regla sín, að fylgja sannfæringu sínni, hvað sem öðrum iiði.
Þorlaltur Guðmundsson sagði, aft þegar
hann hefði skrifað nafn sitt undir uppástnngu
þá, er nú værí verið um að ræfta, þá hefði
það vákað fyrir sjer, að Norðlingum væri
vorknnn, þar sem þeir hefðu misst úr fjórft-<
nngi slnitm biskupsstól, skóiann og prentsmiftjuna, og ekki enn nú fengið jafnrjetti
við landsprentsmiðjuna, þótt áður hefði
hjá þeim verið hina eina prentsmiðja landsins.
það væri þvi ekki ástæðuiaust, þótt
þeir nú bæru fram þessa ósk sína, og sjer
gæti ekki heldur sýnzt sanngjarnt, að þeím
væri synjað um hana, enda væri engin ástæða
tii að synja þeim fyrir þá sök, að vantaði
yflrlit yflr kostnað og fyrirkomulag skólans,
því að það væri hjer ekki beðið um anuaft,
en til undirbúnings
skólastofnunarinnar.
flann gæti ekki heldttr sjeft ástæðu til, etos
og sumir hjeldu, aft Vestfirðingar noundu nú
þegar fara að biðja um skóla, ef aft Norðlendingar fehgju hann; þvf sagan bæri það meft
sjer, aft Norðlendingafjórðungur ætti heimtu
á honum. Hann kvaðst þvf vilja mæla móft
þessari uppástungu, að hún gengi fram.
Guðmundur ólafsson

sagftist viljá fará

nokkrum orftum um uppástungu sína um, áð
styrknrinn lil jarðabóta væri hækkaður upp
í 2400 kr. úr 1200kr. Það væri vist allir
satndóma um það, að það væri meir áríðandi,
en flest annað, að landið gæti batnað, ög
allir játtiðu það vist, að þaft hefði hæfilegleika til að batna. En þaft balnafti ekki nema
vjer bættum það, en til aö bæta það, þyrftum vjer fyrst og fremst aö leggja fram vit,
fje og framkvœmd.
þetta fjárframlag vwri
« -*
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að vísu lítið, en þó væri það talsvert betra
en ekkert, ef þvi væri skynsamlega varið, en
þá væri því að sinni ætlun skynsamlega varið, ef þvi væri varið f einhverja vissa átt,
t. d. til að sfla þekkingu á jarðarrækt. Til
þess væri þelta mikil hjálp, hvort heldur það
væri nolað til að gefa út ritling, er innibjeldi öll aðalatriði jarðyrkjunnar, eða kenna
ungmenni jarðyrkju, eða þá haft lil ferðakostnaðar handa jarðyrkjumanni um sveitirnar, til að gefa bændum góð ráð og kenna
þeim betri búskaparháttu. En eitthvað þyrfti
að gjöra, ef vel ætti að fara, því að hvergi
innan endimarka bins menntaða heims væri
jafnilla ræktað land, sem þetta; ekkert land,
sem menntuð þjóð hefði byggt i 1000 ár,
væri jafnilla setið og þetta, og þó mundu
allir játa, að það gæti tekið stórmiklum umbótum frá þvf sem nú er. Hann sagðist þvi
vona, að deildin gæfi uppástungu þessari atkvæði sín. Hann leyfði sjer að endingu að
óska og vona, ef styr.kur þessi yrði veittur,
að hinn hæstvirti landshöfðingi sæi svo um,
að honum yrði sem haganlegast og rjettilegast varið.
Tryggvi Gunnarsson sagði, að þar sem
hefði barið við gegn uppástungunni um gagnfræðisskóla á Norðurlandi, að eigi væri komin tfmi til þess, meðan engin bein uppástunga
væri framkomin um fyrirkomulag og skipun
á skóla þessum frá nefnd þeirri, er ætti að
leggja ráðin á um skólamálin, þá virtist þetta
sjer ekki næg ástæða, þvi það væri eigi
ætlunarverk nefndarinnar, að ákveða um, hvort
stofna skyldi skólann eður eigi; sjer skildist
eigi betur, en þingið, sem ælti að veita það,
væri bærara um að skera úr því, hvort stofna
skyldi skólann, holdur en nefndin. Hennar
ætlunarverk væri einungis það, að ráða til
um fyrirkomulagið, og i þvf efni tæki deildin ekki fram fyrir hendur nefndarinnar nú.
Hann kvað það mundi vera flestra álit, ef
skóla skyldi stofna, að reisa hinn fyrsta skóla
heldur á Norðurlandi en á Suðurlandi, bæði
af því Norðlendingar söknuðu skóla, er þeir
eitt siun áttu þar, og svo befðu Sunnlendingar menntastofnun hjá sjer. Má ske þætti

það of snemma ráðið, að ákveða,- hvar skólinn
ætti að standa, en hann sæi eigi betur, en
þingmenn að norðan væru allt eins færir um
að dæma um það, hvar skólinn væri bezt
settur, eins og nefndin. Hann sæi heldur
eigi, að þelta fyrirtæki hefði nein skelfileg útgjöld í för með sjer fyrir landið á þessu fjárhagstfmabili, þvf þó þingið veitti fjeð, ogvildi
þannig styðja viðleitni Norðlendinga, mundi
þó fjeð eigi ganga upp á þessu tveggja ára
tímabili, sem næst færi f hönd, því umboðsstjórnin þyrfti að hafa undirbúning til þess,
að leita fyrir sjer og semja við byggingarmann ásamt mörgu fleira, en hann fmyndaði sjer, að þvf lengur sem endurreisn rústanna á Möðruvöllum drægist, því meiri yrði
kostnaðurinn, þegar loksins yrði lögð hönd á
t*ví næst kvaðst hann vilja vera
verkið.
blynntur fjárveitingaruppástungu þeirri, sem
fram væri komin um að veita ekkju Jóns
Guðmuudssonar 1000 kr. styrk einu sinni
fyrir allt, og hjeldi hann, að eigi þyrfti deildin að ótlast afieiðingarnar; þingið hefði vald
til þess, að slá loku fyrir, þegar þvi litist,
og þætti fjárveitingabænir fjölga um of. f>essi
fjárveiting væri í minningar og þakklætisskyni við hinn látna, fyrir það að hann, eins
og rnörgumjmundi kunnugt, hefði varið löngum tfma æfi sinnar lil þess að efia gagn
þjóðar sinnar, og hefði jafnvel látið fyrir embælti sitt, og væri það verðugt, að þjóðin
sýndi, að hún hefði ekki þegar gleymt þvf.
Viðvíkjandi annari uppástungu um stofnun
gagnfræðisskóla, á Hvaleyri, þætti sjer leiðinlegt að geta eigi gefið henni atkvæði sitt,
er kæmi ekki af þvf, að hann virti eigi tilraun uppástungumannsins, því hann ætti lof
skilið fyrir gjóf sína til fyrirtækisins, heldur
væri það vegna þess, að hann sæi, að eigi
væri nóg fje fyrir hendi, til að slofna tvo
gagnfræðisskóla í senn.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að sjer
þætti ræða þingmannsins skrftin, er hann vildi
iáta veita fje, en ætlaðist þó til, að það yrði
eigi notað. Fyrir sitt leyti kvaðst hann, í hvert
skipti sem hann veitti fje, ætlast til, að það
yrði notað sem fyrst. En þar að auki virt-
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ist sjer, að þingmafiurinn gæti með engri
vissu sagt um, hversu mikið eða litið af fjenu
gengi upp, nje heldur um það, hvort það
hrykki til.
Þegar fjeð væri veitt, væri það
sjálfsagt skylda umboðsstjórnarinnar, að gjöra
gangskör að þvf sem fyrst, að bætt yrði húsið á Möðruvöllum svo tfmanlega, að þegar á
næsta þingi væri búið undir að byrja kennsluna, og væri þá rjettlátt, að þingið veitti til
kennslunnar árlegan styrk framvegis, en einmitt þess vegna þætti honum varlega leggjandi með uppástungunni f þetta sinn.
Snorri Pátsson sagði, að af þvi enginn
f þessari umræðu hefði tekið til máls viðvíkjandi 5. Iiö 4. gr., vildi hann fara þar um
nokkrum orðum. Við 2. umræftu hefðu tveir
þingmenn skorað á stjórnina, að gjöra grein
fyrir, hvernig styrktarsjóðnum og tekjum hans
hetði verið varið fráþvfað konungsúrskurður
25. apríl 1844 befði verið gefinn út. Það
væri vonandi, að stjórnin yrfti við þessu, og
ætlaðist hann þá til, að sjóðurinn næmi hjer
nm bil 150,000 kr., en undir tekjunnm vœri
áætlaðir vextir 1,632 kr., er samsvaraði
40,800 kr. upphæð.
En hann kvaftst eigi
vilja láta sjer nægja, þó stjórnin yrði svo
góð, að efna þetta eiugöngu, þvf með rentukammerbrjefi dagsettu 5. febr. 1803 væri viðurkennt,að arðb erandi upphæðsjóðsins væri 46,946 rdi 44 sk., og árlegar rentur hans 1,700 rd., en þegar aðværi gætt, þá
hefði hann hvergi sjeð, að sjóðnum síðan hefði
verið varið samkvæmt tiigangi hans, nema
hvað varið hefði verið með konungsúrskurði
19. sept. 1806 til fátækra 600 rd.
Þar
á móti hefði verið alveg gagnstætt tilgangi
sjóðsins, sem brúkað hefði verið af bonum
til þess að mæla strendur fslands, því það
gæti þó eigi miðað til þess að afstýra hungursneyð landsmanna, þó mæld sje dýpt ýmissa
hafna eða til tekið, hvar það og það sker liggi.
Og úr þvf hann hefði minnzt á strandmælingarnar, þá væri einnig þess getandi, að eptir
konungsúrskurði 2. júlf 1817 hefði ágóðinn
af kortasölunni verið látinn til falla konungskassanum, þó lagður hefði verið allur kostnaður til þess úr kollektusjóðnum, og það væri

þvf eðlilegt, að ágóði þessi kæmi honum aptur
lil góða. Samkvæmt þessu fyndist sjer stjórnin þá fyrst upp fylla skyldu sfna með þvf, að
færa til reikninga fyrir allt tfmabilið frá 5.
febr. 1803, og þangað til nú. Fyndi þingið
þá, nefnilega 1877, ástæðu til þess að vefengja
meðferð stjórnarlnnar á sjóðnum, væri það
þá skylda þess, að koma fram ábyrgð á
hendur stjórninni—eigi ríkissjóðnum — og
leggja máliðí dóm eftur undir úrskurð óvil.hallra erlendra manna. Hann kvað það skyldu
hvers þingmanns, að leggja áherzlú á þelta
mál og halda þvf fastlegá fram, enda varðaði
það, ef að ætlun færi, eigi alllitlu fje, þvf
sjóðurinn með tekjum og vöxtum frá 5. febr.
1803, eplir þvf ástandi sem hann þá var f,
mundi nú nema um 2 milliónir kr., og væri
það góft viðbót við tillagið úr ríkissjóði, sem
kallað væri, og þá þyrflu menn ekki, eins og
nú, að víla fyrir sjer, að stofna tvo gagnfræðisskóla.
Framsögumaður sagði, að með tilliti til
þess f ræðu landshöfðingjans, er snerti umsjón við skólann, hefði nefndin eigi stungið
upp á neinni breytingu, heldur einungis dregið
umsjónarlaunin saman og fært þau til með
1000 kr., en dregið 400 kr. á burt á öðrum
stað — þetta væri engin breyting heldur
einungis það, sem annarstaðar væri kallað
• Omposteringo; hann vonaðist því eptir,
að landshöfðingi Ijeti sjer nægja þessi úrslrt,
þar sem umsjónarmaður fái að halda launum
sínum, og það þvf fremur, sem þingið eigi
að sinni hefur gjört uppáslungu viðvfkjandi
dyraverði og nmsjónarmanni hverjum fyrir sig,
því gjört væri ráð fyrir, að einum væri falið á
hendur dyravarðarstarf við stofnunina, en öðrum umsjónarstarfið; launin fyrir þetta hvorttveggja hefðu stiptsyfirvöldin nú sameinað, þvf
valdstjórnin væri umsetin af mönnum, sem vildu
meiri tekjur, en sem þingið ætti hægra með að
bægja frá sjer. Og kvaðst hann fyrir sitt leyti
viljagefa þinginu 1877 von um uppástungu
frá sjer um, að af nema umsjónarembættið
og ætla það einhverjum af yngri kennurunum, eins og altiðkað væri f útlöndum, bæði i
Danmörku og annarstaðar. Orðabreytinguna f
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6. gr.: «af stjórninni frádregið» fyrir «að frádregnum», vildi hann elgi gjöraað kappsmáli, og væri landshðfðingi fastur á sípu,
þá skyldi hann fúslega greiða atkvæði sitt eptir
vild hans, því það sakaði alls eigi málið,
þó landshöfðingi hefðiekkert gjörttil þessað.
verða við óskum þingsins 1873. Hann vonaðist til þess, að deildin gæfi gagnfræðiskólanum á Möðruvöllum atkvæði sitt; það væri
sanngjarnt og bróðurlegt, en hann hefði búizt við fieiri upplýsingum frá þingmanni
Norður-Múlasýslu; það væri skylda hans að
kunna annaðhvort bænarskrárnar utanbókar
eða að miÐnsta kosti öll aðalatriði þeirra, en
í þess staft hefði hann viFjað hóta þinginu
með óvild þjóðarinnar, enda vildi hann ráða
þingmaoninum til þesæ að tala sem minnst;
því hann missti eitt atkvæðí fyrir hverja ræðn
sina, ogvildi hann minna þinginanninn áþaö,
sero stendur í Hávamálunr.
Ósnotr maðr
er með aldir kemr,
þat er bazt, al hann þegi;
engi þat veit,
at hann ekki kann,
nema hann mælí til mart.
Tryggvi Gunnarsson sagði, að þingmaðnr Reykvíkinga hefði neytt sig til að tala
meira, þótt bann hefði cigi ætíað sjer það.
Hann kvaðst taka það aptur fram, að ekki
væri tekið fram fyrir hendur nefndarinnar í
skólamálinu með þessari fjárveitingti, eins og
þingmaðurinn hefði sagt, og þótt ósamkvæmni
hjá sjer. Hann hefði enn fremur viijað fella
fjárveitingn þessa af því, að bún vœri ótimabær. En hann kváðst ekki finna, að svo
væri. Hjer væri að ræða um fjárstyrk til
undirbúnings fyrir gagnfræðisskólann, en ekki
til að koma neinu vissn fyrirkomuiagi á hann;
það væri nefndinni ætlað og geymt. Af þessu
værf augijóst, að fjárveitingin væri hvorki
ótímabær, nje tekið fram fyrir hendnr skólanefndarinnar með lienni. f>að væri beldur
engin mótsögn í þvf, eins og þingraaður
Reykvíkinga hefði borið sjer á brýn, þótt
hann rjeði þinginu til að veita þetta fje, en
segði nm leið, að það mundi ekki ganga allt

upp á fjárhagstímabilinu 1876'—77, þvf að
það gengi langur tlmi til að fá upplýsingar, sem að þessu Jytú, áður en byrjað
yrði á verkjnu. En ef fjeð væri ekki veitt,
þá yrði ekkert byrjað, yfirvðldin gjörðu ekkert í þessu tilefni, sem von væri, og allt sæti
í sama horfi og áður. Fjárveitingin væri því
nauðsynleg til að flýta fyrir málinu, og þvi
greiddi hann 'fúslega atkvæði með henni;
hann vildi ekki draga þetta, eins og þingmaður Reykvíkinga. Hann sagðist vilja geta
þess,áður en hana settist niður, að sjerværi
farið að ieiðast örvaþyturinh frá I. þingroanni Gulfbringusýsfu fram hjá sjer til sessunautar sins. það væri auðfúndið á orðum
hans, að haun vissi af því, að hann væri
eidri þingmaður en þingmaðurinn úr NorðurMúlasýslu, er hann heffti áður nefnt óþroskaðán. Sjer fyndist hann gjöra of mikið af
aga- og hirtiugarorðum við hann; en ef hann
vildi leiðrjetta sessunaut sinn, þá ætti hann
að hafa sfnar föðurlegar áminningar þannig,
að honum færi fram. Og þess ætti hann að
gæta, að segja hið sanná og rjetta, þegar
hann vildi kenna þinigsiði. Par sem hann
hefði áður sagt, að það væri ósæmilegt, að
gefa atkvæði öftruvísi við 3. uroræðu, en við
2. nmræðu, þá væri það rangt; maður væri
stundum neyddur víð aðra umræðu að gefa
atkvæði sitt, svo mál ekki falli, en ætta sjer
að koma með breytingaratkiæðí til 3. umræðu. Hann óskaði, að mega vera fri við
slfka örvadrífu fram hjá sjer framvegis. Hvað
kollektusjóðinn snerti, kvaðst hann furðá sig
á því, að fleiri hefðu éigi tekið til roáls um
hann. Hann kvaðst sjálfur hafaverið í fjárhagsnefndinni, þar sem það hefði verið af
ráðíð, að fara eigi lengra að þessu sinoi í
reikninginn um hann en til 1845» og þess
vegna vildi hann eigí segja annað nú; en
hann hefði haldið, að allir værn eigi á sömu
skoðun um það. Kvað hann það æskilegt,
að fleiri þingmenn Ijetu f Ijósi skoðanir sfnar um sjóð þennan.
IJann gat þess, að
stjórnin hefði verið beðin um upplýsingar
mn hann. Em kirkjuna kvaðst haun nú eigi
ætia að tala, vegua þess að hann ætti von á,
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að oinn viss þingmaður æNaði að tala nákvæmar nm hana, en enn þá væri gjört.
Orímur Thomsen gat þess, að landshöfðingi hefði lofað, að útvega hjá stjórninni
reikninga styrktarsjóðsins, sem væru komnir
fyrir næsta þing, og yrðu lagðir fyrir það til
yfirlits. Bezt væri að bíða, þangað til skýrUm
ingar þessar á reikningunum kæmu.
örvadrífu og aga þann, er I. þingmaður
Suður-Múlasýsiu hefði nefnt, gat hann þess,
að það væri þess þarfara að veita sessunaut
liafts þennan aga, sem hann (o: þingmaðurinn), er það þó slæði næst, ekki veitti hunufn hann.
Iljerá þingiðu hefðn af bálfu
þessa þingmanns verið bornar fratn uppástungur, sem á engum rökum hefðu verið
byggðar, svo að það hefði verið hneisa fyrir
þingið, að fallast á þær.
Forseti sagði, að ekki væri æskilegt að
lengja meira þessar umræður, og hahn vildi
minua þingmanh Gulibringusýslu á það, sem
hann annars mundi vel vita, að allir þingmenn hefðu málfrelsi og stæðu eigiundiraga
neins anuars þingmanns.
Þá tóku eigi fleiri til máts; var þá gengið til atkvæða um breytingaruppástungur þær,
er fram voru komnar, og fjellu atkvæði þanuig:

1. breytlngaruppástunga landshöfðingja við
.
-1Js.3ÖÍuMpUÍ OJBÍL18 íatkv.;
2. breytinga/Uppðstunga landshöftiugja og
nefúdarinnat við 4. gf. f. tölpl. samþ.
raeð 20 atkv.
j
3. breytingaruppástunga látidshöfqingja við
6. gr. felld með 16 atkv.;
j

9. breytingaruppástunga nefndarinnar við
10. gr. C, 7. tölul. samþ. með 19 atkv.;
10. breytingaruppástunga langshöfðingja við
10. gr. C., að nýr tölul. 8. bætist inn 1:
felld með 18 samhljóða alkv.;
11. 10. gr. með áorðnum breytingum samþykkt með 19 atkvæðum;
12. breytingaruppástunga iandshöfðihgja við
11. gr. 1. tölul. felld með 15 atkvæðum gegn 1;
13. breytingaruppástunga nefhdarinnar við
12. gr. 1. tölul. samþykkt með I3atkv.;
14. breytingaroppástnnga nefndarinnar við
12. gr. 3. lölul. samþykkt með 20 atkvæðum; við það var uppástunga landshöfðíngja við þenaan tölul. fallin.
15. breytingaruppástunga nefndarinnar við
12. gr. 4. tölul. samþykkt með 19atkv.;
athugasemd nefndarinnar við 12. gr.
samþykkt í éiuu hljóði.
16. breytingafuppástunga nefndarinnar við
13. gr. B, I. b.
fyrri liður sam; þykktur með 15 atkv., og síðari liður
með 19 atkv.;
17. breytingarhppáslunga landshófðingja við
Í3. gr. B, I. b. 2. fölld með 19 atkv.;
18. breytingaruppástunga nefndarinnar við 13.
gr. B, II. b. 1. samþ. meö samhljóða
15 atkv.;
,9. breytingaruppástunga nefndarinnar við
13. gr. B, II. b. 2. samþ. með 20 atk.;
20. breytingaruppástunga landshöfðingjá við
13. gr. B, II. c. 2. félld með 17 atkv.;
21. breytingaruppástunga iandsbðfðiúgja við

13. gr. B, II, c. S. felld með 20 atkv.;
4. breýtingaruppástunga landshöfqingja við
22. breytingaruppástunga sama við 13. gr.
10. gr. C. 1. felld með l8 atki.;
5. breytingaruppástunga

nefndariimar við
B, II. c. 8. felld með 18 atkv.;
10. gr. C, að nýr tölul. 3. bæ|ist inn I: 23. breytingaruppástunga sama við 13. gr.
B, II. c: bætist írin I:
saihþ. með 13 atkv. samblj.;
' aifeítt ttieð 19 atkvi,6, breytingaruþpástunga 10 þingn anna við
10. gr. C. 4, samþ. með 12 atkvj gegh 5;
ö: fellt með 18 atkv.;
7 bréytíngaruppásttinga nefndari mar víð 24. breylingaruppástunga lð þingmanna, að
við ,3. gr. bætlst llf: 10,000 kr.
10. gr. C, að 5. tðlul. falli bu*t, samþ.
styrfcur til undirbúnings gagnfræðisskólá
með 20 atkv.;
t
á Möðruvölhim i Ðörgárdal, samþ. með
8 breytingaruppásfunga ööffidari^na-r við
10. gr. C, 6. tölul. samþ. meðhoafkv.;
samhl. 18 atkv.;
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25. viðaukauppástunga 8 þingmanna við 13.
gr. felld með 12 atkv. gegn 7.
26. I3.gr. með áorðnum breytingum samþ.
með 21 atkv.;
27. viðaukauppáslunga 9 þingmanna við 14.
gr. samþ. með 16 sambl. atkv.;
28. breytingaruppáslunga frá 8 þingmönnum við 16. gr. samþ. með 13 atkv.
gegn 1.;
29. 16. gr. með áorðinni breytingu samþ.
með 17 atkv.;
30. breytingaruppástunga nefndarinnar við
18. gr. samþ. ineð 13 sambl. atkv.;
31. 18. gr. með áorðinni breytingu, samþ.
með 17. atkv.
32. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu;

sömuleiðis voru fyrirsagnir á köilunum
samþ. án atkvæða.
Forseti sleit þá fundi, og stefndi aptur
til fundar kl. 6 e. m., til að lesa upp og
samþykkja frumvarpið i beild sinni, eins og
það var orðið.
SamkVæmt því, sem ráð var fyrir gjört
á næsta fundi á undan, las forseti á kvöldfundi kl. 6 sama dag upp frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1876—77, með þeim breytingum, er á þvi voru orðnar við atkvæðagreiðsluna á siðasta fundi á undan, og var
frumvarpið með þessum breytingum samþ.
með 21 atkv. Frumvarpið var sfðan sent
efri þingdeildinni, og var það nú þannig orðað.

FRDMVARP til fjárlaga fyrir árin 1876 og 1877.
(Samþykkt af neðri deild alþingis við 3. umræðu 16. ágúst 1875).
1.

og

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kafli.
Tekjur:
1. grein.
Á árunum 1876 og 1877 telst svo til, að tekjur íslands verði 579,593 kr. 46 a.,
er það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er i 2.-6. grein.
2. grein.
Af eptirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar: 303,876 kr. 6 aurar :
1876.
1877. •
Alls.
kr. a.
kr. a.
kr. a.
Tekjur af ljenssýslum...............................................
5,320
5,320
10,640
Lögþingisskrifaralaun . . . .............................
64 3
64 3
J28 6
Tekjur af umboðssýslugjöldum ........................
1,510
1,510
3,020
Konungstfundir . . . . . . . . . . .
6,972
6,972
13,944
954
Lögmannstollur o. fl. ...............................................
954
1,908
Alþingistollur ................................................................
16,000
16,000
32,000
Nafnbótaskattur.............................................. ..... .
200
200
400
Erfðafjárskattur . . . . ...................................
2,243
2,243
4,486
Gjald af fasteignarsölum . ...................................
527
527
1,054
Gjöld fyrir leyflsbrjef og veitingabrjef ....
800
800
1,600 .
Lestagjald........................................ .
26,860 kr.
28,848
------ af póstskipinu ....
1,988 —
28,848
57,696
Tekjur af póstferðunum........................................
7,500
7,500
15,000
Gjald af vfnföngum að frádregnum innheimtulaunum 80,000
80,000
160,000
Óvissar tekjur................................................................
1,000
2,000
1,000
Samtals
151,938 3 151,938 3 303,876 6
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3.

grein.

•

1876.
kr. a.

Tekjur af fasteignum landssjóðsins eru taldar 54,452 kr.
1. Afgjöld af umboðs- og klaustra-jörðum fyrir hvort
árið............................................................... 35,580 kr.
Að frá dregnum: umboðslaunum, prestsmötum, alþingfetolli o.fl, 10,280 — 25,300
2. Afgjöld af jörðunni Belgsholti og Belgsholtskoti o. fl.
172
3. Leigugjöld:
1876
1877
a, af Lundey.............................134 kr. 134kr.
b, af brennisteinsnámunum í Þing1,664
eyjarsýslu............................. 1530 — 1710 Samtals
27,136
4. grein.
Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru ætlaðar að nemi
22,184 kr. 40 aurum.
1. Leigur af innstæðufje viðlagásjóðsins
. . . .
2. Leigur af og borgun upp i lán og skyndilán . .
3. Leigur af andvirði seldra jarða
. . . . . .
4. Tekjur frá læknasjóðnum eru taldar að nemi árlega
hjer um bil
.............................................. l2,500kr.
Af því eru greidd árlega þau útgjöld, sem
bjer eru talin:
a, Til læknakennslunnar í Reykjavík . . . . . ... 2,800 kr.
b, Ferðastyrkur handa læknaefnum samkvæmt konungsúrskurði21. okt. 1871 hjer
um bil..................................
300 —
c, Styrkur til sjúkrahússins í
Reykjavík.............................
800—d, Styrkuf til sjúkrahússins á
Akureyri árið 1876 . . . 2,400 —
Styrkur til sjúkrahússins á
Akureyri (1877) 400 kr.
e, Laun ljósmóðurinnar
á
Vestmannaeyjum . . . • .
60 —
f, þóknun handa 5 settum
hjeraðslæknum, samkvæmt
•'
konungsúrskurði 10. mái
1867 hjer um bil . . . 5,000—
------------- —' 11,360 —
Samkvæmt þessu verður umfram, árið 1876 1140
kr. og árið 1877 3140 kr., sem þang&ð tilkomið
yfir um

2,782
7,440
351 20

1877.
kr. a.

alls.
kr. a.

25,300
172

50,600

1,844
27,316

3,508
54,452

4,000
7,260
351 20

344

6,782
14,700
702 40

10,573 20 11,611 20 22,184 40
16
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1876.
•
handan að
verður á annari læknaskipun, skal haft til að auka
innstæðufje læknasjóðsins, og er því titfært fyrir
innan strykið.
5. Tekjurn^r af hinum islenzka styrktarsjóði eru ætlaðar að nemi 1632 kr. áriega, og verður þeim varið til þegs að auka innstæðufje sjóðsins.
Samtals

5. grein.
Endurgjald lána verður talið 3,057 kr.
1. Gjald upp i lán sökum fjárkláðans.......................
2. Gjald upp i lán til þess að byggja upp aptur kirkju
Möðruvailaklausturs....................... ..... . . , .
3. Gjald upp í lán til þess að byggja kirkju á Eyri
Samtalp

kr.

a.

1877.
kr. a.

alls.
kr. a.

10,573 20

11,611 20 22,184 40

10,573 20

11,611 20 22,184 40

1,000

1,000

2,000

185
216

440

1,401

1,656

625
432
3,057

98,012
98,012

196,024
196,024

216

6. grein.
Árgjald ýr ríkissjóði verður tali) 196,024 kr.
Fast árgjald......................................................... 60,000 kr,
Aukagjald á ári.............................................. 40,000 —
100,000 —
Af stjórninni dregið frá
1,988 — 98,012
Samtals
98,012.

2. Kafli.
Útgjöld.
7. grein.
Á ^runuin 1876 og 1877 yeitast til útgjalda 451,495 kr, 71 9.,
gjaldagreiniun, sem nákvæmar er sjiýrt frá i 8.—16. grein.

samkvæp)! þeim

8. grein.
Útgjöldin til hipnar æðstu innlendu stjórnar og fulltrúa stjórnaripnar á plþjngi
eru talin 26,800 kr., sepa sje fyrir 1876 12,400 kr, og fyrir 1877 14,400 kr«
9. grein.
Til kostnaðar við alþingi áf-ið 1877 veitast 32,000 kr.
10. grein.
Til útgjalda við umboðsstjófn, gjaldheimtur, rejkningsmál, dómgæzlu, lögreglusijórn
og (1. veitast fyrir árin 1876 og 1)77 144,893 kr. 74 a.
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1877.

1876.
kr.

A, Umboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. Laun embætlismanoa og fl.......................................
2. Endurgjald fyrir skrifstofukoálnað.......................
3. Þóknun fyrh* endurskíxðftn rúikninga . . . .
B, Dómgæíla og lögreglusljórn:
1. Laun embættismánna..............................................
2. Til líegningarhússins í Reykjavík . . . . .
3. Önnur útgjöld.............................................. . .

a.

kr.

17,598 66
4,000
1,600
23,198 66

alls.
a.

ff. gréin.
Til útgjaldaivið læknaskipunina veitast 38,010 kr. 64 a.
1. Laun lækna........................................ .....
2. Önnur útgjöld. . . . . .........................................
Samials

a.

18,282
4,000
1,600
23,882

47,Ö8Ö 66

16,206 66 16,440
2,503
2,503
1,720
1,720
20,429 66 20,663

41,092 66

kr.
a.
C, Ýmislegi útgjöld:
1. Til þess að gefa út stjórnarfíðindi . 1,040
2. Endúrgjald fyrir borgun nníir embættisbrjef .............................................. í,200
3. Til þess að gefa út «Lovsamling for Island» .
4. Brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar
byggingar hjér um bil.......................
286 88
5. Styrfcur til jarðabóta.............................2,400
6. Til vegabóta.............................................. ..... .
7. Til gufuskipsferðú....................... .....
4,926 88

kr.

1,866 66

15,000
30,000
4,926 88

»
»

4,92-6 88 9,853 76
Samtais 144,893 74

17,494 66 18,315 98 35,810 64
< 2,200
1,100
1,100
18,594 66 19,415' 9«! #8,010 64

12. grein.

Útgjöldin við póststjórnina er ætlast á að verði 26,800 kr.,
sem sje fyrirárið 1876, 13,600 kr,, ogfyrir árið 1877,
13,200 kí.
1. Laun......................................................................................
3,200
2. FlutningUr pósta...............................................................
8,600
3. Önnur útgjöld..................................
1,400
4. Útgjöld sem upp á kunna að kðirnr....................... .....
400
Samtids
: 13,600

6,400
i 17 »200
2,400
800
26,800

3,200
8;600
, 1,000
400
«3,300

Á þessum 2 slðustu upphæðbra stendur svo, að
nauðsynlegt verður á fjárhagstímabilÍHir að búa lil ný
frimerki, ef frumvarp til laga um bárðareyri eptir krónumyntarreikningi verður að lögum ; ean fremur er gjört
ráð fyrir, að peaitígáí þeir, semf pdstmeÍBlaninn telur inn
í jarðabókarsjóíinn, nemi opp eg dfan. 200,000 kr. á ári.
16
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13. grein.
Til kirkju- og kennslu-mála veitast fyrir árin 1876
og 1877 121,991 kr. 33 a.
A, í þarfir andlegu stjettarinhar :
a. Laun..............................................
b Önnur útgjöld:
•
,
2000 kr.
1. Til fátækustu brauða . . .
2. Til nokkurra brauða f fyrverandi
Ilólastipti .......
600 —
3. Til prestsekkna ogbarnaog styrkur
handa fátækum uppgjafaprestum og
2000 —
prestsekkjum....................... ' .
4. Endurgjald handa biskupi fyrir skrif800 —
stofukostnað.............................
B, Kennslumálefni:
I, Til prestaskólans:
a, Laun........................................
b, Önnur útgjöld:
1. Búsaleiga handa 12 lærisveinum
80 kr. handa hverjum . .
og ein ölmusa . . . .
2. Til tímakennslu . . . . •
3. Til bókakaupa . . . . •
4. Til eldiviðar og ljósa o. fl.
5. Ýmisleg útgjöld . . .. . • •
11, Til hins lærða skóla:
a, Laun........................................
b, 1. Til umsjónar ....
2, Aðstoðarfje.......................
þessi upphæð skiptist þannig
Til söngkennara . . . 860 kr.
— flmleikakennara . . 700 —
— dyravarðar
. . . 660 —
e, Önnur útgjöld:
1. Til bókakaupa
. . . .
2. Til eldiviðar og Ijósa ; .
3. Til skólahússins utan stokks og
innan ...................................
4. Til tímakennslu áætlað . .
5. Ölmusur.............................
6. Fyrir prestsverk . . . .
7. þóknun handa lækni . .
8. Ýmisleg útgjöld áætluð

960 kr.
200 —
100 —
300 —
260 —
100 —
1920 —

1876.
kr. a.

1877.
kr.

7,932

8,032

5,400
13,332

5,400
13,432

10,300

10,500

1,920

1,920

12,687 33 12,844
1000 kr.
2220 —

3,220

3,220

600 —
1000 —
1000 —
1060 -8000 —
48 —
100 —
1200 —
yflr um

13,008
13,008
54,467 33 54,924
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1876.
kr.
handan að 800 kr.
III. Tii undirbúnings gagnfræðisskóla-stofnunar á
Möðruvöllum í Hörgárdal veitist fyrir fjárhagstfmabilið 1876—1877 allt að
.
...
400 kr.
C, 1. Til stiptsbókaBafnsins . . . .
2. Tit amtsbókásafnsins á Akureyri
200 —
3. Til kvennaskólans 1 Reykjavík . • •
200 —
4. a, Til < forngriþasafnsins til að kr.
kaupa fyrir forngripi . . . 400
b, Til úúnsjónarmannsins . . IGO
500 —
■•

:■'

' ■■

■,. ■-

■

1877,

alls.

kr.

kr.

a.

54,467 33 54,924

10,000
■:.í

1,300
1,300
1 55,767 33 56,224
Samtals

»
■

111,991 33
121,991 33

14. grein.
Til eptii'láuna og styrktarfjár veitast 41,000 kr. , og felst þar í lOOOkr. styrkur í
eitt Skipti fýrir öli handa ekkjufrú Hólmfríði þorvaldsdóttur.
1
15. grein.
Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja veitast 10,000 kr.
16. grein.
Til óvissra útgjalda, sem uþp á könna að koma, veitast 10,000 kr.; hjer eru taldar
með allt að þvf 3,000 kr. í þóknun, fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað o. fl.
handa mönnum í nefnd þeirri, sem á að setja til að semja ný skattalög o. fl., og allt að
600 kr. þöknun til nefndar þeirrar, sem sett verður til að ihuga skólamál og semja nýjar
reglugjörðir fyrir skólana.
17. grein.
Afganginn, sem fyrst um sinn er ætlaður að verði 128,097 kr. 75 a., skai léggja
lil viðiagasjóðsins.
18 grein.
Ef frnmvarp til laga
1. Um lann (slenzkra cmbættismanna,
2. Um áðra skipun læknahjeraðanna,
3. Um heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni, þiógmanni ísfirðinga,
4. Um ljósmæðraskipun,
5. Um breyting á tilskipun om gjald af brennivíni og öðrhm áfengum drykkjum,
6: Um að af nema aíþingiSlollinn,
ná lagagitdi á árunum 1876 og 1877, verður að breyta upphæðum þeim, sem til ieknar
eru í 1., 2., 4., 7., 10., 11.; 12., 13. og 17. greinum samkvæmt fyrnefndum lagafrumvörpum.
'
Ef bæjarfógetaembættið t Reykjavík verður skilið frá sýslumannsembættinu í Gullbringu- Og Iíjósarsýslu, færist 10. gr. stafl. B. tölul. 1. upp um 1000 kr.
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FYRSTA DMRÆÐA
í' efri þingdeildinni.
Á 41. fundi efri þingdeildarínnar 18.
ágústmán. hom samkvætnt dagskránni til fyrstu
umræðu frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1876
og 1877, eins og það hafði verið samþykkt
af neðri þingdeildinni, og hafði þvf verið ötbýtt meðal þingmannai efri deildinni daginn
áður á fundi.
Landahöfðinginn kvað það að vísu vera
óheppilegt, að þingtfminn væri orðiun svo
stuttur, að eigi væru íptir nena fáir dagar
til að ræða frumvarp þetta; en sú værí bót
í máli, að oeftrí deifdin befði nákvæmlega
rannsakað málið og rætt það vei og vandlega,
og hinir háttvirtu þingmenn deildar þessarar
hefðu verið viðstaddirvið þessar umræður, og
fyrir þvi kvaðst hann vona, að máiið værí i
heild sinni þingdeildinni fullkomlega kunnugt,
svo að ekkert væri þvf til fyrirstöðu, að hún
gæti rætt það nægilega og greitt atkvæði um
það svo tímanlega, að þingið gæti lokið störfum sfnum fyrir hinn tiltekna tfma samkvæmt
allra-hæ»tu«i úrsknrði 24 mafmán. þ. á. í
ftðram lönidum, þar sem fyrirkomulag þings
væri með tveim raálstofumr væri eigi vani að
setja nefnd í hinni siðari deiidinni, nema þýðingarmikili ágreiningur væri milli þingdeildanna um eitt eða fleiri atriði, en ella aldrei,
ög þess þyrfti eigi, þegar fyrri deildin befði
rannsakað og rætt frumvarpið nákvæmlega,
og þar sem hann þyrði að gjöra ráð fyrir,
að þess háttar ágreiningur ætti sjer eigi stað
hjer, þá gæti ekki verið umtalsmál, að setja
nefnd í málið, og hann kvaðst treysta því,
að allir þingmenn mundu gjðra allt til þess,,
að þingstörfum yrði lokið innan lögákveðins
tíma. Á þessu s&gi málsins vildi bann eigi
ræða frumvarpið í beild sinni, heldur að eins
geta þess, að þótt neðri deiidin hefði gjört
þýðingarmiklar breytingac við. stjóraarfruravarpið, þá fyndi hann eigi ástæðu til, að svo
ataddu, að óska annara breytinga, enviðvrkiandi aðgjörðinni á dórakirlýunni, en það yrði
að vera komið undir því, hvort þingdeildarmenn við aðra umræðu fyndu ástæðu til að
bera það undir atkvæði. Ýmsar aðrar breyt-

ingar neðri deildarinnar væru að vfsu eigi
heppilegar, en hann kvaðst eigi ætla hjer
að fara mörgum orðum um þær, þvf að ef
þinsdeildin gæti aðhylizt þær, þá gæti hann
fyrir sitt leyti fdllizt á þær. Tekjuafgangurinu væri í frumvarpi neðri deildarinnar áætlaður að verða I28i,ö97 kr. 7&a., og þetla ástand iandssjóðsins yrðiað álíta najög glæsilegt, eins Og sjer hesfði virzt þingmenrt í gær f
öðrumálileggjamiklaáherzlu á; en hann kvaðst
ætia, að eigi væri ástæða tilað treysta um of
þessari upphæð; sumt af tekjunuru' væri áætlað heldur hátl, t. d. tollurinn af vínföngum, en sum af útgjöldunum hins vegar of
lágt, eins og t. d. ýms útgjöld til hins lærða
skóla. Ef 18. gr. yrði 1 lög leidd, færðist
afgangurkm niður um helming, svo að hann
yrði eigi meirai en 60—70,000kr. samtals
fyrir bæði árin, eða 30—35,000 fyrir hvort
áríð fyrir sig. En þessi afgangur mundi
reynast of Utili, ef t. d. beita skiyidi niðurskurði þeim, sem ráð væri fyrir gjört í frumvarpinu um fjárkláðann, og skaðabætur lil
bráðabifgða borgast úr landssjóði.
þegar
frumvarpið um að af netna alþingistollinn væri
akoðað frá «Qnantsiellu» sjónarmiði, þá væri ískyggilegt að aðhyliast það, en frá sjónarmiði skattalaganna, eins og hann hefði tiekið
fram um daginn, væri það alveg óaðgengilegt.
Eirikuv Kúld kvað það óheppilegt, að
frumvarp þetta kæmi svo seint, þar eð nefndin
1 neðri deildinni hefði svo langa hrið haft
það tii meðferðar; ea þó kvaðst hann eigi
fyrir það vtlja kasta á hana þungturo steini;
nefndkt hefði hlotið að hafa langan tíma, þvf
að mál þetta væri í fyrstai sioni fyrir þinginu,
og nefndin hefði orðáð að leitaýmissa npplýsiaga, og sjálfsagt hefði hún fengið sumar
þeirra, en sumar að líkindum ergj, og mundu
suraar þeirrar hafa verið aUmagrar. En þó
bvaðst hann verða að játa, að maðun yrði. að
taka þeim mun betur á móti frumvarpiau, sem
nú væri veguTian opnaður fyrir þingið, svo
að vonandi værí; að næst mundi eigi ganga
lil þess eins langur tími. Tíminn væri nú
orðinn naumur, og hann kvaðst ætla, að hann
mundi varla nógur til þess, að lesa frum-
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vprpið til hlitar, svo að menn yrðp því ftfil- hann naumast árœðandi, að hngsa tjl hreytkunnugir; fyrir því mundi f sjáifu sjer rjettast vera að setja nefnd. En landshöfðingí
hefði sagt, að þaö væri eigi vani á öðrum
þingum, enda væri það eigl tiltðkumál, þar
eð að eins fáeinir dagar væru eptir af þingtimanum. Hann kvað sjer hafa verið ánægja
að faeyra, hve vel landshöfftingi hefðí tekið
tindir aðgjörðir neðri deitdarinnar, þótt hann
i sumupi greinum hefði eigi verið henni
samdóma. En ef nú þingdeildin færi að
hans ráðum og tækj að gjöra þreytingar við
frumvarpið, þá væri það auðvitað, að af þvf
leiddi það, að málið gengi aptur til neðri
deildarinnar, sfðan hingað aptur, og svo fyrir
hið sanieiginlega alþingi, en til þess væri
enginn tiroi orðiqn, og öllum væri áhugamál
að flýta fyrir þvi; hann sœi þvf eigi fært, að
gjöra miklar brsytiqgar við frpnivarpið. Viðvíkjandi þvi, sem hfnn bæstvirti landshöfðiDgi
hefði tekið fram, hefði sjer Jrayrzt, að faann
vœri hræddur um, að nóg gjöld væru komin
á lands6jóðinn, og kvaðst hapn honum með
öllu samdóma í því; væri það því mjög
varasamt að bæta meiru á hann, og yrðu
að vera yfirgnæfandi ástæður, ef það skyldi
gjört, og kvaðst bann því vilja óska, að landshöfðingi gæti sannfært sig uro, að það væri
Óumflýjanlegt, að gjöra breytingu þá, er hann
hefði úskað, og þá væri hann fús að aðhyllast bending haqs. Hann vildi því leggjaþað
til, nð nefnd væri eigi sett í þetta mál, faeldur væri það látið ganga til aunarar umrsðu,
og væri engin þörf að raeða það frekar nú.
Sighvatyr Árnaton kvaðst fyrir sitt.ieyli
játa, að tímiun væri stuttur orðinu, svo að
þó menn sæju galla á friuœvarpinu, þá væri
orðinn einn kostur nauðugur,að samþykkjaþað.
Væri eigi svona ástatt, þá mnndi hann að
öðruip kosti hafa lagt það til, aft uefnd yæri
sett f málið, því að ef nefnd væri sett, þá
fyndi hún hjá sjar skyldu til að ífauga nsálift
grandgsefilfga, og aá tími, er til þess gengi,
gæti og orðið hinum þarílegur til að íhuga
það. Hann á|iti því annað eigi hugsaalegt,
ea að gnnga að frumvarpinu, eins og það
lægi fyrir, og án þess að aetja nefnd, kvað

inga, enda væri það alltnikið vandamál, og
jafnvel óhugsandi, að menn á svo stuttnm
tíma gætu svo vel sett ság inn ( málið, að
menn vœru færir um, nð gjöra við það tiokkrar þær hreytingar, er eitthvað hefðuaðþýða,
en smábreytingar kvað hann ekki þess verðar, að tefja fyrir málinu. Að eids vildi hann
minnast á það, er landshöfðingi hefði sagt
viðyfkjandi tekjuupphæðinni, að húu vœri
áætluð nokkuð mikil sumstaðar, þá þyrfti þvf
heldur grandgæfilega að ihuga það, að varast að gjöra hreytingar til að auka útgjöldin.
Skaðabætur þær, er af fjárkláðanum mundi
leiða, sem landsböfðinginn hefði minnzt á,
hugði hann að eigi þyrfti að úttast að yrðn
stórkostlegar eptir þvi, sem hingað til hefði
gengið msð niðprskurð fyrir framkvæmdir
valdsijórnarinnar. Þó hann vœri á því máli,
að nefnd skyldi sett, efkostur hefði á verið,
kvaðst hann þú eigi halda því fram af fyrgreindum ástæðum.
f>vi næst var gengið ti| atkvæða, og var
það i einu bJjúði samþykkt, að málið gengi
til annarar umræðu, en að eigi skyldi
selja i því nefnd.
BR.EYTINGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til fjárlaga fyrir árín 1876 og
1877 til annarar umræðn i efri þingdeildinni.
I. Breytingaruppástungur Bergo
Thorhergs, 3. konungkjörius þingmanns.
Við 10. gr. (siðaít i greininni f' staflið C).
«8. Til höfuðgjðrðar á dómkirkjunni i
Reykjavik á árinu 1876 22000 kr. Þarað
auki má til þessarar aðgjörðar, sem á fram
að fara eptir undangengið opinbert upphoð, eyða sjóði kirkjunnar, og á eptirieiðis
að borga á hverju ári afganginn af hinum
árlegu-tekjum jnn ( Ipodssjóðinn*.
Við 12. gr. Athugasemdin orðist þannig:
«Af uppbæðinni undir 3. töluiið fyrir árið
1876 eru 400 kr. ætlaðar til kostnaðarjns
við að búa til ný frímerki, ef frumvarp til
laga um þreytingu á tilsk. qm póstmál ú
íslandi 26. fpbr. 1872 vorður að lögum.
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Af upphæðinni undir 4. tölulið eru c. 200
kr. hvort ár ætlaðar til þóknnnarj er svari
til 1 af 1000, handa póstmeistaranurn í
Reykjavík fyrir að taka móti peningum,
sem gefnar eru út póstávísanir fyrir, og
fyrir ábyrgð þá, sem þessu er samfara,
ef honum mistelst».
Við 13.gr. B. I. b. 2. í staðinn fyrir al00kr;»
komi <>200kr.»
Við 13. gr. B. II. c; 2. í staðinn fyrir »1000kr.»
komi «1700 kr.»
Við 13.gr. B. II. c. 3. í staðirin fyrir <>1000kr.»
komi «1800 kr.»
Við I3.gr. B. II. c. 8. f staðinn fyrir «l200kr.»
komi «1600 kr.»
13. gr. C. 4. orðist þarinig:
«4. Til forngripasafnsins:
a, Til að kaupa forngripi 400kr.
b, — umsjónar . . . 100— 500kr.»
II. Viðaukauppástun g a við 10. gr.
C. frá Jóni Hjaltalín, 5. konungkjörnum
þingmanni.
Að aptan við 2. kafla 10. gr< slaflið C bætist fyrir ár’ 1876:
8. Styrkur handa E. Egilsson til kalkbrennslu lOOOkr.
III. Breytingaruppástunga við 13.
gr. B. I. a frá Eiriki Kúld, þingmanni
Barðstrendinga.
Að fyrir «10,300 kr. og 10,600 kr.» kómi:
«10,500 kr. og 10,700 kr.»
Alþingi 19. ágúst 1874.
E. Kúld.
ÖNNUR UMRÆÐA
i efri þingdeildinni.
Á 43. fundi efri þingdeildarinnar 20. ágústmán. kom samkvæmt dagskránni til annarar umræðu frumvarp til fjárlaga fyrir árin
1876 og 1877. Eptir fyrirsögn forseta var
málið rætt í tveimur köflum, og þá fyrst
tekjumar.
Pórður Jónaiaon sagðist vllja lýsa þeirri
skoðun sinni yflr, að hann áliti það ógjörning, eins og nú væri liðið á þingtímann, að

hugsa til þess, að fara lengra út í frumvarp
það, sem hjer lægi fyrir, það er að. segja út
í þess aðalefni, riema það yrði rjett að nafninu, en það væri bótin, að frumvarpið væri
vel úr garði búið, og öll aðalatriði þess ýtarlega yflrveguð í neðri deildinni, undir leiðbeiningu og tillögum hins hæstvirta landshöfðingja; það mættiþví ög yrði að treysta þvi, að
ekkert verulegt atriði hefði verið undanfellt,
eins og málið þá hefði legið fyrir á þinginu,
ög eptir þeim upplýsingum, sem fyrir hendi
hefðu verið; það kæroi sjer nú mjög vel, að
svo væri, því málið útheimti ýtarlega og
grandgæfllega yflrvegun, ef hún ætti að vera
annað en að nafninu.
Fyrst eigi tóku fleiri til máls, ljet forseti ganga til atkvæða um þann kafla og fór
atkvæðagreiðsla þannig.
1. gr. frumvarpsins samþykkt i einu hljóði.
2. gr. frumvarpsins samþykkt í einu hljóði.
3. gr. frumvarpsins samþykkt i einu hljóði.
4. gr. frumvarpsins samþykkt f einu hljóði.
6. gr. frumvarpsins samþykkt með 10 atkv.
6. gr. frumvarpsins samþykkt með 10 atkv.
Þá var tekinn til umræðu annar kafli (útgjöldin).
Landshöfðingi sagði, að hinn háttvirti 3.
konurigkjörni þingmaður hefði við 10. gr.
stafl. C borið þá breytingaruppástungu upp,
sem hann áliti mjög nauðsynlega, og sem
hann þess vegria skyldi leyfa sjer að mæla sem
bezt með. Ástand dómkirkjunnar væri, eins
og hinir heiðruðu þingmenn hvérn dag á
þingtimanum béfðri átt kost á að sannfæra
sig nm, svo hrörlegt, að kirkjan vafalaust
þyrfli verulegra aðgjörða við, og þeim mætti
eigi eptir bans meiningu fresta, heldur yrði
að taka til þeirra, sem fyrst mætti verða, ef
þingið eigi vjldi eigaþað á hættu, að dómkirkjah eða þartar áf henni hryndu, og gjörðu
en meiri kostnað nauðsynlegan; en nú væri
stringið upp á til viðurhalds á henni. Hann
sagði, að fjárveitingavaldið ætti, þegar um
eignir landsins væri að ræða, að skoða skyldn
sína með tilliti til hins nauðsynlega viðnrhalds á þeim, alveg á sama hált, og góður
og duglegur húsbóndi skoðaði skyldu sina
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gagnvart eign sjálfs sín ; eins og hann mundi
sjá um, að allar nauðsynlegar aðgjörðir til
viðurhalds eigninni yrðu framkvæmdár i tækan tíma, vegna þess að þetta væri honum
bæði tii gagns og sóma, eins bæri alþinginu og stjórninni i sameiningu að sjá um, að
eignum landsins yrði haldið við á sómasamlegan hátt, og mundi þetta einnig verða
landssjóðnum haganlegast. Höfuðatriöið, sem
þessi heiðraða deild nú ætti að taka til greina
f þessu tilliti, væri það, hvort dómkirkjan
þyrfti bráðra aðgjörða við, eins ogstungið væri
upp á í stjórnarfrumvarpinu, og eins og breytingaruppástunga sú, er hjer ræddi nú um,
færi á leit, oggæti ekki beðið, þar til næsta
alþing kæmi Saman; hver þingmaður, sem
svaraði þessari spurningu með já, mundi einnig að hans áliti flnna sjer skylt að veita til
þess hið nauðsynlega fje f fjárlögunum fyrir
1876 og 1877, og hann vildi^ess vegna biðja
bina heiðruðu deild nákvæmlega að íhuga
þetta atriði, hvort aðgjörðin væri nauðsynleg,
áður en til atkvæðagreiðslunnar kæmi. Hvað
langt aðgjörðin ætti að fara, um það gæti ef
tjlvildi verið misjafnar skoðanir; upphæð sú,
sem breytingaruppástungan til tæki, væri hjer
um bil 7000 krónum minni, en áætlað væri f
stjórnarfrumvarpinu, en lik þeirri upphæð,
sem hann við 3. umræðu f neðri deildinni
hefði stungið upp á, eptir að hann hefði tekið til greina allar bendingar þær, sem fjárlaganefndin f því tilliti hefði gjört, og gæti
hún að hans áliti ekki verið minni, og vonaði
hann þess vegna, að hin heiðraða deild mundi
fallast á þessa breytingaruppástungu.
Hann kvaðst einnig vilja mæla með
breytingaruppástungur hins háttvirta 3. konungkjörna þingmanns við 12. grein og 13.
gr. C, 4, sem álita mætti heppilega orðabreytingu, og sem bann ekki efaðist um
að neðri deildin mundi samþykkja, þar sem
þær að eins miðuðu til skýrara að taka það
fram, sem neðri deildin hefði ætlað að ákveða
í fjárlögum þeim, er hjer ræddi um. Ef
frumvarpið ætti að ganga til neðri deildararinnar aptur vegna ákvarðananna í 18. gr.,
eins og honum væri það kunnugt, að fjár-

hagsnefndin í neðri deild þingsins hefði gjört
ráð fyrir, þó að þetta f sjálfu sjer ekki virtist
alveg nauðsynlegt, þá mundi það eiga vel við,
að þessi deild aðbylltist þessar tvær orðabreytingar, sem hann væri viss um að neðri deildin mótmæialaust mnndi samþykkja; en ef efri
deildin ekki áliti það nauðsynlegt, að senda
frumvarpið aptnr til neðri deiidarinnar, virtust orðabreytingarnar, þó að þær vafalaust
væru heppilegar orðaðar en frumvarpið, ekki
alveg nauðsynlegar. Hann kvaðst fyrir sitt
leyti ekki hafa neitt á móti ósk fjárlaganefndarinnar um það, að i 18. gr. frumvarpsins
verði bætt við þeim frumvörpum til laga um
stofnun læknaskóla og um mótvarnir gegn
kóleru- og bólusótt, sem þingið væri búið
að samþykkja; og ællaði hannvið 3. umræðu,
þegar hann hefði borið sig saman við nefndina, að bera þessa uppástungú undir atkvæði
hinnar heiðruðu deildar, og gjörði hann ráð
fyrir, að hjer með yrði eigi taflð fyrir þingstörfunum, svo að slita mætti þinginu 26. þ.
m. samkvæmt stjórnarskránni og allrahæstum
úrskurði 26. maf þ. á.
Enn fremur kvaðst hann viljamæla með
breytingaruppástungum hins háttvirta 3. konungkjörna þingmanns við 13. gr. B, sem allar
miðuðu til þess, að koma frumvarpinu f meiri
samstemmu við stjórnarfrumvarpið, og sem,
hvað snertir hinar kalkúlatorisku upphæðir
undir BII, 2, 3 og 8, mundu svara til þeirra
upphæða, er reynslan hefðf sýnt að væru
nauðsynlegar.
þar á móti kvaðst hann eigi geta mælt
með uppástungu hins 5. konungkjörna þingmanns um styrk handa E. Egilsson til kalkbrennslu — ekki vegna þess, að hann eigi
óskaði að styðja að þessu fyrirtæki; þvert á móti
hefði hann f fyrra veitt hr. Egilsson 400 kr.
af þeirri upphæð, sem áætluð væri til óvissra
útgjalda, til þessa augnamiðs, að vfsu með
þvf skilyrði, að fyrirtækinu yrði framgengt,
en það hefði ekki hingað til átt sjer stað,
og mundi hann einnig framvegisá líkan hált
vera fús til aðstyðja það; — en vegna þess
að þvílíkur styrkur, sem breytingin styngi
upp á, eptir hlutarins cðli ætti að veitast af
17
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ppphæð þeirri, er fjárlögln ( 15. gr. ákvæðu
til visindalegra og verklegra fyrirtækja.
Pórður Jónasson sagðist, áður en gengið væri til atkvæða, vilja leyfa sjer að láta
þá skoðun f ljósi, að undirteklir þær, er aðgjörðin á d.ómkirkjunni hefði fengið í fjárhagsmálinu, væru mjög óheppilegar, af því hjer
lægi fyrir bráð nauðsyn. Iiirkjan gæti nanmlega, eins og hún nú liti út, staðið til næsta
þings, að minnsta kosti skemmdist hún svo
augsýnilega á meðan, að aðgjörð hennar yrði
miklu dýrari, en hún mundi hafa orðið, ef
hún nú þegar hefði byrjuð verið. Þetta væri
mikilsvert atriði ( málinu og þyrfti nákvæmrar yfirvegunar; hann ætlaði sjer eigi að fara
inn á það spursmál, á hverjum það lægi, að
endurbæta kirkjuna. Landssjóðurinn kæmist
að líkindum ekki bjá þvf, þar sem kirkjan
væri eign landsins.
Ásgeir Einarsson kvaðst eigi vita, i hvaða
skypi menn væru svo fjölorðir um þetta mál,
nema ef sú ein væri áslæða til þess, að uppástungumönnum þætti óviðkunnanlegt að vita
eigi, áður en til atkvæða væri. gengið, hvernig
atkvæði mundu falla um breytingaruppástungur sínar. ílefði frumvarp þetta komið fyrri
fyrir deildina, mundi bann hafa lagt það til,
að nefnd hefði verið sett í því; væri þetta
svo mikið yandamál, að sjer fyrir sitt leyti
þætti enginn hægðarleikur, að gefa atkvæði í
því nefqdarJaust. Viðvíkjandi breytingaruppástungu þeirri, er fram væri komin um dómkirkjuna í Reykjavík, vildi hann geta þess,
að neðri deildin hefði eigi getað fallizt á
hana, þá er hún hefði verið borin upp þar
í deildiuni, og jafnvel ekki þiflgmaður Reykvíkinga, er alkunnur væri að því, að berjast í
hvivetna fyrir hag kjósenda sinna, Kvaðst hann
með öllUi sannfærður um, að þótt breylingaruppástuoga þessi næði samþykki þessarar
deildar, og málið væri svo látið ganga til
hinnar deildarinuar aptur, þá mundi hún þar
ekkert atkvæði fá. Yrði slíkt eigi til annars,
en að láta málið hrekjast, og ganga á víxl
frá Pilatusi lil Heródesar og frá honum aptur tilPilatusar, enda væri slík rekistefna eigi
til armars en að fella málið, þar eð þing-

tímanum væri þegar lokið. Samlíking sú, er
landshöfðinginn hefði komið með, þætti sjer
eiga illa við. Hann hefði likt landssjóðnum
við góðan og hygginn húsbónda, en góður
og hygginn húsbóndi tæki aldrei við jörð,
nema hún væri ígóðu standi, og úttekt hefði
fram farið á henni. Sú samlíking, að líkja
landssjóðnum við húsbónda og kirkjunni við
jörð, ætli því ekki við, enda væri sjer eigi
kunnugt, að landssjóðurinn hefði með úttekt
tekið við kirkjunni.
Hann sæi enga ástæðu
fyrir deildina til að fallast á breytingaruppástunguna, nema ef hún ætlaði sjer að ónýta
málið, en hvað af þvi leiddi, mundu allir
hinir vitrari menn vita.
Um hinar aðrar
breytingaruppástungurnar ætlaði hann eigi að
tala, en kvaðst vona, að þær mundu sigla
sama byr og ( neðri deildinni.
Benidikt Kristjánsson sagðist að öllu
leyti vera samdqma þingmanni Húnvetninga
um þetta atriði, ’ og hefði hann h'tið annað
að segja en það, er hann þegar hefði tekið
fram. Sagði hann, að ef efri deildin færí að
gjöra breytingar við frumvarp þetta þvert ofan í neðri deildina, þá yrði sú afleiðing þess,
að mál þetta yrði eigi útkljáð innan lögákveðins þingtíma, en óhngsanlegt væri að
slíta þinginu, fyr en fjárlögin væru búin.
Hjer lægi fyrir rjettarspurning viðvíkjandi
breytingaruppástungunni nm dómkirkjuna.
Hann vissi eigi betur, en að það væri algild
regla, að þegar kirkjuumsjónarmaður skilaði
kirkju, þá vœri hún skoðnð, og úttekt látin
frani fara og álag á hana lagt, ef þörf þœtti
á vera. Þó nú svo væri, að þessi landsvenja kæmi ósanngjarnlega niður á surourn,
ætlaði hann þó eigi hægt, að hnekkja henni
eða breyta. Hann gæti nefnt mýmörg dæroi,
en ætlaði að eins að nefna eitt, þegar prestur tæki við torfkirkju með litlum sjóði, og
litlu álagi, sero við roætti bnast, er ekki væn
að ræða um annað en vesalings-torfkirkju.
Nú er nauðsynlegt að byggja upp kirkju
þessa, og yrði þá prestnrinn að leggja til af
sínu eigin fje, að svo miklu leyti sem sjóðurinn og álag bryfcki ekki til, og til þessa
verðu prestar opt allmiklu fje af sfnum eigin
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eiguum, því ekki hefði þótt annað sæma en
reisa timbnrkirkju; nú fa ri presturinn frá eða
dæi, og væri þá kirkjan við últekt afhent
þeim, er við ælti að taká, og ef gallar fytidust þá á henni við útteklina, yrði presturinn, er frá færi, eða dánarbú að svara ofanálagi á hana. Hann kvaðst eigi telja það
sem reglu, að þegar kírkjur hefðu allmiklar
tekjur, væri hinum fráfarandi presti leyft að
fá part af tekjum kirkjunnar. Slíkt væri að
eins undantekningar. þegar þetta væri heimfært upp á dómkirkjuna, þá hefðl hann heyrt,
að hún hefði verið undir umsjón ríkissjóðsins, en ætti nú að verða undir umsjón landssjóðsiús. En nú vildi hann spyrja, hvort hún
hefði verið tekin út og lagt ofan á hana?
Hanh kvað það eigi vera, og fyrir því væri öll
aðgjörð á benni og þá mikln fremur fullkomin endurbygging bennar Inndssjóðnum
með ðtlu óvíðkomandi, fyr en skoðun og úttekt á heunl væri fram faHn. Ekki kvaðst
bann geta fallizt á þá skoðun, að það væri
safnaðaríns, að gjöra við kirkjuna eða reisa
bana að nýju.
Skylda safnaðarins væri að
eitis sú, að gjalda til kirkjunnar hin lögboðnú
kirkjngjöld, en hins opinberá væri það, að
sjá utn, að 8öfnuðurinn liefði sæinilegt guðshúð. Kvaðst hann mnndu gefa atkvæði fyrir
þvf, að breytingaruppástunga þessi yrði eigi
tðkln upp í frunívarpið.
LandshöfMngi tók þá fram, að dómkirkjan hefði aldfei verið eign ríkissjóðsins,
nema að svo miklu leyti sem landssjóðurinn
hefði, þangaðtil fjárhagsaðskilnaðurinn komst
á, verið partúr ríkissjóðsins, og það gtefi að
skilja, að ríkissjóðurinn okki sem slíkur,
heldur sem umsjón&rmaður lándssjóðsins,
hefði haft skyldu til að annast dómkirkjuna;
ög þess vegna hetði heldur engin ástæða verið
til,að taka dómkirkjunaút frekar en aðrar þjóðelgnir, errikiásjóðurinn hefði eigi skilað með
néitin ofanálági.
Enda liefði dómkirkjan
aldrei háft húsbóndaskipti, heldtir hefði omsjórtirtni möð benni aðeiris Verið hagað öðruvísl þangað til aðskiinaðurinn komst á.
Bergur Thorberg sagðist eigi ætta að
að fara út í aðalefni þessa máls, beldur að

eins minnast á breytingar þær, ér ffam væru
komnar. llann sæí, áð hfn heiðraðá deild
ætlaði að samþykkjá tekjukðflanb, eins og
bann væri. En svo að hann víki þá máli
síöu að breytingum þeim, er hahn hefðl léyft
sjer að gjöra, þá hefði landshöfðingi tekið
svo vel undir þœr, og fært fyrir þeim svo
Ijós og skýr rök, að í rautiinni væri óþdrft
við það að bæla. En baiiti vildi þar hjá géta
þess, að sjer hefði virzt með öllu naúðsynlegt að bera þessar breytingar hjer típp, svo
að þau atriði, cr þar ræddi um, gættt komið
undir atkvæði deildar þessarar, og þó' sumir
gjörðu sjer lillar vonir um, að þéér tiæðti
fram að ganga 1 neðri deild þingSins, þá
væri það engan veginn ómögulegt, etidagæti
ótlinn fyrir slíku eigi léyst þingmenn þeáSarár deildar undan þéirri skyldu aö segja
álit silt um þessi alriði, og greiða alkvæði
um þau.
Að því, ér snerti dómkirkjuna, þá lægi
bjer, eins og hinö bæslvirti landsböfðingi
hefði tekið fram, ekki annað spursmál fyrir,
en om það, hvort aðgjörðin á hönni væri
natiðsynleg, en um það væri sjóh sögn rfkari; hinum háltvirtu þingmönnum héfði dagsdaglega gefizt koetur á, að sannfæfftst um
það efni. Og hatin vonaði, að áðnr etí þeir
greiddu atkvæði fyrir þéssu atriðir muúdu
þeir vandlegft íhuga, hversu kynni áð fara,
ef aðgjörðinyrði hitin dragast fil næsta aiþingis.
Hver kytini að segja, nema hún þá, eptir
útliti hennar nú, yrði orðin að rústurrt einum?
Hann teldi það þvi mikinri ábyrgðarhluta, að
láta hana standa svona þahgáð tll. þélla
væri aðalkirkja landsins, sém landinri væri
skylt ftð halda við.
það hefði verið tékið
fram, að landssjóðnrinn hefði éngan arð af
henni. Nei, ekki I sáma skilnirtgi og áf þjóðjörðurti. En svo fraitiarlegá sem itienn játuðn, að landið ætti dómkirkju, þá ættí að
halda benöi við á kostnað iandssjóðsfitis. Um
hið andlega gagn œllaði hann eigi að ræða.
Dómkirkjan yrði engan váginö börinsaman við
Ijenskirkjrtf út itm lánd, óg sambandi hennar
við rlkissjóðihti ög landssjóðinn yrði tíigi
Hkt við það, er prestaskipti ytðu á brftnðwm,
17*
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enda hefði dómkirkjan aldrei skipt eiganda.
En ef landssjóðurinn hefði átt að taka við
henni eptir reikningum, þá hefði hann sannarlega ekki haft ábatann, þvf að sjóði hennar hefði verið eytt til aðgjörðar við hana, og
ríkissjóðurinn orðið að kosla miklu meira til.
þingmaður Þingeyinga hefði lagt áherzluna á
það, að sú regla gilti, er prestar færu frá
brauðum, að þeir yrðu að borga ofanálag á
kirkjuna, ef gallar fyndust á henni. En þessi
regla kæmist eigi hjer að, þar sem aldrei
hefði verið spursmál um eigandaskipti, og
þótt umsjónarmannaskipti hefðu orðið, væri
það í allt öðrum skilningi, en þegar prestar
skiptu brauðum, því að þeir gengju að brauðunum með þessum vissu kvöðum.
Hann
kvaðst þvf vona, að þingmenn hugleiddui
bversu mikil nauðsyn bjer væri fyrir hendi,
og að ómögulegt væri að komast hjá henni,
ef menn vildu, að landið hefði sfna dómkirkju,
sem hann hlyti að gjöra ráð fyrir. Jafnvel
frá sjónarmiði þeirra, er gengju út frá ofanálagshugmyndinni, væri heldur engin ástæða
til að neita fjárveitingunni. Ef þessi rjettur
væri til á annað borð, sem hann þó fyrir sitt
leyti ætlaði að eigi væri, þá mætti gjöra hann
eins gildandi fyrír því.
En hjer væri svo
bráð nauðsyn fyrir hendi, að þinginu bæri
að veila þetta fje.
Breyting sín við 12. grein væri að eins
leiðrjetting á þeirri athugasemd, er þar væri
gjörð, þvf hún væri að eins villandi. þar væri
sagt að stæði svo og svo á, en einungis á
dálitlum parti af upphæðinni; þetta væri þvf
engin breyting hjá sjer, heldur nákvæmari
skýring á því, hvernig stæði á upphæðum
þeim, er þar stæðu.
Breytingar sínar við
13. grein væru með öllu nauðsynlegar, með
þvf að þar væri færð niður upphæð sú, sem
reynslan um undanfarin ár hefði sýnt að væri
nauðsynleg til þarfa lærða skólans.
þessi
summa væri reyndar calculatorisk (áætluð), og
mætti þvi, ef það reyndist alveg nauðsynlegt,
fara fram yfir hana. En hitt ætlaði hann mjög
óheppilegt, að til taka minni upphæð, en
komast mætti af með. í‘að væri þannig óumflýjanlegt að eyða því fje, sem nauð-

synlegt væri til eldiviðnr og Ijósa,
og
þá væri þessi upphæð, lOOOkrónur, mikils til
of lítil, nema þingmönnum kynni að þykja
það forsvaranlegt, að fara að hætta að leggja
í ofnana á miðjum þorra, er vetrarhörkurnar
væru mestar. Sama væri að segja um upphæð þá, er veitt væri til skólahússins utanstokks og innan, að hún væri of lág. Og
þótt álfta mætti ekki að eins leyfilegt, heldur
beina skyldu að fara fram yfir hana, þá væri
þó yfir höfuð mjög óheppilegt, að áætla svo
lágt, að fyrirfram væri gefið, að fram yfir
það þyrfti að fara.
Til ýmislegra útgjalda
væri veitt undir tölul. 8. 1200 kr. Þessi
upphæð hefði áður hjer um bil hrokkið til, en
nú hefði þótt nauðsyn á, að tryggja skólann
og bókhlöðuna fyrir eldsvoða, og til þess
gengju 400 kr.; þetta væri þannig lögboðið
gjald, og hefði þvf aðalupphæðin verið færð
upp f 1600 krónur, en þrátt fyrir þetta væri
hún nú færð niður í 1200 krónur.
Þetta
vonaði hann að þingmenn tækju til greina,
svo og hinar breytingarnar, því að það væri
allt byggt á reynslunni, að eigi yrði komizt
af með minna.
Aðgætandi væri ifka, að
stöðugt hækkaði eldiviður f verði, og skólahúsið hrörnaði ár frá ári. Hið síðasta breytingaratkvæði sitt væri einungis orðabreyting,
sem auðsjáanlega ætti betur við. Að því, er
snerti hinar aðrar breytingar, er lægju fyrir,
þá gæti bann eigi annað, en verið hlynntur
uppástungu hins 5. konungkjörna að efninu
til, þvf að hún miðaði að þvf að efla verklegar framfarir, og yrði hann í því efni að
meta mikils hinar góðu tillögur hins hæstvirta landshöfðingja, enda mætti ganga að
því vfsu, að hann mundi styðja öll slík verkleg fyrirtæki á sama hátt, og hann áður befði
gjört. Enáhinn bóginn væri hann hræddur
um, að svo mikið væri sett á 15. grein, að
óvíst væri, hvort hún gæti borið þau gjöld,
er þar væri ætlazt til. Hefði hann þvf kunnað bezt við, að landshöfðinginn veitti þennan
styrk á sama hátt og áður. Uppástunga
þingmanns Barðstrendinga yrði hann að vera
mjög meðmæltur, en ællaði eigi að tala um
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hana að sinni, með þvi uppástungumaður
hefði eigi enn minnzt á hana.
Eiríkur Kúld kvaðst eigi ætla að tala
margt um breytingaruppástungu sína, en það,
sem hefði gefið sjer tilefni til hennar, væri
það, að hann hefði fengið bendin^ar í athugasemdunum við sljórnarfrumvarpið á bls.
29, að þar væri ætlazt til, að launaviðbótin
við 2. kennarann á prestaskólanum væri 200
krónur; en það væri kunnugt um hann, að
hann hefði verið kennari við prestaskólann í
meir en 25 ár, og verið virtur og elskaður
af öilum þeim, er hefðu þekkt hann. Þessi
maður hefði aldrei fengið neina verulega
launaviðbót, en væri þó eldri en hinn 1.
kennarinn, sem hefði fengið miklu hærri
launaviðbót. Það væri því maklegt, að honum væri einhver sómi sýndur, enda hefði
stjórnin einnig farið fram á að veita honum
þetta. llann játaði reyndar, að sjer væri ekki
um, að auka útgjöldin úr þvi, sem þau nú
væru, en hjer væri að eins um lítilræði að
gjöra, og efaðist bann því ekki um, að menn
mundu verða þessu hlynnandi.
það er til
breytingaruppástungu hins 5. konungkjörna
þingmanns kæmi, kvaðst hann feginn vilja
gefa henni atkvæði sitt, en af því að af svo
litlu væri að taka, nema af fje þvf, sem áætlað væri í 15. grein, þá ætlaði hann að
sætta sig við orð bins hæstvirta landshöfðingja í þessu efni, þvi að kunnugt væri um
hann, að hann væri hlynntur öllum verklegum framkvæmdum; svo mundi heldur eigi
svo litið fje sett hafa verið á 15. gr. til
vísindalegra og verklegra fyrirtækja, að eigi
væri líklegt, að af þvi mætti iniðla nokkru i
þessu tillili. Hvað breytiogaruppáslungur hins
háttvirta 3. konungkjörna þingmanns snerti,
þá væri hann honum samdóma viðvíkjandi 12. greininni, en viðvíkjandi 10. greininni um aðgjörð á kirkjunni gæti hann ekki
verið honum samdóma.
Hann játaði það
reyndar, að sjer hefði aldrei dulizt, hversu
sorglegt væri, að sjá guðshús f sliku ásigkomulagi, sem kirkjan væri; hann tæki undir orð iandshöfðjngjans, að hún þyrfti bráðra
aðgjörða við, og væri það skylda þingsins,

að sjá um, að það færist eigi fyrir. Hann
ætlaði eigi að dispútera um, hver ætti að bera
byrðina; en hann ætlaði óhappalegt, að vera
að smákáka við kirkjuna, og vonaði hann því,
að hún gæli staðið enn um nokkur ár, þar
til er full vissa væri fengin fyrir því, að landssjóðurinn væri fær um að veitafje til, aðgjörðar henni. Auk þessa væri, eins og þingmaður Húnvelninga hefði tekið fram, alveg
ófært að fara nú að gjöra mikla rekistefnu
út af þessu, því að það yrði til þess, að tefja
fyrir fjárlagamálinn, og að þingið yrði eigi
búið 26. þi m. Orð þan, er hinn hæstvirti
landshöfðingi hefði sagt í öðru máli, nefnilega : að nú væri þegar hlaðið svo miklu á
landssjóðinn, að eigi væri fært, að fara fram
á meira — þessi orð væru og ein orsök lil þesa,
að hann gæti eigi gefið breytingaratkvæði þessu
atkvæði sitt. Haqn hefði einnig þá von, ef
það yrði ofan á, að lands3jóðnrinn ætti að bera
byrðina, að mál þetta þá kæmi fyrir á næsta
þingi, og þá yrði hægra meðýmsar fjárveitingar en nú og meira fje til aðgjörðar dómkirkjunni, þannig að hún yrði sæmilegt guðshús, en það gæti hún nú með engu móti
heitið. Hann ætlaði ekki að hrekja orð hins
háttvirta 3. konungkjörna þingmanns, að nauðsynlegt væri og gott að ráða bót á þessu,
en hinn hæstvirti landshöfðingi hefði sannfært
sig um, að það væri eigi hægt nú sem stæði.
Benidikt Kristjánsson kvaðst eigi ætla að
tala margt að þessu sinni; en hefði hann
skilið orð hins hæstvírta landshöfðingja
rjett, þá hefði sjer virzt hann vilja hrekja
ástæður slnar með þvi að segja, að eigi væri
fremnr þörf á úttekt á kirkjunni en fasteignum landsins; en sjer fyndist þó hjer vera
ólíku saman að jafna, þar sem öllum jörðum hefði verið svo gott sem skilað með álagi, þegar aðskilnaðurinn hefði farið fram,
með því að ábúendum jarðanna hefði verið
gjört að skyldu, að búa sæmilegaá þeim, og
að öðrum kosli að svara til álags á þær. En
bvað kirkjuna snerti, hefði sá enginn verið, er
hefði haft skyldu til að skila henni f forsvaraniegu standi. Með líku móti hefði hinn
háttvirti 3. konungkjörni þingmaður viljað
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hrekja orð sín, með því að segja, að sjerstaklega stæði á með dómkirkjtma, er hún
væri þjóðeign; en væru Ijenskirkjurnar það
ekki líka? hann hefði ímyndað sjer það.
Ásgeir Einarsson sagði, að eitt orð, er
landsliöfðinginn hefði mælt áðan, hefði kömið
sjer lil að standa upp úr sæti sfnu. Hinn
hæslvirti landshöfðingi hefði sagt, að ríkissjóðurinn hefði verið fjárhaldsmaður landssjóðsins; því hefði verið ver, að svo hefði
verið. En þá hefði þessi fjárhaldsmaður átt
að fara hyggilegár að ráði sfnu, ög vera
biiinn að gjöra við kirkjuna, meðan hún hefði
verið undir umsjón hans, og láta þá eigi
sækja, eins og áður hefði verið gjört, sand
suður til Daomerkur, eða hafa vit á, að draga
múrsteininn upp úr sjónum. hað væri að
sönnu sagt f stöðulögunum, að fullkominn
aðskilnaður væri kominn á fjárhaginn milli
fslands og Danmerkur, en það hefðí þó hvorki
alþingi eða þjóðin viðurkennt enn, svo fjárhaldinu væri naumast skilað enn lðglega. jþar
sem hinn hátlvirti 3. konnngkjörni þingmaður hefði sngt, að hjer væri ekki spursmál
um annað, en hve nauðsynlegt væri að gjöra
við kirhjuna, þar sem ómögulegt mundi vera,
að hún gæti staðið til 1878, þá kvaðst hann
þó halda, að hún gæti staðið enn nokkra
hrið, þvf að fyrir 10 árnm, þá er hann hefði
komið hingað síðast, hefði verið næsta lítill
munur á kirkjunní og nú væri, og mundi hún
hanga uppi yflr þeim, sem í hana kæmn á
helgtim dögum, og ekki færu f útreiðir fyrir
og um messutímann. Það er til hinna breytínganna kærni, þá vírlist sjer breytingaruppástunga þingmanns Barðslrendinga að vfso
sanngjörn og ganga út á svo lítið, en þó
aptor á hinn bóginn princip-spnrsmál, h'kt
og stjórnarfrumvarpið hefði farið fram á nm
iandlækninn, ög hefðu þvf bóðir eða hvortigur átt að fá launaviðbót þessa, og væri
hannámóli þesstt breytingaratkvæði. Kringumstæðor þessa roanns væru eigi heldur svo
bágar, og fyndist sjer liggja öllu nær, að
konungnr hefði sýnt honum sama sóma,
sem öðrnm verðsknfduðum embættismönnunf.
Viðvíkjatidi því, er binn háttvirti 5. konung-

kjörni þingmaður hefði liaft fram að færa, þá
hefði hann heyrt, að hinn hæstvirti landshðfðingi hefði gjört mannúðlegar tilraunir áður
í þessu efni,en enginn órangur orðið af því,
og hjeidi bann því varla, að þessi deild
mundi g»fa atkvæði sitt fyrir uppástungunni.
Sighvatur Árnanon kvað það nú leiðast
í Ijós, sem auðvitað vaf, að tíminn væri
helzt til of stottur til að íhuga vandiega þetta
mál og gjöra breytingar við það. Og hvað
þá snerti hreylingarilppástunguna viðvíkjandi
dómkirkjunni, þá þyrfli það mál nákvæmrar íhugunar við, með því að þáð væri vandamál
mikið, og mönnum kæmi eigi saman nm,
hver bera ælti byrðina, og mundi eigi auðhlaupið að því, að komast að niðurstöðu f þvf
efni. Hann kvaðst fyrir sitt leyti stórlega
efast um, að það yrði til aúnars að breyta
þvf, er neðri deildin væri búin að Ijalla um,
en til þess, að það kæmi aptnr fyrir efri
deildina, og því næst íyrir hið sameinaða þing.
Reyndar væri hann hræddtír nrrt, að allur
dfáttur á aðgjðrð við dómkirkjnna yrði landssjóðnttm til skaða, en hann hefði upprunalega hugsað sjer, að fást ekki við neinar
breytingar á fjárlagafrumvarpinu, þó að sennilegar væru, þvi að lil þess væri tíminn allt
of naumur orðinn, og vildi hánn eigi fjölyrða
meir ttm þelta mál.
Landshöfðinginn kvaðst viðvíkjandi uppástungu varafofseta vilja geta þess, að hann
persónulega hefði ekkert á móti henni, en
launaviðbótin væri veitt ( 13. gr. Viðvíkjandi
fjárveilitigunni til aðgjörðar á dómkirkjnnni
vildi hann geta þess, að þegar hann nm
daginn befði bent á, að tekjuafgangurinn
mtindi allhátt áætlaðnr, þá hefði það þó verið sín meitiing, að hann mundi nægja tií
þessarar upphæðar, er hjer væri farið fram
á. Vildi hann hitgga varafórseta með því,
að hann hefði borið sfg saman við fjárlaganefndina nm, hvérnig reikna skyidi tekjuafganginn í sambandi við 18. grein, og hefði
þeim komið saman utrt að ákveða hann 68,000
kr. Ef þingmaðúr Þingeyinga vildi halda
fram úttektáruppástönga slrtní, þá viidi hann
benda hönnm á, að ríkissjóðurinn á hinum
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30 áruro hefði varið 90,000 kr. lil endurbyggingar og aðgjörðar á kirkjunni.
Jón Hjaltalin kvaðst verða að niæla
nokkur orð, þar eð hann ætti breytingaruppástungu við 10. gr. stafl. c. um 1000 kr.
styrk banda Egilsson til kalkbrennslu, og vonaði hann, að þingdeildarmenn mundu eigi
lá sjer, þótt hann elskaði kalkið, því að vjer
þyrftumsannarlegaá því aðhalda. Vjer þyrftum
eigi annað en lítaádómkirkjuna, hversu hún
væri útlits, og kvaðst hann viss um, að enginn ærlegur íslendingur vildi horfa á það,að
aðalkirkja landsins hryndi í grunn. Úttektaruppástunguna vildi bann eigi fara orðum
um. Hann vildi styðja að þvf, að viðgjórð
fram færi á kirkjunni, og dygði alls eigi að
draga hana, enda væri hætt víð, að kostnaðurinn yrði 1878 tvöfaldur við það, sem hann
yrði nú. Uppástunga sín stæði f nánu sambandi
við aðgjörðina á kirkjunni. Vonaði hann, að
deildio sæi, að gott væri að hafa kalkið að
grfpa til.
llann væri kunnugur húsabyggingum erlendis, og að þvf belra sem efoið
væri, þvf betri væru byggingarnar; betra kalk
en hjer væri hvergi að fá. Vonaði hann að
deildin mundi fóslega. veila þessar iOOO kr.
til fyrirtækis þessa, enda væri bann viss um,
að landshðfðíngion mundi styrkja þetta fyrirtæki, eins og hann áður hefði gjört, enda
þótt þá heffti eigi gagn að orðið.
En nú
væri Egilssdn búinn. að fá kaupmanu nokkurn
hjer f bænum i fýigi með sjer, og ofninn
vaíri þegar kominn. ísfendingar þyrftu sannarlega að læra halkbrennslu; það væri mjög
áríðandi að hafa nög kalk fyrir bendi; væri
f þessu efni ekki að eins um dómkirkjuna
að ræða, það væri einnig J vonum að fá
upp þinghús, og væri alþingi sannarlega
verðugt að styðja að því, að það gæti fengisU þaðværi munur á, hvort efnin fengjust
f iMadinu sjálfu, eða þau yrði að sækja. um
SOO mílur til anúara landa.
Nú vari fjöldi
ungra manna bítiOn að læraað kljúfa og
höggva stein, ög það mætti þakka byggingarmeistara hegningarhúasiaí. Væri hanfl viss
um, að þegar nóg kalk væri Eyrir hendi,
mundi steinhús rísa á steinhús ofan. Kvaðst

bann ælla, að þegar veggjalím fengist í landinú ejálfu, þá inundi viðgjörðin á dómkirkjunni nokkuð hátt metin; ef menn eigi hugsuðu um að reisa hana af nýju, heldurað eins
láta fram fara viðgjörð á henni, þá væri það
vist, að kostnaðurinn væri reiknaður of hár,
Vildi hann styðja að aðgjörð á henni, cn eigi
láta reisa hana af nýju. Menn mættu eigi
vera um of hræddir við útgjöldin ; menn vferu
að spara skildinginn, en sóa dalnum. Enn
væru tekjur, sem menn eigi mundu slá hendinni af, t. d. tollur af öli og tóbaki. Kvaðst
hann vona, að þingdeildarmenn mundu styðja
uppástungu sína undir stafl. C. 10. gr., enda
mundi hitt þá falla ljettara, að gjöra við
dómkirkjuna.
Ásgeir Einarsson kvaðst eigi ætla að
svara öllu því, er svara mætti, ( -ræðu bins
háltvirta 5. konungkjörna þingmanns; hefði
sjer verið ræða hans gjörkunoug áður, og
kvaðst bano nær hafa kunnað hana utanbókar. Hann kvað það gott, að hafa nóg af
góðu kalki, og að stutt væri að flytja það.
þetta væri nú sjerlega gott, og væri, eptir þvl
sem þingmaðurinn segði, töluverður styrknr
handa kirkjunni; sæist það á uppástungu hans,
að bann wtlaðiað leggja til ríftegan sinn skerf
til aðgjörðar besni, með úlflutningsbanni á
kalkefni, og væri goltað hann gæti Ijettundir með báðum, bæði kalkbrennslumanninum
og kirkjunni, því kalkbrennslumanuinum væri
með þessn veilt nokkurs konar einkaleyfi tit
kalkbrennstu. Þetta kynni nú að veraspaug,
en annað væri sjer alvara. þingmaðurinn
hefði sagt, að enginn ærlegur ísiendtngur
gæti horft á kirkjuna svona. Hvernig sfæði
þá á því, að þingmaðurinn sjálfor hefðr getað horft á bana svona útlítsndi í mörg ár,
og kvaðsí hann þó eigi hafa beyrt þess
nokkursstaðar getið, að hann hefði lagt fje
til aðgjórðar henni úr sínum sjóði ; vildi
hann víst eigi kalia alla íslendinga óærtega,
þótt þeir legðu eigi fje til hennar, og þó
ahrasíit sjálfaæ sig. í sveitum kvaðst bann
vita mfrrg dæmt þess, að sóknarmenn hefðvr
htonpið undir bagga með kirkjum síntim, og
lagt fje til úr sínum vasa, bæði tit að röis*
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þær af nýju, eða þá til viðgjörðar á þeim,
heldur en að láta þær falla f grunn. Síðan
hefði þingmaðurinn farið að taia úm Öltoll
og tóbakstoll; en viðvíkjandi öltollinum, þá
hefði það ætlað að verða dýrkeypt fyrir hann
að ná fram að ganga, og hefði sjer sýnzt
þingmaðurinn venda «8tagfokkunni» allopt i
þvf máli. Svo hefði hann f ræðu sinni eignað byggingameistara hegningarhússinsíReykjavík þakkirnar fyrir það, að margir íslendingar kynnu nú að höggva og kljúfa stein,
en viðvíkjandi þessu vildi hann geta þess,
að bann fyrir mörgum árum síðan hefði sjeð
hjer allt eins vel klofinn stein, og væri því
eigi byggingameistara hegningarhússins fyrir
að þakka í þessu efni.
Eiríkur Kúld sagðist raunar eigi hafa
iagt eins harða þýðingu f orð hins 5. konungkjörna þingmanns, eins og þingmaður
Húnvetninga; honum mundi hafa hrotið þau
óvart af munni. Eu hinn háttvirti þingmaður hefði upplýst sig um nokkuð, en það væri,
að hann hefði eigi skilið sjálfan sig áðan, og
þess vegna tekizt svo hraparlega að sanna það,
er hann hefði ætlað að sanna. Þingmaðurinn hefði viljað styðja að þvf, að þingið færi
þegar í stað, að áælla fje til kirkjubyggingarinnar, en annað veifið hefði hann haldið
þvf fast fram, að ógjörlegt væri að brúka annað kalk til kirkjubyggingarinnar, en kalkið úr
Esjunni. Hann væri honum að vfsu samdóma um það, að æskilegt væri, að fá kalkiðsem stytzt að. En gæti þingmaðurinn fullvissað sig um það, að búið yrði að brenna
kalkið úr Esjunni í tæka tíð, þegar aðgjörðin á
kirkjunni skyldi svo bráðlega fram fara? þetta
væri mótsögn hjá þingmanninum, hann vildi
láta landið gjöra þegar við dómkirkjuna, en
þó skyldi bíða eptir brenndu kalki úr Esjunni. Fyrir sitt leyti yrði bann að efast um,
fyrst enn væri eigi annað til en ofninn, að
það yrði einu sinni búið að brenna nóg
kalk fyrir næsta þing, og þá væri nógur tfmi
til að tala um kirkjuna. En þingmaðurinn
gæti má ske upplýst sig um þetta efni.
Jón Hjaltalín sagðist verða að segja,
að þingmaður Húnvetninga hefði misskilið

orð sfn. Sjer hefði aldrei komið til hugar
að kalla nokkurn þingmann óærlegan. Hann
hefði sjeð þvert á móti margar kirkjur prýðilega nppbyggðar af samskotum valinkunnra
manna, og þar á meðal væri þingmaður Húnvetninga einn, og hefði hann þvf allra-sízt
getað meint, að hann væri óærlegur drengur.
hað hefði einmilt líka vakað fyrir sjer, að
Reykvíkingar ætlu eigi að skorast undan, að
leggja sinn skerf til kirkjubyggingarinnar. En
þar sem þingmaður Barðstrendinga væri
hræddur um, að svo langur tími gengi til að
hrenna kalk, þá gæti hann huggað hann með
því, að það væri engum sjerlegum örðugleikum bundið, þegar vel væri kynt.
Að
öðru leyti virtist sjer, að því, er dómkirkjuna snerti, að þelta úttektarspursmál þyrfti
eigi að koma f nokkurn bága við, að gjört
yrði nú út um, að veita fje til aðgjörðar á
henni; vjer hefðum þá ætíð þann rjett vorn
geymdan. En eins ogallir gætu skilið, sem
nokkuð vildu um það hugsa, þá yrði aðgjörðin þvf dýrari, þvi lengur sem henni yrði
frestað.
Jón Pjetursson sagði, að fyrst, er hann
hefði sjeð breytingaratkvæðið um dómkirkjuna, þá hefði hann ætlað, að gefa atkvæði
sitt móti því, en þegar hann hefði heyrt hinn
hæstvirta landshöfðingja segja, að hann hefði
borið sig saman við fjárhagsnefndina, og áliti,
að nóg fje yrði eptir f iandssjóðnum til að
standast kostnaðinn við aðgjörð dómkirkjunnar, þá væri eptir sinni ætlan eigi ástæða
til að fresta aðgjörðinni, þvf að endurbótin
yrði þvf kostnaðarsamari, þvf seinna sem
tekið væri til hennar, og væri þvl bezt að
gjöra það sem fyrst.
Viðvíkjandi breytingaruppástungu hins 5. konungkjörna þingmanns, þá fyndi hann eigi ástæðu til, að
gjöra það að sjerstakri útgjaldagrein f fjárhagslögunum, heldur láta það hvíla á hinum
óvissu útgjöldnm, ef fje það, er til þeirra
væri æliað, annars leyfði það.
Hvað snerti
fjárveitingu til að gefa út «Lovsamling for
Island», þá vissi bann ekki, hvort þarflegt
væri, að veita fje lil slíks, þó að reyndar þá
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yrði bil á milli, þangað til stjórnartíðindin
byrjnðu.
Landshöfðinginn kvaðst hafa borið sig
saman við fjárlaganefndina um það, hvernig
reikna ætti tekju-afgaug landssjóðsins samkvæmt 18. grein, en þeim hefði ekki komið
saman um aðgjörðina á dómkirkjunni, eins
og sjer hefði virzt hinn háttvirti 4. konungkjörni þingmaður halda.
Ásgeir Einarsson kvaðst verðaað halda,
að hinn háttvirti 4. konungkjörni þingmaður myndi ekki eptir þvf, hvað hinn hæstvirti
landshöfðingi hefði sagt umdaginn, þegar
um alþingistollinn hefði verið að ræða; þá
hefði honum eigi þótt landssjóðurinn standa
sig svo vel, að hann mætti vera án þeirrar
tekjugreinar, og væri þá líklegt, að hann eigi
væri fær um að bera þann kostnað, er af
viðgjörð dómkirkjunnar mundi leiða.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá
2. kaflinn borinn upp til atkvæða, og fóratkvæðagreiðslan á þessa leið:
7. grein frumvarpsins,
samþykkt i einu hljóði.
8. grein frumvarpsins,
samþykkt í einu hljóði.
9. grein frumvarpsins,
samþykkt ( einu bljóði.
10. grein frumvarpsins,
A. 1. samþykkt ( einu hljóði.

fellt með ,6 atkvæðum gegn 5.
Breytingaratkvæði (frá 5. konungkjörna þingmanni),
fellt með 6 atkvæðum gegn 3.
11. grein frumvarpsins.
1. samþykkt í einu hljóði.
Aðalupphæðin bjer með samþykkt.
12. grein frumvarpsins.
1. samþykkt f einu hljóði.

Breytingaratkvæði (frá Bergi Thorberg) við
athugasemdina við 12. gr.,
samþykkt með 9 atkvæðum.
Athugasemd frumvarpsins hjer með fallin.
13. grein frumvarpsins.
A. I. a.
samþykkt f einu hljóði.

Aðalupphæðin hjer með samþykkt.
B. I. a. Breytingaratkvæði (frá Eiríki Kúld).
Atkvæðagreiðslan varð hjer óglögg, og
Ijet forseti þvf við hafa nafnakall.
já sögðu:
Bergur Thorberg,
Benidikt Kristjánsson,
Eirfkur Kúld,
Jón Hjaltalín,
Aðalupphæðin þjer með samþykkt.
Jón Pjetursson,
þórður Jónasson.
B. 1. samþykkt í einu hljóði.
nei sögðu:
Ölafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Aðalupphæðin hjer með samþykkt.
Sighvatur Árnason,
C. 1. samþykkt í einu hljóði.
Stefán Eirfksson,
Torfl Einarsson.
3. ——
með 9 atkvæðum.
Var breytingaratkvæðið þannig sam, 4. ——
f einu hljóði.
þykkt með 6 atkvæðum gegn 5, en
töluliður frumvarpsins fallinn.
— - b. 1. samþykkl f einu hljóði.
Aðalupphæðirnar hjer með semþykktar. -------- 2. Breytingaratkv. (fráBergiThorberg),
fellt með 0 atkvæðum gegn 4.
Breytingaratkvæði (frá Bergi Thorberg) við 10.
gr. (siðast í greininni í staflið C.),
18
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Töluliður frumvarp9ins samþykktur
með 10 atkvæðum.
b. 3. samþykkt með 9 atkvæðum.
- 4.------ — 9----------- 5.------ — 10-----------Aðalupphæðin með tíllití til breytingar undir a,
samþykkt f einu hljóði.
a.
samþykkt í einu hljóði.
b. 1. samþykkt f einu hljóði.
- 2. Aðstoðarfje:
Til söngkennara . . . 880 kr.
samþykkt f einu hljóði.
Til fimleikakennara . . 700 —
samþykkt í einu hljóði.
Til dyravarðar
... 600 —
samþykkt f einu hljóði.
Aðalupphæðin hjer með samþykkt.
c. 1. samþykkt með 10 atkvæðum.
- 2. Breytingaratkvæði (frá Bergi Thorberg),
fellt með 5 atkvæðum gegn 3.
Töluliður frumvarpsins samþykktur f eittu hljóði.
3. Breytingaratkvæði (frá Bergi Thorberg);
Atkvæöagreiðsla varð óglögg, og
Ijet þvi forseti við hafa nafnakall.
já sögðu:
Bergur Thorberg.
Ólafur Pálsson.
nei sögðu:
Ásgeir Einarsson.
Benidikt Iíristjánsson.
Eiríkur Kúld.
Jón Bjaltalfn.
Jón Pjetursson.
Sighvatur Árnason.
Stefán Eiriksson.
Torfi Einarsson.
þórður Jónasson.
Var breytingaratkvæðið þannig
fellt með 9 atkvæðum gegn 2.
Töluliður frurovarpsins samþykktur f einu hljóði.
4. samþykkt með 10 atkæðum.
5.
------ í einu hljóði.

6. samþykkt f einu hljóði.
8. Breytingaruppá9tunga (frá Bergl
Thorberg),
felld með 7 atkvæðum gegn 2.
Töluliður frumvarpsins samþykktur í eínu hljóði.
B. III.
samþykkt með 7 atkvæðum.
C. 1. samþykkt í einu hljóði.
2.
------ með 10 atkvæðom.
3.
------ með 7------------gegn 1.
4. Breytingaratkvæði (frá Bergi Thorberg),
samþykkt með 10 atkvæðum.
Töluliður frumvarpsins þar með fallinn.
14. gr. frumvarpsins samþ. með 8 atkv.
15. gr. frumvarpsins samþ. f einu hljóði.
16. gr. frumvarpsins samþ. f einu hljóði.
17. gr. frumvarpsins samþ. í einu hljóði.
18. gr. frumvarpsins samþ. f einu hljóði.
Að frumvarpið í því formi, sem það
þannig væri í, gengi til 3. umræðu, var
samþykkt f einu hljóði.
BRE YTINGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1876
og 1877, eins og það var samþykkt af efri
deild alþingis við 2. umræðu 20. d. ágústm.
1875.
(Frá landshöfðingja).
Við 6. gr. I stað orðanna: «Áf stjórninni dregið frá» komi: «að frádregnum (sbr.
2. gr. 11)».
Að 18. gr. orðist þannig:
Ef
1. frumvarp til laga um taun (íslenzkra) embættismanna.
2. frumvarp til laga um aðra skipun læknabjeraðanna.
3. frumvarp til yfirsetukvennalaga.
4.
—
— laga um sóttvarnir.
5.
—
— — — heiðurslann handa
Jóni Sigurðssyni, alþingismanni ísfirðinga.
6. frumvarp til laga um breyting á tilskipun
um gjald á brennivfni og öðrum áfengum
drykkjum.
7. frumvarp til laga um að afnema aiþingistollinn.
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8. frumvarp til laga um stofnun iæknaskóla
o. fl.
nær lagagildi á fjárhagstímabilinu 1876
—77, veitast bæði á tekju- og útgjaldadálkinum þær upphæðir, sem tjeð frumvörp gjöra ráð fyrir, og er svo á ætlazt,
að þegar hinar þannig ráðgjörðu tekjur
verða dregnar frá gjöldum þeira, sem ofangreind frumvörp hafa f för með sjer, inuni
tekjuafgangurinn allur saman á fjárhagstímabilinu (sbr. 17. gr.) færast niður um
bjer um bil 60,000 krónur.
9. Ef bæjarfógeta embættið verður á fjárhagstfraabilinu skilið frá sýslumannsembættinu
f Gullbringu- og Kjósarsýslu, færist 10.
gr. B I upp um 1000 krónur á ári, alls
2000 krónur.
I’RIBJA UMRÆÐA
1 efri þingdeildinni.
Á 45. fundi efri þingdeildarinnar 23. ágústmán. kom samkvæmt dagskránni lil þriðju
umræðu frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1876
og 1877.
Landshöfðingi kvaðst með tilliti til breytinga þeirra, er hann samkvæmt þingsköpunum hefði leyft sjer að stinga upp á, vilja
geta þess, að þær að eins væru orðabreytingar
við frumvarpið, eins og það var samþykkt við
2. umræðu f þessari deild.
Bvað snerti orðabreytinguna við 6. grein;
að f stað orðanna «af stjórninni dregið frá»
komi «að frádregnum (sbr. 2. gr, 11)», kvaðst
hann hafa borið sig saman við fjárlaganefndina f neðri deild þingslns ura hana, og hefði
hún fallizt á þessa breytingu. Breyting sú
f stjórnarfrumvarpinu, sem hún ætti við, væri
að bans áliti miður heppilega orðuð, af þvi
að það í rauniani ekki væri stjórnin, erdrægi
upphæð þá, er hjer ræddi um, frá, heldur
væri það dregið frá f fjárlögum Danmerkur,
og þess vegna táknaði orðabreyling sú, er hann
nú hefði stungið upp á, einmitt það, sem
neðri deildin hefði álitið nauðsynlegt að taka
fram við þessa grein frumvarpsins, og eins
og fjárlaganefnd neðri deildarinnar hefði samþykkt þessa orðabreytingu og vildi mæla með

henni, ef hún kæmi til alkvæðagreiðsiu i hinni
deildinni, treysti bann einnig þvf, að hinir
háttvirtu þingmenn mundu aðhyilast hana við
þessa umræðu.
Hin önnur orðabreyting, er stæði á atkvæðaskránni, væri samin af fjárlaganefndinni og samþykkt af honum, og hefði hann
lofað að bera bana undir atkvæði þessarar
heiðruðu deiidar, og mæla með henni, tii þess
að komast hjá tímatðf þeirri, er mundi leiða
af, að fjárlögin, þegar neðri deildio samþykkti
frumvarpið með þessari breytingu, sem fjárlaganefndin áliti nauðsynlega, ætti að koma
aptur inn f þessa heiðruðu deild. Hvað snerti
upptalningú -þeirrafrumvarpa, sem getið væri
um f uppástungunni, kvaðst hann vilja taka
það fram, að bætt væri við «o. fl.», með tilliti til þess, að fleiri frumvörp kynnu innan
þingloka að vera samþykkt af þinginu, t. a.
m. um sölu prentsmiðjunnar, kaup á Helgastaðanámunum, og um aðflutningsgjald á tóbaki; en upphæð sú, er tiltekin væri í uppástungunni, og sem afgangurinn ætti að færast niður um, hjer um bil 60,000 krónur, væri
miðuð við þau frumvörp, sem þiDgið nú væri
búið að samþykkja, og hefði fjárlaganefndin
reiknað þessa upphæð þannig:
1. Eptir lögum um laun embættisI2,475kr.
manna...................................c.
2. Eptir lögum um skipun læknahjeraðanna ...... c. 11,000 —
3. Eplir yfirsetukvennalögunum c. 2,000 —
4. Eptir lögum um slofnun læknaskóla
....... c. 3,800 —
ö. Eptir lögum um sótlvarnir
c. 5,000 —
6. Eptir lögum nm heiðurslaun
handa J. Sigurðssyni
. . . ■ 6,400 —
7. Eptir lögum um að af nema
2,800 —
alþingístollinn....................... c.
8. Eptir lögum uha laun til bæjarfógetans f Reykjavík . . . . 2000 —
Samtats 70,675 —
Hjer frá drægist eptir lögum
um aðflulningsgjald á brennivfni 10,000 —
.eptir c. 60,675 kr.
Eptlr samkomulagi þessu milli fjárlaganefndarinnar f neðri deild þiugsins og hans,
18*
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kvaðst hann vilja biðja hina heiðruðu deild
að samþykkja þessa uppástungu.
Etríkur Kúld kvaðst fyrir sitt leyti alveg eindreginn í þvf, að samþykkja breytingaruppástungur þær, er fram komnar væru
við frumvarpið frá hinum hæstvirta landshöfðingja; en sjer væri eigi Ijóst um 9. töluliðinn, og þætti sjer vænt um, ef hinn hæstvirti landshöfðingi vildi skýra hann fyrir sjer;
hann kvað sjer bafa skilizt svo, sem það
mál væri fallið f neðri deildinni.
Landshöfðinginn sagði, að eins og hann
hefði bent á, þá væri 9. tölul. saminn af
nefndinni i neðri deildinni, og þó að sú
uppástunga, að bæjarfógetaembættið í Reykjavfk og sýslumannsembættið í Gullbringu- og
Kjósarsýslum yrði aðskilið, hefði verið felld
um daginn, þá hefði það, eptir þvf sem honum hefði skilizt, engin áhrif á málið.
(>á tóku eigi fleiri til máls, og var gengið lil atkvæða, og fjellu þau þannig:
1. Breytingaruppástunga (frá landshöfðingja)
við 6. gr. samþykkt f einu hljóði.
2. Breytingaruppástunga (frá sama), að 18.
gr, orðist öðruvísi, samþykkt f einu hljóði.
3. Frumvarpið f heild sinni þannig breytt
samþykkt f einu hljóði.
Gat forseti þess, að það yrði afgreitt til
neðri deildarinnar.
Sama dag og fjárlagafrumvarpið var samþykkt við þriðju umræðu f efri þingdeildinni,
var því útbýtt meðal þingmanna f neðri þingdeildinni, f þvf formi, sem það nú hafðifengið,
og skoraði forseti á nefnd þá, sem áður hafði
fjallað um málið, að láta uppi álit sitt um
breytingar þær, er efri þingdeildin hafði gjörl
á frumvarpinu.
NEFNDARÁLIT.
um frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1876 og
lT77, eins og það var samþykkt af efri þingdeildinni við 3. umræðu 23. ágústmán. 1875.
Af breytingum þeim, sem efri deild alþingis hefur gjört á frumvarpinu um fjárlög
fyrir árin 1876—77, er ein efnisbreyting f
upphæðinni 1' 13, gr. B. I. a, sem er svo

Iftilsvarðandi í fjárhagslegu lillili, að nefndinni ekki virðist tilvinnandi af þeirri orsök að
leggja það á hæltu, að málið fari fleiri ferðir
milli þingdeilda.
Athugasemdin við 12. gr. er Ijósar orðuð f frumvarpinu, eins og það nú er komið
frá efri deíldiúni, en hún áður var, og fellst
nefndin á hana.
Sama er að segja um 18. grein. Raunar er hvorki gjört ráð fyrir afrakstrinum af
tóhakstollinum, andvirði prentsmiðjunnar, nje
upphæð þeirri, sem rennur í landssjóð, þegar
búið er að upp segja veðinu í Laugarnesinu.
En af því þær upphæða-breytingar, sem af
þessu getur leitt, eru óvissar, virðist greínin
mega standa eins og hún er. Að eins skal
þess getið, að við sölu prentsmiðjunnar
árið 1876 bætast landssjóðnum, ef einn
þriðjungur andvirðisins er útborgaður, og tveir
þriðjungar þess ávaxtaðir, — að meðtöldum
peningaeptirstöðvum og skuldabrjefum — f
innstæðu rúmar . . . . . . 6000 kr.
í vöxtum fyrir 1876 og 1877
. 1120 —
Við uppsögn á veðinu í Laugarnesi renna I landssjóð sem innstæða að minnsta kosti
. . . 3690 —
eða helmingur skuldarinnar, en
árið 1877 nema vextirnir aptur
ekki nema 140 kr.
Að endingu mun tóbakstollurinn bæði árin gefa af sjer hjer
um........................................ . . 24000 —
Sámtals 34710 —
og ætti þvf eptir þessu að eins
að færa afganginn f 17. grein niður um hjer um bil 26,000 kr. í
staðinn fyrir, eins og i greininni
er ráðgjört, 60,000 kr.
f fjárhagsnefnd neðri deildar alþingis 24.
dag ágústmánaðar 1875.
Einar Ásmundsson,
Grímur Thomsen,
skrifari.
form. og framsögum.
Jón Sigurðsson. H. Kr. Friðriksson. Snorri
Pálsson. G. Einarsson. Tryggvi Gunnarsson.
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EIX UMRÆBA
f neðri þingdeildinni. •
Á 48. fundi neðri þingdeildarinnar 24.
ágústmán. álti frumvarptil fjárlaga fyrir árin
1876 og 1877 samkvæmt dagskránni að koma
til einnar umræðu; en með þvi að tími sá,
sem ákveðinn er í 17. grein bráðabyrgðaþingskapanna, eigi var liðinn frá þvi að frumvarpinu og nefndarálitinu um það hafði verið
útbýtt roeðal þingmanna, leitaði forfceti samþykkis þingdeildarinnar til þess, að inálið eigi
að siðurmætti koma til umræðu þann dag
samkvæmt 43. grein þingskapanna!; en því
varneitað með 18 atkvæðum gegn 3. Aptur
á móti var samþykkt i einu hljóði, að það
mætti koma til umræðu næsla dagkl. 10 f.
m.; gekk það þvi útaf dagskránni.i
Á 49. fundi neðri þingdfiildarinharnæsta
dag kom fjárlagamálið þannig aptur samkvæmt dagskránni til einnar umræðu.
Varð engin umræða um málið.* Var þá
gengið til atkvæða um breytingar efri deiklarinnar, og var
1. breytingin við 6. gr. samþykkt með 13
samhljóða atkvæðum.
2. breytingin við 12. gr. samþykkt með 16
sarohljóða atkvæðum.
3. breytingin við 13. gr. B, I, a. samþykkt
með 9 atkvæðum á móti 5; var þá við haft
nafnakall og sögðu
já:
Guðmundur Einarsson.

já:
H. Iír. Friðriksson.
Einar Ásmundsson.
Einar Guðmundsson.
Grfmur Thomsen.
Iljálmur Pjetursson.
Ísl. Glslason.
Jón Sigurðsson.
Páll bóndi Pálsson.
Stefán Stephensen.
Tryggvi Gunnarsson.
Þórarinn Böðvarsson.
Þorl. Guðmundsson.
nei:

Benid. Sveinsson.
I
;
Eggert Gunnarsson.
. .
Einar Gíslason.
Páll Ólafsson.
Páll Pálsson, prestur,
og var breytingin þannig samþykkt með
13 atkv. gegn 5.. Guðm. Ólafsson, Snorri
Páisson, Þórður þórðarson og Þorsteinn
Jónsson greiddu eigi atkvæði.
4. 18. gr, samþykkt með 16 atkvæðum.
4. Frumvarpið f heild sinni samþykkt með
17 samhljóða alkvæðum.
Skýrði forseti þá frá, að hann nú samkvæmt 17. grein þingskapanna sendi frumvarpið til landshöfðingja sem lög samþykkt
af alþingi I heild þess, og var það nú svo
látandi.

FJÁRLÖG
fyrir árin 1876 og 1877.
1.

Kafli.
Tekjur

1. grein.
Á árunum 1876 og 1877 telst svo til, að tekjur fslands verði 579,593 kr. 46 a.,
og er það afrakstur af tekjugreinum þeim, sem getið er í 2.—6. grein.
2. grein.
Af eptirfylgjandi sköttum og gjöldum eru tekjurnar taldar: 303,876 kr. 6 aurar:
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1876.
kr. a.
5,320
64 3
1,510
6,972
954
16,000
200
2,243
527
800

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tekjur af ljenssýslum...............................................
Lögþingisskrifaralaun..............................................
Tekjur af umboðssýslugjðldum....................... .....
Konungstíundir.................................................... .....
Lögmannstollur o. fl.....................................................
Alþingistollur . .....................................................
Nafnbótaskattur . ...............................................
Erfðafjárskattur..........................................................
Gjald af fasteignarsölum . ...................................
Gjöld fyrir leyfisbrjef og veitingabrjef ....
Lestagjald .........
26,860 kr.
28,848
------ af póstskipinu ....
1,988 —
7,500
12. Tekjur af póstferðunum ............................. ..... .
80,000
13. Gjald af vínföngum, að frádregnum innheimtulaunum
1,000
H. Qvissar tekjur....................... ........................................
151,934
Samtals

28,848
7,500
80,000
1,000'
151,938
3
3

57,696
15,000
160,000
2,000
303,876

25,300
172

50,600
344

1,844
27,316

3,508
54,452

3. grein.
Tekjur af fasteignum landssjóðsins eru taldar 54,452 kr.
1. Afgjöld af umboðs- og klaustra-jörðum fyrir hvort
árið . ................................... .....
35,580 kr.
Að frá dregnum: umboðslaunnm, prestsmötum,alþingistolli o. fl. 10,280 — 25,300
172
2. Afgjöld af jörðunni Belgsholti og Belgsholtskoti o. fl.
3. Leigugjöld:
1876
1877
a, af Lundey............................. 134 kr. 134kr.
b, af brennisteinsnámunum i t’ing1,664
eyjarsýslu............................. 1530— 1710 —
27,136
Samtals
4.

Alls.
1877.
kr.
a.
kr. a.
10,640
5,320
64 3
128 6
3,020
1,510
13,944
6,972
1,908
954
32,000
16,000
400
200
4,486
2,243
1,054
527
1,600
800

6

grein.

Tekjur, er snerta viðlagasjóðinn, eru ætlaðar að nem*
22,184 kr. 40 aurum.
1. Leigur af innstæðufje viðlagasjóðsins
....
2. Leigur af og borgun upp í lán og skyndilán . .
3. Leigur af andvirði seldra jarða.............................
4. Tekjur frá læknasjóðnum eru taldar að nemi árlega
hjer um bil
..............................................12,500kr.
Af þvi eru greidd árlega þau útgjöld, sem
hjer eru talin:
a, Til læknakennslunnar í Reykjavík........................................ 2,800 kr.
yfir um 2,800 — 12,500kr.

2,782
7,440
351 20

4,000
7,260
351 20

6,782
14,700
702 40

10,573 20 11,611 20 22,184 40
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1876.
|
kr. a.
handan að 2,800 kr. 12,500 kr.
b, Ferðastyrkur handa læknaefnum samkvæmt konungsúrskurði 21. okt. 1871 hjer
um bil..................................
300 —
c, Styrkur til sjúkrahússins í
Reykjavfk............................
800 —
d, Styrkur til sjúkrahússins á
Akureyri árið 1876 . . . 2,400 —
Styrkur til sjúkrahússins á
Akureyri (1877) 400 kr.
e, Laun ljósmóðurinnar
á
Vestmannaeyjum ....
60 —
f, þóknun handa 5 settum
bjeraðslæknum, samkvæmt
konungsúrsfcuWH 10. maf
1867 hjer um bil . . . 5,000 —
11,360 —

10,573 20

1877.
kr. a.

alls.
kr. a.

11,611 20 22,184 40

Samkvæmt þessu verður umfram, árið 1876 1140
kr., og árið 1877 3140 kr., sem, þangað til komið
verður á annari læknaskipun, skal haft til að auka
innstæðufje læknasjóðsins, og er því tilfært fyrir
innan slrykið.
5. Tekjurnar af hinum islenzka styrktarsjóði eru ællaðar að nemi 1632 kr. árlega, ogverður þeimvarSamtals

10,573 201 11,611 20 22,184

5. grein.
Endurgjald lána verður talið 3,057 kr.
1. Gjald upp i lán sökum fjárkláðans
2. Gjald upp f lán til þess að byggja
Möðruvallaklausturs . . . . .
3. Gjald upp i lán 11 þess að byggja

1,000

1,000

2,000

185
216
1,401

440
216
1,656

625
432
3,057

Árgjald úr rlkissjóði verður talið 196,024 kr.
Fast árgjald......................................................... 60,000 kr.
Aukagjald á ári
. . . . . . |- 40,000 —
. •, i .
100,000 —
Að frá dregnum (abr.
gr. 11) 1,988 — 98,012
, i
Samtals
98,012

98,012
98,012

196,024
196,024

. . . . .
upp aptur kirkju
. . . ...
kirkju á Eyri
Samtals
6. grein.
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2. Kafli.
Útgjöld.
■ 7. grein.
Á árunum 1876 og 1877 veitast til útgjalda 451 ,895 ltr. 71 a.,
gjaldagreinum, sem nákvæmar er skýrt frá í 8.—16. grein.

samkvœmt þeim

8. grein.
Útgjöldin til hinnar æðstu; innlendu stjórnar og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi
eru talin 26,800 kr., sem sje fyrir( 1876 12,400 kr., og fyrir 1877 14,400kr.
9. grein.
Til kostnaðar við alþingi árið 1877 veitast 32,000 kr.
10. grein.
Til útgjalda við umboðssljórn, gjaldheimtur, reikningsmál, dómgæzlu, lögreglustjórn
og fl. veitast fyrir árin 1876 og 1877 144,893 kr. 74 a.
1877.

1876.
kr.

A, Dmboðsstjórn, gjaldheimtur og reikningsmál:
1. Laun embættismanna og fl. . . . ...
2. Endurgjald fyrir skrifstofukostnað . . . .
3. Þóknun fyrir endurskoðun reikninga . . .

.
.
.

B, Dómgæzla og lögreglustjórn: :
1. Laun embættismanna . ... ....
2. Til hegningarhússins f Reykjavík ... .
3. Önnur útgjöld . . . ............................. .....
C, Ýmisleg útgjöld:

kr.

.
.
.

a.

kr.

alls.
kr.

17,598 66 18,282
4,000
4,000
1,600
1,600
23,198 66 23,882

47,080 66

16,206 66 16,440
2,503
2,503
1,720
1,720
20,429 66 20,663

41,092 66

a.

1. Til þess að gefa út stjórnartfðindi . 1,040
2. Endurgjald fyrir borgun undir embættisbrjef . . . . . . s. . . 1,200
3. Til þess að gefa út «Lovsamling for Island» .
4. Brunabótagjald fyrir ýmsar opinberar
byggingar hjer um bil
286 88
5. Styrkur til jarðabóta .
2,400
6. Til vegabóta :. . .
7. Til gufuskipsferða .
4,926 88
11. grein.
Til útgjaldavið læknaskipunina veitast 38,010 kr. 64 a.
1. Laun lækna.............................. .... . .
2. Önnur útgjöld. . . . ... . . . ...
Samtals

1,866 66

15,000
30,000
4,926 88

»
»

4,926 88 9,853 76
Samtals 144,893 74

17,494 66 18,315 98 35,810 64
2,200
1,100
1,100
18,594 66 19,415 98 38,010 64
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12. grein.
1877.
kr.

nlls.
kr.

3,200
8,600
1,400
400
13,600

3,200
8,600
1,000
400
13,200

6,400
17,200
2,400
800
26,800

7,932

8,032

5,400
13,332

5,400
13,432

10,500

10,700

23,832

24,132

1876.
kr. a.
titgjöldin við póststjórnina er ætlazt á að verði 26,800 kr.,
sem sje fyrir árið 1876, 13,600 kr., ogfyrir árið 1877,
13,200 kr.
1. Laun......................................................................................
2. Flutningur pósta................................................................
3. Önnur útgjöld.............................................. .....
4. titgjöld sem upp á kunna að koma.............................
Samtals
Af upphæðinni undir 3. tölulið fyrir árið 1876
eru 400 kr. ætlaðar til kostnaðarins við að búa til ný
frímerki, ef frumvarp til laga um breytingu á tilsk. um
póstmál á íslandi 26. febrúar 1872 verður að lögum.
Af uppbæðinni undir 4. tölulið eru c. 200 kr. hvortár
ætlaðar til þóknunar, er svari til 1 af 1000, handa
póstmeistaranum i Reykjavfk fyrir að taka móti peningum, sem gefnar eru út póstávísanir fyrir, og fyrir
ábyrgð þá, sem þessu er samfara, ef honum mistelst.
13. grein.

Ti

kirkju- og kennsiu-mála veitast fyrir árin 1876
og 1877 122,391 kr. 33 a.
A, í þarfir andlegu stjettarinnar :
a, Lauu.............................................. . . .
b Önnur útgjöld:
1. Til fátækustu brauða . . . , . 2000 kr.
2. Til nokkurra brauða i fyrverandi
600 —
Hólastipti..............................................
3. Til prestsekkna og barna og styrkur
handa fátækum uppgjafaprestum og
prestsekkjum............................. ..... . 2000 —
4. Gudurgjald handa biskupi fyrir skrif800 —
stofukostnað........................................
B, Kennslumálefui:
I, Til prestaskólans:
a, Laun..........................................................
b, Önnur útgjöld:
1. Uúsaleiga handð 12 lærisveinum >
960
80 kr. handa hverjum, ....
200
og ein ölmusa....................... .....
100
2. Tii timakennslu . . . - • 300
3, Til bókakaupa.............................
260
4. Til eldiviðar og Ijósa o. fl. . ,
yfir um 1,820

kr.
—
—
—
—
—

19
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handan að 1,820 kr.
5. Ýmisleg úlgjöld ......
100 —
1920 —
11, Til hins lærða skóla:
a, Laun....................................................
b, 1. Til umsjónar............................. . 1000 kr.
2. Aðstoðarfje................................... . 2220 —
þessi upphæð skiplist þannig:
Til söngkennara . . . 860 kr.
— fimleikakennara . . 700 —
— dyravarðar
. . . 660 —
c, Önnur úlgjöld:
1. Til bókakaupa.............................
600 —
2. Til eldiviðar og Ijósa . . . . 1000 —
3. Til skólahússins utan slokks og
innan..............................................
1000 —
4. Til tímakennslu áællað .... 1060 5. Ölmusur........................................
8000 —
6. Fyrir prestsverk.............................
48 —
7. þóknun handa lækni . . . .
100 —
8. Ymisleg útgjöld áætluð
. . . 1200 —
111. Til undirbúnings gagnfræðisskóla-stofnunar á
Möðruvöllum í Hörgárdal veitist fyrir fjárhagstímabilið 1876—1877 allt að
. . . • • •
C, 1. Til stiptsbókasafnsins.............................
400 kr.
2. Til amtsbókasafnsins á Akureyri . .
200 —
3. Til kvennaskólans ( Reykjavík . . .
200 —
4. Til forngripasafnsins:
a, lil að kaupa forngripi .... . 400 —
b, Til umsjónarmannsins ....
100 —

1876.

1877.

alls.

kr.

kr.

kr.

23,832

24,132

1,920

1,920

a.

12,687 33 12,844
3,220

3,220

13,008

13,008

10,000

1,300
1,300
| 55,967 33 56,424
Samtals

112,391 33
122,391 33

14. grein.
Til eptirlauna og styrktarfjár veitast 41,000 kr., og felst þar ( 1000kr. styrktir í
eitt skipti fyrir öll handa ekkjufrú Hólmfríði þorvaldsdóttnr.
’
15. grein.
Til vísindalegra og verklegra fyrirtækja veitast 10,000 kr.
16. grein.
Til óvissra útgjalda, sem upp á kunna að koma, veitast 10,000 kr.; hjer eru taldar
með allt að því 3,000 kr. í þóknun, fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað o. fl.
handa mönnum ( nefnd þeirri, senr á að setja til að semja ný skattalög o. fl., og allt að
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600 kr. þóknun til nefndar þeirrar, sem sett verður til að íhuga skólamál og semja nýjar
reglugjörðir fyrir skólana.
17. grein.
Afganginn, sem fyrst tnn sinn er ætlaður að verði 127,697 kr. 75 u., skal leggja
til viðlagasjóðsins.
18 grein.
Ef
1. frumvarp lil laga um laun íslenzkra embættismanna,
2. frumvarp lil laga um aðra skipun læknahjeraðanua,
3. frumvarp til yfirsetukvennalaga.
4.
—
— laga um sóttvarnir.
5.
—
— — — heiðurslaun hanila Jóni Sigurðssyni,alþingismanni ísfirðinga,
6.
—
— — — breyting á tilskipun um gjald afbrennivíni ogöðrum áfengum drykkjum,
7.
—
— — — að af nema alþingislollinn,
8.
—
— — — stofnun lagaskóla o. fl.,
nær lagagildi á fjárhagstímabilinu 1876—77,veitast bæði á tekju- og útgjaldadálkinum þær upphæðir, sem tjeð frumvörp gjöra ráð fyrir, og er svo á ætlazl, að þegar
hinar þannig ráðgjörðu tekjur verða dregnar frá gjöldum þeim, sem ofangreind
frumvörp hafa í för með sjer, muni lekjuafgangurinn allur saman á fjárbagstímabilinu (sbr. 17.gr.) færast niður um bjer um bil 60,000 krónur.
9. Ef bæjarfógetaembættið í Reykjavik verður á fjárhagstímabilinn skiliðfrá sýslumanns-embætlinu í Gullbringu- og Kjósarsýslu, færist 10. gr. B I upp um lOOOkr. á ári, alls 2000kr.

11.
FRUMVARP til laga, sem hafa inni að halda
ákvarðanir um laun islenzkra embætlismanna,
og fleira.
I. Almennar ákvarðanir.
1. grein.
Þeir embættismenn eða sýslunarmenn,'
sem eplirleiðis verða lögð embættishíbýli,
eru jafnaðarlega skyldir lil, að slandast sjálfir
kostnað þann, sem gengnr til árlegs viðurhalds hfbýlanna að innan, og gjalda skatta
þá og álögur, er samkvæmt lögum hvíla á
þeim, sem heftir afnotin af húsi. Sje nokkrum embættismanni eða sýslunarmanni lögð
embættisjörð, á hann að greiða alla opinbera
skatla, sem á jörðinni hvila.
Áð því, er snertir þá embæltismenn og
sýslonarmenn, sem þegar hafa verið lögð embættisbibýli eða embætlisjörð, skal farið eplir
reglum þeim, sem gill hafa hingað til. Hið

sama er um prestssetrin og jarðir, sem lagðar eru prestum.
2. grein.
f»eir embættismenn eða sýslunarmenn,
sem skipaðir eru með launum, er ákveðin
eru í launalögum, eru skyldir að láta sjer
lynda breytingar þær á yfirgripi og ásigkomulagi embættisstarfa þeirra, sem seinna kynni
að verða mælt fyrir um, án þess að þörfBje
á, að nokkuð sje áskilið um það ( veilingarbrjefum þeirra.
3. grein.

llafi sami maður tvö embætti eða sýslanir á hendi, og sjerstök laun eru ákveðin
handa þeim í launalögum eða fjárlögunum,
þá skal hánn missa svo rnikils í af laununum samanlögðum, sem svari hélmingnum af
minni laununum, eða ef launin eru jafnhá,
belmingnum af öðrnm lannunum. Hafi sami
maður á hendi embætli með föstum launum
19*
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og embælti eða sýslan, sem óvissar tekjur
eru lagðar til að öliu eða nokkru leyti, þá
skal, er beita á reglunni að framan, leggja
tekjurnar af hinu síðarnefnda embætti eða
sýslan, eins og þær hafa verið að meðaltali
um hin síðustu 5 ár, til grundvailar við útreikninginn.
4. grein.
Sjerhver embættismaður eða sýslunarmaður er skyldur að gegna um stundarsakir
þeirri þjónustu, sem er samfara þeirri stöðu,
er æðri er en staða sjálfs hans í sömu stjórnargrein, án þess að eiga tilkall til þeirra
hærri launa, sem eru lögð slíkri stöðu.
Sje embættismaður eða sýslunarmaður
seltur í annað embætti, og verði hann af
þeirri sök að láta af að gegna sfnu eiginembættí eða sýslan, má auk endurgjalds fyrir
ferðakostnað veita hontim öll launin, sem lögð
eru embættinu eða sýslaninni, með þvf móti
að hann láti af hendi laun þau, sem lögð
eru embætti eða sýslan sjálfs hans. Gegni
hann aptnr á móti báðum stöðunnm f einn,
skal auk launa þeirra, sem lögð eru embætti
sjálfs hans eða sýslan, veita honum þóknun,
sem þó ekki má fara fram úr helmingnum af
launum þeim, sem lögð eru því embætti eða
sýslan, sem hann ásamt er settur f. Sjeu
þvf embætti lagðar óvissar tekjur, skal fara
eptir því, sem fyrir er sagt í niðurlaginu á
3. gr.
Sje maður, sem ekki er i þjónustu ríkisins, settur ( embætti eða sýslan, þá má að
vísu verja öllum launum þeim, sem lögðeru
embættinu eða sýslaninni, til þóknunar handa
honum, ef þörf gjörist; en jafnaðarlega má
samt að eins verja helmingi launanna til
þess. Ilafi sá eptirlaun eða biðlaun, sem í
hlut á, þá skal haft sjerstaklegt tillit lil þess,
er þóknunin er tiltekin.
5. grein.
Metorðaskattur greiðist eigi af þeirri
tign, sem er samfara sjálfu embættinn eða
sýslaninni. Hafi embættismaður eða sýslunarmaður tign, sem bundin er við nafnbót,
orðumark eða hirðmannsþjónustu, skal að eins
greiða metorðaskatt af þeirri tign, úð svó

miklu leyti, sem hann við hana kemst i æðri
tignarflokk, en þann, ér embæltið eðasýslanin I sjálfu sjer heyrir til. Veitingarbrjefagjöld falla burtu eptirlelðis.
6. grein.
Allir þeir embættismenn og sýslunarmenn,
sem árlega er lagt fje úr landssjóði, til endurgjalds skrifstoftikostnaðar, eru skyldir að
senda sljórnárráðinu við lok hvers reikningsárs greinilega skýrslu um þau skrifstofugjöld,
sem þeir hafa haft það ár.
7. grein.
því, sem einhverjum samkvæmt fyrri
launa-ákvörðnnum hefur verið lagt meira í
tekjur, en lagt er embættl þvl eða sýslan,
sem hann hefur á bendi, i þessum eða öðrum launalögum, heldur hafin sem viðbót, er
honum sje veitt fyrir sjálfan hann. Slík launaviðbót fellur eigi bnrtu, þegar embættismaður fær launaviðbót eptir embættisaldri eða
hærri laun samkvæmt hinum hlutaðeigandi
nýju launalögum.
Launaviðbót sú um stnndarsakir, sem
hingað til hefur verið lögð þeim fslenzku
embættismönnum, sem nefndir eru f þessum
lögum, fellur burtu frá þeim tíma, er lögin
öðlast gildi.
II.

Laun og fl.

B. grein.
Biskupi skal veitt i árieg laun 6,400 kr.,
og fyrir hver 5 ár I embætti þar að auki
400 kr. viðbót árlega; samtmcga launin eigi
fara fram úr 7,600 kr.
9. grein.
Amtmanninum yfir suður- og vesturumdæminu og amtmanninum yfir norður- og
austurumdæminu skal veitt í árieg laun 5,400
kr. hvorum þeirra.
Fyrir hver 5 ár í embætti skal þeim veitt 400 kr. viðbót árlega,
en launin mega samt ekki fara fram úr
7,000 kr.
10. grein.
Forstjóranum i landsyfirrjettinum skal
veilt í árieg laun 5,000 kr. roeð 400 kr. viðbót áriega fyrir hver 5 embættis-ár, þar til
lautiin verða 6,600 kr.
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Dótnendununi í landsyfirrjettinum skal
veitt í árleg laun 3,200 kr., hvorum þeirra,
með400 kr. viðbót á ári fyrir bver 5 embættis-ár, þar til launin verða 4,800 kr.
11. grein.
Landfógetanuoa skal veitt 3,500 kr. í laun
á ári, sem aukast um 400 kr. fyrir hver 5
embættis-ár, þar til-iaunin verða 5,100 kr.
þar að auki skal honumlögð embæltisjörð til
afnota.
12. grein.
Skrifaranum við landshöfðingjaembættið
skal veitt f irleg laun 1,600 kr. með 200kr.
viðbót á ári fyrir hver 2 embættis-ár, þar til
launin verða 2,400 kr.
13. grcin.
Póstmeistaranum skal veitt f árleg laun
1,400 kr. með 200 kr. viðbót á ári fyrir
hver 5 embættis-ár, þar til Jaunin eru orðin
2,000 kr.
14. greia.
Forstöðumanni prestaskólans skal veitt í
árleg laun 4,000 kr. með 400 kr. viðbót á
ári fyrir hver 5 ár i embættí, þar lil launin
eru orðin 5,200 kr.
Forstjóra hins lærða skóla f Reykjavík
sksd veitt í árleg laun 3,600 kr. með 400 kr.
viðbót árlega fyrir hver 5 embættis-ár, þar
til iaunia verða 4,800 kr. Iionum skulu þar
að auki lögð embættishfbýli.
Yfirkennaranum við hiftn lærða skóla
skal veitt í árleg iaun 2,600 kr., og þar að
auki 400 kr. viðbót á óri fyrir hver 5 embættis-ár; samt mega launin ekki fara fram
úr 3,800 kr.
Kennurtmmn við prestaskólann og hmn
lœrðíi skóla skal veitt í árleg laun 1,600 kr.
liverjum þeirra, og þar að auki 200 kr. viðbót á ári fyrir hver 3 embættisár; samt megá
lannin eigi fara fram úr 2,000 kr.
15. grein.
Til endurgjalds fyrir skrifslofukostnað
skal veita á ári;
biskupi ...............................................l,200kr.
amtmanninum yfir suður-og vesturumdæminu . ... . . 1,600 —

ðmtmanninum yfir norður- og austurumdæminu
....................... 1,200 —
landfógetanum . ... . . . 1,000 —
póstmeistaranum ... . . .
600 —
16. grein.
Lög þessi öðlást gildi 1. janúar 1876,
og verður frá þeim tíma eigí farið öptirþeim
ákvörðunum, sem lög 21. janúár 1857 um
skrifstofupeninga handa amtmönnunum og
landfógetanum á fslandi, og lög 19. janúar
1863, nm launaviðbót handa ýmsum embættismönnum á íslandi, hafa innl að hatda.
A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta.
Eins og kunnugt er, eru ekki tii nein
almenn launalög fyrirfslenzka embættismenn
ert á seinni árom hafa lann þeirra að mestu
leyti verið ákveðin i fjárlögunum og áætlunum um tekjur og útgjðid ísiauds eptir grundvallarreglunum I lagafrumvarpi þvf, er á sinumtfma var lagt fyrir ríkisþingið, og sem
skýrt er frá I athugasemdunum við frumvarp
það til fjárlaga 1876 og 1877, sem lagt er
fyrir alþingi.
Með lögum 19. janúar 1863
var að v<su ýmsum embœtlismönnum, sem
skipaðir eru á íslandi, veitt lannaviðbót,
en bœði er það, að í lögunnm sjálfúm er
gjört ráð fyrir þvf, að þau skuli að eins vera
tii bráðabyrgða, enda bafa þau einkanlega
í 3. og 4. gr. ioni að halda ákvarðanir, sem
eigi framar eiga við eplir því fyrirkomulagi,
sem nú er komið á. það virðist þvl harðia
nauðsynlegt, að skipað verði öðruvísi fyrir
uiR Jaun tjeðra embættismanna, óg það þvf
fremur, sem mena verða að játa, að launanpphæðirnar að þvf. er snertir nokkur af embættum þessum, eru of lágar eptir kringumstæðum þessara tíma. Sökum þessa hefur
frumvarp það, seni prentað er áð framan,
verið samið til þess það verði lagt fyrir alþingi, og -hefnr það inni að halda sumpart
almennar reglur, sumpart ákvarðanir um laun
þau, sem lógð cru hverju einstöku embætti.
Að því leyli, er snertir þennan síðari
hluta frumvarpsins, skal þess getið, að
stjórnarráðinu hefur eigi fundizt ástæða til,
þegar settar voru upphæðir launanna, að
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lialda hinum fyrri launaviðbótum, eptir grnndvallarreglu þeirri í lögum 26. marz 1870 9.
gr., að veita viðbót að tiltölu við hvert hundrað af laununum, heldurhefur það þótt betur
tilfallið, að hækka launin um samsvarandi
upphæðir, svo standi á tugatölu, og er það
einnig álitið rjettast, að húsaleigustyrkur sá,
sem nú er veittur ýmsum embættismönnum,
verði lagður saman við hlutaðeigandi launaupphæðir. F.ins og þar að auki laun landsböfðingja, borðfje handa honum og endurgjald fyrir skrifstofukostnað, samkvæmt stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands,
5. janúar 1874, 25. gr. i niðurlaginu á 1.
lið, eigi eru tekin upp í lagafrumvarp þetta,
þannig eru hvorki tekin til grcina kmn hjeraðslæknanna, er um það er lagt sjerstakt
frumvarp fyrir alþingi, nje laun landlæknisins, með þvf gjörð kann að verða önnur
skipun á embætti þessu, er það losnar, og
enn fremur er að síðustu sleppt tillagi þvi,
sem úr landssjóðnum er veitt dómkirkjuprestinum, hinum þremur bæjarfógetum og
sýslumanninum á Veslmannaeyjum f viðbót
við tekjur þeirrá, þar það þykir bezt tilfallið
að skipa fyrir bæði um tillög þessi og aðstoðarfje það, sem hingað til hefur verið
veitt i þarflr hins lærða skóla, f fjárlögunum.
Að öðru leyti skal þvf við bætt um binar
einstöku greinir lagafrumvarpsins, sem hjer
segir.
Um I. grein.
Þessi grein er með þeim tilbreytingum,
sem þörf var á að gjöra, samsvarandi I. og2. lið í 2. gr. f lögum 26. marz 1870, og
þar sem lagafrumvarp þetta, gagnstætt lögunum 26. marz 1870 (smbr. 13. gr. í sömu
lögum), einnig að öðru leyti nær til embættismanna af andlegri stjett, er beinlinis
gjörð undanlekning að því leyti, er snertir
prestssetrin og jarðir, sem lagðar eru prestum, með því eigi er nein ástæða lil að breyta
þeim sjerstöku reglum, sem ura það gilda.
Um 2. grein.
Þessi grein er samsvarandi 3. gr. í lögum 26. marz. 1870.

Um 3. grein.
Með þvi það ber mjög sjaldan við á fslandi, að sami maðurinn hafl á hendi fleiri
embætti i einu, er regla sú, sem 5. gr. í
lögum 26. marz 1870 hefur inni að halda, í
þessari grein gjörð einfaldari, og er hún þar
að auki látin eiga við embætti þau, sein lagðar eru óvissar tekjur.
Um 4. grein.
Fyrsti og þriðji liður í þessari grein eru
samhljóða hinum samsvarándi köflum í 6.
gr. f nefndum lögum frá 1870, samt er i
fyrsta liðnum sleppt því, sem sagt er fyrir
um fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað, með þvf það tilfelli, sem við er átt,
varla mun koma fyrir á íslandi með því móti
að sá, sem í hlut á, verði að flytja sig í
annan stað. Það, sem fyrir er mælt í öðrum
lið greinarinnar, er f verulegum atriðum
frábrugðið hinum samsvarandi reglum f lögunum frá 1870, með því það í reyndinni yrði
þýðingarlaust að þvi leyti, er snertir fsland,
að undan skilja það tilfelli, að einhver sjesettur
i erabætti skemmri tfma en 6 vikur, enda
mundi það miklum örðugleikum bundið, að
fá nokkurn til þess að ganga að þeim kjörum, sem ákveðin eru f lögunum frá 1870,
þegar svo stendur á, að sá, sem f hlnt á,
yrði að láta af að þjóna sinu eigin embætti
til þess að geta orðið settur f annað embætti.
Um 5. grein.
Við það, sem fyrir mælt er í 7. gr. í
lögura 26. marz 1870 um, að metorðaskaltur fyrir tign þá, sem fylgir embætti nokkru
eða sýslan, falli burtu, er bætt þeirri reglu,
sem er samkvæm eðli málsins, að hlutaðeigandi embættismaður eða sýslunarmaður heldur
ekki skuli gjalda metorðaskatt fyrir þá tign,
sem er bundin við nafnbót, orðumark eða
hirðmannsþjónustu, nema hann við hana
komist i æðri tignarflokk.
Um 6. grein.
þótt eigi sje fundin ástæða til að stinga
upp á, að reglurnar um skrifstofulje, skuli
almennt endurskoðaðar 5. hvert ár, hefur
samt þótt við eiga, að taka upp 1 greinina
ákvörðun, sem er samsvarandi fyrstalið i 8.
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gr. ( tilskipuninni frá 1870, með því það er
nytsamt, að stjórnin hafi til skýrslurþær,
sem með þarf til að koma endurskoðun við,
ef til þess kemur.
Um 7. grein.
Að þvf leyti, er snertir breylingar þær,
sem stungið er upp á hjer, frá binni samsvarandi 10. gr. f lögunum frá 1870, skai
þess getið, að þegar launaviðbæturnar samkvæmt aðferð þeirri, sem við er höfð í frumvarpi þessu, verða lagðar saman við launin,
og launin öll, sem þanuig eru ákveðin, verða
tekin til greina við útreikning eptirlauna, þá
virðist að hið sama eigi að eiga sjer stað að
því leyli, cr snertir launaviðbætur þær, er
hjer ræðir um, sem veittar eru embættismanni
fyrir sjálfan hann, og hefur enn fremur virzt
ástseða til að stinga upp á, að sltkar launaviðbætur eigi skuli falla burtu, þegar embættismaður fær launaviðbót eptir embættisaldri eða hærri laun samkvæmt hinum hlutaðeigandi nýju launalögum, með þvf af þessu
mundi leiða, að laun fleiri embættismanna
yrðu minni, en þau eru eptir þeim reglum,
sem hingað til hafa gilt.
Um 8. grein.
J»ar sem laun biskupsins að öðru leyti
eru ákveðin samkvæmt fyrnefndu frumvarpi,
sem lagt var fyrir ríkisþingið, erstungið upp
á þvf, að bækka launin urq 400 kr., sem hjer
tim bil samsvarar launaviðbót þeirri, sem hann
nú hefur samkvæmt grundvallarreglunni f lögum 26. marz 1870, 9. gr.
Um 9. grein.
Laun þau, sem stungið er upp á handa
amtmanninum yQr suður- og vesturumdæminu, samsvara þvf, sem hefur verið lagt embættinu f laun og húsaleigustyrk með allrahæstum úrskurði 26. júlí 1872. þar sem til
þessa hafa verið lögð amlmanninum yfir
norður- og austurumdæminu minni laun, þá
kemur það til af því, að honum hafa verið
lögð híbýli kauplaust á Friðriksgáfu og embættisjörðin Möðruvellir til afnota. En eptir
að Friðriksgáfa er brunnin, og búið er að
ákveða, að amtmaðurinn eptirleiðis skuli hafa
aðsetur á Akureyri, virðist það rjettast, að

honum sjeu lögð sðmu laun og amtmanninum f suður- og vesturumdæminu, með þvf
móti, að hann afsali sjer afnotin af embættisjörð þeirri, sem hann hingað til hefur haft,
og hefur amtmaður sá, sem nú er þar, látið
f Ijósi, að hann væri fús til þess.
Um 10. grein.
Þar sem forstjóranum í landsyfirrjettinum samkvæmt optnefndu framvarpi hingað
til hafa verið veittar 4,000 kr. f laun á ári,
með 400 kr. viðbót fyrir hver 5 embættisár,
til þess launin eru orðin 6,000 kr., auk launaviðbótar samkvæmt 9. gr. f lögunum frá
1870, hefur ástæða virzt vera til að stinga
upp á, að laun þessi verði hækkuð eins og
sagt er, og sömuleiðis virðast laun dómandanna f tjeðum rjetti — sem eru 2,400 kr.
á ári með 400 kr. viðbót fyrir hver 5 embættisár, þar til þau eru orðin 4,000 kr., og
iaunaviðbót samkvæmt lögum 26. marz 1870,
9. gr.— véra of lág, þegartillit ertekið lil
þess, hvað mikils varðandi embætti þessi eru.
Um 11. grein.
Laun landfógetans eru ákveðin samkvæmt
allrahæstum úrskurði 31. janúar 1874, sem
nákvæmar er skýrt frá f fjárlagafrumvarpinu
fyrir 1876 og 1877, og er húsaleigustyrkurinn lagður saman við launin.
Um 12. grein.
Laun skrifaraos við landfógetaembættið
voru ákveðin með allrabæstum úrskurði 29.
júni 1872, og er eigi fundin ástæða til að
stinga upp á breytingu á þvf, sem þá var
skipað fyrir.
Um 13. grein.
Laun póstmeistarans eru samkvæmt tilskipun um póstmál á /slandi, 26. febr. 1872,
sett 1,400 kr., og er jafnframt stungið upp
á þvf, að honum skuli veitt launaviðbót. eptir
embættisaldri 200 kr. 5. hvertár, þartitlaunin eru orðin 2,000 kr.
Um 14. grein.
Laun þau, sem stungið er upp á handa
forstöðumanni prestaskólans samsvarahjer um
bil þvf, sem honum var lagt í laun (3,200
kr.) og húsaleigustyrk (300 kr.) i frumvarpi
því, sem lagt var fyrir ríkisþingið, þegar við-
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bætist iauaaviðbót samkvæmt grundvallarreglumna i lögum 26. mare 1870, 9. gr. <432 kr.j.
Bið sama gildir um laun þau, setn stungið
er upp á banda forstjóra hins lærða skóla,
þegar haft er tillit til þess, að hotnim eru
lögð embætliahíbýli. Ápfur á mót er stuugið
upp á þvf, að laun yfirkennarans við hinn
lærða skóla og kennaranna þar og við prestaskólann — en yflrkennarinn hefur tll þessa
haft i laun 2,000 kr. á ári, sem vaxa um
400 kr. fyrir hver 5 embættisár tii 3,200 kr.,
auk launaviðbótar samivæmt lögum 26. marz
1870, 9. gr., og kennaramir 1000 kr. á ári,
með 200 kr. viðbót fyrir hver 3 embæltisár,
þar tii launin verða 2000 kr., auk launaviðbótareptir nefndum iögum —verði hækkuð,
með þvi þau virðast of lág eptir þeiin kringumstæðum, sem nú eru.
lim 1S. grein.
: Þar sem endurgjöld þau fyrir skrifstofukostnað, eem hjer eru sett, aðöðru ieytiern
samsvarandi því, sem hingað Lii hefur veríð
veitt til þessa, hefur stjórnarráðið, með þvi
álíta verður, að skrifstofufje það upp á 800
kr., sem biskopi faingað til befur verið veitt,
sje of lítið, fundið ástæðu tii eptir itrekaðrí
faeiðni hanB, að stinga upp á, að það verði
hækkað um 400 kr.; og hefur stjórnarráðinu
enn fremur virzt ástæða til, að hækka skrifBtofuije það, sem veitt er póstmeistaranum,
um 200 kr. f þessu tilliti skal þess getið,
að landshöfðinginn út af bænarekrá frá póstmeistaranum befur stungið upp á, að honum verði veittar alls 800 kr. í endurgjald
fyrir skrifstofukostnað, með þvf nú ganga
svo margar pósisendingar gegnum póststofuna f Beykjavfk, aðáiíta megi, að tjeðurembættismaður að eins geti þjónað embættinn
með þvf aðfaafa sjertii aðstoðar fastan akrjfara. Stjórnarráðið hefur samt sem áður eigi
getað fallizt á þá skoðua, að póstmeistarinn
eigi skyldi geta gegnt embœlti sinu án þess
að bafa fastan skrifara; en með því það á
binn bóginn samkvæmt augiýsingu 3. maf
1872, 1. gr. er gjört póstraeistaranum að
skyldu, að fara embættisferðir, og naoðsyn er á, að hann fái mann tii þess að

gegna störfum sínum í fjærvist sinni, hefur
það þótt sanngjarnt eptir þvf, sem málavéxtir ern, að endurgjaldið fyrir skrifstofukostnaðinn verði hækkað frá 400 til 600 kr.,
og virðist því fremur tilefni til að veita hækkun þessa, sem það er f ráði, ef lagafrumvarp það, sem lagt er fyrir alþingi, nm að
greiða. skuli aðflutningsgjald af flutningsvörum þeim, sem fluttar eru til íslands með
póstgufuskipinu, nær lagagildi, að fela póstmeistaranum, sem einnig er afgreiðslumaður
póstgufuskipsins, á hendur að heimta saman
nefnt gjald f Beykjavfk.
FYBSTA DMBÆÐA
f neðri deild atþingis.
Á 5. fundi neðri þingdeildarinnar, 7.
dag júlímánaðar kom samkvæmt dagskránni
tit fyrstu umræðu frumvarp til laga, sem
hafa inni að halda ákvarðanir um laun islenzkra embættismanna, o. fl.
Jón Sigurðtton frá Gautlöndum 6agði,
að það værí kunnugt, eins og sagt væri í
ástæðuflum fyrir frumvarpi þessu, að engin
almenn launalög væru tit fyrír fsland, og
hefði sumpart veríð farið eptir lögum af 19.
jan. 1863, en þau væru að eins tii bráðabyrgða, og sumpart eptir ýmsum ákvörðunum, er síðar befðu út komifl.
t’að væri
heiður og skylda þingsins að taka tillit til
óska og krafa binna (sienzku embættismanna.
Að sinni væri eigi hsgt að segja oeilt um
frumvarpið yfir höfuð.
Hann kvaðst því álíta sjálfsagt að setja nefnd i málið, og stakk
upp * 5 manna nefnd.
Var það þvi næst
samþykkt að kjósa 5 manna nefnd, og hlutu
þessir kostiingu:
Benidikt Sveinsson
með 17 atkv.
Eggert Gunnarsson
— 10 —
þórarinn Böðvarsson —
9 —
: Einar Goðmundsson
—8 —
Hjáhnur Pjetursson
—
8 —
í nefndianí var Benidikt Sveinsson
kosinn formaður, en þórarinn Böðvarsson
skrifari og framsögumaður.
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í mólinu nm frumvarp til laga um iaun íslenzkra embættismanna o. fl. ,
Neðri deild alþingis kaus oss undirskrifaða til að ítjuga og segja álit vort nm
frumvarp til laga, sem bafa inni að haida ár
kvarðanir um laun fslenzkra embættismanna
og fl., sem af hálfa ráðgjafans fyrir ísland
var lagt fyrir alþingi. Vjer höfum rætt mál
þetta á mörgum fundum og leyfum oss að
iáta í Ijósi álit vort um það á þessa leið.
Óss gat að vísu eigi dulizt, að ýms vankvæði væru á því, nú sem stendur, að kveða
fast á um laun embættismanna. Teljum vjer
fyrst til þessa þá ástæðu, að efa má, að sumum embættum vsrði haldið til laugframa, svo
sem landskrifara-embæltinu og amtmanna-’
embættunum, en að hinu leylinu er liklegl,
að breyting kunat að yerða á sumum embættum, einkum dómaranna i landsyflrrjettinnm á þann hátt, pð þeir verði eptirleiðis
jafnframt skipaðir kennarar við lagaskóla. En
með þvf vjer þeír nefndarmenn, B. Sveinsson,
Eggert Gunnarsson og Einar Guðmundsaon
verðura, auk þess, sem áður ertaiið, að léggja
sjerstaklega áherziu á, að það ernæsta torvelt
og jafnvel ísjárverl, að einskorða endilega
skiputt á þetta mál, meðan fjárhagur landsins
yfir höfuð er i þeirri óvissu, sera nú er, og
híýtwr áð véra,-þangað ttt skatta- ag tollraálBm landsins yflr höfað er hrundið í rjeit og
fast horf, þá böfum vjer komizt til þerrrar
niðurstöðu, áð leggja það til sem aHalyppástunffu vot'a, að raáti þessu sje frostað tii
næsta alþingis, og erum þannig að flhis til
vara samþykkir fruravarpinu með þeim breytingam, semðtt nefndin hefur á þv< gjört. '
Hvað nú frumvarpið sjáift snertir yflr höfnö, látnm vjer ( Ijósi það álit vort, að það
sje landittú gagniegast, að embættín hafi svo
góð iaun, að binum nýtustu mðaonraþyki
tilvinnandi að gœkja&t eptár þeim. Að hinu
leyttau alítumvjer, að bezt færi á fwí, að þeir
embættisménn, sem bafa laun úr lends&jðði,
hafi eagin önnur hlunnindi en hin ákveðnu
laun. Vjer viljum líka geta þess, að oss
þykir eigi ólíklegt, að hæfliegur tekjuskattur

verði álagður, þegar gtundir líða fram. Hvað
snertir þá meginreglu, sem til þessa hefur
verið fylgt, að hin upphaflðgu laun sjeu lág,
en fari hækkandi eplir tiltekna áratölu, þá
virðist oss regla þessi miður hagkvwm fyrir
embættismenn, en geta valdið mikilli breytingu á útgjöldum iandsins. Oss virðlst í öllu
lillíti rjettast, að hvert embætti hafi uægileg
lann, þegar er embættismaðurinn tekur við
þvi, og að launin sjeu óbreytt, nema ef einbver embættismaður fyrir sjerstakan dugnað
fær taunaviðbót úr landssjóði.
Samkvæmt þessum almennn athugasemdum leyfum vjer oss að segja álit vort um
hinar einstöku greinir frumvarpsins.
I.

Almennar ákvarðanir.

Við kafla þennan viljum vjer gjöra nokkrar orðabreytingar og þá efnisbreytingu, að
þeir embættismenn, sem hafa embætlishíbýli,
sjeu skyldir til að halda þeim við, bæði að
utan og innan, án þess þeir að öðruleyti
hafi ábyrgð á fyrningu þeirra.
1. gr.
• f'eir erobæUismena eða sýslunarmenn*
breytist í: *Embættismenn þeir «ða sýslunarmenn»; «erp jafnaðarlega
afnot af húsi»
breytist k askulii við halda þeim á sinn kostnað og greiða skalta þá og álögur, er nð löguip hvíla á þei«i, «era hafa afnot af húsi».
«Að því «r snertir — sem lagðar era
prestpm* breytist í: »þeir, sem þegar hafa að
Ijeni embiflttishibýii «ða embættisjarðir, skulu
hafa þau raeð sömu kjörum og þeir hafa
haft. Hið sama er uœ prestssetrin og jarðir,
sem preslum sru ktgfiar#.
2. gr.
«l‘eir embættismflpp» þreytist I: «EmbæittisnaeiHi þeirp; «eru» breytiat (t «skata»;
án þess þörf sje á, að nokfcuð sje» breytist í: «þótt eigi sje neitl».
3. gr.
«Hieiaiinguum af öðrum iauounum* breytist í: «V4 af laununuin samanlögðum».
Síðari málsgrein prðist þaunig:
«Ef flmbæltismaður gegnir embœtti meA

föftium lauoum, og erahætti eða sýslan, sem
óvissar tekjur eru lagðar að nokkru eða öilu
20
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leyti, þá skal leggja tekjurnar af hinu sfðar
nefnda embætti eða sýslan, eins og þær hafa
verið að meðaltali um hin sfðustu 5 ár, til
grundvallar, þegar reiknuð er upphæð þess,
sem hann skal missa í».
4. gr.
Síðasta málsgrein orðist þannig:
«Nú er maður, sem eigi er f embætlisstöðu, settur f embætti eða sýslan, og nýtur
hann þá lauoa þeirra allra, er embælli þvf
eða sýslan fylgja. l’ó skal sá, sem biðlaun
hefur eða eptirlaun, missa jafnmikils i og
þeim nemur».
5- gr.
«Sjálfu embættinu eða sýslaninni» breytist I: «embælti eða sýslan»; «f sjálfu sjer»
falli burt.
6. gr. óbreylt.
7. gr.
«Slík launaviðbót — nýju launalögum»
falli burt.
Eptir: «Launaviðbót sú um stundarsakir»
bætist inn í: «og eptir embættisaldri».
II. Laun og fleira.
Samkvæmt þeim almennu athugasemdum
ræður nefndin til, að kafla þessum verði
breytt þannig, að upphæð iaunanna verði fast
ákveðin, en launaviðbót úr löguni numin
sem föst regla. Ræður nefndin til, að upphæð launanna sje sú, sem síðar segir, en
það er yfir höfuð meðaltal af launum þeim,
sem ákveðin eru f frumvarpinu. Laun skrifarans við landshöfðingjadæmið og amtmannanna vill nefndin ráða til að verði eins og hjer
segir, meðan embætti þessi haldast. Laun
yflrdómara f landsyflrrjettinum álítur nefudin
að eigi að hafa þá upphæð, sem hjer er tiltekin, með þvf skilyrði, að þeir takist á hendur
kennarastörf við lagaskóla, þegar hann er
stofnaður.
8. gr.
Biskupi skal veita f árleg laun 7000 kr.
9. gr.
Amtmanninum yflr suður- og vesturamtinu og amtmanninum yfir norður- og
austuramtinu skal veita f árleg laun 6000 kr.,
hvorum fyrir sig.

10. gr.
Forstjóra landsyfirrjetlarins skal veita f
árleg laun 5800 kr.
Fyrsta og öðrum dómanda í landsyfirrjettinum skal veita í árleg laun 4000 kr.,
hvorum fyrir sig.
11. gr.
Landfógetanum skal veita f árleg laun
4,300 kr.
12. gr.
Skrifaranum við landshöfðingjaembættið
skal veita f árleg laun 1,800 kr.
13. gr.
Póstmeistaranum skal veita f árleg laun
1,700 kr.
ii.
14. gr.
Forstöðumanni prestaskólans skal veita
f árleg laun 4,600 kr.
Fyrsta kennara við prestaskólann skal
veita i árleg laun 2,400 kr.
Öðrum kennara við prestaskólann skal
veita f árleg laun 2,000 kr.
Forstöðumanni hins lærða skóla skal
auk leigulauss bústaðar veita f árleg laun
4,200 kr.
Yfirkennara lærða skólans skal veita f
árleg laun 3,200 kr.
Fyrsta og öðrum kennara við lærða skólann skal veita í árleg lauu 2,400 kr., hvorum
fyrir sig.
þriðja og fjórða kennara við lærða skólann skal veita i árleg laun 2,000 kr., hvorum
fyrir sig.
15. gr.
Til endurgjalds fyrir skrifstofukostnað skal
veita á ári:
biskupi
.........................................lOOOkr.
amtmanninum yflr suður- og vesturamtinu................................... 1400 —
amtmanninurn yfir norður- og austuramtinu................................... 1000 —
landfógetanum ...... 1000 —
póstmeistaranum.......................
600 —
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16. gr. óbreytt.
Alþingi, 4. dag ágústmán. J875.
B. Sveinsson,
Þórarinn Böðvarsson,
formaður.
skrifari og framsögumaður.
E. B. Guðmundsson. Hjálmur Pjetursson.
E. Gunnarsson.

ÖNNUR UMRÆÐA
( neðri deild alþingis.
Á 34. fundi neðri þingdeildarinnar, 10.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskráuni
til annarar umræðu frumvarp til laga um
laun fslenzkra embættismanna, o. fl.
Framsöffumaður (Þórarinn Böðvarsson)
gat þess, að nefndin hefði eigi getað orðið
samferða; þrír nefndarmenn hefðu nefnilega
stungið upp á, að máli þessu væri frestað til
næsta alþingis, af þeirri ástæðu, að torvelt
væri að einskorða endilega skipun á þelta
mál, meðan fjárhagur landsins væri í óvissu,
eins og nú á stæði; minni hlnti nefndarinnar hefði þar á móti eigi getað tekið þessa
uppástungu til greina, og hann yrði að álíta,
að það miðaði einmitt til þess, að koma fjárbag
landsins f fast horf, ef sett yrðu föst launalög fyrir embættismenn. 1‘að sem enn gjörði
það æskilegt að fá föst launalög va ri það,
að embættismenn hefðu nú engin. En liann
kvaðst eigi vilja fara mörgum orðum urn
uppástungu þessa, með því hann ætlaði, að
uppástungumenn hjeldu henni ekki fast fram,
heldur hefðu að eins viljað hreifa þessu máli.
Uann áleit hina mestu þörf vera á, að bæta
laun ýmsra embætlismanna, einkum skólakennaranna; það hefði máske verið rjettast,
að sú uppástunga hefði komið fram sem varauppástunga i niðurlagsatriði nefndarálitsins.
Hann tók fram hinar helztu breytingar, sem
nefndin hefði gjört við frumvarpið. Við almennar ákvarðanir hefði nefndin eigi gjört
mikla breytingu, en einungis lagt það til,
að embættismenn þeir, sem haö embæltishíbýli, skuli skyldir að halda þeim við bæði
utan og innan, en eigi einungis að innan,
eins og f frumvarpinu stæði.
Við 4. gr.
væri efnisbreyting. Nefndin haö gjört ráð

fyrir, að þegar svo á stendur, njóti hinn
selti embættismaður allra launanna.
Hvað
launaupphæðina snertir, sje reglan sú hjá
nefndinni, aðlaunin hækki eigi með áratölunni,
heldur sjeu jöfn frá upphaö. það mætti tala
margt bæði með og mót þessu fyrirkomulagi,
en það, sem einkum mælti fram með þvf,
væri frá landssjóðsins hálfu, að hægía væri
að sjá fyrir, hve mikil útgjöldin mundu verða,
og frá hálfu embættismannanna væri það
æskilegra, af þvf að .þeir værú optast skuldugir, þegar þeir tækju við embætti. Útgjöld
þeirra færu sjálfsagt vaxandi, ef þeir æltu
börn, en sá, sem kæmist strax f góða stöðu,
mundi að minnsta kosti geta komizt hjá
skuldum.
Hvað upphæð launanna snertir,
þá hefði nefndin farið sem næst frumvarpinu,
og þó brugðið lílið út af; slfkt væri álitsmál, en það yrði öllum að koma saman iim,
að það væri landinu sjálfu gagnlegast, að
öll embælti væru nægilega vel launuð, og það
horfði til þess samkomulags, sem ætti að
vera mitli embættismanna og annara.
Um
skrifstofugjaid hefði máske verið rjettast að
ákveða ekkcrt víst nema svo sem 5 ára tíma,
með því líka að embættismenn ættu að senda
reikning yör skrifstofukostnaðinn. Það væri
sjálfsagt, að enginn yrði sviptur þvf, sem
hann þegar hefði í tekjur, hvort sem það
værf laun eða skrifstofukostnaður.
Landshöfðinffinn Ijet í Ijósi þá meiningu
sína, að sú regla um launíslenzkra embætlismanna, sem hingað til hefði verið fylgt,
að láta þau fara vaxandi með embættisaldrinuin, og eptir því sem þarörnar jykjust, væri
bæði embættismönnunum og landssjóðnnm
hagfelldusl; en hann gjörði ráð fyrir, að
þingdeildin mundi eigi fallast á þessá skoðun sína nú fremur en áður.
Um nefndarálitið vildi hann fara fám orðum. Nefndin haö ákveðiðlaun dómaranna f
yördóminum með þvf skilyrði, áð þeir skyldu
jafnframt embætti sínu kenna f tilvonandi
lagaskóla; en hvorki ætti við, að til taka slíkt
skilyrði í þessum lögum, og einnig kynui
svo að vera, að þeir væru eigi hæör til kennara. Ef eitthvert embælti væri af tekið, þá
20*

156
fjellu sjálfsagt lann þess embættis niður, þótt
slíkt væri eigi sjefstaklega tekið frám.
Nefndin bafi miðuð latin sín við meðaltal
launaupphæðarinnar i frumvarpi stjórnárinnar, en þó stúndúm vikið frá þeirri reglu
Neftadin hefði átt að fylgja reglunni alstaðar.
Nefndin gjörði ráð fyrir, að jafnhá lauh Væru
greidd uiti állan embættistimann. Kn þessi
ákvörðun ætti einungis að ná til þeirra embættismanna, er hjer eptir yrðu skipaðir (
embætti, en eigi til þelrrá, er nú þegar væru
skipaðir ( þau, ef ákvörðunin ætti að vera
sánngjörta og rjett.
í 11. gr. neftadarfrumvarpsins væri sleppl
jörð þéirri, er lögð Væri landfógetanum til
afnota; ef hann ætli að missa jörðina, þá
hefði ált að bæta iaun embættisins hjer um
bil 200 kr.; enda væri slikt ósamkvæmni.
þar sem nefndin f 12.gr. viki frá meðallalsreglu sinni um laun skrifarans við landshöfðingjaembæltið, þætli sjer það óþarftjOg eigi
á rökum byggt. Breylingu þá, sem neíndin
hefði gjört á launum kennaranna við skólann, aðhylltist hann fyrir sitt léýti. En þar
sem hún í ló. gr. hefði sett skrifslofuköslnað handa biskupinum og amtmönnununt niður, gæti hann eigi verið þéirri breytingu
samdóma. Kostnaður þessi yrði ekki miitni,
en gjört væri ráð fyrir í frúmvarpi stjórnarinnar. Hann leyfði sjer þvi að mæla á móti
þessnm breytingum néfndarinnár.
Frámsögumaðvr sagði, að nm athugasemd þá, er landshöfðingitan hefði gjört viðvíkjandi dómurunum, skyidi hann geta þéss,
að nefndin hefði litið á lagakennsluna eins og
nýtt starf, og þyrfti það að vera tekið glöggar fram. J>örf væri og, að 7. gr. væri öðruvísi orðuð. Viðvfkjandi því, sem landshöfðinginn hefði sagt nm jörð fógetans, ætlaði
hann að bera sig saman við meðnefndarmenn
sína. Lin skrifstofufjeð í 15.gr. væri hann
þéirrar skoðunar,
að skrifstofukostnaður
væri oflágt settur, einkum hjá amtmanninum
ýfir suður- og vesturamtinu og biskupinum;
en þar semálita mætti, að amtmaðurinn mundi
halda þeim skrifstofukostnaði, sem hann hefði
haft, þá væri að eins ástæða til að gjöra breyt-

ingaruppástungU um skrifslofufje biskups, að
það verði hækkað i 1200 kr., eins ög er i
frumvarpi stjórtaarinnar, því sjer vœri fullkimnugt, ðð biskúpinn legði nú til áf sinu eigin
fjé. Það vissi hánh og ttaeð vissu, að amtmaðurinn yfir suður- og vesturamtinu borgaði nú skrifurum sinum um 1,600 kr.
Benidikt Sveinsson kvaðst vera einn af
þeim, sem hefði viljáð fréstá máli þessu,
og verið frumvarpi þessu samþykkur að
eins til vará, þó kváðst hann eígi mundi
halda aðaluppástungunni fast fram,
Siii
skoðun væri, að embættismaðurinn ætli áð
vera svo vel launaður,
að hanta gæti
lifað eins og stöðta hatas væri samboðið,
og gæti haft þær hauðsýnjár, sém ekki yrði
hjá komizt.
Embættismaðurinn væri ekki
einungis skipaður yfir aðra, heldnr væri
hann einnig pjónn annara.
Sambandið á
milli hans og annara þyrfti þvf nauðsynlega
að vera hið hollasta, og þar má enginn kali á
milli vera, og þetta væri þvf nauðsynlegra, sem
tijer í landi vantaði meðaistjelt, Sem Væri
annarstaðar. Það vœri sjálfsagt rjett, að færa
yrði ástæðu fyrir því, hvf breylt væri írá meginregltanni um laun embættismanna, sem að
öðru leyti væri fylgt í þessu frumvarpi.
Smábreytingarnar væru engin veruleg býrði
fyrir iandssjóðinn. Annars kvaðst hann mundi
bera sig saman við meðnefndarmenn sína
um breytingar þær, sem þingmenn og sjer í
lagi landshöfðinginn héi'ði minnzt á.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að éptir
frumvarpinn ættu embættismenn, sem oú
væro, ekki að missa í; en þá vildi hann
spyrja nefndina, hvort latadfógétinn ætti að
missa jörð þá, er honum hefði verið lögð til
afnotá? En eptir meginreglu nefndarinnar
ætti hann eigi að missa f fremur en aðrir.
þessa ákvðrðun um jörðina þyrfti ekki að
taká fram í H. gr., ef 7. grein væri breytt
í þá átt.
Eggert Gunnarsson ságði, að sjer sýndistmörgu meira ábótavant í landinu, en kjörum
einfoættismanna, þótt hann ekki hefði viljað
gjöra sjerstakt brevtingaratkvæði við álit
nefndárinnar. Sjer sýndist enn eigi kominn
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rjettur tímitil að setja fasta skipun áiaun
þejrra, og rjettara mundi að láta það btða til
næsta þlngs, af þeim ástæðum, : sem teknar
væru fram { áliti nefndarinnar, og taka launin eins og þau nú væru Snn f fjárhagslögin;
einungis væri það skólakennararair, er hann
áliti að ættú að fá hærri lann, en þeir nú
hefðu. Uann kvaðstað eins til.vara hafa
verið samþykkurfrumvarpinu. j»ví sagðist
hann ekki hafá getað verið samþykkur, að
fytgja hverVetna eömu reglu utn launáhæðina
o: að taka jafnan meðaltal af taununum I
stjórtiarfrumvarpinu, Hann kváðst ekki héld<ur geta verið alveg samþykkur launauppbæðum þúim/sem tilteknar væmd áliti nefndarinnar, En það áiiti hann rjett, að af taka
þessn aldursfáuna*viðbót,sem.nú ætti sjer stað,
og ákveðalauú hinna sömu embætta ávallt jafnhá. Hadn sagði, að því betur sem hann yfirvegaði þetta mál, sannfærðist hánnbetur um,
að rjettara væri áð fresta þessu máli ( þetta
skipti, og mundi hann gefa frekari ástæður
fyriV þvf, ef sjer svndist þess þörf.
Grimur Thomten sagði það leiðinlegtj
að þingmaður Norður-Múlásýslu skyldi draga
menn á ástæðum þeim, er hann hefði verið
aðdylgja yfir. Hefði hann kornið' ineð þær,
þá kynni það að hafá aparað nokkrar umræður. Hánn sagði, að nú væru 15 ár sfðan hánn hefði verið á ríkisþinginu í Danmðrk, þá hefði staðið þar iíkt á og nú hjer, að
þá hefði verið að ræða um að búa tiliaunalöghanda Ðanmörku, Þá hefði staðið upp
þiugmaður einn, er fór þvf fram að frestá
þvf itiáli. Nú væru 15 ár síðan, og ennværu
eigi komin lannalög i Danmörku, én alian
þennan tíma hefði sífetlt stríð verið út af
þesSu. það væri yfir höfuð isjárvert, að skjóta
á frást málum, sem líkt stæði á og hjer, þvf
að menn vissu ekki, hve oær það fengi framgang, er væ-ri látið biða ólwwnins tima. Ailir
vissti, að embættismenn hlytu að bafa iaun,
og það væri ekki að eins gagniegt, heldur með
öllu náuðsynlegt, að eœbætti landsins væm
svo vel launuð, að nýtir mennvildu sækja um
þau. Munurián sem yrði, þótt frumvarp
þetta yrði að lögum, gæti ekki verið tilfmn-

anlegur fyrir londssjóðinn; en liitt væri ísjárverðara, að koma inn kalá milli embættismannaStjettarinnar og alþýðu, eiusog ættl
sjer stað hjá Dónum.
í þessn ættuni vjer
eigi að líkjast Dönum ; þá gætum vjerlifáö f
friði við þá, sém ættu að vinna meðosBog
fyrir oss. En verst væri þó, ef þingmenn
ættuðu að gjöra sjerþað að reglu, áð sækja
tillögur sínar i máiunum til anuara landsfjórðunga. En það Væri eins og súmnm mönnum
væri gefið að vera nefndar-kljúfar, og það væri
hættuleg mcginregla, áð geta eigi Blakað tll;
þeir, sem Svo væru, sýndu, að þeirhefðu
eigi þann þroska, sem nægði til áð verá full*
trúi á löggjafarþingi.
Benidikt Sveinsson sagðist eigi vita, hvo
mikið hann ætti að leggja í orð þingmannsius, er síðast talaði; en bann Bagðist áður
hafa tekið það fraro, að hann fylgdi eigi fast
fram þessari skoðun meiri hlutáns. Hann
kvaðst nú að vfsn ekki hafa tekið til sfn
bendinguna um nefndarkljúfinn, enda skyldi
hánn Ifka gjöra þingtnanninum það til geðs,
að greiða ekki atkvæði um þetta atriði. J»vf
yrði ekki neitað, að ef lann embættismonna
væfu sctt mjög lágt, þá gæti það orðið titefni til þess, að margir góðir og beztu
krnptar þjóðarinnar misstust; þvi að efnitegum mönnum og foreldrum þeirra þétti þá
eigi tilvinnandi, að ganga embæltismannaveginn.
Eggert Gunnarsson sagðist ekki ætla að
svafá t. þingmanni Guilbringusýsln; það gæti
verið að honum sem gömlum þingmanni
sæmdi að hafa slik orð, sem hann hefði taláð. Það hefði eigi verið tilgengar sinn að
gjöra embættismönnum rnein, pða vilja að
þeir væru illa launaðir. Hann kvaðst ætla,
að þjóðin mundi nú, þar sem hún væri að
byrja sjálfsstjórn sina, og væri fátæk mjög, álfta
margt annað ferýnni nanðsyn, en að hyrja með
áð hækka laun embættismanna, sem væru vfst
yfir höftið nægileg, að undanteknum skólakennurunum, eins og hann áðnr hefði tekið
fram, og virtist honum eðlilegt, að meiri
sparnaður væri við hafðwr, þegar af litluværi
að táka, en ef nægilegt fje væri fyrir hendi’
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og kvaðst hann segja fyrir sig, að hann ekki
nú samþykkti þá launaupphæð, sem hann
mundi hafa gjört, ef nóg fje væri fyrir hendi, og
ekki þyrfti, eins og nú, að fresta naoðsynlegum
fyrirtækjum sökum fjeleysis, og áiiti hann þvf
rjettara.að geyma þetta mál, þangað til fjárhagurinn stæði betur. f>ar sem þingmaðurinn segði, að nóg fje væri, þá mundi slikt
véra nokkuð byggt f lausu lopti.
Hjálmur Pjetursson kvaðst álíta rjettara,
að bændur Ijetu í Ijósi álit sitt í þessn máli;
hann kvaðst skoða stöðu sína i því þannig:
að hann ætti að koma fram f þessu máli,
sem talsmaður bænda, en þó jafnframt sem
þingmaður þjóðarinnar, og sem slíkur ætti
hann að hugsa um heill þjóðarinnar í heild
sinni. En það væri ætlan sin, að ef laun
embættismanna væru of mjög tekin af skornum skamti, þá væri það til skaða fyrir
þjóðina. Það væri nauðsynlegt að ákveða
launin nú þegar með lögum, og hann hefði
enn eigi heyrt neina gilda ástæðu til þess að
fresta þessu, heldur fyndist sjer einmitt fyllsta
ástæða til að gjöra þetta einmitt nú af ýmsum orsökum. Að líkindum hefði sjer átt að
gefast, fremur öðrum, kostur á að heyra þær
ástæður, sem nokkrir af nefndarmönnum hefðu
haft fyrir því að fresta máli þessu, en hann
yrði að játa, að hann væri svo óheppinn að hafa
ekkiheyrt aðraren þærsem stæðu f nefndarálitinu, en hann yrði að álíta þær einskisvirði,
þvf það, sem þar væri til fært, yrði aldrei um
flúið, og kæmi fyrir á öltum tímum. Hvað
þá aðalbreytingu snerti, að nefndin hefði sett
launin föst eptir meðalupphæð þeirri, er f
frumvarpinu er ákveðin, þá yrði hann að
álíta, að ef þetta ætti nokkurn tima að verða,
þá ætti að gjöra það á þessum tima, enda
virtist sjer, að þingið væri húið að við taka
þessa reglu f öðru máli, þar sem nýlega
væri búið að samþykkja lög um fastákveðin
laun lækna, og væri það því ósamkvæmni að
fella þetta mál af þessari ástæðu. I‘að gæti
vel verið, að nokkrum kynni aðþykja laun þau,
er nefndin hefði stungið upp á, heldur lág,
en hann vonaði samt, að þau mundu yfir
höfuð vera rjettlátari en áður, og yfir höfuð

mundu menn eigi þurfa að saka nefndina
um skort á örlæti, sfzt þegar litið væri til
þess, er hún hefði gjört viðvíkjandi landsskrifaraembættinu, sem mörgum mundi ef
til vill sýnast að hefði mált láta ógetið f
launalögunum.
Grimur Thomsen’ sagði, að það hefði
verið nokkur huggun að heyra þingmann Mýramanna tala eptir 2. þingmann Norður-Múlasýslu. Hinn áðurnefndi hefði talað um ástæður byggðar í latisu lopti.
En þá vildi
hann minna hann á, að einmitt sjálfur þingmaðurinn hefði í gær greitt atkvæði með þvf,
sem hann nú f dag hjeldi fast á móti (E.
Gunnarsson: Það er ekki satt). Væri þetta
ekkiað sýna að hugsanir manns og skoðanir
væru byggðar í lausu lopti? Þetta væri ósamkvæmni, sem ekki ætti að finnast hjá
þeim manni, er vildi með rjettu geta kallazt
að hafa þroska til að sitja á löggjafarþingi.
þroskinn væri fólginn meðal annars í því,
að geta v.erið sjálfum sjer samkvæmttr.
Hann kvaðst vilja geta þess, að ef þingið nú
felldi alveg launafrumvarpið, þá væri og efasamt, hvort stjórnin staðfesti hin önnur frumvörp, sem fara i svipaða átt.
Benidikt Sveinsson sagði, að þingmaður
Norður-Múlasýslu hefði tekið fram, að lannalög þessi legði þunga byrði á landsmenn,
en dýpra skoðað, væri þessi byrði eigi þung,
því fje þetla rynni inn aptur og gæfi einnig
af sjer annan og árangursmeiri ávöxt, þvi
andlegar framfarir efldust með þessu móti, og
tilraun yrði þar með einnig gjörð til þess,
að styrkja það áríðandi augnamið að koma
upp góðum og gagnlegum embættismannastofni; á hinn bóginn lægi það í augum uppi,
að embættin þyrftu að vera vel launuð til þess
þau væru aðgengileg. Hann sagði, að þessi
skoðun, sem þingmaðurinn hefði látið í Ijósi,
gjörði sig fjarlægari aðaluppástungu nefndarinnar, enda væri allir ásáttir um, að laun
kennaranna væri ósæmilega lítil, en aptur á
móti væri það hið mesta áhugamál, að góðir
menn og vel til kennslu fallnir væru jafnan
til við skólann, og hlyti það að gjöra hverja
þá tillögu fhugunarverða, sem færi fram á að
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metast um hverja krónu, þegar þeir ættu í hlut,
og vildi hann þvf leggja áherzlu á, að launahækkun við þá væri óumflýjanlega nauðsynleg,
en þegar svo langt væri komið, kvað hann
það óefni og óeðlilegt að gjöra breytingu á
launum nokkurra embættismannna, án þess
hún næði yfir laun allra þeirra.
Grimur Thomten sagði, að þingmaður
Norður-Múlassýslu hefði beint þvt að sjer, að
ófært væri að ætla landssjóðnum að bera vaxandi útgjöld með 25—30,000 kr., en þegar
reiknað væri eptir, reyndist sá kostnaður, er
hin nýju launalög hefðu í för með sjer, eigi
meiri en svo, að hann næmi hjer um bil
10,000 kr., en sá koslnaður færi, þegar meðallaunaupphæð væri lögð til grundvallar.
minnkandi smámsaman. Einnig væru lögin
nauðsynleg að því leytf,. að með því yrði komizf
hjá þvi, að fara eptir ósamhljóða reikningsreglum, sem hingaðtil hefði verið fylgt i þessu
efni, og byggðar væru á dreifðum ákvörðunum; en hann vonaðist eptir því, að embættismenn tækju eptir þvf, að þeir, þegar tfmar
liðu fram og efnahagur landssjóðsins breyttist
til balnaðar, roættu eigavon á því, að þingmaður Norður-Múlasýslu sæi um, að þeir fengju
hærri laun, en nú væri gjört ráð fyrir,
Þá.tóku eigi fteiri til máls; var þá gengið til atkvæða, er Ijelltr þannig.
Aðaluppástunga meiri hluta nefndarinnar, að fresta máiinu til næsta alþingis, var
felld með 12 atkv. gegn 5.
því næstvar frumvarpið sjálft lagt .undir
atkvæði með þar til heyrandi breytingum
nefndarinnar.
1. gr. Breyting nefndarinnar: . .
a: f fyrri lið samþykkt með 19 atkv.
b: f siðarj lið —.—
— 18 —
1. gr. meðáorðnum breytingum samþykkt
með 19 afkv.
2. gr. með orðabreytingum nefndarinnar
samþykkt með 19 alkv.
3. gr. a, Breytingaruppástunga nefndarinnar i fyrri hluta greinarinnar samþ.
með 13 alkv.
b, Breytingaruppástunga nefndarinn-

ar i sfðari hlutantim samþykkt
með 17 atkv.
3. gr. með áorðnum breytingum samþykkt
með 17 atkv.
4. gr. Breytingaruppástunga uefndarinnar
við sfðasta hluta greinarinnar samþykkt með
18 atkv.
4. gr. með áorðinni breytingu samþykkt með 19. atkv.
5. gr. með orðabreytingum nefndarinnar
samþykkt með 20 alkv.
6. gr. óbreytt samþykkt með 19 atkv.
7. gr. Breytingaruppástunga nefndarinnar
við fyrri lið samþykkt með 17 atkv. — Breytingaruppástunga nefndarinnar við sfðari lið
greinarinnar samþykkt með 14 atkv.
7. gr. með áorðnum breytingum samþykkt
með 16 atkv.
8* gr. Uppástunga nefndarinnar samþ. með
15 atkv.
9. gr. Uppástunga nefndarinnar samþykkt
með 16 atkv.
10. gr. Uppástunga nefndarinnar samþykkt
með 17 atkv.
11. gr. Uppástunga nefndarinnar samþykkt
með 12 atkv.
12. gr. Við uppástungu nefndarinnar við
þessa grein var sökum of óglöggrar atkvæðagreiðslu haft nafnakall, og sögðu:
já:
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Hjálmur Pjetursson,
ísl. Gfslason,
Páll bóndi Pálsson,
Þórarinn Böðvarsson,
nei:
Eggert Gunnarsson,
Einar Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Snorri Páisson,
Tryggvi Gunnarsson,
Þórður Þórðarson,
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þórlákur Guðmundsson,
þorsteinn Jórtsson,
Dg var uppástungan þannig felld með 10
alkv. gegn 8.
Einar Guðmundsson, Grfmur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson og Stefán Stephensen
greiddu eigi atkvæði.
12. gr. frumvarpsins felld með 19 atkv.
13. gr. Uppástunga nefndarinnar samþ.
með 19 atkv.
14. gr. Uppástunga nefndarinnar:
1. liður samþykktnr með 17 atkv.
;— 18 2.
:
— 18 —
~----8. —
4. — ■
— 18 —
——
------6.
— 21 —
» ■*
21 —
6. ■—-»■
— 21 —
7. —-----14. gr. f heild sinní eamþ. með 20 atkv.
15. gr. 1. liður samþ. með 16 alkv.
—
_ 15 _
2. —
—
— 18 —
3. —
—
_ |8 —
4. —
—
— 19 —
5. —
15, gr. 1 faeild sinní stfmþ. með 19 atkv.
10. gr. frumvarpsins óbreytt -samþ. með
18 atkv.

II. Breytingaruppástungur minni hluta nefndarinnar, Benidikts Sveinssonar og Þórarins
BöðvarssoHar.
1. að i niðurlagi I. greinar orðin: «Hiðsama
er um prestssetrin og jarðir, sem prestum eru lagðaf», falli burt.
2. að aptan við 7. grein, orðin: «öðlast gildi»
verði bætt: »þeir embættismenn, sem eptir
eldri ákvörðunum hafa aðgang til að fá
hærri embættislaun, en ákveðin eru í lögum þessum, skuln einskis f missa við þau«.
8. að f 14. grein orðin: «biskupi . . . 1,000
kr.» breytist f: «biskupi ... 1,200 kr.»
III, Breylingaruppáslungur 8 þjngmanna.
Við 10. grein.

í staðinn fyrir: • 5,800 kr.» komi: «5,000 kr.»
—— »4,000—»
— * 3,200 -i-'>
Við 11. greín.
- —
—
«4,3OOkr.» komk «4,000—»
Við 18. grein;
- —
—
«4,600kr.» komi: «4,200—»
-------_
.4,200—» — «4,000 —
Aiþingi, 12. ágflst 1875.
Pátl Pálsson, fpreslnr). í’órðtrr þórðarson.
Páll Ólafeson.
Einar Gíslason.
forsteinn Jónsson.
Frumvarpið allt í hedd sinoí með áerðn- Guðmundiir Ólafeson.
Eggert Gunnarsson. þorlákur Gnðmwndsson.
um breytingum samþ. með 19 atkv.
Fyrirsagnir frumvarpsins samþykktar án
I’RIÐJA UMRÆÐA
atkvæðagreiðelu.
Að máljð gengi til þrtðju nmræðu, var
i neðri deiid alþingis.
Á 39. fnndi neðri þingdelldarinnar, 14.
samþykkt með 19 atkv.
dðg ágflstmánaðar, kom samkviæmt dagsfcránrri
BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
mál þetta til þriðju umræðu.
við frumvarp til laga, sem hafa inni að halda
Fram»ögumaSwr gat þess, að frumvarp
ákvarðanir um laun Islenzkra embættismanna nefndarinnar befði verið samþykkt meðtöluog fl., eins og það var samþykkt við aðra verðum atkvæðamun við aðra urorœðu málsumræðu f neðri deild alþingis.
ins, og kvaðst vona, ífð svo yrðí einnig <við
1. Breytingaruppástungwr nefnðarinnar.
3. umræðu, og að engar þær breytíogaryrða
1. Við fyrirsögn frumvarpsias, orðin: »sem gjðrðar, sem gætu hindrað framgang roálshafa inni að halda áfcvarðanir» falli burt. ins. Allir væru samdóma i því, að naaðsyn2. Við 10. gr., fyrir orðin: «fyrsta og öðr- legt væri að fá 'hnnalðg handa embættisum dómandao komi: «öðrum dómendum» mörmum, «g sömuleiðis í þvf, að þjóðinni
og fyrir «4000 kr.» komí: «3200 kr.»
væri það gagnlegt, að embættism&nnum hennar væri vellaunað. Einungis vari ágreiningur
um, hvað mætti heila vel launað og hvað
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ekki vel launað.
Við aðra umræðu hefði
ollur þorri þingmanna áiitið, að laun þau,
aem nefndin hefði tiJ tekið, væru hæflleg.
Hann tók þá fram hinar helztu breytingar,
eem gíðan hafði verið stungið upp á. Nefndin hefði stungið ttpp á breytingu við fyrir•eögn frumvarpsins, og væri það einungis
orðabreyting. Við 1. grein hefði minni hluti
nefndarinnar stungið upp á, að orðin: «Hið
sama er um prestssetrin» o. s. frv. skyldu
falla burt; þessi orð hefðu nefnilega þótt óþörf, þar sem lögin snertu einungis þá embæltismenn, sem fengju Iflun af landssjóði.
Við 7. grein hefði minni hlutinn stungið upp
á meiri og Jengri breyting, sem þó í raun
ogveru væri engin breyting. Nokkrum þingmönnum hefði þótt 7. grein óljóst orðuð, og
álitið fyrri hlula hennar vera í mótsögn við
seinni hlutann, en þetla væri einungis misskilníngur.
Fyiri hluti greinarinnar segði,
að sá, sem hefði fengið sjerstaka launaviðbót, skyldi halda henni. Seinni hluti greinarinnar ætti einungis við þá embæftismenn,
sem kæmu nýir f embælli, eptir að þetta
frumvarp fengi lagagildi, en þeir, sem væru
f embælti, æltu einskis í að missa af þeim
launum, sem þeir hefðu.
f>að hefði máske
verið rjettast,að orða greininaáþá leið, að þeir,
seqi væru i embættum, þegar frumvarp þetta
fengi lagagiidi, mættu velja um, hvort þeir vildu
heldur fá laun sín eptir þessum Iðgum, eða
eptjr eidri ákvörðunum. Það væri eigi sanngjarnt að svipta eldri embættismenn launum
þeim, er þeir þegar hefðu, eða hefðu von
um að öðlast, þvf að þeir hefðu fengið embcttið raeð þeim eða þeim skilyrðum, og
hefðu því rjett tii þess að heimta, að þessi
skilyrði yrðu uppfyllt. Breytingaruppástunga
minni hluta nefndarinnar við 14. grein um,
að biskupinn fengi 1,200 krónur í stað 1,000
krónur til endurgjalds fyrir skrifstofukostnað,
værj byggð & vissu nra, að skrifstofa haqs
kostaði hann meira en 1,000 krónur, en sá,
sem iegðiaf sínu eigin fje til opinberra þarfa,
hefði rjett til endurgjalds úr landssjóði.
Nefndin ællaðist þar á móti til þess, að amtmaðwrinn yfir snður- og vesluramtinu hjeldi

hinu sama skrifstofugjaldi og áðnr, og væri
það samkvæmt því, sem stæði í friimvarpinu,
að enginn mætti missa í af tekjum, sem bonum bæru, enda væri vissa fyrjr því, qö amtmaðurinn kostaði því og meiru tii skrifstofunnar. Viðvikjandi landsyfirrjettjnum hefði í
frumvarpinu, sem nú lægi fyrir, verið gjört
ráð fyrir, að forstjóri landsyflrrjettarins fepgi
5,800 kr. og fyrsti og annar dómari 4,000 kr.
hvor. Nú hefði nefndin stungið npp á því, að
4,000 kr. yrði breytt í 3,200kr, Þetta væru þp,
ef til vill, of lág laun, þó þau hækkuðu, ef sú
breyting kæmist á, að þejr yrðu um leið
kennarar við lagaskólann, því að þetta embætti væri mjög áríðandi, og á seinni árum
hefðu ekki margir haft svo góðap vitnisburð
frá háskólanum, sem útheimtist ti| þess, að
fá þessi embætti. Að öðru leyti skyldi hanp
ekki fara fleiri orðum um þetta mál að sioni.
Landshöfðinginn kvaðst hafa sogt við
2. umræðu þessa máls, að hann mupdi fallast á breytipgar nefndarinoar, ef aðalreglunoi
atstaðar væri fylgt, en hún væri inoifaljn bæði
í því, að ákveða laun embættjsmannanna með
sömu upphæð fyrir allan embættistímann, og
í þvi, að taka meðaltalið af faæstu og lægslu
launnm þeirra.
Ef þessari reglu væri fylgt
alslaðar, mundi hann mæla með frumvarpinu. Breytingaruppástungu roipni hluta nefndarinnar við 7. grein værj hann meðinæUitr,
því að hún væri alveg nauðsynleg til þess,
að embæltismönnum þeim, sem pú væru,
væri enginn órjettur gjör. Einpig mællihann
með breytingaruppástungu minni Wutans við
14. gr. Að öðru leyti skýrskotaði hano tilþess,
sem hann hefði sagt við 2, umræðu oiáísins.
Hjálmur Pjeturssgn sagðjst fyrst viljp
geta þess, að breyting sú, er nefndin faefði
stungið upp á við 3. gr,, væri ekkj sett á
rjettan stað; nefndin hefði ætlazt til, að í
ætoðinn fyrir helminginn nf hinnm jöfnu launum væri sett ’/4 af laununuro sapianlögðum,
og befði því þetta átt að vera einungis orðabreyting, ,eu nú stæðí í frumvarpinu þessi
’/4 af hinum ójöfnu lannum, og værj því þetta
nú orðio efnisbreyling, og þor að anki væri
þetlo óJógniega orðað, og óskaði hann, að það
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væri leiðrjett. Hann sagðist ekki kannast við,
að þær tvær breytingarnppástungnr við fyrirsögn frumvarpsins og 10. gr., sem nú lægu
l'yrir, væru frá allri nefndinni, eins og þar
stæði; hann fyrir sitt leyli hefði ekki sjeð
þær, fyr en nú, og kvaðst liann sjá, að
skoðanir meðnefndarmanna sinna hefðu
breytzt, enda væri þess von, því að 1. þingmaður Árnesinga hefði opt snúið við blaðinu á
þessum nærfellt 40dögum, sem nefndin liefði
velt fyrir sjer blöðum þessum. Breytingunni
á fyrirsögn frumvarpsins kvaðst hanh ekkert
hafa á móti, þar á móli gæti hann ekki fallizt á breytingarnppástunguna við 10. gr., að
minnka laun dómaranna við yfirrjeltinn. Ef
lagaskóli kæmist á, þá væri það sjálfsagt ekki
meining nefndarinnar, að þeir fengi full lann
bæði sem dómarar og sem kennarar við lagaskólann, eða tvöföld laun, heldur ættu þeir
eptir 3. gr. að fá % af báðum laununum
Þá væri einnig að minnast á breytingar-uppástungur hins svo kallaða minni hluta nefndarinnar, sem hann kvaðst ekki hafa þekkt eða
vitað af fyrri en nú. Fyrstu breytingarnppástungunni væri hann samþykkur, því að
þessi lög snertu ekki presta. Viðbótin við
7. gr. sýndist sjer óþörf eða jafnvel meira
en óþörf, því sjer fyndist ekkert þar i annað
en það, sem tekið væri fram i fyrri hluta
greinarinnar, og væri því til lýta. f>að gæli
vist ekki verið meining 2. þingmanns Gullbringu- og Kjósar-sýslu, að frumvarpið ætti
ekki að ná lagagildi fyr en jafnóðum og embættin losnuðu, því að það væri þvert á móti
meiningu hins fyrri minnihluta nefndarinnar.
ílvað breytingaruppástunguna við 14. grein
snerti, þá væri það máske satt, að skrifstofufje biskupsins hefði verið of Iftið, en nefndin hefði lfka stungið upp á að hækka það,
og þó þetta væri ekki mjög mikil hækkun,
vænli hann þess, að þetta yrði vel virt, enda
virtist sjer, þegar litið væri til þess, að hann
ætti að hafa 7000 krónur í laun um árið, þá
væri það sæmilegt yfir höfuð að tala. Biskup sá, sem nú væri, ætti að vísu máske
meira skilið, en bjer ætti maður alls eigi að
líta á persónuna, heldur á embættið. Hann

yrði því að álíta þessi laun boðleg hverjum,
sem kæmist í þessa stöðu, jafnvel þó það
væri 2. þingmaður Gullbringusýslu sjálfur.
Að endingu væri hjer langur seðill frá 8
þingmönnum og einum úr nefndinni. Efþeir
gætu komið þvf fram, að lækka launin, þá
skjldi það gleðja sig, ef þeir gætu sannfært
sig um, að það væru hyggindi, sem í hag
kæmu, annars yrði hann að vera móthverfur
þessnm nppástungum, þvf hann yrði að álíta, að það væri enginn hagur fyrir þjóðina,
að embættin væru illa launuð, heldur miklu
fremur óhagur. það væri því bezt, að fastákveða sæmileg laun. Dómaraembættin við
yfirrjettinn væru að vísu ekki erfið, en samt
vandasöm og mjög áríðandi, og væri því nauðsynlegt að launa þau svo, að menn gætu ált
von á þeim beztu lagamönuum í þau. þess
vegna vildi hann fyrir sitt leyti ekki gefa atkvæði með þvf, að þau væru lækkuð. En ef
þeir þar að auki yrðu kennarar við lagaskóla,
þá æltu þeir eptir sinni meiningu ekki að fá
nema 3/4 af báðum laununum, eins og hann
hefði áður látið í Ijósi.
Framsögumaður sagðist vilja svara
þingmanni Mýramanna því, að hvað skrifstofulaun biskups snerti, þá væri rjettara
að lækka hreinlega laun hans,
en að
setja honum svo lág skrifstofulaun, að þau
væru ekki nægileg til þeirra útgjalda, sem
margir vissu upp á víst, að hann yrði að
hafa. því að ef menn vildu láta biskup fá
svo lítið skrifstofufje, þá væri það hið sama
sem að visa honum á að laka það, sem vantaði, af launum sínum. Hann kvaðst sjálfur
vita það með vissu, að ritstörfin á skrifstofu
biskups væru svo umfangsmikil og vandasöm,
að hann þyrfti að hafa duglegan mann og
vel að sjer fyrir skrifara, og gæti hann eigi
fengið þann mann fyrir minna en 600 rd.
En þingmaður Mýramanna segði það satt,
að laun bisknps væru nóg bæði fyrir sig og
Ifka hann (þingm. Mýram.), en hann yrði líka
að álíta að skrifstofulaunin yrðu þó einnig of
lítil fyrir þá báða.
Benidikt Sveinsson kvaðst eigi munabetur, en að þingmaður Mýramanna hefði verið
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á nefndarfundi, þegar breylingaruppástunga
minni hlutans við 7. gr., var ráðgjörð. Hilt
væri víst, að breytingaruppástunga þessi væri
eigi þýðingarlaus. því að svo framarlega sem
raenn vildu fyrirbyggja, að embæltismenn
misstu nokkurs I, þá væri hún nauðsynleg.
það játaði hann, að þingmaður Mýramanna
hefði eigi verið þar við, er gjör var breyting á frumvarps fyrirsögninni.
En hann
kvaðst vona, að þingmaðurinn styggðist eigi
af þvf, þar eð hjer væri að eins um lítilfjörlega orðabreyting að ræða.
Uvað 3. gr.
frumvarpsins snerli, þá vildi hann vekja alhygli
þingmannsins á því,að það væri hreinn misskilningur, ef hann hjeldi að hún ætti nokkuð skylt
viðbreytingaruppástunguna við 10. grein. Hann
sagðist svo eigi ætla að fara tleiri orðum um
málið, en að eins geta þess, að sjer væri kærastað uppástunganefndarinnar fengi framgang.
H. Kr. Friðriksson sagðist vona, að
hin heiðraða þingdeild læki sjer það eigi illa
upp, þótt hann talaði fáein orð, þótt lionum
væri nokkuð skylt málið. Allir væru víst
samhuga uin það, að nauðsynlegt væri að
hafa nýla embæltismenn. En eitt af skilyrðunum fyrir því væri það, að embættin væru
svo vel launuð, að embættismaðurinn hefði
svo nægilegt til lífsins viðurhalds, að hann
væri eigi neyddur lil að sökkva sjer niður I
áhyggjur og amstur af þeim ástæðum. En á
hinn bóginn kvaðst hann vona, að allir yrðu
lika að játa, að launahæð sú, er hjer lægi
fyrir, væri alls eigi úr hóíi há, heldur þvert
á móti, að hún mætti eigi minni vera. Að
því er snerti breytingariippáslungurnar, þá
hefði mátt skilja á orðum landshöfðingja, að
ef breytingaruppástungan við 10. gr. fengi
framgang, þá mundi hann mæla móli frumvarpinu. En afleiðingiri yrði sú, að engin lög
fengjust um þetta efni í bráð, og mættu þá
þeir menn, sem allir játuðu að ættu sem
bráðast að fá launabót, silja enn með sin
litlu laun, hamingjan rnælli vila hversú lengi.
það væru einmitt þessir menn, kennendur
skólans, sem yrðu mest útundan. Og þegar
nú loksins stjórnin sjálf byði bót á þessu, þá
væri það varla rjett, að ónýla það boð, því

að þingmenn skyldu gá að því, að þótt þeir
vildu nú koma með sjerstakt frumvarp viðvlkjandi kennurunum, þá væri það nú orðið of
seint, til þess að það gæli náð samþykkt
þingsins í þetta sinn. Hann sagðist og verða
að jála, að sjer hefði komið nokkuð óvart,
að frá bændunnm i þinginu kæmi nokkuð,
er færi I þá átt, að spilla fyrir máli þessu,
enda kvaðst hann vona svo góðs af deildinni
yfir höfuð, að hún ónýtti eigi mál þelta, þar
sem neíndin og margir fleiri hefðu verið
samhuga í, að bæta dálítið hag sinn og samkennanda sinna. því að það hlytu þó allir
að sjá, hvort það mundi eigi vera erfitt, að
komast af með 500 rd. á ári fyrir mann,
sem hefði hús og heimili fyrir að sjá. það
gæti leilt til þcss, að enginn nýtur maður
fengist að skólanum fyrir kennara.
Tryggvi Gunnarsson: það hafa komið
fram nokkur orð frá landshöfðingja og þingmanni Reykvíkinga í þá ált, að ef sumar af
breytingaruppástungum þeim, er hjer liggja
fyrir, verða samþykktar, þá leiði það til þess,
að mál þetla falli í heild sinni.
Nú vildi
jeg leyfa mjer að skoða, bvort þetla er eintóm grýla, eða það er á rökum byggt. Er
það þá rjettlátt af landshöfðingja, að mæla á
móti frumvarpinu, þólt laun Iveggja eða þriggja
embæltismanna, sem hæst laun hafa, færðust niður um fáar 100 kr., frá því er samþykkt var við,2. uinræðu, þar sem þó tlestir
embættismennirnir, einkum skólakenuararnir,
sem helzt þurfa þess með, fá talsverða bót
á högum sínum? Vjer skulum fyrst skeða,
hvernig ástatt er með launalölur þær, sem
hjer er að ræða um og sagt er að ómögulega megi víkja frá, og kemur þá fyrst til
álita sljórnarfrumvarpið; þar er ákveðið, að
launin hækki eptir embættisaldrinum. Nefndin og deildin varð ásátt um að breyta þessari meginreglu, og selti þá meginreglu í
staðinn, að taka meðaltal launanna og láta
það ráða launahæðinni; þannig gelur stjórnarfrumvarpið ekki lengur komið til greina I
þessu máli; undirstaðan, sem það var byggt
á, og allar launaupphæðir, sem þar eru ákveðnar, eru með öllu breyttar og fallnar.
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Kemur þá því næst nefndarúlitið til skoðunar; áðaltillaga nefndarinnar hjer, er að vísa
málinu frá þingi að þessti síöni. Þetta aðhylltist deildiö ekki við aðra umræðu, er þvi
sú stefna málsins fallin, og ekki annað eptir
en varatillaga nefndarionar; hjer ætti regla
nefndarinnar að vera sú, að taka meðaltal
launanna.
Frá hentti var þegar í öndverðu gjor undantekning um laun kennaranna, sem eiga að hœkka talsvert upp fyrir
meðaltál, og var landshöföingi því samdóma.
En þegar 1 úr nefndinni ásamt 8 þingmönnum öðrum kemur með breytingarnppástungu, sem færa laun sumra embættismanna
niður, þá kemur landshofðingi og hótar að
mótmæla frumvarpinu, ef þessar breytingaruppástungur verðá samþykktar.
Hvað má
nú sjá af þessu? Það fyrst, að landshöfðingi
er í þessu máli ekki sem bezt sjálfum sjer
l’ví hvers vegna mælir hann
samkvæmur.
fremur á mót þeirri undantekningu frá reglunni, sem gengttr niður á við, ett hinni, er
gengttr upp á við. Mótmæli hans hljóta þvi
nú að vera sprottin af einhverju öðru en
þvi, að honum sje svo sárt um, að vikja
fótmál frá meginreglunni. En hið annað, er
sjá má, er það, að reglan um meðaltalið er
hjá hefndinni, hjá landshöfðingjanum, og hjá
allri deildinni ekki meiri mælisnúra, en svo,
að allir þessir taka sjer Ijelt að víkja frá
henni, er þeim ræður svo við að horfa. Og
það er einmitt nefndin sjálf, sem mest hefttr
reikað í þessu máli. Hjer liggja fyrirað eins
3 breylingaratkvæðí, og þati eru öll frá nefndinni; aðsönnu hafa nokkrir þingmenn skrifað með henni undir eitt þeirra, og eru þeir
eins konar geislabrot kringum þessa Ijómandi
nefnd. þanníg er nú ástatt; hjer er ekkí
heil brú ( neinu, hvorki stjórnarfrumvarpinu
nje néfndarálitinu, og ekkert fast, er maður
getur haldið sjer tii f atkvæðagreiðslunni.
Og svo rnikið ér víst, að landshöfðingi og
þingmaður Reykvíkinga geta ekki sýnt hjer
neinn óskeikanlegan biflíutextti, sem sje ófrávíkjanlegur. Mjer sýnist, þegar svona er
komið, hjer vera það eina úrræði, að gefa
atkvæði með hverju einu atriði eþtir því sem

manni sýnist að vera mnni rjetlast, án nokkurs tillits lil þeirrar aðalreglu, sem hefur verið
svo mikið talað um, en aldrei fylgt. það er
óneitanlega vandamál að ákveða, hver lauh
sjeu hæfllega há handa embætlismönnutiUm,
og ekki sízt fyrir bændur, sem að Kkiödum
eiga ekki gott með að gjöra sjer ljósa hugmynd um llfið á kaupstaðarmðlinni, nm kostnað þess og öll útgjöld. Embættismenn þeir,
sem giptir eru, þurfa að leggja í ekkjukassa
talsvert fje, og nú er ráðgjört i skatlanefndarálitinu, að heimta tekjttskatt aflaunitmembættismanna. Það er sannarlega engin furða,
þótt þíngmenn margir sjeu f efa um það,
hvernig þeir skuli greiða atkvæði í þessti
tnáli, þegar nefndin heftir ekki í heila 40
daga náð fastari steftiu en þetta. En það,
sem enginn þingmaður getur verið í vafa
um, er það, að embæltismennirnir verða að
fá sæmileg latin; en þó um leíð verður að
líta á hina hliðinti, að eigi má leggja Of há
og óþörf gjöld á bændur og landssjóðinn.
í annan stað er það sjálfsagt, að embæltismenn þeir, sem nú eru, mega einskis í missa
við ný lauttalög. því að ekki væri það sanngjarnt, ef húsbóndi gjörði samning við vinnumann sinn, að ef hann yrði hjá sjer ( 10
ár, skyldi hann hafa 20 rd. I.árið, 30 rd. 2.
árið og 40 rd. 3. árið, en húsbóndinö þá á
öðru ári segði við hann : Nú eru kringumstæður breyttar, og þú getur ekki fengið,
nema 30 rd. framvegis; sje þetla ekki satihgjarnt við vinnumanninn, þá er hið sarha
ekki rjelt við embætlismanninn. En þegar
svo er, að hinir núverandi embættismenn
hljóta að hafa sín laun alla sína lifstið, þá
gjörir það ekki svo mikið til, þótt heldur
sjeu leknar lægri en hærri tölur.
því að
eptir svo sem lOár geta allar kringumstæðttr verið orðnar svo breyttar, að þá geta það
verið óþarflega há latin, sem nú eru hæfileg,
eða þá aptur hið gagnstæða. Jeg fyrir mitt
leyti greiði atkvæði með og móti, eptir því
sem mjer sýnist rjettast, án þess tið binda
mig við nokkrar vissar tölur af þeim, Sém
hjer liggja fyrir.
Pórður Pórðarson sagðist júla, að æski-
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legt Væri, að embættismenn gælu fengið setn
bezt laun, ef eitthvað yrði fleira gjftrt. En
á meðan lílil ráðstöfun væri gjörð til þass
að fá menn i embæUÍ út um landið, scm
átæðn anð ár eptir ár, og meðan ekkert væri
gjört tii að efla atvinnttvegina, þá sýndist
sjer ekki betur, en að annað stæði nær, en
að hækka laun embættismanna þeirra, scm
óneitanlega væru sæmilega launaðir. 1200
krónur væru að vísu œtlaðar til jarðabóta,
og þó þessar tölur væru færðar upþ til helmingá, þá væri slikt sannarlegt litilræði, sem
væri að eins rjatt tíl orðs; og næði þar að auki
alls ekki til sjávaratvinnuveganna. En þelm
þyrfli þó víst líka að kippa í lag. f>ar sem
1. þingmaður Gullbringusýslu víð aðrn umræðu þessa máls með mörgum fögrum orðum, eins og honttm er lagið, talaði um, að
menn ættu að varast, að kali kæmi upp mílli
embættismanna og alþýðu, þá kvaðst hann
halda, að þetta forðuðust menn bezt með þvt
að hafa jafnt tillit til aitra stjetta, og nær
sem þingið sæi sjer fært, að bæta atvinnuvegi
landsbúa, þá gæti það og ælti að bæta við lann
embættismanna, þar sem þau virðast of lág.
Einar Áermindseon kvað Sig og aðra al*
þingismenn, sem nú væru komnir saman á
þetta fyrsta löggefandi þing, flnna mjög vel, að
margt þyrfti að laga i landinu. Lög vöntuðu
um margt, og eilt af því væri lög um lann embættismanna. Margthefði gengið á tijefótnm
í sljórn landstns að undanfðrnu, sem von hefði
verið, þegar landsstjórninoi hefði verið meinað að ganga á sinum náttúrlegn fótum, hefði
hún orðið að gango á trjefótum. Vjer þyrftum embættismenn og að ttnma þeim; því væri
nauðsynlegt að setja ntn þétta iög, þar sem
þau eigi væru lil; sljörniti hefði eins lilið á
þetta mál, þvi foefði hún iagt frnmvarp um
þetta fyrir þingið. Nú væri því sá rjetli tími
til að setja þau. Hann kVaðst fyrir sitt leyti
álfta frumvarp stjórnarinnar gott, því að það
vaeri Lyggt á reynslu og stæði að því leyti á
gömlum merg. Nefndra Lefði haft það fyrir
mælisnúru, en að eins breytt meginreglonni,
sem þar værí fyigt, en I stað þess tekið þá
meginreglu, að táka yfir höfluð meðaltal af

bæstn og lægstu tðlnm í frumvarpinu, og
hefði nefndin byggt þar á þeirri grundvallarhugsun, að embættið væri ávailt hið sama,
og því sömu lotina vert. Líkri meginreglu
hefði nýlega verið fylgt I ályktun um annað
mál a: læknamálið. Stn skoðun værl sú, að
embæltin ættu að vera vel launuð, því að þá
hefðnm vjér meirri vissu fyrir eða að minnsta
kosti llkiodi tit að fá nýta og duglega menn
í þau. Það væri jafnvel betra að hafa fáa
embættismenn, ef þeir þá væru dnglegir,
heldur en að hafa þá fleiri Ijelega launaða.
En af embættismanninum ættum vjer þálika
mikið að höfmta. Hann kvaðst eigi fá betur
sjeð, en að nefndin hefði fylgt góðri reglu.
Hún hefði þó eigi rígbundið sig við reglona,
þvl hefði hún fært niður hjá sumum, t. a. m.
amtmönnilnnm, en upp latin sumra, t. d.
skólákennaranna. Hann kvaðst vera nefndínni samdóma um breytingar hennar og kvaðst
álíta, að hún hefði farið og hitt bezta veg;
týsti hann ánægjo sinni yfir gjörðum hennar
i málinu, og kvaðst mundu að öllu leyti gefa
atkvæði sitt með henni. En nm breytingaruppástiingur þær, er síðar hefðu komið fram
við frumvarp nefndarinnar og nú lægjn fyrir,
mætti segja, að sumar þeirra væru til bóta,
en sumar ekki. Viðbótina, er nefndin styngi
upp á við 7. gr., áleit hann ónauðsynlega.
Af 2 breytingafatriöum nefndarinnar, er værn
á öðru btaði, væri hið fyrra til mikilla bóta, og
mundi hann fallast á það, en hinu síðara atriðinu mtindi bann bafná. Með breytingaruppásttmgu hinna 8 pingmanna kvaðst hann
sjálfsagt ekki greiða atkvæði.
fíehidikt Sveinxson sagði, að þingmaður
Suður-Múlasýshi hefði haldið luuga ræðn tim
nefndina, og sannað ágætlega það tvenht, 1.
að nefndin hefði haft mesta vandaverk á hendi,
2. að ekki væri auðið, að fastsetja tölur; aldrei
yrði með vissu sagt f þesSu mált: þessi tala
er rjett. Talan gœti verið rjettlát i dug, en
yrði það ekki á morgun; peningar gætu hækkað og lækkað í verði, og einnig það, sem
þeír væru gefnir fyrir. En þvi erfiðara sem
væri að ákvarða þelta, því fremur ftlyti mönhom að verða það Ijóst, hvílíkt vandaverk
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nefndin befði haft á bendi. f>ótt þingmaðiir
Suður-Múlasýslu talaði í 40 daga um það, þá
mundi þetta mál þó ávallt verða þungt og
torleyst. En aptur kvaðst hann vera I. þingmanni Eyfirðinga þakklátur fyrir það, hve
miidilega honum befðu farizt orð um nefndina, og fyrir það, að hann hefði ekki misskilið aðgjörðir hennar. Nefndin hefði sumstaðar orðið að víkja frá aðalreglunni, sem
hún hefði fylgt, og hækka lauu sumra, einkum skólakennaranna, sem hefðu áður verið
ósæmilega lág. Mætti eigi kasta þungum
steini á nefndina fyrir slíkar breylingar. þar
sem þingmaður Suður-Múlasýslu hefði fjölyrt um breytingaruppástungur nefndarinnar,
sem hún hefði seinna komið með, þá mætti
bonum vel farast digurmannlega orð um það,
því að hann vissi dugnað sjálfs sín að koma
með þær i málum. En verst hefði verið, að
þingmaðurinn, þótt hann ætti að hugsa sig
um í 40 daga, gæti eigi, eptir orðum sjálfs
hans, botnað f, hvernig hann ætti að greiða
atkvæði í málinu. Loks kvaðst hann vona,
að þingið inundi fylgja reglu nefndarinnar í
málinu, nema ef þingmaður Suður-Múlasýslu
kæmi fram með aðrar betri sannanir en áður gegn henni.
Framsögumaður kvaðst ekki þurfa að
tala, sökum þess að I. þingmaður Eyfirðinga og I. þingmaður Árnesinga hefði
borið nægar ástæður fram fyrir nefndina; og
ekki kvaðst hann hafa ællað sjer það, ef I.
þingmaður Suður-Múlasýslu hefði eigi sært
nefndina, en það tæki hann fram, eins og
augljóst væri af nefndarálitinu, að nefndin
hefði yfir höfuð fylgt sömu meginreglu með
hliðsjón af stjói narfrumvarpinu; en þar, sem
nefndin hefði vikið frá reglunni, mundi hver
þingmaður verða að játa, að þar hefði verið
nauðsyn til að breyta, og að þar hefði verið
breylt til batnaðar. Enginn mundi neita, að
full nauðsyn hefði verið til að hækka lann
skólakennaranna.
Hvað viðaukann við 7. gr. snerti, þá hefðu
margir þingmenn lýst því yfir, að hann væri
óþarfur, en hann gæti þó eigi álitið, að svo
væri með öllu, heldur yrði hann að álíta, að

grein þessi tæki af allan efa; og áliti banri
þvi rjettara, að hún væri sarnþykkt. þingmaður Suður-Múlasýslu hefði álasað nefndinni, en hann vissi sjálfur, að nefnd, sem banii
hefði sjálfur verið í,
hefði lika verið
ámælt, og það hefði honum eigi þótt
rjett.
flann hefði talað um, að hann
mundi fá litlar «þakkir», en nefndinni hefði
ekki dottið í liug að fá þakkir af neinum,
hún hefði þvert á móli búiztvið, að hún sælli
sömu kjörum og'sagt sje að ráðskonur sæti,
að þeim, sem þær skamta, þyki of lítið
skamtað, en þeiin, sem til leggja, þyki of
miklu eytt, en þetta hafi hún ekki tekið til
greina, heldurgjört það, sem hún áleit rjettast.
tiaUdór Kr. Friðriksson sagði, að þau
orð þingmanns Snæfellinga, að margt væri
það, sem vjer gætum ekki án verið, hefðu
neytt sig til að tala. Hann kvaðst að vísu
samdóma honum um það, að vjer þyrftum
margs við; en vjer gætum verið án þess í
bráð ; en án embcettismanna gætum vjer alls
ekki verið nokkurn tíma. Enn fremur væri
rangt að segja, að laun embættismanna eptir
þessu frumvarpi væri hækkuð, frá því sem
er, nema laun skólakennaranna. Hjer væri
tekið mcðaltal af hæstu og lægstu launuin
þeim, sem nú væru ákveðin. því væri hjer
að eins annari reglu fylgt, en launin sömu
og áður, þegar öllu væri á botninn hvolft.
þingmaðurinn hlyti þvi að sjá, að launin væri
í rauninni eigi hækkuð; en þingmaðurinn
hlyti aptur að játa, að launin iækkuðu, ef
uppástunga hans og hinna 8 þingmanna yrði
samþykkt. Viðbólin við 7. gr. virtist sjer óþörf, vegna þess að sama hugsun væri fólgin i I. lið 7. greinar.
Hann kvaðst vona,
að allir sæju, að það væri mjög nauðsynlegt,
að dómararnir væru vel launaðir. Dómaraembættin væru hin mest áríðandi embætti
landsins, og því hlyti að launa þau embætti
vel, til þess að nýtir menn gætu í þau
fengizt, og þeir væru engum háðir. það
ætti ekki heldur, að sínu áliti, að binda dómarana nú þegar við kennslu á lagaskóla, ef
hann yrði stofnaður, og ekki ætti heldur að
binda laun þeirra í þessum launalögum við
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þá lagakennslu, og þótt eigi kæmi til hennur, þá mættu launin ekki minnka fyrir það.
Dómendur þessir ættu að hafa 4000 kr., en
það væri rangt að minnka það. Það lægi i
augurn uppi, að ekki væri sanngjarnt að
segja: «þú fær ekki þessi laun, fyr en þú
tekur að þjer kennslu á iagaskóla, sem er í
ráði að stofna»; því að vel gæli verið, að aldrei
kæmi til þess.
Tryggi'i Gunnarsson sagði, að 1. þingmanni Árnesinga hefði þótt leiðinlegt að vita
ekki, hvernig hann ætlaði að greiða atkvæði;
en sjer fyndist honum ekkert ríða á, að vita
nm atkvæðagreiðslu sína fyrirfram, en þó
gæti hann sagt, hverri reglu hann mundi
fylgja. Eins og hann hefði áður tekið fram,
væri það augljóst, að ekki væri hægt að ákveða laun embættismanna, sem gætu verið
sanngjörn og staðið óhögguð langt fram f
ókomna tímann. Gildi peninga, og þess, sem
peningar væru gefnir fyrir, breyttist svo mjög
með tímanum, að ómögulegt væri að spá f
þær eyður. Og einkum kvaðst hann ckki
vilja taka fram fyrir hendurnar á eptirkomendunum, vildi hann þvf heldur gefa atkvæði
á sumum stöðunum fyrir lægri laununum, þvf
hve nær sem lögin seinna væru tekin á
þingi til breytinga, þá væri hægra að hækka
launin en lækka þau, ef þess væri þá þörf.
Gritnur Thonisen kvaðst engan veginn
vera þvi samdóma, að mál þetfa ætti aptur
að koma inn á þing. Þingið væri dýrara en
svo, að þingmenn ættu hvert löggjafarþingið
eptir annað að sitja við að ræða og þjarka
um launalög. þingið ætti að láta dæmi Dana
f þessu máli sjer að varnaði verða.
Málið
væri reyndar nú komið í óvænlegt horf.
Launalög væru að vísu erflð, og mjög örðugt að komast að sanngiömum málalokum
f þeim; en mannleg verk mundu jafnan verða
ófullkomin. Hjer væri árfðandi, að sá spenningur og rígur kæmist ekki á, sem svo lengi
hefði átt sjer stað og ætti sjer enn stað erlendis, t. d. í Danmörku og Noregi. Ef vjer
hefðum fyrir löngu fengið löggjafarþing, þá
hefði oss verið vorkunn, þótt vjer befðum
gengið i gegnum pennan hreinsunareld efa-

semdanna, en nú hefðum vjer dæmi annara
þjóða, er gæti varið oss vítum. Ef þelta mál
ælti að koma fyrir og verða rætt á mörgum
þingum, þá gæti það kostað landið ærna
peninga. þingmaður Reykvíkinga hefði alls
ekki verið sanngjarn við bændur; þeim væri
ekki um að kenna, þótt málið gengi tregt;
hjer á þinginu værn margir bændur, sem
vildu ríða endahnút á það.
Þingmaður
Reykvikinga hefði þvf víst eigi tekið vel eptir
ræðum I. þingmanns Eyfirðinga og þingmanns Mýramanna um þetta efni.
þingmaður Mýramanna hefði einmitt tekið fram,
að hann vildi, að laun embættismanna væru
ekki einasta hæflleg, heldur rífleg.
Breytingaruppáslungur þær, er komið hefðu við
frumvarpið, vektu vafa hjá mönnum. Frumvarp nefndarinnar væri golt, en því lengur,
sem menn hugsuðu um það, þvf meiri efl
vaknaði um það. Fljer væru orðnar margar
breytingaruppástungur, og í málinu væri orðinn meiri hluti, minni hluti og minnsti hluti.
Við 2. umræðu hefði þingið samþykkt frumvarpið. það væri þvf eigi sóma þingsins
samboðið, að breyta þvf nú við 3. umræðu,
sem það hefði samþykkt við 2. umræðu.
það væri eigi heldur siður f öðrum löndum,
og sýndi, að menn hefðu þá eigi hugsað sig
nóg um.
það væri að vfsu skylda manna,
að fhuga öll mál vel og breyta og bæta úr
göllum, ef þeir fyndust.
Ýmsar misfellur
kynnu að vera á frumvarpi þessu, en engar
stórar. Einkum hefðu menn óttazt, að dómarar fengju of há laun, ef lagaskóli yrði
stofnaður, en 3. gr. f frumvarpi nefndarinnar gjörði þann ótta óþarfan. Ef frumvarpið
um lagaskólann yrði að lögtim, þá hefðu
dómararnir 2 embætti, og væru þá lann þeirra
ákveðin eptir 3. gr. o: hvor á að missa */4
af laununum samanlögðum, eða ef launin
eru jafnhá, helminginn af öðrum iaununum;
og 6vo gætu þeir aldrei fengið meira en
10. gr. frumvarps stjórnarinnar ætlast til að
þeir fái o: 4000 kr.
Það gæti komið fyrir,
að núverandi dómarar fengju hvor 4,800 kr.
um stuttan tfma, og þá væri þetta fram komið, sem menn nú óttast.
Annað væri eígi
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að óltast.
Með tímanum kvaft hann við
eptirlannin sparast það, sem of mikið væri.
Eptirlaunin væru, svo sem kunnugt væri,
reiknuð eptir meðaltali launanna á 5 seinustu árunnm. í þessu lilliti ynni Iandssjóðnrinn mikið fje.
En eins og úlgjöld yfir
höfuð væru leiðinleg, eins væru eplirlaun og
þess konar kvabb fjarska-leiðinlegt, og gleðilegt fyrir landssjóðinn, ef þau yrðu lægri.
Sú athugasemd landshöfðingja hefði sjer
virzt merkileg, að eptir frumvarpi nefndarinnar æltu núverandi embællismenn, sem eiga
von á meiri iaunum, ekki að fá þessi laun;
en hið gagnstæða væri sagt í frumvarpinu.
Eldri embættismenn eiga einskis að missa í.
En áðnr en gengið væri til atkvæða, vildi hann
spyrja landshöfðingja um það, hvort bann
mundi mótmæla, að launalagafrumvarp þettayrði
að lögum, ef það nú við 3. umræðu yrði samþykkt, eins og það hefði verið samþykkt við
2. umræðu, og yrði siðan samþykkt óbreylt
i efri deildinni. Hans úrskurður hafi mikii
áhrif á atkvæði sitt í málinu. Hann kvaðst
fyrir hvern mnn eigi vilja fá launalagafrumvarp inn á þingið hvað eptir annafl.
Ef
landshöfðinginn áliti viðbótina við 7. gr. nanðaynlega, kvaðst hann og mundu gefa henni
sitt atkvæði, þótt hann annars áliti, að hún
mætti missa sig. Öllum breytingum hinna8
þingmanna var hann mótmæltur, og væri það
eigi samboðið sóma þingsins, að breyta samþykkt sinni við 2. umræðu.
Þó leyfði hann sjer að benða þingmanni
Snæfellinga á, að hann hefði í ræðu sinni
verið ósanngjarn við þingdeildina, þar Sem
hann befði borið henni á brýn, að hún bugsaði ekki um brýnar þarfir landsins. Ilann
vissi þó, að þingdeildin hefði þegar samþykkt
fjárvaitingar til vegabóta,
gnfuskipsferða,
jarðabóta, braoðabóta, og nú værn enn komnar fram uppástungur um fjárveitingar til fyrirhugaðra gagnfræðisskóia. þetta allt væri
stórfje, 60—70,000 kr., og miklu meira en
launaviðbót sú um 2 ár, sem nú væri um
að ræða, og sem fœri æ minnkandi, og það
enn raeira, þegar embæltismenn eiga að fara
áð fá eptirlaun.

Loks tók hann sjerslaklega fram það
atriði i uppástungu hinna 8 þingmanna, að
laun dómaranna yrðu lækkuð úr 4000 kr.
niður í 3200 kr. Að lækka laun þeirra þannig, sagði hann að væri alveg óhafandi; embætti þeirra og slaða væri einkar-áríðandi;
þeir væru óafsetjanlegir nema með dómi, og
æltu að vera stjórn og þegnum óháðir. Staða
dómarans væri lík stöðu alþingismannsins;
hann ætli hvorki að líla tii hægri nje vinstri.
Uppáslunga nefndarinnar, að setja laun þessara embættismanna há, væri fögur og sanngjörn. Það væri rangt og jafnvel háskalegt
og hvergi siður í öðrum löndum, að launa
þau ombælti illa.
Þórður Þórðarsón kvað það misskilning bjá binum h'ttvirta þingmanni Reykvíkinga á orðum sfnum að ætla, að hann vildi
eigi bæta kjör embættismanna, en hann vildi
um leið koma á jöfnuði í hag þeirra, eins
og sjá mætti af breytingaruppástungunni, enda
hlyti sá vegur að þykja sanngjarnastur. Hann
skyldi svara 1. þingmanni Gulfbringusýslu þvf,
að þíngið hefði eigi tekið til greina kvarlanir
landsbúa þeirra, er bágast væru staddir, nje
viljað styðja fyrirtæki þeirra sem skyldi, og
skyldi hann færa til þau úrslit, er hefðu orðið
á beiðni Snæfellinga um lán til stofnunar
fiskiveiða á þilskipnm, þar sem atvinnuvegur
þeirra væri nú koininn í svo bágt horf, sökum þess að aðrar þjóðir væru nú að kalla
einar um fiskiaflann, síðan flskur hefði hætt
að ganga til grunns, svo hjer lægi líf margra
hundraða mamia við, að sjávarútvegurinn
kæmist i betra horf, en til þess væri ekki
efni fyrir höndum hjá sýslubúnm. Einnig
það, hvernig þingið hefði tekið undir bænarskrá Vestmannaeyinga um að lögleiða annan
landskuldargjaldmáta, þar sem gjaldmáti sá,
sem nú er, væri kröptum eða efnabag þeirra
um megn, siðan atvinnuvegum þeirra hefði
hnignað svo mjög, að þeir risu ekki undir
þessu gjaldi.
Benidikt Sveinsson sagði, að breytingin
við 10. gr., er færði 4000 kr. niður i 3200,
væri komin tíl af þvf, að uppástungumenn
hefðu það hugfast, að hjer væri um Ivö em-
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bætti að ræða, og yrði kennslan við lagaskólann að álítast umboðslegs eðlis; en með þvi
að slengja þeim saman í eilt, nyti dómarinn
eigi binnar grundvallarlagalegu Iryggingar, að
verða eigi seltnr af án dóms og laga, sem
honum bæri; þegar bann eingöngu hefði dómgæzlu á höndum. Hjá þessn yrði nauðsynlega að komast, enda mælli eigi skylda hina
núverandi yfirdómendur til þess að takast
kennsluiia á hendur, og kvaðst hann eigi
geta verið 1. þingmanni Gullbringusýslu
samdóma um, að 3. gr. frumvarpsins hefði
áhrif á þessi embætli, því hún gæti auðsjáanlega éigi komizt að, þar sem tvö embælti
væri sameinuð.
Jón. Sigurósson kvaðst eigi eiga gott
með að skilja í sumum ræðum, sem hjer hefðu
fram farið, þar sem látið hefði verið í veðri
vaka af ýmsum þingmönnum, að frumvarpið
gæti eigi orðið að lögum, ef gjörðar væru
á því nokkrar verulegar breytingar.
Hann
spurði, til hvers málið hefði verið lagt fyrir
þingið. Stjómin hefði .þó víst búizt við, að
frumvarpinu yrði breytt, ekki einungis að efni,
heldur einnig að formi. Sjálfsagt væri frumvarpið lagt fyrir til þess að gefa þinginu færi
á að gjöra þær breytingar á því, sem náuðsyn bæri til.
Nú hefði sjer skilizt svo á
þingmönnum fleirum og á landshöfðingja, að
ef töluuppbæðir frumvarpsins yrðu færðar
niður, þá mundi stjórnin ráða frá, að frumvarpið yrði að lögum; það væri merkileg og
mjög undarleg skoðun, þar sem allir yrðu
þó að játa, að þingið hefði ótakmarkað fjárveitingarvald að minnsta kösti í þessu rnáli, og
þætti sjer kynlegt, ef atkvæði ábyrgðarlanss
manns, svo sem landshöfðingja, skyldi hafa
þau áhrif á atkvæði þingsins, að það ekki
gæti náð lagagildi, ef hann mælti á móti.
J>að væri öllum Ijóst, að laun embáeltismanna
væru tekin úr vása landsmanna, hvort heldur
tölurnar yrðu færðar npp eða niður, og skyldi
hann þess vegna lýsa því yfir, að Jandshöfðingi ætli ekki að hafa með alkvæði sínu nokkur
áhrif, hvorki á málið sjálft nje á atkvæði það,
er þingið greiddi. . Allir væru samdóma um
að launa embættismönnum sómasamlega;

deildar meiningar væru einungis um það,
hvað væri sómasamiegt ) þessu sambandi.
Þeir, sem vilduhækka laun embættismanna,
væru flestir embætlismenn, þeir, sem vildu færa
þau niður, væru af bændaílokki.
J>að væri
eðlilegt, að embættismenn vœru rífari álaunauppbæðunum en bændur, því þeir fyndu bezf,
hvar skórinn kreppti að, og þekktu bezt nauðsynjar sínar, en sjer þætti það helzt að, að
þeim anda hefði verið haldið fram um of,
einkum á undanförnum þingum, að miða laun
embættismanna við embættismanna- laun erlendis. J>að yrði að miða við það, hvernig
hjer hagaði til, hjer þyrftu menn eigi að lifa
kostnaðarsömu og glæsilegu lífi sem í öðrum löndum, það væri eigi rjett nje hyggilegt
að setja sjer til fyrirmyndar önnur lönd í
þessu efni, heldur skyldi miðað við hag
landsins.
Einn þingmaður hefði sagt, að
mjög mikið væri undir komið, að hafa vel
launaða embættismenn, því það væri skilyrði
fyrir góðri embættisfærslu, en hann kvað
reynsluna hingað til fremur hafa sannað hið
gagnstæða, þvf hægt mundi að sanna, að
lágt launaðir embæltismenn hefðu jafnvel
staðið betur f stöðu sinni en hátt launaðir,
og skyldi hann svo eigi fara lengra út í það
mál. Hann kvaðst engan þált hafa átt f
breytingaruppástungunum, sitt atkvæði væri
frjálst, en sjer þætti kastað of hörðum steini
á þingmann Suður-Múlasýslu fyrir það, þó
hann ætli að greiða atkvæði með hinum lægri
tölnm í þessu launafrumvarpi.
Sjer þætti,
eins og honum, slæmur frágangur á frumvarpi nefndarinnar. I*að væri jafnvel efasamt, hvort rjett væri, að málið gengi fram
að þessu sinni, því ef þingið slægi fast þessum tölum, þá vissi hann, að landsmenn og
kjósendur vorir kynnu oss litlar þakkir fyrir
frammistöðuha, en annars kostar þætti sjer
betur fallið að fallast heldur á hinar lægri
en hærri tölur, því þinginu væri jafnan innanhandar eptirleiðis að bæta við laun embættismanna, ef það þætti nauðsynlegt, en
torveldara mundi að taka af þeim, þegar einu
sinni væri búið að slá þeim föstum.
Grímur Thomsen sagði; að sjer virtist sem
22

170
jsessunautur ainn yildi nú stofna bændaflokk,
og vgeri honum trúandi til þess á næsta þingi,
aö mæla berklæddur. f>að gæli verið, að sumir miðuðu við vinsæld kjósenda sinna hvert
eilt mál, og geti sjer skilizt það þægilegt
fyrir hann, þegar bent yrði til hans og sagt:
hjer er sá maður, sem sá um, að embætlismenn landsins svelgdi eigi eptirieiðis í óhófi
og svalli. En hann vonaðist til þess, að
menn vildu eigi lifa í 10—20 ára þrasi út af
þessn, heldur Ijetu sjer eptirdæmi Dana að
vnrnaði verða, því eigi hefðu þeir spunnið
silki við það. þingmanni Snæfellinga vildi
liann svara með þvi, að sjer þætti undarlegt,
að taka fram í þessu máli afdrif Snæfellinga
og Vestmannaeyinga, og skyldi hann gefa
þingmanninum þá einu bendingu, að Snæfellingar brúkuðu mjög mikið brennivín; ef
þeir drykkju minna, þá mætti fyrst eiga undir, að þeir borguðu aptur lán, cr þeim yrði
veitt.
Loksins kvaðst hann vilja spyrja landshöfðingja um, hvort hann gjörði það að skilyrði fyrir meðmæli sínu með frumvarpinu, að
2. töl. í 7. gr. hjeldist, þvú viðvíkjandi þvf,
sem hann hefði áður látið í Ijósi, að hann skipli
sjer eigi um, hvort landshöfðingi rjeði með
eða í mót, þá hefði það eingöngu átt við í
þeim málum, sem þingið flytti, svo sem f
tollmólinu, en þar sera eins og hjer frumvarp væri lagt fram af hendi sljórnarinnar,
ímyndaði hann sjer, að londshöfðingja væri á
hendur falið að semja í stað ráðgjafans við
þingið.
Eggert Gunnarsson kvað gleðilegt að
heyra I, þingmann Gnllbringusýslu leggja svo
mikla áherzlu á, að þingmönnum einungis
bæri að greiða atkvæði eptir samvizku sinni.
En haonkvaðst því síðurskiljaí þvf,aðhannáliti
það óaæmilegt, þó atkvæði fjellu öðruvfsi við 3.
en 2. umræðu, sem bann sjáifur leyfði sjer þó að
haga þannig atkvæðagreiðslusinni, Hann sagði,
að breytingaruppástunga hinna 8 þingmanna,
sem einnig væri undirskrifuð af sjer, færi að
eins fram á þær breytingar, sem flestir mundu
kannast við að væru á rökum byggðar, og
mttndi mörgum jafnvel þykjahelzttilof skammt

farið í uppástungn þessari, til dæmis með
laun nmtmannanna og biskupsins. En hvað
amtmannaembætlin snerti, þá byggjust margir við, að þeim yrði bráðlega breytt á þann
hátt, er hagfelldari þætti; hann kvaðst þvi vona,
að breylingaruppástunga þessi fengi samþykki
þingdeildarinnar.
Jón Sigur&sson sagði, að annaðhvort
hcfði hann misskilið þingmenn eða þeir misskilið sig. Hann hefði meint, að heppilegt
væri, ef til vildi, að málinu yrði frestað, af
þvf of mjög væru deildar meiningar um það,
enda virtist sjer það óheppilegt, að verið væri
að ota þeirri grýlu að þingmönnum, að launalögin ekki mundu ná staðfesting konungs, ef
þeir samþykkto eigi frumvarpið án breytinga
eða rjett eins og stjórnin vildi. J>að mætti
eigi gefa þinginu sök á því, þó landshöfðingi
legfti á móli málinu, enda væri það á ábyrgð
hans og stjórnarinnar, þv( atkvæði þingsins
væri frjálst f þessu máli.
f ræðu I. þingmanns Gullbringusýslu
gæti hann vel skilið, ef hann hefði átt að
greiða laun embættismanna úr eigin vasa,
en sjer sýndist það gegna nokkuð öðru máli,
þegar um það er að ræðá, að það er fje
landsmanna, sem hann vill vera svo einstaklega rífur á.
Pórður Þórðarson gat þess, aðsjerhefði
skilizt, að Snæfellingar hefðu átt að skemma
fyrir sjer bæði hjá bænarskráa-nefndinni og
fjárlaganefndinni sökum þess að þeir drykkju
svo um of brennivín; og ef svo væri, að þeir
drykkju meira brennivfn en aðrir menn, þá
gæti hann fallizt á það; en hann kvaðst vilja
biðja 1. þingmann Gullbringusýslu að færa
sönnur fyrir, að þeir drykkju allt það brennivín sjálfir, er til þeirra flyttist, þvi geta mætti
til, að öðru væri nær, er Dalamenn, sem
engan hefðu kaupstað sjálfir, hlytu að sækja
suður í Ilóim, og einnig Barðstrendingar
sæktu þangað nokkuð, það væri því ekki
undarlegt, þó meiri brennivínstolliir kæmi frá
Snæfellsness-sýslu, sem befði 3 kaupstaði, en
þaðan, sem enginn kaupstaður væri.
Grímur Thomsen kvað sig furða mest á
að heyra, að kjósendum yrði íþyngt með
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þessum lögum, þvi bæði legðist álaga þessi
á óbeinlínis, enda væri búið að brýna það
fyrir mönnum, að kostnaðinum væri svo varið,
að hannfæri minnkandi,þegar framliðustundir.
þá tóku eigi fleiri til máls ; var þá gengið til atkvæða, og fjellu þau þannig:
1. Breytingaruppástunga minni hluta nefndarinnar, að niðurlag l.greinar fjelli burt,
samþykkt með 16 samhl. atkv.
2. 1. grein með áorðinni breytingu samþykkt I heild sinni með 19 samhl. alkv.
3. Bréytingaruppástunga minni hluta nefndarinnar við 7. grein var samþykkl með
9 atkvæðum gegn 7, en þar eð atkvæðagreiðslan var þannig óglögg, var haft
nafnakall um hana, og sögðu:
já:
Guðmundur Einarsson,
H. Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Grímur Thomsen,
ísleifur Gíslason,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gonnarsson,
þórarinn Böðvarsson,
þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn Jónsson.
nei:
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
Einar Guðmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Iljálmur Pjetursson,
Jón Sigurðsson,
Páll bóndi Pálsson,
Stefán Stephensen,
þórður þórðarson.
Var viðaukinn þannig samþykktur með
12 atkv. gegn 10.
4. 7. gr. í heild sinni var þá með viðaukanum samþykkt með 16 atkv. gegn 1.
Við 8. og 9. gr. hafði engin breyting verið borin upp.

5. BreylingaruppástuDga við 10. grein frá
8 þingmönnnm:
1. liður: að í stað 5800 kr. komi 5000
kr., var felldur með 9 átkvæðum gegn
9, og var þá sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu við haft nafnakall, og
sögðu þeir já, sem greiddu atkvæði
með uppástungu hinna 8 þingmanna
(o: 5000 kr.), en hinlr nei.
já sögðu:
Eggert Gunnarsson,
Einar Gíslason,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
þórður þórðarson,
þorlákur Gnðmundsson,

Þorsteinn Jónsson.
nei sögðu:
Guðmundur Einarsson,
B. Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Ásmiindsson,
Grimur Thomsen,
Hjálrnur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Þórarinn Böðvarsson.
Og var 1. Ilður þannig felidur með
12 atkv. gegn 9.
Einar Guðmundsson greiddi eigi atkv.
6. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
10. gr., að fyrir orðin: «fyrsta og öðrum dómanda», komi: «öðrum dómendum». Samþykkt með 15 samhl. atkv.
7. 2. liður frá minni hluta nefndarinnarog
hinnm 8 þingmönnum, fyrir «4000
kr.»,komi: «3200 kr.» felldur með II
atkv. gegn 10,og var þá við hafl nafnakall á saina hátt og við l.lið,og sögðu:
já:

Benidikt Sveinsson,
Eggert Gunoarsson,
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ísleifur Gíslason,
Einar Gíslason,
Páll
Pálsson, bóndi,
Einar Guðmundsson,
Slefán Stephensen,
Guðmnndur Ólafsson,
Tryggvi Gunnarsson,
Páll Ólafsson,
þórarinn Böðvarsson.
Páll Pálsson, preslur,
Og
var þessi uppástunga hinna 8 þingSnorri Pálsson,
manna
þannig samþykkt með 11 atkv.
J»órður þórðarson,
gegn
10.
þórlákur Guðmundsson.
Iljálmur Pjetursson greiddi eigi atkvæði.
nei:
9.
11.
gr. með þessari breytingu samþykkt
Guðmundur Einarsson,
með
13 atkvæðum.
H. Kr. Friðriksson,
10. Breytingaruppástunga við 13. gr. frá 8
Einar Ásmundsson,
þingmönnum, 1. að í stað «4600 kr.»
Grimur Thomsen,
komi: «4200 kr.» felld með 10 atkvæðHjálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
um gegn 9, og var þá haft við nafnakall sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu,
Jón Sigurðsson,
Páll bóndi Pálsson,
og sögðu:
Stefán Stephensen,
já
Tryggvi Gunnarsson,
Eggert Gunnarsson,
þórarinn Böðvarsson,
Einar Gíslason,
Guðmundur Ólafsson,
forsteinn Jónsson.
og var 2. liður (o: 3200 kr.) þannJón Sigurðsson,
Páll Ólafsson,
ig felldur með 12 atkv. gegn 10.
8. Breytingaruppástunga við 11. grein frá
Páll prestur Pálsson,
8 þingmönnum: Að í staðinn fyrir
Tryggvi Gunnarsson,
«4300 kr», komi: «4000 kr.»; um það
þórður þórðarson,
var og sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu
þorlákur Guðmundsson,
við haft nafnakall á sama hátt og áður,
þorsteinn Jónsson.
og sögðu :
nei:
Guðmundur
Einarsson,
já:
Ilalldór Kr. Friðriksson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Gíslason,
Benidikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Guðmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Einar Guðmundsson,
Jón Sigurðsson,
Grímur Thomsen,
Páll Ólafsson,
lljálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslasson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Páll Pálsson bóndi,
Þórður þórðarson,
Stefán Stephensen,
þorlákur Guðmundsson,
þórarinn Böðvarsson.
þorsteinn Jónsson.
Og var breytingaruppástungan þannig
nei:
felld með 11 atkv. gegn 10.
Gnðmundur Einarsson,
Snorri Pálsson greiddi eigi atkvæði.
Halldór Iír. Friðriksson,
11. 2. uppástunga hinna 8 þingmanna við
Benidikt Sveinsson,
13. gr.: að í stað: «4200 kr.» komi:
Einar Ásmundsson,
«4000 kr.», feild með 12 atkv. gegn 9.
Grímur Thomsen,
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12.

13. gr. frumvarps nefridarinnar samþykkt
óbreytt með 14 atkvæðum.
13. Breytingaruppáslunga minni hluta nefndarinnar við 14.gr.: að í stað «lOOOkr.»
komi: «1200 kr.», felid með 10 atkvæðum gegn 8; en sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu var við haft nafnakalí og
sögðu
já:
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Grímur Thomsen,
ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Stefán Stephensen,
þórarinn Böðvarsson.
nei:
Eggert Gunnarsson,
Einar Glslason,
Einar Gnðmundsson,
Guðmundtir Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Ólafsson,
Páll Pálsson bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn Jónsson.
Var nppástungan þannig felld með 11
atkvæðum gegn 9.
Páll prestur Pálsson og t’órður Þórðarson greiddu eigi atkvæði.
14. gr. í heild sinni samþykkt með 17
samhljóða atkvæðum.
Forseti las síðanfrumvarpið upp í heild
sinni, og var það samþykkt með 14 atkvæðum gegn 2.
15. Að bætt væri inn í á undan 8. gr.: «11.
kafli.
Laun o. fl.» samþykkt án atkvæðagreiðslu.
16. Fyrirsögn frumvarpsins með breylingum
nefndarinnar samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Var frumvarpið því næst sent efri deildinni.
14.

FVRSTA (JMRÆDA
í efri deild alþingis.
Á 39. fundi í efri þingdeildinni 17. dag
ágústmán. kom samkvæmt dagskránni til 1.
umræðu frumvarp til laga um laun íslenzkra
embættismanna, eins og það hafði verið samþykkt af neðri þingdeildinni, og hafði því
verið útbýtt í efri deildinni 15. næsta á
undan.
Sighvatur Árnason sagðist heizt hafa
viljað óska, að frumvarp þetta ekki hefði verið
til í þetta sinn, og að það nú eigi væri látið
ganga lengra en komið væri.
Hann kvaðst
hafa margar ástæður fyrir þyí, að ,fara þessu
fram, bæði það, að svo sýndist í rouninni,
sem laun embættismanna væru fullsæmileg,
og að því eigi^væri nauðsyn til þess, að leggja
nú nýjar byrðir á landssjóðinn;, það mundi
þar að auki verða lil þess, að auka óvinsæld
milli þings og þjóðar, að fara nú að hreifa
við máli þessu, því að þjóðinni mundi víst
þykja nóg um útgjöldin, þó ekki væri farið
að auka þau í þessu skyni, til landssjóðsins.
Hann sagðist ekki ætla að lara út í hinar
einstöku greinir, því að það ætti ekki við á
þessu sligi málsins; en vildi þó enn einu
sinni laka það fram, að hann hefði helzt
óskað, að málið væri látið bíða til næsta
þings.
Eiríkur Kúld sagði, að það væri illa
farið, að hann eigi gæti tekið undir með
þingmanni Rangæinga; og kæmi það af því,
að sig furðaði á því, að heyra þess konar
tillögur, sem hann hefði komið með; það
liti helzt út fyrir, að hann engan embæltismann vildi hafa, eða þá fyrir ekkert; og væri
það mjög óhappalegt, ef slíkar skoðanir færu
nú að læðast inn á fyrsta löggefanda þingi,
eins og á ríkisþingi Dana, er eigi heldur
gætu leiit til annars, en að vekja kala og
óánægju milli alþýðu og embæltismanna, sem
vissulega væri mjög skaðlegt. Hinum heiðraða þiugmanni hefði þótt launin vera of há,
en hann kvaðst vilja benda honum á það,
að launin væru yfir höfuð eigi hækkuð að
mun, heldur selt í annað horf; og ef það
yrði ofan á á þingi íslendinga, að rýra laun

174
embættismanna, þá yrði sú afleiðing af þvf,
að menn bættu að sækjast eptir embættum,
hvar af mundi aptur leiða það, að í embættin kæmn að eins danskir embættismenn,
og þá þeir, sem þar ættu ei embætlisvon,
og svo einnig það, að menn færu að hngsa
sig um það, að manna börna sín, ef launin
eigi væru svo viðunanleg, að hægt væri að
lifa nokkurn veginn af þeim, og mundi þetta
þó varla vera heppilegt eða visindunum til
Að það yrði óvinsælt
mikillar nppörfunar.
hjá þjóðinni, að launin væru hækkuð litið
eitt, kvaðst hann heldur eigi geta fmyndað
sjer; bitt væri heldur liklegra, að henni eigi
mundi geðjast að þvf, ef slikur grútarandi,
er virtlst líggja til grundvallar fyrir orðum
þingmanns Rangæinga, fengi. framgang á
þinginu (einn af tilheyrendum hrópaði þá
«bravo»); hann kvaðst einnig vona, að enginn hinna heiðruðu þingdeitdarmanna gæfi
atkvæði með tillögum þiogmannsins.
Stefán Eiríksson sagðist ekki geta verið
hinum háltvirta varaforseta aiveg samdóma,
en það kæmi ekki til af því, að hann eigi
vildi, að embættismenn væru vel launaðir,
heldur af því, að hann væri hræddur um,
að efnin eigi leyfðu þessa launahækkun. En
ef á annað borð væri farið að hækka laun
embættismanna, þá virtist sjer, að einnig mætti
taka prestana með, því allir vissu, við hve lág
laun þeir mættu búa margir hverjir; hvað þá
sjátft frumvarpið snerti, virtist sjer vera talsverður ójöfnuður í sumum greinum þess, t.
a. m. þar sem amtmennirnir væru gjörðir
jafnir, þar sem þó amtmaðurinn í suður- og
vestnrumdæminu hefði miklu meira að gjöra,
og ætti því eptir því að hafa hærri laiui; og
svo væri víðar í frumvarpinu, að ójöfnuður
kæmi frarn, svo sem um iann forstjóra landsyfirrjettarins, og forslöðumenn hins lærða
skóla og prestaskólans, að þetta væru býsnaháar tölnr f samanburði við ýmsar aðrar.
Aptur yrði sjer að finnast, að laun biskupsins væru heldur tág. f>að yrðu þó víst aitir
að játa, að biskupsembœttið yrði að vera vel
launað, og hvað sjerstaklega snerti þann
biskup landsins, sem nú væri, þá væri það

mikillar virðingar vert, að hann hefði látið
sjer annt um að gefa út margar og nierkilegar guðfræðisbækur, sem væru í miklu afhaldi svo að segja í hvers manns húsi.
Eirikur Kúld sagðist ætla að svara þingmanni Skaptfellinga út afþví, sem hann hefði
verið að tala um einhvern misjöfnuð, er ætti
sjer slað í fromvarpi þessu; ef honum fyndist svo, væri eigi annað fyrir hann, en að
taka sjer breytingaratkvæði, þó að hann fyrir
sitt leyti bæði vonaði og Ireysti þvf, að alfs
ekkert kæmi út af því. Þar sem hann hefði
verið að tala um, að efni vöntuðu til þessarar
launahækkunar, kvaðst hann geta fullvissað
hann um það, að fjárlaganefndin hefði haft
annað í höfðinu, þegar hún hefði lekið þelta
upp í lagafrumvarp sitt, og þyrfti hann því
ekki að hræðast þetta.
Svo sagðist hann
eigi vita, hvaða meining væri í því, að vilja
kippa úr einu og einu, nema það kann ske
væri gjört til þess, nð feila málið, en það
yrði hann að telja mjög óheppilegt.
Hið
einasta, sem hann fyrir sitt leyti hefði á móti
frumvarpi þessu, væri það, að launin væru
sumstaðar of lágt sett, en bann kvaðst þó
eigi ætla að koma með breylingaratkvæði í
þá ált.
Ásgeir Einarsson sagði, að þingmanni
Rangæinga væru nokkuð mislagðar hendur,
því að eigi fyrir alls löngu síðan hefði bann
farið því á flot, að eptirlaun væru veilt úr
landssjóði, þar sem þó engin lagaátylla hefði
verið fyrír því, en bjer í þessu máli, sem þó
væri byggt á lagagrundvelli, vildi bann alls
ekkert hafa nje gjöra. Hann hefði tilfært það
sem eina ástæðu, að almenningi mundi stórlega mislíka, ef þessi launahækkun fengi framgang, en hann kvaðst þá vilja segja bonuin,
að eigi hafi hann heyrt kjósendur sína tala á
þá leið; hannsagðist heldur ekki mundi hafa
farið með slikt inn i þingið, því að hann
ætlaði hvorki að smjaðra fyrir kjósendum sínum, nje heldur fyrir þinginu, en eingöngU
fara eptir sannfæringu sinni. t*ar sem hinn
sami þingmaður hefði sagt, að þau laun, er
embættismenn nú hefðu, væru svo viðunandi,
að eigi þyrfli að hækka þau, þá kvaðst hann
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vilja spyrja hinn heiðraða þingmann að þvl,
hvort að honum gæti fundizt, að kennarar
skólans hefðu þá svo rífleg laun, að eigi
væri ástæða til þess að bæta þau; þar sem
þingmaðnr Skaptfellinga hefði talað um prestasljettina, þá væri það að vlsu salt, en engin
bænarskrá nje frumvarp væri komið á þá
leið, og væri þvf óþarfi að lala um það efni,
enda hefði þingið þó lagt nokkuð til fátækustu brauðanna af landssjóði. Kvaðst hann
svo vona, að mái þetta fengi þann sigur, sem
það ætti skilið, og að þingiö eigi Ijeli neinn
grútaranda komast að, þegar nm þess konar velferðarmál væri að ræða.
Sighwitur Árnason sagði, að orð sfn
hefðu verið misskilin af varaforseta, þvf að
það hefðt ekki verið meining sfn, að vilja
svelta embætlismenn, heldur það, að sjer
hefði fundizt það óþarft, að koma nú á þessu
þingi fram með frumvarp þetta, þar sem embætlismönnum væri sæmilega borgið með þau
laun, sem þeir nú hefðu. Hann kvaðst hafa
sagt, að það yrði ekki vinsælt út um landið
og einkum þegar lilið væri til annara mála
hjer á þingi, t. a. m. Vestmannaeyjamálsins,
en því hefði verið neitað af þeirri ástæðu,
að það rýrði tekjur landssjóðsins. þelta yrði
hann að álíta ósanngjarnt, þegar um slik opinber jarðagjöld væri að ræða, sem ættu sjer
stað á Vetmannaeyjum, og hann fmyndaði sjer, að menn í Húnavalns, Barðastrandarsýslu eða hjer í Reykjavík væru ekki kunnugri þvi máli en hann, og hann vissi svo
mikið um það, að á Vestmannaeyjum hefðu
verið og væru enn í dag ekkjur á jörðunum með munaðarlausum börnum, sem hefðu
mátt búa við þetta okurgjald.
I’etta vildu
menn ekki heyra. Yrðu margar tekjugreinir
landssjóðsins þannig tagaðar, þá mundi það
ekki álftast búsældarlegt fyrír þá, sem þæðu
laun sín af landssjóðnum.
ÁsgeirEinarsson sagði, að þar sem þingmaður Rangæinga hefði talað um Veslmannaeyjamálið, þá hefði þvi eigi verið neitað af
bllfð við landssjóðinn, heldur af því að eigi
hefði verið ástæða til að rffa það eitt sjer
út úr umboðslegri stjórn Þinginu yrði held-

ur ekki brigzlað um það, að það eigi hefði
viljað sýna neina Ifkn, þvf að það hefði þó
stungið npp á því, að gefa eptir gjaldið að
minnsta kosti um tfma.
Jón Pjetursson sagði, að þó launin væru nú
sumslaðar talsvert hærri, en þan hefðu verið fyrir
nokkuð mörgum áruni sfðan, þá væru þau það
þó eigi í raun rjettri, þegar tillit væri haft
tii þeirra tfma; hann sagðist hafa haft hjer
tim bil 1000 rd., þegar hann hefði komið
hingað, og hefði hann það ekki betra nú,
þó nð launin væru hærri, því að allt væri á
hinn bóginn miklu dýrara, t. a. m. sauður
nú 10 rd., áður 5 rd., smjör nú 2 mörk, áður
I mark, kaffi nú 48 sk , áður 20 sk., og svo
væri um marga aðra hluti. þeir, sem vildu
færa launin niður, ættu því líka að fastsetja
taxla á nauðsynjavörum, en slikt mundi þó
varla ganga.
Hann sagðist ekki kunna við
ákvörðnnina f 3. grein um það, ef sami
maður hefði 2 embætti á hendi, þvf að sjer
fyndist hún eigi vera eins eðlileg og f stjórnarfrumvarpinu, enda gæti og blutaðeigandi
embættismaður misst af tekjum sfnum, þegar farið væri eplir þeirri ákvörðun, og fyrir þvl
yrði hann ætfð, er fjórði partur launanna
við betra embættið væri meiri, en launin við
minna embættið væru, og upplýsti hann þetta
með dæmum.
Pórður Jónasson sagði, að binn heiðraði
þingmaður Skaptfellinga hefði talað um, að
laun forstjóra yfirdómsins væru of há, um leið
og annara, svo sem amtmanns og biskups,
væru of lág; en hann kvaðst þó vilja fræða
hann á þvf, að hann græddi sjálfur ekkert á
þvf, þó launalög þessi gengju nú I gegnum.
Justitíarfus hefði áður staðið jafnhliða amtmanni, hvað launin snerti, en nú væri þvf
breytt. Hannn sagðist eigi ætla að fjölyrða
um málið, þvf að það væri vel frá þvf gengið.
Það væri einungis eitt, sem hann eigi kynni
við, að laununum væri hjer slegið fðstumfrá
upphafl, en eigi fylgt líkri ákvörðun og nú
er í hinum nýrri dönsku launalögum, því sú
regla væri hagfelld, cinkum ef millibilið eigi
væri of langt. Að öðru leyli væru nú laun
íslenzkra embættismanna, sem takalaun úr
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landssjóði, orðin, ef þau kæmust á, mikið
viðunanleg og mættu menn þakklállega viðurkenna það.
Stefán Eiríksson sagði, að hinn háttvirti
1. konungkjörni þingmaður hefði hraparlega
misskilið sig; hann kvaðst eigi hafa talað um
manninn persónulega, sem nú þjónaði embættinu, heldnr um embættið yfir höfuð.
Forseti Ijet þá ganga til atkvæða, og var
það gamþykkt með 10 atkvæðum, að frumvarpið gengi til annarar umræðu.
BREYTINGARUPPÁSTUNGA
við frumvarp til laga um iaun íslenzkra embættismanna o, fl.
(Frá Stefáni Eiríkssyni, 2. þingmanni Skaptfellinga).
Við 10. grein.
að í staðinn fyrir 5,800 kr. komi: 5,200kr.
—- .
4 000— — 3,500 —

Við 13. grein.
----- —
—

fyrir 4,G00kr. komi: 4,300 —
— 4,200 — —
4,000 —

ÖNNUft UMRÆÐA.
í efri þingdeildinni.
A 41. fundi í efri deild alþingis 19. dag
ágústmán. kom frumvarp til laga um laun
íslenzkra embættismanna og fleira samkvæmt
dagskránni lil annarar umræðu.
Rreytingaruppástunga Stefáns Eiríkssonar var felld frá umræðu með 6 atkvæðum
gegn 3, af því hún hafði komið of seint.
Benidikt Kristjánsson kvað sjer. koma
mjög undarlega fyrir hreyting sú, sem forseti
neðri deildarinnar hefði gjört á 3. gr. frumvarps þessa, eptir það að það var komið á
dagskrá efri deildarinnar, því hann kvaðst
hafa verið við atkvæðagreiðslu málsins f neðri
deildinni, og hefði einn þingmanna hreift því,
að þessi grein væri rangt prentuð, en þá’
hefði það verið boriö; ofan í hann. En að
öðru leyti vissi hann, að þetta mál tæki ekki
til efri deildarinnar, og skyldi hann því ekki
fara um það fleirum orðum. Það væri önnur grein í frumvarpinu, sem ekki væri heppilega orðuð, og væri það 7. greinin, og væri

æskilegt, að breyting kæmi á þeirri grein
við 3. umræðu, ekki á innihaldi hennar,
heldur orðalagi. Hann hefði heyrt menn úr
neðri deildinni kvarta yfir því, að þeir eigi
skildu, hvað meint væri með henni. Svo væri
eitt sem snerti formið. l.kaflinn hljóðaði um
almennar ákvarðanir, en 2. kaflinn um lann
og fleira ; en sjer fyndist, að fyrst 1. kaflinn
væri almennnr, þá ætti 2. kaflinn að vera
sjerstakur, því að hann yrði að leggja nokkra
áherzlu á hið ytra form, þó að hann hins
vegar játaði, að minna væri varið í þetta, en
hvernig 7. greinin væri orðuð. Ilvað nú
launin sjálf snerti, þá virtist sjer það sanngjarnt, að þeir embættismenn, sem veitt væru
embælti, þegar lögin kæmu út, misstu einskis
af launum þeim, er þeir hefðu eptir þeim nú
gildandi launalögum. En það ætti að vera
komið undir vali og vilja hlutaðeiganda, hvort
þeir vildu taka laun sín eptir hinum eldri
reglum eða hinum nýju lögum. Hann kvaðst
eigi ætla að tala um, hvort launin væru of
há eða of lág; aðalreglan væri, að miða við
efni og ásland þjóðarinnar, þannig að þau í
fátæku landi væru lægri, en í því, sem auðugt væri. Að öðru leyli hefði hann ætlað
það æskilegast, að lög þessi hefðu verið látin ósamin, þar til er skattalög þau, er nú
væru í vændum, væru komin 1 kring, og búið væri að átta sig á fjárhag Iandsins, sem
nú væri ógjört.
Eiríkur Kúld sagði, að það hefði glatt
sig, að þingmaðnrinn hefði ekki staðið upp
til að mæla í hina sömu stefnu og breytingaruppástungan færi fram á; hver breyting frá
því, sem neðri deildin hefði gjört, tefði
tímann og væri sama sem að fella frumvarpið, því að eigi yrði nægur tími til að ræða
það, ef það gengi aptur ( neðri deildina.
Væri óvinsælt, að færi fyrir launalögunum hjer
eins og í Danmörku. Það er til 7. gr. kæmi,
þá hefði hinn heiðraði þingmaður Jdngeyinga
skilið hana rjett, og furðaði sig mikillega á
því, að þingmaðurinn hefði ætlað, að aðrir
fengju eigi skjlið hana. Hann kvaðst vona,
að þingið mundi ekki gjöra mál þetta að
kappsmáli, nje breyta frumvarpinu; væru allar
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breytingar á því óþarfar; ef nokkrar breytingar kæmu fram, kvaðst hann vilja taka orð
Grettis í munn sjer, er hunn hefði sagt:
• varaðu þig, ferðalangur», og ráða deildinni
alvarlega til þess, að aðhyllast ekki slíkar
breylingar.
Benidikt Kristjánsson játaði, að hinn
háttvirti varaforseti hefði talað fagurlega en
þó fremur efnislítið. Hann hefði tekið það
fram sem geíið, að hann hefði skilið rjett
frumvarps-greinina, en það hefði alls ekki
verið skilningur sinri á henni, heldur getgáta
sín, að hún ætti svo að skiljast; að öðru leyti
kvaðst hann vona, að hrakspár hans ættu sjer
langan aldur og mundu enda aldrei rætast.
Fyrst það, er hann færi fram á, væri að laga
hið ytra formið, þá gæti það eigi orðið til
að baka frumvarpinu hrakninga; hann yrði
að taka fram sfna sannfæringu, þó að hann
gæti eigi vouazt eptir að ráða atkvæðum
deildarraanna, Að öðru leyti gæli hæglega
svo farið, að hinn háttvirti varaforseti gæti
sannfært sig, og kvaðst hann þá mundi fús
að láta slíkan roann sannfæra sig.
Siffhvatur Ámaton sagðist hafa lýst þvi
yfir vjð fyrstu umræðu, að eigi væri hentugt
að bera málíð upp á þessum tima, og ætlaði
þano eigi að greiða atkvæði fyrir þessu máli,
þess vegua kæmi hann eigi fram með neina
breytingu, ástæðan væri sú, að málið væri
ekki heppilega upp borið; hann álili meiru
skjpta, að þjóðin sæi úrslit allsherjar mála
þeinra, sem lægju fyrir þinginu,bæði fjárlagamálsius og fjárkláðamálsins, sem að minnsta
kosti liti út fyrir að eigi mundi fá sem bezta
niðufstöðu á þessu þingi; kvaðst hann ætla
að enginamundi hneykslast á þessari skoðun
sinni.
Stefán Eiríksson kvaðst eigi staada upp
til að maria með breytingaruppástungu sinni,
roeð þvj deiidinni befði þókaazt aö fella bana
frá umræðum, en hann væri hvað málinu
viðviki á sðmu skoðun og fyrri, að mál þetta
væri of snetama upp borið; slíkt hefði eigi átt
að gjðra, fyr en skattaiögin hefðu verið til
orðin, þvíþáfyrst hefflu menn sjeð, hverefni
hefðu verið fyrir hendi til að launa embættis-

mönnunum eptir verðugleikum; það sæi þó hver
heilvita maður, að ekkí væri jöfnuður á laununura. Ef þeir, sem minni laun hefðu, gætu
lifað við þau, þú væri vel í lagt fyrir suma
hina, sem bærri laun hefðu. Frekara kvaðst
hann eigi ætla að tala um mál þetta, það
sæist á sínum tíma, fyrir hverju hann stæði
upp, og fyrir hverju hann sæti eður væri á
móti.
Eiríkur Kúld sagðist vilja geta þess, að
sessunaut sínum hefði þótt sá galli á frumvarpinu, að allir embættismeun fengju ekki
jöfu laun; en hann vildi þá spyrja hann þess,
hvort öll embætti væru jöfn?
En sessunautur sinu ætlaði sjer þó ekki að sitja fyrir
öllu málinu, oggefa ekki atkvæði í þvf, eins
og hinn heiðraði þingmaður Rangæinga;
hann hefði eigi viljað bfta á krókinn, líklega
af því, að honum hefði eigi þótt beitan nógu
feit, og hefði þar sannarlega feitur fiskur
undan borði sloppið; mundi hinum heiðraða
þingmanni hafa gleymzt það, að «verður er
verkamaðurinn launanna».
það væri iiit,
kvað hann, að vilja iáta fresta málinu, og
láta það biða eptir útrýmingu fjárkláðans,
eins og þingmaður Raugæinga vildi; en hann
vildi og kann ske láta fjárkláðann fara að
lanna hinum íslenzku embættismönuum? En
hann kvaðst nú verða að beygja sig í þolinmæði undir það, þótt þingmaðurinn vildi eigi
greiða atkvæði i þessu máli, enda væri það
mest á hans ábyrgð, að rjeltlæta það fyrir
kjósendum sfnum.
Torfi Einarsson kvaðst eigi vera eins
umhyggjusampr fyrir embættismönnunum eins
og hinir, sem viidu láta mál þetta híða,-þangað til þeir gætu fengið hærri laun; hugði
hann bezt vera, að embættismennirnir fengju
föst laua nú þegar; peningar væru að falla í
verði, og það væri enginn ábati fyrir landssjóðinp að bíða með mál þetla; svo væri og
I ráði, að leggja tekjuskatt á embættismenn;
yrði það töluverð þyngsli fyrir þá; væri þá
eigi að vænta þess, að duglegir raenn fengjust í embætti, ef launin væru eigi allhá eða
að minnsta kosti vel viðunanleg. Samband
þjóðarinnar við embættismennina væri líkt og
23
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samband húsbænda við vinnumenn sína; yrði
þjóðin að gjöra vel við þá, en bins vegar
jrði hqp að vera all-heimtufrek við þá, og
láta þeim eigi líðast hirðuleysi og vanrækt
skyldu sinnar. Gæti svo farið, að nauðsyn
þætti bera til að víkja einhverjum embættismanni úr sessi, og mælti þá vænta þess, að
einbver fengist í bans stað, ef launin væru
góð. Hann ætlaði sjer eigi að bugsa til að
vega nákvæmlega í sundur, hver embæltin
ættu að vera hátt eða lágt launnð, því til
þess vantaði hann næga þekkingu.
Ásgeir Einarsson sagði, að þar eð svo
margir hefðu nú talað 1 þessu máli, þá ætlaði hann, að hann yrði og að fara að uvinna
Torfalögin», og vildi því mæla nokkur orð.
Sagði hann, að sjer hefði sýnzt þingmaður
þingeyinga ætla að fara að leggja krók fyrir
einfeldningana. Ilouum hefði þótt embæltismennirnir verða hart úti, en liann kvaðst eigi
geta ætlað þeim minoa, en að þeir sjálfir
bæru sig upp undan þvi, en það hefði hann
enn eigi heyrt þá gjöra.
Hlægilegast heföi
sjer þó þótt það, að ælla að láta mál þetta
bíða eptir skattalögunum, af þvi að laun embættismannanna yrðu þá bærri, en vera þó í
öðru orðinu að lala um,að þau væru of há. Það
væri býsna-undarlegt, að ælla að miða embættismannalaunin við velmegun þjóðarinnar,
og væri það að öllu leyti eins og ef kaup
vinnumannsins ætti að vera sniðið eptir efnahag húsbóndans, og vinnumaðurinn fá hærra
kaup það árið, sem efnahagur húsbóndans
stæði betur. Reyndar hefði komið breytingaruppástunga við frumvarp þetta, en hún
hefði sálazt í fæðingunni, og þó hún hefði
getað komizt með öllu út í dagsbirtuna, þá
kvaðst hann viss nm, að henni heföi eigi
enzt aldur til að líta sólina nema með öðru
auganu, ef svo mætti að orði kveða. Iívaðst
hann vona, að menn gæfu frumvarpi þessu,
eins og það lægi fyrir, atkvæði sitt, og færu
eigi að reka það ofan í neðri deildina aptur.
Benidikt Kristjánason sagði, að þar eð
þingmaður Húnvetninga mundi vera hinn eini
af þingdeildarmönnnm, er hefði misskilið sig,

þá kvaðzt hann eigi hirða um að fara að útþýða orð sín.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá
gengið til alkvæða, og fjell atkvæðagreiðslan
þannig :
1. grein frumvarpsins samþ. með 10 atkv.
2. —-----—
—
10 —
4.
5.
6.

—-----—-----—------

—
--

—
—
—

10 -10 —
10 —

8. —-------

—

—

10 —

10.
11.
12.
13.
14.
15.

—-----—
—
9 —
—-----—
—
10 —
--------------—
— 10 —
—-----—
—
9 —
—-----—
—
9 —
—-----—
9 —
Að frumvarpið gengi til þriðju umræðu,
samþykkt med 9 atkv.
f'RIÐJA UMRÆÐA
í efri þingdeildinni.
Á 44. fundi efri þingdeildarinnar 21. dag
ágústmán. kom samkvæmt dagskránni til 3.
nmræðu frumvarp til laga um laun (slenzkra
embætiismanna o. fl.
Benidikt Kristjánsson kvaðst hafa tekið
fram við 2. umræðu hina formlegu galla á
frumvarpi þvf, er hjer lægi fyrir, og hefði
hann því ætlað að gjöra breytingar við það,
en hefði ekki verið svo heppinn, að fá nógu
margar nndirskriptir, að breytingunum hefði
orðið komið fram. Hann vildi taka það fram,
sem hann hefði eigi tekið fram um daginn,
að í fyrirsögninni stæði laun íslenzkra embœttismanna; hann yrði út af því, að segja
.um frumvarp þetta, að «snemma tækju börn
til meina»; það liti svo út, sem í fyrirsögn
frumvarps þessa væri gjört ráð fyrir, að
alþingi gæli samið Iaunalög fyrir útlenda
embættismenn. Hann áliti að öðru leyti svo
ínikinn formgalla á frumvarpi þessu, að það
svona lagað ætti ekki að birtast fyrir al-
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menningi, og yrði hanu því að gefa alkvæði
sitt móti því.
Jón HjaUalín kvað svo líta úl, sem hinn
háttvirti þingmaður þingeyinga ætlaði, að lijer
væri að ræða ura embættismenn um víða
veröld; hann hefði haldið, að hinn háttvirti
þingmaðnr væri allt of ærlegur til að koma
með slikar athugasemdir, sem eigi virtust
af neinum góðum toga spunnar.
Ásgeir Einarsson kvað það skrítið af
hinum háttvirta þingmanni þingeyinga, að
komameð slíkar athugasemdir sem þessar;
það væru embættisrnenn, er ættu hjer hlut
að máli, en þeir væru vfst optast menntaðir
menn, og inundu því skilja fyrirsðgnina,
þannig orðaða.
Eiríkur Kúld kvað sjer virðast hinn
háttvirti þingrhaður þingeyinga brjóta sjálfan sig niður, er hann hefði sagt, að hann
hefði eigi getað fengið nógu margar undirskriptir undir breytingaruppástungu sína.
Kvað hann breytingaruppástungu þingmannsins að líkindum komna af þeim rökum, er
honum muudi ráðiegast að geyma hjá sjálfum sjer.
|>að væri annars undarlegt, ef
honum þætti eigi þetta svo greinilega orðað, að hann gæti vitað það, að bjer væri
eigi að ræða ura embætlismenn snður á
þýzkalandi eða í Danmörku.
Eenidikt Kristjánsson kvað það undarlegt, að menn, sem væru vel af guði gjörðir, og hefðu þar að auki fengið gott uppeldi
og menntun, gætu eigi skilið það, er við þá
væri mælt. Hann vildi spyrja, hvort hjer
væri spursmál um aðra embættismenn en íslenzka, og því þyrfti ekki að taka það fram.
Hann hefði eigi talað um annað, en að frumvarpið væri illa úr garði gjört, eigi hvað
realitetina snerli, heldur búninginn, og væri
öþarfl að drótta því að sjer, að þessi orð
hans væru af illum toga spunnin. Eins og
hann áður hefði tekið fram, þá fyndist sjer,
að fyrst I. kaflinn væri um almennar ákvarðanir, þá ætti hinn síðari að vera um sjerstakar ákvarðanir. Sama væri og að segja
um 7. grein, að sjer fyndist hún klanfalega
orðuð, hvað sem svo aðrir segðu. Annars

fyndist sjer, að það væri engum til sæmdar,
að ganga eins og í skrokk á sjer út af þessu.
Rergur Thorberg kvað hinum heiðraða
þingmanni þingeyinga eigi Ieiðast gótt að
gjöra, og væri sjer eigi. ókunnugt um, af
hverju þessar aðflnningar þingmannsins væru
sprottnar. Hann væri allt af að klifast á því,
sem ekkert væri í varið, nefnilega fyrirsögn
laganna, og fyndi hann það að henni, að
talað væri um íslenzka embættismenn, en sjer
fyndist þetta ekki rangt, heldur öldnngis rjett
orðað. í öðru frumvarpi, sem þingmaðurinn
sjálfur hefði fjallað um, nefnilega frumvarpi
um einkarjettindi, hefði þó staðið «á íslandif,
hvers vegna heföi hann eigi hneykslazt á þvi?
það liti annars svo út, sem þingmanninum
væri einstaklega annt um, að finna bæði
mögulega og ómögulega agnúa á friimvarpi
þessu, og slæði þetta sjálfsagt í sambandi
við það, hvernig hann frá fyrstu hefði tekið
í frumvarpið.
Ólafur Pálsson kvað orðið «íslenzkra»
með öllu ómissandi, því að öðrum kosti mundi
það taka sig heldur annarlega út, er Hans
Hátign konungurinn færi að skrifa undirlögin, því að þá gæti hann eigi vitað og ekki
heldur neinn sá, sem læsi lögin, um hvern
hluta rtkisins væri að ræða, og væri því þessi
viðbætir alveg nauðsynlegur.
Eiríkur Kúld kvaðst að eins ætla að
mæla fáein orð viðvíkjandi því, er þingmaður Þingeyinga hefði sagt um 7. gr., er hann
hefði svo að orði komizt um hana, að hún væri
klaufalega orðuð; væri þetta ótilbærilegur
vitnisburður um hina heiðruðu menn, er
greinina hefðu samið, enda væri þessi vitnisburður rangur með öllu, þvf að greinin
væri að sfnu áliti vel samin ; hann kvaðst eigi
geta sjeð, hví þingmaðurinn vildi kippa seinni
liö hiunar sömu greinaraptur fyrir frumvarpið,
iiðurinn innihjeldi ákvörðun um, að þeir embætlismenn, sem eptir eldri ákvörðunum
hefðu aðgang til að fá hærrí embættislaun,
skyldu einskis f missa við lög þessi, og gæti
hann þá eigi betursjeð, en að engu skipti, hvar
ákvörðun þessi stæði f frumvarpinu, og úr
því enginn f neðri deildinni hefði hneyksl-
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azt á þessu, nje faeldur nokkur f þessari
deildinni annar en hann, þá mundi mótbára
þessi vera ofurlitils verð.
f»ar eð eigi tóku fleiri til máls, var
gengið til atkvæða, og var frumvarpið í heild
sinni samþykkt með 8 atkvæðum, og lýsti
forseti þvf yfir, að það yrði afgreitt til iandshöffiingjans sem lög, og voru þau þannig orðuð.
LÖG
um laun íslenzkra embættismanna, o. Q.
I.
Almennar ákvarðanir.
1. grein.
Embæltismenn þeir eða sýslunarmenn,
sem eptirleiðis verða iögð embættishlbýli,
skulu viðhalda þeim á sinn kostnað, og greiða
skatta þá óg álögur, er að lögum hvfla á
þeim, sem hafa afnot af húsi.
Sje nokkrum embættismanni eða sýslunarmanni lögð
embættisjörð, á hann að greiða alla opinbera
skatta, sem á jörðinni hvíla.
Þeir, sem þegar hafa að ljeni embættishfbýli eða embættisjarðir, skulu hafa þau með
sömu kjörum, og þeir hafa haft.
2. grein.
Embættismenn þeir eða sýslunarmenn,
sem skipaðir eru með launum, er ákveðin
eru í launalögum, skulu skyldir að iáta sjer
lynda breytingar þær á yfirgripi og ásigkomulagi embættisstarfa þeirra, sem seinna kynni
að verðá mælt fyrir um, þótt eigi sje neitt
áskilið um það f veitingarbrjefum þeirra.
3. grein.
Hafi sami maður tvö embætti eða sýslanir á hendi, og sjerstök laun eru ákveðin
handa þeim í launalögum eða fjárlögunum,
þá skal hann missa svo mikils f af laununum samanlögðum, sem svari helmingnum af
minni laununum, eða ef launin eru jafnhá,
*/4 af laununnm satnanlögðum. Ef embættismaður gegnir embætti með föstum launum,
og embætti eða sýslan, sem óvissar tekjur
eru lagðar að nokkru eða öllu leyti, þá
skal leggja tekjurnar af hinu sfðarnéfnda
embætti eða sýslan, eins og þær hafa verið
að meðaltali um hin síðustu 5 ár, til grund-

vallar, þegar reiknuð skal upphæð þess, sem
hann skal missa f.
4. grein.
Sjerhver embættismaður eða sýslunarmaður er skyldur áð gegna um stundarsakir
þeirri þjónustu, Bem er samfara þeirri stöðu,
er æðri er en staða sjálfs hans í sömu stjórnargrein, án þess að eiga tilkall til þeirra
hærri launa, sem eru lögð slíkri stöðu.
Sje embættismaður eða sýslunarmaður
settur f annað embætti, og verði hann af
þeirri sök að láta af að gegna sfnu eigin embætti eða sýslan, má aok endurgjalds fyrir
ferðakostnað veita honum öll lauDin, sem lögð
eru embættinu eða sýsláninoi, með þvf móti
að hann láti af hendi laun þau, sem lögð
eru ernbætti eða sýslan sjálfs hans. Gegni
hann aptur á móti báðum stöðunum f eiúu,
skal auk launa þeirra, sem lögð eru embætti
sjálfs hans eða sýslan, veita honum þóknun,
sem þó ekki má fara fram úr helmingnum af
launum þeim, sem lögð eru þvf embætti eða
sýslan, sem hann ásamt er settur f. Sjeu
þvf embætti lagðar óvissar tekjur, skal fara
eptir því, sem fyrir er sagt í niðurlaginu á
3. gr.
Nú er maður, sem eigi er f embættisstöðu, settur i embælti eða sýslan, og nýtur
hann þá launa þeirra ailra, er embætti því
eða sýslan fylgja. þó skal sá, sem biðlaun
hefur eða eptirlaun, missa jafnmikils í og
þeim nemur.
5. grein.
Metorðaskattur greiðist eigi af þeirri
tign, sem
er samfara
embælti eða
sýslan.
Hafi embættismaður eða sýslunarmaður tign, sem bundin er við nafnbót,
orðumark eða hirðmannsþjónustu, skal að eins
greiða metorðaskatt af þeirri tign, að svo
miklu leyti, sem hann við hana kemst f æðri
tignarflokk, en þann, er embættið eða sýslanin héyrir til.
Veitingarbrjefagjöld falla
burtu eptirleiðis.
6. grein.
• Állir þeir embættismenn og sýslunarmenn,
sem árlega er lagt fje úr landssjóði, til endurgjalds skrifstofukostnaðar, eru skyldir að
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sendd stjórnarráðinu við lok hvers reikniugsárs greinilega skýrslu urn þau skrifstofugjöld,
sém þeir bafa haft það ár.
7. grein.
J>ví, sem einhverjum samkvæmt fyrri
launa-ákvörðunum hefur verið lagt meira f
tekjur, en lagt er embætti þvi eða sýslan,
sem hann hefur á hendi, i þessum eða öðrum launalögum, heldur hann sem viðbót, er
honum sje veitt fyrir sjálfan hann.
Launaviðbót sú um stundarsakir, og
eptir embættisaldri, sem hingað til hefor
verið Iðgð þeiro íslenzku embættismönnum,
sem nefndir eru ( þessum lðgum, fellur burtu
ftrá þeim tíma, er iögin öðlast glldi. J>eir
embcttlsmenn, sem eptir eldri ákvörðunum
hafa aðgang til að fá hsrri embættislaun en
ákveðin eru ( lögum þessum, skulu einskis
i missa við þau.
II.

Laun og fl.

8. grein.
Bisknpi skal veila í árleg laun 7,000 kr.
9. grein.
Amtmanninum yfir suður- og vesturamtinu og amtmanninum yfir norður- og
austuramtina skal veita i árleg laun 6000
kr., hvorum fyrlr sig.
10. grein.
Forstjóra landsyfirrjettarins skal veita i
árleg laun 5,800 kr.
Öðrum dómenduro f landsyfirrjettinum
skalveita iárleg laun 4,000 kr., hvornm fyrir
sig.
11. greiu.
Landfógetanuin skal veita i árteg laun
4,000 kr..
12. grein.
Póstmeistaranum skal veita 1 árleg laun
1,700 kr.

13. greín.
Forstöðumanni prestaskólans skal veita f
árleg laun 4,600 kr.
Fyrsta kennara við prestaskólann skal
veita ( árleg laun 2,400 kr.
Öðrum kennara við prestaskólann skal
veita i árleg laun 2,000 kr.
Forstöðumanni hins lærðá skóia skal
auk leigulauss bústaðar veita í árleg laun
4,200 kr.
Yflrkennara lærða skólans skal veita i
árleg Iaun 3,200 kr.
Fyrsta og öðrum kennara við lærða skólann skal veita i árleg laun 2,400 kr., hvorum
fyrir sig.
Þriðja og íjórða kennara við læröaskólann skal veitaí árleg taun 2000 kr., hvorum
fyrir sig.
14. grein.
Til endurgjalds fyrir skrifstoftikostnað
skal veita á ári:
biskupi...............................................t,000 kr.
amtmanninum yfir suður- og vesturamtinu . . . . . . . . 1,400—
amtmanoinura yfir norður- og austuramtinu ....... 1,000 —
landfógetanum...................................1,000 —
póstmeistaranutn ......
600 —
15. grein.
Lög þessi öðlast gildi t. janúar 1876,
og verður fráþetm tfmaeigi farið eptirþeim
ákvörðunum, sem lög 21. janúar 1857 um
skrifstofupeninga handa amtmönnunum og
landfógetanum á fslandi, og lög 19. janúar
1863, um launaviðbót banda ýmsum embættismöonnm á íslandi, hafa innl að halda.
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III.
FRliMVARP til laga um aðra skipun á læknahjeruðunum á íslandi, og fl.
1. grein.
íslandi skal skipt í 17 læknahjefuð. Hjeraðaskiptingin skal venjulega falla saman við
sýsluskipting þá, sem nú er, samt með þeim
nákvæmari ákvörðunum, sem hjer skal gelið:
1. Fyrir Reykjavíkurkaupstað og Gullbringuog Kjósarsýslu skal stofna 2 læknabjeruð;
skal annað ná yfir Reykjavíkurkaupstað,
Iíjósarsýslu, og Seltjarnarness- og Álptanesshreppa f Gullbringusýslu, og hitt
yfir hinn hluta sfðar nefndrar sýslu.
2. Fyrir ísafjarðar-, Barðastrandar- og
Slrandasýslur skal stofna 2 læknabjeruð; skal annað ná yfir ísafjarðarsýslu og
vesturhluta Barðastrandarsýslu, en hilt
yfir Strandasýslu og austurhluta Barðastrandarsýslu.
3. Borgarfjarðar- og Mýrasýslur skulu vera
eitt læknahjerað.
Landshöfðinginn getur gjört breytingar
á takmörkunum milli hinna einstöku hjeraða,
þegar hlutaðeigandi sýslunefndir hafa komið
sjer saman um það.
2. grein.
í sjerbvert læknaumdæmi skal skipa bjeraðslækni, sem er skyldur til að seljast að á
þeiin stað í hjeraðinu, sem landshöfðingi ákveður, eptir að búið er að leila álits hlutaðeigandi sýslunefndar um það.
þeir hjeraðslæknar, sem nú skal telja,
skulu vera búsettir á þeim stöðum, sem getið er við hvern þeirra út af fyrir sig:
1. hjeraðslæknirinn í Reykjavík og í sveitahjeruðunum þar í nánd, sém ar skyldur
til ásamt með landlækninum að taka þátt
f læknakennslunni, í Reykjavík ;
2. hjeraðslæknirinn f Snæfellsness- og
Hnappadalssýslu: í Stykkishólmi;
3. hjeraðslæknirinn í ísafjarðarsýslu og
vesturhlutaBarðastrandarsýslu: (ísafjarðarkaupstað.
4. hjeraðslæknirinn í Eyjafjarðarsýslu: í Akureyrarkaupstað;

5.hjeraðslæknirinn í Suður-Múlasýslu: á
Eskifirði.
þessir læknar, svo oglæknirinná Vestmannaeyjum, eru skyldir til, þegar komið verður upp á þessum stöðum sjúkrahúsum, þar
sem tekið er við mönnum, sem veikir eru af
kóleru eða þess konar sóltum, að takast á
hendur umsjónina með búsum þessum án
sjerstakrar þóknunar.
3. grein.
Sjerhverjum af hjeraðslæknum þeim,
sem nefndir eru í 2. gr. I—5, skal veita í
árleg laun, í upphafi 1600 kr., en hverjum
hinna 1000 kr. Fyrir hver 3 ár í hjeraðslæknisembætti í sama flokki skal þeim þar að
auki veitt 200 kr. viðbót árlega; samt mega
launin ekki fara fram yfir 2600 kr. fyrir þá
lækna, sem eru í hinum fyrra flokki, og
2000 kr. fyrir hina. Launin skulu greidd úr
landssjóðnum.
Launaviðbót þá eptir aldri, sem hjeraðslæknar þeir, er nú eru settir, eiga í vændum, má reikna frá þeim degi, er þeir voru
settir.
Að svo miklu leyti hjeraðslæknar þeir,
sem nú eru skipaðir i 'föst embætti, hafa
meira f laun (að með töldum húsaleigustyrk
og embættisjörð), en þeim bæri samkvæmt
lögum þessum, skal fara eptir þvf, sem fyrir
er mælt i hinum almennu lannalögum
I., 7. gr., þannig, að meðalupphæðin fyrir 5
sfðustu árin verði lögð til grundvallar, þegar
reikna skal út tekjurnar af embættisjörðinni.
Þegar læknisembætti losnar, skal embættisjörðin lögð til landssjóðsins.
Þangað til smámsaman er búið aðskipa
hjeraðslækna í hin nýju embætti, skal læknahjeraðaajvipting sú, sem nú er, haldast, að
því leyti er snertlr þau embætti.
4. gr.
Þessi lög öðlast gildi 1. dag janúarmán.
1875.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Jafnvel þótt að á seinni árum, sjer í
lagi samkvæmt konungsúrskurði 10. maí 1867,
bafi verið gjörðar ráðslafanir til þess, að
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ráða bót 4 læknaskorti þeim, sem er á íslandi, er hann samt enn þá svo tilfinnanlegur víða hvar, eð brýn nauðsyn virðist vera
til, að koma á annari læknaskipun, svo að
menn f hinnm ýmsu pörtum landsins eígi
nokkurn veginn jafnhægt með að ná til læknis, og að fá nægilega læknishjálp eptir því
sem á stendnr. Eptir að stjórnarráðið hafði
leitað álits landshöfðingjans yfir íslandi um
það efni, hefur það lálið semja lagafrumvarp
þetta, og er þá byggt á því, að það sje
nauðsynlegt, að fjölga hjeraðslæknunum, svo
venjulega yrði skipaður einn hjeraðslæknir í
hverja sýslu, f stað þess að nú sem stendur
eru, auk landlæknisins, að eins 2 hjeraðslæknar i suðuramtinu, 2 i vesturamtinu og
3 í norður- og austuramtinu; en þar við hafa
bætzt samkvæmt. úrskurðinum 10. maí 1867
2 seltir hjeraðslæknar f suðuramtinu, og er
annar þeirra kennari við læknakennsluna, 2
f vesturamtinu — en annar þeirra hefur
einnig á hendi hjeraðslæknastörf f Borgarfjarðarsýslu f súðuramtinu — og 1 í norður- Og austuramtinu.
Eins og sýsluskipting sú, sem nú er,
virðist vera hin eðlilegasta undirstaða undir
læknahjeraðaskiptingunni, með þvi sýslurnar
eigi að eins að þvi leyti, er snertir , landslagstakmörk og afstöðu, eru heildir hver út
af fýrir sig, þar sem samgöngur manna á
milli eru nokkurn veginn bægar, heldur einnig hver um sig hafa sameiginlega umboðsstjórn, dómsvald og sveitastjórn, sem í ýmsum greinum getur haft áhrif á iæknaskipunina, — þannig mun kostnaðaraukinn á ári
hverju, sem leiðir af fyrirkomulagi þvi, sem
stungið er upp á, eigi verða meiri, en fjárhagurinn leyfir, svo sem hjer skal skýrt frá.
* Nú sem stendur greiðast lann hjeraðslæknanna — en landlæknisembæltið er ekki
talið með, af því svo er ráð fyrir gjört, að
það sje látið vera sjeretakt embætti, á meðan landlæknirinn stendur fyrir læknakennslunni f Reykjavík ■— á þann hátt, að slyrkurinn banda binum 5 settu bjeraðslæknum
samkvæmt úrskurðinum 1867 er goldinn úr
læknasjóðnum með 5000 kr., en úr lands-

sjóðnum er greiddur kostnaðurinn til launa
handa hinum 7 föstu hjeraðslæknum. í fjárhagsáætluninni fyrir yfirstandandi reikningsár
eru útgjöld landssjóðsins til þessa talin 13,284
kr. 32 aur. Samkvæmt frumvarpi þessu verður hjeraðslæknum fjölgað um 10, og afþeim
fær 1, hjeraðslæknirinn íReykjavík og sveitahjeraðinu, semþartil heyrir, 1,600 kr. f laun,
og hinir 9 1000 kr. hver, en það verður
alls .................................................... 10,600kr.
við bætist launaviðbót eptir aldri
handa 4 læknum samkvæmt 3.
gr. frumvarpsins .....
800 —
11,400 Ef iæknasjóðurinn samkvæmt því, sem
stungið er upp á i fjárlagafrumvarpinu fyrir
1876 og 1877, verður lagður saman við
landssjóðinn, gæti talsverður hluti af fyrnefndum kostnaðarauka orðið goldinn af læknasjóðnum, eins og sjá má af eptirfylgjandi
yfirliti yfir efnahag sjóðs þessa.
Samkvæmt reikningnum fyrir 1873 var
innstæðufje læknasjóðsins 70,276 rd. 13 sk.,
og má gjöra, að árslejgan af þvf verði
hjer um bil
. . . . ... 5,600kr.
Tekjurnar af fasteignum sjóðsins
. má gjöra, að sjeu árlega bjer
um bil................................... .....
900 —
Hinar árlegu tekjur af spítalagjaldi
samkvæmt tilskipun 12. febrúar
1872, sem samt að eins hefur
verið i gildi um svo stuttan tíma,
að eigi verður ætlazt á með vissu,
hve mikið gjaldið verði á ári, eru
taldar.............................................. 6,000 —
alls 12,500 —
' Hin árlegu útgjöld sjóðsins
eru einkum þessi:
krón.
til læknakennslunnar
. . 2,800
ferðastyrkur samkvæmt úrskurði 21. oktbr.. 1871, hjer
um bil , . . . . . .
300
styrkur til sjúkrahúsanna f
Reykjavfk og á Akureyri . 1,200
laun ljósmóðurinnar á Vest■>
mannaeyjum . . . .
60
yfir um 4,36012,500 —
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handan að 4,36012,500 kr.
slyrknr samkvæmt úrskurði
10. maí 1867 handa 5 settum hjeraðslæknum . . . 5,000
------------- --- 9’3fi0 ~
Má þvl gjöra svo, að um fram veröi
hvert ár hjer um bil
. . . . 3,140 —
og verði sjóðurinn iagður saman við landssjóðinn, má þannig ráð fyrir þvl gjöra, að
8,140kr. alls fáist til þess að greiða laun
hjeraðslæknanna, svo að kostnaðarauki sá,
sem samkvæmt frumvarpi þessu nú sem
stendur lendir á landssjóðnum, að eins yrði
hjer um bil 3,260 kr., og verður það ekki álilið mikið i samanburði við það gagn, sem
eflaust mundi fljóta af þvl, ef læknaskipuninni yrði komið fyrir á þann hátt, sem er
stungið upp á hjer að framan.
Um hinar einstöku greinir frumvarpsins skal þess getið, sem hjer segir.
Um 1. gr.
Læknahjeruðin eru nú sem stendur:
1. Vesturhjerað suðaramtsíns, sem nær yflr
Reykjavlkurkaupstað, Gullbringu- og Kjósarsýsiu og Borgarfjarðarsýslu.
2. Austurhjerað suðuramtsins, sem nœr yfir
Árnes-, Rangárvalla- og Vestur-SkBpta{ellssýshir.
3. Veslmannaeyja-læknishjerað.
4. Suðurhjerað vesturamtsins, sem nær yfir
Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu, Dalaog Mýrasýslur.
5. Norðurhjerað vesturamtsins, sem nœryfir
ísaQarðar-, Barðastrandar- og Strandasýslur.
6. Búnavatns- og Skagaljarðarsýslur.
7. Eyjafjarðar- og Þingeyjarsýslur.
8. Múlasýslnmar báðar og Austur-Skaptafellssýsla.
Með þvl að setja lækna, samkvæmt úrskurði 10. maí 1867, eru til bráðabyí’gða
gjörðar þær breytingar á læknahjeroðnm
þessum, sem nú skal getið.
Vesturhjeraði snðuramtsins, sem landlæknirina áðurþjónaði, er vegna starfa þeirra,
er hann hefur við læknakennsluna I fíeykjavík, skipt milli 2 settra hjeraðslækna á þá

leið, að annað hjeraðið nær yfir Reykjavíkur-kaupstað, Kjósarsýslu og nokkurn hluta
Gullbringusýslu, og hitt yfir hinn hluta síðar nefndrar sýslu. þar að auki eru Borgarfjarðarsýsla og Mýrasýsla til bráðabyrgða
gjörðar að einu hjeraði sjen Enn fremur er
5. hjeraðinu skipt til bráðabyrgða i 2 hjeruð,
og nær annað yfir ísafjarðarsýslu og part úr
Barðaslrandarsýslu, hitt yfir hinn hluta slðar
nefndrar sýslu og Strandasýslu. Áð endingu
er7. hjeraðinu skipt tii bráðabyrgða 1 tvennt,
og nær annað hjeraðið yfir Eyjafjarðarsýslu
og hitt yfir Þingeyjarsýslu.
Nú er stungíð upp á, að stofoa skuli
17 hjeruð ails I stað þeirra 12, sem getið
er, þannig að þau með þeim breytingum,
sem nákvæmar er skýrt frá i greininni, falli
saman við sýslnskiptinguna. Eptír því sem
tit bagar bæði i Skaptafellssýslu og þíngeyjarsýslu, sem fyrmeir báðar hvor um sig hafa
verið 2 sýslur, Austur- og Vestur-Skaptafellssýsla og Norður- og Suður-þingeyjarsýsla, gæti
reyndar nokkur ástæða verið til þess, að
skipta hvorri þessara sýslna í 2 hjeruð, eu
auk kostnaðarins, sem af þessu mundi leiða
fyrír landssjóðinn, varð einnig sjer I iagi að
taka tiliit til þess, að fólksfjöidinn er svo
lítill (Austur-Skaptafellssýsin og Norður-Þingeyjarsýslu (hjer um bil 1200 manns I hvorri),
að það mundi veita ðrðugt að fá nokkum
lækni til þess að sækja um þessi hjeruð með
1000 kr. launum, enda era sýslubúar, sjer I
lagi í Austur-Skaptafellssýslu, mjðg efnalitllr
og óvanir þvf, að borga læknum þóknnn.
Stjórnin hefur enn fremur veríð í nokkrum
efa um, hvort næg ástæða væri til þess, að
leggja Austur-Skeptafelissýslu, sem hingað tti
befur verið sameinnð Múlasýslnnum f eití
læknahjeraðjSamao við Vestur-Skaptafellssýslu
bseði sökum þess, að samgöngur mitti þessara sýslua eru enn örðugri en rnilli SuðurMufasýslu og Austur-Sfcaptafellssýski, og af
þvf, að báðar Sknptafellssýslurnar til samans
ná yfir svæði, 6em er hjer um bH helmingi
stærra en Suður-Múlasýsla og Austnr-Skaptafellssýsla samanlagðar; en með því það er
samhijóða grundvallarreglu lagafrumvarpsins,
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bð læknahjeruðin aðsvomiklu leyti, sem unnt
er, falli sanian við sýsiáskiptingona, og Suður-Múlasýsla er langt um fjölbyggðari en
Vestur-Skaptafellssýsla, óg að endingu fyrir
þá sök, að alþingi áfiur hefur svo ráð fyrir
gjört, að skipaður yrði 1 læknir i báðaF
Skaptafellssýsiurnar, hefnr stjórnarráðinu samt
fundistr að meira mælti fram með því fyrirkomulagi. Með því læknaskipun sú i ísafjarðar, Barðastrandar og Stranda sýslum,
sem gjöfð er tii bráðabyrgða, hefur réýftzC
hágfelid, hófur stjórnarráðinu eigi þótt ástæða til, að gjörá breytingu á henni, og af
blnnm sðirtu rökum er heldur ekki stungið
upp á, áð skipta Mýra og Borgárfjarðar
éýslum í 2 hjeruð.
Ef það Skýldi eiga betur við, að skilja
einstaáea éókú eða einstaká bæi frá sýslu
nökkurri og leggja undir annað læknabjerað,
CT ígreiaioni áskilið, að' landshöfðingi geti
gjört slikar mrnni háttar bréyíingar áhjeraðaskipting!unni, þegar hlutaðeigandi sýslunefndir
eru breytirtgunni meðmæltar.
Um 2. gr.
Það hefur þótt eiga vel við, að gefa
sýslunefodunum, sem bezt þekkja til, hvernig
til hagar á hverjum stað, kost á, að segja
álit sitt um, hvar læknirinn skuli vera búsettur í hjeraðinu, áður en landshöfðingi
gjörir endilega út um það.
Cm 3. gr.
Hjeraðsiæknar þeir, sem hafa föst femhœtti, hafa nú sem stéftdur í laun 1,200 kr.,
sem aukast um 200 kf. fyrir hver 3 erabættisáv, anz þau érui orðin 2000 kr., svo og
laurtaviðbót samkvæmt lögum 26. marz 1870,
9. gr. Auk þesfea eru þeir venjulega lálnir
fá annaðhvort jðrð til afaota eða húsaleigustyrk, sem er miili 50 og 60 kr. Styrkur sá,
sem samkvæmt úrskúrði 10. maf 1867 er
vetttut hioönl eettu hjeraðslæknum, befur
verið 800 kr. á ári (í einu tilfelli hefur þó
sem undantekuing verið veitt 1000 kr.), og (
viðbót 200 kr- árlega fyrir hver 3 ár, er þeir
hafa þjónað embættinu, unz launin eru orðin
1600 kr. í þes&aéi grein er með tillíti til

launanna stangið upp á, að skipta hjeraðslæknaembættunum f 2 fíokká, þánnig aðlaun>
in sjeu upphaflega fyrir annan flokkinn 1,600
kr., og 1000 kr. fyrir hinn, og að hin sama
launaviðbót eplir aldri verði veitt þeim, sem
eru í hverjum flokki fyrir sig, unz launin eru
orðin 2,600 eða 2000 kr.
í þann flokkinn,
þar sem launin eru meiri, og samsvara hjer
um bil því, sem hjeraðslæknar þeir, sem nú
eru í föstum embættum, hafa i laun og aukatekjur, er stungið upp á, að setja skuli þau
embætti, sem svo er ákveðið um, að læknarnir skuli vera búsettir í kaæpstað eða á
verzlunarstáð, þar sem lifsuppeldi yfir höfuð
er kostnaðarmeira en til sveita, og þar sem
þeim einnig verður lagt meira erflði á herðar, þegar gjöra skal ráðslafanir gegn þvf, áð
hættulegar landfarsóttir flytjist að sjófeiðis,
enda má það, hvernig sem á stendur, þykja
vel til failíð, að nokkur embætti sjeu til með
betri láunum handa eldri læknum, sem hafa
staðið vel f stöðu sinni. Að þvf leyti, er
snertir Vestmannaeyjar, er eigi fundin ástæða
tii, að stinga uppá, að setja læknisembættið
þar i þafcn flokkinn, þar sem launin eru raéiri,
eins og þau 5 hjeruð, sem verið vár að ræða
uin, sjer í lagi fyrir þá sök, að það hjerað
er að stærð og fólkstölu meðhægustu læknaembættum f landinu.
f>aðr serti ákveðið er f greininni þeim
bjeraðslæknum í hag, sem úú eru f eihbættum, er sámhljóða því, sem fyrir er mádt f
frumvarpiuu til almennra launalaga I. 7. gr.,
og það, sem ákveðið er um, hvérnig teija
skuli tekjurnar af embættisjörðum, er samhljóða' reglunum f 3. og 4.> gr. tjeðs lagafrumvarps. Eins og það er vitaskuld-, að
þegar uýju embættunum er slegið upp, mágaf
þeir tæknar, sem nú eru, velja um, hverjum
parti af læknahjeraðinu, sem var, þeir vílja
halda, þaunig getur hin nýja hjeraðaskipting
eigi komizt á i hinum einstöku hjerúðum,
fyr en búið er að skipa lækni í nýja hjeraðið.
Um 4. gr.
það þykiF eiga vel við, að látá lögirv
öðiast giidi frá sama tíma og stungið er upp
24

186
á með tilliti til hinna almennu launalaga, sem ekki neitað, að eins og nú væri áslatt, væri
meiri hluti landsins læknalaus; það iægi því
er 1. .janúar 1876.
i augum uppi, að hina brýnustu nauðsyn
Um leið og landshöfðingi lagði fram
bæri til að fjölga læknum. Hitt væri aplur
frumvarp þetta fyrir neðri deild alþingis á
meiri spurning, hvort hentugt væri, að binda
öðriTm fundi hennar 2. dag júlímánaðar, gat
læknahjeruðin jafnan við sýsluskipanirnar, og
hann þess, að frumvarp þetta væri áframyrði hann að álíta,að því færi fjarri. Það mundi
hald af síðari ára ráðslöfunum til að ráða bót
verða sagt, að læknum yrði aldrei fjölgað svo,
á læknaskorti, og styngi það npp á, að skipta
sem þörf væri á. En mikil bót væri það þó,
landinu í 17 læknahjeruð, og fjölga þannig
ef læknir fengist í hverja sýslu.
Landslæknum,semnú eru 12, svoað þeir verðil7.
höfðingi gæti að vísu breytt. takmörkum
læknahjeraðanna, en aplur hefði hann eigi
FYRSTA UMRÆÐA
neitt vald til að fjölga læknum.
það væri
í neðri deild alþingis.
Á 6. fundi neðri þingdeildarinnar, 8. ósamkvæmni í frumvarpinu, að þar sem lil
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni væri ætlazt, að læknabjeruðin eptir grundtil fyrstu umræðu frumvarp til laga um aðra vallarreglunni færu eptir sýslunum, að þó
skipun á læknahjeruðunum á íslandi o. fl.
væri stungið upp á því, að hafa 2 lækna í
Ouðmundur Einarsson sagði, að það þremur hinum erfiðustu sýslum landsins, ísaværi gleðilegt, að sjá frumvarp um þetta efni fjarðar-, Barðastrandar- og Strandasýslu.
komið inn á þingið, því að læknaskipun hefði Samkvæmara hefði það verið, að stungið hefði
hingað tii verið ábótavant mjög.
Að vísu verið upp á 4 læknum i þessum sýslum.
hlytu útgjöld landssjóðsins að aukast við Allir þeir, sem þekktu til á Vesturlandinu,
þetta, en heilsan væri dýrmætust af öllu. mundu játa það, að Árness og Rangárvalla
En það áliti hann eigi alls kostar heppi- sýslur væru betur staddar með því að bafa
legt, að binda
alstaðar læknahjeruðin 1 lækni lil samans, en hinar þrjár sýslurnar
við sýsluskipunina; mætti færa mörg dæmi fyrir vestan með því að hafa 3 lækna. Áð
því til sönnunar.
I’annig áliti hann atveg undanteknum ísafjarðarkaupstað hefði meginsjálfsagt, að Bæjarhreppur i Strandasýslu hluti ísafjarðarsýslu verið læknislaus. Mestur
legðist til Dalasýslu. þar næst, að læknirinn hluti Barðastrandarsýslu hefði hingað til verí Strandasýslu byggi í sýslunni, og loksins, ið læknislaus, og yrði það einnig framvegis
að Eyjahreppur legðist til Snæfellsnessýslu. fyrir þessu frumvarpi. Hann kvaðst því álíta
En það væri bót í þessu máli, að i 1. gr. það mjög áríðandi, að þingið íbugaði vel þetta
frumvarpsins væri lagt á vald landshöfðingja, atriði í frumvarpinu. En svo væri það annað gjöra breytingar í þessu efni. Annars að atriði, er hann vildi tala fáein orð um.
hefði hann áskilið sjer rjett til að gjöra breyt- það væri um launahækkunina; kvaðst hann
ingaratkvæði og það enda stórkostleg við mál- vera samdóma þingmanni Dalamanna í þvi,
ið. En það væri eitt atriði enn, sem sjer að það væri mjög óheppilegt, að láta laun
þætti mjög athugavert, og það væri, að laun- embættismanna yfir höfuð hækka með emin ættu að hækka með embættisaldrinum. bættisaldrinum á þanu hátt, sem frumvarpið
J>að áliti bann ekki sem haganlegast, og vildi kvæði á. Hann vildi fastlega stuðla að því,
hann, að embættismaðurinn fengi annaðhvort að embættismenn fengju þegar í byrjun emstrax þá launaupphæð, er hann ætti von á, bætlis síns svo há laun, sem þeim nokkurn
eða hann fengi árlega viðbót til hinnar til- tíma væri ætlað að fá í því embætti. þetta
teknu launaupphæðar.
væri bæði notalegra fyrir embættismanninn,
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að það og þó enginn halli fyrir landssjóðinn. Emværi almennt viðurkennt, að læknaskipun á bættismaðurinn kæmi opt bláfátækur í emíslandi væri harðla ábótavant, enda yrði því bættið, og þá væri það fyrirkomulag, sem
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frumvarpið færi fram á, mjög vel lagað fil
þess, að hleypa honum í skuldir og erfiðleika, er hann seint eða aldrei kæmist úr.
þótt launin ættu að hækka nokkuð eptir það
eða það áraskeið, þá yxu einnig þarfir embættismannsins með fjölskyldunni. Á hinn
bóginn þyrfli landssjóðurinn engan halla að
hafa af því, þótt embættismaðurinn byrjaði
þegar með öllum launum sínum, ef hann væri
að eins látinn byrja með meðaltalið af binum
lægstu og hæstu launum, er honum væru ætluð eptir frumvarpinu. þannig ætti sá maður, sem eptir frumvarpinu byrjaði með 1000
kr. og hækkaði um 200 kr. þriðja hvert ár,
upp í 2000 kr., að fá meðaltalið af þvf, 1500
kr. Ef nú embættismaðurinn væri i embætti
20 ár, þá væri landssjóðnum hið sarna, þótt
sá maður fengi þegar í byrjuninni 1500 kr.
Betra, en það, sem frumvarpið færi fram á,
væri að láta launin hækka nokkuð á hverju
ári framan af. Auk þess kvaðst hann ætla,
að 1000 krónur væru of lág laun fyrir lækna
að byrja með, og þau mættu eigi minni vera
en 1200 kr., og sjer fyndist líka of mikill
raunur gjörður á sveitalæknunum og kaupstaðalæknunum.
Benidikt Sveinsson kvaðst að eins vilja
sýna fram á, að þörf væri á nefnd. Ef þörf
væri á að bæta læknum ( Barðastrandarsýslu,
væri víst ekki síður þörf á að bæta læknum
við á svæðinu frá Selvogi austur að Skeiðarársandi. þar væru þau. vatnsföll, sem hvorki
yrðu farin á ferju, nje heldur brúlögð, og
væru yfir höfuð hin verstu yfirferðar. Hann
stakk upp á 5 mannanefnd í málið.
H. Kr. Friðriksson sagði, að það væri
mikið satt, að þörf væri á að fjölga læknum
á svæði þvf, er þingmaður Árnesinga hefði
nefnt, en það væri líka stuhgið upp á að
setja þar 2 lækna.
Hann kvaðst að eins
bafa sagt, að hinar þrjár sýslur fyrir vestan,
er fyr voru nefndar, væru ver komnar, þólt
þær hefðu 3 lækna, en Árnessýsla og Rangárvallasýsla með t.
Pórarinn Böðvarsson kvaðst vilja bæta
við i frumvarpið ákvörðun um aukatekjur lækna.
Landshofðingi sagði, að breytingar þær,

sem nefndar hefðu verið ( þessu máli, ættu
við aðra umræðu. Hvað launahækkun með
embættisaldrinum snerti, þá hefðn allirþeir,
er bezt hefðu yfirvegað þetta mál í öðrum
iöndum, komizt að þeirri niðurstöðu, að það
fyrirkomulag, sem frumvarpið fylgdi, væri
mjög heppilegt. Hann kvaðst ekkert hafa á
móti þvf, að viðbót þingmannsins úr Gullbringusýslu fengi, ef hann hefði skilið hana
rjett, aðgöngu á þinginu.
Porlákur Guðmundsson sagðist vera samdóma þingmanni Dalasýslu um launahækkun
embættismanna eptir aldri. það væri óeðlilegt, að láta launahækkun fara eptir aldri,
en ekki eplir embættisdugnaði. Frá Árnessýslu væri von á bænarskrá um, að stofnað yrði
læknisembætti í sýslunni, og vonaði hann, að
henni yrði vísað til nefndar þeirrar, er sett
mundi verða í málinu.
J»ví næst var samþykkt í einu hljóði, að
málinu skyldi vfsa til annarar umræðu. þingmaður Dalasýslu stakk upp á 5 manna nefnd
og var það einnig samþykkt.
Grímur Thomsen vildi vísa málinu til
launalaganefndarinnar.
Jón Sigurðsson sagði, að það væri tvö
óskyld mál.
því næst var kosin 5 manna nefnd og
urðu þessir fyrir kosningu:
Stefán Stephensen með láatkv.
fsleifur Gíslason
— 13 —
Páll Ólafsson
— 12 —
Einar Guðmundsson— (0 —
Einar Ásmundsson —
7 —
í nefndinni var formaður kosinn Stefán
Stephensen, skrifari ísleifur Gíslason, og
framsögumaður Einar Asmundsson.
NEFNDARÁLIT
um konunglegt frumvarp til laga um aðra
skipun á læknahjeruðunum á íslandi og fl.
Hin heiðraða neðri deild alþingis hefur
kosið oss, er ritum nöfn vor hjer undir, í
nefnd, til að fhuga og segja álit vort um
frumvarp til laga um aðra skipun á læknahjeruðunum á íslandi o. fl. Höfum vjer nú
íhugað og rætt málið eptir föngum, og skul24*
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um nú skýra frá áliti voru um það á þessa
leið.
Nefndin viðurkennir, að með frumvarpi
því, er hjer liggur fyrir, gæti víða á landinu
fengizt mikil bót á læknaskorti þeim, sem
hingað til hefur átt sjer stað. En þó verður
hún að álíta, að til þess að koma sem mestum jöfnuði á rjettindi manna f þessu tilliti,
verði ekki hjá því koroizt, að stofna 4 ný
læknahjeruð, auk þeirra, sem ákveðin eru I
frumvarpinu, en að þar á móti sje ekki frágangssök, að Dalasýsla fylgi, eins og verið
hefur, Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, þar
sem þetta læknishjerað samt sem áður mundi
ekki verða nærri eins örðugt og sum önnur
hjeruð landsins. Um þetta og svo hinar aðrar greinir frumvarpsins leyfum vjer oss að
skjrskota til athugasemda þeirra nm hverja
einstaka grein, er á eptir fylgja. Að síðustu
viljum vjer geta þess, að þar sein oss nefndarmönnum öllum er kunnugt, að það er almenn ósk, að til væru ákvarðanir um ankatekjur lækna, og það er sannfæring vor, að
þetta mundi vera hæði læknunum sjálfum og
þeim, er leita þeirra, hagfelldara, hefur nefndinni þótt ástæða til að bæta við frumvarpið
nýrri grein um aukatekjur lækna.
Samkvæmt þessu leyflr nefndin sjer að
ráða til, að frumyarpið verði samþykkt með
þeim .breytingum og viðauka, sem nú skal
greina:
að í staðinn fyrir 1. gr. komi svolátandi grein :
Á íslandi skulu vera 20 læknahjeruð þau,
er nú skal greina:
1. Reykjavíkursókn, Kjósarsýsla og Garðaprestakall í Gullbringusýslu.
2. Hinn annar hluti Gullbringusýslu.
3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla.
4. Snæfellsness-, Hnappadals- ogDalasýsla
og Flateyjarsókn í Barðastrandarsýslu.
5. Barðastrandarsýsla, að undanskilinni Flateyjarsókn, GrapsdaJs- og Staðarprestaköllum.
6. ísafjarðarsýsla.
7. Strandasýsla og Garpsdals- og Staðarprestaköll í Barðarstrandarsýslu.
8. Húnavatnssýsla fyrir vestan Blöndu.

9. Húnavatnssýsla fyrir austan Blöndu, og
Skagafjarðarsýsla, að fráskildum Fells-,
Barðs- og Knappstaða-prestaköllum.
10. þau 3 prestaköll I Skagafjarðarsýslu, er
nú vpru nefnd, og Hvanneyrar-, Kvíabekkjar- og Miðgarða-prestaköll í Eyjafjarðarsýslu.
11. Hinn annar hluti Eyjafjarðarsýslu og
Svalbarðssókn, Laufás-, Ilöfða- og Hálsprestaköll í þingeyjarsýslu.
12. Hinn annar hluti Þingeyjarsýslu, að
undanskildum Svalbarðs- og Sauðanessprestaköllum.
13. þau 2 prestaköll í Þingeyjarsýslu, sem
nú yoru talin, og Skeggjastaða- og Hofsprestaköll í Norður-Múlasýslu.
14. Öll önnur prestaköll I Norður-Múlasýslu
og Vallaness- og Ballormsstaðar-prestaköll í Suður-Múlasjslu.
15. Hinn annar hluti Suður-Múlasýslu suður að Beruflrði.
16. Hofs-prestakatl i Suður-Múlasýslu og,
öll Austur-Skaptafellsýsla.
17. Vestur-Skaptafellssýsla.
18. Rangárvallasýsla.
19. Árnessýsla.
20. Vestmannaeyjar.
að töluliðunum i 2. gr. sje hreytt þannig:
1. hjeraðslæknirinn í 1. læknishjeraði: í
Reykjavfk;
2. hjeraðslæknirinn i 4. læknishjeraði: i
Stykkishólmi;
3. hjeraðslæknirinn f 6. læknishjeraði: f
ísafjarðarkaupstað;
4. hjeraðslæknirinn í 11. læknishjeraði: i
Akureyrarkaupstað;
5. hjeraðslæknirinn í 15. læknishjeraði: á
Eskifirði.
að 3. gr. sje breytt þannig:
að í stað «1600 kr.». komi «1400kr.»; fyrir
«3 ár» komi «2 ár»; fyrir «2600 kr.» korai
»2400 kr».
oð á eptir 3. grein kominýgrein, sena
þá verður 4. gr. svo látandi:
Fyrir ferðalög og stðrf lœkna, í þarflr
í hins opinbera ber. þeim endurgjald eptir reglura þeim, er gilt hafa hingað tit.
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Þegar læknis er viljað, og hann þarf að ugleik nefndarmanna og eptir afstöðu hjeraðanna á landabrjefi íslands, er nefndin hafði
fyrir 'sjer, komst hún að þeirri niðurstöðu,
að ef gjöra skyldi verulega, almenna umbót
á læknaskipun hjer á landi, þá læknaskipun,
að sem allrafæstir af landsmönnum yrðu
vegna fjarlægðar og vegalausra fjallgarða svo
gott sem útiiokaðir frá allri læknahjálp, þó
lif og beilaa lægi við, eins og verið hefur
hlutfall svo margra að undanförnu, mætti
alls ekki skipta landinu f færri læknahjeruð,
en 20. Við tjeða skiptingu landsins í aðskilin læknahjeruð tók hún sjer i iagi tillit
til: 1. afstöðu og landslags; 2. viðáttu og
ummáls; 3. fólksfjölda; 4. (fðrar aðkomu útlendra sjómanna, auk annars fleira; og er
nefndin hafði ráðfært sig við nokkra afþingmönnum, er hún vissi kunnuga vegum og
landsiagj ( fjórðungum landsins, virtist henni
niðurskiptingiD ekkigeta orðiðhaganlegri fyrir
tandsbúa yflr höfuð að tala, en sú, er hún
leyfir sjer að stinga upp á í þessari frumvarpsgrein. Að vísu er mjög mikill munurá
fólkstölu í þessum fyrirbuguðu læknabjeruðum,
þar sem fæst er, eptir skýrslum um landshagi á
íslandi 1873, hjer um bil 1,670 maqns (í hinu
fyrirhugaða 16. læknishjeraði), en flest hjer um
bil 5,980 (í 4. iæknishjeraði); en eins og
áður er á vikið, þótti nefndinni sjer { lagi
þurfa að taka tillit til, að hver og eínn meðlimur fjelagsins nyti þess jafnrjettís við hina,
er framast væri unnt, f þessti mikilsvarðanda
efni; en útilokaðist ekki frá að geta bjargað
líft og heilsu sinni eða sinna, ef mannleg
hjálp á annað borð væri möguleg.
Við 2 greín.
Nefndínni þykir sjálfsagt að víkja ekki
frá þeim ákvörðunnm, sem áður eru gjörðar
irni aðsetursstaði hjeraðslæknanna f hinum 5
aðalkaupstöðum landsius.
Hvað hin öunur
læknahjeruð landsins snertir, hefur nefndin
að visu ekki sjeð sjer fært að ti) taka i frumvarpinu neinn vísan bústað fyrir hlutaðeigandi bjeraðslækni, heldur álitið tiltækfiegast,
A t h u g a s e m di r.
að það liggi undir ákvörðun landsböfðingja
eptir fciilögum hlútaðeigandi sýslunefndar,
Viði 1. grein.
Við nákvæmari íhugun, bæði eptir kunn- eins og ákveðið er í frumvarpinu, En allt

takast ferð á hendur til einhvers sjúklings,
ber að borga honum 4 krónur i fæðispenínga fyrir hvern beilan dag, sem hann erað
heiman, og að því skapi fyrir part úr degi.
Sömuleiðis skal sá, er hans viljar, annaðhvort leggja honum til reiðhest, ef landveg
skal farið, eður hát og menn, ef á sjó þarf
að fara ; en leggi læknirinn sjer sjálfur til
hest eða ferju, skal endurgjalda honum það,
eptir því sem tiðkast i hverju byggðarlagi.
Búi læknirinn i kaupstað eða hverfi, sem
eigi nær lengra en 0,1 úr milu frá heimili
hans, ber honum fyrir hverja vitjun sjúkra
þar á staðnum 35 aurar, nema öðruvísi hafi
verið um samið, t. d. viss þóknun á ári.
Fyrir ferð læknis fram á hafskip, sem liggur á
höfn, skal greiða 4 krónur.
Hver, sem leitar ráða til læknis heima
hjá honum, án þess að sækja hann, skal
greiða honum 25 aura.
Fyrir að skera f fingurmein og minni
igerðir, binda um á eptir og gefa varúðarreglur, ber að greiða lækni 75 aura; sje
sjúklingurinn undir umsjón Iæknisins, verður
borgunin að fara eptir þvf, sem þeim um
semur.
Fyrir ýms önnur verk tækna skal borga
eins og hjer segir:
Fyrir að kippa f iið . . . . 2
krónur.
— — binda um beinbrot .3
—
— — stinga á manni . . 2
—
— — ná þvagi af manni . 1
—
— — taka af fingur eða tá
2
—
— — taka af stærri litn
. 4—8 —
— —■ ná barni með töngnm 4
—
— — bjálpa sængurkonu með
eintómum böndum . 2—4 —
— — draga út töun . . . 0i,60 —
Fyrir önnur verk læknn skal borga eptir
iiltölu tneira eða minaa, eptir því sem verkiði
er meira eða minna.
Að 4. gr. (öbreytt) verði 5. gr:
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fyrir það leyfir nefndin sjer þó að benda á,
hvar bún hafi hugsað sjer bústað læknisins
í sumum hjeruðum landsins eptir þeirri breytingu, sem hún hefur stungið upp á, og vill
með því, bæði að nokkru leyti gjöra grein
fyrir breytingum sínum, og svo kynnu einnig
þessar bendingar á sínnm tíma að geta orðið
til leiðbeiningar fyrirsýslunefndirnar. Þannig
hefur nefndin hugsað sjer, að læknirinn í 7.
læknishjeraði hefði aðsetur í Steingrímsfirði
eða þar í grennd; iæknirinn í 10. læknishjeraði á Siglufirði; læknirinn i 13. læknishjeraði áVopnafirði, og læknirinn í 16. læknishjeraði á Papós.
Við 3. grein.
Nefndinni þótti ástæða til að lækka laun
kaupstaðarlæknanna um200kr., þar sem hún
verður að álíta, að of mikið sje úr því gjört,
hve kostnaðarsamara sje að lifa þar, en til
sveita; því þess verðnr að gæta, að kaupstaðarlæknarnir eru að miklu leyti lausir við
þá gestnauð og átroðning, sem jafnan hlýtur
að eiga sjer stað hjá sveitalæknunum, og
að allir aðdrættir bæði á lyfjum og matvælum eru margfalt örðugri og kostnaðarsamari
fyrir sveitalæknana, auk þess að kaupstaðarlæknarnir, að minnsta kosti sumir þeirra, opt
munu fá ríflega þóknun (»Honorar») hjá sumum kaupstaðarbúum.
En þegar þess að
hinu leytinu er gætt, hversu erfið og ónæðissöm staða læknanna yfir höfuð er hjer á
laodi, þykir nefndinni eiga við, að laun þeirra
fari vaxandi á hverjum 2 árum, svo að þeir
eptir 10 ára þjónustu hafi tilkall til hinna
beztu launa.
Við 4. grein.
(Viðaukagrein við frumvarpið).
Talnaupphæðir þær, er þessi grein hefur inni að balda, eru að mestu leyti byggðar á uppástungu, sem einn nefndarmanna
hafði útvegað hjá einum af hjeraðslæknunum
hjer á landi.
Alþingi, 14. júlí 1875.
Stefán Stephensen,
ísl. Gíslason,
skrifari.
formaður.
Einar Ásmundsson, E. B. Guðmundsson.
framsögumaður.
Páll Ólafsson.

ÖNNUR UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á 21. fundi neðri deildarinnar 27. dag
júlímánaðar kom samkvæmt dagskránni til
annarar umræðu frumvarp til laga um aðra
skipun á læknahjeruðunum á íslandi.
Forseti gat þess, að hann hefði fengið
breytingaruppáslungu 8 þingmanna við frumvarp til laga um læknahjeruð, og væri hún
prentuð og úthlutuð meðal þingmanna, en
með því að hún hefði komið svo seint, að
hún gæti eigi komið til umræðu í dag, yrði
hún að bíða til 3. umræðu.
Framsögumaður (Einar Ásmundsson) sagðist hafa litlu að bæta við álit nefndarinnar.
Nefndin áliti, að frumvarpið horfði til bóta í
samanburði við það, sem verið hefur að undanförnu, en þegar betur hafi verið litið á
málið, hafi nefndinni eigi verið unnt að fylgja
þeirri reglu, að láta læknahjeraðatakmörkin og
sýslutakmörkin standast á; þannig bafi nefndin einungis látið standa 6 af læknahjeruðum
þeim, sem stungið hafi verið upp á i frumvarpinu, en þau væru öll á Suðurlandi, alstaðar annarstaðar hefði nefndin álilið, að
önnnr takmörk skyldu sett. Ilann gat þess,
að seinasti liðurinn af I. gr. þessi: «landshöfðingi getur gjórt breytingar á takmörkunum
milli hinna einslöku hjeraða, þegar hlutaðeigandi sýslunefndir hafa komið sjer sarnan um
það»,hefðiiógátifallið burt, og vildi þvíáskilja
sjer breytingaruppástungu til 3. umræðu um
að setja lið þennan inn aptur í frumvarpið.
Annari grein hefði ekki verið breyttnemaað því
leyti, sem leiddi af 1. gr., því orðabreytingarnar teldi hann eigi. þegar til 3. gr. kæmi,
skyldi þessgetið, að nefndin í fyrsta lagi hefði
stungið upp á lítilfjörlegum breytingum á
launum lækna, og að færð skyldi niður laun
hinna 5 hjeraðslækna um 200 krónur, en að
þau aptur á móti skyldu hækka á tveggja ára
fresti í staðinn fyrir það, sem stjórnarfrumvarpið hefði ætlað þeim að stiga á þriggja
ára fresti. Nú er nefndarmenn hefðu borið sig
saman við launalaganefndina, hefðu þeir tekið upp þá reglu, að hafa launin jafnhá frá
upphafi, og áskildi hann sjer þess vegna
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breytiogaratkvæði við nefndarálitið, aptur, eins
og það hcfði verið í fyrstu.
Enn fremur
hefði verið stungið upp á því af nefndinni,
að bæta nýrri grein inn f frumvarpið um
aukatekjur lækna; þeir fylgi nú ekki vissum
reglum, þegar þeir heimti laun fyrir hjálp
sína, og þetta bafi á slundum valdið óánægjn, þegar nýr læknir haíi komið í læknisembætti og ekki fylgt sömu reglu og sá
læknir, er þar var á undan. Eptir samtali,
sem hann hafi ált við lækna, áliti hann þarflegt, að greinin sje tekin upp í lögin, svo þau
verði ákveðnari, og allur ágreiningur fyrirbyggður.
Að svo mæltu vildi hann skjóta
málinu undir ásjá og atkvæði þingsins.
Pórður Pórðarson kvaðst skyldu hreifa
þvf, að breytingin á læknaskipuninni f Snæfellsnessýslu þætti sjer mjög athugaverð;
hann bjeldi, að umdæmi væri þar of mikið
ummáls, enda væru þar kauptún mörg, fólksfjöldi mikill og land örðugt yfirferðar, en hann
sæi, að eplir því sem framsögumanni hefði
farizt orð, er hann ætlaðist til, að aplasli liðurinn í 1. gr. stjórnarfrumvarpsins, er hann
hefði saknað f nefndarálitinu, skyldi haldast,
þá mætti úr þessu vel bætzt geta.
h'ramsögumaður gat þess, að nefndin
hefði boríð sig saman við þingmann Ðalamanna og þingmann Barðstrendinga, sem
báðir ættu heima í þessu fyrirhugaða læknishjeraði; hefðu þeir báðir verið á þvf, að
skipa takmörkum læknishjeraðs þessa á þann
hátt, er nefndin hefði lagt til, og skoraði
hann á þingmann Dalamanna að láta álit sitt
f Ijósi um þetta efni.
Guðmundur Etnarsson játaði að vísu, að
niðurskipun sú á læknahjeruðunum,er stungið
væri upp á f nefndarálitinu undir tölulið 4,
væri sjer að vísu ekki geðfelld, en sú bót
væri þó f máli, að vfða mætti stytta sjer
leið sjóveg, og f öðru lagi skyldu menn athuga, að þegar litið væri yfir ísiands kortið,
þá væri umdæmi þetta naumast örðugra en
mörg önnur, enda hefðu hjeraðsbúar haft við
þetta að búá, og engir nýir örðugleikar hefðu
bætzt við. Þó að hann sæi ljóslega, að Dalasýsla yrði út undan, eptir frumvarpi stjórn-

arinnar, þá vildi hann allt fyrir það eigi gjöra
neina breytingaruppástungu f þá átt, enda
mundi hún, þó hann bæri hana upp, ekki
komast fram. Auk þessa gæti landshöfðingi
gjört breytingar, og yrði það álitið ókljúfandi
fyrir lækni að gegna þar skyldu sinni, þá
væri ráð lil að kippa því f lag.
Landshöfðingi kvaðst játa það, að nefndin hefði tekið vel f frumvarpið, en hann kvaðst
vilja geta þess, að af athugasemdunum fyrir
frumvarpi stjórnarinnar mætti sjá, að hún
sökum kostnaðarins, er það mundi hafa f för
með sjer, hefði eigi ætlazt til að ráða í þetta
sinn algjörða bót á læknaskortinum hjer á
landi, heldur mundi nægja að skipa fyrst um
sinn 17 læknahjeruð, og ef það væri gjört,
þá sýndist heppilegast að binda læknahjeruðin við sýsluskipunina; en ef nú þingdeildin
áliti það ekki of mikinn kostnað fyrir landssjóðinn að fjölga læknahjeruðunum úr 17
upp í 20, þá kvaðst hann fyrir sitt Ieyti vilja
mæla með þvf, að það fengi framgang, og ef
það væri. gjört, þá áliti hann læknahjeraðaskipun nefndarinnar heppilega, en á hinn
bóginn sýndist sjer breytingin við 3. grein
ekki heppileg, þar sem stungið væri upp á,
að færa 1600kr. niður í 1400 kr., og vildi
hann þvf mæla með því, að deildin ekki samþykkti þessa grein; hvað snerli 4. gr., þá
væri hann nefndinni samdóma um, að æskilegt væri að hafa ákvörðun um aukatekjur
lækna, en eptir fyrirsögn frumvarpsins ætti
hún ekki hjer við, nema þvf að eins
að fyrirsögninni væri breytt ; hann vildi
því skjóta þvf til deildarinnar, hvort eigi væri
ástæða til að taka þessar athugasemdir lil
greina. Hvað snerti tillögur þingmanns Snæfellinga, þá mætti vel verða við þeim, ef
læknaskortur reyndist, og það niðurlag fyrstu
greinar hjeldist, «að landshöfðingi skyldi geta
gjört breytingar á takmörkunum milli hinna
einstöku hjeraða», svo sem þingmaðurinn
sjálfur hefði gjört ráð fyrir.
f»ví næst var gengið til atkvæða og fjellu
þau þannig:
1. Breytingaruppástunga nefndarinnar við I.
grein:
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1. liður samþykktur í einu hljóði.

þorlákur Guðmundsson,

Þorsteinn Jónsson.
_ —

_

3. ~
—
4. —
—
með 18 atkv. gegn 2.
5. —
—
1 eifiu hljóði.
_ —
—
6. —
—
7. —
—
með 20 atkv.
8. —
—
í einu hljóði.
_ —
—
9. —
—
10. —
—
með 20 atkv.
11. —
f eintt hljóði.
_ —
—
12. —
—
með 20 atkv.
13. —
—
14. —
—
— 18 —
- 17 —
15. —
—
16. —
—
— 17 — móti 3.
17. —
—
í einu hijóði.
18. —
—
------ -------19. —
—
-----—
20. —
—
Síðasti liður 1. greinar (í frurovarpinu)
samþykktur í einui bljóðí.
1.. gr. í heild sinni með áorðnum breytingum samþykkt með 17 atkv. gegn 4.
2. breyliagaruppástunga aefndarinnar við 2.
gr. samþ. með 19 atkv.
3. Greinin með þessarí breytingo samþykkt
i einn hljóði.
4. Breytingarnppástonga nefndarinnar við 3.
grein, að fyrir «1660» komi «1400«, felld
með 11 atkv. gegn 5. En með þvf atkvæðagreiðalan var ógiögg, var við haft
nafnakall og sögðu
já:.
Guðmundur Einarsson,
H. Kr. Friðriksson,
Beaidikt Sveinsson,
Eggert Gunuarsson,
Einar Guðmundsson,
Grímnr ThomBen,,
Bjálmur Pjetursson,.
ísleifur Gíslasen,
Jón Sigurðsson,
Páll. bóndi PáJsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Þórarinn Böðvarsson,

Nei:
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Ólafsson,
Páll Pálsson, prestur,
Tryggvi Gtmnarssön,
Þórður þórðarson,
Var breytingaruppástimgan þatinig samþykkt með 15 atkv. gegn 6.
5. Að fyrir «3 ár» komi »2 ár», samþykkt
með 11 atkv. gegn 1.
6. Að fyrir «2600» komr «2400», samþykkt
með 17 atkv. gegn 2.
7. Greinin í heifd sinni með áorðnum breytingum samþykkt með 13 atkv.
8. Uppástunga nefndarinnar, að nýrri grein
verði við bætt eptir 3. grein, samþykkt með
13 atkv. gegn 4.
9. 4. grein frumvarpsins, setn nú verður 5.
gr., samþykkt með 17 alkv.
10. Fmmvarpið alft i heild sinni, meðáorðnunt breytingum, samþykkt með 13 atkv.
gegn 5.
ll.Samþykkt með 20 atkvæðiwn, að fromvarpið þannig lagað gengi til þriðju umræðn.
Breytingaruppástunga, við frumvarp til
laga tun aðra skipún á læknahjeruðunum á
ísfandi o. fl. (Frá nefndinni, og þremur þingmönnbm öðrum):
að fyrsti liður í 3. gr. firumvarpsins orðist
þannig:
Sjerhverjuro af hjeraðslæknum þeitn, sem
nefndir eru t 2. gr. 11—5., skal veita f
árleg laun 1900 kr., en hvenjum hinna
1500 kr. Launin skitlngreidd tir landssjóði;
að annar liðnr f sömu grein: «Lauoaviðbót
þái — voru settir» falli burt.
Aiþingi 26. jútt 1875.
ísL. Gíslasoa.
þórarinn Böðvarsson.
Einar Ásmundsson. E. B. Guðmundssoú.
Stefán Stephensen. Grímur Thomsen.
Páll Ólafsson. Tryggvi Gunnarsson.
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J’RIDJA LMHÆDA
f neðri deild alþingis.
Á 24. fundi neðri deildarinnar, 30. dag
júlímáhaðar, korh sámkvæmt dagskránni til
þriðju umræðu frumvarp til laga um aðra skipun á læknabjefuðunum á íslandi, eins ög það
var samþykkt við 2. nmfeaðn. Frumvárpinu
fylgdibröytingarappásturiga frá 8 þirigmöntium.
Framtögumaður (Einar Ásmundsson)
kvaðít fáu hafa að bæta við það, sem hann
hefði áður sagt um málið; hann vildi að eins
gfcta þess, að nefnditini hefði ekki þótt ástæða
til að breyta fyrifsðgninni eptir bendingu
landshðfðingja, þvi að það stæði seinast í
fyrirsögninni þeSsi orð: «og fleira», Og þvi
v»ri það ekkert úeðlilegt, þótt frumvarpið
iúnihjeldi <tfleira» en hjeraðafckipunina, enda
hefði frumvarp stjórnarinnaf innihaldið fleira
og þó haft þessa fyrirsögn. Nefndinhi hefði
aptur þótt ástæða til að gjðra þá bröytingu
við frútnvarpið, að ákveða laun læknanna
eptir meðaltali þeirra launa, er þeim væru
ætluð éptir fruihvarpinu, og sett þá uþphæð
fásta, án tillits til þass, hvört læknirinn værí
ungor eða gamöll f embætlinn. þetta hefði
nefndin álitlð Uotalegra fyrír læktiinn, og engan Skaða fyrir landssjóðinn.
Landthöföingí sagðiyað breytingaruppáslungan við þríðju grein miðaði tii þess að
ákveðö iaun iækria eptir öðrúm reglum, en
hingað lil. þessi nppástunga væri þannig
lðguð, áð hún eptir sínu áliti væri óheppileg, hvort setn lllið væri tii Iandssjóðsina,
eða iækúaona. það vaÉri VfSt, að þessi aðferð
jyki t fyrstúnhi útgjöld lamdssjóðsins, hitt væri
óvist bvort Spárnaður sá, er hún seihna
kynnlað hafa i för mað Sjer, yfði honum til
góðs. Bf gjört væri ráð fyrif 20 lœknuró,
yrðu útgjöldih tneiri 2 fyrstu áriri utri 20,000*
króhúr', f næstu 2 árin um f2,000 krónur.
Að víeú bæítlst þelta upp, ef faver læktiif
væri i embætti 10 ár, En þetta væri óvfst,
hitt Víst. Þegar þai* tiæst væri litið til lœknj
anrid sjálfrá, þá vttri þetta að vísn hagur
fytir hina ungu læfena, en óhagnr fyrrr bina,
og SjersCakar kriogothstæðor gætu að vísu
gjóft þessa ákvörðUfl hagantegri í bfáðiná.

En þegör á allt væri litið, mundi það optast
vera nötalegra fyrir embættismanninn, að launin
færu vaxandi, því að þarfirnar færu optast
vaxandi, með því að börnum fjöigaði, og kostnaður þeim til úppfósturs og fræðslu færi að
þvf skapi i vöxt. Ilafln vildi þvi biðja deildina að samþykkja ekki þessa breytingu, þar
sem hún gæti orðið hinum eldri embættismönnum til meiri skaða, en landssjóðnum til
ljettis, og gæti leitt til þess, að alþingi
neyddist til að veita læknum fleiri eða færri
launaviðbót eptlr nokkjur ár.
því næst var gengið til útkvæða og fjellu
þau þannig:
1. I, grein samþykkt í einu hljóði.
2. 2, greift samþykkt í einu hljóði.
3. Breytingaruppástunga frá 8 þingmönnum
viö I. lið 3. greinar samþykkt með 18 atkv.
4. Að annár liður fjelli burt, samþykkt með
14 atkv.
5. 3, grein með áorðnum breytingum samþykkt með 18 atkv.
6. 4. grein samþykkt fneð 21 atkv.
7. 5. grein samþykkt í einu hljóði,
8; Frumvarpið í heild sinni, með áorðnum
bröytingum, samþykkt með 19 atkv.
9. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu,
Frumvarpið vár þannig sent til efri deildarinnar,
FYRSTA UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á 26. fundi efri þingdeildarinnar 2. dag
ágúðtmán. kom samkvæmt dagskránni tii 1.
umræðu frurtivarp til laga um aðra skipun á
læknahjernðuhnih á íslandi, og lleira, oins og
það var samþykfct af tieðri deild aiþingis, og
hafði þvf verið útbýtt meðal þingdeildarmanna
31, júlímán.
Jéri Hjaltalín sagðist játa það, að neðri
ðeiidin hefði yflt'höfoð tekið vél f þettamál,
og að rtiargt væri fœrt lil hins betra. En á
binn bóginh þættu éjer þó töluverðir gallar
á hjer og bvár. Hann hefði nú að vísu, enn
sem fcoihið væfi, litið lartslega á nefndarálitið. En hann hefði strax rekið Sig á misfellu uridir tölul. 4., þar sem einum lækni
25
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væri ætlað að þjóna Snæfellsness-, Hnappadals- og Dalasýslumj og að ank Flaleyjarsókn. |>að væri varla þenkjandi, að nokkur
læknir, hversu röskur sem væri, gæti að
nokkru liði þjónað þessu víðlenda umdæmi;
hann vildi nú ekki tala nm, ef stórsóltir,
kvefsótt eða þess konar gengju yfir landið.
Undir slíkum kringnmstæðum mtindi varla
veita af 3—4 læknum, er allir mundu hafa
nóg að gjöra. Allir vissu, hve örðugt væri
að ferðast hjer á landi, og þegar einn læknir
ætti að ferðast um ^llt þelta umdæmi, þar
hjá efst npp ( Dalasýslu, þá sæju allir, hve
fjarstætt það væri, að skipa einn lækni í það
umdærni, og yrði hann að segja, að slíkt
væri að gefa mönnnm steina í staðinn fyrir
branð. f>að lægi langtum nær eplir því, sem
hann þekkti til, að Dalasýslubúar hefðu einn
liekni út af fyrir sig, og væri þá máske hugsandi,
að hann gæti þjónað Flateyjarsókn að auki.
Um bin nýju læknabjeruðin ætlaði hann ekki
að tala að sinni.
Ilann sæi, að þar væri
rnörgu kippt í betra horf, þó ekki væri það
fullnægjandi, sem eigi yrði heldur búizt við.
Svo væri og annað. í þessu frumvarpi, er
hann eigi gæti fellt sig við, og það væri
þessi taxti, sem settnr væri npp fyrir aukaverk lækna. Sjer þætti slórt spursmál, hvort
bann ætti lijer beima. Að minnsta kosti væri
hann ekki of hár. þegarmaðnr lili til slíkra
taxta í öðrum löndum, þá væri þar stór munur á.
Prússneski taxtinn væri 4 sinnum
bærri; hollenzki taxtinn 8 sinnum bærri, og
hinn enski hjer um bil 4faldur, eins og hinn
prússneski. Hann til færði eigi þessa taxta í
því skyni, að hann ætlaðist til, að menn byndu
sig nákvæmlega við þá. En menn yrðu á
liinn bóginn lika að varast, að gjöra lækntinum framtiðina óaðgengilega, og enginn
gæti neitað þvi, að þaríirnar væru að aukast,
atlt væri orðið dýrara, er að lífsins viðurhaldi
lyti. Mundi því ekki vera af vegi að hækka
taxta þennan, svo að það gæti orðið hjer um
bil sómasamleg þóknun; afarborgnn vildi
hann alls eigi fara fram á. Hann vildi taka
til dæmis borgnn þá, er læknirinn ætti að fá
fyrir að yfirheyra mann og ráðleggja honnm,

að htin gæti álitizt optlega næsla hlægileg.
Ef hann t. a. m. ætti að yfirheyra mann
langt að, sem ekki væri í sínu umdæmi, þá
mundi hann varla geta lokið þeirri yfirheyrslu
á minna en 1 eða 2 tiinum, og fyrir þetta
ætti bann að fá 25 aura. Ef nú læknirinn
enn fremur ætli að geta gætl skyldn sinnar,
þá þyrfti hann að útvega sjer ýmisleg verkfæri, einkum þau, er heyrðu til handlæknisóperatíónum; og þessi verkfæri væru afardýr;
þau gætu bæglega hlanpið upp ( (leiri þúsund dali, þó eigi værn tekin nema hin nauðsynlegustu, þannig að læknirinn væri fær um
í flestum tilfellum nð geta látið hjálp sína i
tje. Pessi kostnaður legðist allur á lækninn fram yfir aðra embættismenn, og svo
væri þessi verkfæri fyrir hann þar að auki
dnutt kapilal. Hann hefði heyrt sagt, að
annar taxti væri á Færeyjnm en erlendis, og
jafnvel lægri en þessi, og gæti hann ímyndað sjer, að læknir sá, er nefndin hefði ráðgazt við ( þessu efni, mundi máske hafa látið
leiðast af því. En menn yrðu þó að gæta
þess að gjöra læknunum mögulegt, að láta
hjálpina verða sem fullkomnasta, að unnt væri.
Að öðru leyti væri hann helzt á þvi, að þessi
ákvörðun ætli að vera sjerstök, en ekki í
þessu fruinvarpi. Ilann kvaðst nú ekki ætla
að ræða um þelta frekar að sinni, en áskildi sjer að koma með breyiingaratkvæði
sin seinna.
Sighvatur Árnason sagðist ekki geta
neitað því, að sjer hefði dottið sama í hug,
að því er snerti tölulið 4.; én með þvi hann
væri ókunnugur þar vestra, vildi hann síðar
ráðfæra sig við þá, er þar þekktu betur til.
Sömuleiðis befði hann eigi getað fellt sig
við þennan taxta, ekki af þvi, að sjer þætli
borgun þessi í sjálfu sjer of há fyrir hvað
eina. En maður yrði að hafa sjerstaklegt
tillit til annara kringumstæða hjer á landi.
Það dygði eigi að vitna til þess, að sams
konar borgun væri 8falt hærri í öðrum löndum. Iljer á landi stæði allt öðruvísi á. Eins
og allir vissu, væri fjarska-örðugt að leita
hjer læknishjálpar og kostnaðarsamt.
Sjer
virtist þvi menn ættu heldur að hafa sjer það
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hugfast, að hafa föslu launin að sínu leyti
hærri, eins og hjer svndist vera allríflega i
lagt með laiin lækna, en fara varlega á hinn
bóginn í að ákveða fyrir hvert smáviðvik
þeirra. Allir yrðn aðjáta, að efnahagur hjer
á landi væri minni en annarsiaðar almennt,
og yrði að sníða þannig stakk eptir vexti,
og opt væru það þeir einir, sem ekki hefðu
aflögum, er leita þyrftu læknisins opt langar
leiðir. Hefði hann. því heldnr kosið, að
þessari ákvörðnn í 4. grein hefði eigi verið
hreift.
Þætti sjer líklegt, að hann síðar
mundi vilja eiga þátt í að felta hann úr eða
iækka taxtann að öðrum kosti. Viðvíkjandi
öðrum atriðum málsins vildi liarin geyma sjer
að gjöra nokkrar athugasemdir þangað lil við
2. umræðu.
Eiríkur Kútd sagði, að sjer þælti eigi
eiga við að ræða einstakar greinir á þessu
stigi málsins; mundi hann þvf eigi lengja
umræðurnar að sinni, en áskitja sjer rjett til
breylinga, ef til vildi, við 2. umræðu, að minnsta
kosti mundi hann þá fara nokkrum orðum
tim málið í þess einstöku greinum.
Jón Hjaltalín sagði, að sjer þælti vel
til fallið, að hinn heiðraði þingmaður Barðstrendinga og hann sameinuðu sig nm breytingaratkvæði við tölul.4, þar sem hann væri
gagnkunnugur þar vestra. Hvað snerti ræðu
þingmanns Rangæinga, þá vildi hann laka
það aptur fram, að hann ætlaðist eigi til, að
sett yrði upp nein afarborgun, heldur nokkurn veginn sómasamleg þóknun, sem varla
gæti orðið nein sjerleg útgipl. Að öðru leyti
vildi hann geta þess, að því er föstu launin
snerti, að þau virtust að vísu vel viðunanleg á
pappirnum ; en menn gættu þess yflr höfuð
eigi nægilega, hve þarflrnar væru orðnar
miklu meiri og allt dýrara á seinni tímum.
Áður hefði vefið öðru máli að gegna, þar
sem allt hefði þá verið ódýrara, og læknirinn
hefði allajafna haft ábúðarjörð afgjaldslaust.
Að öðru leyti ællaði hann ekki að fara langt
inn í málið að sinni, heldur, ef honum lilist,
að koma fram með breytingaratkvæði sin síðar
meir.
Jón Pjelurtson sagðist að eins vilja

geta þess, að sjer þælli skiptingin undir 7.
og 8. tölul. geta verið betri, en hann ætlaði
sjer að geyma að tala um það ítarlegar þangað til við 2. umræðu.
Stefán Eiríksson sagðist þó verða að álfta, að vel ætti við að ráðgjöra breytingaratkvæði við þessa uinræðu. Gn að sinni
ætlaði hann einungis að benda til 4. greinar,
er ákvæði aukaborgun handa læknum. það
væri að vísu salt, að hún í sjálfu sjer út af
fyrir sig væri eigi há, en það væri eigi heldur af miklu að taka hjá almenningi. Sjer
sýndist raunar fyrir sitt leyti, þegar litið væri
til hins sjerstaklega ásigkomulags lands þessa,
að hún gæti verið nær sanni.
Læknirinn
ælti að hafa 4 krónur fyrir dag hvern, er
hann væri á ferð til sjúkra> þá gæti það
orðið allmikil borgun, þegar honum þar á
ofan væri lagður hestur, og hestur fengist
ekki til slíkrar ferðar fyrir minna en 2 kr.
um dag hvern, og yrði þá hinn sjúki aumingi
að borga um daginn 6 til 8 krónur fyrir utan meðul og aðrar aukaborganir, sem til
færðar væru i 4. gr. Væri því næst sjer að
koma með breytingaralkvæði í þá átt, að 4
krónur í þessu lilfelli yrðu settar niður i 3
krónur.
Jón Hjaltalín sagði, að það gæli aldrei
talizt beinlínis sem borgun til læknisins, sem
gengi í ferðakostnað. Menn yrðu að gá að
því, að læknirinn eplir þvi sem hagaði til á
þessu landi, og sem yrði að fara út í hvert
foraðsveður sem væri, yrði að vera vel útbúinn að fötnm og öllu. Sá kostnaður, sem
þar af flyti fyrir lækninn, væri meiri, en
menn hugsuðu.
Marga mundi eigi renna
grun í, hvilikt fataslit það væri, og svo mundu
fáir vera svo skapi farnir, að þegar þeir
þæðu næturgreiða eða þess konar, að þeir
eigi greiddu meira eða minna fyrir sig.
Hann gæti þvf vel ímyndað sjer, að borgun
þessi væri of lág í staðinn fyrir of há. Hann
mundi seinna koma með breytingaratkvæði
sín í þessa stefnu, og vonaði hann, að þau
mundu eigi hneyksla neinn sakir þess, að
þau færu fram á nokkra óhæfu.
Þá tóku eigi fleiri til máls; var því geng25*

196
ið tll atkvæða, Qg var samþykkt með 10 at- þessvegna ekki vert að gjöra miklar breytkvæðum, að málið gengi til 2. umræðu, en ingar við það, þar sem með þvf væri unnið
enginn stakk upp á, að nefnd yrði sett í því. hið mesta framfarastig í einu af velferðarmálum landsins. það væri að eins komin
Breytingaruppástunga við frum- fram ein breytingaruppástunga um aðra skipvarp til laga nm aðra skipun á læknahjeruð- un á einu af læknahjeruðunum, en þessi
unum á íslandi og fleira. (Frá Jóni Pjet- breyting væri eigi alveg eins nauðsynleg og
máske sýndist, þar sem landshöfðingjanuro
urssyni, 4. konungkjörnum þingmanni).
væri veitt vald til að þoka til um læknahjerVið 1. grein:
7. töluliður breytist þannig: «Strandasýsla, uðin, eptir því sum sýslunefndirnar kynnu að
að Bæjarhrepp undanskildum, og Garps- stinga upp á. — fæð hefði verið talað um
dals- og Staðarprestaköll f Barðaslrand- laxtann, og gæti það vel verið, að hann væri
nokkuð óviðfelldinn og smágjörður, en hann
arsýslu»;
8. töluliður þannig: «Húnavatnssýsla og Bæj- vildi þó. fallast á hann elns og hann væri, og
arhreppur í Strandasýslu*;
og það meðfram af því, að reynslan hefði
9. töluliður þannig: «Skagafjarðarsýsla, að þegar sýnt, að roesta þörf væri á, að hann
fráskildum Fells-, Barðs- og Knappstaða- væri til, þar eð hinir efnalitlu annars gætu
prestaköllum».
orðið fyrir gjörræði; en efnamennirnir þyrftu
ekki að fylgja honum svo nákværolega, og
mundu vfst naumast gjöra það, þar sem við
ÖNNUR UMRÆÐA
góðau lækni væri að eiga, er hefði ómak
( efri deild alþingis.
fyrir þeim.
Á 28. fundi efri þingdeildarinnar 4. dag
Jón Pjetuvsson sagðist hafa gjört breylágústmán. kom samkvæmt dagskránni til 2. ingu við 7., 8, og 9. gr. en þó að hann áliti,
umræðu frumvarp til laga um aðra skipun á að læknaumdæmunum væri betur skipað á þá
tæknahjeruðum á íslandi og fleira.
leið, vildi harin þó falla frá þeim, og með
Jón Hjáltalin sagðist hafa tekið það fram fræm af því, að svo mörg mál væru eptir,
við fyrstu umræðu þessa máls, að sjer þætti Og svo langt liðið á þingtímann.
mjög vel vera gengið frá því; hann sagðist
Pórður Jónasson sagðist ekki ætla að
einnig hafa tekið það fram, að hann mundi vera margorður um þetta mál, sem þó væri
gjöra breytingaruppástungu við I. gr. 4, rojkils vert, og er því yrði frarokvæmt, bætti
lölulið og við 4. gr , hvað taxtann snerti, en kjör læknanna til mikilla rnuna. En það
við nákvæmari yBrvegun, og þegar hann væri eitt ( þyí, sem hann eigi gæti fellt sig
hefði litið til þess, hve vel að neðri deildin við, og þaðværi, ef hann annars hefði skiiið
hefði leyst þetta af hendi, og hversu mikil frumvarpið rjett, að sjer virtist, sem að laun
framför þetla væri f samanburði við það, sem læknanna skyldu ver» ákveðin i eht skipli
hingað til hefði verið, þá hefði hann alveg fyrir öll; sjer fyndist þelta ekki vel hugsað,
fallið frá þessu — kvaðst hann einnig ælla, eða hagkvæmt, því að það kæroi ejer vel að
að bezt raundi vera að ræða sem minnst um eiga von á, þegar aldur færist yfir erobæUisfrumvarpið, þar sem menn varla mundu bæla manninn, og honum aukast útgjöld, að eiga
það mikið, og vildi haun þyíóska,að því strax vop á viðbót í launum sínum- Svo væri og
yrðj vísað til 3. umræðu.
annað atriði, sem hann gæR ekki fallizt á, og
Qlafur Pálsson sggði, að þann væri al- það væri um taxta þaun, er hjer er settur,
veg samdóma hinum háttvirta 5. kqnungkjörna þvi hann kvaðat ekki geta verið honum með
þingmanni, að bezt mundi vera að fara sem nokkru móti meðmællur, enda væri taxti
fæstum orðum um frumvarp þetta, það væri ekki til í Danmörku nema frá gömlum tiðum,
mjög vel úr garði gjörf af neðri deildinni og frá 1672 og 1833,. en hvoíugmn væri þófylgt.
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Taxti Væri reyndar til á Færeyjum frá sömu
tíð, en þeelti þar lítil hót eða framför; hann
gæli og valdjð misskilningi og misgruo, þegar að læknirinn t, a.m. væri sóltor lil
eiohvers sjúklings, en kæmi um lelð við hjá
fleirum sjóklingum, að kostnaðurinn þi lenti
allor á þeiin, sem sótti lækninn, en það
væriþó ekki sanngjarot; svo ætti læknirinn
sjálfur að meta, þvað opt hann þyrfti að koma
til sjúklingsins, og gætu þá orðið deildar
meiningar uro málið, þegor (‘misklið kæmi.
það væru til læknataxtar annarstaðar t. d. í
Hertogadærounum, euþar af leiddi ekki, að
bann væri nauðgynlegur, það væri Ifka til
taxti fyrir prókóratóra, en þættt ekki tii mikilia þóta; þegar nú á allt væri litið, þá virtist
sjer margt vera, er frerour mælti roóti en
með læknataxta, enda mnndi taxti annars vera
kominn á i Hanmörku fyrir löngu síðan.
Eírikur Xttfd sagði&t vilja lýsa því yfir,
að bann vært í flestu samdóma frumvarpi
peðri deildarínnar, og mundi hann að minnsta
kosti láta sjer lynda það. Hann kvaðst einungis ætla að fara fáum orðum um 1. gr.
4. tölulið, og yrði hann þá að játa, að læknisumdæmi það væri Ijarskalega stórt, og- með
óilu ókleyft fyrir ejnn lækni að gegna þvf,
ef sóttir kæmn upp; það hefði maður úrneðri
deiidinni ráðfært sig viö hann um þetta atríði, og hefðj hann eigi sjeð annað ráð, en
að tveir lækpar væro settir í þessn nmdæmi,
ep þetta hefði neðri deildin eigi sjeð sjer
fært. Nú, $em stæði, væri duglegur og ötull
lækntr í Snæfellsnessýslu, og bætti það þvi
he|dur úr þessu, svo gæti og landshöfðingi
með ráði þingsins breylt þessu í betra horf,
þegar fram I sækti; neðri deildin hefði bæit
Flateyjarhrepp við þetta umdæmá, og væri það
kannske eptir sinni uppástungu, en sá galli
væri þó þar við, að þegar þaðan yrði leitað
læknisí Stykkishólro,gætisvo aðborið, aðhanitt
eigi væri heima; en væru tveir læknar, annar i Dala- og hino i SnæfeHsness-sýslu, þá
værí þelta roiklu haganlegra, og hægra við
að fást, eo uro það ætlaði hann ekki að gjöra
neina uppástungu í þetta sinn, þvi sjer væri.
Ijóat, að neðri doitöin hefði gjört það, ef

nokkur úrræðí hefðu verið sjáanleg til að geta
komið 2 læknum í þetla urodæmi, enda væri
hjer nógur dagur til stefnu, og þá væri þinginu innanhandar, að breyta þessu til batnaðar.
En það værí eitt óljóst fyrir sjer I frumvarpi
þessu, og það væri helrt við S.grein ; sjer virtist nefnilega, að eigi vœri hægt að sjá, hvort
læknar þeir, er nefodir eru f 2. gr., og sem
þegarhafa fengið föst embætti og tofórð fyrir
launaviðhót, eigi skulí fá hana, en ef svo
væri, þá væri sllkt alveg ófært, þár sem ifka
laun þeirra eigi væru of mikil, og yrðu þeir
þvi ver seltir en aðrir læknar þar sem þeir
byggju í kaupstað, eraltt væri dýrara en annarstaðar: það væri t. a m. tvennt ólíkt fyrir
lækninn að búa i Stykkishólmi, eða eins og
áður var, oð hafa slíka kapílalsjörð sem Ðjarnarbðfn til ábúðar, en nú f stað þess nokkra
dali. — Viðvíkjandi 4. gr. gæti hann reyndar fundið ýmislegt að hcnni, svó sem það, að
12 sk. væri borgooin fyrir að rannsaka sjúkling, og þætti sjer það hneykslaniega lítið; en
engu að síður væri það þó til mikilla bóta, að
hafa fast tillekna borgun, ör lækninum bæri,
og væri það iika til að koma í veg fyrir gjörræði frá lækntsins hlið. það væri sín sannfæring, að þessi taxli væri allur of lágur,
en það væri til þess, að gjöra fátæklingnum
hægra fyrir að leyta sjer lækóishjálpar, og
þess bæri og að gæta, að þelta væru eigi aðaltekjur lækna, því þeir vjérti á föstum tannum. Hann kvaðst því álíta þetta betra f
bráð, meðan ekki kæmi ný reglugjörð um
aukatekjnr lækua, sem hann teldi víst að bin
seinni alþingi fyndu ástæðu til að setja á
stofa, ef þar um kæmu uppástnngur frá ferodsbúum eða læknum sjálfum. Hann kvaðst
einnig vita af eigin réynslu, hve óþægilegtað
það optiega væri að hafa eigi neitt fast að
halda sjer til; hann gæti þvf eigi verið binum háttvirta 1. konungkjörna þingmanni
samdóma um það, að þessa þyrfti ekki með.
En það væri eitt, sem vantaði, og það væri
ákvörðun nm, að læknum bæri engin þóknun
fyrir sveitarómaga fremur en ððrum embættLsmönnum, að undanteknum ferðakostnaðinonj.
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SigKvatur Árnason sagði, að þó svo
kynni að fara, að hann greiddi atkvæði fyrir
frumvarpi þessu, þá væri hann ekki nærri
ánægður með það.
Gn af þvi hann játaði,
að timi þingsins væri naumur, og mörg merk
mál væru enn óafgreidd, og með því þetta
mál væri f sjálfu sjer nauðsynjamál, þá væri
máske rjettara að setja ekki fyrir sig þessa
galla að svo komnu. það væri vitaskuld, að
nauðsyn bæri til að fjölga læknum, enda væri
nti stórt stig stigið í því tilliti, og væri óskandi, að sá mikli læknaakur jafnkostbær yrði
ekki arfakenndur. Ert þegar menn núáhinn
bóginn gættu kostnaðar þess, er af læknafjölguninni flyti, þá væri hann eigi smáræði.
7 læknisumdæmi kæmu þannig til að kosta
landssjóðinn 10,000 krónur, og áliti hann
slfkt eptir efnum hans of langt farið. Viðvíkjandi 4. grein, þar sem dagpeningar læknis
væru reiknaðir 4 krónur, þá væri það að
vtsu eigi há borgun, en aptur væri hins að
gæta, að þetta væru embættismenn með fðstum launum, sem álíta mætti vel lifvænleg.
Þætti sjer eiga við með lækna, sem aðra embættismenn, að farið væri vægilega í að ákveða
borgun fyrir slíkarferðir. Sýslumennfengjnl.a.
m. eigi nema 3 kr. og sýslunefodarmenn 2 kr. um
daginn. í þessu væri engin samhljóðun. Gætu
meno og átt þaðvíst, ef þessu væri slegið
föstu, að aðrir kæmu á eptir og vildu hafa
sömu borgun.
Hjer væri því eigi nægilega
tekið tillit til kriogumstæðanna. Þegar nú
kæmi að 4. lið 4. greinar, þá þætti sjer sjer
i lagi óhafandi þessi 25 aura borgun, ekki
sakir upphæðarinnar, heldur þælti sjer óhafandi í lögum eptir kringumstæðum hjer á
landi að ákvarða borgun fyrir það, þó einhver þyrfti að tala nokkur orð við lækni um
ráð hans við sjúkdómi.
Menn hlytu að sjá
það, að þar sem væru víðlendar sveitir, væri
næsta örðugt að leita læknis, og ef sú yrði
nú reyndin á, að slíkt ætti að borga, auk
heldur annað, þá mundi þetta, þó Iftið væri,
fæla menn frá því að leita læknisráða og
snúa sjer heldur til skottuiækna og homöopatanna, að minnsta kosti ef læknirinn hefði
ekki öllu meira álit á sjer en þeir. (Jón

Hjaltalín: »f>eir vilja líka hafa sitt«). Svo
væri og annað, að undir eins og þetta yrði
lögleitt, væri hann hræddur nm, að læknum
mundi jafnvel þykja þetta litil borgun, og
mundu vilja auka hana, og yrði með þessari
ákvörðun geflð tilefni til þess. Enn væri það,
að hann gæti eigi fellt sig við þennan taxta;
þessi upptalning á borgun fyrir ýms aukaverk, sem væru smáræði, þælti sjer næsta
óeðlileg hjerálandi með jafn-erflðum kringumstæðum. f>að mundu máske þykja öfgar,
er hann hefði sagt um dagpeningana, en
það væri auðveldlega hægt að reikna til 25—
50 króna, er kosta þyrfti til að sækja lækni
um lengri leið. Gæti slíkt orðið ærinn kostnaður fyrir efnalitla menn og jafnvel að kúgun, sem fældi menn frá að leita læknis;
mætti slikt ekki eiga sjer stað, þár sem um
launaða embættismenn væri að tala, og þess
utan borga þeim hvert smá-handarvik. Væri
þvf eigi þetta mál komið svo langt sem það
komið væri, og áhorfsmál, hvort vinnandi væri
til, að það yrði fyrir löngum vafningum,
mundi hann hafa viljað gjöra allmargar
breytingar við það.
Stefán Eiriksson sagði, að þegar væri
búið að ræða töluvert um þetta mál, og hefði
hann litlu við það að bæta. Við fyrri umræðu máls þessa hefði hann vikið á 4. grein
frumvarpsins, og ætlað, að hún mundi eigi
vera sem heppilegust, og hún væri það sannarlega ekki. það mundi verða allþungbært og
rjett ókleyft fyrir fátæklinginn að borga lækninum þessa dagpeninga um lengri leið; þegar
líka þar ofan á bættist, að hann yrði að leggja
honum hesta, sem mundi kosta hann 3—4
krónur að auk. Líka þætti sjer það vel f
lagt, að borga lækninum 4 krónur fyrir að
fara snögga ferð fram á skip, er lægi rjett
fyrir landi. Þessi grein hafði að sinni skoðun aldrei átt að vera til. það væri auðvitað,
að frumvarpið væri í sjálfu sjer nauðsynlegt,
því ótal kvartanir hefðu opt komið frá þjóðinni um læknaleysi hjer á landi, en annað
mál væri það, hve Ijettbært það yrði fyrir
landssjóðinn.
Hvernig læknaumdæmunum
væri skipt niður, gæti hann vel fellt sig við,
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«inkum þar sem neðri deildin hefði viljað
gefa landshöfðingjanum vald lil eptir uppástungu hlutaðeigandi sýslunefndar að gjöra
þar á nauðsynlega breytingu, þá gæti sá galli
á frnmvarpinu allt af lagazt, og þess mundi
eflaust þurfa við i sumum greinum. Aptur
á móti hefði hinn háltvirti I. konungkjörni
þingmaðnr tekið það fram — og því væri
hann alveg samþykkur — hversu hæpið væri
að ákveða vissa borgun fyrir ferðir lækna.
Mennvissu það, að þegar læknirinn yæri sóttur
langa leið, þá væru ótal á leiðinni, sem vildu
leita hans, og þá væri spursmálið, hvort þeir
ættu ekkert að borga heldur að eins hinn,
er fyrst hefði sótt hann. þess vegna yrði
hann að taka það upp aptur, að þessi taxti
hefði aldrei átt að vera ákveðinn, og hann
gæti því ekki gefið alkvæði sitt fyrir 4. gr.
Sig furðaði á þvf, að neðri deildin skyldi
eigi hafa beldur komið með reglugjörð um
það, að þessir sýslulæknar mættu panta meðul sfn beiot frá Höfn, f staðinn fyrir að vera
bundnir við að kaupa þau með 100-200%
uppásetning hjá apótekurum hjer á landi;
sjer hefði þótt það liggja eins nærri, og það
hefði enda orðið læknunum ábatameira en
þessi umrædda taxta-grein. En hvað sem
nú þessu liði, mundi hann, eptir því sem á
stæði, gefa frumvarpinu atkvæði sitt að undantekinni 4. gr.
Jón Hjaltalin kvaðst nú um hrfð hafa
heyrt á ræður manna, og hefðu ýmsar meiningar komið fram.
Hinn háttvirti 1. konungkjörni þingmaður hefði álitið það óheppilegt, að laun lækna færu eigi vaxandi eptir
aldrinum, heldur fengju þeir fullkomin laun sín
þegar i stað. Við nákvæmari fhugun mundi
þetta eigi reynast svo, og mundi hægt að
sanna bonum það.
Ekkert væri skaðlegra
fyrir hinn unga erobættismann, en að komast þegar við byrjun embættisstarfa sfns f
skuldir, en þetla yrði þóopt ofan á, ef launin frábyrjun væru lág, og befði hann nokkra
reynslu-fyrir því sjálfur. Og þó nú embættismaðurinn ætti von á einhverri launabót,
kæmi hún optlega um seinan; afleiðingar
hinna fyrslu skulda væru þá búuar að festa

allt of djúpar rætur. Svo væri og aðgætandi,
að þetta gæti gengið út yfir föðurlaus börnin, því að ekki væru læknar ódauðlegri en
annað fólk, og sizt á þessu landi. Við þetta
væri og sá kostur, að þvf hærri sem launin
vœru frá byrjun, því hæíri yrðí «pensíón«
ekkjunnar. Hann yrði þvf að ætla, að neðri
deildin ætli sjerlega miklar þakkir skildar
einmitt fyrir þessa ákvörðun sína. þar sem
sami þingmaður hefði talað um taxtann, þá
gæti hann eigi neitað þvf, að sjer heföi eigi
þótt hann tala sem allra-skilmerkilegast.
Taxtinn væri sannarlega lágt settur, og það
lægsta sem hann vissi lil f öllum heimi, nema
máske á Færeyjum; en við nákvæmari yfirvegun ætlaði hann að betra væri þó að hafa
þennan taxta, en engan. Hann vildi taka til
dæmis, þegar læknirinn væri á ferð, þá væru
það raargir, er leituðu hans, og væri það þá
eigi órýmilegt, að læknirinn fengi ekkertfyrir ómak sitt og tímatöf, sem optlega gæti verið
mikil ? þingmanni Skaptfellinga hefði óað við,
að borga skyldi lækninum 4 krónur i dagpeninga. En hann vildi þá spyrja hann, hvort
honum þætti of mikið að fá sínar 6 krónur
og ferðakostnað dag hvern. Svo hefði honum
þótt ófært, að leggja lækninum hest að auk.
Hann kvaðst þó eigi skilja annað, en flestir
mundu eiga einhverja dróg, og ef þeir ættu
enga, gætu þeir eflaust lánað hana hjá einhverjum góðum manni. Pað væri undarlegt
að vilja dyngja því upp á læknana, enda væri
margur annar kostnáður, er legðist á lækninn f þessum erfiðu ferðalögum bjer á landi,
og gætu þeir jafnvel eytt 4 króna igildi
á einum degi, þó ekki væri til tekið nema
einbert fataslitið. það mundi þvi vera alveg
óhætt að lofa þessum 4 krónum að standa.
þessar og aðrar eins ástæður væru þvf næsta
Ijettvægar, nema til að lengja þingtímann,
lil þess væru þær góðar. Hann yrði að leiða
athygli þessara heiðruðu þingdeiidarmanna
að þvf, að launin og aðráf inntektir lækna
gætu orðið svo lág, að menn hælfu að sækja
um embættin,. það væri roörg dæmi tilþess,
og þá væri eigi betra að fara að bjóða þau;
ekki yrði þáð ódýrara. Eitt dæmið hefðum
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vjer á íslandi sjálfu, það væri prestaeklan.
Af hverjn mundi hún sproltin, nema af því,
að mönnum hefði eigi verið gjört sem að*
gengilegast að verðo prestar. Að öðru leyti
væri vist um það, eins og hann þegar hefði
tekið fram, að það væri stór framför að fá
20 lækna, þó það í rauninni væri ónógt, en
menn gætu heldur eigi ætlazt til, að á þvf
yrði ráðin hót til fullnustu allt í einu. Neðri
deildin ætti því lóf skilið fyrir aðgjörðir slnar f þessu máli, og væri vfst ekki vert fýrir
þessa deild að fara að gjöra breytingar hjer
á að sinni; líka hefðu menn nú heyrt fyrir
ekemmstu, hve langt væri eptir af þingtfmanum, og þingmenn vissu Ifka, bver mál væru
enn eptir óafgreidd.
Bergur Thorberg: |>ar sem því hefði
verið hreift, að hve míklu leyti þessi nýja
ákvörðun um laun lækna mundi geta haft
ábríf til bins verra á kjör þeirra lækna, er
tiú varu f embsttum, þá yrði bann fyrir sitt
leyti aðætla, að bún mttndi engin áhrífhafa
á þau f þá ált, eins og h'ka tilvitnunín
til hinna almennu launalaga
bæti vott
uin, þar væri sjálfsagl gjðrt ráð fyrir, að þessir
læknar hjeldu þeim iaunum, er þeir hefðu
og sem þeim befði verið beltift, sem persónulegri vfðbót, sð því teyti þau væru hærrl
en bin nýjo laun. Bitt væri líka mjóg ósaötigjarnl, ef ekki væri svo. Að þvf, er snerti
frumvarp þetta í beild stnni, þá geðjaðisl sjer
það þulantega vel, og mondi varla vert að
fara að gjöra við það breytingsr, og það
meðfram af þeirri ástæðu, að sh'kt kynnl
að spilla fyrir málúni í heild sínoi, semaliir
játuðu að vsri uauðsynjamál. Bann gæti
aptur á móti eigi nntað þvf, að sjer þætln
laoiúa hjer nokkuð lágt sett, svo óg taxtian.
í sambandi við þétta viidi hann geta þess,
að ákvövðnn sú um aukatókjur iækna, erhjet
væri sett, mundi að vfsu að mestu lieyti
byggft á saws kónar regium fyrir Fiertyjar f
tögnm 8. jan. 1872, en þó f summn gríinbM sakkuð iatgri.
Ett hvað sem nú þessu
lifti, ffinnði hanu þé eptir áafæðum frllast á
þesfla grekí; því að betra vsðrii að bafa þenuau
tasxtð eh engan; yrði það þægilegri btáör hyrir

lækninn, óg þá, er gjalda æltu, að hafá að
einhverju vfsii að gangn. Það værl sjélfsagt
opt óþægilegt, að það kostaði nokkuð að afla
sjer lífsins gæða; en slíkt væri nú einu sinni
lögmál, er gengi yfir allan heim, og yrði eigi
rasknð; menn yrðu þvf að finna sig I þvf, þó
þeir þyrftu að borga fyrir læknis-hjálpina.
Aptur væri það skylda borgáralégra laga að
reisa skorður við því, að borgunin væri Sött
of há.
Ásgeir Einarsion sagði, að sjer virtust
ræðnr suinra þingdeildarmanna iýsa því, að
þeir ætltiðu sig sitja á ráðgjafarþingi, en ekki
löggefandi þingi; það væri eins ogþeirvænt
stöðugt að leitast viðaðgefa stjórninni bendihgdr um, hvemig hún ætti að laga þetta,
sem þeim eigi Ifkaðr. Hínn hátlvirti 5. konungkjörni þingmaður hefði sýnt fram á, að
þessi ákvörðun um laun nýju læknanna, nt.
að þau væru heldttr há f byrjuninhi, mundi
eígi vera svó báskaleg, sem sUmir þingmeno
hefðu látið á sjer skilja, og væri bann honum aiveg samdóma i þvi. Menn gætu máske fært það til, að ef það væri óspihmarmenn, er tækjtt við embættirtu, mundn þeir
sólunda laununum f einu vetfangi. Eh hvað
væri þá betráað vera að bteta við þá? Máske til þðss þeir gætu sem lengst hangið (
óreglúnni? En aptur á móti, ef maðurinn
væri ráðdeildarmaður, mundi bann með fórsjá sinni neyta þeirra efna, er f höndum væru,
tii þess aft búa f haginn fyrir slg. (Nokkrír
áheyrendur: Bravól bravo!) Þaftæuiköönske að ganga tíl, eins og þegar væri verið
að veita göailu prestnnurn hvert brauðið öðrti
betra til að níða það niðtir, án þess að taka
nokknrt lilllt til þess, hvort maðurinn værí
dugrtaðatmaðúr, efta úttangað fytlisvfB. Þessí
brauðaveiting eptir aldri liktíst að sfnu áliti
nokklið þvf, að verið væri að (elja ltðitö á
hornunurti á útlrfáíðri gdmaíá. StímUffi hefði
þólt taxtinn æríð hár fyrir atífcavðrk fæfcna.
Kn sjer þætii það nndarlegt skap, pegar um
hórlstr fflauna væriað ræða, þegár fcóba títantlS'
værl f barnenanð cða þvf uffi Hkl, að vera
þá að rnefa Ifflð sem nákvæmast eptir köparauratafl, Sjer vlrfist það hein vanvitðá fyrir
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þingið að láta það lesast út um landí alþingistíðindunum, að menn hefðu verið að
þrátta bjer um slika smámuni, eins og þetta
væri. það hefði að vísu koinið fram breytingaruppástunga, er hefði snert kjördæmi sitt,
og þó hann hefði máske viljað fara einhverjum orðum nm hana, þá vildi hann eigi
tefja fyrir málinu með því að sinni, einkum
þar eð landsböfðingjanum væri gefið vald lil
að gjöra breytingu á umdæmunum seinna
eptir uppástungum sýslunefndanna.
Stefán Eiríksson tók það fram, að hinn
háttvirti 5. konungkjörni þingmaður gáði eigi
að því, að með því að slá þessum taxtaföstum,þá gæti þetta orðið til mesta skáða fyrir
lækninn, því það mundi eflaust margur
rfkismaður og embættismaður borga lækninum miklu hærri aukaverk, en hjer væri tiltekið, en þegar þetta er ákveðið f lögunum, mundu þessirmenn nota sjer það. Það
lægi því f augum uppi, hversu slíkar reglur
væru varúðarverðar. Þar sem sami þingmaður hefði stuhgið þvi að sjer, að hann mundi
sjálfur þyggja sfnar 6 krónur f dagpeninga á
þingi, tæki hann sjer það ekki mjög nærri.
þingmaðurinn mundi vera með sama marki
brenndur f þvf tilliti, enda þó hann stæði
betur að vigi með sfnar 6 krónur, þar
sem hann gæli gengt öllum sínum stðrfum
án þess að fella þau niður, og þvi gæti hann
að miklu leyti stungið krónnnum í vasa sinn,
þar sem aðrir út um landið yrðu að gefa
þwr að miklu leyti út daglega.
Fyrst Ðeiri tóku eigi til máls, bar forseti
frumvarpið upp til atkvæða, og fjellu þau
þannig:
í. Breytingaruppftstunga frá 4. konungkjörna
þingmanni. Tekin apturaf honum sjálfum.
2. 1. gr. frumvarpsins samþykkt i einu hljóði.
3. 2. gr. samþykkt f einu hljóði.
4. 3. gr. samþykkt með 10 atkv.
5. 4. gr. samþykkt með 9 atkv.
6. 5. gr. samþykkt með 8 atkv.
7. Að frumvarpið f heild sinni, þannig Öbreytt,
skyldi ganga til 3. umrædu, samþykkt f
einu hljóði.

ÞRIÐJA UMRÆÐA
í efri deild aiþingis.
Á 30. fundi efri þingdeildarinnar 6. dag
ágústmán. kom samkvæmt dagskránni til
3. umræðu málið um frumvarp til iaga um
aðra skipun á læknahjeruðunum á fslandi,
og fleira.
Siffhvatur Árnason sagðist einungis ætla
að geta þess, útafþví sem hann hefði hreift
mótbárum gegn þessu frumvarpi við aðra
umræðu þessa máls, að hann hefði fallið frá
að koma með breytingaratkvæði af þeirri ástæðu, að hann befði eigi viljað vera orsök
f því, að mátið vefðist fyrir á svo stuttum
tfma tii þingloka, en þó einkum af þvf, að
hann hefði sjeð fram á það, að deildin
mundi ekki ganga inn á breytingar sínár.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og var þvi
gengið til atkvæða i málinu. Fjell alkvæðagreiðsla svo, að frumvarpið var óbreytt samþykkt f einu hljóði.
Lýsti forseti þá þvf yfir, að það yrði
sent landshöfðingjanum sem lög, og var það
nú svo látandi:
LÖG
um aðra skipun á læknahjeruðúnum á íslandi, og fleira.
1. gr.
Á íslandi skulu vera 20 læknahjeruð þau,
cr nú skal greina:
1. Reykjavíkursókn, Kjósarsýslá og Garðaprestakall i Gullbringusýslu.
2. Hinn annar hluti Gullbringusýslu.
3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla.
4. Snæfellsness-, Hnappadals- og Dalasýsla
og Flateyjarsókn i Barðastrandarsýslu.
5. Barðastrandarsýsla, að undanskilinni Flateyjarsókn, Garpsdals- og Staðar-prestaköllum.
6. ísafjarðarsýsla.
7. Slrandasýsla og Garpsdals- og Staðarprestaköll f Barðastrandarsýslu.
8. Húnavafnssýsla' fyrir vestan Blðndu.
9. Húnavatnssýsla fyrir austan Blöndu og
Skagafjarðarsýsla, aðfráskildum Fells-,
Barðs og Knappstaða-prestaköllum.
26
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10. Þau 3 pfeBÍaköll í Skagöfjarðarsýslu, er
nú voru nefnd, óg Hvanneyrar-, Iíviabekkjar- óg Miðgarða-prestaköll í Eyjafjarðarsýslu.
11. Hirin annar hluli Eyjafjarðarsýslu og
Svalbarðssókn, Laufás-, Höfða- og Hálsprestakðll í Þingeyjarsýslu.
12 Hinn annar hluti þingeyjarsýsln, að undanskildum Svalbarðs- og Sauðanessprestaköllum.
13. Þau 2 prestaköll í I’ingeyjarsýslu, sem
nú voru talin, og Skeggjastaða- og Hofsprestaköll í Norðnr-Múlasýslu.
14. Öll önnur prestaköll í Norður-Múlasýslu
og Vallaness- og Hallormsstaðar-prestaköll i Suður-Múlasýslu.
15. Hinn annar hluti Suður-Múlasýslu suður
að BeruQrði.
16. Hofs-prestakall í Suður-Múiasýslu og öll
Austur-Skaptafellssýsla.
17. Vestur-Skaplafellssýsla.
18. Hangárvallasýsla.
19. Árnessýsla.
20. Vestmannaeyjar.
Landshöfðinginn getur gjört breytingar
á lakmörkunum milli hinna einstöku bjeraða,
þegar hlutaðeigandi sýslunefndir hafa komið
sjer saman um það.
2. gr.
í sjerhvért læknaumdæmi skal skipa
hjeraðslækni, sem er skyldur lil að setjast að
á þeint stað i hjeraðinu, sem landshöfðingi
ákveður, eptir að búið er áð leita álits hlutaðeigandi sýslutiefndar úm það.
þeir lijefaðslæknar, sem nú skal telja,
skulu vÉfa búsettír á þeitn stöðum, semgetið
er við hvern þeirra út af fyrir sig:
1. hjeraðslæknirinn í
1. læknishjeraði: f
Reykjavík;
2. hjeraðslæknirinn i
4. læknisbjeraði: i
Stykkishólmi;
3. hjeraðslæknirinn i
6. læknishjeraði; í
ísafjarðarkaupstað;
i
4. hjeraðeteknirinn ( 11. læknishjerttði: (
Akureyrarkaupstað;
5. hj'eraðslækhifinn (15, lækaisbjeraði: á
Eskifirði.

þessir læknar, svo og læknirinn á Vesfmannaeyjnm, eru skyldir til, þegar komið
verður upp á þessum stöðum sjúkrahúsum,
þar sem tekið er við mönnum, serrt veikir
eru af kóleru eða þess konar sóttum, að takast á hendur nmsjónina með húsum þessum
án sjerstakrar þóknunar.
3. gr.
Sjerhverjum af hjeraðslæknum þeim, sem
nefndir eru í 2. gr. I—5, skal veita í árleg
laun 1900 kr., en hverjum hinna 1500 kr.
Launin skutu greidd úr iandssjóði.
Að svo miklu leyti hjeraðslæknar þeir,
sem nú eru skipaðir i föst embætti, bafa
rneira i laun |að með töldum húsaleigustyrk
og embættisjörð), en þeim bæri samkvæmt
lögum þessum, skal fara eptir þvi, sem fyrir
er mælt í hinum almennu launalögum
I., gr., þannig, að meðalupphæðin
lyrir 5 sfðustu árin verði lögð til grundvallar, þegar reikna skal út tekjurnar af emhættisjörðinni.
l’egar læknisembætti losnar, skal embættisjörðin lögð til landssjóðsins.
þangað til smásaman er búið að skipa
hjeraðslækna ( hin nýju embætti, skal iæknahjeraðaskipting sú, sem nú er, haldast, að
því ieyti er snerlir þau embætti.
4- gr.
Fyrir ferðalög og störf lækna í þarfir
hins opinbera ber þeim endurgjald eptir
reglum þeim, er gilt hafa hingað til.
þegar læknis er vitjað, og hannþarf að
takast ferð á hendur til einhvers sjúklings,
ber að borga honum 4 krónur { fæðispeninga fyrir hvern heilan dag, sem hann er að
beiman, og að því skapi fyrir part úr dðgi.
Sömuleiðis skai sá, er hans viijar, annaðhvort ieggja honum til reiðhest, ef landveg
skal farið, eða bát og metin, ef á sjó þarf
að fara; en leggi læknirinn sjer sjálfur tit
hest eða ferju, skal endurgjalda honum það,
eptir þvi sem tíðkast i hverju byggðarlagi.
Búi læknirinn í kaupstað eða Uverfi, gem.
eigi nær lengra ea 0,1 úr mílu frá Jteimili
hans, ber bonum fyrir hverja vi|jun sjúkra
þar á staðnum 35 aurar, nema öðruvísi hafi
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verið um samið, t. d. viss þóknun á ári.
Fyrir ferð læknis fram á hafskip, sem liggur á höfn, skal greiða 4 krónur.
■ Hver, sem leilar ráða til læknis heima
hjá honum, án þess að sækja hann, skai
greiða honum 25 aura.
Fyrir að skera í fingurmein og minni igerðir, hinda um á eptir og gefa varúðarreglur, ber að greiða lækni 75 aura; sje
sjúklingurinn undir umsjón læknisins, verður
borgunin að fara eplir því, sem þeimumsemur.
Fyrir ýms önnur verk lækna skal borga
eins og bjer segir:
Fyrir að kippa í lið . . . . . 2 krónur.
— binda um beinbrot . . 3 —
— — stinga á manni ... 2
— — að ná þvagi af manni . I
—
— — taka af fingur eða lá . 2 —
— — taka af stærri lim . . 4-8 —
— — ná barni með töngum . 4
—
— — hjálpa sængurkonu með
eintómum höndura . . 2-4 —
— — draga út tönp
. . . 0,60—
Fyrir önnur verk lækna skal borga eptir
tiltölu meira eða minna, eptir því sem verkið
er meira eða minna.
5. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. dag janúarmán. 1876.

IV.
FRLfylVARP til laga um lilsjón með tlutn■ingum á þeim mönnum, sem flytja sig úr
landi f aðrar heimsálfur.

U m útflutningastjóra.
I. grein.
Enginn má koma fram sem útfiutningastjðrí, nema tiann haftfengið sjerstaklegt leyfi
til þess. Sjerhver sá verður álitinn útflutningastjóri, sem á sjálfs síns eða annara
kostnað tekst á hendur að annast um flutning útfara f aðrar heirasált'ur. Engir aðrir
en þeir, sem eru iöggildir úlflutningastjórar
og umboðemenn þeirra, mega gjöra samniaga við útfara um slikan flutuing «ða bjóða
frara miliigöugu sína, lil þess að gjöra siíka

samninga. Samt skulu þessi lögeigi eiga
við flutninga beina leið frá höfnum á íslandi,
ef útfarar þeir, sem yilja fara þaðan með
einhverju skipi, eru allir frá sama heirnili og
þar hjá eigi fleiri en 10.
2. grein.
Leyfi það, sem með þarf samkvæmt I,
gr., verður að eins veitt mönpum, sem liafa
óflekkað mannorð, og eru orðnir fulllíða, og
sem eru búsettir á ísiaudi, og hafa haft þar
fpst heimili í 5 ár. Samt getur lapdshöfðiugi vejtt undanþágur frá því, sem ákveðið
er um þá lúnalengd, er þeir skuli hafa verið heimilisfastir á íslandi. Sje leyfið vanbrúkað, einkanlega til þess að tæla menn til
útflutninga með ósönnum fortölurn, getur
yfirvald það, sem hefur veitt leyfið, tekiðþað
aptur, hvenær sera vera skal.
Umboð til þess að koma fram fyrir hönd
útflutuingastjóra verður eigi veitt neinum,
sem ekki fulinægir skilyrðum þeira, sem eptir
því, sem sagt er að l'ramao, útheimtast að
því leyti, er snertir úlflutningastjórann sjálfan.
Útflutningastjórinn hefur að öllu leyti
ábyrgð á afbrotnm umboðsmaunsins gegn
lögum þessum.
U m f 1 u t u i n g,a , b e i n a I e i ð.
3. grein.
Landshöfðinginn einn getur veitt leyfi
til þess að flytja útfara frá íslandi beina leið
í aðrar heimsátfur. Reiðninni um slíkt leyfi
skal fylgja nákvæm skýrsla um nafn skipsins, sem á að hafa til flirtningsins, tegund
þesa, stærð og fyrirkomulag, og um þaö,
hvað marga útfara megi taka á skipið. Áður en leyfið er veitt, getur landshöfðingi sett
þau skilyrði og heimtað það veð, aem hann
álitnr nauðsynlegt til tryggingar útförunum.
Landshöfðiogjnn skýrir lögreghistjóranum
á þeim stað, er honum er sagt, að skipið
eigi að leggja frá, frá leyfinu og þeim skilyrðum, sem það er bundið.
Án skriflegs
samþykkis lögreglustjóraos naá eigi .afgreiða
skipið til útsigliogar. Áðuren teyfið er veitt,
skal lögreglustjórj ganga úr skugga um, að
skilyrðunurn sje nákvæmlega fulluægt, og að
26*
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þeir útfarar, vem tekið er við á skipið, liafi veð það, sem selt er, verði fært upp f hina
hæstu upphæð, sem getið var að framan.
löggilda samninga.
6. grein.
Umflutninga,sem eigi ganga beina leið.
Ætli
útflutningastjóri
að hafa um hönd
4. grein.
Leyfi til þess að takast á hendur flutn- störf þessi annarstaðar en þar, sem hann er
ing útfara yfir hafnir í Norðurálfunni veitir búseltur, skal skýra þeim lögreglustjóra frá
lögreglustjórinn á þeim stað, þar sem sá er þvf, sem hefur veitt leyfið, og skal þar að
auki sýna það lögreglustjórunum á þeim stöðbúsettur, er sækir um leyfið.
Sá, sem sækist eptir sliku leyfi, skal um, þar sem áformað er að nota það.
Umboð handa öðrum (il þess að koma
segja til, hvort hann ætli að reka erindi fyrir
sjálfan sig eða í umboði annara; sje svo, skal fram fyrir hönd erindsrekans, skal vera
hann sýna fram umboðsskrá sína frá útflutn- skriflegt, og eptir að lögreglustjórinn, sem
ingafjelagi því eða skips-útgjörðarmönnum, veitt hefur erindsrekanum leyfið, hefur ritað
sem hann kemur fram fyrir, og fá lögregln- vottorð sitt á umboðsskrána, skal hún sýnd
stjóra í hendur eitt exemplar af fjelagslög- lögreglustjórunum á sjerhverjum þeim stað,
unum eða þeim reglum, er almenningi hefur þar sem hana á að nota.
7. grein.
verið skýrt frá að þeir ætli að fylgja.
Öll skip, að hinu konunglega póstgufu5. grein.
Áður en leyfið er veitt, verður sá, sem skipi einu undanteknu, er fluttir eru á útí hlut á, að setja veð eptir nákvæmari á- farar frá höfnum f íslandi til hafna f Norðurkvörðun lögreglustjóra, sem sje að minnsta álfunni, skulu vera undirgefin umsjón lögkosti 6,000 kr. og allt að því 20,000 kr., reglustjórnarinnar, og má eigi laka útfara á
annaðhvort á þá leið, að annar maður, sem skip, fyr en lögreglustjórinn á þeim stað, er
þykir áreiðanlegur, ábyrgist eins og hann skipið leggur út frá, hefir gefið skriflegt leyfi
sjálfur ætti í hlut, eða með því að láta af til þess.
Áður en leyfi þetta verður veitt, skal löghendi skuldabrjef sem geymslufje.
þegar
tiltaka skal upphæðina, skal sjerstaklega tek- reglustjóri ganga úr skugga um, að skipið
ið tillit til þess, hvort erindsrekinn ætli að sje hentugt lil þess augnamiðs, sem til er
fá leyfi til að flytja útfara lengra áleiðis en ætlazt, sumpart með þvf að láta menn, sem
til þess staðar, þar sem lenda á skipinu í vit hafa á, undir sinni tilsögn halda skoðannari heimsálfu, og ef svo er, má eigi til unargjörð, sumpart með þvi að rannsaka
taka minni upphæð en 14,000 kr. Veðið er skoðunarskfrteini þau, sem gefin eru út á
til tryggingar fyrir öllum þeim skyldum, sem þeim stað, þar sem skipið á heima, en skfrerindsrekinn bakar sjer gagnvart útförunum, teini þessi gilda þó eigi lengur en eitt ár
eða ef brotið er gegn þvf, sem fyrir er mælt frá þvf, að þau eru gefin út.
í leyfinu skal nákvæmar til lekið, hvað
í lögum þessum, og hvernig sem ástendur,
verður veðið eigi heimtað aptur, fyr en eitt marga útfara megi taka á skipið, og má setja
ár er liðið frá þvf, að erindsrekinn hætti við þar þær nákvæmari reglur, sem nauðsyn
þessi störf.
þykir á að segja fyrir um að því leyti,' er
í hvert skipti sem lögreglustjóri veitir slíkt snertir tilhlýðilega meðferð á útförunum.
leyfi, skal hann skýra landshöfðingja frá þvf,
Landshöfðinginn ákveður borgun þá,
og frá hvernig veöi þvf, sem sett er, er varið, og sem skoðunarmönnunum ber, og greiðist hún
svo upphæð þess, og má leggja undir úr- af skipinu eins og hver annar kostnaður,
skurð han6 allar þær spurningar, sem snerta sem hlýzt af rannsókninni á því.
Útflutningastjóri sá, er i hlut á, tekur
veiting á leyfi þvf, sem verið er að ræða um.
Bæði landsböfðingi og lögreglustjórinn þátt f ábyrgðinni á því, að enginn útfari,
geta, hvenær sem vera skal, krafizt þess, að sem hann hefur tekið að sjer að tlytja, verði
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látinn ganga á nokkurt skíp, sem ákvörðun
sem lekur að sjer flutninginn fráNorðursú, sem hjer er sett, á við, fyr en leyíi það,
álfunni, og að svo miklu leyti, sem unnt
sem með þarf handa skipinu, er útvegað.
er, um nafn á skipi því, sem skal haft (il
8. grein.
flutningslns, en að minnsta kosti hvort
Útfarar, sem fluttir eru á skipum, sem
það sje seglskip eða gufuskip, hvar f
samkvæmt næstu grein á undan eru undirskipinu útfaranum skuli komið fyrir, og
gefin tilsjón, skulu áður en þeir ganga á
um hve nær leggja eigi af stað fráNorðskip i höfn á fslandi, rannsakaðir af lækni,
urálfunni:
sem lögreglustjórnin fær til þess; skal hann 4) um það, hvortsá, semtekurað sjerflutnganga úr skugga um, að þeir eigi sjeu veikir
inginn, "einnig lakist á hendur að veita
af neinni næmri sótt,sem getur orðið aðfaraldri,
útfaranum fæði á leiðinni, og ef svo er, að
eða svo sjúkir eða heilsutæpir, að álíta megi,
hve miklu leyti; skal ávallt áskilið, að
að þeir eigi geti þolað ferðina. Útflutningafæðið sje látið til tilbúið;
stjórinn skal hafa ábyrgð á því, að útfarar 5) um það, hvort greiða skuli sjerstaka borgþeir, sem hann hefur tekið að sjer til flutnun fyrir flutning á munum útfarans bæði
ings, gefi sig fram til læknis rannsóknar, og
til þess staðar, er leggja skal út frá, og
skal hann borga þóknun fyrir ránnsóknina
þaðan til hinnar heimsálfunnar, og
eplir því, sem landshöfðingi ákveður ná- 6) um það, hvernig sjeð sje um flntning útkvæmar, og greiða ailan annan kostnað, sem
farans lengra áleiðis, ef til þess skyldi
flýtur af því, í hendur hlutaðeigandi lögreglukoma, að skipinu hlekkist á, og komist
stjóra.
ekki alla leiðina.
Verði útfari flutturbeina ieið frá fslandi
A I m e n n a r á k.v a r ð a n i r.
til Englands, til þess hann verði fluttur það9. grein.
an lengra áleiðis, og verði eigi landsettur í
Úlflutningastjórinn skal gjöra skriflegan þeirrí höfn á Englandi, er hann að síðustu
samnihg við sjerhvern útfara. Skal f samn- skal fara frá, skal f samningnum gjört þeim,
ingi þessum skýrt frá því, frá hverjum stað sem flytur útfarann, að skyidu, að flytja
og til hvers staðar útfarinn skuli fluttur, og hann lengra áleiðis til þeirrar hafnar, þar sem
8vo frá kaupi þvf, sem greitt er eða greiða hann á að ganga á skip, áður en dægur sje
skal fyrir flutninginn; en auk þessa skal liðið frá því, að tollrannsókn á útfaranum er
samniugurinn hafa inni að balda nákvæma lokið á þeim stað, þar sem hann var settur
og ítartega skýrslu:
á land, eða að minnsla kosti með hinni fyrstu
1) um tölu þeirra manna, sem flutiir skulu venjulegu járnbrautarferð, sem fellur til þaðan,
samkvæmt samningi þessum, fnllt nafn eptir að tollrannsóknin er á enda.
þeirra, aldur, heimili þeirra hingað til,
Sje svo ákveðið í samningnum, að útsvo og stjett þeirra ;
farar skuli vinna af sjer flutningskanp það,
2) um leiðina, fargögn, og nær útfarinn eigi sein samið er um, allt eða að nokkru leyti,
að leggja af stað á leið til þeirrar hafnar, þegar þeir eru komnir f aðra heimsálfu, er
þaðan sem ferðin befstlil annarar heims- samningurinn ógildur, og sjerhver samningálfu, um hvort bann verði fluttur ofan- úr, sem gjörður er um þetta við útfarann á
skips eða undir þiljum, og um það, hvern- annan hátt, skal eigi vera skuldbindandi fyrir
ig sjeð verði um, að útfaranum verði hann, og bakar útflutningasfjóránum hina
komið fyrir og um viðurværi hans á sjálfri mestu sekt, sem til tekin er í II. grein.
ferðinni, á þeim stöðum, er koma skal
Erindsrekinn skal fá hlotaðeiganda lögvið á á leiðinni, og þeira stað, er 'leggja reglustjúra f hendnr samninginn, sem skal
skal út frá;
vera ritaður á islenzku Og út lagður é ensku,
Eptir að
3) um skipsúlgjörðarmennþá eða fjelag það, ásamt með endurriti af honum.

206
lögreglustjórinn er genginn úr skuggá úfii,
að samningurinn fullnægi þoim ákvörðunum,
Bem þessi grein hefur inni að halda, sendir
hann útfaranum frumritið, eptirað hannhefur ritað á það vottorð sitt.
Ákvörðununum f þessari grein má breyla,
og setja ítarlegri reglur um innihald samninga þeirra, sem gjörðir eru railli útfara og
erindsreka, með konunglegri tilskipun.
10. grein.
llafi útfari nokkra kæru að fram bera
yfir þvf, að samningurinn hafi verið rofinn,
skal það tafarlaust tilkynnt hinum næsta
danska verzlunarfulltrúa erlendis. Verði eigi
Sffitzt á málið fyrir milligöngu verzlunarfullIrúans, skal bann, eptir að hafa leitað nákvæmra upplýsinga, senda skýrslu um það,
og skal iandshöfðingion yfir íslandi þar eptir
gjöra út um málið, þannig að útflutningastjóri er bundinn við þann úrskurð innan
takmarka veðs þess, sem sett er, og svo
framarlega sem ákveðið er f úrskurðinum, að
etiodsrekinn skuli greiða skaðabætur, sjer
landshöfðingi um, að þær einnig verði goldnar af veðinu, að svo miklu, sem það hrökkur til.
11. grein.
ftlál út af afbrotum gegn þvi, sern mælt
er fyrir um að framan, skal farið með sem
opinber lögreglumál, og ef harðari hegning
eigi liggur við samkvæmt almennum lögum,
varðar það 20—2000 kr. sektum, samt má
hækka hegnioguna fyr afbrot gegn 1. grein
þannig, að beitt verði einfðldu fangelsi f 2
mánuði eða öðru fangelsi 1 samsvarandi tíma.
Sektirnar renna f landssjóð.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Eptir skýrslum ýmsum, sem stjórnarráðinu eru komnar til hande, virðist það að
vera orðið æði almennt á seinni árum, að
menn flytji sig af íslandi í aðrar heimsálfur,
frefur því stjórnarráðinn fundizt ástæða til,
eins og gjört hefur verið í nálega öllute löndum f norðorhlota Norðurálfnnnar, að setja
lögum tilsjón með útflutningum þeirra manna,

sém þannig fara af landi, til þess, svo sem
uniit er, að koma f veg fyrir svik þau og
pretti, sem er hætt við að þeir verði fyrir.
Samkvæmt þessu hefur stjórnarráðið látið
semja frumvarp það, sem prentað er að framan, lil þess að það verði Iagt fyrir aiþingi,
og er það sniðið eptir lögum þeim, sem um
þetta málefni gilda í Danmörku, 1. maí 1868
og 25. marz 1872. Jafnframt og þess skal
getið, að lagaboðiuu er skipt f kafla til þess
að gjöra yfirlitið yfir efni þess greinilegra,
skal að öðro leyti um hinar einstöku greinir
þess gjöra eptirfylgjandi athugasemdir:
Um 1. og 2. gr.
þar sem greinir þessar að öðru leyti eru
samhljóða hinum sumsvarandi ákvörðunum
í lögum 1. maf 1868 og lögum 25. marz
1872, 3. gr., er samkvæmt uppástungu landshófðingja sú breyting gjörð á niðurlagi 1.
greinar i lögunum frá 1868, þar sem sagt er,
að lögin ekki skuli eiga við flutninga beina
leið, þegar farþegar eigi eru fleiri en 25, að
einungis sá flutningor beina leið, þá er útfarar eigi eru fleiri en 10, og þar hjá allir
frá sama heimili, erundan tekinn, en að öðrum kosti þykir eigi næg ástæða til, að leysa
milligöngumann þann, sem útfaramir hafa
haft, undan þeirri tilsjón, sem lagafrnmvarpið fer fram á. Svo er og bjer stungið upp á,
að valdið til þess að veita undanþágur frá
þeirri reglu, að enginn megi koma fram sem
útflutningastjóri, nema hann hafi verið heimilisfastur I landinu f 5 ár, — en það vald
hefur hlutaðeigandi ráðgjafi samkvæmt 2. gr.
i lögnnum frá 1868 — skuli faiið á hendur
landshöfðingja, með þvi venjulega er komið
undir kunntigleik á mönnum, og hvernig að
öðru leyti tilhagar þar á staðnum, hvort
undanþágan getur orðið leyfð.
Um 3. gr.
í þessari grein, sem að öðrtt leyti er
samhljóða 3. gr., i lögum 1. maí 1868, er
það falið á hendur landshöfðingja, að veita
loyfi til þess að flylja útfara beina leið, og
skal hann om það, þegar að þvf kemur, setja
nánari reglur samsvarandi dönskn reglugjörðiohi 28 marz 1870.
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Um

4. og 5. gr.

þessar ákvarðanir eru i verulegum atriðum samsvarandi 4., 5. og 6. gr. f lögunum
frá 1868. f ö. gr. er aamt sttmgið upp á
því, að sá tfmi, er veð það, sem selt er,
skuli standa, áður en þvf verður skilað aptur,
skuli vera f ár frá því að erlndsrekinn er
hæltur við störfin, sðkum þess að ísland er
svo afskekkt og fremur litið um póstferðir
milli þess og annaralanda, en það gætihæglega Viljað til einkanlega um vetrartfma, að
skaðabótakröfum þeiro, sem útfarar kynnuað
hafa gagnvart erindsrekanum, eigi yröi komið
fram innan þess missiristíma, sém ákveðinn
er f hinum dönsku lögum. Enn fremur hefur
þótt við eiga að leggja lögreglustjóra fyrir,
að skýra landshöfðingja frá, f hvert skipti
sem hann veitir leyfl það, sem hjer er rætt
nm, og frá ásigkomulagi og upphæð veðsins,
til þesfe landshðfðingi geti haft tilsjón með
þvf, hvernig lögreglustjórarnír beiti valdi þvf,
sem þeim er veitt f þessu tilliti, og hefur
það einnig þótt rjettast, að híð æðsta stjórnarvald f iandinu sjálfu skeri úr öllum spurningum, er snertá veitingu á tjeðu leyfi.
Um 6. gr.
i’essi grein er f öllu verulegu samhljóða
7. gr. f iögunum 1868, en samt er ákvörðunin í niðurlaginu Um ábyrgð útflntningastjóra að þvf leyti er snertir umboðsmann
hans, eigi tekio i þessa grein, en aptur á
móti í 2. gr.
Um 7. gf.
Það mun þykja eðlilegt, aðhið konunglega póstgufuskip sje nndantekið frá þvi,
sem fyrir er mælt i þessari grein, sem að
öðru leyti er samsvarandi þvi, sein ákveðið
er f 1. gr. i lögunutti 25. marz 1872 um
tilajót) lögreglusljórnarinnar með þvf, að þau
skip, sem flytja skal á útfara frá íslandi til
hafna i Norðurálfunní, sjeu hæfiieg til þess
ftutoings, þar sfem eigi verður gjört ráð'fyrif því, nð póstgufuskipið, á meðan það er f
fðrakn á kostnað þess opinberaog undirnmsjóo þess, taki flfeiri farþega, — hvert sém
þeir æúa að ftylja sig f aðrar faeimsálfur eða
ekki —, ett það geti ftutt svo eigt verði.

neitt að fundið. Aptur á móti er álílið, að
öll ðnnur skip, sem höfð ern tii þess að flytja
menn, sem ætla að flytja sig f aðrar heimsálfur, eigi að vera undirgefin þessari tilsjón,
en með því nanmast má við þvf búast á íslandi, að hún verði tryggjandi f alla staði,
sjer f lagi að þvi leyti er snertir gúfuskip,
er stungið npp á þvf, að jafnframt skuli rannsaka skoðunarskirteini þau, sem gefin eru út
á þeim stað, þar sem skipið á heima, og er það
þar að auki í ráði, að segja lögreglustjórum
fyrir með umboðslegri skipun um það, sem
mest ríður á að tekið verði til greina við
rannsókn á útflutningsskipi. Að landshöfðingi ákveði endurgjald það, sem skoðunarmönnum ber, er i samhljóðun við það, sem
að öðru leyti i frumvarpi þessu er falið hinu
æðsta stjórnarvaldi i landinu að gjöra út um.
Um 8, gr.
Sökum þess að útförunum er svo inikil
hætta og vandræði búin, ef næmar sóttir
koma upp á leiðinni, er f samhljóðun við
ákvarðanirnar i lögum 25- marz 1872 2. gr.
álitið nauðsynlegt, að læknisrannsókn framfari
á útförum. Með þvi gjöra má ráð fyrir þvf,
að útfarar leggi venjulega af stað frá einhverri af þeim 6 höfnum, sem útlend skip
samkvæmt lögum um sigliogar og verzlun á
fslandi, 15. apríl 1854 5. gr. eiga að koma
við á, og þar sem læknareru, er iæknisrannsókn þessi almennt eigineinum örðugleikum
bundin. En ef skipið á að leggja frá annari
höfn, getur þaðað vísu viljað til, að læknisrannsóknin hafi í för með sjer nokknð meiri
kostnað, og ef til viii dvelji fyrir útförunum,
en þetta verður eigi tfekið tíl greina þar sem
á hinn bóginn er um svo mikil vandræði að
ræða fyrir ótfarana, sem gfetið var að framan. |»að er haldið, að fela megi landshöfðingja á hendur, að ákveða þóknnnina fyrir
læknieranbsóknina.
Um 9. til II. gr.
{>ar sem greinir þessar að öðrú ieyti
ern samsvarindi 8.—10. gr. ( Iðgom f. maf
1888, Srnbr. 4. gr. f lögum 25. mafz 1872,
hefnr það þótt bezt tii faiiið, að kærur, sem
frani koma af hendi útfarayflr þvf, aðsamn-
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ingurinn sje ekki haldinn, verði, ef sætt eigi
kemst á fyrir milligöngu hlutaðeiganda verzlunarfulltrúa, lagðar undir úrskurð landshöfðingja, þannig að úrskurðurinn sje skuldbindandi fyrir erindsrekann innan takmarka þess
veðs, sem sett er, og að landshöfðinginn sjái
um, að skaðabætur þær, sem kynnu að lenda
á erindsrekanum, verði goldnar að svo miklu
leyti, sem veðið hrökkur til; þar að auki er
upphæð sektanna ( ll.gr., samkvæmt grundvallarreglu þeirri, sem fylgt er ( hinum almennu hegningarlögum 25. júní 1869 31. gr.,
þar sem ákveðið er um sektir færð niður
um helming við þær seklir, sem ákveðnar
eru ( lögum 1. maf 1868 10. gr., smbr.
lögin frá 1872 4. gr.

Um leið og landshöfðingi lagði frumvarp
þetta fyrir neðri deild þingsins, gat hann þess,
að hingað til hefði vantað allar ákvarðanir
um þetta efni; en slíkar ákvarðanir þættu í
öðrum löndum alveg nauðsynlegar, þegarútflutningar væru byrjaðir. Lög þessi hefðu eigi
þann tilgang, sagði hann, að banna mönnum
brautferðir af landinu, því að þau ættu hjer
sem annarstaðar að vernda frelsi manna, en
það væri skylda löggjafans, að vernda menn
fyrir svikum og preltum, sem menn jafnan
gætu átt á hættu að verða fyrir. þess vegna
væri tilgangur lagafrumvarpsins, að ákveða
eptirlit með útflutnings-agentum, og yfir höfuð að gefa úlflutningsmönnum aíla þá tryggingu, sem unnt væri.
FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 6. fundi neðri þingdeildarinnar, 8.
dag júlímánaðar , kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu frumvarp til laga um tilsjón með flutningum á þeim mönnum,
sem flytja sig úr landi f aðrar heimsálfur.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum sagði,
að þingdeildin hefði ekki verið opp iögð til að
setja nefnd f stjórnarfrumvörp þau, er hefðu
komið til þiugsins, en sjer þætti varúðarvert,
að fara mjög fljótlega yfir málin; væri það

hyggilegra, að málin gengju lil annarar umræðti, og það væri nauðsyniegt, að setja
nefnd ( öll hin slærri málin; þvf að nefndirnar ræddu og yfirveguðu málin jafnan betur og með meiri rósemi en f þinginu. Sum
frumvörpin væru að vfsu ekki margbrotin, og
þyrfti eigi langan tima tii að átta sigáþeim.
En eitt væri það, er væri að þeim öllum,
þau væru nefnilega öli óíslenzkuleg og óbærilega langorð. Hann álili því nauðsynlegt, að
gætt væri að málinuáþeim; þvi að það væri
mjög óheppilegt, ef þingið Ijeti iög sín ganga
út með mjög slæmumáli. Hann mælti með
þvf, að nefnd væri sett f mál þetta, og stakk
upp á þriggja inanna nefnd.
Þórðar Þórðarson sagði, að þegar litið
væri til allrar þeirrar óregiu, sem átt hefði
sjer stað um útflutning manna, þá væri þetta
frumvarp alveg nauðsynlegt; hann vildi þvf
láta setja nefnd i málið, og áliti bann þriggja
manna nefnd nægja.
Forseti benti á, að hjer væri fyrst um
um það að ræða, bvort málið skyldi ganga
til annarar umræðu, en þá síðan það, hvort
nefnd skyldi setja f það.
þvi næst ieitaði
forseti atkvæða um þetta, og var samþykkt f
einu hljóði, að málið skyldi ganga til annarar umræðu.
þar eptir var samþykkt, að þriggja manna
nefnd skyldi kosin; hlutu þessir kosningu:
Páll Pálsson prestur með 15 atkv.
Guðmundur Ólafsson — 12 —
Einar Gíslason
— 10 —
f nefndinni var Páll prestur Pálsson kosinn formaður og framsögumaður, en Guðmundur Ólafsson skrifari.
NEFNÐARÁLIT
í málinu um tilsjón með flutningum á þeim
mönnum, sem flytja sig úr landi í aðrar
heimsálfur.
Hin heiðraða neðri deild alþingis hefur
kosið oss, undirskrifaða i nefnd, til þess að
fhuga og segja álit vort um frumvarp það
til laga um tilsjón með flutningum á þeim
mönnum, sem flytja sigúr landi i aðrar heimsálfur, er iagt var fyrir þingið f þelta sinn af
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Iiendi ráðhefratís.

Vjer höfum nú vandlega leið fara

fám

orðum

um hinar

eiustðku

(hugað frumvarp þetta og rætt það á 4 fund- greinir þess.
Um 1. grein í frumvarpi nefndarinnar
um, sem vjer höfUm haldið vor á meðal.
Nefndid viðurkennir það, að rriikil nauð- er þess eins að geta, áð hún er alvég satasyn sje á að sétja lög um það efhi, er hjer kvæm fyrri hluta 1. gr. í frumvarpi stjórnrsðir uih, til þess, Svosem unnt er, aðkoma arinhar, nemá áð eins hvað snértir þá á{ veg fyrir, áð þeirmenn, sem flyija aflaridi kvðrðun, að útflutbingastjórinn háfi áðsetur
burt, verði fyrir svikom eðaprettum afþeim; sitt á þeim stað, er hann fær leyfið, og er
sem takast á hendur útflutninga þeirra. Á þetta satnkvæmt stjórnarfrurtivarpinu 4. gr.
hihn böginh þótti néfadintti það éibnig eiga Íyr6ta lið.
við, að taka engar þær ákvarðanir i lögin<
2. gr. er með öllu, nema orðabreytiiiger gættt váldið farartáima eða hindrun fyrir um, samhljóða síðari lið í 4. gr. frumvarpsþá, sem vilja flytja af landi burt. En þegar ins.
vjer höfðum vahdlega yfifvegað frumvarp
3. gr. er að mestu leyti samkvæm 5. gr.
stjórtíarinnar, kómumst Vjer að þeirri sarh- frumvarpsins fyrsta lið; það eina þótti nefndeiginlegu niðurstöðu, að eins og iftálið á inni nauðsynlegt að ákveða, að veðið skuli
stjórnarfrumvarpinu sje bæði óíslenzkulegt ékki véra eingöngu bundið við skuldábrjef,
og ekki eins Ijóst eins og æskilegt er, þann- heldur einnig, annaðhvort við peninga, eða
ig sjett ýmsar ðkvarðanir þéss Of mjög óá- þá fasteign; gjörði nefndin það til þess, að
kveðnar óg engan veginn nægilega tryggj- leggja sem minnsta hindrun, sem kostur
andi fyrir útfaraná. Vjer af tjeðum þess vegna er á, fyrir, að útflutningaleyfið geti fengizt.
að semja nýtt frumvarp til Iaga um þetta Aúk þessa þólti nefndinni, af þeirrí ástæðuj
tnál, þó með stÖðugu lilliti tíl fromvarps er þegar er tekin fram, nauðsyn á að látai
stjórnaririnar, og með þVí að hafa hliðsjón veðið Vefða hærra, ef flutningarnir eigajafnaf lögutti þeita frá 23. taaí 1863 og 22. mai framt að fára fram á landi.
4. gr. er samhljóða 5. grein frumvarps1869, er gildá i Notegi um útflutninga. þess
vfijum vjer jafafrálht geta, að oss þótti ekki fns síðarí iið, nema Ijósar tii orða tekið.
á. gr. ersömnleiðis aðmestu leytisamhauðsyh á, að skipta lagafrumvarþiuu f kafla
étfts og stjórnarfrhrtiVarpið ætlast tilý og það kvæm 6. gr. frumvarpsinS; aiik þess sem þar
því sfðurj setn það, að vörtt áliti, er mikln er tekin upp ákvörðun úr síðustu máisgrein
várúðáfverðára fyrir útfará; feem ætla að flytja í 2. gr. frumvarpsins.
i aðrar heimsálfnr, ef þéir verða flöttir yflr
6. gr. ersamkvæm ákvörðun frumvarpsttðrær háfnir eða önnurlönd í Norðarálfunni, ins í 2. gr„ en þó virtist nefndinni rjettárá
bðldur «tt ef þéir flýtjast beina leið, eins og að taka það fratn, að þegar lögregiustjóri hefvjer einnig bljótum að álíta, að leyfi til út- ur teikið aptur það útflutaingsleyfi, er hann
(lutningá ættf hvétvetna að geta fengizt hjá þegár hefur veitt, skuli þáð að eins gildá
Ktgreglustjórunum á þeitn stöðúm, sem út- ttm stundarsakir, ttúz úr því er skorið, hvott
OtttningaBtjóHan ér búsettur; þvl eins og hag- leyfið sknii Veitast aptur eðá eigi.
ar til bjer á táhdi; gæti það éiaatt valdlð
7. gr. er að mestu leyti aamkvænl fyrstá
ntljðg taikilli fhnatðf og óhagræði, að verða tið f 7. gri ffumvarpsihS, þó með þeirri ááð ðffikja tííkt leyfl til laudshöfðingjaös, kVörðnn, að lögregiustjóri skáli skyldur til
að gefa tafarlaust leyfi til aö flytja útfara á
hvernfg aiéitt á átendár.
Með þéssum almdnnu athugasemdum shiþ út, þegar hann hefur gettgið úr slfugga
vill ftéfaditt leýfet sjér að stinga trpp á þtf, hm, að skilyirðunum sjé fuiittffigt,’ sein ákveðað i stað stjórnarfrumva/þsins verði gjört að in értt f Iðgutti þessum.
íðgnm fríamvárp það, er néfndin hefut samf 8. gr. hefnr aefndin tekið hpp flestar
ið og bjér rtieð fytgir, og viljuta vjer um þær ákvarðanir, sem teknar eru fram { 9.
27
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gr. frumvarpsins, og þykir þess vegna eigi
þörf að færa sjerstakar ástæður fyrir henni.
Nefndinni þótti það mjög áríðandi, að
tiltaka í lagaboðinu nákvæmari ákvarðanir um
rúm það og aðbúnað, er útfórunum skal
ætla á útflutningaskipum, til þess að hver
lögreglustjóri geti haft þær fyrir sjer; með
því einu móti geta menn verið vissir um, að
hinni sömu reglu vcrði fylgt við öll útflutningaskip.
Nefndin hefur því tekið upp 3
nýjar greinir nefnilega 9.— II. gr.. og eru
þær samhljóða að mestu ákvörðunum í hinum norsku útflutningalögum. Ákvörðnnin um
hin sjerstökn svefnherbergi fyrir ógipla karlmenn og kvennmenn þótti nefndinni svo þýðingarmikil, að hún lók hana einnig uppí 9.gr.
Viðvíkjandi 12. gr. hefur nefndin það
eina að athuga, að grein þessi er yíir höfuð
sainhljóða 8. gr. stjórnarfrumvarpsins, að því
einu viðbættu, að ákvörðunin um, að skipverjar á útflutningaskipnm sknli einnig rannsakaðir af lækni jafnframt útförnnum, ertekin upp í frumvarp nefndarinnar, því nefndinni þótti ekki vanþörf að reyna að koma í
veg fyrir, að farþegar kynnu að sýkjast af
skipverjunum.
13. gr. í frumvarpi nefndarinnar er að
mestu samhljóða 10. gr. frumvarpsins. I’að
eina þótti nefndinni ísjárvert, að binda kærandann við hinn næsta danska verzlunarfulltrúa erlendis, þar sem ýmsar ástæður geta
hugsazt fyrir þvi, að kærandinn hafi ekki traust
á honum. Þess vegna þótti nefndinni vissara og frjálslegra að taka svo til orða: «einhverjum o. s. frv., eða þá o. s. frv.».
Nefndinni þótti það sem sje ekki óliklegt,
að áður en langir tíraar líða, kunni svo að
fara, að ýms ríki, svo sem Bandáríkin í
Vesturheimi og England og fl. hafl einhvern
verzlunarræðismann hjer á landi, og geti þá
vel verið, að kærandi vildi helzt snúa sjer til
hans með kæru sína.
Viðvíkjandi 14. gr. í frumvarpi nefndarinnar hefur nefndin ekkert að athuga, þar eð
greinin er að mestu leyti samhljóða stjórnarfrumvarpinu: 7. gr. annari málsgrein.
Hvað 15. gr. í frumvarpi néfndarinnar

snertir, þá þótti nefndinniþaðbetureigavið að
fastákveða borgunina til lögreglustjóra, læknis
og skoðunarmanna fyrir skoðun á skipi, og
útförum, heldur en að verða að leita ákvarðana landshöfðingjans í hvert skipti. Áleit
nefndin 20 kr. þóknun til lögreglustjóra og
læknis, hvors um sig, auk daglauna þeirra,
sem ákveðin eru í greininni, vera nokkurnveginn hæfilega.
Um 16. gr. í frumvarpi nefndarinnar skal
vísað til hinna almennu ástæðna f nefndarálitinu,sem og ákvarðananna í stjórnarfrumvarpsins I. gr.
I7.gr. er,að lítilli orðabreytingu undantekinni, samhljóða 11. gr. í frumvarpi stjórnarinnar.

F r u m v a r p til laga um tilsjón með þeim
mönnum, sem flytja sig úr landi í aðrar
heimsálfur.
1. gr.
Enginn má gjörast útflutningastjóri eða
umboðsmaður úlflutningaljelags, án þess hann
hafi til þess skriflegt leyfi frá lögreglustjóranum á þeim stað, er hann hefur aðsetur
sitt. Sá verður álitinn útflutningastjóri eða
umboðsmaður úlflutuingafjelags, er á kostnað
sjálfs sín eða annara tekst á hendur að sjá
mönnum fyrir flutningi í aðrar heimsálfur.
Engir aðrir en þeir, sem eru löggildir útflutningastjórar og umboðsmenn þeirra, mega
gjöra samninga við útfara, eða bjóða fram
milligöngu sína til þess að gjöra slíka samninga.
2. gr.
Sæki maður um útflutningaleyfr, skal
hann segja til, hvort hann ætlar að reka erindi fyrir sjúlfan sig, eður 1 umboði annars.
Sje svo, skal hann sýna umboðsskrá sína frá
útflutningafjelagi þvf eða skipsútgjörðarmönnum, er hann kemur fram fyrir, og fá í
hendur lögreglustjóra 1 expl. af fjelagslögunum eður reglum þeim, er almenningi hcfur verið skýrt frá, að þeir ætli að fylgja.
3. gr.
Áður en útflutningaleyfi er veitt, skal
sá, er í hlut á, selja veð eptir því mik-
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Jð, sem iögreglustjóri ákveðnr nákvæmar.
Eigi skal veð minna vera en 6000 krónur,
og eigi meira en 20,000 kr. Setja skal veð
þannig, að einn eða íleiri menn, er lögreglustjóra þykjaáreiðanlegir, gangi í ábyrgð,
eins og þeir ættu sjálfir lilut að ináli, og
skulu þeir selja i hendnr lögreglustjóra
skuldabrjef eða peninga, eða setja fasteign
að veði, þá er lögregkistjóri álítur tryggjandi.
þá er ákveðið skal veðið, skal sjer í lagi
hafa tillit til þess, hvort útflutningastjóri ætlar að annast um flutninginn að eins á sjó
til lendingarstaðar í annari heimsálfu, cða
einriig á landi frá lendingarstaðnum og lengra
áleiðis. Sje svo, má veðið eigi minna vera
en 10,000 kr. Einnig skal þess gætt, hvort
flutningarnir eiga að ganga beina leið, eða
yfir önnur lönd í Norðurálfunni fyrsl; og skal
veðið vera hærra, ef flutningarnir ganga yfir
önnur lönd.
Veðið skal vera til tryggingar
fyrir öllum fjárgjöldum þeim, er úlflutningastjóri kann að baka sjer, annaðhvort með
aðferð sinni við útfara, eða með afbrotum
gegn lögum þessum.
Ekki má veð heimla
aptur, fyr en eitt ár er liðið frá því, að erindsrekinn er hættur við úlflutningastörf.
4. gr.
{ hvert skipti, sem lögregiustjóri veitir
útflutningsleyfi, skýri hann landshöfðingja frá
þvi sem fyrst, hverjum hann haö veilt það,
og með hvaða kjörum. Nú synjar lögreglustjóri um leyfi, eða tiltekur hærra veð, en
sá, er leyfis beiðist, vill að ganga, og getur
þá beiðandinn sótt um það til landshöfðingjans, er þá má veita leyfið, ef honum sýnist.
5. gr.
Nú vill úlflutningastjóri nota leyli sitt f
öðru lögsagnarumdæmi, þá sýni hann fyrst
lögregiustjóranum þar leyfisbrjef sitt. Vilji
útflutningastjóri gefa öðrum manni umboð
sitt, gjöri það skriflega, og láti lögreglustjóra
skrifa á vottorð sitt. Skyldur skal hver umboðsmaður að sýna umboðsbrjef silt lögreglustjóranum í því umdæmi, er hann vill
þess neyta. titfluIningasljóri ber alla ábyrgð
af því, er umboðsmaður hans gjörir í hans
urnboði, svo sem hefði hann það sjálfur gjört.

6. gr.
Nú fer úlflutningastjóri illa með Ieyfi
sitt, tælir menn til úlflutninga með ósönnum
fortölum, eða því um líkt, og bera menn
sig upp undan því, og er þeiin þá rjett, er
veitt hefur leyfið, að taka það aplur uin hríð,
unz úr þeim máltim er skorið.
7. gr.
Ekki má taka úlfara á skip, fyr en lögreglusljóri hefur gefið leyfi til þess, en það
er hann skyldur að gjöra, þá þegar er liaun
hefur gengið úr skugga um, að fullnægt er
því, er fyrir er mælt í lögum þessum.
8- gr.
titflulningastjóri skal gjöra skriflegan
samning við hvern útfara; skal hann ritaður
bæði á islenzku og ensku; þar i skal skilmerkilega og nákvæmlega skýrt frá öllum
þeim kostum og kjörum, sein um er sarnið,
einkum hvert úlfari skal fluttur og á hvern
hátt; til skal greina aldur útfara, nafn hans
og heimili, það er hann átli síðast, og svo
stjett hans, einnig hve mikið farargjald hann
skal borga, hvort hann fær fæði og hvernfg,
og hve mikinn farangur hann skal hafa. f>að
skal og tiltaka, hvort eður að hve miklu leyti
úlflulningastjóri (ekst á hendur að flytja útfara áfram, ef skipinu, er hann fer með,hlekkist
á, og um fæði hans, ef dvöl verður, og hvað
hann skal greiða fyrir það. Samningur um,
að útfari skuli að meiru eða minna leyti vinna
af sjer farargjaldið í annari heimsálfu, skal að
einu sem öllu ógildur, og að engu leyti skuldbindandi fyrir hann. Bakar slíkur samningur útflutningastjóra þá mestu sekt, er lög
þesSi ákveða. Úttlutningastjóri skal rita samninginn i tveimur samhljóða exempl, og heldur
lögreglustjóri öðru eptir en fær útfára hilt.
9- gr.
Rúm það, er hverjum farþega á útflutningaskipi er ællað, má eigi minna vera
en 12 teuingsfet, ef það er á efri miðþiljum
eða i lyplingu á efstu þiljum, og eigi minna en
30 teningsfet, sje það á neðri miðþiljum
(Bangerdæk).
Skal þetta rúm autt af öllu
öðru, en rekkjum farþega, íötum þeirra og
öðru, er þeir nauðsynlega þurfa að hafa við
27*
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hönd á ferðinni. Sjerstök svefnherbergi skulu
höfð íyrir ógiptar konur, og önnur fyrir ókvænta menn, og skal það ekki haft saman.
Sjeskipiöfermt kaupvöru jafnframtogþaðflytur
fólk, skal að minnsta kosti vera 6 fetabil frá
yfirboröi farmsins til yfirþilja farþegarúmsins.
10. gr.
Rúm það, er farþegum er áskifið í næstu
grein hjer á undan, skal vera svo, að það
veiti farþega nóg topt og. birtu, svo og nóga
htifð fyrir vælu og kulda. Ekki má skip, er
fólk flytur, taka til flutnings jafnframt neina
þá vöru, er iltur þefur er af, eða hættu
getur valdið fyrir heilsu farþega, heldur ekki
púður nje eldspýtur þær, er af brennisteini
eru gjörvar, nema hið rninnsta, sem þörf er
á fyrir sjáifa skipverja.
11. gr.
Ekki skal á útfaraskipum búa til rekkjupall fypir fleiri en 3 fullorðna menn til að
sofa, eður hvllast i. Rekkja handa hverjnm
fultorðum manni skal eigi minni vera að innanrúmi en 5,75 fets á lengd og 1,5 fets á
breidd. Eigi skat hafa rekkjnpalla hvern nær
öðrqm, en svo, að i millum hverrar raðar sje
tveggja feta breitt gangrúm. Ekki skal hafa
fteiri en tvo rekkjupalla hvom yflr öðrum,
og skal tveggja feta bil vera frá botni hins
neðti rekkjupalis upp að bolni hins efra, og
sömiileiðis frá botni hans upp undir þiljur
tsö fet. Ætla skal l/8 af öllum rekkjum farþega fyrir sjúka menn, og skal bilið milli
botnanna i þeim vera þrjú fet, og eins frá
botni hinnar efri rekkjunnar uppundir þiljur;
upp að botni þeirrar rekkjunnar, sem neðar
er, skal vera 4 þuml. bil frá þiljum. |>að
segir sig sjálft, að jafnmörg þurfa rekkjustæði
og fullorðnir menn eru með skipinu. Rjett
er að telja hvern þann fullorðinri, sem er 14
ára og þaðan af eldri; tvö böm frá 1 —14
ára jöfn einum fuilorðnum. Röm yngri en
ársgömul teljast ekki.
12. gr.
Áður en útflutningaskip leggur af stað
frá íslandi, skulu bæði skipverjar og farþegar rannsakaðir af lækni, er lögreglustjórinn
fær til þess, skal hann ganga úr skugga um,

að hvorugir sjeu veikir af neinni næmri sótt,
er valda má faraldri, og enginn af farþegunum svo sjúkur eða heilsntæpur, að áltta
megi, að hann sje ekki ferðafær.
Útflutningastjóri skal ábyrgjast, að altir menn á
skipinu gefi sig fram til læknis rannsóknar.
Borga skal hann og fyrir rannsóknioa samkvæmt 15. gr. í lögum þessum.
13. gr.
Nú hefur útfari kærn fram að bera yfir
. þvi, að samningurinn hafi verið rofinn við
■ bann á einhvern hátt, skal hann þá hið fyrsta
tilkynna slíkt einhverjum dönskum verzlunarræðismanni erlendis, er haun nær til, eða
þá verzlunarræðismanni þeim á íslandi, er
; það riki, sem útfarinn er f, kann að hafa
þar. Verði ekki sæzt á málið fyrir umsýslu
fulltrúans, skal hann, þá er hann heffcr fengið
nákvæma skýrslu um alta málavöxtu, senda
það landshöfðingjanum yfir íslandi, er leggur
úrskurð á málið, og er útflutningasljóri bundr
inn við þann úrskurð innan takmarka veðs
þess, sem sett er; og svo framarlega sem ákveðið er ( úrskurðinum, að eriudsrekinn
skuli greiða skaðabætur, sjer landshöfðingi
um, að þær verði goldoar af veðinu, að svo
miklu leyti sem það hrökkur til.
14. gr.
Áður en lögreglustjóri veitir leyfi til útflutninga, skal hann ganga úr skugga uro,
að skipið sje vel sjófærl og hentugt til þessa,
sumpart með því að láta menn, sem vit hafa
á, undir sinni tilsögn halda skoðunargjörð,
sumpart með þvf, að rannsaka skoðunarskírteíni þau, sem gefin eru út á þeim sfað„ er
skipið á heima; en skirteini þessi gilda þó
ekki lengur en 1 ár, frá því þau erugefin út.
15. gr.
Fyrir lilsjón með útflutningum skal lögreglustjóra og lækni greiðast 20 krónur hvorum fyrir hvert útflutninga-skip, er þeir skoða,
en þurfi þeir að> verja lengri tíma en einura
degi til þessa, þá skulu þeim þar að auki
greiðast 6 krónur um hvern dag. Hin sömu
dagiaun bera skoðunarmöunum þeim, er lögreglustjóri kveður til að gjðnr skoðunina iqeð
sjer, og skal útflutningastjóri greiða kostnað
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þann allan, er af skoðnnargjörðinni leiðir, og
fá í hendur blotaðeigandi lögregtustjóra.
16. gr.
Lög þessi gilda einnig um flutoisga
fólks tii annara landa i Norðurálfunni, þó er
uadaitskilið póstgufuskipið og hvert þaðskip,
er eigi flytur fleiri útfara en 10.
17. gr.
Mál, setn rísa af þvi, að brotið er gegn
tögum þessum, skal fára roeð sera opinber
lögreglumál, og ef harðarr hegning eigi liggur við samkvæmt almennum lögum, varðar
það 20—2000 kröna sektura, þö má hækka
hegninguna fyrir afbrot gegn I. gr. þannig,
að< beitt verði einföldu fangelsi t 2 mánuði,
eða ððru fangelsi i samsvaraadi tíma. Sektirnar rcnna ( landssjóð.
Alþingi, 15. júlí 1875.
Pátt Pálsson,
Einar Gislason.
formaður og framsögumaður.
Guðmundur Ótafsson,
skrifari.

ÖNNER IIMRÆÐA
{ neðri deitd alþingis.
Á 25. fundi neðri þingdeildarionar, 31.
dag júh'mánaðar, kom til anoarar uaaræðu
frumvarp til lagæ um. tilsjóo með flutningum.
á þeim mönnum, er flytjast úr landi í aðrar
heimsálfur ásarat breytingaruppástungum;
qefndarinnar.
E'ramsögumaður (Pátt, Pálsson prestur,
1. þingmaðun SkaptfeUinga) sagðist: eigi hafæ
margt að taka fram, frekw en gjört hefði
verið (i ástæðum nefndarinnar. f einu aðalatriði hefðii nefodin breytt stefnusinoi frá
því, sem fárið væri f sljóraarffnflBvarpinu^ þvi
hpnuii hefði eigi þótt nauðsyn aðskipta frumvanpinu i. kaflaj eptir þvf hvortflutmngarþeiii,
er uiw ræddi, væru beina ieið eða ekki, og
það< þvi síðúr, sem henni þætti það mitoiu
vanúðarverðara< fyn'r útfana, s«m ætluðu að
flytja í. aðnar heimsáifur; ef þeir yrðú fluttfr;
yflri aðrar hafnir eða önuur lönd í< Norðurálfunni, heldur en ef þein flyttust beina leið.
þaanig hefði nefndin eigi getað áttaði sig á
frumvarpinu meðeintóTnurobreytiogum, held-

uir komizt að þeirri niðuFslöðti, aðsemjanýlt
fromvarp. Eins og tandshöfðingi hefði tekið
fram, væri tilgaogurinn með lögum þessum,
eigi sá að leggja bönd á persónufegt frelst
manna, heldur til þess, svo sem unnt væri,
að koma i veg fyrir, að þeir, e» ffyttu af landi
brott, yrðu fyrir svikum og prettwn af þeim,
sem tækjuet á hendur útflutninga þeirra. J»ettU
befði nefadin stöðugiega haft fyrir augum.
Enn væri önnur ákvftrðun, sem nefndrn hefði
tekið upp i frumvarpið, gem gengi í aðra átt
en frumvarpið, og< væri það sú, aðlögreglustjórarmr á þeim stöðum, sem útflútomgss^órl
væri bússtttir; skyidu veita útflutningsteyfi,
en eigi landshöfðingr, svo sem sljórnarfrumvarpið ætlaðíst tit, þvf eine og hagaðitiVhjen
á tand*, gæti það einatt valdið mjðg mikittí
timatöf og óhagræði. Hvað snerti hinar einstöiku greinir nefndarfrumvarpsins, þá vildi
hann við 3. gr. leiða athygli aðþvf, aðnefndinni hefði þótt' nauðsynlegt að ákveða, að
veðið skyldii eigi eingöngu vera bundið1 vi3
skuldabrjef, heldur einnig annaðhvort við peninga, eða þá fastejgn, tii þess að líeggjæ senv
minnsta táimun fyrir, að' útflutningsleyfið getí
fengizt. Poð sem komið; hefðí neftidinni til
þess að taka upp nýjar greinir nefnilega
9.—1 l^r.jhefði verið sannfæringin um, hversu
árfðaudii væri, að til taka nákvæmar ákvarðauir
um rúm það og útbúning, er úlfðnum sfeyidi
ætia> áútflutningaskipum, til þess að Iðgreglustjóri gæti haft þær fyrir sjer; með því einu
móti gætu menu verið vissir um; að hinni
sömu reglu yrði< fylgt við> öll> úlflútuingaekiþ;
væru þessar ákvarðauir að mestu leyti. samhljóða tilsvarandi’ atriðii í hinum narslra útflutmngalögum af 23. maf 1863; og 22.
| naai> 1869^.
16i gr. nefúdarfrumvarpsins, er
istoipaðii fýrir, að lög þessi skyldu einnig
igilda- um flntning fólbs tih annara' landa
( Norðúrálfunni, væri orðin til á þann háttj
<að það befði vakað'fyrir; nefndinni, að sMto
ákvörðun væri nauðsynleg til. þess að koma
í veg'fyrir, að farið'yrði í kringum; þessiilög
með því að látast eigi; ætla sjer í aðrar heimsálfur, heldur einungis til nágrannalamda, þótt
•annað í raun rjettri væri fyrir ætlað. Hjer
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væri þó athugandi, að nefndinni hefði í ógáti
gleymit að laga fyrirsögn frumvarpsins eptir
þessari sfðast töldu ákvörðun.
Stjórnarfrumvarpsins 3. gr. hefði nefndin fellt
saman við 4. gr. frumvarps síns, og hlyti
sú grein því að falla úr stjórnarfrumvarpinu.
Landahöfðingi sagði, að þar sem tilgangur þessa frumvarps væri sá að útvega
öllum, sem óskuðu útfarar, þá tryggingu á
móti svikum og prettum, sem unnt væri, þá
kvaðst hann eigi skyldi mæla á móti breytingum nefndarinnar, að svo miklu leyti, en
aptur vildi hann mæla á móti því, er sjer
þætti miða i gagnstæða átt. Að búa til nýtt
frumvarp hefði eigi verið nauðsynlegt, þvi
breytingar þær, sem nefndin hefði gjört, væru
hvorki margar nje miklar, heldur eigi sje
stefnu frumvarpsins breytt með því að fella
úr 3. gr. Eigi heldur gæti hann verið því
samdóma, að miklu varúðarverðara væri fyrir
útfara, ef þeir yrðu flnttir yfir aðrar hafnir,
þvi ætti það sjer stað, þá mundu þeir með
því að verða landsettir á þeim eða þeim stað,
ná þeirri tryggingu, sem þar væri veitt útfórum, en nauðsynlegt væri í frumvarpinu að
sjá um alla tryggingu fyrir þá, sem halda
vilja beina leið í aðra álfu. þess vegna væri
rjett, að landshöfðingja einum skyldi veitt
valdtil þess að veita hið umgetna leyfi; mótbára nefndarinnar «eptir því sem hagar til
hjer á landi» þætti sjer eigi takandi tilgreina
á móti þeirri tryggingu, sem gjöra má ráð
fyrir að vinnist með því að aðhyllast stjórn
arfrumvarpið. Nefndin stingi upp á að fella
5. gr., en þessi uppástunga væri mjög óheppileg, sjer í lagi ef lögreglustjórunum
skyldi veitt vald það, sem stungið væri upp
á.
f 8. gr. nefndarinnar væru tekin upp
nokkur samningsatriði af þeim, er ákveðin
eru f 9. gr. frumvarpsins, en öðrum sleppt,
en þetta væri óheppilegt, þar sem það vafalaust væri æskilegt, að um það atriði væri
miklu nákvæmar fyrirskipað, svo sem gjört
væri í 9. gr. stjórnarfrumvarpsins, sem hann
sterklega vildi mæla fram með. Gegn 9., 10.
og 11. gr. nefndarinnar skyldi hann eigi
leggja, heldur að eins geta þess, að það

hefði verið í húfi að koma líknm reglum á
að umboðslegum vegi. Þessi orð i 13. gr.
nefndarinnar
»eður
þá
verzlunarræðismanni þeim á íslandi, er það ríki, setn
útfarinn er i, kann að hafa þar», fengi hann
eigi skilið, þvi það væri auðsætt, að ef eigi
kæmist sætt á, væri beinasti vegurinn sá,
sem frumvarp stjórnarinnar visar til, nefnil. sá,
að senda málið til landshöfðingja, enda væri
það f augum uppi, að því, sem útfari eigi
gæti náð fyrir milligöngu hins danska konsúls með aðstoð hlutaðeigandi stjómenda
erlendis, gæti hann ómögulega náð fyrir hjálp
verzlunarræðismanns hins sama rikis á fslandi. Af framantöldum ástæðum vildi hann
þannig mæla með þvf, að þingið fjellist á
frumvarp stjórnarinnar, en við 3. umræðu
mætti vel koma á orðabreytingum og efnisbreytingum þeim, sem þingderldin áliti æskilegar.
Tryggvi Gunnarsson furðaði sig á, hversu
flókið nefndin hefði gjört frumvarpið, sjer
sýndist engin nauðsyn hefði verið að búa
til nýtt frumvarp. Engin ástæða hefði verið
til þess að fella 2. gr. tölul. ay, að »leyflð
skyldi einungis veitt mönnum, sem hefðu óflekkað mannorð, væru fulltíða» o. s. frv.
þessi ákvörðun væri sjálfsögð, hvað væri þá
til fyrirstöðu fyrir því, að henni væri haldið.
Hvað snerti það atriði, að eigi skyldi fela
landshöfðingja að veita leyfið sökum þess,
hversu örðugt væri að ná til hans, þá yröi
þó að gæta þess, að líkindi væru til þess, að
slikt kæmi eigi opt fyrir, að útflutningsskip
flytti hjeðan beina leið fólk til annara álfa,
við það kæmist á meiri samkvæmni, ef einn
skyldi veita leyflð, heldur en ef fleiri væru
um það. þegar hann aðhylltist frumvarp
stjórnarinnar nú við 2. umræöu, væri hann
þó eigi að siður á því, að það þyrfti bóta
við, en sem bera mætti fram við 3. umræðu.
Framsögumaður tók það fram, að þetta
nefndarálit hefði fengið ofanígjöf bjá 1. þingmanni Suður-Múlasýslu, þvi að þó landshöfðingi hefði fundið ýmislegt athugavert við tillögur nefndarinnar, þá hofði hann þó eigi
gefið því neinar harðar ákúrur. Það gæli
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vel verið satt, að eigi befði verið nauðsynlegt að semja nýtt frumvarp, en þrátt fyrir
það hefði það eigi verið tilgangur nefndarinnar að gjöra málið flókið.
Landshöfðingi
hefði tekið fram, að varúðarvert væri að
sleppa muninum á beinum og óbeinum ferðum I aðrar heimsálfur, því þeir útfarar, sem
fyrst færu til hafna í Norðurálfu, hefðu jafnan
næga trygeingu í lögum þeim um útflutninga,
sem þar hefðu gildi, en við þessa röksemdafærslu væri athugandi, að einnig í Vesturheimi væru þvílik lög til, sem verndað gætu
útfarann, þegar þangað væri komið. Mjög
óheppilegur þætti sjer seinni liður 3. greinar, og vildi hann t stað þess benda þinginu
á 5. gr. nefndarinnar tölul. b, svo það sæi,
að nefndin hefði eigi sleppt því sem þar
ætti við.
1. þingmaður Suður-Múlasýslu
hefði tekið fram, að einn skyldi veita leyfið
til frekastrar tryggingar, en sjer sýndist eigi
vera þörf á meiri tryggingu, heldur en 14.
gr. nefndarinnar tölul. a væri farið fram á,
með því til þess væri ætlazt, að lögreglustjóri ( hvert skipti skýrði landshöfðingja frá
öllum alriðum, sem teka skyldi til greina
við leyflsveitinguna, væri þetta töluverð trygging fyrir því, að leyfin frá lögreglustjórunum
yrðn eigi misjöfnum jiostum bupdin. 9. gr.
frumvarpsins væri að visu færð í miklu styttra
form hjá nefndinni, en bann hjelt eigi að
síður, að nefndin hefði tekið fram öll atriði,
sem varðaði, þó styttar hefði verið flestarákvarðanirnar; en nefndin hefðu sjeð, að þyrfti
að taka fram það, sem talið væri upp i 6.
tölulið þessarar greinar frumvarpsins, og yfir
höfuð hefði nefndinni fundizt. að þessa samninga mætti fá með styrk lögreglustjórnarinnar. Hvað snerti 10. gr. stjórnarfrumvarpsins, þá hefði nefndin tekið fram í ástæðunum fyrir áliti sínu, að, ísjáryert þætti að
binda kærandavið hinn næsla danska verzlunarfulltrúa, þar sem ýmsar ástæður gætu
hugsazt fyrir þvf, að kærandi hefði eigi traust
á honum, þess vegna væri í grein.nefndarinnar, sem við ætti, tekiðsvo til orða:
• einhverjum dönskum verzlunarræðismanni, eða þá verzlunarræðismanni þeim á

íslandi, er það ríki, sem útfarinn er f, kann
að hafa þar«. Væri þessi seinni liður kominn til á þann hátt, að nefndinni þætti eigi
óliklegt, að ýms ríki, er f hlut ættu, hefðu,
áður en langir tímar liðu, verzlunarræðismenn hjer á landi, og gæti þá verið, að kærandi vildi helzt snúa sjer til hans með kæru
sína.
Grimur Thomsen kvað þessa seinastræddu
ákvörðun nefndarinnar
i 13.
gr. hina lang-hættulegustu í frumvarpinu,
enda hefðu verzlunarræðismenn framandi
þjóða enga skyldu til þess að líta á hag (slands, og þætti sjer það jafnvel undrum
gegna, að íslendingar, sem yrðu fyrir samningsrofum, skyldu vera látnir flýja f hendur
þeim, er eigi ættu að gæta hags þeirra heldur einmitt mótpartsins; þvf þætti sjer sú ákvörðun óhafandi. í öðru lagi hefði nefndin fært upphæð veðsins, sem f stjórnarfrumvarpsins 5. grein væri ákveðin til
14,000 kr., niður f 10,000 kr., og það þó
nefndin,
eins og sjá mætti af nefndarinnar 13. grein, eigi gjörði ráð fyrir,
að veðið hrykki til; hann hefði þvi mjög á
móti þessari niðurfærslu hjá nefndinni, ákvarðanir stjórnarfrumvarpsins um upphæð
veðsins væru nógu harðar og þyf nógu góðar, en því harðari sem þær yæru því betri
væru þær.
Halldór Friðriksson sagði, að sjer; þætti
eigi vert, að gjöra ruglingá frumvarpinu, ef
eigi bæri brýna nauðsyn til, enda sæi hann
eigi, að nefndin hefði bætt það, ogyrði hann
því að halla sjerað stjórnarfrumvarpinu. Hann
skildi eigi, hvað 16. grein hjá nefndinni
ætti að þýða, þvf ef ætlazt væri til þe$g, að
hún skyldi koma í staðinn , fyrjr sfðasta lið
1. greinar, þá væri hún alls annars efnis
en endir fyrstu greinarinnar, og væri ein af
þeim breytingum sem kæmi rugiingi á frumvarpið.
Framsögumaður : vildi , svara þingmanni Gullbringu- og Kjósarsýslu út af þvf,
er hann hefði tekið fram um, að yerzlunarræðismenn ættu að sjá fyrir hag ríkis þess,
er þeir væru nefndir til að vera fyrir, og
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TryggVi GunnarsSon,
vildi betida honuffl ð, að útfari, sem komþórarinn
Böðvarsson,
inn Vtefí til Vesturheims, gaíti þar, ðður langt
Pórður
þórðarsou,
Væri um liðið, öðiazt rjett tii þess að verða
þorsteinn Jónsson;
aönjótandi vetndar þeirra lagá, sem þar giltu,
ogvar greinin þanuigfelld með 15 atkv.
og gæti þattnig eins vei eirts og hver ahfiar
atneríkanskur borgari leitað verzlunáfrteöisgegfi 7«
bianfis hlutaðeigandi ríkis. Kn eigi skyldi 2. I. gr. frumvarþsins samþykkt með 17
atkv. gfegB 3.
hann hafa á móti að hækka veðið. Hvað viðvíki þingmafini Reykvíkinga, þá kvað hann 3. 6. gr. nefndarinnar felld með 14 atkv»
gegn 7.
það véra rtýtt fytif sfnufti éyrttm, að h a n n
skyldi vera fasturá þvi, að satnþykkja frum- 4. 2: gr. frumvarpsins samþykkt með 18
atkv. gegn 3.
Vötp frá stjófttifini óbröytt.
Grírnur Ttiómsén vildi biðja þingmafirt 5. 3. gr. ffumvarpSius samþykkt með 17
atkv. gegn 3.
Skoptfellifiga um áð kynna sjéf betrtr lögin,
6. 2. gr< nefndarinnar felld með 12 atkv.
áðttr ert haún Segðl þvflikt, áð útfáraf öðlgegn 6<
rtðttst undif feinS rjett irtnlendrá mdnna,
ef þeif Væfu á land kotfinif i VestUrhe)mi| 7. 4< gr. frutnvarpsins samþykkt með 17
atkv. gegn 3.
efidá irtttfidi hið gagnstteðá flestom kufinugt,
8. 3, gr. nefrtdarinnar felld ifieð 12 atkv.
er feefðtt sputttir af meðferð þeitri, er útfátðt yfðu jafftárt fyrif, og sem kteitti eiúmitt
gegn 6.
til af þvi, áð fárið væfi rrteð þð, setfi vteru þðit 9. 5, gr. frumvarpsins stafk a Samþykkt
með 18 atkv. gegn 3.
rjéttlðúsir.
því fitest v&f gengið til atkVteða og fjeilu 10. 4. gr. neffidarinnar stail. a felldmeð 14
atkv. gégn 0.
þUu þartfiig:
lr I. gféifi rtefndáfinnar feltð ittfeð llðtkv. 41. 4. gt. nefndarínnar stafl. 6 var föllitíö
af sjðlfrt Sjer með fyrrl atkvteðagfeiððttb
gegn 7. Atkvæðagreiðslárt þótti dglögg;
12. &. gr. frtítnvárpsins b rtg e samþykkt meö
<og v&t þvl við háft nafnákall og sögðrt
17 ðtkv. gegrt 3. þar með var 5. greln
Já:
frutnvatpsins samþykkt í heild sinni.
ÐétíidikC Svéinsstttí,
Í3. f>i gr. hefndatitíöar felld með Í3 atkv.
Einar Gislason,
Gliðmundnr Óiafsson,
gegfi 7.
14. 8. gr< fífifnv. Sátnþ. frtéð 17 ðtkv. gégn 3.
Hjaimur PjetutSson,
Pðil Ófáfssort,
15. 7. gr. nefndárinfiat felid með 13 atkv.
gfegrt 5.
Pát! Pðlssóti ptfeStut,
þoHákur Guðmrtfiðsson.
10. 14. gt. fiéffidárinuar; við þessá gvðirt
var haft nafaakali sökum óglÓggtat OtNéí Sögðil:
kvteðftgréiðélfl og sðgðrt
Göðmtíndur Etnðfssort,
Jð:
H. Rt. FriðrikSsofi,
Betíidikt ðvfeifassön^
Eggért GutíftfirsSrtft,
Eggett ófinfifirssott,
Einár ÁStfiuftÖStfatf,

Éifiðí Göðmútidssotf,

Eirtðr Gffilððrttí,

Grímur Thomsen,
Ísleifrtr GísÍfiSrtn,
Jón SigrtrðáSotíj
PsHi PálSsoö bófidi,

Gr/muf Ttftnnsrtfi;

Stiöfri Pálssón,
Stefán StfegheriSen,

Guðmöttdflf Ótafsson,
Pðíl ólðfSSrtrt,
Pðll PálSsrtfi ptfestur,

TryggVi GtírtnðrSfiottj
þoriátflf Guömundsson.
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N«i sögðu:

voru samþykktir með 17 atkv. gegn 3.
19.
12. gr. nefndarinnar (ný grein) samþykkt
Guðmundur Einarsson,
með
17 atkv.
Halldór Kr. Friðriksson,
20. 8. gr. frumvarpsins var þar með fallin
Einar Ásmundsson,
við þessa atkvæðagreiðslu.
Einar Guðmundseon,
21. 9. gr. nefndarinnar (ný gr.) samþykkt f
Hjálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
einu hljóði.
22. 10. gr. nefndarinnar(ný gr.) samþykkt í
Jón Sigurðsson,
einu hljóði.
Páll bóndi Pálsson,
23. II. gr. nefndarinnar (nýgr.) samþykkt f
Snorri Páisson,
Stefán Stephensen,
einu hljóði.
þórarinn Böðvarsson,
24. 8. gr. nefndarinnar felld með 12 atkv.
gegn 8.
þórður þórðarson,
Þorsteinn Jónsson;
25. 9. gr. frumvarpsins samþykkt með 18
ogvar greinin þannig felld með 13 atkv.
atkv. gegn 3.
26. 13. grein nefndarinnar felld með 14
gegn 9.
17. 15. gr. nefndarinnar felld með 10 atkv.
atkv. gegn 5.
gegn 8; var þvf við haftnafnakall ogsögðu 27. 10. gr. frumvarpsins samþykkt með 18
já:
atkv. gegn 3.
Benidikt Sveinsson,
28. 16. gr. nefndarinnar fallin við frumvarpsEggert Gunnarsson,
ins 1. gr. (b).
Einar Gfslason,
29. 17.gr.nefndarinnar samþykkt með laatkv.
Einar Guðmundsson,
30. II. gr. frumvarpsins var þannig fallin.
Grímur Thomsen,
Atkvæðagreiðslunni um frumvarpið í heild
Guðmundur Ólafsson,
sinni var frestað til þess að raða hinum einísleifur Gíslason,
stöku greinum niður; en að því búnu las
Páll Ólafsson,
forseti upp frumvarpið, og var það samþykkt
Páll prestur Páisson,
með 17 atkvæðum. Fyrirsögnin fyrir frumStefán Stephensen,
varpinu og köflum þess var samþykkt án atÞorlákur Guðmundsson,
kvæðagreiðslu, og að málið gengi tii þriðju
þorsteinn Jónsson.
umræðu, samþykkt með 17 atkv. gegn 4.
Nei sögðu:
Frumvarp þetta, eins og það var éamGuðmundur Einarsson,
þykkt við aðra umræðu í neðri deild alþingH. Kr. Friðriksson,
is, hljóðar þannig:
Einar Ásmundsson,
FRUMVARP
Hjáimur Pjetursson,
til laga um tilsjón með flutningum á þeim
Jón Sigurðsson,
mönnum, sem flytja sig úr landi i aðrar
Páll bóndi Pálsson,
heimsálfur.
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
Um ú t f 1 u tn i n gs tj ó r a.
þórarinn Böðvarsson,
1. grein.
Þórður þórðarson;
Enginn má koma fram sem útflutningaogvargreinin þannig samþykkt með 12 stjóri, nema haon bafi fengið sjerstaklegt
atkv. gegn 10.
leyíl til þess. Sjerhver sá verður álitinn út18. 7. gr. frumvarpsins; úr þessari grein var flntningastjóri, sem á sjálfs síns eða annara
4. málsliður fallinn eptir atkvæðagreiðsl- kostnað tekstá hendur að annast umflutning
. unni við 17. tölulið, en hinir málsliðirnir útfara ( aðrar heimsálfur. Engir aðrir en
28
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þeir, sem eru löggildir útflulningastjórar og
umboðsmenn þeirra, mega gjöra samninga við
útfara um slíkan flulning, eða bjóða fram
milligöngu sína til þess aðgjöraslíka samninga.
Saml skulu þessi lög eigi eiga við flntninga
beina leið frá höfnum á íslandi, ef útfarar þeir, sem vilja fara þaðan með einhverju skipi, ern allir frá sama heimili og þar
hjá eigi fleiri en 10.
2. grein.
Leyfi það, sem með þarf samkvæmt I.
gr., verður að eins veitt mönnum, sem liafa
óflekkað mannorð og eru orðnir fulltiða og
sem eru búsetlir á íslandi og hafa haft þar
fast heimili í 5 ár. Samt getur landshöfðingi veitt undanþágur frá þvi, sem ákveðið
er um þá tímalengd, er þeir sknli hafa verið
heirnilisfastir á íslandi. Sje leyíið vanbrúkað, einkanlega lil þess að læla menn til útflutnings með ósönnum fortölum, getur yfirvald það, sem hefur veitt leyfið, tekið það
aptur, hvenær sem vera skal.
Umboð til þess að koma fram fyrir
hönd útflutningastjóra verður eigi veitt neinum, sem ekki fullnægir skilyrðum þeim, sem
eptir því, sem sagt er að framan, útheimtast
að því leyti, er snertir útflutningastjórann
sjálfan. Útflutningastjóri hefur að öllu leyti
ábyrgð á afbrotum umboðsmannsins gegn
lögum þessum.
U m f I utninga beinaleið.
3. grein.
Landshöfðinginn einn getur veitt leyfi
til þess að flytja útfara frá fslandi beina leið
í aðrar heimsálfur. Beiðninni um slíkt leyfi
skal fylgja nákvæm skýrsla nm nafn skipsins, sem á að hafa til flutningsins, tegund
þess, stærð og fyrirkomulag, og um það, hve
marga úlfara megi taka á skipið.
Áður en
leyfið er veitt, getur landshöfðingi sett þau
skilyrði og heimtað það veð, sem hann álítur
nauðsynlegt til tryggingar útförunum.
Landshöfðinginn skýrir lögreglustjóranum á þeim stað, er honum er sagt að skipið eigi að leggja frá, frá leyfinu og þeim
skilyrðum, sem það er bundið. Án skriflegs

samþvkkis lögreglustjórans má eigi afgreiða
skipið til útsiglingar. Áður en leyfið er veitt,
skal lögreglustjóri ganga úr skugga um, að
skilyrðunum sje nákvæmlega fullnægt, og að
þeir útfarar, sem tekið er við á skipið, hafi
löggilda samninga.
Um

flutninga, sera eigi
b e i n a 1 e i ð.

ganga

4. grein.
Leyfi til þess, að takast á hendur flutning útfara yfir hafnir í Norðurálfumii, veitir
lögreglusljórinn á þeim stað, þar sem sá er
búseltur, er sækir um leyfið.
Sá, sem sækist eptir slíku leyfi, skal
segja til, hvort hann ætli að reka erindi fyrir
sjálfan sig eða í umboði annara; sje svo, skal
hann sýna fram umboðsskrá sína frá útflutningafjelagi því eða skipsútgjörðarmönnum,
sem hann kemur fram fyrir, og fá lögreglustjóra ( hendur eitt exemplár af fjelagslögunum eða þeim reglum, er almenningi hefur
verið skýrl frá, að þeir ætli að fylgja.
5. grein.
Áður en leyfið er veitt, verðursá, sem
í hlut á, að setja veð eptir nákvæmari ákvörðun lögreglustjóra, sem sje að minnsta
kosti 6,000 kr. og allt að þvi 20,000 kr.,
annaðhvort á þá leið, að annar maður, sem
þykir áreiðanlegur, ábyrgist eins og hann
sjálfur ætti i hlut, eða með því að láta af
hendi skuldabrjef sem geymslufje. þegar til
taka skal npphæðina, skal sjerstaklega tekið
tillit til þess, hvort erindsrekinn ætlar að fá
leyfi til að flytja útfara lengra áleiðis en til
þess staðar, þar sem lenda á skipinu í annari heimsálfu, og ef svo er, má eigi til taka
minni upphæð en 14,000 kr.
Veðið er til
tryggingar fyrir öllum þeim skyldum, sem
erindsrekinn bakar sjer gagnvart útförunum,
eða ef brotið er gegn þvi, sem fyrir er mælt í
lögum þessum,og hvernigsemástendurverður
veðið eigi heimtað aptur, fyr en eitt ár er liðið
frá því, að erindsrekinn hætti við þessi störf.
í hvert skipti, sem lögreglustjóri veitir
slíkt leyfi, skal hann skýra landshöfðingja frá
þvi og frá, hvernig veði þvf, sein sett er, er
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varið, og svo upphæð þess, og má leggja
undir úrsknrð hans allar þær spurningar, sem
snerta veiting á leyfi því, sem verið er að
ræða um.
Bæði landshðfðingi og lögreglustjórinn
geta hvenær sem vera skal krafizt þess, að
veð það, sem sett er, verði fært upp í hina
hæstu upphæð, sem getið var að framan.
6. grein.
Ætli útflutningastjóri að hafa um hönd
störf þessi annarstaðar en þar, sem hann er
búsettur, skal skýra þeim lögreglustjóra fiá
því, sem hefur veitt leyfið, og skal þar að
auki sýna það lögreglustjórunum á þeim
stöðum, þar sem áformað er að nota það.
Umboð handa öðrum til þess að koma
fram fyrir hönd erindsrekans skal vera skriflegt, og eptir að lögreglustjórinn, sem veitt
hefur erindsrekanum leyfið, hefnr ritað vottorð sitt á umboðsskrána, skal hún svnd lögreglustjórunumá sjerbverjnm þeim slað, þar
sem hana á að nota.
7. grein.
Oll skip, að hinu konunglega póstgnfuskipi einu undan teknu, er fluttir eru á útfarar frá höfnum á íslandi til hafna f Norðurálfunni, skulu vera undirgefin umsjón lögreglustjórnarinnar, og má eigi taka útfara á
skip, fyr en lögreglustjórinn á þeim stað, er
skipið leggur út frá, hefur gefið skriflegt
leyfl til þess.
Áður en leyfi þetta verður veitt, skal
lögreglustjóri ganga úr skugga um, að skipið
sje hentugt til þess augnamiðs, sem tíl er ætlazt, sumpart með því að láta menn, scm vit
hafa á, undir sinni tilsögn halda skoðunargjörð, sumpart með þvi að rannsaka skoðunarskírteini þau, sem gefin eru út á þeim
stað, þar sem skipið á heima, en skírteini
þessi gilda þó eigi lengur en eitt ár frá þvi,
að þáu eru gefm út.
í leyfinu skal nákvæmar tiltekið, hvað
marga útfara megi taka á skipið, og má setja
þar þær nákvæmari reglur, sem nauðsyn
þykir á að segja fyrir um að því leyti, er
snertir tithlýðilega: meðferð á útförunum.
Fyrir tilsjón með úlflutníngum skal lög-

reglustjóra og lækni greiðast 20 krónur hvorum fyrir hvert útflutniugaskip, erþeirskoða,
en þurfi þeir að verja lengri tfma en einum degi til þessa, þá skulu þeim þaraðauki
greiðast 6 krónur um hvern dag. Hin sömu
daglaun bera skoðunarmönnum þeim, erlögreglustjóri kveður' til að gjöra skoðunina
með sjer, og skal útflutningastjóri greiða
kostnað þann allan, er af skoðunargjörðinni
leiðir, og fá í hendur hlutaðeigandi lögreglustjóra.
Útflutningastjóri sá, er í hlut á, tekur
þátt i ábyrgðinni á því, að enginn útfari, sem
hann hefur tekið að sjer að flytja, verði látinn gangaá nokkurt skip, sem ákvörðun sú,
sem hjer er sett, á við, fyr en leyfi það,
sem með þarf handa skipinu, er útvegað.
8. grein.
Áður en útflutningaskip leggur af stað
frá íslandi, sknlu bæði skipverjar og farþegar rannsakaðir af lækni, er lögreglustjórinn
fær til þess; skal hann ganga úr skugga um,
að hvorugir sjeu veikir af neinni næmri sótt,
er valda má faraldri, og enginn af farþegunum svo sjúkur eða heilsutæpur, að álítu megi,
að hann sje ekki ferðafær.
Útflutningasljóri
skal ábyrgjast, að allir menn á skipinu gefi
sig fram til læknisrannsóknar. Borga skal
hann og fyrir rannsóknina samkvæmt 7. gr.
í lögum þessum.
Álmennur ákvarðanir.
9. grein.
Rúm það, er hverjum farþega á útflutningaskipi er ætlað, má eigi minna vera en
12 teningsfet, efþað eráefri miðþiljum eða
í lypling á efstu þiljum, og eigi minna en
30 teningsfet, sje það á neðri meðþiljum
(Banjerdæk). Skal þetta rúm autt af öllu öðru,
en rekkjum farþega, fötum þeirra og öðru,
er þeir uauðsynlega þurfa að hafa við hönd
á ferðinni. Sjerstök svefnherbergi skulu höfð
fyrir ógiptar konur, og önnur fyrir ókvænta
menn, og skal það ekki haft saman. Sje
skipið fermt kaupvöru jafnframt og það flytur fólk, skal að minnsta kosti vera 6 feta bil
frá yfirborði farmsins til yfirþilja farþegarúmsins.
28*
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10. grein.
Rúm það, er farþegum er áskilið í næslu
grein hjer á undan, skal vera svo, að það
veiti farþega nóg lopt og birtu, svo og nóga
hlífð fyrir vætu og knlda. Ekki má skip, er
fólk flytur, taka til flutnings jafnframt neina
þá vöru, er illur þefur er af, eða hættu getur valdið fyrir heilsu farþega, heldur ekki
púður nje eldspýtur þær, er af brennisteini
eru gjörvar, nema hið minnsta, sem þörf er
á fyrir sjálfa skipverja.
11. grein.
Ekki skal á útfaraskipum búa til rekkjupall fyrir fleiri en 3 fullorðna menn til að
sofa eður hvilast í. Rekkja handa hverjum
fullorðnum manni skal eigi minni vera að
iunanrúmi en 5,75 fets á lengd og 1,5 fets
á breidd; eigi skal hafa rekkjnpalla hvern
nær öðrum, en svo, að i millum hverrarraðar sje tveggja feta breitt gangrúm. Ekki skal
hafa fleiri en tvo rekkjupalla hvorn yfir öðrum, og skal tveggja feta bil vera frá botni
hins neðra rekkjupalls upp að botni hins efra,
og sömuleiðis frá bolni hans upp undir þiljur
tvö fet. Ætla skal ’/8 af öllum rekkjum farþega fyrir sjúka menn, og skal bilið milli
botnanna í þeim vera þrjú fet, og eins frá
botni hinnar efri rekkjunnar upp undir þiljnr;
upp að botni þeirrar rekkjunnar, sem neðar
er, skal vera 4 þuml. bil frá þiljnm. Það
segir sig sjálft, aðjafnmörg þurfa rekkjnstæði
og fullorðnir menn eru með skipinu. Rjett
er að telja hvern þann fullorðinn, sem er 14
ára og þaðan af eldri; tvö börn frá 1 —14
ára jöfn einum fullorðnum. Börn yngri en
ársgömul teljast ekki.
12. grein.
Útflutningastjóri skal gjöra skriflegan
samning við sjerhvern útfara. Skal i samningi
þessum skýrt frá því, frá hverjum stað og
til hvers staðar útfarinn skuli fluttur, og svo
frá kaupi því, sem greitt er eða greiða skal
fyrir flutninginn; en auk þessa skal samningurinn hafa inni að halda nákvæma og itarlega skýrslu:
1. um tölu þeirra manna, sem fluttir
skulu samkvæmt samningi þessnm, fullt nafn

þeirra, aldur, heimili þeirra hingað til, svo
og stjett þeirra;
2. um leiðina, fargögn, og nær úlfarinn
eigi að leggja af stað á leið til þeirrar hafnar, þaðan sem ferðin hefst til annarar heimsálfu, um hvort hann verði fluttur ofanskips
eða undir þiljum, og um það, hvernig sjeð
verði um, að útfaranum verði komið fyrir og
um viðurværi hans á sjálfri ferðinni, á þeim
stöðum, er koma skal við á á leiðinni, og
þeim stað, er leggja skal út frá;
3. um skipsútgjörðarmenn þá eða fjelag
það, sem tekur að sjer flutingÍDn frá Norðurálfunni, og að svo miklu leyti, sem unnt
er, um nafn á skipi því, sem skal haft til
flutningsins, en að minnsta kosti hvort það
sje seglskip eða gufuskip, hvar i skipinu útfaranum skuli komið fyrir, og um hvenær
leggja eigi af stað frá Norðurálfunni;
4. um það hvort sá, sem tekur að sjer
flutninginn, einnig takist á hendur að veila
útfaranum fæði á leiðinni, og ef svo er, að
hve miklu leyti; skal ávallt áskilið, að fæðið
sje látið til tilbúið;
5. um það, hvort greiða skuli sjerstaka
borgun fyrir flutning á munum útfarans bæði
til þess staðar, er leggja skal út frá, og þaðan til hinnar beimsálfunnar, og
6. um það, hvernig sjeð sje um flutning útfarans lengra áleiðis, ef til þess skyldi
korna, að skipinu hlekkist á og komist ekki
alla leiðina.
Verði útfari fluttur beina leið frá fslandi
til Englands, til þess hann verði fluttur þaðan lengra áleiðis, og verði eigi landsettur í
þeirri höfn á Englandi, er hann að síðustu
skal fara frá, skal í samningnum gjört þeim,
sem flytur útfarann, að skyldu, að flytja hann
lengra áleiðis til þeirrar hafnar, þar sem bann
á að ganga á skip, áður en dægur sje liðið
frá því, að tollrannsókn á útfaranum er lokið
á þeim stað, þarsemhann var settur á land,
eða að minnsta kosti með hinni fyrstu venjulegu járnbrautarferð, sem fellur til þaðan
eptir að tollrannsókuin er á enda.
Sje svo ákveðið í samningnum, að útfarar skuli vinna af sjer flutningskaup það,
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sem samið er um, allt eða að nokkru leyti,
þegar þeir eru komnir í aðra heimsálfu, er
samningurinn ógildur, ogsjerhver samningur, sem gjörður er um þetta við útfarann á
annan hátt, skal eigi vera skuldbindandi fyrir
hann, og bakar útflutningastjóranum hina
mestu sekt, sem tiltekin er í 14. grein.
Erindisrekinn skal fá hlutaðeigandi lögreglustjóra í hendur samninginn, sem skal
vera ritaður á íslenzku, og útlagður á ensku,
ásamtmeð endurriti af hontim. Eptir að lögreglusljórinn er genginn úr skngga um, að
samningurinn fullnægi þeim ákvörðunum, sem
þessi grein hefur inni að halda, sendir hann
útfaranum frumritið, eptir að hann hefur ritað á það vottorð sitt.
Ákvörðununum í þessari grein má breyta,
og setja (tarlegari reglur um innihald samninga þeirra, sem gjörðir eru milli útfara og
erindsreka með konunglegri tilskipnn.
13. grein.
Hafi útfari nokkra kæru að fram bera
yfir því, að samrtingurinn hafi verið rofinn,
skal það tafarlaust tiikynnt hinuro næstadanska
verzlunarfulltrúa erlendis. Verði eigi sætzt á
málið fyrir milligöngu verzlunarfulltrúans, skal
hann, eptir að hafa leilað nákvæmra upplýsinga, senda skýrslu um það, og skal landshöfðinginn á tslandi þar eptir gjöra út nm
málið, þannig að útflutningastjóri er bundinn við þann úrskurð innan , takmarka veðs
þess, sem sett er, og svo framarlega sem
ákveðið er i úrsknrðinum, að erindsrekinn
skuli greiða skaðabætur, sjer landshöfðingi
um, að þær einnig verði goidnar af veðinu,
að svo mikiu sem það hrökkur lil.
14. grein.
Mál, sem rísa af því, að brotið er gegn
lögum þessum, skal fara með sem opinher
lögreglumál, og ef harðari begning eigi liggur
við samkvæmt almennum lögum, varðar það
20—2000króna sektum; þómáhækka hegninguna fyrir afbrot gegn 1. gr. þannig, að
beitt verði einföldu fangelsi í 2 mánuði eða
öðru fangelsi í samsvarandi tíma. Sektirnar
renna í landssjóð.

Breytingaruppástungur
við frumvarp til laga um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, sem flytja sig úr
landi f aðrar heimsálfur, eins og það var
samþykkt við aðra umræðu i neðri deild alþingis.
t.Við 7. gr. Að 4. málsliður: «Fyrir tilsjón
með úlflntningum — hlutaðeigandi lögreglusijóra», verði tekið úr þessari grein,
og sett í sjerstaka grein aptan við 8. gr.,
og verði þar hin 9., og að greinatalan þar
á eptir bre^ist því samkvæmt.
2. Við 8. gr., að síðasti málsliður: «Borga
skai hann og fyrir rannsóknina samkvæmt
7. gr. i lögum þessum», falli burt.
3. Fyrirsögnin fyrir9.gr.; «almennar ákvarðanir» falli þar burt, en verði sett fyrir
framan 11. gr. (eða 12., ef breytiugin við
7. grein verður samþykktj.
Alþingi, 3. ágúst 1875.
H. Kr. Friðriksson.
Grímur Thomsen,
Tryggvi Gunnarsson.
Soorri Pálsson,
Einar Ásmundsson.
G Einargson.
Jón Sigurðsson. Hjálmur Pjetursson.
Páll Pálsson, bóndi.

Þriðja

dmræða

f neðri deild alþingis.
Á 29. fnndi neðri deildar alþingis, 5.
dag ágústmánaðar kom til þriðju urnræðú
frumvarp til laga um tilsjón með flutningum á þeim mönnum, sem flytja sig úrlandi
í aðrar heimsálfur, ásamt breytingaruppástungnm frá 9 þingtnönnum.
Framsögumaður {Páll prestur Pálsson)
sagði, að mál þetta væri orðið svo fjarlægt
steínu uefndarinnar, að hann gæti ekki lengur haldið framsögu f þvf, og bann yrði fyrir
sitt leyti að lýsa því yflr, að hann greiddi
ekki atkvæði í þvi.
Því næst var gengið til atkvæða, þar eð
engin varð uraræða, og fjellu þau þannig:
1. Breytiogaruppástunga hinna 9 þingmanua
við 7. gr. samþykkt með 13 atkv. samhljóða.
2. Breytingaruppástunga hinna sömu við 8.
gr. samþykkt með 13 atkv.
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3. Breytingaruppástunga hinna sömu um fyrirsögnina fyrir 9. gr., samþykkt án atkvæðagreiðslu, og sömuleiðis breyting á
greinatölunni og greinaskipuninni.
4. Frumvarpið í heild sinni með áorðnum
breytingum samþykkt með 16 atkv. samhljóða.
5. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Skyldi frumvarpið því næst sent efri deildinni.
FYRSTA ÖMRÆ^A
í efri deild alþingis.
A 31. fundi efri þingdeildarinnar 7. dag
ágústmánaðar kom samkvæmt dagskránni til
1. uraræðu málið um frumvarp til laga um
tilsjón með flutningum á þeim mönnnm, sem
flytja sig úr landi i aðrar heimsálfur (samþykkt af neðri deild alþingis á l'undi 5. ágúst
1875).
Eiríkur Kúld sagði, að frumvarp þetta
væri vel úr garði gjört, og hefði hann ekkert út á það að setja nema það eitt, ertekið
væri fram í 10. og 12. grein um rúm það, er
ætlað væri hverjum farþega, og vildi hann
skjóta því til hins háttvirta 5. konungkjörna
þingmanns, hvort það yrði álitið nægilegt.
Sagði hann, að sjer þætti það kostur við
frumvarpið, að það væri strangt; og vonaði
hann, að málið gengi strax til 2. umræðu.
Sighvatur Árnason sagðist ekkert hafa
á móti því, að slík lög, sem hjer væri að
ræða um, væru ströng og vel tryggjandi fyrir
þá, sem hlut eiga að máli, en menn yrðu
þó að gæta þess, að þau eigi yrðu of ströng,
því að það mundi einungis leiða til þess, að
menn reyndu með öllu móti að fara utan við
þau; það væri veðið, sem sjer fyndist vera
heldur hátt og fráfælandi, og vildi hann setja
það niður um þriðjung.
Ásgeir Einarason sagðist eigi geta sjeð,
að veð þetta væri of hátt sett, þar sem hjer
væri um líf og heilsu manna að gjöra, og
hefði hann sjeð, hvernig gengið hefði lil á
Sauðárkróki, en það hefði verið ljót saga,
hefðu ekki velviljaðir menn skorizt í leikinn,
og útvegað fólkinu segl til skýlis, þar sem

mæður hefðu verið með veinandl börn á brjóstum undir beru lopti; það væri því gott að
hafa tryggjandi lög í þessu tilliti.
Jón Hjaltalín sagðist ætla að svara
spurningu þingmanns Barðstrendinga um það,
hvorl rúm það, er til tekið væri í 10. og 12.
gr. gæti skoðazt sem nægilegt; hann hefði
sjálfur aldrei verið á útflutningaskipum, en
auðvitað væri það, að mest væri komið undir
því, hvernig ventílatíónin væri, hvort loptstraumurinn endurnýjaðist eða væri innibyrgður, og kvaðst hann ætla, að rúm það, er
hjer ræddi um, væri hið minnsta, er mætti
vera.
Ásgeir Einarsson sagðist efast um, hvort
mál þetta gæti fengið framgang á þessu þingi,
ef farið væri að gjöra miklar breytingar við
það, en það yrði hann að telja mjög óhappalegt, ef mál þetta fjelli niður að þessu sinni.
Stefán Eiríksson sagðist kunna vel við
frumvarpið, að því leyti sem að það væri
mjög mikil trygging í því fyrir þá, er flyttu
af landi burt, en hann væri þó hálfhræddur
um, að rúm það, er til tekið væri í 10. og
12. gr., væri hræðilega lítið, þar sem það
væri ákveðið, að að eins væru 2 fet frábotni
neðra rúms til botns efra rúms; hann gæti
því ekki sjeð, að fullorðinn rnaður gæti setzt
upp i rúmi sínu, og væri slíkt mjög óhagkvæmt.
Ólafur Pálsson sagðist vilja mæla með
þvi, að mál þetta fengi sem vafningsminnstan framgang; það væri helzt af þeirri ástæðu,
að með því móti yrði sem fyrst komið i veg
fyrir hinar samvizkulausu aðfarir umboðsmanna útflutningafjelaga og annara, sem
eggjuðu aðra til utanferðar og fegruðu allt
fyrir þeim, án þess að þekkja hið minnsta
til, að hverju þeir ættu að hverfa; það hefði
jafnvel kveðið svo rammt að þessu, að hann
hefði fundið það skylda sína sem prestur,
að aðvara fólk um það, að lála eigi narra
sig út í loptið, sjálfum þeim til mesta tjóns
og ógagns.
Torfi Einarsson sagði, að varla mundi
málið græða á því, ef farið væri að breyta
því og láta það ganga aptur til neðri mál-
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stofunnar, því að þar hefði það með mestu
hörku fengið framgang, og væri það því illa
farið, ef það gengi þangað á ný, því varla
mundi það þá batna mikið, ef vesturfarapostular þeir, sem þar væru bæði á bak og
fyrir, fengju að meðhöndla það enn þá einu
sinni.
Forseti bar þá imdir atkvæði, hvort mál
þetta skyldi ganga til 2. umræðu, og var það
samþykkt í einu hljóði.
ÖNNUR UMRÆÐA
I efri deild alþingis.
Á 33. fundi efri þingdeildarinnar 10. dag
ágústmán. kom samkvæmt dagsskránni til
annarar umræðu frumvarp til iaga um tilsjón
með flutningum á þeim mönnum, sem flytja
sig úr landi í aðrar heimsálfur.
Þórður Jónasson sagði, að það þyrfti
ekki að fara mörgum orðum um frumvarp
þetta, þvf það væri veruleg rjettarbót, og
væri vel úr garði búið af stjórninni, bæði
þarft og nauðsynlegt; þessir útflutningar
befðu verið bundnir mörgum annmörkum,
þar sem þessi mál eigi hefðu legið undir
umsjón hins opinbera, heldur hefðu einstakir
menn gjört sjer það að atvinnu að laða útfara til ferðar og lofað þeim, er fara vildu,
gullioggrænum skógum, og þó stundum
kannske lítið hefði verið haldið af þvi, sem
lofað hefði verið, hefði eigi verið hægt, að
fá neina uppreisn á þvi, sem miður var, en
nú væri komin góð bót á þetta mál, og
hefðu lög þessi tekið fyrir alla þá óreglu,
sem komin hefði verið á það, þar sem hið
opinbera nú ætti og ætlaði að vaka yflr þvi,
að útfarar eigi yrðn aflagábornir eða fyrir
illri meðferð; það yrði nú að visu eigi sagt,
hve tfðar þéssar ferðir yrðu eptirleiðis, en
hvajð ura það, þá væri þetta þó góð og æskileg rjettarbót og trygging fyrir útfará, sem
ekki mundu hætta eptirleiðis, þó þeir ef til
vildi yrðu færri en hingað til, og ætti atjórnin því beztu þakkir fyrir það, að hún hefði
lagt frumvarp þetta fyrir þingið, og tekið í
strenginn eins röksamlega og hún befði hjer
gjðrt.
*
I

Eiríkur Kúld sagðist hafa tekið það
fram við fyrslu Umræðu, að sjer þættu gallar við 10. og 12. gr. frumvarpsins, og hefði
hann þá skotið því til hins háttvirta 5. konungkjörna þingmanns, hvort að hann eigi
fyndi ástæðu til að gjöra breytingarúppástungu við greinir þessar, en þar sem hann,
er þó væri manna færastur til að skera úr
þessu, eigi hefði gjðrt þetta, þá kvaðst hann
ætla að sætta sig við ákvarðanir þessar, og
það einna helzt af þvi, að hann hefði heyrt,
að hið sama væri haft á norskum útflutningaskipum.
Hvað veðið snerti, þá hefði
hann helzt viljað hafa það enn þá hærra en
tiltekið væri, því ekkert væri sjer nógu strangt
í því tilliti.
Jón Hjaltalín sagði, að sjer hefði helzt
gengið það til, er hann eigi hefði gjört neina
breytingu við þessar greinir, að eígi væti gótt
að fara að káka við þau frumvörp, sem annars væru góð og vel brúkanleg.; það mætti
einnig vel una við ákvarðanir þessar, ef að
nægileg ventílatíón væri, og einkum þegar
litið væri til þess, að hjer; væri varla um
meira að gjöra en 10—11 daga ferð. Að
setja veðið hærra, væri várla gjörandi, því að
það væri fullt svo bátt sem í öðrum löndum.
Jón Pjetursson sagði, að íslenzkan væri
ekki alstaðar greinileg á frumvarpinu; það
væri t. a. m. f 3. grein að stæði «leýflð«, í
stað þess að það víst ætti að vera »samþykkið«, og væri það svo í danska textanum,
kvaðst hann haldá, að þessu mætti lfklega
breyta, án þess frumvarpið fyrir það þýrftl
að ganga aptur til neðri deildarinnar, þvf það
væri vist ritvilla.
Eiríkur Kúld sagði, að þetta væri alveg rjctt, er fainn háttvirti 4. konungkjörni
þingrhaður heíði sagt, en þvf mætfá líklega
breyta í hendi sjer, ef eigí neinn þipgmaður vildi gjöra breytingaruppástungu í þá átt.
Jón Pjetursson sagðist hafa getið um
þetta af þvf, að faann hefði talað við mann
utanþings, er hefði misskilið það, og kynni
það jafnvel að vera á fleiri stöðum, að Sumt
mætti misskilja.
Forseti sagði, að ef svo væri á fléiri
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slöðum, yrði varla komizt hjá þvf að koma
fram með breytingaruppástungur. Var þvf
næst geogið til atkvæða í málinu, og fjell atkvæðagreiðsla þannig:
1. 1. grein frumvarpsins samþykkt ( einu
hljóði.
2. 2. grein samþykkt með 9 atkvæðum.
—
— 10
—
3. 3. —
—
— 10
-4. 4. —
—
—
—
9
5.
5.
—
—
—
10
—
6. 6.
—
— 10
—
7. 7. —
—
—
—
9
—
8.
8.
—
—' 9
—
9. 9. —
—
—
—
9
—
10. 10.
í einu hljóði.
—
11. 11. —
—
—
með
8 atkvæðum
12. 12.
—
—
—
9
—
13. 13.
—
— 10
—
14. 14. —
—
— 10
—
15. 15. —
Að frumvarpið þannig óbreytt gangi til
3. umræðu, samþykkt í einu hljóði.

eru iöggiidir útflutningasljórar og umboðsmenn þeirra, mega gjöra samninga við útfara
um slíkan flutning, eða bjóða fram milligöngu
sína til þessi að gjöra slíka samninga. Samt
skulu þessi lög eigi eiga við flutninga beina
leið frá höfnum á íslandi, ef útfarar þeir,
sem vilja fara þaðan með einhverju skipi,
eru allir frá sama heimili og þar hjá eigi
fieiri en 10.
2. grein.
Leyfi það, sem með þarf samkvæmt I.
gr., verður að eins veitt mönnum, sem hafa
óflekkað mannorð og eru orðnir fulltíða og
sem eru búsettir á íslandi og hafa haft þar
fast heimili íá ár. Samtgetur landshöfðingi
veitt undanþágur frá því, sem akveðið er um
þá tímalengd, er þeir sknli hafa verið heimilisfastir á íslandi. Sje leyfið vanbrúkað,
einkanlega til þess að tæla menn til útflutnings
með ósönnum fortölum, getur yflrvald það,
sem hefur veitt leyfið, tekið það aptur, hve
nær sem vera skal.
Umboð til þess að koma fram fyrir hðnd
útflutningastjóra verður eigi veitt neinum,
sem ekki fullnægir skilyrðum þeim, sem
eptir þvi, sem sagt er að framan, útheimtast að því leyti, er snertir útflutningastjórann sjálfan. Útflutningastjóri hefur að öllu
leyti ábyrgð á afbrotum umboðsmannsina
gegn lögum þessum.

þRIÐJA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 35. fundi efri þingdeildarinnar 12. dag
ágústmán. kom samkvæmt dagskránni til 3.
nmræðu frumvarp til iaga um tilsjón raeð
flutniugum á þeim mönnum, sem flytja sig
úr landi i aðrar heimsálfur.
Umræðulavst
var gengið til atkvæða í því' rháli og frumUm flutninga bein leið.
varpið satnþykkt i einu hljóði.
Lýsti for3. grein.
Landshöfðinginn einn getur veitt leyfl til
seti þá því yflr, að það yröi afgreitt tii
landshöfðingja sem lög, og var það nú svo þess að flytja útfara frá íslandi beina ieið i
aðrar heimsálfnr. Beiðninni um slíkt leyíi
látandi:
skal fylgja nákvœm skýrsla um nafn skipsins,
sem á að hafa til flutningsins, tegund þess,
L0G
um tilsjón með flutniugum á þeim mönnum, stærð og fyrirkomnlag, og um það, hve
marga útfara megi taka á skipið. Áður en
sera flytja aig úr landi i aðrar heimsálfur.
leyfið er veitt, getur landshöfðingi sett þau
U m ú t f 1 u t n i n g a s t jó r a.
skilyrði og heimtað það veð, sem hann álit1. grein.
Enginn má koma fram sem útflutninga- ur nauðsyniegt til tryggingar útförunum.
Lanshöfðinginn skýrir lögreglustjóranum
stjóri, nema hann hafi fengið sjerstaklegt leyfl
til þess. Sjerhver sá veröur álitinn útflutningð- á þeim stað, er faönum er sagt að skipið
stjóri, sem á sjáifs sins eða annara kostnað eigi að leggja frá, frá leyflnu og þeim skiitekst á hendur að annast um fiutning útfara yrðum, sem það er bundið. Áu skríflegs
í aðrar heimsálftir. Ehgiraðrir en þeir, sem samþykkis lögreglustjórans má eigi afgreiða
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skipið til útsiglingar. Áðuren somþykkið er
veitt, skal iögreglustjóri gangaúr skugga nm,
að skilyrðunum sje nákvæmlega fullnægt, og
að þeir útferar, sem tekið er við á skipið, hafi
Iðggilða samáinga.
Um

flutninga, sem eigi ganga
b e i n a 1 e i ð.
4. grein.
Leyfi til þess, að takast á hendur flatning úlfara yfir hafnir í NorðurálfuOni, veitir
lögraglustjórinn á þeim stað, þar sem sá er
búsettur, er sækir nm leyöð.
Sá,sem sækist eptir sliku leyfi, skal
Segja til, hvort hann ffitli að reka erindifyrir
sjálfah sig eða f. umboði annara; sje svo,
síai hann «ýna-' fram umboðsskrá síua frá
útflutningsfjelagiþví eða skipsútgjörðarmönnum, sem haton kemur fram fyrir, og fá lðgreghsstjóra i heudnr eitt eíemplar affjelagslögunum eða þeim reglum, er almenningi
hefurveriðskýrt frá áð þeir ætii að fylgja.
■ 5; grein.
Áður en leyflð er veitt, verður «á,
sem iblat á, að setja veð eptir nákvæmari
ákvðrðun lögreglnstjóra, sem sje að minnsta
kosti 6,000 kr. og aHt að þvi 20,000 kr,,
annaðhvort á þá' leið, að annar maður, sem
þykir áreiðantegur, ábyrgist; eins og hann
■sjálfur'æör í blút, eða með því að láta af
henðí tln^dabrjef teem geymslnfje, Þegtar til
taka skál uppbffiðinö, skal sjerstaklega tekið
tillit til hess, hvort erindsrekinn ætlar að fá
leyfi tif’aíð flytja útfara lehgfá áleiðis, en
til þess staðar, þar sem lenda á skipinu í
annari heimsáífu, eg ef svö er* má eigi til
taka minni uppbæð en 14,000 kr. Veðið er
tll fryggingar fyrir Öllum þeim flkytdum, sem
erfodsrekinn bakar sjer gágnvart- útförunnm,
eða ef brolið er gegn því, «m fyrir er mœlt
f iögam þessum, og hvernig sem á stendur,
verðnr »eðið: eigi hefmtað aptur, fyr en eitt
ár er iiðið, frá því að erindsrekinn hætti Við
þéesl störf. ■
,:.•:■
I
í hvert ekipti, sem tögregfustjóri veitir
Blikt leyfi, skál hánt skýra landshöfðlngjá
frá því og frá, hvernig veði því, sem ■ sett er;

er varið, og svo upphæð þess, og.má leggja
undir úrskurð hans allar þær spurningar,
sem snerta; veiting á leyfi því, sera verið er
að ræða um.
Bæði landshöfðingl og lögreglustjórinn geta
hvenær sem vera skal kraflzt þess, að veð
það, sem sett er, verði fært upp í hina hæstu
upphæð, sem getið var að fratnan, ■
6. grein. '
Ætli útflutningastjóri að hafa umhönd
störf þessi annarstaðar en þar, sem hano er
búsettur, skal skýra þeim lögregiustjóra frá
því, sem hefur veitt leyflð, og skal þar að
auki sýna það lögreglustjórunnm á þeim
sjöðum, þar sem áformað er að nota það. ,
Umboð handa öðrum ti| þess að koma
fram fyrir hönd erindsrekans skal vera skriflegt, og eptir að iögreglustjórinn, gem veitt
hefur erindsrekanum leyfið, hefur ritað vottorð sitt á umboðsskrána, skal hún sýnd lögreglustjórunurti á sjerhverjum þeim stað, þar
sem hana á að nota.
7. grein.
Öll sksp, að hinn konunglega póstgufusfcipi einu undan tefcnu, er fluttireru á útfarar frá höfnum á íslandi til hafna í Norðarálfunni, skolu vera. undirgefin nmsjón lögreglustjórnarinnar, og má eigi taka útfaraá
skip, fyr en lögreglustjórinn á þeim stað, er
skipíð ieggur út frá, hefur geflð skriflegt leyfi
tii þess.
:
Áður en leyfl þetta verðnr yeitt, sk?!
fógreglustjóri ganga úr skugga um, að skjpið
sje ireutugl til þesð; augnamiðs, sem til er
ætlazt, sumpaft möð því að iáta menn, sem
vit hafa á, öndir sHWÍ tilsögn tialda skoðunargjönð, suulpart með þ«l að rannsaka ekqðunarskírteini þau, sem gefln eru út á þpiœ
stað, ,þar sem sktpið á heima, en skírtei&j
þessi giMa þó- eigi leognr eq eitt ár frá því,
að þaa eru gefin út; .
í leýflnu skal nákvæmar tj| tekið, þve
marga útfara megi taka á skipið, og máseijá
þar þær nákvæmari reglur, sem nauðsyn þykir
á að segjá fyrir am að því Ipyti, er snertir
tillilýðilega meðferð á útförunum,
,
titflutningastjóri sá, er í hlut ú> tpkor
29
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þátt í ábyrgðinni á því, að enginn útfari, sem
hann befor tekíð að'sjer að flytja, verði lát<innr ganga á nokkurt skip, sem ákvörðunsú,
sem hjer er sett, á við, fyr en leyfi það,
sem með þarf handa skipiriu, er útvegáð.
8. grein.
Aðnr en útflotningaskip leggur af stað
frá íslandi, sknlu bæði skipverjar og farþegar rannsakaðir af lækni, er lögreglustjórinn
fær til þess, skál hann ganga úf skugga nm,
að hvorugir sjeu veikir af neinni næmfi sótt,
er valdá má faraldri; og enginn af farþegunum svo sjúkur eðnr heilsntæþnr, að álíta
megi, að hafin sje ekki ferðafær.
Útfhitningastjóri skál ábyrgjast; aðaliirmeún á skipinu gefi sig íram til læknis rannsókhari
9. grein.
■ •
Fyrir tilsjón með útflutningnm skal lögreglustjófa óg iækni greiðást 20 krónur
hvornm fyrir hvert útftntninga-skip, er þeir
skoða, en þnrfi 'þeir að verja lengri tíma en
einum degi til þessa, þá skulu þeim þar að
auki greiðast 6 krónur um hvern dag. Hin
sömu daglaun bera skoðunarmönnum þeim, er
lögreglustjóri:' kvéður til að gjöra skoðunina
með sjer,og skal útflntningastjóri greiða kostnað þann allafi, eraf skoðunargjörðinni leiðir,
og fá I hendur hlutaðeigandi lögreglustjóra.
10. grein.
Rúirt það, er hverjum farþega á utfluthingaskipi er ætlað, má eigi minna vera; en
12’ □ fet, ef það er á ’efri miðþiljum, eða í
lyþting á efstu þiljum, og eigi minna en 30
□ fét, sje það á neðri miðþiljum (Banjerdæk).
Skal þetta rúm ántt af ölln öðru, en rekkjum farþega, fölutn þeírra og öðru, er þeir
nauðsyniegá þurfa að hafa við hönd á ferðinnh Sjerstök svefnherbergi skulu höfð fyrir
ógiptar konur,og ðnnur fyrir ókvænta menn,
og skal þáð ekki haft saman.
Sje skipið
fermt kaupvöru jafnframt’ og það flytur fólk,
skal að minnáta kosti vera 6 feta bil frá yfirbórði farmsins fil yfirþilja farþegarúmsins.
. ■■■•■■■ u. grein.
Rúm það, er farþegom er áskilið i næstu
grein hjer á undan, skal vera svo, að það
veiti farþega nóg lopt og birtu, svó og nóga

hlífð fýrir vætu og kúlda. Ekki má skip, ér
fótk flytur, taka til flúthings jafnframt neina
þá vöru;3 er illur þefur er af, eða hættu
getnr valdið fýrir heilsu farþega, heldur ekki
púður nje eldspýtur þær, er af brennisteini
eru gjörvar, nema hið minnsta, sem þörf er
á fyrtr sjálfa skipverja.
12. grein.
Ekki skal á útfaraskipum búa til rekkjnpall fyrir fleiri en 3 fullorðna ménn'Aú að
sofa eða hvilast i.
Rekkja handa hverjum
ftillorðnum manni skal eigi minni vera að
innanrúmi en 5,75 fets á lengd og 1,5 fets
á breidd.
Eigi skal hafa rekkjnpalla hvern
næröðrum en svo, að i millnm hverrar raðar sje tveggja feta breitt gangrúm. Ekki skal
hafa fleiri eh tvo rekkjopalla hvorn yfir öðrum, og skal tveggja feta bil vera frá botni
hins neðri rekkjupails ttpp að botni hins
efra, og sömuleiðis frá botni hana upp undir
þiljnr tvö fet. Ætla skal ’/e af ðllum rekkjumi farþega fyrir sjúka. menn, og skal bilið
milli bolnanna í þeim vera þrjú fet, og eins
frá bolni hinnar efri rekkjunnar upp undir
þiljur; upp að botni þeirrar rekijunnar, ,sem
neðar er, skal vera 4 þuml. bil frá þiljum.
J>að segir sig sjálft, að jafnmörg þurfa rekkjustæði og fullorðnir meon eru með skipinu.
Rjett er að telja. hvern þann fullorðínn, sem
er 14 ára og þaðan af eldri; tvö börn frá
1 —14 ára jöfn einum fnllorðnum.
Böm
yngri enársgömul teljast ekki.
AI m e n n a r á k y a r ð a n i r.
13. grein.
Útflutningastjóri skal gjöra skriflegan
samning við sjerhvern útfara. Skal i samningi
þessum skýrt frá því, frá hverjum stað og
til hvers staðar útfarinn skuli fluUur, og avo
frá kaupi þvi, sem greitt er eða greiða skal
fyrir flutninginn; en aok þessa skal samnr
ingurinn hafa inni að halda nákvæmaog ítarlega skýrslu: ,
1. um tölu þeirra manna, sem fluttir
skuln samkvæmt samningi þessum, fullt nafn
þeirrá, aldur, heimili þeirra hingað.til, svo
og stjett þeirra;
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2. um leiðina, fargögn, ©g nær útfarinn ar þeir eru komnir í aðra heimsálfu, er samneigiaðleggja af stað á feið til þeirrarhafn- ingurinn ógildur, ög Sjéi*hver samningur,
ar, þaðan sem ferðln hefst tii annarar héims- sem gjörður er um þetta ýið útfarann á annan
álfu, um hvort hanii verði fluttur ofanskips;i hátt, skal eigi vera skuldbindandi fyrir hann
eðá undir þiljum, og urt þáð, hvernig sjeð; og bakar útflutningástjóranúrri hina mestu
verði um, að útfaranum vprði komið fyrir sekt, sem tiltekin er í í&. grein.
og um viðurværi hans á sjálfri ferðinni, á
Erihdsrekion skal fá hlutaðeigandi lögþeim stöðum, er koma skal viö á á ieiðinhi, og reglústjóra i hendur samniogihn, sem skal
þeim stað, er leggjaskalút frá;
vera ritaðui* á Islenzku og útlagður á eúsku,
3. um skiiþsútgjörðarménn þá eða fje- ásamt með endurriti afhonum. Eplir að löglag það, sem te'kor að sjer flutninginn frá reglhstjörinn erjgetigrnn úr skugga um, að
Norðurálfunúi, og að svo mikiu leyti, sem samningurinn fullnægi þeim ákvörðunum, sem
unnt er, um náfn á skipi því, sem skal haft þessi grein hefur inni að haida, sendir hann
til flutningsins, en að miunkta kosti hvorl útfarannm frumritið, eptir að hann bpfur ritþað sje seglskip eða gufuskip, hvar i skipinu að á það vottorð sitt.
■
Ákvörðununtim í þessari grein má breyta,
útfaránum skuli komið fyrir, og um hvenær
og seija ftarlegri reglur nm innihald samnleggja eigi af stað frá Norðurálfunni;
4. úm það, hvort sá, sem tekurað sjer inga þeirra, sem gjörðir erumilli útfára og
flutninginn, cinpig takist á hendur að véita erindsreka með konungtegri tilskipun.
útfaranum fæði á leiðinui, og ef svo er, að
14. grein.
hve miklu leyli; skai ávallt áskilið, að fæðið
Hafl lilfari nokkra kærii að fram bera ytir ;
því, að samniogurinn haíi verið rofinn, skat
sje létið til tilbúið;
: 5. utnþað, bvort greiða skuli sjerstaka það tafarlaust tilkynnt fainum næstá danska
borgíin fyrir flutping ámunum útfarans bæði verzluuarfnlllrúa erlendis. Verði eigi sætzt á
til þess slaðar, er. leggja skal út frá, og það- iiiálið fyrir milligöngu verzlunarfulltrúans,
an til hinnar. heimsálfunnar, og
skal hann, éptir: að hafa leitað hákvdemra
6. uin það, hvernig sjeð sje umflutning upplýsinga, senda skýrslu um það, og skal
útfarans lengra áieiðis, ef tilþess skyldi landshöfðinginu á íslandi þar eptir gjöra út
koma, að skipinu hlekkist á og komist ekki um málið, þannig, að útflutningastjórLer
bnndinn við þann úrskurð innan takmarka
alla leiðina.
iVérði útfahi fluttur beiha leið frá íslandi veðs þess, sém sett er, ;og svo framarlega
til Englands, tii þéss hann verði flultur það- sem ákveðið er í úrskurðiniim,; að érindsan lengra áleiðis,' og verði eigi landsettur rekinn skuli greiða skaðabætur,. sjer landsi þeirri höfn á .Englandi, er hann að síðustu höfðingi um, að þær einnig verði goldnar af;
skal fara frá, skat i samningnpm gjört þeim, veðinu, að svo raiktu,:sem það hrðkkur ítil.
sem flytur útfarann, að skyldti, að flytja.hann
lengra áleiðis til þéirrar hafnar, þar sem
'
15. grein. ■ ■: ’
hann á að ganga á skip, áður en dægur sje
Mál, sem rísa af þvi, að brotið er gegn
liðið frá þvi, að tollrannsókn á útfaránum er lögum þessutn, skal fara með sem opinher
lokið á þeim stað, þar sem hann var settur lögreglumál, og efharðari hegning eigi liggáland, eðaað minnsta kosti með hinni fyrstu ur við samkvæmt almennum lögum, varðar
venjulegu járnbrautarferð, sem fellur til það- það 20—2000 króna sektum, þó má hækka
ari, eptir að toilrannsóknin er á enda.
hegninguna fyrir afbrot gégn I. gr. þanníg,
Sje svo ákveðið í samningnum, að útfar- að beitt verði einföldu fangelsi í 2 mánuði,
ar skuli vinnaaf sjer flutningskaup það, sem eða öðru fangelsi i samsvarandi tíma. Sektsamið er um, allt eða að nokkru leyti, þeg- irnar renna f landssjóð.
29
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v.
FRUMVARP
til laga fyrir íslend umakipaströnd.
■ 1. grein. '■■■■■■
Sjerhver afþegnum konungs, sem verður var við, að skip sje ( hætiu, eða að
strandað góz reki upp á ströndina, er skyldur að gjöra allt það, sem I bans valdi stendu.r, til þess að bjarga mönnum og gózi, og
skal hann íjer .i lagi tafarlaust tiUsynna þlutaðeiganda hreppstjóra ófarir þær, sem urðið
hafa, eða óttast má.
2. grein.
Hreppstjórino skal tilkynna hlntaðeiganda
lögreglustjóra það tafarlaust, þegait strand
hefur orðið, og má til þessa hafa skyndiboða,
og greiða kostnaðinn við það af því, sem
bjargað er af strandinn.
Á sama hátt skal lögreglustjórinn þegar
í stað senda amtmanni skýrslu, ef ekki er
meira en tveggja daga ferð milli heimilis
bans og lögréglustjórans; að öðrum kosti
skal slík tilkynning gjörð með fyrstu ferð, sem
fyrir fellur.
3. grein.
Jafnskjótt og lögreglustjóri hefur fengið
tiikynning þá, seai nefnd er í næstu grein á
undan, um, að skip sje strandað, skal hann
tafarlaust fara til þess staðar, þar sem strandið
hefur orðið, og gjöra þar ráðstafanir þær,
sem með þarf til þess bjargað verði á sem
bagfelldastan hátt; skal hann og einlægt vera
við, á meðan verið er að bjarga, og bóka allt
það, sem þá fer fram.
Ef lögreglústjóri annaðhvort sökum annara starfa, sem eigi verður frestað, eða sjúkleika getur ekki viðstöðulaust farið til þess
staðar, þar sem strandið hefur orðið, skal
hann þegar < stað sendamann þangaðíumboði sínu, semá hans ábyrgð skal framkvæma
störf þan, sem bonumbar að leysaaf hendi
með tilliti til strandsins, þangað til haon
sjálftw getur komið.
Þaugaði til ■ lögreglusífjóri eða umboðsmaður hans kemur til strandsins, skal breppstjórinn fyrir hönd lögreglustjórans gjöra allar þær ráðstafanir, sem með þarf til þess að

bjarga hin» strandaða skipi, mönnum eða
gózi, og þar til hreppstjóri getur komið; til
strandsins, er hið satna skýlda annara, sem
þar eru viðstaddir, en þá skai samt ávallt
þess gætt, að ekkbrt sje gjört, sem hindri
yfirváldið, þá er það kemur, í þvi að rartnsaka málið og fá vissu fyrir, að engu sje
stangið undir stól.
Ef aptur á móti parta af skipum, sem
hafa orðið fyrir tjnni annarstaðar, eða nokkuð af farmi þeirra rekur uþp á ströndina, ákveður lögreglostjórinn, jafnskjótt og honum
hefur borizt tilkynning am það^ hvort nauðsynlegt sje, að hanu fari sjálfur til strandsins, og að öðrum kosti segir hann fyrir, eins
og með þarf, hvernig fara skuli með hið
strandaða góz. Á méðan ekki er sagt fyrir
um það, skal ekki gjöra frekara við gózið,
en brýn nauðsyn er til, til þess að bjarga
því.
4. grein.
Á meðan skipstjórnarmaður eða annar,
sem er í tians stað, er við, má enginn undir því
yflrskyni, að veita honum hjálp, bjarga nokkttu
móli vilja bans; en ef hjálpar er leitað annaðhvort með merki eða á annan hátt, skal
hún rnótmælalaust látin honurtií tje; samt
vérður það enn að vera nndir honum komið,
hvort hann vilji semja um það við einstaka
menn (7. grein), eða fela yfirvaldinu, að annast um, að bjargað sje. Sömuleiðis geta þeir
eigendur, sem hafa rjettar heimildir, hve nær
sem vera skai látið afhenda sjerskip það og
góz, sem bjargað er, þegar þeir sjálfir eða
umboðsmenn þeirra krefjast þess, ef þeir
annaðhvort ná samkomulagi v.ið blutaðeigendur um bjarglaun og kostnað, eða ef lögreglustjóri álítur, að nægilega sje boðiðysog^
nægt veð verður sett til tryggingar, þvf, að
það verði goldið', jafnskjólt ög hlutaðeigendur vHja taka við því.
5. grein.
Venjulega skulu allir karlmenn af alþýðu, sem tiil þess era færir, vera. skyldir að
koma til þess að bjarga, þegar hreppsijóri
eða aðrir, sem í blut eiga, mælast tii þess.
Einuig skulu þeir, sem eiga báta, besta og
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áböld, sem á þarf að halda við björgunina,
láta það allt til, og, ef þess þarf, geta yfirvöldin (þar með og talinn hreppstjórinn)
heimtað, að það sje látið til.
6. grein.

Sje hvorki skipstjórnarmaður nje stýrimaður með(. hinu strandaða skipi eða gózi,
og hafi heldur enginn annar umboð eigenda
til þess að sjá um hagsmuni þeirra, svo og
ef hlotaðeigendur féla yfirvaldinu að annast
um bjðrgunina (sbr. 4. grein), skal lögreglustjóri ákveða borgun þá, sem eptir sanngimi
ber þeim, Sem björguðu, fyrir ómak þeirra
og fyrirhöfo; samt skal þeim, sem hlnt eiga
i strandinu, og eru við eðakowa að, heimilt
að sijóta ákvörðun lögreglustjóra um þetta
undir úrslit blutaðéigandi amtmaóns.
þegar ákveða skal bjarglaun, verður að
taka tillit tit allra sjerstaklegra atvika við
strandið, sem hafft getað gjört tnönnum bægra
éða örðugra fyrir aðbjarga. Venjulega skal
veita öllum bjargendum hæfileg daglaun, eptir
því, hvernig á stendur, fyrir þann tíma, sem
þeir eru við björgwina samkvæmt tilhlutun
yfirvaldsins eða anuara, sem í hlut eiga; en
eins og þar að atiki má hækka hæfilega daglaun þeirra bjargenda, sem annaðhvórt hafa
sýnt sjerlegan dugnaðog atorkti, eða sem
hefur verið stofnað ( sjerstaklega . faættó,
þattnig má og véita hreppstjórunura eða þeim,
sem yfirvaJdið kann að fela á hendur yfirumsjón við björgunina, hærri borgún, sem
sj'e satnsvarandi alorin þeirra og dugnaði,
ensamt eigi raeira en tvöfalt við daglatin
þau, sem venjulega eru veitt bjargendnm.
Auk daglaunanna skal einflig veita bjargendum endurgjald fyrir koelnað þánn, sem þeir
kuana að bafa haft við björgunina, og sömuleiðis skal greiða þeim, setn hafalátið lil
báta, besta, kaðla og öanur áböld iil afneta
við björgimina, hæfilega borgttn, sérti ska)
ákveðin á sama hátt og hjarglaunin. Það, sera
skipbrotsmenn sjálfir eiga af bátura, köðlum
og 'öðrum áböldum, semnota má við björgunina, skulu þeir ávallt látaaf hendi til þessa.
Ef kringumstæðurnar leyfa, að gjörður
verði samningur um björgun á skipi oggózi,

án þess aðmiða borgunina við daglaun, er
lögreglustjóra héimilt að gjöra slfkan sanming ; samt má íþessu tilíelli allur bjargkostnaðurinn eigi fara fram yfir þriðjung af andvirði
þess, setn bjargað er, «g má eigi gjðra
samninginn án
samþykkis ; skipstjórnarmanns, eigandans eða annara, sem eigahlut
(strandiau, að svo miklu leyti sem þeir
eru við.
. 7. greín. .
þegar skipstjórnarmaður eða ,sá, sem
er i hans stað, semur umbjörgun, skal gjöra
samninginn eða gangast undir hann í viðurvist lógreglustjóra, og skal hann leiða atbygli skipsljórnarmanns eða þe»s, som er
fyrir hans höud, að því, að hann eigi. þurfi
að láta undau kröfum hlutaðeiganda, þar lög
heimlla bonom kost á björgun fyrir sanngjarna borgun (€. greini; sömuleiðis skal
lögreglustjóri, naeð berum orðum vara þann.
við, sem f hlutá, þegar borgun sú, sem samið er um, ber með sjer, að húo sje ósanngjörn. Svo skalog leiða atbygli skiffstjórnarmanns að því, ef það riki, sem hann erúr,
befur umbeðsmann þar nálægt, setn strandið
hefur orðið, að hann geti leitað ráða og leiðbeiningar hjá honum, áður en hann gjörir
samnioginn. Lögreglustjóri verður að siá um,,
að samningtirinn verði gjörðnr, og að samræðornat við skipstjówarrnann fari fram á þvi
tungumáli, seo? bann skilur. þegar skipstjórnarmaðnr eða sá, sem er í haos stað, síðan
lýsir því, yfir, að hann vilji að samningurínn
verði staðféstur, og ef eógi er néitt það atvik, sem bendir (il, að hann hafi breytt ófyrirsynjn, og virðist beldur ekki vera neiu ber
ósanngirni í þeirri ákvörðun uiaborgun, sem
haonhefur gengizlundir, skal gjörasamnioginn að fullu og öllu, og rita á hann vottorð lögregJustjórans ura það> setn þannig hefurfraro farið, og verður satnningurinn þar eptir
skuldbiodandi samkvæmt hinum almennti reglum laganna um gildi samninga. Sje björgunarsamtiingur gjörður, áb þess að farið sje!
epir því, sera þannig er fyrir roælt,; getur
skipstjðrnarmaður eða hver aonar, sem á að
gæta bagsmuna eigandans, mótmælt borgun.
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þeirrij sem ákveðin er í samningnnm, ' og
heimtað, að hún verði ákveðin á þann hátt,
sem fyrir er mælt um I 6. gr. Apturámóti
eru bjargendur bundnir við samninginn, þótt
tjeður annmarki sje á honum, ef eigendurnir
eða fulltrúi þeirra vilja, að hann haldist.
Að öðru leyti má eigi fresta björgun, þólt
mönnum komi ekki saman um bjarglaunin,
heldur skal samt sem áður tafarlaust láta í
tje þá hjálp, sem með þarf, og skal þá, ef eigi
sfðan verður gjörður samningur, ákveða bjarglaunin samkvæmt 6. grein.
8. grein.
Nerna því að eins að þess þuríi ekki,
sökum þess að gjörður er iöglegur samningur um björgun, skal yflrvaldið sjáum, að
allt, sem gjört verður til þess að bjarga skipshöfninni, skipi og gózi, sje framkvæmt svo
fljótt, sem nnnt er, ogá þannhátt, sem bezt
á við eptir því, hvernig á stendnr. Sjeu Kkur
til, að skipinu verði komið af grunoinum,
og að það verði gjört aptur baffært, skal yflrvaldið og bjargendur sjer i lagi kosta kapps
um það. Verði þessu eigi við komið, skal
fyrst og fremst bjarga öllum skipaskjölom og
varðveita þau; af gózinu skal sjer í lagi fyrst
bjarga J»ví, sem mest er vert. Það, sem
bjargað er, skal flytja þangað, þar sem eigi
er hætt við að það laki út, og að öðru leyti
skai gjöra þær ráðstafanir, til þess að bjarga
gózinu og varðveita það, þangað til uppboð
verður haldið, sem yfirvaldinu virðast hagfelldastar i hverju einstöku tilfelli eptir því,
hvernig á stendur yfir höfuð. Til þess að
varðveita gózið, getur ylirváldið vísað mönnum á kirkjulopt, sem til þess verða höfð,
eða auð hús einstakra manna, sem eigi geta
skemmzt við það, og ef inönnum kemurekki
saman, skal ákveða géymsluhúsaleigu á sama
hátt og annan bjargkostnað (6. gr.). Ef það,
sem bjargað er, eigi verður varðveitt á þennan hátt, skal selja áreiðanlegan vörð, til þess
þvf eigi verði stolið eða það dregið undan.
Þegar ráða skal varðmenn, verður samt að
sýna tilhlýðilega sparsemi eins og við sjerhverja aðra ráðstöfun, sem snertir björgun,

og má þvi ekki setja fleiri varðmenn, en
nauðsyn krefur.
9. grein.
Ef skipbrotsmenn eigi sjálfir geta útvegað sjer gegn sanngjarnri borgun húsnæði,
mat og aðrar nauðsynjar, þar á meðal tilbærilegá aðbjúkrun á sjtikum, sjftl yfirvaldið
sjá um, að þeim verði komið fyrir, og útvegað það, sem þeir þurfa með, fyrir sanngjarnt verð, sem yfirvaldið ákveður. Sömuleiðis sjer yfirvaldið um greptrun dáinna manna
af skipinu, og skal hún gjörð með svo mikilli sparsemi, sem verða rná, ef ekki er annað
fyrir höndum til þess, en það, sem bjargað
hefur verið, og skipstjórnarmaður eða aðrir,
sern í hlut eiga, ekki heimta, að útförin sje
gjörð nokkuð viðhafnarmeiri, gegn því, að þeir
sjálfir borgi kostnaðaraukann *við þetta.
Svo skal og yfirvaldið sjá um, að
skipbrotsmenn verði sendir heim, þegar eigi
lengur er þörf á, að þeir sjeu viðstaddir við
strandið, og þeir eigi sjálfir hafa fararbeina,
en hjer skal einnig gæta hinnar mestu sparsemi. Verði skipbrotsmenn annaðhvort vegna
árslímans eða fyrir aðrar sakir eigi þegar
sendir heim, og ef eigi er þar í nánd umboðsmaður fyrir hinaframandi þjóð, sem þeir
eru af, eða neinn annar, sem getur tekið þá
að sjer, skal lögreglustjóri sjá um, að þeim
i bráð verði komið fyrir á hæfilegan hátt.
Ef það, sem bjargað er, hrökkur eigi tii kostnaðarins bæði við þetta og strandið yftr höfuð, skal lögreglustjóri leggja út f bráð það,
sem á vantar gegn endurgjaldi úr landssjóðnum.

10. grein.
Strandbókin, sem lögreglustjóri skal færa
samkvæmt 3. grein, skal bera með sjer dag
og stund, er houum var tilkvnnt strandið,
hver hafi fært honum boðin um það, og dag
og klukkustund, er hann samkvæmt þeim haft
komið til strandsins; svo skal og þar skýrt
frá, hvar skipið og gózið var, og frá ástandi
: þess, þegar bann kom að, hvort skipstjórnarmaður, skigverjar eða farþegar hafi verið
með skipinu, og nöfu þeirra tilgreind, Svo
skal og halda próf yfir þeim, sem i hlut eiga,
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og böka það, hVenær og hvar. fyrst varð vart
við strandið, og af hverju það hafl orsakazt,
og að öðru ieyti allt annað, sem getur orðið til tíþplýsingar um aðgjörðir þeirra, sem
hlut eiga að máli, eða um það, hver sklpið
eigi og hvað um mennina hafl orðið, sem á
skipinu vorv^ o. s. frv. Enn fremur skal i
bókina rita skýrslu um, hverjar ráðslafanir
gjörðar hafi verið tilþess að bjarga, áður en
lögráglustjórinn kom að, t. a. m. hvað margir
menn hafi verið fengnir til þess að bjarga og
halda vörð, hverjir bátar og önour áhöld hafi
verið viðböfð o. s. frv;; svo skal og bóka
ályktanir þærs sem lögregiustjóri gjörir iþessu
tilliti, til þess að koma björgun við eða halda
henni áfram. Svo skal og skrifa upp allt
það góz, sem bjargað er, og skýra frá þvi
svo nákvæmlega, sem unnt er. Að endingu
skal gela alls þéss i strandbókinni, sem að
öðru leyti.fram fer, og sem annaðhvort getur baft áhrif á, rjettindi eigandanna ogbjarganda innbyrðis, eða orðið ábyrgðarhluti einhvers.
Lögreglustjórinn skai hafa svo nákvæma
tilsjón, sem verðtir, roeð því, • að flnttverði
burt það, sem bjargað er, því komið fyrir og
það varðveitt samkvæmt því, sem bann hefur
af ráðið, og verði grunur um, að nokkru sje
stungið undir stól af þvi, sem bjargað er,
eða a& einhver önnur óregla með tiiliti til
þeSs hafi átt sjer stað, skal rita rannsóknir
þær, sem batdaar verða um þetta til bráðabyrgða, , í strandbókina, Hún skal einnig
hafa inni að halda þærumræður, sem fram
hafa farið,ti|þess að fullnægja því, sem
fyrir, er mælt í >7. gr., og ef bjargsamningur
hefur verið gjörður, skal geta þess.
<1. grein.
Tii gjörða þeirra, sem að framan eru
Befndar, má hafá hina venjulegu. lögreglubók; ett sje hún eigi við, má búa ti| sjerstaka bók til afnota við einstakt strand; í
bók þessa skal lögreglustjóri sjálfur ritablaðslðutal, gegnurodraga hana og setja á iqnsigli, og ekai síðan leggja hana fyrir amtmann, til þess hann rannsaki hanaog riti
á hana vottorð sitt.
.

f hvert skjpti, sem hætt er að bóka,
skal eigi að eins iögreglustjóri rita nafn sitt
í bókina, beldur einnig skipstjórnarmaður,
hreppstjórinn og tveir hinir helztu af bjargendum; svo skuluog einnig vottar þeir skrifa
undir, sem verið hafa til staðar við rannsóknir
þær, sem hafa verið gjörðar, til þess að
komast fyrir afbrot þau, sem orðiðhafa.
Ef lögreglustjóri og skipstjórnarmaður eða sá,
sem er fyrir hans hönd, ekki geta skilið
hvor annan, skal, ef þvf verður við komið, hafa
tvo lögfasta votta, setn kunna rnálin svo
nægir, til þess að koma þeim í rjettan skilning, og skulu þessir vottar þá einnig rita
nöfn sín undir i bókina; skal hún, áður skrifað er undir, lesin upp greinilega,, og öiium
hlutaðeigendum gefinn kqstur á að .hlýða á
það, sero lesið er upp.
. ...
Strandgjörðina má eigi leiða lil lykta,
fyr en búið er að spyrja aiia, semíþlut
eiga, bvort þeir viti af nokkru, sem enn eigi
•að bjarga, og lögreglustjórinp sjálfurhefur
ritað vottorð sitt i bókina um, að hann hafl
ekki getað fundið neitt annað, sqm bjarga
skyldi, en það sem gjörðin befur inni að halda.
,
12. grein.
Lögreglustjórinn skal sjá um, að öllum
ÓviðriÖDum mönnpm, sem koma til gtrandsins, verði vísað burt; svo skal hanq, og vfsa
burt þeim bjargendum, sem gjöra sig óhæfa
lil þess starfs sökum ofdrykkju, ófriðar og
ótrúmennsku. Svo skal hann og taka þá
fasta, sem ekki vilja fara með góðu, þá er
þeim er vísað burt, og skal bann;, draga þá
fyrir dóm fyrir mótþróa þeirra (sbr. 28. gr.
c). Hann sker einnig ,úr öUurn þrætum, sem
rísa af framkvæmdunum við björgunina, ,,og
úrskurð þann, sem hann kveður uppmunnlega, skal síðar bóka.
13, grein.
Lögreglustjóri skal sjá um, að matvæli
þan og drykkjarföng, sem eru skemmd af
strandinu, þáer þeira verður bjargað, og sem
ef til vill kynnuað vera skaðvæn fyrir heilsu
manna, verði rannsðkuð, annaðhvort af næsta
hjeraðslækni, eða ef hann getur ekki komið,
af tveimur mönnum, sem vit bafa á; skulu
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þeir þá láta uppi álit sitt um, hvort nota
megi vörurnar að eins með tilteknum sjerstaklegum skilyrðum, eða hafa þær lil einhverra sjerstakrá afnofa, án þess að skaði
hljótist af, og ef svo er, má að eins setja
vðrurnar með þvi skíiyrðí, að það verði gjört
kaupendom að skyldu, að verja þeim ekki
tíl annars; skal lögreglustjórnin sjá um, að
þessu verði hlýtt, og sje brotið gegn því, skal
hegna þeim, sem i hlut eiga, með þvi að
gjöra vörurnar upptækar, og eptir þvl, sem
á stendur, með hæfllegri sekt, er rennur i
lándssjóðinn. Verði vörurnar ekki gjörðar
upptækar, skal dæma þann, sem f hlut á, i
hærri sekt að tiltötu, og fellur hún til sama
sjóðs. Verði vörurnar ekki notaðar, nema
heifsu manrta sje hætta búln, skaleyðaþeim
undir umsjón lögreglustjóra sjálfs eða eptir
boði hans ibeð umsjón tveggja áreiðanlegra
manna, sem hann skipar til þess.
14. grein.
Þegar óttast má, að næmur eða þestkynjaður sjúkdófflur kunni að koma f landið
með skipbrotsmöonum eða strönduðu gózi,
skai lögreglustjóri sjá um, að farið sje eptir
regium þeim, sem seltar eru fyrir ísland
eða kunna að verða seltar, til þetes að
stemma stigu fyrir útbreiðslu þéss konar
sjúkdóma.

15. grein.
Sje brennivfn eða aðrar vörur, sem to4l
skal greiða af samkvæmt tilsk. 26. febr. 1872;
meöal þess; sem bjargað er, skal lögfeglustjóri
sjá nm, að goldinn vérðiaf þeim tollurinn.
16. grein.
Sje annaðhvort hætt við, að það góz,
sem bjargað er, skemmist, ef það er geymt;
eða likindi sjeu til, að það að öðru leyti fyrir
þá sök falli svo mjög í verðí éða hafl svo
mikinn kostnað í för með' sjer, að það sje
ðhagnr fyrir þá, sem r hlut éiga, að gózið
sje Wtið hggja fyrir, skal séljá það við opinbert uppboð, svo fljótt sem vérða má.
Sömoleiðis má sélja við bráðaby'rgðaruppboð nokkurn hluta áf þvf, sem bjargað
er, tiiþess að útvégá það fjé, sem þárf til
útgjalda, sem upp á koma óg eigi ^verður

frestað, ef ekki fæst fje tii láns, eða að eins
með svo þungum skilmáium, að öllum bltitaðeigendum sje það meiri hagur, að það
verði fengið tíi með því að halda slíkt uppboð; skal þá venjulcga helzt taka til þess
þær vörur, sem mestur kostnaður yrði við,
ef geyma skyldi.;
(
Jafnskjótt og búið er að bjarga, skal
enn fremur selja allt það, sem bjargað er,
við opinbert uppböð, nema sá, sem hefur
komið fram með heimildir sínar fyrir því, að
hann að rjettn eigi hiut að máii, heimti, að
sjer sje fengið í hendur það, sem bjargað er,
með þeim skilyrðum, sem ákveðin eru í 4.
gr., og skal hann ávallt beiniínis spurður
að því.
17. grein.
Lögreglu8tjóri skal gjöra allar þœr ráðstafanir, sem með þarf, til þess að halda
uppboðið, og skulu þær gjörðar • þannig, áð
vænta megi, að sem mest fáist fyrir gózið,
og jafnframt tekið tiilit eins og vera ber tii
þess, hvernig ástatt er i hvert einstakt skipti.
Hann skal þannt'g sjá um, að uppboðið verði
birt þéim, sem í grennd búa, svo itarlega,
gem verður, og á þann hátt, að það að minnsta
kosti tilkynnist þeim, sem eiga heima i þeim
hrepp, þar sem strandið hefnr orðið, og i
tveimur hínum næstu breppam, en sje nm
mikilsvert góz að ræða, skal birta mönnum
uppboðið í ölhim hreppum og verziunarstöðum
sýslunnsr, ög skal sjerí iagi aftakslaust gætá
þessa, ef selja á strandað skip. Hann skal
enn fremur semja uppboðsskilmálana, og má
ekki setja neitt ( þá, sem kynni að fœla meno
frá að kaupa;sjer i lagi má ekki leggja neltm
þann kostnað á kauþendur, sem eigi verður
nákvæmlega skýrt frá, bvað mikill hann sje;
svo skal og setja borgunarfréstlnn gamkvæmt
þvi, sem venja er f hvetju lögsagnarumdæmi,
og má ekkl í neinn tilfelli láta hann vera
skemmri en 14 daga eptir uppboðið. Lðg»
regiustjórihn getur tekið að Sjer innköllúnhlá, eða falið hana á bendur öðruni áreíðanlegum og skilvísum fflanni, nema eigandinrt eða sá, sero er fyrir hans hönd, taki
annan innköllunarmann. InnköllunaTlaun má

233
éigi setja fram yfir 4% af þvf, sem ekki er
bbrgað þegai* í stað, og 2% af því, sem
goldið et út í hönd við hamarshögg.
Bæði um það, hve nær uppboðið skuli
balðið, um auglýsing uppboðsins og um
uppboðsskilmálana skal lögreglustjóri leita álits skipstjót^rmanns eða þess, sem að öðru
leyti gefur sig fram við strandgjörðina fyrir
hönd eigandans eða annara hlutaðeiganda,
og skal hann taka álit þetta til greina svo
sóm vérður, og kringumstæðurnar og sjer I
lagi tiliifið til hagsmuna annara hlutaðeiganda,
t. a. m. þeirra, sem bjarga, leyfa. Yfir höfuð skai svo sem unnt er leita álits þeirra,
semí hlut eiga, þegar yfirvaldið ályktar eitthvað viðvfkjáhdi skipaströndum, og skal það
tékið til' greina svo sem verða má, án þess
að skerða hagsmuni annara hlutaðeiganda.
18. grein.
•
Hafi það riki, sem hið strandaða skip
heyrir til, uihbojlstnann á fslandi, skal tjeður
embættisrhaður, ef enginn arinar er við, sem
hefur ótákmarkað umboð fyrir alla, sem i
hlut eiga, hafa heimild til að vera sjálfnr við
eða lála fulltráa sinn vera við, þegar verið
er að bjarga, til þess að gíeta þar gagns
hlutaðeiganda, og láta i Ijósi álit sitt um
ráðstafanir þær, sem kynnu að vera hagfetldar í þvf tilliti.
Sama rjett hefur sá, sem sannar heimiWtr sínár' til þeSs að vera erindsreki strandbótafjelags þess, sem tekið héfUr hið strandáðá skip eða góz 1 ábyrgð.
19. grein.
Jafnskjólt og búið er að halda uppboð
á þvi, sem bjargað er, skal lögreglustjóri
þégar semja reikning* um strandið, og skal
hahn síðan tafarlaust, sjer i lagi án þess að
bíða eptir innköllun á uppboðsandvirðinu,
séhda amtmanni tjeðan réikning i tvennulagi
með fifbeyrandi fylgiskjölum til endurskoðhnar og úrskurðar, ásamt með endurriti af
söiubókinni, sjóferðaprófinu, gjörðabókihni
viðvikjandi stráhdinu og björguninni, og að
endingu skipaskjöl þau, sein bjargað er, ðg
önnur þees konar skjöl.
Amtmaður skal þar á eptir, þegar búið

er að leggja úrsknrð á slrandreikninginn,
tafarlaust senda hlntaðeiganda umboðsmanni,
ef skipið er frá ríki, sem hefur slíkan umboðsmann á íslandi, eða útgjörðarmanninum
eða öðrum, sem eptir Iðglega gjörðum skiptapajöfnuði verða álitnir sem rjettir hlutaðeigendur, ef hann eða þeir eiga heima á fslandi eða i Danmörku, og að öðrum kosti
landshöfðingja, tjeðan reíkning beina leið ásamt með öllum skjölrim viðvíkjandi strandinn, sem nefnd eru að framan, og skal hann
jafnframt skýra frá, hve nær búast megi við,
að hann geti sent andvirðið af strandinu, að
frá dregnum kostnaðinum. í þessu tilliti skal
amtmuður setja hlutaðeiganda rjettarþjóni
frest, til þess að gjöra skil samkvæmt reikningi þeim, sem hann hefur gjört, og skal
venjulega veita tjeðum embættismanni til
þessa fjögra vikna frest eptir að uppboðsandvirðið kemur i gjalddaga, og skai amtmaður jafnframt hafa gætur á, að eigi verði
farið fram úr fresti þeim, sem þannig er ákveðinn.
20. grein.
Fyrir hvern dag, sem lðgreglustjóri þarf
að vera við strandið sökum björgunarinnar,
og sömuleiðis fyrir þá daga, sem hann er
á leiðinni fram og aptur, skal hann bafa
i þóknunarskyni 6 kr.
Borgun þessa skal
auka með 50% fyrir þá daga, sem lögreglustjóri þarf að vera viðstaddur á sjálfri
ströndinni sökum björgunarinnar lengur en
8 stundir daglega, en þar með má samt ekki
telja þann tíma, sem kann að ganga til tiibúnings strandbókarinnar, o. fl. Tjeð þóknun fellur burt, jafnskjótt og búið er að bjarga
af farminum og skípsreiðanum öllu þvl, sem
verður, og getur lögreglustjórinn eigi talið
sjer þókriun fyrir þann tfma, sem gengur til
þesé að höggva upp skipskrokkiun, nje fyrír
þann tíma, er nærvist hans við strandið orsakast af öðrum atvikum, sem eigi snerta
björgnnina. Ef annar framkvæmir störf þessi
f umboði lögreglustjóransi, skal gjaldið að eins
vera % af þvf, sem tiltekið er að framanEnn fremur skal endurgjalda lögreglusljóra
ferðakostnað til strandsins og þaðan aptur
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samkvæmt þvj, sem fy,r,ir er mælt í reglogjörð 10. septhr. 1830, 16. gr.
Fyrir sjóferöapróf það, sem balda skal,
þegar menu á lífl ifylgja skipiuji eða gózinu,
til upplýsingar um, hvernig strandið bafi atvikazt ng af hverju það hafi orsakazt, og
sömuleiðis fyrir próf það, sem skal fram
fara, þegar enginn befur komizt af, til nákvæmari uppiýsingar um atvik viðvikjandi
slrandinu, og senda amlmanni, fær rjettarþjónninn 8 kr. Að öðru leyti skal lögreglustjórinnán sjerstaks gjalds framkvæma og
bóka ii strandhókinni aSrar gjörðiir, sem skip—
hrotsraenn eða nðrir, er í hl ut eiga, kunna
»# áh’ta pauðaynlegar út af strandinu, en
jafnskjótt og bjarggjörðin er til lykta leidd
og bókoð, og lögreglustjóri er farinn burt
frá strandinu, ökal greiða borgun fyrir gjörðir
þær, sem síðar ktinna að verða heimtaðar,
samkvæmt reglugjörð 10. septbr. 1830. þar
að auki skal amlmaður hafa gætur á, að
rjettarþjónninn eigi nauðsynjalaust haldi
ankarjett í þessum málum, eða greini í
sundur gjörðir þær, sem snerta sama strandið, ef þærá lögmætan Ijátt verða framkværndar i einu lagi.
Fyrir að balda uppboðið og búa til endnnrit þau, sem senda skal amtmanni, fær
rjettarþjónninn þá borgun, sem ákveðin
I
reglugjörð 10. seplbr. 1830.

21. grein.
Verði skipi eða gózi bjargað, án þess
að skipstjórnarmaður eða nokkur annar, sem
giengpr í hans steð, fýe með, og ef heldur
engipn hefnr gefið sig fram, sem sannar til
fuUs lieúnildir sínnr til þess, sem bjargað
er, skail amlmaður tafarlaust birta strandið i
frjettablöðum, og skýra jafnframt nákvæmlega
frá, hvar Oig hve nær björgttnin hafi fram farið,
og frá þeim eiginlegleikum skipsins og gózins, sem geta gjört ,það einkennílegt, og frá
sjerbvenju öðru því atviki, sem gelur stuðlað
til þessa; þar að auki skal skora á eigendurna, að segja til sin inoan árs og dags
(eins áiTs og sex wjkna)frá síðustu aoglýs.’
ingu, til þess að sanna hæfiiega. beimildir

sjna.r til þess, sem Strandað er, og taka við
þyí eptir ávísun hans, gegn því að þorga
kostnaðinn, eða. vjð því Qe, sera komið er
ina fyrir það, sem selt er.
Auglysingin skal birt þrisvar sinnum
samfleytt i frjettablöðum þeim á islandi, sem
ppinberar auglýsingar á að bi^á í, og, ef
andvirði þess, sem bjargað er, að frá dregnum
kostnaði, nemur 400 kr. eða þar fram yfir,
eionig i frjetlahlaði Berlinga, og enn fremur
skal senda umboðsmönnum annara ríkja, sem
seltir era á íslaodi, endurrit af anglýsingunni.
þessi grein snertir að eins yogrok þau,
sem fyrir er mielt um ( opmj brjefi 4. «iai
1778, I. gr., en ekki þau vogrek, sem fætt
er tim í 2. .og 3. gr. tjeðg opias brjefs (sbr.
opjð brjef 2. apríl 18á3 og kaosellíbrjef 26.
ágðst 1809).

22. gr.
þegnr einhver helgar sjer það, sem
bjargað er, skal amtniaður prófa röksewdir
þær, sem hann leiðir að eignarrjetti sípum.
þegar málið er efagamt, má amtmaður bera
þáð nndir úrskorð landshöfðingja, og þó
sönuunipni kjinni að vera í einhverju áhótavant, má landshqfðjngi samt, þegar sá timi
er liðinn, er aðrir enn geti gefið sig fram,
úrskurða, að gózið falli til þesg, sem hefur
gjört kröfur til þess, ef svo mikii líkindi eru
trl þegs, að hanu sje rjettur eigandi, að því
nær sje yissa fyrir þv(, þótt einhver annmarki sje á sönnun hans; en sje sá tími eigi
liðinn og trygging með því móti eigi fengin
fýrjr því. að aðrir eigi gjöri kröfur til gózius, verður ekki vilnað ti| í þessp, nema því
að eins að minnsta kosti að sett sje alveg
óyggjandi veð til tryggingar þsí, að gózinu
yerði skilað apttjtr,
annar kemur fram og
helgar sjer það, Bf sá, sem gefnr sjg /ram,
áhlur, að röksemdir hans, sem amtmaður
hefur eigi tekið gildar, sjen nægar í sjálfu
sjnr, getor hann þorið máliðupp fyrir landshöfðingja, sem þá skal leggja úrskurð sánn
á-það. Sörauleiðis hefur sá, sera beimtar
gózið fram selt, beimtjiog á að Játa p«5fa rðksemdir sfnar við dómstólana.
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Þegar amtmaður samkvæmt þessari greln
er við strandið, skal — auk ferðaköstn&ðar,
seiri' landshðfðíngi í hveijó einslðku tilfelli
ákveðúr, feptir þvf hvernig á stendur — veita
hóntiffl 8 kr. í fæðlspeniliga fyrif hverndag,
sem harin er á leiðíimi framog aptur,og ór viðstasðá'sje tíl', a&’ borga aptur öt þánpphæð; staddur við strandið. þessi útgjöld skal greiðá
sem þegar er greidd til landftsjóðslns, má á sama háttóg annah kostrtað við* strandið.
þettia veittmeð konuHgsúrskurði.
26. gr;
Úrskufði amtmanna (' strandmálum skal
24!. gl'eiu.
þeghrskipfinrtst á' sjó, án þess menii befa upp fyriri landshöfðingja, ef nokkur af
ejeu ifteðj slia, finnandi1 flytja þa& ( land, og málspðrtuin heimtar það. Aptur á móti geta
þegart sfa& segja' hreppöijóraBUm til, og skal úfskurðif þeftsir eigi almeiirtt gengið? tildóirts
siðatf uhí björgttn óg feölná skipiuu o. s. ög laga; En verði eigihleg ijettftrþræta út
fév. fará'að' á Sama hátt og Sagt er fyrir að úr ftkipstrandi, t. a. m. umhve fflikil bjargframaniHfrt ítVandað siiip og góz. ðafi skipið laun megi heiinta eamkvæmt því, sem fyrit*
ftnidfet úti á' reginháfi, ber firtnertdum, fyrir ef mælt'( 22. gíeiri, eðá'um rjetltórgildi
að'flýtjú þ&ð P larid, V, af andvirði þess, er bjargsafflningsiiiB eðaþyðirtglians, mámálbjárgað er; að frádregnuin öllum öðrum ið ganga’ til dórtís og taga á venjulegatí hátt,
böstnaði við hjörgunina'og sðln þess; en sje
27. gr.
Enginrt, sem í ertbættisskytfi á að' ftjá
þftðfufidlð á' stfðndínhi' eftaH fjörðum, vikmfteða artnárstáðrtr rjett við ströndina, sfcai nm hag skipbrotsrnánna; máí sínn eiftbættþeith veittrtr V5 þáftrir í bjargtaun af andvirð- isumdæmi á nokkurn tiátt eiga’ hlut í nokkrin«; að frá dregnum kostriftði1 eidsóg sagt var. utti bjargsamriingi, eða hjá sbipbrotsmönn25.gr.
um, bjargendutn eða öðrum takavið nokkÁtfk þess sem amtrti&onurn er gjört áð Orri gjöf eða þók'rtuu, sem á nokkura háttá
sfcytdú nmð tiltí'ti' titskipstraada samkvæiwt sky.t við embættisverk hans út af strandinu.
þVí, setn sfigt tíf að'ffamau, sbulu þeir yfir- Eigi heldur mega þessir eriibættismenn ráðhöfufti bafa «w nákværtf&'yfirtftftsjón', sem ast I önnur fyrirtæki einstakra manna, Sem á
unnt'er, meft' meðfferðirmi á1 strftudínn. Sje rtökkiini hátt standtf í sambandi við straridtíffl thisveft strand aðræðh eðft sje að öðru mál og sem geia rýrt trflnst það á fnilkomleyli nokktiF Hjlerstöfc ástæðö til þess,' og ef inni óhlutdrægni, sem þeirrt bór að halda við.
ántfmaöur er' efckfi svoíangtburtu; að hanrt Jafnvel við opinbert uppboð má ekki neinn af
gettklonfið, skftthannsjálfdr k-oirta á slrömk- fyrnefndum emhættisin&onum kanpá nobkurn
ina; tHþewftaðurivega sjevsetwbeztar upp- hlut af hinu strandaðft gózi. Fyrir afbrot
lýsingar Um'öll þárt átvik', seirt kunna að hafh gegn þvl, sem fyrir eri iriælt I þessári grein
áhrif á þá úrskurði, snm hnim á að gefa — sem einnig nær til lireppstjórattna; þegar
samkvæmt Iðgtim þesstrtri, og skal bann að þeir koma til strartdft í rtmboöl Iðgoeglustjóröðru léytl hafa gætufámeðféröiwni ástrand- ans — skal hlutaðeigandfe* embættismaffiH'
inuyog éptír þvi'sem’á stendurp sjálfur gjöra hegnt samkvæmt atirieririúm hegningarlógnm
þær réðfttafártirog ályktartir, seitf þörf er áí 25. júnf ISeD, 13. káþ/
Eihfti og airitVrtaðuf við sllk tækifæri bein28. gf.
a. Sá, sem vanrækir það, sem hónum
línísgetúr gjört' átyktunum atlt, sem að
öðruiri hosti er fftliðlögregtusljóranum á er gjðrt að skyldu i 1. og<2. gl’eift þessaftiefidin*, þannigiiggja ályktanir’ lögreghiotjór- ar tilskíponar viðvfkjaridi ströridhm; skahsæta
ans' ftvaltVundirrarirtsökrt ug nákvæmarii ún sektum frá 10— lOOkf.1, eða eptir þvi, sena
atvik erU lilj og ef’ hártndhhfuf sjnt óafsakakttrtJ artttinafirttíiná.
23. gr.
Gór það; sem enginti helgarsjer innan
þésS'freSWj sem settuf ef; fellrirtil lartdeftjóðsinSj og skdl tafidsHöfðíngmn sjá um, að
þeftsaf tekjUf lartdfesjðftftins verði borgaðár til
ÁtlfiS. Skýlði'SVo1 sjerstafctega atvikast, að á-
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anlegt skeylingarleysi fyrir lífi manna, fangeisishegningu eða stærri sektum.
b. Sama hegning liggur við, ef einhver
gegn því, sem fyrir er mælt i 3. gr., bjacgar sjálfræðislega, og hindrar með því yflrvaldið frá að hafa nauðsynlegt eptirlit með
þvi, sem bjargað er.
c. Sýni nokkur af sjer við björgunina
mótþróa, skeytingarleysi eða óhlýðni, skal
hann eptir málavöxtum sæta sektum eðafangelsi, nema málinu sje svo varið, að þyngri
hegning liggi við eptir öðrum lögum. þar
að auki má eptir kringumstæðunum færa niður þann hlnta bjarglaunanna, sem að öðrum
kosti ber hinum seka, eða jafnvel svipta hann
bjargfaunum að öllu leyti.
Hafi hreppstjóri eða annar, sem sjerstakar skyldur hvíla á i því tilliti, gjörzt sekur i afbrotum þeim, sem fyrir er mælt um
i a—c, skal hann þar að auki eptir málavöxtum hafa fyrirgjört sýslu sinni.
Með mál, er rísa út af afbrotum þeim,
sem fyrir er mælt um i þessari grein, skal
farið sem lögreglumál, að því leyti, sem afbrotið ekki heyrir undir ákvarðanir í hinum almennu hegningarlögum.
Sektirnar renna í landssjóðinn.
29. grein.
Lög þessi eiga ekki við ótilhöggvinn eða
ótilskorinn rekavið eða hvali, sem rekur upp
á ströndina; en um það skulu þau lög haldast, sem nú eru i gildi.
30. grein.
Lög þessi skal láta leggja út á ensku og
frakknesku, og skal hver lögleglustjóri og
hver hreppstjóri í þeim hjeruðum, þar sem
skipaströnd venjulega falla til, hafa í vörzlum sínum nokkur exemplör bæði af lögunum sjálfum og útleggingunum.
Alhugasemdir við lagafrumvarp
þetta.
Þó það sje alltitt, að skipbrot beri að
við strendur íslands, sem eru langar og að
miklu leyti óbyggðar, hefur hin íslenzka löggjöf samt eigi að innihalda þær ákvarðanir,
sem með þarf til þess, ef strand verður, að

sjá um hlut landsmanna, skipbrotsmanna
þeirra, sem skipið eiga, og þeirra, sem hafa
tekið skipið f ábyrgð, með því hvorki D. L.
4—4 nje lilsk. 21. marz 1705 (sem þó er
lauslega getið i opnu brjefl 4. maí 1778), nje
heldur tilskipanir þær, sem siðar hafakomið
út um þetta málefni, eru beinlínis leiddar i
gildi á fslandi.
f’á er tilsk. 28. desbr. 1836 um það,
sem gæta ber, ef skip stronda, var útkomin
fyrir Danmörku, leitaði hið fyrra konunglega
kansellí álits embættismanna-fundar þess, sem
baldinn var i Reykjavik samkvæmt konungsúrskurði 22. ágúst 1838, um, hvort nefnd
tilskipun væri fallin til þess, að hún yrði leidd
í gildi á fslandi, annaðhvort með breytingum,
eða eins og hún var. Fundurinn áleit það
bæði æskilegt og nnuðsynlegt, og samdi frumvarp til almennrar strand-tilskipunar fyrir fsland, og var i því, jafnframt og það að öðru
leyti var lagað eptir fyrnefndri tilskipun, tekið
hæfilegt tillit til þess, hvernig hagar landslagi á íölaodi. Kansellíið leitaði síðan með
brjefl 25. febr. 1840 álits rentukammersins
um málið, og bæði stjórnarráðin viðurkenndu,
að frumvarpið væri þess innihalds, að búa
mætti til eptir þvi slíka tilskipun. Samt komst
máiið ekki lengra, sjer í lagi fyrir þá sök,
að þá var um sama leyti af ráðið, að fsland
skyldi hafa fulilrúaþing sjer, sem var alþingi,
og var því álitið rjettast, að fresta því, að
koma málinu lengra áleiðis, þangað til það
yrði lagt fyrir tjeð þing. þetta fórst samt
fyrir, þangað til dómsmálastjórnin út af bænarskrá frá amtmanninum yfir norður-og austurdæminu, í brjefl 6. oktbr. 1865 leilaði álits amtmannanna á íslandi um fyrnefnt frumvarp, sem embættismannafundurinn bafði
samið, og voru þeir allir á einu máli um,
að æskilegt væri, að tjeðu málefni yrði komið i lag með lagaboði, sem byggt væri á
frumvarpi því, er fyrnefnd samkoma hafði
búið lil, og því óbeinlínis á tilsk. 28 desbr.
1836, sem að miklu leyti á seinni tímum
hefur verið höfð til eplirbreytni á Íslandi,
þó þannig, að það var látið vera komið undir
áliti hvers einstaks lögreglustjóra, hvort hinar
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ejnstöku ákvarðunir tilskipunarinnar gætu átt
við í þeim tilfeJlum, sem fyrir komu. En
þó ,að. dónrsmálastjórnin . endur og sinnum
með , umþoðslegum \ ekipunum hafi gefið
reglur um ýmislegt, sem snertrr ■ strandmál,
t.a.m. flutning skiphrotgmanua heiöitil
sín, rreikningsskil viðvíkjandi skipaströndum
o. s. frv., hafa menn sami orðið að jála, að
fyrirkomulag það, sem-nú er, væri eigi einbUlt, og að naoðsynlegt væri, að skipa fyrir
með lögmn um þá aðferð, seæ ávailtskai
viðhöfö,, þegar strönd vilja til. ’Af þeirri
sök WaWgt fyrir alþingi árið 1873 lagafrumVMp umþetta efoi, en með því álíta verður,að ástæð.ur þær, sem alþingi bafði til þess
aðoiæiaá móti: frumvarpinu, nú yfir höfuð
•jeu horfnar, Jinust .stjórnarráðinu eigi nein
ástæðatil,. að fresta jafnnytsamri endurbót
á löggjöf Islaods í þessu efni, og hefur
stjórnarráðið þvi fundið hvöt til að leggja
lagafruravarpið fyrir alþingi það, sem aú, er
nýkosið og kemur saman á þessu ári, eptif
áð búið er að breyta því. að forminu tii samkvæmt þeim > breytingum, sem. siðan hafa
órðið- á stjórnarskipun, og peningareikningi,
en- eigi hefur þólt ástæða til að gjöra neinar efnisbreytingar. .
Með þvi frumvarpið að svo naiklu leyti,
sem unnt er, eptir því, hvernig til hagar á
ísiasdi, oguppásiungutn þeim, sem embættismannasamkotnan og&mtmenntroir i þvi
tilliti höfðu gjört, er sniðið eptir tilskipun
28. deabr. 1836, lúta,:athugasemdir þær^ sem
hjer korna. hekt til þesaj sem ,þörf vará
eptir kriugumstæðunum nð hafa öðruvisi.
Um I. gr. , ,
í tilsk. 28.,desbr. 1836 er svo fyrirmælt,
að tilkynna skuli strandfógetanum eða þeim,
sem er i hans stað, tafarlaust, þegar strand
ber ,að, en á íshtndi verður eigi komið við
neinni áreiðanlegri tilsjóm með skipaströnd^
um með þvi að skipta ströndinni í strandfógetaumdæmi eða með því, að skipa fasta
strandfógeia s eða ■bjargformenn, af því, að
strendurnar $ru svo langár og svo lagaðar,
og veujulega svo Langt til hyggða þaðan,.*að
það. væri öhæriieg; áiaga að gjöra iandsmöan-

um að skyldu, að koma jafnaðarlega ofan á
ströndina. þess vegna er stungið upp á
því hier, að skipaströnd skuli tafarlaust tilkynnt hreppstjdranum, sém er sá næsti lögreglu-umsjónarrnaður.
Um 2. gr.
Sökum þess, að sem optast er svo langt
til aðsetúrs amtmanns, að það mundi valda
miklrnn koslnaði, að senda sjerstaklegan
sendibbða til hans um skipstrand, ■ og með
því amtmaður, efheimili hans er langt bortu
frá þeim stað, þar sem strandið hefuh'orðið,
gœti að öllum jafnaði ekki náð þangað, áðuf
en strandgjörðin alveg er til lykta leidd, er
stungið upp á því i þessari grein, aðlðgreglustjórinn að éins, þegar svo stendur á,
að amlmaður býr ekki lengrá frá honum, én
2 daga leið, ekuli tafariaust tilkynna honntn
strandið, en sje lengraá milli, eeúda honnm
tiikynning með fyrstu ferð, sem fyrir fellur.
Embættismanna-samkoman hafði stnngið npp
á þvi, að tilkynuing þegar i stað skyldi vera
uodir þvi komiö, að eigi væri lengra milli
bústaðar amtmanns og strandsins en I dagleið, eða hjer um bil 5 mílur, en þegar 1
dagteið eigi er talin lengri en 5 mílur, ef
það eigi álitið Beitt ísjárvert, að iáta það,
eins og gjört ér i frumvarpinu, vera bundið
við 2 daga ieið, og virðist einnig, hveraig
sem á stendur, að telja eigi áfstöðuna frá
búslað Svslumanns, en eigi frá þeimi stað,
þar sem strandið hefur orðið.
Um 3. gr.
f þessari grein er gjörður WiUnur á,
hvort skip strandi við land, eða einstaka
parta af akipi eða af farmi þess reki upp
laust. f fyrra lilfellinu er það skilmálalaost
gjört lögreglustjóraÐUin að skyldu, að fára
þegar l stað þangað, þar sem strandíð hofur
orðið, eða ef hánn er lögtega forfallaður
senda mann i umboði sioo, sém á ha'ns ábyrgð skai standa fyrir þvf, að bjargað verði,
og bóka f strandbók þeirri, sem fyrirskipúð
er, alla strandgjörðina. í siðara tilfeltinu ef
það aptur á móti látið vera komið nndir lögregiustjóra sjálfom,. að skera úr því, hvort
nærvist hans við strandið verði álitin pauð-
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synleg eða hagfelld, og verður þá sjáifsagt
að taha sjerstakt ttUiL til, hvað mikiis virði
þaft er, sem: rekift er.
Þegar honuro eigi
finnst ástæða til að fara, skai hann segja
hreppstjóra fyrir um það, sem með þarf, tíl
þess að bjarga og koraa því fyrir, sem rekið
er, og unz hreppstjóri hefur fengið skipun
þessa, er það baimað, að gjöra aðrar ráftatafanir með tilliti tU góz þess, sem slranðað
er, en sem brýna nauðsyn ber til, til þess að
bjarga þvf.
Ákvöeftun sú, aðlögreglustjóri skuljfara
þangað, senr strandið hefur erðift, jafnskjótt
og homim er sagt tH, að skip sje strandað,
getnr eigi koroið í bága víft 4. grein frumvarpsins, þar sem er bannað, að nokkttt megi
bjarga að skipstjórnarmaoni eða> þeim nauðugum, sem er f hans staið, á meðan þeir eru
vift ©g leita eigi hjálpar, því svo verftur fyrst
sagt, að strand þá sje orðið, er skipstjórnarmaðnr eftur sá, sem kemur fram fyrirhans
höndr þiggur hjálp, og, jafnskjótt og koroið
er að þvr, skal sendh lögreglustjdra boft; ®g
hnna fara til strandsins, ttt þess> aft etanda
fiyrir því, að bjargað, verði,, og baida próf um
það, sem fram en farift, og þessa þykir þurfa
jafnveb þótt það takist, að koma skipinu af
gruuninum, en það mun sjaldnast heppnasl,
þegar skipið er orftið landfást, eptir því,
hvernig tii hagar á fsiandi.
þar sem í 3. gr. i tilsk. frá 1836 að
eins er átt við þau tilfelli, að: strönduðu gózi
sje bjargað, án þess mertn sjeu með þvf,
hefur það þótt hagfelldara, að ákveða f þessari grein aðferð þá, sertv lögreglustjórÍBU
skuii við hafa, hvort s«m meun eru með
hinu strandaða skipi eða ekki, þvf i báðum
tilfelliun vinðist það jafnériðandi fyrir alia,
sem eiga; hlut, að strandinuj; áftyflrvaldið
takist á. hendur alla strandgjörðina^
Með þvi lögregiustij&riíin getur veriðlöglega' forfailaður,, er svo fyrilskiipað, að hann
skuli senda mann, sem hefur umboð; hans.
þar eði samfa sem áður enginn íslenzkur lögreglustjóri mun hafa fullmektuganr sem er
löggildur af amtínu, og því eigiyrði við koaiið, þegar ertthvað ber að höndum, að fá

slika löggilding f lækan tíma, er lögreglustjóra leyft, sð vetja omboðsmanrt sinn I
þessu tiltili, til aðframkvæma þeð, sem með
þárf, upp á hans ábyrgð; það, sem hjer er
mælt fyrii* I þessu tillHi, kemur að öðru leyti
f staðton fyrir 19. gf. f tilsk. 28. desembr.
1836, sbr. 10. gr.
Um 4. gr.
Jafnvei þótt það'sjaldan vilji líl, eins og
drepið ef á að framan, þegar skip slrandar
við ísland, að skipi eða gózi verði bjargað
án aðsláðar laudsmaöna, virðist það samt
rjett, einé og það einníg' et samkvæmt hhitarins eðliy að ákveðið' sje með berum orðnm
f þessari gveiu, eins og f 4. gr. tilskipnnar-*
Inrtar frá' 1836, að eigi sje neitt strand erðið, fyr en skipstjórnarmaðnr eða sá>, sem er
i hansstað, hefur leitað aðstoðar yfirvaldsins eða landsmanoa, en að það verði að vcra
koraift úrtdir hlntaðeigendbm sjáifnm' að sjá
nm, að bjargað verði, og að þeim verði að
♦era leyfilegt, að taka við af hinnm, sein
fanrir eru að'bjhrga, nærsem vera skal, ef
þeir greiða allan kostnað, sem orðinn er, eðá
setja veð því til tryggingar; ef þeir, sem I
hltit eiga, skorast nndan, að taka' við bjarglaunum sínum. Það skal koma undir lögreglustjöra að dæma um, livorl veðið sje
nægilegt, með því úrgkurður amtmanns að
öllum jafnaði eigf verður fenginn, sökum þess
aði svo langt er lil hans að sækjai
!
I!m 5. gr.

þesíi grein er samsvarandl 5. gr. f tilskipun frá 1836, þð þftnnig; að því, sem þar
er mætt fyrir um skiptingu ( strandljen og
skipun strandfógeta og bjargformanna, er
slépf>t, vegna þess það ekki á við á fslandi.
Vm 6. gr.
t Bamrtörku eru bjarglaun vertjulega ákveðlu eptir verftí' þess, sem bjargað er, og
þannlg; að þau samkvæmt 6. gr. f tilsk. frá
1886 jafnaðariega eru látin vera minni en
þriðjuogurinn af verði þess, sem bjargaft er,
og næl* þvf eða fjœr eptír þvf hlutfalti, sem
er á' milli þess>, hvers virði það er, sem
bjargað tír, og hættú þeirrar og fyrirhafnar,
sem befur verið ssmfara þvi, að l bjnrga, og
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gcta bjarglaunin því sjaldnast náð þriðjungn- ar, *ð i lögregtasljóri skuli hafa vald til, ef
um. En á Íslandí inöiKÍi þessi mælikvarði skipstjórnarmaðurinn eða sá, sem er < hans
á bjarglaunum i flestum tilfellum verða ó- stað, gefur samþykki sitt til þess, að ákveða
hagkvœmor. Bæði er langtum hættara viðá bjargiaunin roeð samningi við þá, sem bjarga,
íslandi, að góe það,setn bjargað er, rýrni ef allur bjargkostnaðurinn eigi með þessé
og.eyðist, með því það sjaidnast er mögu- móti fer fram yfir >/3 af verði þess, sem
legt að

geyma það,

þangað til

uppboðið bjargaö er.

verður baldið, á annan hátt en undir bernm
himni og á óbyggðri sjávarströnd, og þar næst

Em 7. gr.
Þessi

grein

er að mestu

leyti í sem-

Vftuo ftuVftiogurinn frá þeim slað, þar sem hljóðun við 9. gr. f tilekipuninni frá 1836,
Strandið þefur orðið, beim til kaupanda, venju- þó með þeirri breytingu, sem leiðir af þvf,
faga verasamfara svo miklum kostnaði, að hið að hjer einniger stnngiðupp á, að lögfleglnstraodaða gór sökum þessa og efnahags kaup- stjóri skuli sjálfur standa fyrir óita, sem
apdq verður selt við uppboðið fyrir langtum snertir strandgjörðina, en ekki amtmaðuri
minoa verð að tiltöta en í Danmörku. Þar
Oro 8. $t.
Með þvi eigi er unnt eptir því, hvernig
in þannig, að þau eigi fari fram yfir % til hagar á íslandi, að fylgja binum sömu
part af verði þess, sem bjargað er, mundi fast ákveðou reglum um geymsla bine strahdþeftsi partur því á fslaadi jafnaðarlega ekki aða góz «ið hvert einstakt strnnd, befur það
nægja til þeas, sð þeir, sem bjarga, fái hæfi- eigi þótt nauðsynlegt eða bagkvæmt, aðstinga
sem þar hefur orðið að takmarka bjarglaun-

lega þorgun fyrir þá hættu ogfyrirhöfo, sem upp á svo nákvsmum ákvörðunum ura það
pru samfara þjörgunmni.
Þess vegna er i þessftri grein, sem 10. og 11. gr. f tilákipStungið ppp á því í þessari greia, að bjarg- uninni frá 1836 hafa inni að halda, en af
launin venjulegaskotiákveðiu ídaglaumwi,sera þeim er að eins tekið þaö, sem virðist við
|ögreg|us|jóri til tekur nákværaar,og skalþá eiga Í fle8tum þeim tilfellum, sem geta komið
taka tifiit til aflr# þeirra atvika, sem fyrir fyrir á íslandi, «g er þessi grein að móstu

böndoro

eru, t. a. m. þeirra daglauna, sera ieyti sniðin eptir 9. gr. I frumvarpi þvi, sevn
vanjulega eru á þeim etað, þar aem strand- kom frá embættismanna-samkomunni.
|ð bflfur oröið, eg til árstímaiu, o. s. frv.;
Um 9. gr.
Þesái grem er að mesln leytí f samþar að auki raá vetta þeim,8embjarga,hœfllega viðbiót við bjarglawBin, ef þeir hafasýnt bljóðua við 12. gr. 1 tilskipuninni frá 1836;
framúrskarandi /kapp og atorku, eða þeiro samt hefur það virrt rjettast, að laka i ham
heftir verið búip sjarstðk hætta, en, viðhót ákvðrðun mn, að lögreglustjóri skuli einnig
þessi má sarot eigi l'ara fram yfir tvöföld dag- annast nm sklpbrotnnenn, ef þeim ve r ðu r
1*0», ,sem Vitnjtdflga evu veittþeim,er bjarga, ekki koroið heún til sfn (t. a. m. af þvf, a®
Mflð þvi það atptsinnil mun vera örðugt eða siglingar eru bættar), og enginn annar er þar
jafnvej ógjörandi, að fá úrskunð amtmanna I náiægt, aean getur tekið þá að sjer, og að
tækan U<na um þjarglauain, erþað álitið nauð- hann, ef það, aem bjargað er, eigi hrökkur
Syplegt. að láta lögreglnsijóra ákveða bjarg- til kostnaðorins, Bkuli borga f bráð það, sem
Ifluein,
Apfcur á raóti hefur það þdtt rjetta&t, á vantar, gegn endurgjaidi af jarðabókarsjóðnað gefaþeim, stra eiga blut ístrandinu,kost ua. það hefar eamsje eigl sjaldan vlljaðtil,
á» að akjóta til hlutaðeigaada aratoanns úr- að kostuaðnrinn við uroönnun áþeim skipvetjsktirði tógrflgiflstjóra um þetta.
atn, seœ bjargað hefur verið af strandi, hafi
: þar sflro þflssigreia befúr innfað haJda verið langtummeiri, enverðþessj sembjárgþað, sem fjtrir rnselt er i 6.-8. gr. í tilsk. að

er,

og þegar

hlutaðeigaodi

amtmaður

frál$36, að svqmjkta leyti, sero það á við befur raæizt til þess, hefur þá verið leyfl,
á íslandi, er ákveðið í niðurlagi greioarinn- að greiða það, sem ávantaði, af jarðabókar-
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pjóðnum gegn endurgjaldi síðar meirfráhálfu
þess ríkis, þar sem skipshöfnin átti heima,
en þar eð það eigi hefur verið öllum sýslumönnum kunnugt, að þeir þannig gætu fengið
það, sem þeir höfðu lagt út, endurgoldið úr
jarðab.ókarsjóðnum, hafa þeir stundum orðið
að biða langan tima eptir því, að fá það
endurgoldið frá hlutaðeigandi riki, sem þeir
hafa borgað í bráð, en á ósanngirni þessari
verður ráðin bót með þessari ákvörðun,
Um 10. og 11. gr.
f þessum greinum er allt það tekiðfram,
sem með þarf, um bókun alls þess, sem
fram fer við strandgjörð, svo bæði haft Verði
eptirlit með henni, og sðnnun sje til fyrir
öllu því, sem getur haft áhrif á innbyrðis
rjettindi þeirra, sem hlut eiga i strandinu.
Þær ákvarðauir, sem stungið er upp á f þvf
tilliti, mega virðast nægar og hagfelldar, og
eru þær samsvarandi þvf, sem fyrir mælt er
í 13., 15., 16., 17. og 18.gr. í tilskipuninni
frá 1836 að svo miklu lcyti, sem það getur
átt við á íslandi.
Um 12. gr.
Þessi grein er að mestu leyti samsvarandi 14. gr. í lilskipuninni frá l 836 ; þvf er
að eins sleppt, að lögreglusljórinn «skuli
taka þá fasta, sem aðöðru leyti hafa orðið svo
brotlegir, að það eigi við að setja þá i varðhald«, bæði sökum þess, að það verður álitið
óþarft, að selja sjerstaka reglu um það með
lagaboði því, sem. hjer er átt við, og af því
það ermjög örðugt eptir þvi, hveraig tíl hagar á fslandi, að setja menn f fangelsi sjer i
lagiá þeim stöðum,þar sem skipstrand er orðið.
Um 13. gr.
f þessa grein, sem er samsvarandi 23. gr.
1 tilskipuninni frá 1836, er samkvæmt frumyarpi embættismanna-samkomnnnar tekið að
mestu jeyti innihald opins brjefs 29. man
1814, sem eigi gildir á fslandi. Sektiroar
áttueptir tjeðu opnu brjefi að falla til hlutnðeiganda fátækrasjóðs, en eptir að sú aðalregla er sett með hinum almennu hegningarlögum 25. júní 1869, 31. gr., að sektir 1
hegningarskyni skuli renna í landssjóðinn,
er eigi fundin neip ástæða til í þvf tilfelli,

sem hjer er verið að ræða um, að bregða
út af þéssari almennn reglu.
Um 14. gr.
Samkvæmt 24. gr. f tilskipunni frá 1836
er með þessari grein leitaZt við, að gjöra
ráðstafanir á móti því, að næmir eða pestkynjaðir sjókdómar komist í landið með skipverjum eða gózi af strönduðum skipum.
Um 15. gr.
f þessari grein er það yflr höfuð gjðrl
lögreglustjóranum að skyldu, að sjá ilm, að
gjald það á brennivfni o. fl., sem fyrir skipað
er í tilskipun 26 febr. 1872, verði greitt, en
aptur á móti hefur eigi þótt ástæða til, að
setja hinar nákvæmari reglur um skyldur hans
í þessu tílliti, með þvi þær ákvarðanir eiga
að koma frá umboðsstjórninni.
Um 16. og 17. gr.
f þessar greinir eru teknar allar þær
reglur, sem hagfellt þykir að ákveðnar sjeu
um opinbera uppboðssölu á þvf, sem bjargað er, og eru reglur þessar að mestu leyti
samsvarandi 25., 26., og niðnrlaginu á II.
gr. í tilskipuninni frá 1836, með þeim breytingum, sem leiðiraf þvf, að sjerstaklega hagar
til á fslandi, og að taka verður tillit til þessa
við tilhögunina á strandmálum. Aðalreglan
er, nð lögreglustjóri skuli haga uppboðinu til
á þá leið, að búast megi við, áð sem mest
fáist fyrir það, sem bjargað er, og að hánn
skuii um allt, sem gjört er í þéssu tilliti, t.
a. m. umað áfcveða uppboðið, auglýsing þéss
og um það að semja uppboðsskilmálana,
leita álits skipstjúrnafmannsins, eða þess, sem
kemur fram við strandið fyrir hörfd eigandans eða annara, sem eig» f hlut, og taka ailt
það tillit til álits þessa, sem kringumstæðurnar og sier f lagi þarfir hinna, sem eiga
hlut í strandinu, leyfa. Uppboðið skalláta
birtá ðllúm, sem búá i nánd, og sem eptir
kringumstæðunnm má búást við að muni
sækja uppboðið, og skal ( því efni taka tillit
bæði til fjarlægðarinna'r frá þeim stað, þar
sem uppboðið er haldið og ásigkomulags
og verðs þess, sem bjargað er, óg til þessa
lúta ákvarðanir þær, sem 17. gr. hefur inni
að halda.
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Um 18. gr.
Það, sem ákveðið er í 27. gr. í til- ins, venjulega eigi eru f laudinu, þegar reiknskipuninni frá 1836, að umboðsmaður þess ingurinn er gjörður, enda bafa þeir haft nægirfkis, sem í hlut á, skuli, þegar enginn ann- legt tækifæri til við sjálfa strandgjörðina að
ar er við, hafa ótakmarkað umboð til þess koma fram með þess konar athugasetndir.
að koma fram fyrir hðnd hlutaðeiganda og Það leiðir að öðru leyti af þvf, sem fyrir roælt
vera við, á meðan bjargað er, til þess að
annast um bag þeirra, er stungið upþ á,
að tekið verði í þessa grein, og virðist einnig, af því iíkt stendur á, mega veita þeim
heimild til hius sama, sem sannar, að hann
sje fulltrúi eða erindsreki þess strandbótafjelags, sem. hlut á i strandinu, og er því
bjer að lútandi ákvðrðun tekin í greinina.
þó naumast sje ástæða til að neita fyrnefndum fulltrúum *eða strandbóta-umboðsmönuum um, að fá endurgoldinn kostuaðinn
við ferð þeirra til strandsins af þvf, sem
bjargað er af strandinu, að svo miklu leyti,
sem það hrökkur, virðist samt óþarfi, að
segja sjerstaklega fyrir í frumvarpinu um
þetta, með því dæma verður um heimting
þeirra á endurgjaldi fyrir tjeðan kostnað samkvæmt því umboði, sem þeir bafa frá þeim,
sem hlut eiga i strandinu, en það kemur ekki
undir úrskurð Iðgreglustjóra eða amtmanns,
og af þvi leiðir, að ávisun til þess, að fáútborgað slíkt endurgjald af því, sera bjargað
er af strandinu, verður skoðuð sem borgun
í bráð, og kemnr þuð undir þeim, sem þeir
hafa umboð fyrir, hvort það verði samþykkt
(sbr. tilsk. frá 1836, 32 gr.).
Um 19. gr.
Inoihaid þessarar greinar er að mestu
leyti samsvarandi þvi, sem t’yrir mælt er f
umburðarbrjefi dómsmálastjórnarinnar 14.
septbr. 1871 ura strandreikninga, endurskoðun og úcskurð. amtmanna á þeim o. s.
frv. Aptur á móti hefur eigi þótt þurfa, að
taka 1 frumvarpið sjerstaka ákvörðun um,
að reikningurinn roeð fylgiskjölum skuli iagður
fram við aukarjett, þar sem hiotaðeigendum
skyldi geðnn kostur á, að gjöra athugasemdir
siuar við reikninginn (sbr. tilek. 1836, 32.
gr.), með því þeir, sem það kynni að standa
á nokkru, að gjöra slfkar athugasemdir við
reikninginn, sumsje skipstjórnarmaðurinn eða
umboðsmenn eigandans eðastrandbótafjelags-

er f frumvarpinu, um að ieita eigi álits hlutaðeiganda um hvað eina við strandgjörðina,
að lögregiustjórinn einnig svo sem unot er
skuli gefa þeim kost á, að segja álit sitt um
strandreikningana.
Um 20. gr.
Ákvðrðunin um þóknun handa lögreglustjóra fyrir það, að stayda fyrir bjarggjörðinni, er byggð á hinum sama grundvelli og
ákvörðunin i 20. gr. { tilsk. frá 1836 um
sama efai, þar sem það er til greina tekið,
að starf þetta er mjög áreynslomikið og örðugt, ef leysa skal það vel af hendi. Samt
hefur verið haldið, að bin venjulega þóknun ætti ekki að vera meiri en 6 kr., þegar
lögreglustjórinn fær hið sama endurgjald fyrir
þá daga, sem hann er á leiðinni fram eg
aptur, og hefur það eigi heldur virzt nauðsynlegt, að láta vera nokkurn mun á þóknunargjaldinu fyrsta daginn og bina' dagana
við gjörðina, eða eptir því, hvort hún fer fram
um sumartíma eða vetrartíma. Einsoggetið
er ( greininni, verður þóknun þessi að eins
veitt fyrir þá daga, sem lögreglustjórinn er við á
ströndinni, vegna þess að verið er að bjarga, og
fyrir þá daga, sem bann er á leiðinni, en ekki
fyrir þann tfma, sem hann fyrir aðrar sakir er í
nánd við strandið, t. a. m. til þess að búa undir
uppboðið eða bíða eptir þvl, o.s. frv. Auk þessarar þóknunar fær lögreglustjóri endurgoldinn
ferðakostnað til strandsins og þaðan aptur, og
ðnnur gjöld þau, sem hann á tilkall til, eptir
reglum þeim, sem um það gilda.
Um 21. gr.
Reglur þær, sem atungið er npp á í
þessari grein nm það, hvernig lýsa skull
strönduðu gózi, sem menn eigi vita eiganda
að, eru samhljóða 28. gr. í tiiskipuninni frá
1836, og opnu brjefl 4. mal 1778, sbr. opið
brjef 21. aprfl 1819, að eins að þvf undao
teknu, aðþað hefur þótt nægja, að láta frestion vera ár og dag, eplir að póstsamgðngur við
31
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Danmörku og útlönd eru komnar á það stig,
sem nú er. I’að heíur þótt nægja, að auglýsingin sje birt í frjettablaði þvt á íslandi,
sem opinberar auglýsingar eru látnar í, og
ef andvirði strandsins, að frá dregnum kostnaði, er 400 kr. eða fram yfir það, einnig í
Berlingatfðindum, og er jafnframt gengið út
frá þvi, að auglýsingunni verði ekki eptirleiðis þinglýst við landsyfirrjeltinn, en á hinn
bóginn þykir það eiga vel við, að senda
umboðsmönnum útlendra þjóða, sem skipaðir eru á íslandi, eitt exemplar af auglýsingum þessum.
,
í niðurlagi greinar þessarar hefur þótt
rjettast að taka fram, að opið brjef 2. april
1853 framvegis skuli gilda uin vogrek þau,
sem þar er raælt fyrir nm.
Um 22. gr.
Reglurnar í þessari grein eru í samhljóðun við hlutarins eðli og 29. gr. i tilskiptiQÍnni frá 1836, en þó er hjer eins og
í 19., 23. og 26. gr. ákveðið, að vald það,
sem i tilsk. frá 1836 er veitt kanseltinu og
reotukammerinu að því leyti, er snertir slrandmál, skuli falið á hendur landshöfðingja.
Um 23. gr.
Ákvarðauir þær, sem hjer er stungið
upp á, eru samsvarandi 30. gr. í tilskipuninni frá 1836, með þeirri breyting, sem leiðir
sumpart af þvi, sem getið er að framan,
sumpwt af því, aöi menn á íslapdi eigi bafa
rekarjett til vogreks þess, sem fínmvarpið á
við, í þeirri merkingu, sem orð þetta er haft
i tjeðu lagaboði.
Um 24. gr.
í frumvarpi því, se« erobættismnnnasamkoman samdi, þótli þess eigi þurfa, að
taka upp ákvörðun, sem væri samsvarandi
tilsk. 1836, 31.gr., bæði sökum þess að þessi
grein gengur út, fráþví, að þeir, sem bjftrga,
fái borgun að tiltölu við það, sem bjargað
er, og af þv/, að hún snertir málefni, sem
ejgi vÍJitist geta orðið spursmál uro að því
ieyti, er snertir ísland. Sami sem áður þykir
eigi vera næg ástæða til, að sleppa þvi { hinu
fyrirhugapa lagaboði, að setja reglur um það,
þegar skip finnst, sem rekur um haf, og sá,

sem finnur, ilytur það til lands.
þetta
getur snmsje viljað til, og hefur átt sjer stað
eins á íslandi og i Danmörku, þótt munurinn sje jafnaðarlega sá að því leyti, ér snertir
aðferðina, að finnandi í Danmörku venjolega
getur flutt slik rekaskip inn á einhverja höfn,
svo þeim verður þannig bjargað, enáfslandi
geta finnendur venjulega eigi gjört annað,
en flutt skipið að þeirri strönd, sem næst
liggur, og verður þá að bjarga þvf eptir reglum þeim, sem frumvarpið hefur inni nð halda.
þegar vart verður við, að skip reiði um haf
innan, hlýtur það eigi siður á tslandi en annarstaðar að vera mönnum skylt, eem sji það
af laodi eða sjó, að veila því hjálp og rannsaka, hvort ekki sjeu menn á skipinu, ©g ef
svo er, leitast viðað bjarga þeim, og sömuleiðis hjálpa til þess, að skipið eða partar af
því verði fluttir til lands, áður en það eyðist alveg af sjónum, en þeim, sem leggja sig
í hættu ■og strit til þessa, skal veita þóknun, semeptir atvikum má álíta annaðhvort
s.em fuudarlaun eða bjarglaun. það hefur
þvi þótt nauðsynlegt og hagfellt, að taka opp'
í þessa grein ákvörðun um siik vogrek, sem
finnast á sjó, og virðist það sanngjarnt, að
stungið er npp á þvl, að þeir, sem flytja þau
í land, skuli hafa J/3 part, ef þau eru fundin
á reginhafi, en sjeu þau fundin í vikum,
fjörðum eða á rekaflöru, ’/5 patt af andvirði
þess, sem bjargað verðurj að frá dregnum
öllum kostnaði við björgunina og sölu á því,
sem bjargað er.
Um 25. gr.
Ákvarðanirnar í þessari grein, sem að
svo miklu leyti, sem því verður vi$ komið,
eptir þvf hvernig tii hagar á fslandi, eru samsvarandi 33. gr. i tilskiponinni 1836, er haldið
að eigi vei við. Svo virðist og, að kostnaðinn við ferðir amtmanna ut af stFandmáltim
eigi eins og annan kostnað við strandið að
greiða af því, sem bjargað er.
Urn 26. gr.
þykir eigi vera ástæða tii að gjöraneina
athugasemd.
Um ?7. gr.
í þessari grein er tekið fram það, sem
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með þarf, um,; að öllum þeítn, sem i embættisskyni eiga að sjá um bagsmuni skipbrotsmanna, sje fyrdmunöð, að gefa sig út
í nokknft, setn þeie snaaðbvort geti beinlínis
ábataðt á, eða það liti sro’út, til þess menn
eigi missi traust þaftá óhiutdrægrti þeirra í
alla staði, sem nauðsynlegt er að varðveita.
Aðöðru leytb er frumvarpið i þessú tilliti
eambljóða 39. gr, i lilskipnninni frá 1836,
nema íþví, að hegningum þebn, sem þárer
irtæh fyrir um, er sleppt, og visað til binna
almennu hegningarlága 25. júni 1869, sem
i 13. kap. umafbrot f embættisfærslu bafa
inni að halða þær ^kvarðanir, sem með þarf
f þússu tiiliti.
(Jm 28. gr.
, Var sem hin almennu hegningarlög 29.
júnf 1869 nú hafa inni að halda hegningarákvarðanir þær, sem með þarf, um sum af
afbíotum þema, sem nefnd eru f tilskipun 28.
deebr, 1888, 37. gr., á þetta sjer samt eptir
hiutárins eðti eigt atað um þan afbrot gegn
lögpm um skipaátrönd, sem eigi verður hegnt
eptir almeBnum rjetti, en að eins sökiiro
þess, aft beinlfnis er sagt svo fýrir í lagaboðiuu. það erþannig eigi áetæða tii að
taka i frumvarp þetta ákvarðanir um hegni«gar fyrir afbrot þan, sem nefnd ern f tilsk.
1í836, 37. gr. IV.—IX., roeð því þau koroa
undir bib almennu hegningarlög; aptur á
tnáti eru f frumvarpið tekuar ákvarðanir samavörandi I,—IIi. í néfadri grein, og ökvörðun
earnhljóða þvi, sem fyrir er mæít í 38. gr.
tilskipunarinnar; að fara skuli tneð mói út af
slíkum aíbrotura steiú lögrrtglamál.
: EptH’ hintri aimennd regte á íslaodi er
ákveöið, að hegningarsektir akuli vera háffu
minui en ákveðið er f> tiiskipuninni frá 1836,
og sámkvæmt hinum áhueúnu hegnirigarlögum er þar að auki f stað þess, sem ákveðið
er i tfiskipumnrti frá 1836, að fange&i við
vatn og brauð nokkra daga skuli koma fyrir
atbrot þau, sem vift er átt, þegar riæraar
sákir eru til, bjer stungið upp á, að hegningin sje látin vera hærri sektir eða faugeisi.
þótt niðurlagið á stafl. a., um óafsakanlegt
hirftuteysi fyrir lifi skipbrotsm&nna, komi

undir hin almennu hegmngarlög 201. gr.,.
hefur satnt þótt við eiga, að taka I friitnvarpið ákvörðun beinlínis umþetta.
Að sektirnar renní f landssjöð, er f samhljóðun við grundvallarreglnrnar í hintifrt aimennu hegningarlögum 25. júnf 1869.
Um 29- gr.
þótt lagafrumvarpið að eins eigi við vogrek það, sem er ströndtið skip eða partur af
þeim eða farmi þeirra, ofg því hvorki snerti
vogrek það, sein fyrir er mæit um f opnn
brjefi 4. maí 1778, 2. og 3. gr. (tilböggvið
og til skorið timbur eð» einstáka smáparta af
strönduðum skipuni og bátum, sem eru lítils
virði, en eptir kanselibrjefi 26. ágúst 1809
er það að skilja um 15 rd. virði, sbr. brjef
dómfemálastjórnarinnar 27. júni 1864), og
eigi hetdur hvali nje ótiihöggvion rekavið,
sem rekur á land, hefnr samt þótt við eiga,
að segja beinlínis fyrir um þetta, og er það
gjört sumpart í 20. gr. um vogrek þaft, sem
getið er um f epnu brjefi 4. maí 1778, 2.
og 3. gr., og i opnúbrjefi 2. april 1853,
6umpart f þessari greán um rekavið i eiginlegri merkingu og Um hvali.
FYRSTA UMRÆÐA
f efri deild aiþingife.
Á 3. fundi efri þingdeildarinnar 3. dag
júlimán. kom frumvarp til laga fyrir ísland
um skipaströnd samkvæmt dagskrárini til
fyrstu nmræðo, og gat förseti þess, aft ef
þingmenn óskuðu þesspmætti nú þegar kjósa
nefnd i málið.
Ólafur Pálssan óskaði, að nefnd yr&i
þegar sett f málið, og stakk upp á þriggjá
manna nefnd.
Etríffur Kúld gat þess, að hann sfeyidi
þingsköpin svo, aft á hverju stigi máisins
mætti setja nefnd i það; viidi baún þvf, til
að stytta umræðurnar, stinga upp á, að nú
þegar væri sett nefnd, og mundi þriggja
manna nefnd nægja.
Stefán Eiríksson kvað mát þðtta vera
nokkuð umfangsmikið og væri ýmislegt að
atbuga við það; benti hann eiakum til 6. og
20. gr. , þar sem f hinni fyr oefúdu væritaí31*
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að nm Iaun björgunarmanna, án þess þó nákvæmar að ákveða þau (Forseti kvað eigi
eptir þingsköpunum eiga við að ræða hinar
einstöku greinir málsins); sjer fyndist þó
verða að benda á gallana, lil að sýna, að
nauðsynlegt væri að setja nefnd, og það
vonaði hann að yrði gjört.
Forseti tók þá fram, að fyrst ekki tækju
fleiri til máls, vildi hann leita atkvæða þingmanna um það, hvort nefnd skyldi setja í
málið, og var það samþykkt í einu hljóði;
var þá og samþykkt, að þriggja mannanefnd
skyldi kjósa. Voru ffðan ( nefndina kosnir
Ásgeir Einarsson með 10 atkv.
Bergur Thorberg — 9 —
Stefán Eirfksson — 9 —
Var síðan málið afhent þingmanni Húnvetninga, er flest atkvæði hafði hlotið.
f nefndinni var Ásgeir Einarsson kosinn
formaður, og Bergur Thorberg skrifari og
framsögumaður.

• sjerhver af þeguum konungs, sem verður
var við» verði sett: «Hver sem verður var
við», og ætlum vjer, að þetta tákni fullkomlega það, sem ákvörðunin á að fyrirskipa,
nefnilega að hin hjer um rædda skylda hvíli á
hverjum þeim, sem islenzk lög annars verða
heimfærð upp á.
Eptir ákvörðununum f 2. og 3. gr. virðist liggja næst að álíta, að ein og bin sama
regla sje sett um tilkynningu til lögreglustjóra eg amtmanns, hvort sem er að ræða
um eiginleg skipströnd eða um parta af skipum eða skipsförmum, sem rekur uppáland,
og að minnsta kosti virðist ekki mismunurinn á þessum tveim tiIfeTlum koma svoskýrt

fram, sem æskilegt væri. í hinu sfðara tilfelli getur verið um mjög lítið að gjöra, þar
sem öll vogrek, sem eru meir en 30 króna
virði, heyra undir ákvarðanir frumvarpsins,
og önnur vogrek, sem eru minna virði, einnig geta komizt þar undir, þegar þau að eins
ekki heyra til þeirrar tegundar af vogrekum,
NEFNDARÁLIT
sem um er rætt f 2. og 3. grein í opnu
um frumvarp til laga fyrir fsland um skipa- bTjefl 4. maí 1778; sjá brjef dómsmálastjórnarinoar 27. júni 1864. Þegar þannig er áströnd.
Efri deild alþingis hefur kosið oss und- statt, getur ekki verið umtalsmál, að kosta
irskrifaða { nefnd, til að segja álit vorl um skuli skyndiboð til lögreglustjóra eða gagnfrumvarp til laga fyrir fsland um skipaströnd, gjörða sendiferð til amtmanns, enda mundi
er landshöfðinginn yflr fslandi hefur lagt fyrir slikt opt og einatt meir en vinna upp andþingið.
virði vogreksins. Vjer stingum þvi upp á
Eptir að vjer böfum rætt frumvarp þetta breytingu við uppbaf 2. greinar, er beri með
á nokkrum nefndarfundum, leyfum vjer oss sjer, að hún einungis bljóði um eiginleg
að skýra frá áliti voru um það á þessa leið. skipströnd. I‘ar eð vjer ætlum, aðamtmenn
Vjer álítum, að frumvarp þetta geti orðið gagnleg rjettarbót fyrir landið, og muni
bæta úr þeim tilfinnanlega skorti, sem er á
gildandi lagaákvörðunum um skipaströnd, og
vjer ráðum þess vegna hinni heiðruðu þingdeild til, að aðhyllast það í beild sinni með
fáeinum breylingum, sem vjer stingum upp
á, og sem sumar að eins eru orðabreytingar,
en að öðru leyti sumpart miða til þess, að
ákvarðanirnar verði Ijósari, og sumpart til
þess, að þær verði betur sniðnar eptir, bvernig hjer hagar til.
í uppbafí 1. greinar stingum vjer upp á

mjög sjaldan muni geta komið því við eða
álíta það nauðsynlegt að koma á skipströnd,
álítum vjer, að ekki eigi að kosta upp á
gagngjörða sendiferð til. amtmanns, nema
þegar hann býr skammt burtu, og viljum vjer
lakmarka þessa ákvörðun við eina dagleið á
sumardag.
I'rir fyrslu kaflarnir af 3. grein stingum
vjer upp á að sjeu grein ut af fyrir sig,
og hljóðar þá sú grein um sömu tilfelii og
2. grein, það er: um hin eiginlegu skipaströnd.
Síðasti kafli 3. greinar leggjum vjer til
þeirri orðabreyting, að i staðinn fyrir orðin: að sje grein út af fyrirsig, 4. gr., oghljóð-
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ar þá sú grein eingöngu um bið annað aðaltilfelli, að parta af skipum eða skipsförmum reki á land. ( þessu tilfelli álltum vjer
nauðsynlegt að taka fram, að ekki megisenda
skyndiboð til sýslumanns nema svo sje, að
um mikil vogrek sje að gjöra, er geti borið
kostnaðinn. í sifkum tilfellum álítum vjer
eigi heldur nauðsynlegt, að vogrekið sje tilkynnt amtmanni fyrri en með næstu pöstferð.
Við 5. gr., sem nú verðnr 6. gr., stingum vjer upp á nokkrum breytingnm, sem
miða til að skýra efni greinarinnar, en eigi
til að breyta.
Við 6. 17.) gr. stíngum. vjer upp á, að
skotið sje inn i 2. kafla beinni ákvörðun um,
að við ákvörðun daglaunanna skuli hafla tillit til þess, ef hlutaðeigendur verða að missa
af arðsamri atvinnu, svo sem sjóróðrum eða
heyvinnu, jafuvel þó vjer játum, að þetta
einnig kunni að liggja i orðum greinariunar,
eins og bún er.
í upphaíi 8. |9.) greinar gtingutn vjer
upp á orðabreytingu, er eigi faefur nein áhrif á efnið. Þar eð vjer álitum, að ákvörð-

( niðurlagi 10. (II.) ogupphab 12. (13.)
greinar stingum vjer upp á orðabreytingum,
sem ekki breyta efni greina þessara.
Ákvörðunin í 17. (18.) grein um það,
hvar uppboðið skuli birt, virðist öss eigi alls
kostar hagfeild, og einkum álítum vjer, að
það geti komið: fyrir, að það sje öldungis ónóg, að uppboðið sje auglýst íöllum hreppum og verzlunarstöðum þeirfar sýslu, þar
sem strondið kemur fyrir, en greinin fyrirskipar eigi, að það nokkru sioni skuli birt
viðar, það er þó auðsætt, að uppboð, sém
t. a. m. ætti að faaldált yfir strónduðu skipi
á Akranesi, ætfi að kúnngjörast í Reykjavik;
uppboð yflrskipi, sem framfæri út með Eyjaflrði : austanverðum, ætti að kunngjörast á
Akureyri, o. s. frv. Vjer' stingum þvi app ð,
að ákvörðun um birtíngu nppbóðsins sjegjörð
almennari þatínig, að það ekuli birtast svo
víða, sem eptír kringumstæðunum megi álftast að bafa þýðingu með tiiliti til þess, að
menn komi þaðan á uppboðsstaðinn. ( sfðasta kafla greinarinnar er orðaskipun lítið
eítt vikið við, og gjörð orðabreyting.
20. (21.) grein inniheldur ákvarðanir um
borgOn þá, er lögreglustjóra og umboðsmauni hans ber fyrir aðgjörðir við skipaströnd m. m. þar sein ákveðið er, að borgun
þessi að eins sjegreidd fyrirþann tíma, sem
gengur til ferðarinnar fram ög aptor, og fyrir
þann títna, sem hlutaðeigandi verður að dvelja
við strandið vegtía björgunarinnar, þá virðist
oss þessi ókvörðun, eius og bjer á laodi er
ástatt, geia orðið næsta ósanngjörn ; þvi það
getur hæglega komið fyrir, að björguninni
sje að mestu lokið, þegar lögreglustjórinn
kcmur á slrandið, en að hann samt sem áðUr verði að bfða þar viku eða lengur, áður
en uppbnðið getur farið fram, og virðist oss
þá sanagjarnt, að hann fái bioa sömu borgun (sem vjer viljum kalla fæðispeuinga, en
ekki þókbun) fyrir allan þann tíma, sem
bann strandsins vegna verður að vera burtu
frá heimili siuo, einungis að þeim dögntn
undanskildum, sem uppboðið stendur yflr.
Þegar fæðispeningarnir eru 6 krónur, gem

unin slðar ( greinjnni um, að hafa megi
kirkjulopt til geymslu fyrir strandað góz, haíl
mjög litla þýðingu, og þar að aukiz álilum
hana ekki eiga vel við, þá leggjum vjer það
til, að búo sje felld burt, og þar að auki
höfum vjer vikið þessum kafla greinarinnar
Iftið eitt við, án þess að breyta að öðru leyti
efni hans.
I niðurlagi 9. (10.) greiqar er svo fyrirmælt, að ef gózið ekki brökkur fyrir kostnaði, þá akoli iögreglustjóri leggjaút I bráð
það, sem á vantar, gegn endurgjaldiúr landssjóði; en þar eð opt mundi standa svo á, að
lögregiustjóranum væri þetta ómögulegt, álitum vjer hagfelldara, að þessari ákvórðun
um, að lögregtustjórinn skuli greiða bið vantandi, sje sleppt, en honum þar á móti veitt
faeimild til, að geta til bráöabyrgða fengið
kostnaðinu greiddan úr landssjóði, til þess
síðan að greiða hlutaðeigendum sitt, ef þeir
eigi vilja bíða eptir því, að fjeð fáist frá áttbögum skipsins.
vjer að öðru leyti álítum vera hæfilega upp-
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hæð, þá eru þeir eigi heldur svo taáit, að
eigeudum gózins geti álitizt iþytlgt um of
með þessu.
því næst álítum vjer, að eigi sje ttæg ástæða til, að gjöra raun á fæðispeningum lögreglustjórans sjálfs og umboðsmanns þess,
er haon kann að senda i sinn stað, þvi þar
eð þær kröfur verða að gjörast til lðgreglustjóranna, að þeir ekki kjósi til þessaaðra en
hina áréiðanlegnstu menn, sem varlamunu
fást nema fyrir sæmilega borgnn, eins og
það einnig eptir þvf, sem hjer er áslatt, einungis mun verða sjald|Séf nndantekning, að
umboðsmaður sje sendur f stað lögregluetjóra,
þá virðist ekki vera ráðlegt, að ákveða fægri
dagpeuinga banda nmboðsmanninum en lögregiustjórannra sjálfum.
í þeim tílfellum, sem um er rætt i 24.
(25.) greio, ætlum vjer, að það geti bæglega
komið fyrir, að fmnendur verði ekki ihaldnir
af því, að fá ’/» eða ’/5 af andvirði þess,
sem bjargað er, að öðrum kostnaði frádregnnm, fyrir að flytja skipið eða skipsbrotið til
lands, þar eð verið getur, að það seljist fyrir
mjög.Mtið, en björgunarkostnaður, eptir það
að landi kemur, getur orðið ailmikill. þegar
svo er, virðist oss nauðsyniegt, að flnnendur
eigi kost á, að fá ómakslaun :sín endurgoldin
eptir reikuingi, og að öðru leyti eptir þeim
regium, sem giida um björgunarkostnaðinn,
eins og oss einníg virðist, að þeir ekki eigi
að komast hjá, að missa nokkurn part af þvi
eadurgjaldi, sem þeim annars bæri i samn
hlatfalii og aðrir björgunarmenn, þegarándvirði vogreksins eigi hrðkkur fyrir kostnaðinnm; því i þeim tilfelltim, sem hjer er nm
rætt, þegar engir menn eru með hinu strandaða skipi, verður ekki við þvi búizt, að hið
vantandi fáist frá eigendum eða ábyrgðarinönnum skipains. f>ar seih meðal.annarser
gjörl ráð fyrir, að vogrekift ftnnistá ströndinni, sem verðui* að skiljast um það, að það
sjle komið upp f flæðarmál, þá virðist slíkt
tiifelli ekki eiga að taeyra undir ákvarðanirnar
i þessari grein, því þegar þannig er ástatt,
virðist eiginlega ekki geta verið spursmál um,
að flytja það til lands, heldur einungis að

hjarga þvf sem strönduðu skipi eða gózi. Að
öftni ieyli virftist grein þessi eiga að heimfærast ekkj einungis tipp á heil skip, heldur
einnig parta af skipinu.
í 2ft, (27.) gr. virftíst tilvitntinln lil 22.
greinar ekkl rjett, og mun vera,,átt við 24.
grein, sem nú verður 25. greiti.
í 27. (28.) gr. stingum vjer á tveim
stöftum upp á orðabreytingum.
29. grein virðist oss mega falla burt sem
óþörf.
í 30. (8t;) grein stingtim vjer upp á
orðabreytingu.
Samkvæmt þessum athugasemdum leyfum
vjer oss að leggja það tii, að þingdeildin aðhyllist frumvarpið með eplirfylgjandi breytingum:
1. Að upphaf 1. greinar orðist þannig:
• flver sem verður var við„ o. s. frv.
2. Að uppbaf 2. greinar verði þannig:
«Nú verður skipreki, og skal hreppstjóri
tafarlaust tilkynna það lögreglnstjóra, og
má til þess hafa„ o. s. frv.
3. Að i síðari kafla 2. greihar, verði í staðinn fyrir: «tveggja daga ferð« sett: ein
dagleið á sumardag«.
4. Að i staðinn fyrir siðasta’kafla 3. greinar
komi ný grein (4. gr.) þannig hljóðandi:
«Nú rekur parta af skipum, sem hafa
orðið fyrir tjóni ahnarstaðar, eða nokkuð
af farmi þeirra, þá skal hreppstjóri einnig
tilkynna það lögreglustjóra hið fyrsta, en
eigi má hann hafa til þess skyndiboð,
nema um stórt vogrek sje að gjöra, sem
auðsætt sje að geti borið kostnað þann,
er þar uf teiði. Jafnskjótt og lögreglustjórinn taefur fengið þessa titkyoningu,
ákveftur hann, hvort nauftsynlegt sje, að
haim fari sjálfur til rekástaðarins, enað
öðrum kosti segir bann fyrir, eins og með
þatf, hvernig fara skuli með vogrekið.
þangað til sýslumaður kemur eða tilkynnir fyrirskipanir sínar, skat hreppstjftri
gjöra þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar
eru til að bjarga vogrekunum og gæta
þeirra.
Sýslumaður skal með næstu
póstferð senda amtnianni lilkynningu um
vogrekið«.
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5. Að tölimum við eptirfylgjandi greinir
fyrir öllum kostnaði, má, eptir ósk lögfrumvarpæna verði breytt þannig, að 4.
reglustjórans, greiða það, sem á vantar,
grein þess verði 5. grein, 5. grein verði
úr landssjóði til faráðafayrgða, móti end6. grein o. s. frv.
urgjaldi frá rjettum biutaðeigendum».
6. Að 5. grein frumvarpsins (6. gr.) verði 11. Að niðurlag 10. (II.) greinar verði þannþannig orðuð:
ig orðað: ,
»t*að skal v$ra altneno skyida karlmanna
«Bún skal einnig innihalda skýrslu um
af alþýðu, sem til þess eru færir, að
það, sem fram hefur farið til að fullkoma til að bjarga, þegar fareppstjóri eða
nægja þvf, sem fyrir sklpað er i 7. (8.)
lögreglestjóri skorar á þá sjálfa þar nm,
grein, og ef gjörður hefur verið björgef þejr eiga með sig sjálfir, eða skorar
unarsamningur, þá skal geta þeás».
á húsbændur þeirra, i hverri stjett sem 12. Að upphaf 12.(13.) greinar verði þannig:
eru, eða aðra forráðamenn, að Ijá þá,
• Lögreglustjóri hefur rjett til, að vfsa
ef þeir eru vinnumenn, hásetar, eða á
burt öllum þeim mönnum, sem enga
annan hátt öðrum háðir. Einnig skulu
hlutdeild eiga i björgun eða gæzlu á
þeir, sem eigabáta, hestaog áböld, sem
hinu strandaða gózi, og að öðru leyti
eru óviðriðnir strandið; svo skál bann
á þarf að halda við hjörgunina, látaþað
allt í tje qptir áskorun hinna sömu».
ogvisa burt þeim bjargendnm* o.«. frv.
.7. Að ( 6. grein frumvarpsina (7. grein) 2. 13. Að 2. málsgrein í 17. grein (18. gr.)
kafla, sje á eptir orðuoum*. «eptir þvf
verði þannig:
favernigá stepdtir, fyrir þann tima, sem
«Hann skal þannig sjá nm, að nppboðiðverði itarlega birtþeim, sem igrennd
þeir eru við björguoina samkvæmt tilhJutun yfirvaldsins eða annara, sem i
húa og eigi fjser en svo, að ifkindi eru
til, að birtingin baft þýðingo með tilfati
hlutöiga», verði b«tt þessum orðum:
til þess, að lystfaafendur þaðan komi tii
•þanuig skalhafa tilltil til þess, ef þeir
uppboðsins;
sjerstakiega ber að ánglýsa
verða að missa af arðsamri atvinnu, avo
uppboðið
á
öllum
verzlpnarstöðum, sem
sem sjóróðrum eða faeyvinnu».
i grennd eru, og skal sjer í lagi taka
8. Að upphaf 8. greinar frnmvarpsins (9.
það fram, ef selja á strandað skip».
gr.) verði þannig:
<-Nú heíur eigi Verið gjörður rveinn lög- 14. Að f siðara kaflasöinu greinar sje gjörð
þesai orðabreyting:
legur 'saituaiagur um björguaina, ogskal
»«g skal hann taka átit þetta til gieina,
þá yfirvaldið sjá nm, að allt, sem gjört
svo sem, verður og kringutnslæðurnar
verðuro, o. s. frv.
leyfa, og sjer f lagi gæta. þoss, hvernig
9. Að málsgrejh sú seini í &ömu grein, er
það geli samrýœzt við faagsæmni aanara
byrjar með orðunum: «Til þess aðvarðhlutaðeáganda, t. a. na. þeirra, erbjarga».
vertagózíðo. og endarmeð orðaoum: «og
anaan bjargkostna|ð», verðiþannig: <iTil 15. Að i staðinn fyrír 1. kafla 20. (21.j greiaar: »Fyrir hvem dag . . . . . ID. sept.
þess að va/ðveka gózið, getur yfirvaldið
1850j 1G. gr.» komi:
heúntað, að iátin sjeu i tje hús eio•Lögreglustjóri eða umboðsmaður hans
stakra njanna, setn annaðbvort eru auð,
skal hafa 6 krónur { teðispeoinga fyrir
í eía þeir. mega án vera, og sam eigi geta
favecn þann dag, sem hann strándsins
skemmzt við slfka'notkuD, og ef HVénuvegna þarf að vera fjærverandi fráfaeimili
, um kemur eigi sapan um húsaleiguna,
8Íou, að uppboðsdögunum einuiti undskal Akveða bana aetnannan björgunaranskildnm.
Borgun : þessi skal, vera
kostaað". ■>
þriðjungi hærri (9irónur) fyrir þá daga,
10. Að aiðurlag 9. (10.jgreinar veröi þgnnig:
sem hann verður að vera viöstaddur á
«Ef það, sem þjargað er, hrökkur eltki
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

sjálfri ströndinni sðknm björgunarinnar,
iengur en 8 stundir, en þar með má
samt eiigi telja þann tíma, sem kann að
ganga tii tilbúnings strandbókarinnar m.
m. Enn fremur skal auk fœðispeninganna
greiða lögreglustjóra eða umboðsmanni
bans ferðakostnað til strandsins Og þaðan aptur, samkvæmt þvf, sem fyrir er
mælt i reglugj. 10. sept. 1830, 16. gr.».
Að upphaf 24.(25.) greinar verði þannig
orðað:
•þegar skip finnst á sjó, án þess menn
sjeu með, eðaparturaf skipi, skal finnandi« o. s. frv.
Að sfðar í sömu grein f staðinn fyrir:
•að flytja það f land« sje sett: »að flytja
það til lands«.
Að sfðar f sömu grein f staðinn fyrir
orðin: »en sje það fundið á ströndinni
eða f fjörðum, vfkum eða annarstaðar
rjett við ströndina«, komi:
«en sje það fundið í fjörðum eða víkum. eða annarstaðar nálægt landi«.
Að síðast I sömu grein »i bjarglaun«
falli burt.
Að bætt sje við sömu grein þessum viðauka: »Nú þykir finnendnm eigi bin umræddu laun vera nægilegt endurgjald
fyrir fyrirhöfn sfna, og eigaþeir þá kost
á að fá í þeirra stað endurgjald eptir
reikningi, sem lögreglustjóri ■ úrskurðar.
En ef andvirði bins bjargaða eigi hrökkur fyrir ölium kostnaði, verða finnendur
að líða balla af því með björgunarmönnum í rjettu hlutfalli við hinar úrskurðuðu upphæðir reikninganna«.
Að f 26. (27.) grein verði »f 22, gr.»
leiðrjett til »í 21. grein«, eða, ef 4. og
5. töluliðir bjer að framan verða samþykktir, til »f 25. gr.«.
Að uppbaf 27. greinar verði þannig:
•lEngiun embættismaður, sem á að sjá
um«, o. 8. frv.
Að siðar i sömu grein verði f staðinn
fyrif: »Eigi heldur rnega þessir embættismenn ráðast i önnur fyrirtæki
einstakra manna«, sett:

»Eigi heldur mega þessir embættismenn
eiga þátt f öðrum fyrirtækjum einstakra
manna«.
24. Að 29. grein frumvarpsins falli burt, og
að tölunni við 30. grein verði breytt samkvæmt þvi.
25. Að orðið »láta« f 30. grein frumvarpsins falli burt.
Efri: deild aiþingis, 9. dag júlímán. 1875.
Á. Einarsson,
Bergur Thorberg,
formaður.
skrifari og framsögum.
St. Eiríksson.
Á 12. fundi efri þingdeidarinnar, 16. dag
júlímán. var samkvæmt dagskráúni baldið áfram fyrstu umræðu um þetta mál, og bafði
nefndarálitinu verið út býtt meðal þingdeildararmanna hinn 13. næst á undan.
Framsöffumaður (Berffur Thorberg} tók
það fram, að nefndin hefði, eins og nefndarálitið sýndi, ráðiðlil að löggilda frumvarpið f heild sinni. Eins og ástæðurnar við
frumvarpið bæru með sjer, væri það byggt á
sams konar lögum, er gilt hefðu f Danmörku
nú f 40 ár, og þættu þar góð og hagfelld
lög, og, ekki einungis þar, heldur og erlendis
hefðu þau fengið þann vitnisburð, að þau
einkar-vel næðu aðaltilgangi sínum, er væri
sá, að vernda rjettindi erlendra skipbrotsmanna. Það væru þvf að eins einstaka breytingar við frumvarpið, er nefndinni hefði þótt þörf
að stinga upp á; sumar þeirra væru að eins
orðabreytingar, er miðuðu til að gjöra ýmsar ákvarðanir Ijósari, og það, ermáske mætti
virðast tvirætt f meiningunni, skýrara; sumstaðar hefði nefndin aptur gjört fáeinar breytingar, er benni befði þótt þörf á eptir sjerstáklegu ásigkomúlagi þessa lands, þar sem
mörgu væri hjer öðruvisi háttað en í Danmörku, en á hinn bóginn hlyti þó eptir hlutarins eðli, flest að vera sameiginlegt i slíkum lögum, fyrir hvaða land sem þaú svo
væru gefin. Frumvarp stjórnarinnar væri f
flestu tilliti byggt á tilskipun 28. desbr.
1836, þómeð breytingum þeim, ér stjórninni
hefði þótt bið sjerstaklega ásigkomulag fslands
útheimta. Þar sem nú þó nefndinni hefði
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þótt nokkuð á skorta f því efni, hefði hún
viljað gjöra frekari uppástungur í þáátt. Að
öðru lejti stlaði hann eigi á þessu . sligi
málsins að farainn i einstök atriði þess, en
að eins bæta því við, að nefndin befði
eigi álitið það ætJunarverk sitt, að skrifa
frumvarpið upp ( nýju formi. Frumvarpið
vœri að visu nokkuð langort og befði inni
að halda ýmsar ákvarðanir, er heinlinis þyrf'tu
eigi að staoda i lagafrumvarpi, eq væri þó
gott og bagfellt að einhverstaðar væru til,
og gætu eigi spillt, þótt þær væru teknar inn
i iagaboð. Fleira ætlaði hann eigi að ræða
um nefndarálitið að sinni, en kvaftst vona, að
þingdeildin aðhyllti6t frumvarpið með breytingum nefridarinnar.
Benidikt Kristjánwon kvaðst að sinni
eigi ætla að fara mðrgum orðum um frumvarpið, enda hefði hann enn eigi haft tækifæri til að kynna sjer það til hlítar. Eu
bánn vildi þó geta þess, að eptir því sem
sjer heffti komið fromvarpið fyrir sjónir,
sýndist sjer það mjög óíslenzkulegt að málfæri og hug&un. Hann kvaðst játa, að, að
þvf er breytingar: nefndarinnar næðu til,
befðu þær bætt nokkuft úr. En óislenzkuleg
bugsun lægi i því að þvi leyti, sem ýmsar
ákvarðanir þess væru öðruvfsi, en hjer á
tandi œtli við. Og einn aðalgallinn fyndist
sjer 8á, að rjettur tendsmanna gagnvart útlendum væri eigi nægilega tryggður. ífrnmvarpinu væri það gjftrt að aðalatriði að vernda
rjett strandœanoa, sem í sjálfu sjer væri
allaendis rjetlált, en bjftrgunarmenn yrðu
engu síftorað hafa sinn rjett, þar sem þeir
legðu optlega líf og háilsu í sölurnar; þessa
kvað hann eigi nægilega gætt ( frumvárpinu
og áliti þvl, aft nauðsyn bæri til, að tryggja
þaft frekar. Mundi hann þyi siðar stinga
upp á fleiri breytingum við frumvarpift, en
ætteði eigi aft tala fleira aft sinni.
PórSurJántuton kvaftst vilja lýsa þyí
yör, aft haon feHdi eig vel vift nefndarálitift,
og þætti það vel af hendi leyst, eing og
hann lika f sjilfu frujnvarpinu sæi verulega
rjettarbót, meft því aft engiu olmenn lögáður hefðu verið um þetta efni, sem stjórninni

væri þó eigi um að kenna; því að hún hefði
optar en einu sinni borið það mál npp, en
ekki komið því fram. Mætti því geta því
nærri, að þaft mál hefði farift i meðferðinni
ekki alls kostar eins og skyldi, og kvartanir
kotnift fram, sem víst mætti kenna því um,
að engin almenn lög hefðu verið til að
fara eptir.
í frumvarpinu virtist sjer vera
tekið hæíilegt tillit bæði tii rjettar innlendra
og útlendra og annara kringumstæða; þetta
hefði nefndin sjeð, og farið því um það
sem fæstum orðum, og gjört við frumvarpift
litlar breytingar, og væri hann þeirri stefnu
nefndarinnar alveg samþykkur, enda mundi
málift eigi græfta mikift á miklum orðalengingum, og hann aðhylltist þau ráð nefndarinnar, að aðhyilast málið yfir höfuð í heild
sinni.
Eiríkur Kúld sagðist hljóta að lúka lofaorði á nefndina fyrir breytingar þær, er
nefndin hefði gjört við frumvarpið, er allar
miðuðu til mikilla bóta. En á hinn bóginn
kvaðst hann eigi geta neitað þvf, að hann
mundi hafa óskað, að hún hefði gjört við það
langtum íleiri breytingar,er hano þóætlafti eigi
að tala sjerstaklega um að sinni. Hann vildi
að eins benda til einnar misfellu, er að
sinni skoðun væri á 6. grein frumvajrpsins.
Sjer virtist koma þar fram töluvert misrjetti.
Hann ætlaði þaft aft ví«u alveg rjett, að hlynna
aft skipbrotsmönnum, en þó þvi að eins, að
rjettar landsmanna um leið væri gætt. Nú
væri hjer æilart til, að lögreglustjóri skyldi
ákveða borguo björgunarmanna fyrir ómak
þeirra og fyrirhöfn; en það liti svo út, sem
þeir hlytu aft sæta þessari úrlausn lögreglustjóra, enda þótt þeim fyndist borgunin eigi
viftunandi, þar sem aptur á hinn bógjnn
skipbrotsmönnum væri gjört heimilt, að skjóta
ákvörðun lögreglustjóra til æftri úrskurftar.
þetta fyndist sjer því þvrfti aft laga, og mundi
hann áskilja sjer breytingaruppástungu i þá
átt eða sameina sig við þá, er sömu meiningar kynnu aft vera. í anuau stað þættu
sjer talsverftir gallar á málinu á frumyarpi
þessu, og þætti sjer sárt, að nefndin befðí
eigi leiðrjett það. Svo væri og ýms orfta32
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tiltæki í frnmvarpinu litt hafandi, og meiningin
yrði við þnð jafnvel röng, þar sem t. a. m.
stæði í 2. lið fi. greinar: «en eins og þarað
auki má hækkáhæfilega dagláun þeirra bjarganda .... sein hefur verið stofnað f sjerstaklega hætlu». Ekkert yfirvald hefði heirnild til að stofna neinum í hæltu, nema hann
sjálfur vildi. Enn væru ýmsir nýgjörvingar, er
hann ekki gæli t'ellt sig við, og aldrei hefði
heyrt, svo sem þetta orð: «aftakslaust», þetta
tæki hann að eins, sem dæmi. I’að hefði verið
tfckið Iram, að lög þau, er þetta frumvarp
væri byggt á, hefðu öðlaz.t mikið hrós i Danmörku, en hjer væri öðru máli að gegna, og
þess vegna þyrfti margt í lögunum að sníðast eptir sjerstaklegn ási.'komulagi lands
þessa, eins og þingmaður Þingeyinga hefði
tckið fram.
Jón Ujnltalín kvaðst hafa lesið nefndarálit það, er hjer lægi fvrir, grandgæfilcga,
og þætli sjer það að flestu leyti, ef ekki að
öllu leyti rnjög vel af hendi leyst. Lög þessi
væru og í alla staði nauðsynleg. Mennyrðu
að gæla þess, að nú um langan áldur væri
komið óorð á íslendinga fyrir óreglu þá og
ójöfnuð, ei optlega hefði komið fram við úilenda skipsbrotsmenn hjer á landi. Gæti
hann færi til þess dæmi bæði gömul og ný.
Eitt dæmi væri eigi svo gamált austan undaú Eyjafjóllum, og hefðu farið þungar sögur
af því, þö þær raunar gætu hafa verið orðum auknar; hann væri því ekki svo kunnugur, en þáð sýndi þó, hve áríðandi væri, að
landsmenn gættu allrar sanngirni gagnvart
útlendúm naúðstöddum skipbrotsmönnum, ef
íslendingum annars væri annt um, hversu um
þá væri dæmt i öðrum «civíliserúðúm» lönduiú. Annað dæmi gæti hann og tilfært, þótt
það væri nú orðíð gamalt; hefðu farið af því
ófagrab sögur, að skipstjóri hefði meðal
annars verið fletfur klæðum, ög héfði
legið við, að afleiðingarnar hefðu eigi orðið
betri, en tilverknáðurinn, þviað nokkrum árum seinna hefðu fekið nókkrir kútar; einn
þeirra héfði verið ópnaður og hefði íhonum
verið flaska, sem menn héfðú ætlað að vera

mundi meðalaflaska, en við nákvæmari aðgæzlu
reynzt að vera blásýra. Mundi þelta hafa
verið gjört í hefndarskyni. þætti sjer skylt
að geta þcssa, til að sýna, hve brýnanauðsyn
bæri til, að ströng og hagfelld lög væru til
um þetta efni. Frumvarp þetta bætti nú úr
þessum annmarka, og væri það samið í
kristilegum anda og ætti í alla staði meðhald
skilið. Að öðru leyti mundi ekkert á móti
því, að gjörðar væru orðabreytingar, þar sem
þess þætti þnrfa.
Sighvatur Árnason kvaðst finoa sig
knúðan til að svara hinum 5. konungkjörna
þingmanni nokkrum orðum. ímyndaði hann
sjer, að hann mundi vera eins kunnugur
skipstrandinu undir Eyjafjöllunum, eins og
hann, og yrði hann, eptir þvf sem hann vissi
til fyrir guði og samvizku sinni, að lýsa það
lygi, að skipbrotsmenn hefðn orðið fyrir
nokkru öðru, en vinsemd. Hreppstjórinn og
annar maðnr, báðir valinkunnir menn, hefðu
þegar farið á strandstaðinn til að taka á móti
þeim.
Hefði þeim siðan verið komið til
næsta bæjar og fengið þár alla þá hjúkrun,
er unnt hefði verið að Iáta þeim í tje. f>ví
næst hefðu þeir verið fluttir að Holti, og
fengið þar liinar beztu viðtökur og meðferð
til lykta.
Hvernig siðan hefði verið farið
með þá, vissi hann ekki um, enda kæmi það
ekki þessu máli við; kvað hann það óverðugt fyrir hinn háttvirta þingmann að bera
slikar áögur fram á þingi.
En hvað sjálft
málið snerti, virtist sjer nefndinni yflr höfuð
hafa tekizt vel, og frumvarpið -væri f heild
sinni vel úr garði gjört, þó má ske mundi
betra að víkjn sumu litið eitt við.
Framsögumaður kvaðst ætla með tilliti
til mótbára þeirra, er komið hefðu fram af
hálfu tveggja þingmanna gegn nefndarálitinu,
að geta þess í sambandi við það, erhaqn
áður hefði sagt, að, þar sem þeim hefði þótt
málið á frumvarpinu ófslenzkulegt, þá hefði
nefndin eigi álitið það vera skyldu sfna, að leiðrjetta stýlinn, að öðru leytí en þvf, er henni
hefði virzt þörf, tíl að gjöra ákvarðanir frumvarpsins á einstöku stað ijósari og skiljanlegri,
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en ef þeir vildu gjöra fleiri leiðrjettiúgar á
málinu, mundi þaðþeim ipnan handar. Aptur hefði af bálfti hinna sömu þingmanna
komið fram önnur mótbára, og hún værí
þýðingarmeiri, ef hún vœri á rökum hyggð,
nefnilega sú, að rjettar.landsmanna væri eigi
nægilega gætt I frumvarpinu eða nefndarálitinu. Gætj hanneigi sjeð að svo væri. Að
vfsu væri það allsendis eðlilegt, að lilgangur
Slikra laga, sem þessara, einkum væri sá, að
vernda rjet( skipbrolsmanna, en á hinn bóginnlika fyálfsagt, að eigi mættu þau innihaidaneitt, er haliaði rjetti annara.
Vonaði
hann, að þingmenn sæju, að nefndin hefði
einmitt haft sjer þetta hugfast, þar sem hún
áýmsum stöðnm hefði viljað iryggja rjett
bjarganda enn itarlegar, en í frumvarpinu
sjálftr; þannig hefði nefndin i 7. niðurlagsatriði nefndarátitsins gjört ráð fyrir þvf, er
helzt gætikomið fyrir, að eigi yrðitekið nægilegt tillit til allra kringumstæða hlutaðeigandi
bjarganda; þess vegna hefði hún með berum
orðuro viljað taka fram, að haft væri tillit til
þess, ef þeir yrðu að missa af arðsamri vinuu,
svo sem sjóróðrum eða heyvinnu. Svo væri
og bæði í frumvarpinu og enn ítarlegar f
nefndarálitinu undir 14. tölul. beinlfnis lekið
fram, að þegar yfirvöldin ályktuðu eitthvað viðvikjandi skipströndum, skyldu þau
sjer (lagi taka tillit til, hvernig hagur beggja
hlutaðeiganda gæti 6amrýmzt sem bezt. En
þeim, sem eigi þætti nægileg (rygging í þvi,
að í 6. grein væri eigi beinlinis tekið fram,
að björgunarmenn skyldu mega skjóta ákvörðunum lögreglustjóra til æðri úrskurðar, þá
yrði hann að benda þeirn á, að i 25. grein
frumvarpsins stæði almenn ákvörðun um, að
ályktun lögreglustjóra ávallt heyrði undir æðri
úrskurð. Hverja aðra tryggingu þessir þingmenn hefðu hugsað sjer, vissi hann eigi.
En bins vegar virtist það þó bezt eiga við,
að lögreglnstjóri ályktaði um borgun bjarganda, með því hann hiyti að þekkja bezt til
á hverjum stað, og gæti tekið tillit til alls,
er með þyrftj.
Jón Ejaltalín sagðist vilja, ef bann,
skyldi bafa talað óljóst, leiðrjetla orð sin;

en hann væri bræddur um, að hinn heiðraði
þingmaður Rangæinga hefði misskilið sig.
Hann befði aldrei sagt, að illa hefði verið
farið með fólkið, þvert á móti hefði hann
heyrt sjálfnr, að það hefði orðið fyrir hinum
beztu viðtökum og meðferð ( alia staði. En
hitt hefði það verið, að sjálfur skipseigandinn i Lundúnum hefði kvartað yflr því við sig,
að sljólega hefði verið bjargað, og uppboðið
gefið lítið af sjer. Meining sin hefði verið
sú með dæmum þessum, að sýna fram á,
að nauðsynlegt væri að hafa strangar reglur
og skýr lög að fara eptir í þessu efni.
Sighvatur Árnaaon kvaðst ánægður. að
heyra þetta svar hins hátlvirta 5. konungkjörna þingmanns. Sjer hefði fyrst ekkigetað skilizt betur, en að meining hans hefði
verið, að skipbrolsmenn hefðn orðið fyrir
illri meðferð undir Eyjafjöllum. En fyrst að
hinn háttvirti þingmaður hefði aftekið, að sú
hefði meining sín verið, gæti hann að nokkru
leyti unað betur siíkum sögum.
Stefán Eiríksson kvað nú yflr höfuð hafa
verið vægilega tekið á nefndarálitinu. í’ó
hefðu 2 heiðraðir þingmenn fundið þann aðalgalla á nefndarálitinu, að innlendir yrðu
fyrir hallanum gagnvart skipbrotsmönnum.
Kvað hann hinn háttvirta framsögumann
þegar hafa sýrit fram á, að slík mótbára
væri eigi á rökum byggð; enda virtist svo
eptir hlutarins eðli, sem skipseigandanum
væri einna mest áríðandi í slíkum tilfellum,
að rjettar hans værí sem fyliilegast gætt;
þar sem hann væri kominn að ókunnu landi
i hættulegiun kringumstæðum. Hinn háttvirti varaforseti hefði sagt, að ekkert yfirvald
hefði heimild til að stofna öðrum í sjerstaklega hættu.
Hanu gæti þó sagt þingmanninum það, að hann væri svo kunnugur
ströndum, að hann vissi lil, að slik tilfelli
gætu opllega komið fyrir, að óumflýjanlegt
væri, að stofna mönnum í lífshættu, t. a. m.
þegar bjarga yrði við sanda fyrir opnu hafi,
annaðhvort mönnum eða einhverju mjög svo
áriðandi frá skipinu. Þess vegna væri það
tekið fram í 6. gr., að slikir menn fengju
jafnvel tvöföld björgunarlaun, og sú ákvörð32*
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nn væri mjög eðlileg, og geti hinir heiðruðu
þingmenn ekki fundið annað að nefndarálitinu en það, að nefndin ekki hafi útilokað
orðið „sjerstaklega hættu„, þá sýnist það vera
tilgangslaust að finna að nefndarfilitinu.
Eiríkur Kúld kvað engan mega ætla
sjer það, að hann vildi fella frumvarp þetta,
þótt hann vildi rýma burt gðlltim þeim, er
á þvi væru.
Hann yrði að ætla enn sem
fyr, að orðaskipunin i 6. grein væri mjög
óbeppiieg, og hvað sem þingmaður Skaptfellinga segði um það, þá gæti hann eigi
skilið, eptir hvaða lögum lögreglustjóri gæti
skipað nokkrum manni, að stofna sjer i It'fsháska, enda þótt tunna eða annað því um
likt flyti fyrir landi.
Torfi Einarsson sagðist ætla að hverfa
að því, er þingmaður þingeyinga hefði tekið
fram, að eigi væri jafnrjetti gjört landsmönnum og skipbrotsmönnum, væri hann honum
að vfsu sarnþykkur i þvi, en hœtt væri við,
ef á annan væri ballað, að hann þá eigi
næði rjetti sinum. Qvað samningana snertir,
þegar t. a. m. skip strandaði langt frá mannabyggðum, þá kynni ef til vill að fara svo,
að þeir yrðu misjafnt haldnir, þar sem þá
gæti dregizt, að náð yrði í hlutaðeigandi yfirvöld. Væri þá og hætt við, að afleiðingin
yrði sú, að menn færn að draga sig í hlje
með að koma til bjðrgunar, ef eigi væri haft
hæfilegt tillit til vinnu þeirra, enda lægi það
í eðli íslendinga, að öll samningsrof væru
þeim næsta ógeðfelid.
Jón Pjetursson kvað hinn heiðraða þingmann Barðstrendinga hafa tekið það fram,
að hið opinbera hefði eigi neina heimild til
að stofna mönnum i lifsháska, en þingmaðnr Skaptfellinga hefði eigi haft neitt á móti
því. í sambandi við þetta vildi hann benda
á, að i danska textanum væri öðrnvísi að
orði komizt, þvi að þar stæði: «have været
udsatte for særlig Fare„, þ. e.: hefðo stofnað sjer í sjerstaklega hættu, en eigi hefði
verið slofnað i hættn af ððrnm. J>etta væri
sjálfsagt að leiðrjetta i fslenzka textanum,
og svo væri ef lil vildí um fleira, er kynni
að geta misskilizt.

Ásgeir Einarssón kvaðst eigi þurfa að
mtela mikiðfram með frumvarpinu, það væri
þegar búið. þar sem hinn heiðraði þingmaður
Barðslrendinga befði talað um, að yflrvöldin
hefðu eigi heimild til að stofna mönnum f
lífshættu, þá hefði nú hinn háttvirti 4. konungkjörni þingmaður sýnt fram á, i hverju
sá misskilningur lægi. En í framhaldi af
þvf, er hinn heiðraði þingmaður Skaptfeilinga
hefði sagt, þá mundi optast vera svo, að
menn gerðu það af frjálsum vilja, að leggja
sig fram við slík tækifæri; vissi hann til, að
svo hefði verið á Skagaströnd. Að Öðru leyti
mundi nefndin fús, að breyta orðaskipun, ef
þurfa þætti.
En þar sem hinn heiðraði
þingmaður Strandasýslu hefði minnzt á, að
svo gæti farið, að samningar eigi yrðu haldnir,
þá ætlu þó björgnnarmenn æfinlega aðgang
að daglannunum, og, ef einhverjir hefðu sýnt
af sjer sjerlegan dugnað, væri það á valdi
lögreglustjóra, að ákveða þeitn ríflegri laun.
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, kvaðst
forseti bera það undir atkvæði deildarmanna,
hvort mál þetta skyldi ganga til 2. umræðu.
Var það samþykkt i einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 18. fundi éfri þingdeildarinnar 23. dag
júlfmán. kom mál þetta samkvæmt dagskránní
til annarar umræðu.
Benidikt Kristjánssnn sagðist enn sem
fyr verða að geta þess, að sjer þætti frumvarp þetla mjög óislhnzkulegt; svo virtist og
nokkrum fleiruin heiðruðum þingmönnum, er
hánn hefði borið sig saman við. Nú kvaðst hann
hnfa gjört nokkra tilraun tilað bætaúr þessu,
en það væri verk býsna-örðugt, enda hiyti
hann að játa, að hann væri þvi heldur ilta
vaxinn. Kvaðst bann hafa yfirfarið frumvarpið ( þessu skytii, án þess þó að gjöra
nokkrar efnisbreytingar.
En með því nú
þessar breytingar sfnar á málínu værn orðnar
seint fyrir af áðurtöldum orsökum, hefði sjer
komið til hngar, að nefndin mundi tnáske
vera tilleiðanleg til að taka að sjer breyt-
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ingarnar, eða að einhverjir 4 þingmanna
htutuðustþátii um það, þvíað hann yrði
að áiita æskiiegt, að siikar breytingar á máifæri firumvárpsins kæmust að, áðuren það
yrði samþykkt og sentfráefri deildinni.
Vildi hann svo leyfa ejer siðar að skýra hin*
tim háttvirta forseta ffá, . hver niðurstaðan
yrði með breytingarþessar.
Framsögvmaður sagðist fýrir nefndarinnar hönd viljalýsaþví yðr, að hún mundi
fúsá að skoða þessar breytingar hins háttvirta þingmanns þingeyinga og íhoga þær,
en að hve raiktnieyti nefndin mundi gétá
gjért þær að sfnhoi eigin uppástungum, gæti
hann ekkert sagt um að sinni.
• Eirikur Kdld sagðist: felia sig vei við
breytingar hins heiðraða þingmanns. Jringeyrnga, og ítbyndaði hann sjer, að nefndinni
rnundi það kært, að taka þær tii meðferðarj
þar gem hann hlyti að ætla, að hún mundi
brátt sannfærasl um, að. þeírra væri sahnarlega þörf. Þvi yrði ekki neitað, að margt i
frumvarpioH vœri óljóst orðað og jafnvel siunstaðar misskilnihgi undirorpið, því útieggingin
vffiirr á éinstaka stað ekki alveg eptir dönskunni.
Síghvatur Ámason vildi sjer i lagi vekja
máls á eino atriði í frumvarpion, af því hann
hefðS ekki sjeð enn neinar breytingar komnar
fram um það. Væri þáð við 24. grein frumvarpsins. þar sje talað um það tilfeili, þegar
skip finnist úti á hafi, en ekkert gjört ráð
fyrir um það, hvort skipið sje sjófært eða
ekki, og að eins sagt að fara með það sem
strandað skip. Nú gæli mikið vel borið að,
að heilt skip og sjófært fyndist úli á sjó, og
virtist sjer þá athugavert, hvort það skyldi
setja í strand.
Um þetta efui fyndist sjer
vanta greiniiega ákvörðun í frumvarpinu.
Framsögumaður sagðist ekki vita, hvernig hinn beiðraði þingmaður Rangœinga hefði
ÍMigsað sjer það, er honurn þætti hjer á vantn.
( 24. greininni standi ákvörðun um, að þegar
6kip finnist á sjó, sknii það flutt til lands.
Siðan verði það að verakomið undir úrskurði
hlutaðeigandi yfifvalda og sjerstökum kringumstæðum, hvað gjört skuli við skipið, eins

og líka frumvarpið gjörði ráð fyrir. Að skipa
öðruvisi fvrir um þetta efni, aetiaði hann að
mundi talsverðum annmörktim bundið. Að
öðrn leyti mœtti sjálfsagt gjöfa Táð fyrir, að
yfirvöldin eigi hröpuðu að því, að selja slfk
skip, svo rjettir éigendur mnndu fá tækifæri
til að gefasig fram óg leiða sig að eigo slnai,
ef þeir vœru svo nálægt, aðhjer nmgæti orðið
spursmái. Með tHliti til þess, er hinn háttvirti
varaforseti hefði sagt nm máiið á frumvarpinn, þá yrði hann að gjöra minnaúr þvf, en
þeir þingmenn, ar legðu mesta aherzlu áþað
atriði. Sjálfsagt væri það, að hann legði
mikia áheritu á, að málið væri skiljanlegt i
lógunum, þaonig aðþau yrðú eigi fyrir þá
sök misskilto; ón þingið foéfði, að sinni skoðnn; enganvég hje vanda af stýlfæri á frumvarpi þessu — það hefði eigi samið frurar*
varpið
enda virtist sjer slikt liggja fyrir
utan verksvið þingsins ; ætlunarverk þess væri
annað og meira.
Sighvatur Arnasoa sagðisl að vfsu geta
fellt sig við svar hins báttvirta 3. kohungkjöma þingmanns; hann hefði að eins vakið
máls á þvi, af því sjer hefði ekki þóttffrumvarpinu nógu vel sjeð uta, að sjófær skip.
yrðu ekki sett í strahd, en f samanburði við
það, er harin hefði áðnr sagt, vildi hann þá
benda á annað atriði, i 18. grein frumvarpsins ; þar segði, að umboðsmanni hlutaðeigandi rikis skyldi keimilt að vera viðstaddur
strandið, en sjer virtist, að nauðsynlegt væri,
að hafa ákvörðon um, að honum væri beinlinis gjört aðvart, svo að honum með því
gæfist kostur á að gæta skyldu sinnðr, og
gagns þeirra, er hann væri umboðsmaðor
lyrir. Kvuðst hann geta þessa, af því að bann,
vissi eigi til, að ákvörðun um þetla stæði í
frumvarpinu, og þegar væri orðinn naumur
tíminn að koma með breytingaruppástungur.
Benidikt Kristjánsson sagðist ekki gata
vorið samdóma hinum háttvirta 3. konongkjörna þingmanni um þaö, að það væri eigi
á ábyrgð þingsins, hvernig væri frá mólinu
gengið á frumvérpdm þeim, er það hefði til
meðferðar. Slíkt hefði máske mátt segja,
meðan þingið hefði að eins verið ráðgefandi,

254
eq nú væri það löggefandi þing, þ. e. gæfi
sjálítlög, og stæði því engum nær en því,
að lagfæra það sem annað; og ef menn játnðu, að þingið væri samsett af íslenzkum
mönnum, hlytu menn og að játa, að bein óvirðing væri fyrir þingið, aft gefa ut frá sjer
lög jafnilla orðuð, og þetta lagafrumvarp væri.
Hlyti mönnum að finnast enn meira til um
þetta, er lilið væri til þess, hve fögur islenzka væri á hinum fornu islenzku lögum.
Raunar væri það eigi raeining sin, að þan
skyldi beinlinis stæla, en hafa mætti hliðsjón
af þeim. Hin fornu lög hefðu verið stutt og
fáorð, en þó tekið greinilega fram það aill,
er með hefði þurft. J»etta frumvarp væri alveg á gagnstæðu horni við það. 1 frtimvarpinu gengju hálfar siður til að skipa fyrir um
það, er taka mætti frara með nokkrum línum. Það væri og aðgætandi, að formið væri
mikilsvarðaodi, því að, ef það væri ófugt og
afkáralegt, væri hætt við, að efnið yrði um
leið miður skiljanlegt.
Ásgeir Einansan sagði, að hinn heiðraði þingmaður Rangæinga hefði talað um
breyting á 18. gr., en hann ætlaði, að hún
mundi verða ærið þýðingarlitil, ef ekki væri
nema einn ábyrgðar-«Agent» á ölln landiuu,
og sæli í Reykjavík; væri óvist, hvort hlutaðeigendum mundi þykja ábati að senda til
þeirra, enda væri það á valdi skipstjóra sjálfs
að ákveða, hvað honum þætti haganlegast í
því efni, eins og í fyrra hefði veriö á Skagaströnd, þegar af skipi hefði verið höggvið
siglutrjeð, en skipið sjálft óbrotið. Mótbára
hins heiðraða þingmanns þingeyinga viövikjandimálinuáfrumvarpinu hefði veriö yfirgripsmeiri, en henni væri ekki gott að svara, þar sem
enginn nefndarmanna hefði haftfæriáað kynna
sjer þessar breytingar; annars mundi hún
(nefndin) máske hafa verið búin að taka þær til
greina. þessi þingmaður hefði sagt, að engin
islenzka væri áfrumvarpinu. Það væri nú skáldlega mælt. Saini þingmaður hefði vitnað til
hinna fornu laga, hve stutt og vel orðuð þau
væru. • Satt mundi það hafa verið á þeim tíma,
sem þan hefðu verið samin, en hann vissi
þó eigi betur, eri seinni tíma mönnum hefði

veitt fullerfitt að skilja þau.
Nýlega hefðu
menn sjeð f Vikverja dæmi upp á stælingu
hins fornu máls á yfirrjettardómum þeim, er
þar hefðu birtir verið, en hann vissi þó til
þess, að fáfróðir almúgamenn hefðu komizt
að fullkeypfu með að skilja það mál. Enrt
fremur sagði bann, að nefndin hefði að vísu
fundið lil lengdar frumvarpsins, en hefði þó
eigi þótt fært að gjöra þar á breytingu, þar
sem henni lika á hinn bóginn hefði sýnzt
nauðsynlegt, að allt væri sem ítarlegast tekift
fram, þar sem útlendir menn ættu í hlut.
Að öðru leyti imyndaði hann sjer, að nefndin
mundi ekki gjöra þetta að kappsmáli, og
mundi hún taka þakklátlega smáorðabreytinguin, ef uppáslungumenn bæru sig saman
við hana.
Framsögumaður sagðist ætla að taka
það fram ( sambandi við það, sem þingmaður Húnvetninga hefði sagt, ogi tilliti til þess,
sem þingmaður Rangæinga hefði talað um,
að í 7. grein frnmvarpsins stæði sú ákvörðun, að lögreglustjóri væri skyldur til að leiða
athygli skipstjómarmanns að því, er um
strand væri að ræða, ef umboðsmaður rfkis
þess, er hann væri úr, bvggi þar nálægt;
þannig væri undir skipstjóra sjálfttm komið,
hvort hann vitdi leita hans eða eigi.
Viðvikjandi hinu atriðinu, um málfærið, skyldi
hann fúslega játa, að fagurt rnál væri til
prýðis, en hann yrði aft ætla, að þingiö ætti
að verja tima sínum til annars, en að leiðrjetta stýla; þinginu væri cngin vanvirða að
samþykkja frumvarpið, ef ákvarðanir þess
væru í sjálfu sjer hagkvæmar, og ættu vel
við, því að það teldi hann aðalatriðið.
Sighvatur Árnuson sagðist að vísu sætta
sig vel við bendingar þær, er hino háttvirti
3. konungkjörni þingmaður befði gefið sjer;
en þá væri að gá að því, ef eogi skipstjórnarmaður væri á skipinu, og þá gæti sjer eigi
sýnzt betur, en ákvörðun vantaði um, að leita
skyldi umboðsmanns þess rikis, er skipið
væri frá. Hann yrði að ælla það mikinn ábyrgðarhluta fyrir lögreglustjóra npp á sitt
eigið eindæmi að afráða, hvaft gjöra skyldi
við skipið, eða dæma nm, hvort skipið væri
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sjófært eða ekki, enda mundu margir eigi
8vo færir í því efni, sem vera skyldi.
Stefán Eiríksson sagði, að nú þegar
væri tóluvert búið að ræðamálþetta, og
faefðti bann litlu við aðbœta. Einkum hefði
það verið hinu beiðraði þiogmaður þingeyinga, er nú befði fundið sjerlega roikið að
málfærinu á frumvarpinu; en meinið væri, að
þær breytingar væru allt of seint fram bornar; annars hefði nefndin getað verið búin að
taka þessar breytingar til greina. Raunar
vissi bann, að þsr gætu koroizt að við 3.
uroræðu, en slíkur dráttur á breytiogunuœ
hlyti Jió að tefja töluvert fyrir mállnu. Að
öðru leyti virtist sjer, að málið á þessu frumvarpi væri eigi verra en á mðrgum öðrum
frumvörpum. Hinn beiðraði þingmáður Rangr
æinga hefði fundið annmarka á 24. grein, en
sjer virtist það enginn sjerlegur galli, sem hann
hefði tekið fram. í grein þessari væri gjört
ráð fyrir þvi tilfelli, ef mannlaust skip fyndist úti á hafi; yrði hann að ætia, aðslikt skip
hefði eigi verið yfirgefið af mönnum, nema
þvi að eins, að það befði eigi þótt sjófært.
Að senda til uroboðsmanna í slíkum tilfellum, mundi opt og einatt verða ærið dýrt;
vildi bann taka til dæmis, ef slíkt skip fyndist fyrir Austur-Skaptafellssýalu, og umboðsmaður þess rfkis, er skipið væri frá, byggi i
Reykjavik. Gæti hann naumlega ællað, að
umboðsmanninum mundi þá þykja tiivinnandi að kosta til slfkrar ferðar. Mundi þvi
bezt, eins og frumvarpið færi fram á, að
lögreglustjóri gjörði nauðsynlegar ákvarðanir
hjer að lútandi.
* Eiríkur Kúld sagðist vel geta verið samdóma hinum háttvirta 3. konungkjðrna þingraanni, að ætlunarverk hins löggefandi þings
væri eigi béinlfnis það, að lpiðrjetta stýia, en
engu að síðor hlyti hann að álfta það sorglegt, ef málið á þvi, er. fná þinginu færi,
væri mjög illa vandað. Reyndar ætlaði hann
þess enga þörf bjer, að vitna til hinna fornu
laga, qins og þingmaður Húnvetninga hefði
fyrir skemmstu gjört; enda virtist sjer allbúið, að hvorugur. þeirra skyldi þau til hlítar.
Bezt mundi að fára meðalvðginn í þessu

sem öðru, pg virtist sjer þá ekkort of mikið
heimtað, þó málið væri eins vandað, og nú
tíðkaðist almennt í ritum og ræðum. Sjer í
lagi yrði hann að leggia áberzlu á það, að
svoværi vandaður frágangur málsins, að te*tum iaganna bæri saman, eða með öðrum
orðum, að rjett væri útlagt úr dönskunui.
Mundi hann, ef til vildi, geta leittrök að þvf,
að svo heföi ðigi ávallt verið með frumvörp
þau, er komið hefðu frá stjórninni. Sagðist
hann þvf vera samdóma þingmanni þingeyinga í því, að frágangur málsins væri verulegt atriði í löggjöf fslendinga. Hann yrði
að telja það sannarlega óheppilegt, ef með
nokkrum rökum mætti Ifkja málinu á Iðgum
hins löggefandi alþingis íslendinga, við fslénzkuna hans Önundar i Ármanni á alþingi
forðum daga.
Áspeir Einarsson sagði, að nokkrir þingroenn hefðu talað um, að málið á frumvarpinu væri mjög svo óislenzkulegt, ogaðnefndin befði átt að breyta þessn — en hann
kvaðst halda, að sama hefði þá mátt segja
nm ýms önnur frumvörp, t. a. ra. um brunabótafrnmvarpið, sero þó enginn hefði fundið
að, og fyndi hann þvf enga ástæðu til, að
ráðast á eitt, eri sleppa öilum hinum.
Landshöfðingri: Að sfnu áliti hefði hin
befðraða nefnd tekið vel i mál þetta, ó| gæti
bann f rauninni fallizt á áilar breytingar þær,
er hún hefði gjört við frumvarpið, enda þótt
sumar þeirra kynnu að verá miðor nauðsyulegar. Nú< ætlaði hann sjer i lagi að vikja
máli sínu að einni mótbáru gegn frumvarpinu, er konáið béfði fram við l.omræðu
máls þessa, bún hefði þá verið sú, að iagafrumvarp þetta verndaði fremur rjeltindi útlendra manna en sjálfra landsmanna. ; t*essi
iBÓtbára ætlaði hana að væri eigi á neinum rökum byggð. Fyrst vœri það, að menn
ættu ekki að leita hinna almenna ákvarðan&um
rjettindi landsmanna f lögum þeim„ er sett
væru um skipaströnd, því að þessi lög ættu
eiomilt að setja reglur þær, er við hafa ættt
tii tryggingar mðpnura þeiro, sem yrðu fyrir
tjóni á ströndum landsins, og > sem opíast
mundu vera útlendir menn, en eirinig gæti
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verið innlendir. Sjálfsagt væri það, að slík
lög ættu einnig að innihalda reglpr nm viðskipti milli björgunarmanoa og strandmanria,
þannig að á hvoruga yrði hallað, og værí
það misskilningur hinna heiðruðu deildarmanna, ef þeir ætluðu, að svo væri eigi hjer
í þessu frumvarpi. Hann yrði að gjöra ráð
fyrir, að hinir beiðruðu þingmenn befðu lesið frumvarpið, og vildi hann þá benda þeim
á 6., 7., 9., 13., 14., 15. og 24. gr. frutnvarpsins. Meðal þessara greina vildi hann
sjer í lagi leiða athygli deildarmanna að 9.
grein; væri hún landsmönnum mikfu meir i
hag en fyrirkomulag það, sem nú væri. þessi
grein styngi nefniléga upp á þvi, að ef það, sem
straridað hefði ög bjargað væri, hrykki eigi
til borgunar bjargendum og annars kostnaðar þar að lútandi, þá skyldi lögreglustjóri
borga það í bráð, er ó vantaði, gegn endurgjaidi úr landssjóði, og nú hefði nefndin
stungið upp á, að þetta skyldi mega greiðast
úr landssjóði til bráðabyrgða móti endur*
gjaldi frá rjeltum hlutaðeigendum. Þessi ákvörðun væri vissulega miklu hagfelldari
iandsmönnum, en hið núveranda fyrirkomuiag, þar sem hann þekkti vel til þess, áð
hlutaðeigendur hefðu opt orðið að bíða eptir
borgun sinni um langan tima og jafnvel fleiri
ár. Frumvarp þetta legði enga nýja byrði á
landstnenn. þvi að allar þær skyldur, sem
það á kvæði, hvíldu eptir lögmáli náttúrunnar
á manninum; en það kæmi raiklu betra fyrirkomulagi á, með því að setja þær feglur, er
vernduðu rjett beggja málsparta.
Að öðra
leyti hefði þetta frumvarp inni að halda reglur fyrir þá embættísmeno, sem ættu að
stjórna þessum málefnum, er skipítrand berí
að höndum, og væru þær hinar sömu, er
hingað til hefði veríð beitt hjer á landi anatagice; væri það mikili lostor á Arumvarpinu,
að það tœki nú af allan þann vafa, er leflt
hefði af þvf, að regtarnar hefðu verið ókveðnar í lögum, en að eins gittú fyrir Danroörku, en ekki fyrir ísland, og befði þvf
veriö mjög misjafnt fylgt í ýrasum hjeruðum
landsins. Ákvarðanir frumvarþsius með tilliti til starfa sýslumanna og annara em-

bættismanna værn einnig hagfelldari en hið
eldra ástand, bæði fyrir þá sök, að þær
væru Ijósari og greinilegri, og i annan
stað hækkuðu þóknun hlutaðeigandi embættismanna. Hann kvaðst varla þurfa að bæta
þvi við, er allir þingmenn mundu sjer samdóma um, að sjerhvert það lagaboð, er miðaði til þess, að gjöra iöggjöf landsins eins
mannúðlega og góða, og í öðrum menntuðum löndum, væri landi og lýð tii sóma og
gagns. Bin dönsku skipstrandalög, er þetta
frumvarp væri byggt á, værú meðal allra
menntaðra þjóða, ertil þekktu, álitin mjög
mannúðleg og góð.
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, bar forseti málið undir atkvæði deildarmanna og
fjell atkvæðagreiðsla þannig:
1. grein frumvarpsins.
1. Uppástunga nefndarinnar samþykkt án
atkvæðagreiðslu.
2. 1. grein með áorðinni breytingu samþykkt í einu hljóði.
2. grein frumvarpsins.
3. 1. uppástunga nefndarinnar samþykkt
með 10 atkvœðum.
4. 2. uppástunga nefndarinnar samþykkt i
einn hljóði.
5. 2. grein frumvarpsins með áorðnum
breytingum samþykkt með lOatkvæðum.
3. grein.
6. Uppástunga nefndarinnar samþykkt i
einu hljóði.
■7. 3. grein frumvarpsins með áorðinni breytingn samþykkt í einu hljóði.
4. grein frumvarpsins.
8. Uppástunga nefndarinnar samþykkt án
atkvæðagreiðslu.
9. 4. grein frumvarpsins að öðru leyti óbreytt samþykkt f einu bljóði.
5. grein frumvarpsins.
10. UppástúDga nefndarinBar samþykkt i
einu hljóði. ,1
6. grein frumvarpsins.
11. Uppástunga nefndarínaár samþykkt i
eiau hljóði.
12. 6. grein með áorðinni breytingu sam|
þykkt með 10 atkvæðum.
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7. grein,
13. 7. grein frumvarpsinfl fibreylt samþykkt
( einu hljóði.
8. grein.
14. l.uppástunga nefndafinnarsamþykkt með
10 atkv$ðfim.
15. 2. uppástungá nefndarinnar samþykkt (
einu hljóði,
16. 8. grein ffumvarpsins með áorðinni
breytingu samþykkt ( einu hljóði.
9. grein.
17. Uppásttmga nefndarinnar samþykkt í
einu bljóði.
18. 9. grein sarnþykkt með 10 atkv.
10. grein.
19. Uppástunga nefndarinnar samþykkt i
einu hljóði.
20. 10. grein með áorðinni breytingn samþykkt með 9 atkv,
11. grein.
21. U.grein fibreytt samþykkt i einu hljóði.
12. grein.
22. Uppástunga nefndarintiar samþykkt (
einu hljóði.
23. 12. grein frumvarpsinfl með áorðinni
breytingu samþykkt méð 10 atkvæðum.
13. grein.
24. 13. grein óbreytt samþykkt með 10
atkvæðuití.
14. gréin.
25. 14. grein óbreylt samþykkt með 10
atkvæðum.
15. grein,
26. 15. grein óbreytt samþykkt með 10 atkvæðum.
16. grein.
27, 16, gr. óbreytt samþykkt i eintí hljóði.
17. greih.
28. 1. uppástunga nefndarinnar samþykkt (
eina hljóði,
29, 2. ifppástunga nefndarihnár sámþykkt f
einu hljfiði,
30. 17. grein með áorönum breytingum
samþykkt með 10 atktæðum.
18. grein.
31, 18. grein óbreytt samþykkt með 9 atkvæðum.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.
52.

19. gréin.
19. gr. óbreytt samþykkt i einu hljóði.
20. greití.
Uppástunga nefndarinnar samþýkkt (
einu hljóðl.
20. grein með áorðinni breytingu samþykkt i einu hljóði.
21. gréin.
21. gr. óbreytt samþykkt { einu hljóði.
22. grein.
22. gr. óbreytt samþykkt i einu hljóði.
23. grein.
23. gr. óbreytt samþykkt með 10 atkf.
24. grein.
1. uppástunga nefndarinnar samþykkt með
10 atkvæðum.
2. uppástunga nefndarinnar samþykkt án
atkvæðagreiðshi.
3. uppástunga nefndafinnar samþykkt með
10 Btkvæðum.
4. uppástunga nefndarinnar sámþykkt trieð
10 atkvæðum.
5. uppásiunga nefndaritínar samþýkkt með
10 atkvæðum.
24. grein með áorðnum breytíngum
saitíþykkt með 8 atkváeðum.
25. gfeifl.
25. gr. óbreytt samþykkt f emu hljóði.
26i grein.
Uppástunga nefndarinnar samþykkt án
atkvæðagreiðsln.
26. grein með áorðinni bfeytingu samþykkt með 10 atkvæðtíití.
27. grein.
1. uppástunga nefndarinnar sattíþykkt (
einu hljóði.
2.irppástunganefndarinnarsamþykkt með
9 atkvnðum.
27. greití með áorðnam hreyiingum
samþykkt i einu bljóði.
28. greia,
28. gr. fibreytt samþykkt i einu hljóði.
29. greití.
Að 29. gr. falli burt samþ. tíWð 9 atkv.
30. grein.
Uppástonga nefndarinnar samþykkt með
9 atkvæðum.
33
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53. 30. grein með áoröinni breylingn, sam- af hendi með tilliti til strandsins, þangað til
hann sjálfur getur komið.
þykkt með 9 atkvæðum.
Þangað lil lögreglustjóri eða umboðs54. Að frumvarpið þannig breytt skuli ganga
maður hans kemur til strandsins, skal hrepptil 3. umræðu samþykkt í einu hljóöi.
stjórinn fyrir hönd lögreglustjórans gjöra allar þær ráðstafanir, sem með þarf til þess að
bjarga hinu strandaða skipi, mönnnm eöa
FREMVARP
til laga fyrir ísland um skipaströnd.
gózi, og þar til hreppstjóri getur komið til
strandsins, er hið sama skylda annara, sem
(Samþykkt við 2. umræðu í efri deild
þar eru vlð staddir, en þá skal samt ávallt
alþingis).
þess
gætt, að ekkert sje gjört, sem hindri
1. grein.
þá er það kemur, í því aö rannyfirvaldið,
Ilver, sem verðnr var við, að skip sje í
liæltu, eða að strandað góz reki upp á strönd- saka málið, og fá vissu fyrir, að engu sje
ina, er skyldnr að gjöra allt það, sem í bans stungið undir stól.
4. grein.
valdi stendur, lil þe$s að bjarga mönnnm og
Nú rekur part af skipum, sem hafa orðgózi, og skal hann sjer í lagi tafarlaust tilkynna hlutaðeiganda hreppstjóra ófarir þær, ið fyrir tjóni annarstaðar, eða nokkuð af farmi
þeirra, þá skal hreppstjóri einnig tilkynna
sem orðið hafa eða óttast má.
það lögreglustjóra hið fyrsta, en eigi má
2. grein.
Nú verður skipreki, og skal hreppsljóri hann hafa til þess skyndiboð, nema um stórt
tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra, og má vogrek sje að gjöra, sem auðsætt sje, að
til þessa hafa skyndiboða, og greiða kostn- geti borið koslnað þann, er þar af leiði.
aðinn við það af því, sem bjargað er af Jafnskjótt og lögreglustjórinn hefur fengið
slrandinu.
þessa tilkynningu, ákveður hann, hvortnauðÁ sama hált skal lögreglusljórinn þegar synlegt sje, að hann fari sjálfur til rekastaðí slað senda amtmanni skýrslu, ef ekki er arins, en að öðrum kosti segir hann fyrir,
meira en ein dagleið á sumardag milli heim- eins og með þarf, hvernig fara skuli með
ilis hans og lögreglustjórans ; að öðrum kosii vogrekið. þangað lil sýslumaður kemúr eða
skal slik tilkynning gjörð með fyrstu ferð, lilkynnir fyrirskipanir sínar, skal hreppstjóri
sem fyrir fellur.
gjöra þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru
3. grein.
til að bjarga vogrekunum og gæta þeirra.
Jafnskjótt og lögreglusljóri hefur fengið Sýslumaður skal með næstu póstferð senda
tilkynning þá, sem nefnd er í næslu grein amtmanni lilkynningu um vogrekið.
á undan, um, að skip sje strandað, skal hann
5. grein.
Á meðan skipstjórnarmaður eða annar,
tafarlaust fara til þess staðar, þar sem strandið hefur orðið, og gjöra þar ráðstafanir þær, sem er í hans stað, er viö, má enginn undsem með þarf til þess, . að bjargað veröi á ir því yfirskyni, að veita honum hjálp, bjarga
sem hagfelldastan hált; skal hann og einlægt nokkru móti vilja hans; en ef hjálpar er leitvera við, á meðanverið er að bjarga og bóka að annaðhvort með merki eða á annan hátt,
allt það, sem þá fer fram.
skal hún mólmælalaust lálin honum í tje;
Ef lögreglustjóri annaðhvort sökum ann- samt verður það enn að vera undir honttm
ara starfa, sem eigi verður frestað, eða sjúk- komið, hvort hann vilji semja úm það við
leika getur ekki viðslððulaust farið til þess einstaka menn 18. grein), eða fela yfirvaldinu
staðar, þar sem strandið hefur orðið-, skal að annast um, að hjargað sje. Sömuleiðis
hann þegar í stað senda mann þangað í um- geta þeir eigendur, sem hafa rjettar heimildboði sínu, sem á hans ábyrgð skal ifram- ir, hve nær sem: vera skal lálið afhenda sjer
kvæma störf þau, sem honum bar að levsa skip það og góz, sem bjargað er, þegar þeir
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sjálfir eða umboðsmenn þeirra krefjast þess,
ef þeir annaðlnort ná samkomulagi við hlutaðeigendur um bjarglaun og kostnað, eða
ef lögreglustjóri álítur, að nægilega sje boðið
og nægt veð verður sett til tryggingar því,
að það verði goldið, jafnskjótí og hlutaðeigeodur vilja taka við því.
6. grein.
t*að skalvera almenn skylda karlmanna
af alþýðu, sem til þess eru færir, að koma
til að bjargaj þegar hreppstjóri eða lögreglustjóri skorar á þá sjálfa þar um, ef þeir eiga
með sig sjálfir, eða skorar á húsbændur
þeirra, I hverri stjett sem eru, eða aðra forráðamenu, að Ijá þá, ef þeir eru vinnumenn,
hásetar eða á annan bátt öðrum báðir. Einnigskulu þeir, sem eiga báta, hesta og áhöld, sem á þarf að halda við björgunina,
láta það allt I tje eptir áskorun hinna sörnu.
7. grein.
Sje hvorki skipstjórnarmaður nje stýrimáður með hinu strandaða skipi eða gózi,
og hafi heldur enginn annar umboð eiganda
til þess að sjá um hagsmuni þeirra, svo og
ef hlutaðeigendur fela' yfirvaldinu að annast
um björgunina (smbr. 5. grein), skal lögreglustjóri ákveða borgun þá, sem eptir sanngirni ber þeim, sem björguðu, fyrir ómak
þeirra og fyrirhöfn; samt skal þeim, sem hlut
eiga í strandinu, og eru við eða koma að,
heimilt að skjóta ákvörðun lögreglustjóra uin
þetta undir úrsiit hlutaðeiganda amtmanns.
Þegar ákveða skal bjarglaun, verðor aö
taka tillit til allra sjerstaklegra atvika við
strandið, sem bafa getað gjört mönnum hægra
eða örðugra fyrir að bjarga; Venjulega skal
veita öllum bjargendum hæfileg daglaun, eptir því, hvernig á stendur, fyrir þann tima,
sem þeir eru við björgunina samkvæmt tilhlutun yfirvaldsins eða annara, sem I hlut
eiga; þannig skal hafa tillit til þcss, ef þeir
verða að missa af arðsamri atvinnu, svo sem
sjóróðrum eða heyvinnu.
En eins og þar
að auki má hækka hæfilega daglaun þeirra
bjarganda, sem annaðhvort hafa sýnt sjerlegan dugnað og atorku, eða sem hefur verið stofnað í sjergtaklega hættu, þannig má

i og veila hreppstjórunum eða þeim, sem yfirvaldið kann að fela á hendur yfirumsjón við
björgunina, hærri bórgun, sem sje samsvarandi atorku þeirra og dngnaði, en samt eigi
meira en tvöfált við daglaun þau, sem venjulega eru veilt bjargendum.
Ank daglaunanna skal einníg veita bjárgendum endurgjald
fyrir kostnað þann, Bem þeir kunna að hafa
haft víð björgunina, og sömuleiðis skal greiða
þeim, sem haja látið til báta, hesta, kaðla og
önnur áhöld til afnota við björgimina, hæfilega borgun, sem skal ákveðin á samá hátt
og bjarglaunin. það, sem skipsbrotsmenn
sjálfir eiga af bátum, köðlum og öörum áhöldum, sem notá má við björgunina, skulu
þeir ávallt láta af hendi til þessa.
Ef kringumstæðnrnar leyfa, að gjörður
verði samningur um björgun á skipi oggózi,
án þess að miða borgunina við daglann, er
lögreglustjóra heimilt að gjöra slikan samning; samt má í þessu tilfelli allur bjargkostnaðnrinn eigi lara fram yflr þriðjung af andviröi þess, sem bjargað er, og má eigi gjöra
samninginn án samþykkis skipstjóruarmanns,
eigandans eða annara, sem eiga hlut í strandinu, að svo miklu leyti sem þeir eru við.
8. grein.
þegar skipstjórnarmaður eða sá, sem er
í hans stað, semur um björgun, skal gjöra
samninginn eða gangast undir hann í viðurvist lögreglustjóra, og skal hann leiða athygli skipstjórnarmanns eða þess, sem er fyrir
haps hönd, að því, að hann eigi þurfi að láta
undan kröfu hlntaðeiganda, þar lög heimila
bonum kost á björgun fyrir sanngjarna borgun (7. grein); sömuleiðis skal lögreglustjóri
með berum orðum vara þann við, sem í hlut
á, þegar borgun sú, sem samið er um, ber
með sjer, að hún sje ósanngjörn. Svo skal
og leiða alhygli skipstjórnarmanns að því, ef
það ríki, sem hann er ur, hefur umboðsmann þar nálægt, sem strandið hefur orðið,
að hann geti leitað ráða og leiðbeiningar
hjá honum, áður en hann gjörir samninginn.
Lögreglustjóri verður að sjá um, að samningurinn verði gjörður, og að samræðufnar
við skipstjórnarmann fari fram á því tungu33*
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máli, sem hann skilur. þegar skipstjórnarmaður eða sá, sem er í hans stað, síðan lýsir
því yfir, að hann vilji, að samuingurinp verði
staðfe6lur, og ef eigi er neilt það atvik, sem
bendir til, að hann hafi breylt ófyrirsynju,
og virðist ekki heldur vera nein her ósanngirni f þeirri ákvörðun um borgun, sem bann
hefur gepgizl un(Jir, skal gjöra samninginn
að fuliu og öllu, og rita á hann vottorð lögreglustjórans um það, sem þannig hefur fram
farið, og verður samningurjun þar eptir skuldbindandi samkvæmt hinum almenpu reglum
laganna um gildi samninga. Sje björgunarsamningur gjörður, án þess að farið sje eptir
þvf, sem þannig er fyrir mæit, getur akipstjórnarmaður eða hver annar, sem á að gæta
hagsmuna eigandans, mótmælt borgun þeirri,
sera ákveðin er f samningnum, og heimtað,
að hún verði ákveðin á þann hátt, sem fyrir
cr mælt um í 7. gr. Aptur á móti eru bjargendur bundnir við samninginn, þótt tjeður
annmarki sje á honum, ef eigendurnir eða
fulltrúi þeirra vilja, að bann haldist. Að
öðru leyti má eigi fresta björgun, þóttmöimum komi ekki saman um bjarglaunin, heldur
skal samt sem áður tafarlaust láta f tje þá
hjálp, sem með þarf, og skal þá, efeigisíðan verður gjörður samningur, ákveða bjarglaunin samkvæmt 7. grein.
9. grein.
Nú hefur eigi verið gjörður neinn löglegur samningur um björgunina, og skal þá
yfirvaldið sjá um, að allt, sem gjört verður
til þess að bjarga skipshöfninni, skipi og gózi,
sje framkvæmt svo fljótt, sem unnt er, og á
þann bátt, sem bezt á við eplir því, hvernig
á stendpr. Sjeu líkur til, að skipinu verði
koraið af grunninu, og að það verði gjört aptqr haffært, skal yfirvaldið og bjargendur sjer
i lagi kosta kapps um það. Verði þessu eigi
við komið, skal fyrst og fremst bjarga öllum
skipaskjölum og varðveita þau ; af gózinu skal
sjer í lagi fyrst bjarga því, sem mest er vert.
það, sem bjargað er, skal flytja þangað,
sem eigi er hælt við að það taki út, og að
öðru leyti skal gjöra þær ráðstafanir, til
þess að hjarga gózinu og varðveita það, þang-

að til uppboð verður haldið, sem yflrvaldinu
virðast hagfelldastar f hverju einstöku tilfelli
eptir því, hvernig á stendur yfir höfuð. Til
þess að varðveita gózið, getur yfirvaldið heimtað, að látin sjeu f tje hús einstakra manna,
sem annaðhvort eru auð, eða þeir mega án
vera, og sem eigi geta skemmzt við slika
notkun, og ef mönnum kemur eigi saman um
húsaleiguna, skal ákveða hana sem annan
björgunarkostnað (7. grein). Ef það, sem
bjargað er, eigi verður varðveitt á þennan
hátt, skal setja áreiðanlegan vörð, til þess
þvf eigi verði stolið eða það dregið undan.
I‘egar ráða skal varðmenn, verður samt að
sýna tilhlýðilega sparsemi, eins og við sjerhverja aðra ráðstöfun, sem snertir björgun,
og má því ekki setja fleiri varðmean, en
nauðsyn krefur.
10. grein.
Ef skipbrotsmenn eigi sjálör geta úlvegað sjer gegn sanngjarnri borgun húsnæði,
mat og aðrar nauðsynjar, þar á meðal tilbærilega aðhjúkrun á sjúkum, skal yfirvaldið
sjá um, að þejm verði kornið fyrir, og útvegað það, sem þeir þurfa með, fyrir sanngjarnt verð, sem yfirvaldið ákveður. Sömuleiðis sjer yfirvaldið nm greptrun dáinna
manna af skipinu, og skal hún gjörð með
svo mikilli sparsemi, sem verða má, ef ekki
er annað fyrir höndum til þess, en það, sem
bjargað hefur verið, og skipstjórnarmaður
eða aðrir, sem i hlut eiga, ekki heimta, að
útförin sje gjörð pokkuð viðhafnarmeiri,
gegn því, að þeir sjálfir borgi kostnaðaraukann við þelta.
Svo skal og yfirvaldið sjá um, að skipbrotsmenn verði sendir heiin, þegar eigi
lengur er þörf á, að þeir sjeu viðstaddir við
strandið, og þeir eigi sjálfir hafa fararbeina,
en hjer skal einnig gæta hinnar mestu sparsemi. Verði skipbrotsmenn anuaðhvort vegna
árstímans eða fyrir aðrar sakir eigi þegar
sendir heim, og ef eigi er þar i nánd umboðsmaður fyrir hina framandi þjóð, sem
þeir eru af, eða neinn annar, sem getur tekið þá að sjer, skal lögreglustjóri sjá um,
að þeim í bráð verði komið fyrir á hæfileg-
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an bátt. Ef það, sem bjargað cr, hrökkur
eigi fyrir öllum kostnaði, má éptir ósk lögreglustjórans greiða það, sem á vantar, úr
iandssjóði til bráðabyrgða, mót endurgjaldi
frá rjettum hlutaðeigendurn.
11. grein.
Strandbókin, sem lögreglustjóri skal
færa samkvæmt 3. grein, skal bera með sjer
dag og stund, er honum var tilkynnt strandið, hver faafi fært honum boðin um það, og
dag og klukkustund, er hann samkvsmtþeim
hafi komið lil strapdsins; svo skal og þar
skýrt frá, hvar skipið og gózið var, og frá
ástapdi þess, þegar hann kom að, hvort skipstjórnarmaður, skipverjar eöa farþegar hafi
verið með skipinu, og nöfn þeirra tilgreind,
Svo skalog haida próf yfir þeim, semíhlut
eiga, og bóka það, hve nær og hvar fyrst
varð vart við straodið, og af hverju það faafi
orsakazt, og að öðrq leyti allt annað, sem
getur orðið til upplýsingar um aðgjörðir þeirra,
sem hlut eiga að máli, eða um það, hver
skipið eigi og hvað um mennina h?fi orðið,
sem á skipinu voru, o. s. frv, Enn fremtir
skal í bókina rita skýrshi um, hverjar ráðstafanir gjörðar hafi verið til þess að bjarga,
áður en lögreglustjórinn kom að, t. a. m.
hve margir menn hafi verið fengnir til þess
að bjarga pg hiilda vörð, hverjir bátar og
önnur áhöld hafi verið við höfð o. s. frv,;
svo skal og bóka ályktanir þær, sem lögreglustjóri gjörir i þessu tilliti, til þess að
koma björgun við eða halda henni áfram. Svo
skal og skrifa upp allt það góz, sem bjargað
er, og skýra frá þvisvo nákvæmlega, sem
unnt er. Að endingu skal geta alls þess i
strandbókinui, sem að öðru leyti fram fer, og
sem annaðhvort getur haft áhrif á rjcttindi
eigandanna og bjarganda innbyrðis, eða orðið áhyrgðarhluti einhvers,
Lögreglustjórinn skal hafa svo nákvæmp
tilsjón, sem verður, með þvi, að flntt verði
burt það, sem bjargað er, þvi komið fyrir og
það varðveitt samkvæmt því, sem hann hefur
af ráðið, og verði grunur um, að nokkru sje
stungið undir stól af því, sem bjargað er,
eða að einhvef önnur óragla með lilliti til

þess hafi átt sjer stnð, skal rita rannsóknir
þær, sem haldnar verða um þetta til bráðtfbyrgða, i strandbókina. Ðún skal einnig innihalda skýrslu ipn það, sem fram hefur farið,
til að ful|nœgja því, sem fyrir skipað er í 8.
grein, og ef gjörður hefur rerið bjðrgunarsamningur, þá skal geta þess.
12. grein.
Til gjörða þeirra, sem að framan eru
nefndar, má hafa hina venjuiegu lögreglubók;
en sje hun eigi við, má búa til sjerstaka
bók til afnola við einstakt strand; I bók
þessa skal lögreglustjóri sjálfur rita blaðsíðutal, gegnumdraga hana og selja á innsigli,
og skal siðan leggja hana fyrir amtmann, til
þess hann rannsaki hana og riti á haoa
vottorð sitt.
í hvert skipti, sem hætt er að bóka,
skal eigi að eins lögreglustjóri rita nafn sitt
f bókina, heldur einnig skipstjórnarmaðnr,
hreppstjórinn og tveir hinir helztu af bjargendnm; svo sknlu og einnig vottar þeir skrifa
undir, sem verið hafa til staðar við rannsóknir þær, sem hafa verið gjörðar, til þess
að komast fyrir afbrot þau, sem orðið hafa.
Ef lögreglustjóri og skipsijórnarmaður eða
sá, sem er fyrir hans hönd, ekki geta skillð
hver annan, skpl, ef þvi verður við komið,
hafa tvo lögfasta votta, sem kunna málin svo
nægir, til þess ?ð koma þeim i rjetlan skilning, og skulu þessir vottar þá eipnig rita
nöfn sin undir i bókiua; skal hún, áður en
skfifað er undir, lesin upp greinilega, og öllum hiutaðeigendum gefinn kostur á áð blýða
á það, sem lesið er upp.
Strandgjörðina má eigi leiða tii lykta,
fyr ea húið er að spyrja alla, sem i hlut
eiga, hvort þeir viti af nokkru, sem enn eigi
að bjarga, og lögreglustjórinn sjálfur hefur
ritað vottorð sitt i bókina nm, að hann hafi
ekki getað fundið neitt annað. sem bjarga
skyldi, en það, sem gjörðin hefur inni að
halda.
13. grein.
Lögreglustjóri hefur rjett til aðvísaburt
öltum þeim mönnum, sem enga hlutdeild eiga
i björgun eða gæzlu á hinu strandaða
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gózi, og að öðru leyti eru óviðriðuir
sttandið; svo skal hann og vísa burt þeim
bjargenduni, sem gjóra sig óhæfa tii þess
s.tarfs sökum ofdrykkju, ófrjðar og ótrúmennsku.
Svo skal hann og taka þá fasta,
sem ekki vilja fara með góðu, þá er þeim er
vísað burt, og skal hann draga þá fyrir dóm
fyrir mótþróa þeirra (sbr. 29. gr. c.). Hann
sker einnig úr öllum þrætum, sem rísa af
framkvæmdunum við björgunina, og úrskurð
þann, sem hann kveður upp munnlega, skal
siðar bóka.
14, grein.
Lögreglustjóri skal sjá um, að matvæli
þau og drykkjarföng, sem eru skemmd af
strandinu, þá er þeim verður bjargað, og sem
ef til vill kynnu að vera skaðvæn fyrir heilsu
manna, verði rannsökuð, annaðhvort af næsta
hjeraðslækni, eða ef hann getur ekki komið,
af tveimur mönnum, sem vit hafa á; skulu
þeir þá láta uppi álit sitt um, hvort noia megi
vörúrnar að eins með tilteknum sjerstaklegum skilyrðum, eða hafa þær til einhverra
sjerstakra afnota, án þess að skaði hljótistaf, og ef svo er, má að eins selja vörurnar
með því skilyrði, að það verði gjört kaupendum að skyldu, að verja þeim ekki til
annars; skal lögreglustjórnin sjá um, að þessu
verði hlýtt, og sje brotið gegn því, skal hegna
þeim, sem I hlut eiga, með því að gjöra vörurnar upptækar, og, eptir því sem á stendur, með hæfilegri sekt, er rennur í landssjóðinn.
Verði vörurnar ekki gjörðar upptækar, skal dæma þann, sem í hlutá, í hærri
sekt að tiltölu, og fellur hún til sama sjóðs.
Verði vörurnar ekki notaðar, nema heilsu
manna sje bætta búin, skal eyða þeim undir
umsjón Iðgreglustjóra sjálfs eða, eptir boði
haus með umsjón tveggja áreiðaulegra manna,
sem hann skipar til þess.

15. grein.
í’egar óttast má, að næmur og pestkynjaður sjúkdómur kunni að koma í landið
með skipbrotsinönnum eða strönduðu gózi,
skal lögreglustjóri sjá um, að farið sje eptir
reglum þeim, sem settar eru fyrir ísland eða

kunna að verða settar, til þess að stemnia
stigu fyrir úlbreiðslu þess konar sjúkdónia.

16. grein.
Sje brennivín eða aðrar vörur, sem toll
skal greiða af samkvæmt tilsk. 26. lebr. 1872,
meðal þess, sem bjargað er, skal lögreglustjóri sjá um, að goklinn verði af þeim tollurinn.
17. grcin.
Sje annaðhvort hætt við, að það góz,
sem bjargað er, skemmist, ef það er geymt,
eða líkindi sjeu til, að það að öðru leyti
fyrir þá sök falli svo mjög I verði eða hafi
svo mikinn kostnað í för með sjer, að það
sje óbngur fyrir þá, sem í hlut eiga, að gózið
sje látið liggja fyrir, skal selja það við opinbert uppboð svo fljótt sem verða má.
Sömuleiðis má selja við bráðubyrgðaruppboð nokkurn hlula af því, sem bjargað
er, til þess að útvega það fje, sem þarf til
útgjalda, sem upp á koma og eigi verður
frestað, ef ekki fæst fje til láns, eða að eins
með svo þunguin skilmálum, að öllum hlutaðeigendum sje það meiri hagnr, að það
verði fengið til með því að þalda slíkt uppboð; skal þá venjulega helzttaka til þcss þær
vörur, sem mestur kostnaður yrði við, ef
geyma skyldi.
Jafnskjótt og búið er að bjarga, skal
enn fremur selja allt það, sem bjargað er,
við opinbert uppboð, nema sá, sem hefur
komið fram með heimildir sínar fyrir því, að
hann að rjeltu eigi hlut að máli, heimti, nð
sjer sje feDgið í hendur það, sem bjargað er,
með þeim skilyrðum, sem ákveðin eru í 5.
grein, og skal hann ávallt beinlinis spurður
að því.
18. grein.
Lögreglustjóri skal gjöra allar þær ráðstafanir, sem með þarf, til þess að halda
uppboðið, og skulu þær gjörðar þannig, að
vænta megi, að sem mest fáist fyrir gózið,
og jafnframt tekið tillit eins og vera ber lil
þess, hvernig ástatt er í hvert einstakt skipti.
Hann skai þannig sjá um, uð uppboðið verði
ítarlega birt þeim, sem í grennd búa og eigi
fjær en svo, að líkindi eru til, að birtingin
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hafi þýðingu með tilliti til þess, nð lysthafendur þaðan komi til uppboðsins; sjerstaklega
ber að auglýsa nppboðið á öllum verzlunarstöðum, sem í grennd eru, og skál sjer í
lagi taka það fram í anglýsingunni, ef selja
Hann skal enn fremur
á strandað skip.
semja nppboðsskilmálana, og má ekki setja
neitt í þá, sem kynni aðfæla menn frá að
kaupa; sjer í lagi má ekki leggja neinn þann
kostnað á kaupendnr, sem eigi verður nákvæmlega skýrt frá, hve mikill hann sje: svo
skal og setja horgunarfrestinn samkvæmt þvi,
sem venja er f hvefju lögsagnarumdæmi, og
má ekki i néinu tilfelli láta hann vera
skemmri en 14 daga eptir uppboðið. Lögreghrstjórinn getur tekið að sjer innköllunina; öða falið hana á hendur öðrum áreiðanlegnm og skilvísum manni, nema eigándinn eða sá, sem er fyrir háns hönd, taki
annan innköllunarmann. Innköliunariaun má
eigi setja fram yfir 4% áf þvf, sem ekki er
borgað þegar í stað, og 2% af því, sem
goldið er út f hönd við hamarshögg. ■
Bæði um það, hve nær uppboðið skuli
haldið, um auglýsing uppboðsins og umtippboðsskilmálana skal lögreglustjóri leita álits
skipstjómarmanns eða þess, semað öðru
leyti gefur sig fram við strandgjörðina fyrir
hönd eigandans eða annara hlotaðeiganda,
og skál hann taka álit þettá til greiná, svo
sem verður' og kringnmstæðurnar leyfa, og
sjer f lagi gætaþess, hvérnig það geli samrýmzt við hagsmnni annara hlutaðeiganda, t.
a, m. þeirra er bjarga. Iffir-höfnð skal svo
sém unnt er leita álits. þeirra, sem í hlut
eiga, þegar ýfirvaldið ályktar eitthvað viðvíkjandi skipströnduro, og skal það tefcið til
greiria svo sem verða iná, án þess að skerða
hagsmuni aönara hlutaðeigahda.
19, grein.
Hafi •. það riki, semhið strandaða skip
heyrir til, umboðsmann á tslandi, skal tjeður
erobæltismaðnr, æf enginn annar er við, sem
hefar ótakmarkáð nmboð fyrir aila, sem i
hlut eiga, hafa heimild tii að vera sjálfur
við eða láta fulltrúa sinn vera við, þegar
verið er að bjarga, til þess að gæta þar gagns

'hkitaðeiganda, og láta f ljósi álit silt um
ráðstáfanir þær, sero kynnu að vera bagfelldaó í þvf tilliti.
Sama rjetl hefur sá, sem sannar heimildir
sínar lil þess,‘að vera erindsreki strandbólafjelags þe«s, sem tekið hefur hið strandaða
skiþ eða góz í ábyrgð.
20. grein.
>
Jafnskjótt og búið er að halda nppboð á
þvf, sem bjargað er, skal lðgreglusljóri þegar
semja reikning um strandið, og skál. hann
siðan tafarlanst, sjer í lagi án þess að bfða
eplir innköllun á uppboðsandvirðinu, senda
amtmanni tjeðan reikning i tvennu lagi með
tilheyrandi fylgiskjolpm 61 endtirskoðuiiar og
úrskurðar, áaamt með éndurriti af sölubófcinni, sjóferðaprófinu, gjörðabókinni viðvíkjandi strandinu ogbjörgnninni, og að éndingu
skipaskjöl þau, sem bjargað er, ög önnur
þess konar skjöl.
Amtmaður skal þar á eplir, þegar búið
er að leggja, úrskurð á strandreikninginn,
tafarlaust senda hlutaðeigandi umboðsmanni,
éf skipið er frá ríki, sem hefur slífcan umboðsmann á ísiandi, eða útgjörðarmanninum,
eða öðrum, sem eptir löglegá gjörðum sfciptapajöfnuði verða álitnir sem rjettir hlutaðeigendur, ef hann eðá þeir eigabeima á fslandi eða í Danmðrku, ogað öðrnm kosti
landshöfðingja, tjeðan reikning beina leið ásamt með öllum skjölum viðvikjandi strandinu.s’em nefnd eruað framan, og skalhann
jafnframt skýra frá, hve nær búast mégi við^
að bann geti sent andvirðið af strandinu, að
frá dregntim kostnaðinum. í þessu tillHi skal
amtmaður setja ' hlutaðeiganda rjettarþjóni
frest, lil þess að gjöra skil samkvæmt réikningi þeim, sem hann hefor gjört," ög skal
venjulega veita tjeðum embættismanni til
þessa fjögra vikna frest eptir að npþboðsandvirðið kemur í gjalddaga, og skal amtmaður jafnframt hafa gætur á, að eigi verði
farið fram úr fresti þeim, sem þannig 'er ákveðinn.
21. grein.
Lögreglustjóri eða uuiboðsmaður hans
skal hafa 6 krónur í fæðispeninga fyrirbverri
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þann dag, Sem hann strandsins vegna þarf
að vera fjærverandi frá heimili sinu, að uppboðsdögunum einom undanskildum. Borgun
þtíSsi Skal vera þriðjungi hærri (9 krónor)
fyrir þá daga, sem hann verður að vera viðstaddttr á sjálfri ströndinni söknm björgunarinnar lengur en 8 stnndir, en þar með má
samt eigi telja þann tíma, sem kann að ganga
til tilbúnings strandbókarinnar m. m. Enn
fremur skal auk fœðispeninganna greiða lögregluSljóra eða umboðsmanni haus ferðakostnað til strandsins og þaðan aptur, samkvæmt þvi, sem fyrir er mælt i reglugjörð
10. sept. 1830, 16. grein.
Fyrir sjóferðapróf það, sem balda skal,
þegar menn á lífi fylgja skipinu eða gózinu,
til upplýsingar um, hverrtig straodið hafi
atvikazt og af hverju það hafi órsakazt, og
sömuleiðis fyrir próf það, sem skal fram faFa,
þegar enginn hefur komizt af, til nákVæmafi
Upplýsing&r um atvik viðvíkjandl strandinu,
og senda afntmanni, fær rjettarþjónninn 8 kr.
Að öðru leyti skal lögreglustjórinn án sjerstaks gjalds framkvæma og bóka í stfandbókirtni aðr&r gjörðir, sero skipbrotsmenn
eðaaðrir, er í hlut eiga, kunna að álita nauðeýnlegar út af strandinu, en jáfnskjótt og
bjhrggjörðift er til lykta leidd og bókuð,
og lögreglustjóri er farinnburt frá strandtnu, skal greiða borgun fyrir gjðrðir þær,
eem slðar kunna að verða faeimtaðar, samkvæfirt reglugjörð 10. sept. 1830. Þar að

auki skal amtmaður bafa gætur á, að rjett’arþjónnian eigt rtauðsynjalaust h&ldi aukarjett
í þessúm máhttrt, eða greiai i Sundnr gjörðir
þær, sem snerta sataa stranðið, ef þær á
lögmætan hátt verða framkvæmdar f dinu tagi.
Fyrir að halda rtppboð og búa tii endurrit þau, sem senda skaí amtmanni, fær rjetbarþjónoinn þá borgun, Sem ákveðin et* i reglugj&rð 10. sept. 1830.
22. grein,
Verði skipi eða gózi bjargað, án þess
að skipstjórnarmaður eða nokkurannar, sem
gengur í hans stað, sje með, og ef heldur
enginn hefur gefið sig fram, setn sanúar til
fulls heimildir sfnar til þess, sem bjargað er,

skal amtmaður tafarlaust birta strandið f
frj&ltablöðum og skýra jafnframt nákvæmlega
frá, hvar og hve nær björgunin háfi frarti farið,
og frá þeim eiginlegleikum sktpsins og gózins,
Sem geta gjört það einkennilegt, og frá sjerhverjn öðru þvf atviki, setn getur stuðlað til
þessa; þar að auki sk&l skora á eigendurna,
að segja til sín inrtan árs og dags (eins árs
og sex vikna) frá siðnstu attglýsingu, til þess
að sanrta hæfilega heimildir sínar til þess, sem
strandað er, og taka við þvf eptif ávisun hans,
gegn þvi, að borga kostnaðiún, eða við því
fje, sem komið er irtn fyrir það, sem selt er.
Auglýsingifl skal birt þrisvar sinnum
samfleytt I frjettablöðum þeim á íslandi, sem
opinbéraf artglýstngar á að birta í, og, ef
andvirði þess, sðm bjargað er, að frá dregnum
kostnaði, nemur 400 kr. eða þar fram yfir,
einnig í ffjettablaði Berlinga, og enn fremur
skal senda limboðsmönnnm annara rikja, sero
settir eru á íslandi, endufrit af auglýsingunni.
Þessi grein sfieftir að eins vogrek þau,
sem fyrir er mælt um f opnu brjefi 4. maí
1778, 1. grein, ert ekki þau vogrek, sem
rætt er urtt i 2. og 3. grein tjeðs opins brjefs
(sbr. opið brjef 2. aprii 18a3 og kanseiíbrjef
26. ágúst 1609).
23. grein.
þegar einhver helgar sjer það, sem
bjargað er, skal amtmaðurirtn prófa röksemdir
þær, sem hartn leiðtr að eignarrjetti sínum.
þegáe raálið er efaeamt, tná amtrnaður bera
það ufcdir úrskurð landshófðingja, og þó
8ötínuninni kunni að Vera i einhverju ábótavant, má Iflftdshöfðirtgi Sámt, þegar sá tími
er liðinn, etr aðrir enn gell gefið sig fram,
úrskúrða, að gózið falli (H þess, sem> befur
gjört kröfur til þeSs, ef Svo mikil Kkindi erú
til þess, að hann eje rjettur eigandi, að því
nær sje Vissa fyrirþví, þólt einhver ðnttmarki
sjé á Sönnun háttsjen sje sá timi eigi iiðinn og trygging með þvf móti eigi fertgin
fyriF þvf, að aðrir eigigjöri kröfnr til gózins,
verðúr ekki vilnað til f þessu, rtema þvi &ð
eiDS að minnsta koeti, að sett sje alveg 6yggjandi veð tit tryggingar þvf, að gózinn
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verði skilað aptur, ef annar kemur fram og
helgar sjer það. Ef Sá, sem gefur sig fram,
álitur,að röksemdir hans, sem amtmaður hefuf
eigi tekið gildar, sjeu nægar f sjálfu sjer,
getur bann borið málið upp fyrir landshöfdingja, sem þá skal leggja úrskurð sinn á það.
Sömleiðis hefur sá, sem heimtar gózið framselt, heimting á aðláta prófa röksemdir sínar
við dómstóiana.
24. grein.
Góz það, Sðm enginn helgar sjerinnan
þess frests, sem settnr er, fellur til landssjóðsins, og Skal landshöfðinginn sjá um, að
þessar tekjur iandssjóðsins verði borgaðar til
lians. Skyldi svo sjerstaklega atvikast, að ástæða sje til að borga aptur út þá upphæð,
sem þegar er greidd til landssjóðsins, rtiá
þetta veitt með konungsúrskurði.
25. grein.
þegar skip finnast á sjó, án þeSs menn
sjeu með, eða paftor af skipl, skal finnandi
flytja það til iands og þegar f stað segja
hreppstjóranum til, og skal síöau tlm björgun og sölu á skipiúu o.s.frv. faraaðá sama
hátt og sagt er fyrir að fráman um strðndað skip og góz. Hart skipið fundizt úti á
reginhafi, ber fmnendum, fyrir að flytja það til
lands, ’/s af andvirði þess, er bjargað er, að
frá dregúum ölluih öðrum kostnaði við björgúniua og feölu' þess; en feje það furtdið á
fjörðumt eða vikum eða annarstaðár nálægt
landi, skal þeim veittur1/-partur af andvirðiuu,að frá dregnum kostnaði, eins og sagt vár.
Nú þykir ftnnendum ergi hin Utnræddu
laun vera nægilegt endurgjald fyrii* fyrirhöfn
sína, og eiga þeir þá kost á að fá i þeirra
stað endurgjald eptir reikningi, sem lögreglustjóri úrskurðar. En ef andvirði hinsbjargaða tíigi hrökknr fyrir öllum koslnaði, .verða
finnendur að liða halla af þvf með björgunaimönnum < rjeftu hlutfalli við hinar úrskurðuðu upphæðir reiknitíganna.
26. grein.
Atíkþéss, sem amtmðnnnm ergjört að skyldu
með tillHi ttt skipstranda samkvæmt því, sem
sagteraðfráman, skuluþeir yfir böfuðhafð svo
tíákvætna yfirumsjón, sem unnt er, með með-

ferðinni á strandinu. Sje um talsvert strand
að rœða eða sje að öðru leyti nokkur sjerstök ástæða til þess, og ef amtmaður er ekki
ðvo lartgt f burtu, að hann geti komið, skal
hann sjálfur koma á ströndina, til þess að
útvega sjer sem beztar upplýsingar um öil
þau atvik, sem kunna að hafa áhrif á þá
úrskurði, sem hann á að gefa samkvæmt lögum þessum, og skal hann að öðru leyti hafa
gætur á meðferðinni á strandinu, og eptir
þvi sem á stendur sjálfur gjöra þær ráðstafanir og ályktanlr, sem þörf er á. Eins og
amtmaður við slik tækifæri beinlfnis getur
gjört ályktun um allt, sem að öðrum kosti
er falið lögreglustjóranum á heudur, þannig
liggja ályktanir lögreglustjórans ávallt undir
rannsókn og nákvæmari úrskurði amtmannsinð.
Þegar amtmaður samkvœmt þessari grein
er við strandið, skal — auk ferðakostnaðar,
sem tandshöfðingi í hverju einstöku tilfelli
ákveður eptír því hvernig á stendur — veita
honum 8 kr. í fæðispeninga fyrirhvern dag,
sem hann er á leiðinni fram og aptur, og
er viðstaddur við strandið. |>essi útgjöld
skal greiða á sama hátt og annðn kostnað
við strandið.
27. grein.
Úrskurði amtmanna ( slrandmálum skal
bera upp fyrir landshöfðingja, ef nokknr af
málspórtum heimtar það. Aptur á móli geta
úrskurðir þessir eigi almennt gengið til dóms
og laga. En verði eiginleg rjettarþræta út
úr skipstrandi, t. a, m. um hve mikil bjarglann megi heimta samkvæmt því, sem fyíir
er mæit í 25. grein, eða um rjettargildi bjargsamnings eða þýðing hans, mi triálíð ganga
tii dóms og laga á venjulegan hátt.
28. grein.
Enginn embættismaðúr, semáaðsjátim
hag skipbrotsmanna, má ' í slnu embættisumdæmi á nokkttrrt hátt eiga hlut í tíokkrum bjargsamningi, eða hjá skipbrotsmönnum, bjargendum eða öðrutri tsks við nókkurri gjöf eða þóknun, sem á nokkurn ftátt á
skylt við embættisverk hsns út af strandinm
Eigi heldur ttíega þessir embættismenn eiga
34
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þátt { öðrum fyrirtækjum einstakra manna,
sem á nokkurn hátt standa í sambandi við
strandmál, og sem geta rýrt traust það á
fullkominni óhlutdrægni, sem þeim ber að
halda við. Jafnvel við opinbert uppboð má
ekki neinn af fyrnefndum embættismönnum
kanpa nokkurn hlut af hinu strandaða gózi.
Fyrir afbrot gegn því, sem fyrir er mælt í
þessari grein — sem einnig nær til hreppstjóranna, þegar þeir koma til strands i umboði lögréglustjórans — skal hlutaðeigandi
embættismanni hegnt samkvæmt almennum
hegningarlögum 25. júuí 18611, 13. kap.
29. grein,
a. Sá, sein vanrækir það, sem honum
cr gjört að skyldu í 1. og 2. grein þessarar tilskiponar viðvíkjandi ströndum, skal
sæta sektum frá 10—1000 kr., eða eptir því,
sem atvik eru til, og ef hann hefur sýnt óafsakanlegt skeylingarleysi fyrir lífi manna,
fangelsishegningu eða stærri sektum.
b. Sama hegning liggur við, ef einhver
gegn þvi, sem fyrir er mælt í 3. grein,
bjargar sjálfræðislega, og hindrar með því
yfirvaldið frá að hafa nauðsynlegt eptirlit með
þvi, sem bjargað er.
a. Sýni nokkur af sjer við björgunin3
mótþróa, skeytingarleysi eða óhlýðni, skal
hann eptir málavöxtum sæta sektum eða
fangelsi, nema málinu sje svo varið, að
þyngri hegning liggi við eptir öðrum lögum.
þar að auki má eptir kringumstæðunum
færa niður þann hluta bjarglaunanna, sem
að öðrum kosti ber hinum seka, eða jafnvel
svipta hann bjarglaunum að öllu leyti.
Hafi hreppstjóri eða annar, sem sjerstakar skyldur hvíla á I því tilliti, gjörzt
sekur í afbrotum þeim, sem fyrir er mælt
um í a—c, skal hann þar að auki eptir
málavöxtum hafa fyrirgjört sýslu sinni.
Með mál, sem risa út af afbrotum þeim,
sem fyrir er mælt um i þessari grein, skal
farið sem lögreglumál, að því leyti, sem afbrotið ekki heyrir undir ákvarðanir i hinum
almennu hegningarlögum.
Sektirnar renna ( landssjóðinn.

30. grein.
Lög þessi skal leggja út á ensku og
frakknesku, og skal hver lögreglustjóri og
hver hreppstjóri f þeim hjeruðum, þar sem
skipaströnd venjulega falla til, hafa ( vörzlum sfnum nokkur exemplör bæði af lögunum sjálfum og útleggingunum.

Breytingaruppástungur
við frnmvarp til laga fyrir ísland um skipaströnd, eins og það var samþykkt við aðra
umræðu í efri deild alþingis.
I.

Breytingaruppástunga frá nefndinni.
í fyrirsögn frumvarpsins falli orðin:
«fyrir ísland» burtu.
II. Breytingaruppástungur frá 4 þingdeiidarmönnum.
1. grein orðist þannig:
Ilver, sem verður var við, að hafskip
sje í hættu, eða að strandað góz reki á land,
er skyldur að gjöra allt það, sem í hans
valdi stendur, til þess að bjarga mönnum og
gózi, enda skal'hann tafarlaust skýra hreppstjóra frá óförum þeim, sem orðið hafa eða
óttast má.
2. grein breytist á þessa leið:
Nú verður skipreiki, og skal hreppstjóri
tafarlaust skýra lögreglustjóra frá. Til þess
má hafa skyndiboða, og greiðist honum borgun af gózi því, sem bjargað verður. Lögreglustjóri skal skýra amtmanni frá skipbroti
með fyrstu ferð.
3. grein orðist á þessa leið:
Skyldur er lögreglustjóri að fara þegar i
stað þangað, sem skipreiki hefur orðið, og
skipa fyrir um björgun ; skal hann og vera
einlægt viö, meðan verið er að bjarga, og bóki
hann allt það, er gjörist.
Nú getur lögreglustjóri eigi farið vegna
sjúkleika eða embættisanna, og skal hann
þegar í stað senda mann i umboði sinu, er
framkvæmi störf þau, er honum ber að leysa
af hendi, þangað til hann sjálfur getur komið,
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enda ábyrgist hann það, er umboðsmaður
bans gjörir.
Hreppsljöri er skyldur að gjöra, fyrir
bönd lögreglustjóra, allar þær ráðstafanir, sem
þörf er á, til þess að bjarga hinu strandaða
skipi, mönnum eða gózi, þangað til lögreglustjóri eða umboðsmaður hans kemur til. Slíkt
er og skylda annara, sem við eru staddir,
þar til hreppstjóri kemur; en ávallt skal gæta
þess, að ekkert sje gjört, er varni valdsmanni, þá er hann kemur, að rannsaka málið
og fá vissu fyrir, að engu sje spillt eða
týnt.
4. grein orðist á þessa leið:
Nú rekur flak af skipi, sem brotnað hefur annarstaðar, eða nokkuð af farmi þess, og
skal hreppstjóri skýra lögreglustjóra frá því
hið fyrsta, en eigi má hafa skyndiboð til þess,
nema stórt vogrek sje á land rekið, svo auðsætt sje, að það geti borið kostnað þann, er
þar af leiði. Lögreglustjóri ákveður, hvort
nauðsyn beri til, að hann fari sjálfur á rekafjöru, en að öðrum kosti segir hann fyrir um
það, hvernig fara skuli með vogrekið. Hreppstjóri skal gjöra þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru, til að bjarga vogrekunum, þangað til sýslumaður kemur, eða tilkynnir fyrirskipanir slnar. Sýslumaður skal með næstu
póstferð skýra amtmanni frá vogrekum.
5. grein orðist á þessa leið:
Nú er skipsljóri eða annar, sem er f
hans stað, viðstaddur, og rná enginn undir
þvf yörskyni, að veita bonum hjálp, bjarga
nokkru móti vilja bans. Gn ef bjálpar er
leitað, annaðhvort með merki, eða á annan
hátt, skal bún mótmælalaust i tje látin. t*ó
verður það enn að vera undir skipstjóra komið, hvort hann vilji semja um björgun við
einstaka menn (8. gr.), eða fela valdsmanni
að annast um hana. Sömnleiðis geta rjettir
eigendur, hve nær sem vera skal, látið afhenda sjer skip það og góz, sein bjargað er,
ef þeir eða umboðsmenn þeirra annaðhvort
ná samkomulagi við hlutaðeigendur um bjarglaun og kostnað, eða ef lögreglustjóri álítur,
að nægilegt sje boðið, og nægt veð verður

selt til tryggingar því, að það verði goldið,
jafnskjótt sem hlutaðeigendur vilja taka við því.
6. grein orðist svo :
Skyldir eru allir verkfærir alþýðumenn
að vinna að björgnn, þegar hreppstjóri eða
lögreglustjóri kveður þá til þess. Nú er
maður hjú annars manns, og skal húsbóndi
skyldur að Ijá hann, er hann er þar til kvaddur. Svo skulú og þeir, sem eiga báta, hesta
og áhöld, sem á þarf að halda við björgunina, vera skyldir að láta það allt i tje, er
þeir eru kvaddir til þess.
7. grein orðist þannig:
Lögreglustjóri skal ákveða borgun þá,
sem eptir sanngirni ber bjargendum fyrir
starfa þeirra, ef hvorki skipstjóri nje stýrimaður eru með hinu slrandaða skipi eða
gózi, og enginn annar hafi umboð eiganda
til þess, að sjá um hagsmuni þeirra, svo og
ef þeir hafa falið lögreglustjóra að annast
um björgunina (sbr. 4. grein).
Þegar ákveða skal bjarglaun, skal líta á
sjerstök atvik, sem hafa gjört mónnurn hægra
eða örðugra fyrir að bjarga. Veita skal öllum
bjargendum hæfileg daglaun eptir atvikum
fyrir þann tíma, sem þeir eru við björgun samkvæmt tilhlutun valdsmanns eða annara, sem
hlut eiga að máli. 1‘annig skal líta á það,
ef þeirverða að missa arðsamrar atvinnu, svo
sem sjóróðra eða heyvinnu. Hækka má daglauu þeirra bjarganda, sem annaðhvort hafa
gengið mjög vel fram, eða stofnað sjer í hættu;
enda má og veita hreppstjórum, eða þeim,
sem v^ldsmaður felur á hendur umsjón við
björgun, hærri laun, er sambjóði atorku þeirra
og dugnaði, en þó eigi meiri en tvöföid við
daglaun þau, sem vant er veita bjargendum.
Auk daglauna skal einnig veita bjargendum
endurgjald fyrir kostnað þann, sem þeir hafa
haft við björgunina; svo skaloggreiða þeim,
er Ijeð hafa báta, hesla, kaðla og önnur áhöld til björgunar, hæfilega borgun, og skal
ákveða hana á sama hátf sem bjarglaunin.
Skipbrotsmenn sjálfir skulu ávallt láta af hendi
til björgunar báta þá, kaðla og önnur áhöld,
sem skipinu fylgja.
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Lögreglustjóra er heimilt að semja um
björgun á skipi og gózi án þess að miða
borgunina við daglaun; þó mega bjarglaunin
eigi vera meiri en þriðjungur andvirðis þess,
er bjargað er. Eigi má gjöra samninginn án
samþykkis skipstjóra, eiganda eða annara, sem
að rjettu eiga talut að máli, ef þeir eru við.
8. grein breytist á þessa leið:
Þegar skipstjóri, eða umboðsmaður hans
semur um björgun, skal gjöra samninginn
eða gangast undir hann í viðurvist lögreglustjóra, og skallögreglustjórileiða alhygli skipstjóra eða umboðsmanns hans að þvi, að
hann eigi þurfi að ganga að afarkostum,með
því að lög gefi kost á björgun fyrir sanngjörn laun. Svo og skal lögreglustjóri með
berum orðum vara þann við, sem hlut á að
máli, þegar laun, sem samið er um, eru ósanngjörn. Nú á það ríki, sem skipstjóri er
úr, eða ábyrgðarfjelag umboðsmann í grennd
við strandið, og skal skýra skipstjóra frá þvi,
svo hann geti sótt hann að ráðum, áður en
samuingur er gjörður.
þegar skipstjóri eða sá, sem er i hans
stað, síðan lýsir yfir því, að hann vilji, að
samningurinn verði slaðfestur, skal gjöra
samninginn að fnllu og öllu, og rita á hanu
vottorð lögreglustjóra um það, sem þannig
hefur fram farið, og verður þá samningurinn
skuldbindandi að lögum. Sje björgunarsamningur gjörður, og þessa eigi gætt, getur skipstjóri, eða hver annar, sem á að gæta hagsmuna eignnda, mótmælt borgun þeirri, sem
ákveðin er i samningnum og heimtuð, að hún
verði ákveðin á þann hátt, sem fyrir er mælt
i 7. grein.
Eigi má fresta björgun, þótt mönnum
komi eigi saman um bjarglaun, og skal tafarlaust láta í tje þá hjálp, sem þörf erá, enda
skal þá ákveða bjarglaunin samkvæmt 7. gr.,
ef eigi verði síðan, gjörður samningur.
9. grein orðist þannig:
Nú faefur eigi verið gjörður neinn löglegur samningur um björgun, og skal þá
valdsmaður sjá um, að allt, sem gjört verður
til að bjarga skipshöfninni, skipi og gózi,
sje unnið svo fljótt, sem verða má, og á þanu

hátt, sem bezt hentar eptir atvikum. Sjeti
líkur til, að skipinu verði komið af grunni,
og það gjört haffært, skal valdsmaðnr og
bjargendur kosta kapps um, að svo megi
verða. Verði þessu eigi við komið, skal fyrst
og fremst bjarga öllum skipaskjölum og varðveita þau. Af gózi skal einkum fyrst bjarga
því, sem mest er vert. Muni þá, sem bjargað verður, skal flytja þangað, er eigi sje'
hætt við, að þá taki út. Tii þess að varðveita gózið, getur valdsmaður heimtað, að
látin sjeu i tje hús einslakra manna, sem
annaðhvorl eru auð eða þeir mega án vera
og eigi geta skemmzt við slíka notkun. Ef
mönnum semur eigi um húsaleigu, skal ákveða
hana á $ama liátt, sem aonan bjargfeoetnað
(7. gr.). Ef bjargað góz eigi verður varðveitt á þennan hátt, skal setja áreiðanlegan
vörð, til þess þvi eigi verði stolið eða spillt.
t’egar ráða skal varðmenn, verðurþó að sýna
tilhlýðilega sparsemi, eins og við sjerhverja
aðra ráðstöfun, sem til björgunar kemur.

10. grein sje þannig örðuð:
Ef skipbrotsmenn geta eigi sjálfir útvegað sjer við sanngjörnu verði húsnæði, mat
og aðrar nauðsynjar, þar á meðal hæfilega
aðbjúkrun á sjúkum, sknl valdsmaður hlutast
til, að þeim verði kömið fyrir og útvegað það,
sem þeir við þurfa, við sanngjörnu verði, og
kveður valdsmaður á um það. Valdsmaður
sjer um greptrun dáinna skipverja, og skal
gjöra hana með svo mikilli sparsemi, sem
verða má, ef ekki er annað fyrir höndum tii
þess, en það, sem bjargað hcfur verið, og
skipstjóri og aðrir, sem hlut eiga að máli,
ekki heimta, að útförin sje gjörð nokkuð viðhafnarmeiri, enda greiði þeir sjálfir kostnaðaraukann við hana.
Svo skal og valdsmaður sjá um, að skipbrotsmönnum veitist fararbeini heimleiðis, er
þeir mega frá strandi hverfa og þeir hafa eigi
sjálfir fararbeina. Geti skipbrotsmenn eigi
þegar komizt heim, annaðhvort vegna árstima, eða fyrir aðrar sakir, og eigi er þqr i
nánd umhoðsmaður binnar úllendu þjóðar,
sem þejr eru af, nje nokkur sá, er geti tekið
þá að sjer, skal lögreglustjóri sjá um, að
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þeim verði komið fyrir í bráð. Ef það, sem
bjargað er, hrökkur eigi fyrir öllum koslnaði,
má eptir ósk lögreglustjúra greiða það, sem
á vantar, úr landssjóði t|l bráðabyrgða mót
fendurgjqldi frá rjettum lílutaðeigendum.
II. grein orðist á þessa leið:
Strandbókin, sem lögreglustjóri Skal rita
i samkvæmt 3. gr., skal bera með sjer dag
og stund, er honu'm var skýrt frá strandinu,
hver hafl fært honum fregn ’um það, og dag
og klukkustund, er hann samkvæmt henni
hafl komið til strandsins. Svo skal og þar
skjlra frá, hvar skipið og gózið var, ogfráásigkomulagi þess, þegar bann komað, hvort
skipstjúri, skipverjar eða farþegar hafi verið
á skipi, og skal greina nöfn þeirra. Próf
skal og halda yflr þeim, sem htut eiga að
máli, og bóka, bve nær og hvar fyrst varð
vart við strandið, og hvað því hafi valdið; og
enn allt annað, sera getur ieitt i Ijós aðgjörðir
þeirra, scm hlut eiga að máli, eða það, hver
skipið eigi og hvað um mennina hafi örðið,
sem á skipinij voru, o. s. (rv. Enn skat f
bókina rita skýrstu um, hverjar ráðstafanir
gjðrðar hafi verið, til þess að bjarga, áður
en lögregiustjóri kom til, t. a. m. hve margir
menn bafi verið fengnir til að bjarga og balda
vörð, hverjir bátar og önnur áhöld hafi verið
við höfð o. s. frv. Svo skai og bóka ályktaqir þær, sem lögreglustjóri gjðrir, tH þess
að koma björgun við qða halda henniáfram.
Skrifa skal og upp allt það góz, sem bj&rgað
er, og skýra frá þvi svo nákvæmlega, sem
unnt er. Að endingu skal getið álls þess f
strandþókinoi, sem fram fer og annaðhvort
getur haft áhrif á rjettindi eiganda og bjarganda sín á milli, eða orðið ábyrgðarhluli einhvers.
Lögregiustjori skal hafa svo nákvæmt
eptirlit, sem verðamá, með þvi, aðfluttverði
burt það, sem bjargað er, því fengin geymsla
og það varðveitt eptir ráðstöfun hans. Leiki
grunur á, að nokkuð hafi glatazt af því, sem
bjargað er, eða sætt iilri meðferð, skal rita
bráðabyrgðarrannsóknir um þetla i strandbókina. í hana skal einnig rita skýrsln um
það, sem fram hefur farið tii fullnustu þvf,

sem fyrir skipað er i 8. grein, og, ef gjörður
er björgunarsamningur, skal geta þess.
12. grein sje þannig orðuð:
Hafa má hina venjulegu lögreglubók til
gjörða þeirra, sem að framan eru nefndar; en
sje hún eigi við, má búa til sjerstaka bók til
afnota við einstakt stránd. f bók þessa skal
lögreglustjórl sjálfur rita biaðsíðutai, gegnum
draga hana og innsigla, og skal síðan sénda
amtmanni hana, til þess hann rannsaki hana
og riti á hana voltorð sitt.
í hvert skipti, sem hætt er að bóka,
skal eigi að eins lögreglustjóri rita nafn sitt
undir hið bókaða, heldur einnig skipstjóri,
hreppstjóri og tvfeir hinir helztu af bjargendum. Svo skuiu og einnig vottar þeir skrifa
undir, sem verið hafa viöstaddir við rannsóknir þær, sem gjörðar hafa verið, til þess
að komast fyrir afbrot þau, sem orðið bafá.
Ef lögregíustjóri og skipstjóri, eða sá, sem
er fyrir hang hðnd, ekki geta skilið hvor
annan, skal, ef þvf verður við komið, hafa
tvo lögfasta votta, sem kunni mál þeirrá, og
skulu þeir vera túlkar, endá riti þeir höfh
sín undir bókina.
Bókina skai lesa upp
greinilega, svo öllum hlutaðeigendum geflsf
kostur á að heyra, áður en skrifað er tindir
hana.
Strandgjörðina má eigi leiða til lykta,
fyr en búiQ er að spyrja álla, sem hlnt eiga
að máli, hvort þeir vitf af nokkru, sem óbjargað sje, og lögreglustjóririn sjálfur hefur ritað vottorð sitt i bókina um, að hann
hafi ekki getað fundlð neitt annað, sem bjarga
skykli, en það, sem nefnt er í gjörðinni.
(3. grein orðist á þessa leið:
Lögregtusljöri hefur rjett til, að vfsa
burt öllum þeim mönnum, sem enga hlutdeild eiga i björgun eða gæzlu á hinu straridaða gózi, og að öðru leyti eru óviðriðnir við
strandið. Svo skal hann og vfsa burtu þeftn
bjargendum, sem gjöra sig óhæfa til þess
starfs sökum ofdrykkju, óspekta eða ótrúmennskti. Taka skai þá fasta, sem eigi vilja
fara með gúðu, er þeím er vísöð burt, enda
skal slikur mótþrói varða þeim ábyrgð (sbr.
29. gr. c)? Lögreglustjóri sker úr öiitrm
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þrætum, sem rísa af framkvæmdunum við
björgunina, og skal hann síðan bóka úrskurð
þann, sem hann kveður upp munnlega.
14. grein sje orðuð á þessa leið:
Lögreglustjóri skal sjá um, að matvæli
þau og drvkkjarföng, sem skemmzt hafa, og,
ef til vill, kynnu að vera skaðvæn fyirr heilsu
manna, verði rannsökuð annaðhvort afnæsta
hjeraðslækni, eða, ef hann getur ekki komtð,
af tveimur mönnum, sem vit hafa á. Skulu
þeir þá láta uppi álit sitt um, hvort nota
megi vörurnar að eins með tilteknum sjerstaklegum skilyrðum, eða hafa þær til einhverra sjerstakra afnota, án þess að skaði
hljótist af; og, ef svo er, má að eins selja
vörurnar með því skilyrði, að það verði gjört
kaupendum að skyldu, að verja þeim ekki til
annars. Skal lögreglusljóri sjá um, að þessu
verði hlýtt, og sje brotið gegn því, skal hegna
þeim, sem hlut eiga að rnóli, msð því, að
gjöra vörurnar upptækar, og eptir atvikum
með hæfilegri sekt, sem rennur í landssjóð.
Verði vörurnar ekki gjörðar upptækar, skal
dæma þann, sem hlut á að máli, í sekt, er
að því skapi sje meiri, og fellur hún til landssjóðs. Nú eru vörur svo spilltar, að heilsu
manna sje hætta búin, ef nýttar eru, og skal
ónýta þær undir umsjón lögreglustjóra sjálfs,
eða eptir boði hans með umsjón tyeggja áreiðanlegra manna, sem hann skipartil þess.
15. gr. orðist þannig:
Nú er grunsemd um, að næm sótt fiytjist inn í landið með skipbrotsmönnum, eða
strönduðu gózi, og skal lögreglustjóri sjá um,
að farið sje eptir lögum þeim og reglum, sem
sett eru um sóttvarnir.
16. gr, orðist þannig:
Sje vínföng eða aðrar vörur, sem toll
skal af greiða að lögum, meðal þess, sem
bjargað er, skal lögreglustjóri sjá um, að
tollur verði goldinn af þeim.
17. gr.
Sje annaðhvort, að góz, sem bjargað er,
skemmist, ef það er geymt, eða líkindi sjeu
til, að það annara hluta vegna falli svo mjög
í verði, ef geymt er, eða geymslan hafi svo
mikinn koslnað í för með sjer, að það sje ó-

hagur fyrir þá, sem hlat eiga að máli, að
gózið sje geymt, skal selja það við opinbert
uppboð svo fljótt sem verða má.
Svo má og selja við aukauppboð nokkurn
hluta af því, sem bjargað er, til þess að
útvega það fje, sem til útgjalda þarf, er eigi
verður frestað, ef eigi fæst fje að láni, eða
að eins með svo miklum afarkostum, að öllum hlutaðeigendum sje það meiri hagur, að
fjeð verði útvegáð með sliku uppboði. Skal
helzt taka til þess þær vörur, sem me&tur
kostnaður yrði við að gcyma.
Jafnskjótt sem bóið er að bjarga, skal
selja allt bjargað góz á uppboðsþingi, nema
sá, sem komið hefnr fram með heimildir slnar fyrir því, að hann að rjettu eigi hlut að
máli, heimti, að sjer sje fengið það í hendur ineð þeim skilyrðum, sem ákveðin eru f
5. gr., og skal ávallt leita atkvæða hans um
það.
18. gr. breytist þannig að orðfæri:
Lögreglustjóri skal gjöra ailar þær ráðstafanir, sem þörf er á, til þess að balda
uppboðið, og skal gjöra þær þannig, að vænta
megi, að gózið verði selt við sem mestu verði,
enda skal lít.a á atvik öll i hvert skipti. Hann
skal þannig sjá um, að uppboðið verði vandlega birt þeim, sem i grennd búa, og í sveitnm þeim, sem vænta má, að uppboðsþingið
verði sólt frá. Sje um mikið góz eða skip
að ræða, skal birta uppboðið á verzlunarstöðum þeim, sem í grennd eru. Lögreglusljóri
skal enn fremur semja uppboðsskilmálana,
og skulu þeir vera svo, að þeir fæli engan
frá kaupi. Eigi má leggja neinn þann kostnað á kaupendur, að ekki sje nákvæmlega
skýrt frá, hve mikill sje. Svo skal og setja
gjaldfrestinn eins og venja er í hverju lögsagnarumdæmi, og má hann eigi vera skemmri,
en 14 dagar. Rjett er að lögreglustjóri annist um gjaldheimtu, ella feli bana öðrum
skilvísum manni, nema eigandi eða umboðsmaður hans kjósi annan gjaldheimtumann.
Eigi má gjaldheimtumaður hejmta meir en
4% að launum, en hálfu minna, ef goldið
er þegar við hamarshögg.
Lögreglustjóri skal leita atkvæðis skip-
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stjóra, eða umboðsmanns eiganda eðnr annara hlutaðeiganda um það, hve nær uppboð
skuli halda, um birtingu uppboðsins og uppboðsskilmála. Skal lögreglustjóri taka atkvæði þetta til greina, sem mest má verða
eptir atvikum, og einkum gæta þess, hvernig
það geti farið saman við hag hlutaðeiganda,
t. a. m. þeirra, er bjarga.
þessa skal og vatdsmaðár gæta ávallt í
úrsktirðum sínum sem framast má verða,
þegar skipbrot verða.
19. grein orðist á þessa leið:
Eigi það ríki, sem hið brotna skip er
frá, umboðsmann á landi hjer, skal hann, ef
englnu annar er við, sem hefnr fullt umboð
fyrir alla, sem hlut eiga að máli, hafa heimild til að vera sjálfur viðstaddur, eða fulltrúi
hans, þegar verið er að bjarga, til þess að
gæta þar gagns hlutaðeiganda, og láta í Ijósi
álit sitt um ráðstafanir þær, sem kynnu að
vera bagfelldar í þvf efni.
Sama rjett á sá, sem sannar heimildir
sfnar til þess, að vera erindsreki strandbótafjelags þess, sem tekið hefur hið brotna skip
eða góz í ábyrgð.
20. grein.
Jafnskjótt og nppboð er haldið á þvf,
sem bjargað er, skal Iðgreglustjóri þegar
semja reikning nm strandið, og leggja hanh
fram f aukarjetti, svo hlutaðeigendum gjörist
kostur á, að kveða upp álit sitt um hann.
Skal sfðan reikning þennan tafarlaust, og
áður uppboðsándvirði sje greitt, senda amtmanni tvfritaðan með fylgiskjölum til endurskoðunar og úrskurðar. Senda skal og ept-r
irrit af sölubókinni, sjóferðaprófinu, gjörðabókinni um strandið og björgunina, svo og
skipaskjöl þau, sem bjargað er, og önnur
þess konar skjöl.
Amtmaður skal, er hann hefur lagt úrskurð á strandreikninginn, senda hlutaðeigandi hmboðsmanni, ef skipið er frá ríki þvf,
er á slikan umboðsmann hjer á landi, eða
útgjörðarmanninum, eða öðrum, sem eptir
löglega gjörðum skiptapajöfnuði verða álitnir
rjettir aðilar, og eigi þeir heimili á fslandi,
eðaf Danmörku, en landshöfðingja ella beina

leið ásamt öllum skjölum um strandið, sem
nefnd eru að framan, og skai amtmaður
jafnframt skýra frá, hve nær vænta megi, að
hann geti sent andvirði skipbrotsgózins að
kostnaði frá dregnum. Skal amtmaður setja
sýslumanni frest til þess að gjöra skil eptir
Sje
reikningi þeim, er hann hefur gjört.
frestur sá að öllum jafnaði eigi lengfi en 4
viknr frá eindaga nppboðsgjaldsins, og skal
amtmaður hafa gætur á, að eigi dragist
greiðslan lengur, en hanti hefur ákveðið.
21. grein sje þannig orðuð:
Lögreglustjóri eða umboðsmaður hans
skal hafa 6 krónur í fæðispeninga hvern þann
dag, sem hann strandsins Vegna þarf að vera
fjærverandi frá. heimili sínu að uppboðsdögunum einum undanskildum.
Borgun þessi
skal vera þriðjnngi hærri þá daga, sem hann
verður að vera viðstaddur á fjörunni, til
þess að skipa fyrir um björgunina, lengur
en 8 stundir; en þar með má þó eigi telja
þann tfma, er hann ver til undirbúnings
strandbókarinnar, o. s. frv. þar að auki skal
greiða lögreglustjóra, eða umboðsmahni hans,
ferðakostnað að heiman og heim, eins ogfyrir
er mælt f reglug. 10. sept. 1830, 16. grein.
Sýslumaður fær 8 krónur fýrir sjóferðápróf það, sem halda skal, þegar lifandi menn
fylgja skipi eða gózi, til skýrsluum, hvernig
strandið hafi að borið og hvað þvíhafi valdið, svo og fyrir þróf það, er taka skal og
senda amtmantti, þegár allir skipverjar hafa
týnzt, til nákvæmari skýrslu um atvik við skipbrotið. Lögreglustjóri skal án sjérstaks gjalds
framkvæma og rita i strandbókina aðrar gjörðir,
er að strandinn lúta, og skipbrotsmenn eða
aðrir, sera hlrrt eiga að máli, álita nauðsynlegar; en jafnskjótt sem bjárggjörðin er til
lykta leidd og bókuð, og lögreglustjóri er
farinn frá strándinu, skal greiða borgun fyrir
gjörðir þær, sem sfðar kunna að verða heimtaðar samkvæmt reglug. 10. sept. 1830. Þar
að auki skal amtmaður bafa gætur á, að
fjettarþjónninn haldi eigi að nauðsynjalausu
aukarjett f þessum málum, eða greini f
sundur gjörðir þær, sem snertasama strand-
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ið, ef þær að lðgum verða framkvæmdar (
einu lagi.
Rjettarþjónninn á gjald það, sem ákveðið er i reglugjörð 10. sept. 1830 fyrir
uppboð og eptirrít þau, sem senda skal
amtmanni.
22. grein orðist á þessa leið:
Verði skipi eða gózi bjargað, án þess
skipstjóri eða nokkur annar, er gengur (
hans stað, sje með, og ef enginn hefnr gefið
sig fram, sá er sannar fyllilega beimildir
sinar til þess, sem bjargað er, skal amtmaður tafarlaust birta strandið i frjettablöðum,
og skýra jafnframt nákvæmlega frá, hvar og
hve nær björgunin hafi orðið, og frá einkennum skipsins og gózins og þvi öðru, er
geti gjört það einkennilegt. J>ar að auk skal
amtmaður skora á eigendur að segja til sín
innan árs og dags frá siðustn auglýsingu,
sanna heimildir sínar til þess, sem strandað
er, og taka við þvi eða andvirði þess eptir
ávisun hans, móti þvi að borga: kostnaðinn.
Auglýsinguna skal hirta þrisvar sinnum
samfleytt i frjettablöðum þeim á íslandl, sem
opinberar auglýsingar á að birta i, og ef
andvirði þess, sem bjargað er, að frá dregnum kostnaði, nemur 400 kr. eða meira,
einnig i frjettablaði Berlinga. Svo skal og
senda umboðsmönnum annara rfkja, sem
settir eru á íslandi, eptirrit af auglýsingunni.
þessi grein tekur að eins til vogreka
þeirra, sem 1. gr. í opnu brjefi 4. roaí 1778
ræðir um, en ekki þeirra vogreka, sem getið
er um i 2. og 3. gr. sama brjefs (sbr. opið
brjef 2, apríl 1853, og kanselibrjqf 26. ágúst 18091.
23. grein breytist á þessa leið:
þegar einhver helgar sjer það, setn
bjargað er, skal amtmaður prófa sannanir
þær, er hann leiðir að eignarrjetti síqum.
Rjett er, að amtaður skjóti máli til úrskurðar landsböfðingja, ef vafasamt er, og má
landshöfðingi, þó sönnuninni sje i einhverju
Abótavant, leggja þann úrskurð á eptir ár og
dag, að gózið komi í eigu þess, sem kailað
hefur til þess; enda sjeu mjög mikil líkindi
til þess, að hann sje rjettur eigandi. Fyr má

eigi selja gózið ( hendur tilkallsmanni þeim,
er lögsönnun vantar fyrir eign sinni, nema
hann setji fullt veð fyrir því, að gózinu verði
skilað aptur, ef annar ketrtur, er helgi sjer
það að lögum. Ef tilkallsmanni þykir, sem
amtmaðnr hafi borið rjelt sinn fyrir borð,
má bann skjóta málinu fyrir landshöfðingja,
og skal hann leggja úrskurð á það. Rjett
er og að tilkallsmaður skjóti máli sinu til
dóms.
24. grein orðist þannig:
Góz það, setn englnn helgar sjer innan
þess frests, sem nú var gréindor, rennur f
landssjóð, ■ og skal landshöfðingi sjá um, að
fje það greiðist. Nú ber það að, að ástæða
sje til að greiða aptur fje þetta úr landssjóði og leggur þá konungur úrskurð á
málið.
25. grein orðist þannig:
Nú finnur maður mannlaust. skip á sjó
eða skipsflak, og skai hann flytja það til
lands, og þegar ( stað segja hreppstjóra til.
Fer þá um björgun og sölu á skipi og gózi,
sem fyr var sagt.
Fiúnist skip á hafi úti,
ber finnendum fyrir flutning þess til lands
þriðjungur andvirðis að frádregnum öllum
kostnaði viðbjörgunog sölu; en finnist það á
fjörðum, víkutn eða skammt frá landi, einn
fimmtung. Nú þykir finnendum eigi laun þessi
nœgilegt endurgjald fyrir starf sitt, og eiga
þeir kost á að gjöra reikning fyrir það, sem
lðgreglustjóri úrskurðai*.
Ef audvirði vogreka hrökkur eigi fyrir kostnaði öllum, taka
finnendur og bjargendur' hlut íþeim hallaað
tjettri tiltölu.
26. grein breytist þaunig I
Ályktanir lögreglustjórra liggja undir rartnsókn og - úrakufð amtmanns, og skal hann
sjálfur, ef sjerleg þörf gjörist, koffia á strandið.
: Amtmaður skai, auk ferðakostnaðar, sem
landshöfðingi ákveður í. hvert skipti eptiratyikum, fá að fæðispeniogum 8 krónur hvero
dag, sem hann dvelst við strand og fer
heiman og heim. Þetta gjald greiðist á
sama háít sem annar kostnaður við strönd.
27. grein sje þannig orðuð:
Rjett er að bdra úrskurði amtmanna í
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strandm&loai nndir landsliöfðingja, ef nokknr þeirra, er hlut eiga að máii, heimtaþað;
en verði veruleg rjettarþræta af skipstrandi
t. d. um það, hve mikil bjarglaun megi beimta
samkvæmt því, sem fyrir er mælt í 25. grein,
eða um rjettargildi bjargsamninga, eðaáþýðingu þeiría, megu stík mál ganga til dóms
og laga.
28. grein orðist þannig:
Enginn embættismaður, sem gæta á hags
skipbrotímanna, má i sfnu umdæmi eiga hiut
f nokkrum' bjargsamningi,. eða þiggja gjafir
eða þóknun af skipbrotsmönnum, bjargendnm eöa öðrum Viðkomendum, aft launum
fyrir frammistöðo afna I strandmálum. Þessir
enibœttismenn mega eigi heldor eiga þátt f
öðrum fyrirtækjnm einstakra manna, sero eru
f sambandivið strandmál, að þeir verðigrunaðir nm hlutdrægni. Enginn nefndra embíettismanna má kaupa á uppboðsþingum
strandaðgóz. Embattisroenn, og þarámeðal
bréppstjórar, scm bafa urobóð lögreglustjóra,
sæti > hegningu samkvæmt hegningarlögum
25. jnní. Í869, 13. kap. fyrir afbrot gegn
þvf, sem fyrir er mæit f grein þessari.
29. grein.
a, Sá, sem vanrækir það, sem honum er
gjört að skyldu f 1. og 2. grain laga þessara, rikal sæta lO til 100 króna sektum eða
fongelsiehegningu eða meiri sekturo eptir
atvfkum, ef bano heftir gjört síg valdan
að óafsakaníegu hirðuléysi um lif og
: heilsu manna.
b, Sama hegníng Hggur við, ef einhver gegn
þvi, sem fyrir er mæit í 3. greití, beitir
- oinneði við björgua og varnar valdsmaoni
með þvf, að bafa nauðsynlegt éptirlít á
þvf, sem bjargað er.
Cj Núsýnir maftur mótþróa, hirðuteysi éða
óhlýðni við bjðrgun, og skal hann eptir
* málavöstum sæta sektum eða fangelsi,
nema önnur lög leggi meiri hegniogo
vift. Enda er rjett að færa niður eptir
atvikum bjarglaun þao, sem hinum seka
elia hefða borið, eða svipta hann þeira
að öllu.
Hafi hreppstjóri, eða annar, sera sjeC-

stökura skyldum á að gegna við björgun,
gjörzt sekur í afbrotum þeim, sem nefnd eru
i a— c, skal hann þar að auki bafa fyrirgjört
sýslu sinni eptir raálavöxtnm.
Mál, sem rísa af afbrotum þeim, sem
þessi grein ræðir um, eru lðgreglnmái, ef
afbrot heyra ekki undir ákvarðanir hinna almennu hegningariaga.
Sektir renna i landssjóð.
30. grein orðist þannig:
Lög þessi, er leggja skai út á enskaog
frakkneska tuogu, skal bver iögregiustjóri og
hreppstjóri í þeira hjeruðum, þar sem skipstrðnd geta að borið, hafa í vörzlura sínum,
bæði nokkur exempiör af lögunum sjálfum
og þýðingum þeirra.
Á alþingi, 24. júlí 1875.
B, Kristjánsson. E. Kúld. Jón Pjetursson.
Sighvatur Árnason.

þRIÐJA UMRÆÐA
f efri deildinni.
Á 26. fundi efri þingdeildarinnar 2. dag
ágústraán. kom mál þetta samkvæmt dagskránni til þriðju umræðu.
Framsögumaður (Bergur Thorberg) sagði,
að hjer væri eigi eitt, heidur tvö frumvðrp;
hvað bið nýja frumvarp snerti,gæti verið spursmöl um það, hvort það af formiegum ástæðum gæti komizt að, þar sem breytingamar ðigi kærau sjerstaklega fram, t hehlur
lægi fyrir heilt fromvarp, sem f ýmsu væri
öðruvisi, en þó að mestu leyti eins og bitt,
eoda þótt fyrirsögnio kallaði það bréyfitígaruppáetungur. En hano kvaðst þó ekki ætia
að halda þessu fast fram, heidur einungis
hreifa þvf, þar sem efasamt væri, hvort þetta
væri rjett aftferð, samkvæmt þvf, sem þfogsköpin fyrir skipoðu. Þegarnú feumvörpin
væru borin saman, þá virtist sjér, að enginn
mundi geta sagt, að annað væri betra en
bitt, og mundn vlst fleotir hlutaðeigendur
segja, að það væri að lífa undir söihu lögum, þvf það mætti varla heita annað eri
smásmuglegar stýtaleiðrjettingar, sera kaWiBke
frá málfræðislegu sjónarmiði væru heldör lil
35
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batnaðar; hann ætlaði eigi að laka sjerstaklega fram nema fáeinar af þessum breytingum, ogværi þá fyrst breytingin í l.grein,
að «hafskip» hefði verið sett í stað «skips»,
en hann kvaðst eigi muna til,að þaðorð hefði
hingað til verið baft f lagamálinu,og svo væri það
nokkoð óákveðið, hvað meintist með því, hvort
það ætli að vera sama sem þiiskip, eða sama
sem skip, er færi milli landa; sama mætti
segja um orðabreytinguna f 4. grein, þar
sem orðunum «part af skipi» hefði verið
breytt f «flak af skipi», að það mnndi varla
vera heppilegar orðað en hitt; að setja «valdsmenn» f stað «yfirvalda», áleit hann heldur
ekki neitt bæta, og væri það orð naumasl
brúkað f nýrri tilskipunum; breytingin á 6.
grein fyndist sjer vera lil hins lakara; þar
sem f 7. grein væri vitnað til 4. gr., þá
mundi það líklega vera misprentun. Hvað
þótt hefði að ákvörðuninni f 8. grein um, að
samræðurnar við skipstjórann skyldti fara
fram á því máli, er liann skildi, það væri
sjer eigi Ijóst, þvf það væri þó vfst eigi
meining uppástungumanna, að þetta ætti ekki
svo að vera. þar sem f 18. gr. hins nýja
frumvarps hefði þótt óþarfi að birta uppboð
á verzlunarstöðum, nema þvf að eins að um
mikið væri að ræða, þá virtist sjer þetta lakara en f gamla frumvarpinu, þvf að það væri
góð regla, að birta uppboð ávallt á verzlunarstöðum án tillits til, um hve mikið vœri að
ræða. í 21. grein væri sleppt út orðum þeim,
er stæðu á milli sviga i gamla frumvarpinu,
nefoilega 9 krónur, en það gæti hann ekki
gengið inn á, þar sem það gæti valdið misskilningi. f 27. grein hins nýja frumvarps
væri felld úr ákvörðunin um, að úrskurðum þeim, sem þar væri talað um, yrði eigi
vfsað til dóms og laga, og mundi það kannske hafa komið til af þvf, að uppástungumönnum
hefði þótt það óþarfi, að til taka svo; f næst
sfðustu Ifnu sömu greinar væri Ifka villa, þar
sem stæði «á» fyrir »um». Yfir höfuð kvaðst
hann eigi geta sjeð, hvað unnið væri við
breytingarnar, þar sem það væri komið undir
smekk hvers eins, hvort þetta þætti betur
orðað en hitt, en fyrst að nú á annað borð

væri búið að hafa svo mikið fyrír þessu,
þá mundi hann þó fallast á sumar af þessum breytingum, t. a. m. á 26. grein, þvf að
hún væri miklu styttri en hin eldri grein
frumvarpsins.
Benidikt Kristjánsson sagði, að þar sem
hinn háttvirti 3. konungkjörni þingmaður
hefði látið þá skoðun f Ijósi, að vafasamt
væri, hvort breytingar þessar gætu komizt
að, er þær væru á öllu frumvarpinu, og að
þær væru þvf kornnar of seint fram, þá kvaðst
hann, ef svo væri, eigi geta sjeð betur, en
það hefði verið gjört ófyrirsynju að prenta
þessar breytingar, sem ekki mætti ætla eins
og á stæði, þar eð forseti og skrifstofustjóri
hefði átt þar hlut að máli. En hann kvaðst
álíta, að skoða mælti breytingarnar sem eins
margar breytingaruppástungur og greinarnar væri f frumvarpinu, og þó að þær aðmestu
leyti eigi væru annað en orðabreytingar, þá
gæti það ekki spillt fyrir þeim, enda væri
þær engu að sfður góðar og æskilegar, þar
sem þær miðuðu til þess, að gjöra málið
betra, og gæti hann eigi sjeð, að það væri
neinar smásmuglegar stýlaæfingar, því þá væri
allt hið sama að segja um hitt, að snúa lagafrumvörpum úr dönsku, er þau lfklega væru
rituð upprunalega á. Hinn háltvirti 3. konungkjörni þingmaður hefði tekið fram allar
misfellurnar á breytingaruppástungunum, en
eigi talað um kostina, er hið nýja frumvarp,
sem hann svo kallaði, hefði fram yfir hið
gamla. Hvað þá frumvarpið sjálft snerti, þá
vildi hann taka fram ýmsar þær breytingar,
er gjörðar hefðu verið til nauðsynlegra bóta,
og væri þá t. a. m. breyting sú, er gjörð
hefði verið á 16. gr., þar sem «vfnföng»
hefði verið sett f staðinn fyrir «brennivfn», og
«að lögum» fyrir: «samkvæmt tilsk, 26. febr.
1872», að sinni ætlum Ijósara, þvf það gæti
litið svo út eptir gamla frumvarpinu, sem
einungis ætti að taka toll af brennivfni, en
eigi hverri helzt vöru, sem tollur yrði lagður
á með nýjum lögum. Sama væri að segja
um 15. gr., eptir þvf sem hún væri orðuð,
liti svo út, eins og lögreglustjóri ætti ekki
að láta sjer lynda að fara eptir gildandi lög-
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um ( hvert skipti, heldur eptir þeim, sem I
vændum værn á allri ókominni tíð. I’ar sem
i 21. grein hefðu verið felld úr orð þau, er
stæðu milli sviga, þá hefði það koraið til af
því, að hann hefði aldrei heyrt orðatiltæki
brúkað þannig, að vafi gæti verið á, hvað
þaðþýddi; ef það væri rjett i frumvarpinu,
þá væri það lika (breytingunum, og þá hefði
sjér sýnzt, að setningin raiili sviga væri óþörf,
þó hann annars hefði ekkert á móti henni
og áliti bana að eins óþarfa. Hvað breytinguna við 15. grein snerti, væri það auðvitað, að ef eigi væru lög um sóttvarnir til,
þá væri til lilils að tala um lög í þvi efni,
eu lögreglustjóra yrði eigi gjört að skyldu
að fara cptir öðru en þvi, sera fyrirskipað
væri, svo lengi sem það stæði óbreylt. f»á
væri sú ákvðrðunin f 8. grein hins gamla frumvarps, að lögreglustjóri skyldi sjá um það,
að viðræðurnar færu fram á þvi máli, er
skipstjóri skildi, en sjer virtist að það væri
ómögulegt, að gjöra lögréglustjóra þetta að
ékyldn, þar sem það opt gæti komið fyrir,
að það væri alveg ómögulegt, að fullnægja
henni; henni hefði þess vegna verið sleppt
út úr 8. gr., enda væri samkynja ákvörðun
sett annarstaðar (12. gr.| nokkuð óðruvísi og
betur orðuð, og gæti hún heimfærzt upp á
þá grein, sem hjer ræddi um. Kvaðst hann
vilja slinga upp á þvi, hvort eigi mætti eptir
þingsköpunum ræða hinar einslöku greinir
fyrir sig og þannig taka frumvarpið i köflum.
Ásffeir Einarsaon sagði, að hann befði
aldrei verið skófameistari, og mundi því
enginn lá sjer, þó að hann eigi vildi hætta
sjer út á hinn málfræðislega rúmsjó hins
heiðraða þingmanns l’ingeyinga, enda væri
þá og kannske hætt við talsverðum ágjöfum.
Hann kvaðst þvi einungis ætla að benda á hið
helzta, er sjer eigi hefði likað; það væri þá í 1.
grein, þar sem hafskip hefði verið sett i
staðinn fyrir s k i p, er hefði staðið í gamla frumvarpinu, þetta gæti hann eigi fallizt á, því það
mætti misskilja, t. a.m. ef einhver fyndi íslenzkt
þilskip, að hann þá eigi þættist skyldur að
bjafga þvi, eða segja til þess. Orðið f I a k

fyrir part af skipi gæti hann beldur ekki
fallizl á, því rekið gæti : stefni, kjölur eða
stýri, en sú breyting gjörði þó allt minna
lil. Að fella út úr t>. grein orðið háseti,
yrði hann að álita rangt, og gæti baon þvi
eigi gefið alkvæði sitt með því.
Svo væri
Ifka sleppt út úr 8. gr., að lögreglustjóri
skyldi vera skyldur til þess, að láta viðrœðurnar fara fram á þvi máli, er skipstjórnarmaður skildi; aoðvilað væri, að opt gæti
þetta verið ómögulegt, en hitt gæli lika orðið,
að lögreglustjóri af einbverju skeytingarleysi
eigi Ijeti sjer annt um þetta, og vantaði þá
alla ákvörðún um það (Benidikt Krisljánsson: það stendur i 12. gr.j; nú, jæja, en
þetta hefði þingmaðurinn getað sagt strax.
Þá kæmi nú aðatatriðið, og það væri, að
orðinn • skipsljórnarmaður« hefði verið breytt
(skipstjóra, en þetta kynni hann með
engu móti við, þvi að það gæti valdið mjög
miklum og háskalegum misskilningi, og
mundi hinn heiðraði þingmaður af Ströndunum getaboriðura það, að þar væri trjestjóriliká kallaður skipstjóri; eða
það, sem sljórað væri ineð; hjer gæti því
orðið sú afleiðingin, að stundum yrði fúllörðugt, að gjöra greinarmun á þvf, hvort nm
dauðan skynlausan hlut væri að ræða, eða
þá það, sem menn á útlendra máli kölluðu
kaptein.
þessi breyting væri þvf alls
ekki heppileg, og gæti það orðið okkur til
mestu vanvirðingar, að láta framandi þjóðir
sjá slíkt sem þetta á prenti; og virtist sjer
yflr höfuð, að þetta eigi væri annað en ástæðulausar tiktúrur. Annars vildi hann þó
fallast á 16. gr., því að sjer virtist hún til
bóta, og þá væri hann ætið tilleiðanlegur.
Stefán Eiríksson sagði, að hinn háttvirti
framsögumaður hefði þegar tekið það fram,
að engin nauðsyn væri, að breyta þannig frá
hinu upprunalega frumvarpi að öðru leyti en
nefndin hefði gjört, og hann kvaðst heldur
eigi geta sjeö, hvernig menn nú ættu að kásta
þvi, sem samþykkt hefði verið við 2. uraræðu og koma í stað þess með alveg nýtt
frumvarp nú við þriðju umræðu; sú aðferð
væri að sinu áliti gagnstæð þingskðpunum
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og virtist sjer þvi þessi aðferð óhafandi;
hann kvaðst einnig hafa lesið hið nýja frumvarp, og gœti hann eigi fundið neina betri
meiningu i því en þá, sem komið hefði frá
nefndinni; það gæli máske verið, að það væri
betra orðfæri á þvf á einstöku stað, en það
virtist sjer eigi vera aðalatriðið, heldur hitt að
þráðurinn i lögunum hjeldi sjer og yrði ekki
misskilinn.
Breyting sú, er gjörð hetði verið á
10. gr., virtist sjer alls etgi eiga betur við,
sem sje þessi orð: «er þeirmegafrá strandi
hverfa», f stað þess hjá nefndinni: «þegar eigi
lengur er þðrf á, að þeir sjeu viðstaddir við
strandið». Beldur ekki kvaðst hann sjá/ástæðu til að breyta 0. grein, þvi að hún tæki
glögglega fram það, er til væri ætlazL f>ar
sem f 20. gr. væri breyting uppástungumanúa,
að sýslumenn skyldu halda aukarjett til að
leggja fram strandreikninga, þá vœri það varla
til anuars, en að tefja fyrir og gjöra enn þá
meiri kostnað strandinu. Slfk ákvörðun væri
aldeilis ónauðsyuleg, þar sem sýslumenn væru
búnir áður að ákveða daglauu björgunarinanna, hestlán o. fl.. Aðselja valdtmann i
stað «yfirvalda» virtist sjer heldur ekki nauðsynleg breytkig, þar sem nú hið síðara orð
væri orðið ataaennt brúkað nú á tímum, og
mundi því hvergi verða misskiiið neroa hjá
þessum nýju frumvarps-höfuodum.
Jón ZíMursson sagði, að hið nýjafrumvarp væri mestmegnis orðabreytingar, og það
gæti ekki spillt fyrir lögunum, þó gott mái
væri á þeim. f>að hefði veríð baft á móti
orðinu kaftkip. ístjórnarfrumvarpinu stæði
slsip, en þar sem Danir skildu við orðið Skib
engan veginn hið sama sem íslendingar,heldur
að eins hafskip, þá væri þetta í hinu nýja
frnmvarpi einungis nákvæmari útlegging, því
varla mundi það hafa verið meiuing löggjafans, að fara ætti að taka t. d. fjögra manua
far hjer undir. Á móti 6. greiu hefði það
verið haft, að viðaukanum um fonnennina og
básetaoa hefði verið sleppt út úr í hinu nýja
frumvarpi, en hann ællaði, að það væri gjört
nteð fuliri ástæðu, þar sem formennirnir eigi
gætu tekið háseta til annarar vinnu en að

róa, og yrði því að til segja hásetunum sjálfum. Á móti 8. grein befði það verið haft,
að ákvðrðuninni um það hefði verið sleppt,
að lögreglustjórar væru skyldugir að sjá um,
að samræðurnar færo fram á þvi máli, er
skipstjórnarmeftn skildu, en þetia gæti nú
opt verið ómögulegt, og þar sem ákvörðun
um líkt efni væri tekin fram í 12. grein og
þar orðnð nákvæmar og langtum betur, virtist sjer eigi ástæða til að hafa nokkra nýja
ákvörðun rnh það hjer.
Ásgeir Einarssan sagðist eigi ætla að
hafa svar sitt langt, en bann kvaðst geta fært
dæmi upp áþað, að illa hefði farið ura islenzk þilskip, sera hefðn strandað hjer vtð
land, af því að engin lög hefðu veríð til um
þau; sjer virtist einnig vera margt á milli
hafskips og Qögramannafars, sem sá 4.konungkjörni hefði talað um. f>að væri auðsjeð,
að lögfræðingar vissu, að ekki væri við blámenn að berjast, þegar þeir bæru slíktvopn
á móti bændum, tii að hræða þá. Að því
hefði verið sleppt út úr 8. gr., að lögreglustjórar skyldu hafa umræðurnar á því máli,
er skipstjórnarmaður skildi, fyndist sjer eigi
áítæða til, enda þótt það líkastæði í 12. grein
í annari merkingu.
Sighvatur Árnason sagði, að hann eigi
ællaði að fara út í sjerstaklegar greiuir málsins, en hann vildi þó lýsa því yfir, hvað sjer
hefði gengið tii, að vera með breytingum
þessum ; það hefði verið það, að sjer hefði
fundizt málið mjög óíslenzkulegt, og það væri
líka viðurkennt af hinum, sem væru á móti
breytingunum, en auðvitað væri þó, að málfærið ætti eius að vauda á lagahoðum sem.
öðrn, og það því heldnr, sem menu yrðu að
skoða bæði efni og málið sem þingsins, eu
eigi annara verk, og því væri það ekki eiakis
virði, að þingið væri vandvirkt í því tilliti.,
Yrði bann því hbldur að hallast að hinu nýja
frumvarpi, þar sem sjer í heild sinni fyndist
það betur úr garði gjört en hitt
Framsagumaðw sagði, að úr því að hjer
væri um Jitið annað að ræða en. me&tmegnis orðahreytingar, þá ætlaði bann lítið
að tala með eða móti þeiro. Hann kvaðstþó
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vilja jála með þingmanni þingeyinga, að 16.
gr. vœri breytt til batnaðar, og gæti hann þvf
fallizt á hana. En hann kvaðst > eigi geta
fallizt á það, að úr 8. gr.hefði verið sleppt
úkvörðuninni um-, áð ssmræðurnar ættu að fara
fram á þvf máli, erskipstjórnarmaöurskildi,
endaþó að í 12. gr; væri tekin inn áþekk
ákvörðon, en hún væri'þó um nokkuð ahnað. Heldur ekki virtist sjer það rjett skoðað
hjá hinum háttvirta 4. konungkjðrna þmg^
mánni, að ákvörðunin f 6. gr. Bm formennina sje röog, þar semformenn, efþetta eigi
væri Skýrt tekið fratn, gætu látið báseta fara
( róður f stað þesS að bjarga, ef á þyrfti að
halda. Loks vildi hann þá lýsa þvíyfir, að
sjer fyndist frunmrp stjórnarinnar, eins og
nefndiá hefði skilið við það og þingdéildin
fallizt á það við aðra umræðu, fullgott að
þvi er málið snerti, þó að það vel gæti verið,
að sumt færi betur i hinu nýja að forminu til.
Benidikt Kriatjánason sagði, að vel gæti
verið, að óþarft hefði verið að stytla 6. greinina, <n varla mundi lagamanni, ef hann læsi
hana, virðast svo.
Var sem talað væri um
húsbændur og hjú, þar væri eiiinig um yfirráð og undirgefni að- rœðaj og þar Sem húsbændurnir væru skyldugir tfð fara, þá hlyti
einnig að vera ,hið sama tilftllið með hjú
þeirra, ef nokkurværu, ogsamaværi um
þá, sem sjálfs sin væru ráðaodi, ef á þá
væri skorað; hann gæti eigi belur sjeð, en
að þetta væri Ijóslega tekið fratn í ákvörðun
hins nýja frumvarps.
;
Ásgeir Einarsson kvaðít eígi géta skilið,
hvað mönnum gæti gengiðtil þess að vilja
koma misskilningi inn f lögirt, eil deildin
gæti nú gjört, hvað henm sýndist. i
Torfl Einarsson ságðist ekki ætía að
vera margorður um hásetagreinina, en hann
gæli þó ekki skilið, hvernig hægt væri að
sekta þá, ef þeir eigi varu nefodir á nafn,
þó að þeir færu f róður, og formaðurinn
kaliaði þá.
Hvað málið enerti, þitæfci það
mikinn tíma fyrir þingíð að leiðijettá það,
ef þess þyrfli með, og y>rðí hann fyrir
sitt leyti að segja það, að hann hefði fullkomlega vel ski|ið stjórnarfrumvarpið með

breytingnm nefndarinnarog hiltlíka. Hann yrði
þvi að haida, að bezt til fallið væri,að hafanefnd
til þess að leggja frumvörpin út, heldur enað
taka hvert frumvarpið af öðru svona úr garði
gjftrt. þar sero bannnú hefði áður aðhyllzt bið
fyrra, þá viidi hann hetdur halda sjer til
þess, enda þótt hann skoðaði þan bæði sem
fullbrúkanleg.
Ásgeir Evnarsaon kvaðst gefa atkvæði
sitt fyrir 26., 27. óg 16. gr., en hitt gæti
hann ekki álitið neinabót.
Jón Pjetursson kvaðst einnig haida, að
þingmaðurinn hnwdi gefa atkvæði fyrir 2.
greitt, að segja þegar hann læsi hana betnr;
hann vildi taka jþað tram^ð skipreki og akipreiki væri sitt hvað.
J6n Hjalialín sagðist raunar eigi vera
neinn lagagarpur, en sjer hefði þegar þótt
og þætti enn frumvarp stjórnarinnar vera
iriikið gótt, eins og það lægi nú fyrir. Að
þvf er málfærið eða orðfærið snerti, þá yrði
hann að játa, að hann hefði aldrei verið sá.
»púristi« eður mátskrúð&roaðar, að hann
hefði fundið bftllun hjá sjer til að fara að
leiðrjetta stýla. Sjer virtist mest vœri komið
undir þvf, að lögin befðu góðar og hagkvæmar reglor inni að halda, sem hverjum maooi
gætu verið (jósar. Hann kvaðst þó alls ekki
neita því, • að sjer þætti mállð á þessum
breytingaruppáslungum eitthvað Uðlegra og
snotrara. En hilt væri það, að sjer virtist
þingið hafa annað að starfa, en eyða tiraa.
sfnum við siíka smámuni, sem þetta þó óneitanlega væri. Hjer á þingi væri annað að
starfa en að halda málfræðislega fyrirteStra.
Hann væri sannfærðnr um, að bver aá, sem
á apnað borð skildi íslenzku, hann hlyti lika
að skifja þetta frumvarp. Aðrar þjóðir, sem
þó varla mnndu standa svo mjðg á baki oss
með Iftggjöf sína, væru ekki svo fjarska-sýtingsgamar með roálið, ef að eins ákvarðanirnar sjálfar væru heppilegar og samsvöruðii
dlgangi sinuw. þess vegna vonaði hann, að
þingdeildin Ijeti ekki þeftá og aonað eins
teija fyrir tnálinu.
Benidikt Kristjánsson kvaðst þó vons,
að flestum mundi þykja æskilegt, að máiið
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væri hreint og óbjagað á hverju sem væri.
Að því, er snerti það, er þingmaður Strandasýslu hefði stungið upp á, þá skyldi hann
játafúslega, að það væri fyrirhafnarminnst, að
frumvörpin kæmu með góðu máli til þingsinsEn þar sem sú væri eigi reyndin á, þá væri
þinginu nauðugur einn kostur að leiðrjetta
það sjálft. Enda væri ekkert á móti þvi, að
stjórnin fengi einu sinni að vita, að vjer vildum heldur hafa gott mál en bjagað mál, og
þá mundi þingið að líkiodum geta losazt við
þetta ómak. Nú væri einu sinni búið að
eyða tima og töluverðri fyrirhöfn til að lagfæra málið á þessu frumvarpi, og sýndist
sjer þvi skynsamlegra af þingdeildinni, að hún
tæki þær til greina; annars væri það eins og
bending tii stjórnarinnar, að hún gæti róleg
boðið oss hvert afskræmismál, sem henni
þóknaðist.
' Ásgeir Einarssontók það fram, að hinn 4.
konungkjörni þingmaður hefði gjört svo náinn
greinarmun á «skipreki»og«skipreik i», að hann
yrði að játa, að það væri sínum skilningi líklega ofvaxið að gripa það, þvi fremur sem
hann aldrei hefði heyrt þetta orð: «skipreiki»,
en hann væri nú enginn málfræðingur, svo
sem væri binn 4. konungkjörni þingmaður;
gæti það máske komið til af þvf.
Samt
sem áður vildi hann eigi leggja mjög mikla
áherzlu á þetta atriði. En af því uppástungumenn hefðu líka stytt greinina, þá væri hún
eigi eins skýr, og grein frumvarpsins, og tæki
eigi eins greinilega fram skyldur hlutaðeiganda í þessu tilliti. Þess vegna vildi hann
beldur halda krapti frumvarpsgreinarinnar,
en fegurð stýlsios á hinni nýju grein.
Benidikt Kristgánsson sagði, að það
værialveg satt, að meiningamunur væri orðinn á 2. grein við breytingaruppástunguna,
en hann yrði einmitt að telja þá breytingu
vera til bóta, þvi að, ef ekki væri þörf á
að senda hraðboða til hlutaðeigandi yörvalda,
þegar leiðin væri lengri en l'dagleið, þáværi
þvi siður ástæða til þess, ef leiðin væri styttri.
Landshöfðingi sagði, að, þó bann væri
binum beiðruðu uppástungumönnum samdóma um, að æskilegt væri að málið á

hverju sem væri yrði vandað sem bezt, þá
hlyti hann engu að síður að láta þá skoðun
sina i Ijósi, að þegar hin heiðraða deiid væri
einu sinni búin með atkvæðafjölda að samþykkja allmargar orðabreytingar við frnmvarpið, þá mundi það eigi vera samkvæmt
lilgangi þingskapanna, að koma á eptir fram
með nýtt frumvarp. Að öðru leyti hefði haun
ekkert sjerlegt að setja út á þessar breytingar i sjálfu sjer. :
Forseti kvaðst, fyrst eigi tækju fleiri til
máls, vilja bera breytingaruppástungiirnar og
frumvarpið, eins og það hefði verið samþykkt
við aðra umræðu, undir atkvæði, og fór atkvæðagreiðslan þannig fram:
1. grein frumvarpsins.
1. Breytingaruppástunga frá Benidikt Kristjánssyni, Jóni Pjeturssyni, Sighvali Árnasyni og Eiríki Kúld felld með 7 atkv.
gegn 3.
2. 1. gr. frumv. óbreyttsamþykkt i einu hljóði.
2. grein frumvarpsins.
3. Breytingaruppástungaáðurnefndra4þingmanna,sem óskuðu,að við haft væri nafnakall:
Já sögðu:
Benidikt Kristjánsson,
Eiríkur Kúld,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.
Nei sögðu:
Bergur Thorberg,
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Jón fijaltalín,
Stefán Eiriksson,
Toríi Einarsson,
þórður Jónasson.
Breytingaruppástungan þannig felld með
7 atkv. gegn 4.
4. 2. gr. frumv. óbreylt samþykkt með 7
atkvæðum gegn 3.
3. grein frumvarpsins.
5. Breytingaruppástungan felld með 7 atkvæðum gegn 4.
6. 3. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 7
atkvæðum.
4. grein frumvarpsins.
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7. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvœðum gegn 4.
8. 4. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 7
atkvæðum.
5. grein frumvarpsins.
9. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gégn 5.
10. 5. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 6
atkvæðum.
6. grein frumvarpsins.
11. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gegn 3.
12. 6. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 8
atkvæðum.
7. grein frumvarpsins.
13. Breytingaruppástungan, með nafnakalli:
Já sögðu:
Benidikt Kristjánsson,
Eiríknr Kúld,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.
Nei sögðu:
Bergur Thorberg,
Ölafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalln,
Stefán Eiríksson,
Torfi Einarsson,
þórður Jónasson.
Breytingaruppástungan þannig felldmeð
7 atkvæðum gegn 4.
14. 7. gr. frurav. óhreytt samþykkt með 7
atkvæðum.
8. grein frumvarpsins.
15. : Breytingaruppástungan felld með 7 atkvæðum gegn 4.
16. 8.gr. frumv. samþykktmeð 7 atkvæðum.
9. grein frumvarpsins.
17. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gegu 4. , ’
18. 9. gr. frumv. samþykkt með 7 atkvæðum.
10. grein frumvarpsins.
19. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gegn 4.
20. 10. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 7
. atkvæðum.
11. grein frumvarpsins.

21. Breytingaruppástungan felld með 7 atatkvæðum gegn 4.
22- 11. gr. frumv. samþykkt með 8 atkvæðum.
12. grein frumvarpsins.
23. Breytingaruppástungan; hjer ljet forseti
við hafa nafuakall.
Já sögðu:
Benidikt Kristjánsson,
Eirikur Kúld,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.
Nei sögðu:
Bergur Thorberg,
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalfn,
Stefán Eiríksson,
Torfi Einarsson,
þórður Jónasson.
Breytingaruppástungan þannig felld með
7 atkvæðum gegn 4.
24. 12. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 7
atkvæðum.
13. grein frumvarpsins.
25. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gegn 4.
26. 13. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 7
atkvæðum.
14. grein frumvarpsins..
27. Breytingaruppástungan felld með 7 atkvæðum gegn 4.
28. 14. gr. frumv. samþykkt með 8 atkvæðum.
15. grein frumvarpsins.
29. Breytingaruppástungan felld; með 6 atkvæðum gegn 4.
30. 15. gr. frumv. óbreytt samþykkt tiieð 8
atkvæðum.
16. grein frumvarpsins.
31. BreytingarupppástUngUn samþykkt með
10 atkvæðum.
32. 16. gr. frumv. fallin við atkvæðagreiðslu
nm 31. tölulið.
17. grein frumvarpsins.
33. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gegn 5.
34. 17. gr. frumv. óbreytt samþykkt með 6
atkvæðum..
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18. grein frumvarpsins.
35. Breytingaruppástungan felld með 7 atkvæðum gegn 4.
36. 18. grein frumvarpsins samþykkt með 7
atkvæðum.
19. grein frurrivarpsins.
37. Breytlngarupþástungan felld með 6 atkvæðum gegn 3.
38. 19. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt með 7 atkvœðum,'
20. grein frumvarpsins.
39. Breytingaruppástungan felld með 6 atkvæðum gegn 4.
40. 20. grein frumvarpsiní samþykkt með
7 atkvæðum.
21. grein frumvarpstns.
41. Breytingaruppástungan felld með 7 atkvæðum gegn 4.
i , :
42. 21. grein óbreytt samþykkt með 7 atkvæðum.
22. grein frumvarpsins. ,
43. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 atkvæðum gegn 4.
44. 22.gr.óbreytt samþykkt með 7 atkvæðum.
23. grein frumvarpsins.
45. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 atkvæðum gegn 4, 46. 23. grein obreytt samþykkt með 7 atkvæðum.
24. grein frumvarpsins.
'
47. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 átkvæðam gegn 4. ;
48. 24. grein óbreytt samþykkt með 8 atkvœðum.
25. gfein frumvarpsjns.
49. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 atkvæðum gegn 4.
50. 25. gr. óbreytt samþykkt með 8 atkvæðum.
26. grein frumvarpsiní.
;
51. Breytingaruppástunga 4 þiugmanna samþykkt með lO atkvæðum.
52. 26. grein frumvarpsins fallin við atkvæðagreiðslu ímSl. tölulið.
27. grein frumvarpsins.
53. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 atkvæðum gegn 4.
54. 27. gr. óbreytt samþykktmeð 8 atkvœðum.

28. grein frumvarpsins.
55. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 atkvæðum gegn 4.
56. 28. grein óbreytt samþykkt með 8 atkvæðum.
29. grein frumvarpsins.
57. Breytingaruppástunga 4 þingmánna felld
með 6 atkvæðum gegn 4.
58. 29. gr. óbreytt samþykkt með 8 atkvæðum.
30. grein frumvarpsins.
59. Breytingaruppástunga 4 þingmanna felld
með 6 atkvæðum gegn 4.
60. 30. grein óbreytt samþykkt með 8 atkvæðum.
61. Breytingaruppástunga |frá nefndinni): (
fyrirsögn frumvarpsins falli ©rðin: »fyrir
ísland" burtu, samþykkt i einu hljóði.
63. Frumvarpið i heild sirmi i því formi,
sem það þannig er f, samþykkt með 8
atkvæðum.
Var málið síðan afgreitt til neðri þingdeildarinnar.
FYRSTA BMRÆÐA
i neðri deildalþfaigis.
Á 34. fundi neðri deildár alþingis, 10.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu frumvarp tillaga úmskipaströnd, eins og það var samþykkt af efri
deild þingsins
Páll Pálsson, l . þingmaður Skapfellinga
sagði, að þegar bann hefði farið að lesa
frumvarp þetta, hefði hann sjeð, að málið
var stirt og ófslenzkulegt, og sumstaðar vafa
undirorpið, bvernig ætti að skitja það. Hantt
stakk því upp á, að nefhd væri sett til þess
að rannsaka framvarpið.
Pórarirm BSSvartson sagði, að þetta
væri áriðandi fromvarp og þyrftr því að
ganga vel frá því. Þetta frumvarp vœri illa
úr garði gjört; : málið ; óvandað og jafnvel
ýmsar ákvarðanir, sem nauðsynlegt væri að
breyta. Hann mælti því með þriggja ntanhá
nefnd.
Snorri Pálsson sagði,að frumvarp þettá
væri svo yfirgripsmikið, að eigi veittraf fimm
manna nefnd.
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NEFNDARÁLIT
Siðan var gengið til atkvæða, og var samþykkt, að málið gengi til 2. timræðu, með í málinu um frumvarp til laga um skipaströnd.
öllum atkvæðum. t’ví næst var gengið til
Nefnd þeirri, er hin heiðraða deild hefatkvæða um, hvort nefnd skyldi kjösa, og var ur kosið til að fhuga frumvarp til laga um
það samþykkt með 13 alkvæðum gegn 6. skipaströnd, virðist frumvarpið vlðast hvar
Var stungið upp á 3 manna og 5 manna ekki svo Ijósiega eða heppilega orðað, sem
nefnd.
3 manna nefnd fjekk ejnungis 4 æskiiegt væri, án þess þó að ástæða hafi
atkvæði. Um á manna nefnd var sökum ó- þótt lil að gjöra neinar verulegar efnisbreytglöggrar atkvæðagreiðslu við haft nafnakall og ingar; þótti það því hlýða, að gjöra tilraun
sögðu
til að lagfæra það, sem ábótavant virtist, og
«já:»
viljum vjer því leyfa oss að leggja fyrirhina
Benidikt Sveinsson,
heiðruðu deild svo látandi frumvarp.
Einar Ásmundsson,
Snorri Pálsson,
Páll Pálsson,
Einar Gíslason,
form. og framsóumaður.
skrifari.
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen.
Hjálmur Pjetursson,
Jón Sigurðsson,
FRUMVARP
Páll Pálsson, þingm. Skaptfellinga,
til laga um skipaströnd.
Snorri Pálsson,
1. grein.
þórarjnn Böðvarsson,
Hver, sem verður var við, að hafskip
þorlákur Guðmundsson,
sje í hættu, eða að strandað góz reki á land,
l’orsteinn Jónsson.
er skyldur að gjöra allt það, sem I hans
»nei:»
valdi stendur, til þess að bjarga mönnum og
Guðmpndur Einarsson,
gózi, enda skalhann tafarlaust skýra hreppHalldór Kr. Friðriksson,
stjóra frá óförum þeim, sem orðið hafa eða
Eggert Gunnarsson,
óttast má.
Grímur Tliomsen,
2. grein.
Guðroundur Ólafsson,
Nú verður skipreiki, og skal hreppstjóri
ísleifur Gíslason,
tafarlaust skýra lögreglustjóra frá. Til þess
Páll Ólafsson,
má hafa skyndiboða, og greiðist honum borgPáll PáUson, þingm. Húnvetninga,
un af gózi því, sem bjargað verður. LögStefán Stepbensen,
reglustjóri skal skýra amtmanni frá skipbroti
Tryggvi Gunnarsson,
með fyrstu ferð.
þórður í’órðjjrson,
3. grein.
og var 5 raanna nefnd þannig felld með 11
Skyldur er lögreglustjóri að fara þegar i
atkv, gegn 11- þávaraptur 3 manna nefnd stað þangað, sem skipreiki hefur orðið, og
samþykkt með 14 atkvæðum, og urðu fyrir skipa fyrir um björgun ; skal hann og vera
kos^jogu:
einlægt við, meðan verið er að bjarga, og bóki
Suorri Pálsson
roeð J4 atkv.
hann allt það, er gjörist.
Nú getur lögreglustjóri eigi farið vegna
Púll prestur Pálsson — 10 —
Grímur Tbomsen
—
7 —
sjúkleika eða embættisanna, og skal hann
( nefndinni var Snorri Pálsson kosinn þegar i stað senda mann í umboði sinu, er
formaöur og framsögumaður, en Páll prest- framkvæmi störf þau, er honom ber að leysa
ur Pálsson skrifari.
af hendi, þangað tii hann sjálfur getur komið,
enda ábyrgist hann það, er umboðsmaður
hans gjörir.
Hreppstjóri er skyldur að gjöra, fyrir
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hönd lögreglustjóra, arttar þær ráðstafanir, sem
þörf er á, til þess að bjarga hinu strandaöa
skipi, mönnum eða gózi, þangað til lögreglustjóri eða umhoðsmaður hans kemur lil. Slíkt
er og skylda annara, sein við eru staddir,
þar til hreppsljóri kemur; en ávallt skal gæta
þess, að ekkert sje gjört, er varni valdsinanni, þá er hann kemur, að rannsaka málið
og fá vissn fyrir, að engn sje spillt eða
týnt.
4. grein.
Nú rekur brot af skipi, sem orðið hefur
fyrir tjóni annarstaðar.eða nokkuð af farmi þess,
og skal hreppsijóri skýra lögreglnstjóra frá því
hið fyrsla, en eigi má hafa skyndiboð til þess,
nema stórt vogrek sje á land rekið, svo auðsætt sje, að það geti borið kostnað þann, er
þar af leiði. Lögreglustjóri ákveður, hvort
nauðsyn beri til, að hann fari sjálfur á rekafjöru, en að öðruin kosti segir hann fyrir um
það, hvernig fara skuli með vogrekið. Hreppstjóri skal gjöra þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru, til að bjarga vogreknnum, þangað til sýslumaður kemur, eða tilkynnir fyrirskipanir sínar. Sýslumaður skal með næstu
póstferð skýra amtmanni frá'vogrekum.
5. grein.
Nú er skipstjóri eða annar, sem er í
hans stað, viðstaddúr, og má enginn undir
því yfirskyni, að veita honnm hjálp, bjarga
nokkru móti vilja hans. En ef hjálpar er
ieitað, annaðhvort með merki, eða á annan
hátt, skal hún mótmælalaust í tje látin. Þó
verður það enn að vera undir skipstjóra komið, hvort hann vilji semja um björgun við
einstaka menn (8. gr.f, eða fela valdsmanni
að annast um hana. Sömuleiðis geta rjettir
eigendur, hve nær sem vera skal, látið afhenda sjer skip það og góz, sem bjargað er,
ef þeir eða umboðsmenn þeirra annaðhvort
ná samkomulagi við hlutaðeigendur um bjarglaun og kostnað, eða ef lögreglustjóri álítur,
að nægilegt sje boðið, og nægt veð verður
sett til tryggingar því, að það verði goldið,
jafnskjótt sem hlutaðeigendur vilja taka við því.
6. grein.
Skyldir eru allir verkfærir alþýðumenn

að vinna að bjðrgun, þegar hreppstjóri eða
lögreglnstjóri kveður þá til þess. Nú er
maður hjú annars manns, og skal húsbóndi
skyldur að ljá hann, er hann er þar til kvaddur. Svo skulu og þeir, sem eiga báta, hesta
og áhöld, sem á þarf að halda við björgunina, vera skyldir að láta það allt í tje, er
þeir eru kvaddir til þess.
7. grein.
Sje hvorki skipstjórnarmaður nje stýrimaðnr með hinu strandaða skipi eða gózi,
og hafi heldur enginn annar umboð eiganda
til þess að sjá um hagsmuni þeirra, svo og
ef hlutaðeigendur fela yfirvaldinu að annast
um björgunina (sbr. 5. grein), skal lögreglusijóri ákveða borgun þá, sem eptir sanngirni
ber þeim, sem björguðu, fyrir ómak þeirra
og fyrirhöfn; samt skal þeim, sem hlut eiga
i strandinu, og eru við eða koma að, heimilt
að skjóta ákvörðun lögreglustjóra um þetta
undir úrslit hlutaðeigandi amtmanns.
Þegar ákveða skal bjarglaun, skal iíta á
sjerstök atvik, sem hafa gjört mönnum hægra
eða örðugra fyrir að bjarga. Veita skal öllum
bjargendum hæfileg daglaun eptir atvikum
fyrir þann tíma, sem þeir eru við björgun samkvæmt tilhlutun valdsmanns eða annara, sem
hlut eiga að máli. t’annig skal lita á það,
ef þeir verða að missa arðsamrar atvinnu, svo
sem sjóróðra eða heyvinnu. Hækka má daglaun þeirra bjarganda, sem annaðhvort hafa
gengið mjög vel fram, eða stofnað sjer í hættu;
enda má og veita hreppstjórum, eða þeim,
sem valdsmaður felur á hendur umsjón við
björgun, hærri laun, er sambjóði atorku þeirra
og dugnaði, en þó eigi meiri en tvöföld við
daglaun þau, sem vant er veita bjargendum.
Auk daglauna skal einnig veita bjargenjdum
endurgjald fyrir kostnað þann, sem þeir hafa
haft við björgunina; svo skaloggreiða þeim,
er Ijeð hafa báta, hesta, kaðla og önnnr áhöld til björgunar, hæfilega borgun, og skal
ákveða hana á sama hátt sem bjarglaunin.
Skipbrotsmenn sjálfir skulu ávallt láta af bendi
til björgunar báta þá, kaðla og önnur áhöld,
sem skipinu fylgja.
Lögreglustjóra er heimilt að semja um
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björgun á skipi og gózi án þess að miða
borgunina við daglaun; þó rnega bjarglaunin
eigi vera meiri en þriðjungur andvirðis þess,
er biargað er. Eigi má gjóra samningiun áu
samþykkis skipstjóra, eiganda eða annara, sem
að rjettu eiga hlut að máli, ef þeir eru við.
8. grein.
Þegar skipstjóri, eða umboðsmaður hans
semur um björgun, skal gjöra samninginn
eða gangast undir hann í viðurvist lögreglustjóra, og skal lögreglustjórileiða athygli skipstjóra eða uinboðsmanns hans að því, að
hann eigi þurfi að ganga að afarkostum, með
því að lög geti kost á björgun l'yrir sanngjörn laun. Svo og skal lögreglustjóri með
berum orðum vara þann við, sem hlut á að
máli, þegar laun, sem samið er um, eru ósanngjörn. Nú á það ríki, sern skipstjóri er
úr, eða ábyrgðarfjelag umboðsmann i grennd
við slrandið, og skal skýra skipstjóra l'rá því,
svo hann geti sótt hann að ráðum, áður en
samningur er gjörður.
þegar skipstjóri eða sá, sem er í hans
stað, siðan lýsir yfir því, að hann vilji, að
samningurinn verði slaðfestur, skal gjöra
samninginn að fullu og öllu, og rita á hann
vottorð lögreglustjóra um það, sem þannig
hefur fram farið, og verðurþá samningurinn
skuldbindandi að lögum. Sje björgunarsamningur gjörður, og þessa eigi gætt, gelur skipstjóri, eða hver annar, sem á að gæta hagsmuna eiganda, mótmælt borgun þeirri, sem
ákveðin er i samningnum, og heimtað, að hún
verði ákveðin á þann hátt, sem fyrir er mælt
í 7. grein.
Eisi má fresta björgun, þótt mönnum
komi eigi saman um bjarglaunin, og skal tafarlaust láta i tje þá hjálp, sem kostur er á, enda
skal þá ákveða bjarglaunin samkvæmt 7. gr.,
ef eigi verði síðan gjörður samningur.
9. grein.
Nú hefur eigi verið gjörður neinn löglegur samningur um björgun, og skal þá
valdsmaður sjá um, að allt, sem gjört verðúr
til að bjarga skipshöfnitmi, skipi og gózi,
sje unnið svo fljótt, sem verða má, og á þann
bátt, sem bezt hentar eptir atvikum. Sjeu

likur til, að skipinu verði komið af grunni,
og það gjört hafíært, skal valdsmaður og
bjargendur kosta kapps nm, að svo megi
verða. Verði þessu eigi við komið, skal fyrst
og fremst bjarga ölltirn skipaskjölum og varðveita þau. Af gózi skal einkum fyrst bjarga
því, sem mest er vert. Muni þá, sem bjargað verður, skal flytja þangað, er eigi sje
hætt við, að þá taki út. Til þess að varðveita gózið, getur valdsmaður heimtað, að
látin sjeu í Ije hús einstakra manna, sem
annaðhvort eru auð eða þeir mega án vera
og eigi geta skemmzt við slika nolkun. Ef
mönnum semur eigi um húsaleigu, skal ákveða
hana á sama hátt, sem annan bjargkostnað
(7. gr.). Ef bjargað góz eigi verður varðveitt á þennan hátt, skal setja áreiðnnlegan
vörð, til þess því eigi verði stolið eða spillt.
hegar ráða skal varðmenn, verður þó að sýna
tilhlýðilega sparsemi, eins og við sjerhverja
aðra ráðstöfun, sem til björgunar kemur.
10. grein.
Ef skipbrotsmenn geta eigi sjálfir útvegað sjer við sanngjörnn verði húsnæði, mat
og aðrar nauðsynjar, þar á meðal hæfilega
aðhjúkrun á sjúkum, skal valdsmaður hlutast
til um, að þeim verði komið fyrir og útvegað
það, sem þeir viðþurfa, við sanngjörnu verði,
og kveður bann á um það.
Valdsmaður
sjer um greptrun dáinna skipverja, og skal
gjöra hana með svo mikiili sparsemi, sem
verða má, ef ekki er annað fyrir höndum til
þess, en það, sem bjargað hefur verið, og
skipstjóri og aðrir, sem hlut eiga að máli,
ekki heimta, að útförin sje gjörð nokkuð viðhafnarmeiri, enda greiði þeir sjálfir kostnaðaraukann við hana.
Svo skal og valdsmaður sjá um, að skipbrotsmönnum veilist fararbeini heimleiðis, er
þeir mega frá strandi hverfa, og þeir hafa eigi
sjálfir fararbeina. Geli skipbrotsmenn eigi
þegar komizt heim, annaðhvort vegna árstima, eða fyrir aðrar sakir, og eigi er þar í
nánd umboðsmaður hinnar úllendu þjóðar,
sem þeir eru af, nje nokkur sá, ergeti tekið
þá að sjer, skal lögreglustjóri sjá um, að
þeim verði komið fyrir í bráð. Ef það, sem
36*
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bjargað er, hrökkur eigi fyrir öllutn kostnaði, i sem fyrir skipað er í 8. grein, og, ef gjörður
má eptir ósk lögreglustjóra greiða það, sem er björgunarsamningur, skal geta þess.
12. grein.
á vantar, úr landssjóði til bráðabyrgða mót
Ilafa má hina venjulegu lögreglubók til
endurgjaldi frá rjettum hlutaðeigendum.
gjörða þeirra, sem að framan eru nefndar; en
,1. grein.
sje hún eigi við, má búa til sjerstaka bók tll
Strandbókin, sem lögreglustjóri skal rita afnota við einstakt strand. í bók þessa skal
i samkvæmt 3. gr., skal bera með sjer dag lögreglustjóri sjálftir rita blaðsíðutal, gegnum
«g stund, er honum var skýrt frá strandinu, draga hana og innsigla, og skal siðan senda
hver hafl fært honum fregn um það, og dag amtmanni hana, til þess hann rannsaki hana
og klukkustnnd, er hann samkvæmt henni og riti á hana vottorð sitt.
í hvert skipti, sem hætt er að bóka,
hafl komið til strandsins. Svo skal oe þar
skýra frá, hvar skipið og gózið var, og frá á- skal eigi að eins lögreglustjóri rita nafn sitt
sigkomulagi þesS, þegar hann kom að, hvort nndir hið bókaða, heldur einnig skipstjóri,
skipstjóri, skipverjar eða farþegar hafi verið hreppstjóri og tveir hinir helztu af bjargendá skipi, og skal greina nöfn þeirra. Próf um. Svo skulu og einnig vottar þeir skrifa
skal og halda yfir þeim, sem hlut eiga að undir, sem verið hafa viðstaddir við rannmáli, og bóka, hve nær og hvar fyrst varð sóknir þær, sem gjörðar hafa verið, til þess
vart við strandið, og hvað því hafi valdið; og að komast fyrir afbrot þan, sem orðið hafa.
enn allt annað, sem getur leitt i Ijós aðgjörðir Ef lögreglustjóri og skipstjóri, eða sá, sem
þeirra, sem hlut eiga að máli, eða það, hver er fyrir hans hönd, ekki geta skilið hvor
skipið eigi og hvað um mennina hafi orðið, annan, skal, ef því verðnr við komið, hafa
sem á skipinu vorn, o. s. frv.
Enn skal tvo lögfasta votta, sem kunni mál þeirra, og
bóka skýrslu um, hverjar ráðstafanir gjörð- skulu þeir vera túlkar, enda riti þeir nöfn
Bókina skal lesa upp
ar hafi verið til þess að bjarga, áður en sin undir bókina.
lögreglustjóri kom til, t. a. m. hve margir greinilega, svo öllum hlutaðeigendum gefist
menn hafl verið fengnir til að bjarga og halda kostur á að heyra, áður en skrifað er undir
vörð, hverjir bátar og önnur áhöld hafl verið hana.
Strandgjörðina má eigi leiða til lykta,
við höfð o. s. frv. Svo skal og bóka ályktanir þær, sem lögreglustjóri gjörir, til þess fyr en búið er að spyrja alla, sem hlut eiga
að koma björgun við eða halda henni áfram. að rnáli, hvort þeir viti af nokkru, sem óSkrifa skal og upp allt það góz, sem bjargað bjargað sje, og lögreglustjórinn sjálfur hefer, og skýra frá því svo nákvæmlega, sem ur ritað votlorð sitt i bókina um, að hann
unnt er. Að endingu skal getið alls þess í hafi ekki getað fundið neitt annað, sem bjarga
strandbókinni, sem fram fer og annaðhvort skyldi, en það, sem nefnt er í gjörðinni.
getur haft áhrif á rjettindi eiganda og bjarg13. grein.
Lögreglnsljóri hefur rjett til að vísa
anda sín á milli, eða orðið ábyrgðarhluti einburt öllutn þeim mönnum, sem enga hluthvers.
Lögreglustjóri skal hafa svo nákvæmt deild eiga í björgun eða gæzlu á hinu strandeptirlit, sem verða má, með þvi, að flutt verði aða gózi, og að öðru leyti eru óviðriðnir
burt það, sem bjargað er, því fengin geymsla strandið. Svo skal hann og vísa burtu þeim
og það varðveitt eptir ráðstöfun hans. Leiki bjargendum, sem gjöra sig óhæfa til þess
grunur á, að nokkuð hafi glataztaf því, sem starfs sökum ofdrykkju, óspekta eða ótrúbjargað er, eða sætt illri meðferð, skal rita mennsku. Taka skal þá fasta, sem eigi vilja
bráðabyrgðarrannsóknir um þetta í strand- fara með góðu, er þeim er vt'sað burt, enda
bókina. í hana skal einnig rita skýrslu um skal slíkur mötþrói varða þeim ábyrgð (sbr.
Lögreglustjóri sker úr öllum
það, sem fram hefur farið til fullnustu þvf, 29. gr. c).
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þr&lum, sem rísa af framkvæmdunum við
björgunina, og skal hann síðan bóka úrskurð
þann, sem hann kveður upp munnlega.
14. grein.
Lögreglustjóri skal sjá um, að matvæli
þau og drykkjarféng, sem skemmzt bafa, og,
ef til vill, kynnu að vera skaðvæn fyrir beilsu
manna, verði rannsökuð annaðhvort afnæsta
bjeraðslækni, eða, ef hann getur ekki komlð,
af tveimur möhnum, sem vit hafa á. Skulu
þeir þá láta uppi álit sitt um, hvort nota
megi vörurnar að eins með tilteknum sjerstaklegum skilyrðum, eða hafa þær til einhverra sjerstakra afnota, án þess að skaði
hljótist af; og, ef svo er, má að eins selja
vörurnar með þvl skilyrði, að það veröl gjört
kaupendum að skyldu, að verja þeim ekki til
annars. Skal lögreglusljóri sjá um, að þessu
verði hlýtt, og sje brotið gegn þvi, skal hegna
þeim, sqm hlut eiga að máli, rtieð því, að
gjöra vörurnar uppuekar, og eptir atvikum
með hæfilegri sekt, sem rennur { landssjóð.
Verði vörurnar ekki gjörðar upplækar, skal
dæma þaun, sem hlut á að máli, f sekt, er
að þ'ví skapi sje meiri, og fellur hún til landsSjóðs. Nú eru vörur svo spilltar, að heilsu
manna sje hætta búin, ef nýttar ern, og skal
ónýta þær undir umsjón lögreglustjóra sjálfs,
eða eptir boði hans með umsjón tyeggja áreiðanlegra manna, sem hann skipar til þess.
15. grein.
Nú er gTunsemd um, að næm sótt flyljist ínn í landið með skiphrotsmönnum, eða
strönduðu gózi, og skal lögreglustjóri sjá um,
að farið sje eptir lögum þeim og reglum, sem
6ett eru um sóttvarnir.
16. grein.
Sje vínföng eða aðrar vörnr, sem loll
skal af greiða að lögum, meðal þess, sem
bjargað er, skal Iðgreglusljóri sjá um, að
lollur verði goldinn af þeim.
17. grein.
Sje annaðhvort, að góz, »em bjargað er,
skemmist, ef það er geymt, eða iikindi sjeu
til, að það annara hluta vegna falli svo mjög
í verði, ef geymt er, eða geymslan hafi svo
inikinn kostnað í for «seð sjer, að það sje ó-

hagnr fyrir þá, sem hlut eiga að máli, að
gózið sje geymt, skal selja það við opinbert
uppboð svo fljótt sem verða má.
Svo má og selja við aukauppboð nokkurn
hluta af því, sem bjargað er, til þess að
útvega það fje, sem til útgjalda þarf, er eigi
verður frestað, ef eigi fæst fje að iání, eða
að eins með svo miklum afarkostum, að ölium hlutaðeigendum sje það meirí hagur, að
fjeð verði útvegað með slíkn uppboðf. Skal
helzt taka til þess þær vörur, sem mestur
kostnaður yrði við að geyma.
Jafnskjótt sem búið er að bjarga, skal
selja allt bjargað góz á uppboðsþingi, nema
sá, sem komið hefur fram með heimildir sínar fyrir því, að hann að rjettu eigi hlut að
máli, heimti, að sjer sje fengið það I hendur með þeim skilyrðum, sem ákveðin eru f
5. gr., og skal ávallt leitá atkvæða hans um
það.
18. grein.
Lögreglustjóri skal gjöra allar þær ráðstafunir, sem þörf er á, til þess að halda
uppboðið, og skal gjöra þær þannig, að vænta
megi, að gózið verði selt við sem mestu verði,
enda skal lita á atvik öll í hvert skipti. Hann
skai þannig sjá nm, að uppboðið verði vandlega birt þeim, sem í grennd búa, og í sveitum þeim, sem vænta má að uppboðsþingið
verði sólt frá. Sje um mikið góz eða skip
að ræða, skal birta uppboðið á verzlunarstöðum þeim, sem í grennd eru. Lögreglusljóri
skal enn fremur semja uppboðsskilmálana,
og skulu þeir vera svo, að þeir fæli engan
frá kanpi. Eigi má Ieggja neinn þann kostnað á kaupendur, að ekki sje nákvæmlega
skýrt Irá, hve mikill sje. Svo skal og setja
gjaldfrestinn, eins og venja er í hverju Iðgsagnarumdæmi, og má hann eigi vera skemmrí
en 14 dagar. Rjett er, að Jögreglustjóri annist um gjaldheimtu, ella feli hana öðrum
skilvisum manni, nema eigandi eða umboðgmaður hans kjósi annan gjaldheimtumann.
Eigi má gjaldheimtumaður heimta meir en
4°/0 að launum, en hálfu minna, ef goldið
er þegar við hamarshögg.
Lögreglustjóri skal leita atkvæðis skip-
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sljóra, eða umboðsmanns eiganda eður annara hlutaðeiganda um það, hve nær uppboð
skuli halda, um birtingu uppboðsins og uppboðsskiimála. Skal lögreglustjóri taka atkvæði þetta til greina, sem mest má verða
eptir atvikum, og einkum gæta þess, hvernig
það geti farið saman við hag hlutaðeiganda,
t. a. m. þeirra, er bjarga.
þessa skal og valdsmaður gæta ávallt í
úrskurðum sínum sem framast má verða,
þegar skipbrot verða.
19. grein.
Eigi það riki, sem hið strandaða skip er
frá, umboðsmann á landi hjer, skal hann, ef
enginn annar er við, sem hefur fullt umboð
fyrir alla, sem hlut eiga að máli, hafa heimild til að vera sjálfur viðstaddur, eða fulltrúi
hans, þegar verið er að bjarga, til þess að
gæta þar gagns hlutaðeiganda, og láta í Ijósi
álit sitt um ráðstafanir þær, sem kynnu að
vera hagfelldar í því efni.
Sama rjett á sá, sem sannar heimildir
sínar til þess, að vera erindsreki strandbótafjelags þess, sem tekið hefur hið strandaða
skip eða góz í ábyrgð.
20. grein.
Jafnskjótt og uppboð er haldið á því,
sem bjargað er, skal lögreglustjóri þegar
semja reikning um strandið, og leggja hann
fram í aukarjetti, svo hlulaðeigendum gjörist
kostur á, að kveða upp álit sitt um hatin.
Skal síðan tafarlaust, og áður uppboðsandvirði sje greitt, senda amtmanni reikning
þennan tvíritaðan með fylgiskjölum til endurskoðunar og úrsknrðar. Senda skal og eptirrit af sölubókinni, sjóferðaprófinu, gjörðabókinni um strandið og björgunina, svo og
skipaskjöl þau, sem bjargað er, og önnur
þess konar skjöl.
Amtmaður skal, er hann hefur lagt úrskurð á strandreikninginn, senda hlulaðeigandi umboðsmanni, ef skipið er frá ríki þvf,
er á slíkan umboðsmann hjer á landi, eða
útgjörðarmanninum, eða öðrum, sein eplir
löglega gjörðum skiptapajöfnuði verða álilnir
rjettir aðilar, og eigi þeir heimili á íslandi,
eða í Danmörku, en landshöfðingja ella beina

leið ásamt öllum skjölum um strandið, sem
nefnd eru að framan, og skal aintmaður
jafnframt skýra frá, hve nær vænta megi, að
hann geli sent andvirði skipbrotsgózins að
kostnaði frá dregnum. Skal amtmaðor selja
lögreglustjóra frest til þess að gjöra skil eptir
reikningi þeim, er hann hefur gjörl.
Sje
frestur sá að öllum jafnaði eigi lengri en i
vikur frá eindaga uppboðsgjaldsins, og skal
amtmaður hafa gætur á, að eigi dragist
greiðslan lengur, en hann hefur ákveðið.
21. grein.
Lögreglustjóri eða umboðsmaður hans
skal hafa 6 krónur í fæðispeninga hvern þann
dag, sem hann strandsins vegna þarf aðvera
fjærverandi frá heimili sínu að uppboðsdögunum einum undanskildum.
Borgun þessi
skul vcra þriðjungi hærri (9 kr.) þá daga, sem
hann verður að vera viðstaddnr á fjörunni,
til þess að skipa fyrir um björgun, lengur
en 8 stundir; en þar með má þó eigi telja
þann tíina, er hann ver til undirbúnings
strandbókarinnar, o. s. frv. {>ar að auki skal
greiða lögreglusljóra, eða umboðsmanni hans,
ferðakostnað að heiman og heim, eins ogfyrir
er mælt í reglug. 10. sept. 1830, 16. grein.
Lögreglustjóri fær 8 krónur fyrir sjóferðapróf það, sem halda skal, þegar lifandi menn
fylgja skipi eða gózi, til skýrslu um, hverníg
strandið hali að borið og hvað því haíi valdið, svo og fyrir próf það, er taka skal, og
senda amtmanni, þegar allir skipverjar hafa
týnzt, til uákvæmari skýrslu um atvik við skipbrotið. Lögreglustjóri skal án sjerstaks gjalds
framkvæma og rita í strandbókina aðrar gjörðir,
er að strandinu lúta, og skipbrotsmenn eða
aðrir, sem hlut eiga að máli, álíta nauðsynlegar; en jafnskjótt sem bjarggjörðin er til
lykta leidd og bókuð, og lögreglustjóri er
farinn frá strandinu, skal greiða borgun fyrir
gjörðir þær, sem síðar kunna að verða heimtaðar samkvæmt re^lug. 10. sept. 1830. t*ar
að auki skal amtmaður hafa gætur á, að
lögreglustjórinn haldi eigi að nauðsynjalausu
aukarjett í þessum málum, eða greini i
sundur gjörðir þær, sem snerta sama strand-
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ið, ef þær að lögum verða framkvæmdar í
einu lagi.
Lögreglustjórinn á gjald það, sem ákveðið er í reglugjörð 10. sept. 1830, fyrir
uppboð og eptirrit þau, sem senda skal
amtmanni.
22. grein.
Verði skipi eða góri bjargað, án þess
skipstjóri eða nokkur annar, er gengur í
hans stað, sje með, og ef enginn hefur gefið
sig fram, Sá er sannar fyllilega heimildir
sinar til þess, sem bjargað er, skal amlmaður tafarlaust birta strandið í frjettablöðum,
og skýra jafnframt nákvæmlega frá, hvar og
hve nær björgunin hafl orðiö, og frá einkennum skipsins og gózins og þvf öðrii, er
geti gjört það einkennilegt. þar að auk skal
amtmaður skora á eigendur að segja til sín
innan árs og dags frá sfðustu auglýsingu,
sanna heimildir sfnar til þess, sem strandað
er, og taka við þvf eða andvirði þess eptir
ávísun hans, gegn því að borga kostnaðinn.
Áuglýsinguna skal birla þrisvar sinnum
samfleytt í frjettabiöðum þeim á Islandi, sem
opinberar auglýsingar á að birta í, og ef
andvirði þess, sem bjargað er, að frá dregnum kostnaði, nemur 400 kr. eða meira,
einnig í frjettablaði Berlinga. Svo skal og
senda umboðsmönnum annara rikja, sem
settir eru á íslandi, eplirril af auglýsingunni.
þessi grein tekur að eins til vogreka
þeirra, sem I. gr. f opnu brjefl 4. maí 1778
ræðir um, en ekki þeirra vogreka, sem getið
er um í 2. og 3. gr. sama brjefs (sbr. opið
brjef 2. apríl 1853, og kanselibrjef 26. ágúst 1809).
23. grein.
þegar einhver helgar sjer það, sem
bjargað er, skal amtmaður prófa sannanir
þær, er hann leiðir að eignarrjetti sfnum.
Rjétt er, að amtaður skjóti máli til úrskurðar landshöfðingja, ef váfasamt er, og má
landshöfðingi, þó sönnunftini sje i einhverju
ábótavant, léggja þann úrskurð á eplir ár og
dag, að gózið komi i eigu þess, sem kallað
befnr tfl þess; enda sjeu mjög mikil líkindi
til þess, að hann sje rjettur eigandi. Fyr má

eigi selja gózið í hendur tilkallsmanni þeim,
er lög^önnun vantar fvrir eign sinni, nema
hann setji fullt veð fyrir því, að gózinu verði
skilað aptur, ef annar kemur, er helgi sjer
það að lögum. Ef tilkallsmanni þykir, sem
amtmaður hafl borið rjett sinn fyrir borð,
má hann skjóta málinu fyrir landshöfðingja,
og skal hann leggja úrskurð á það. Rjett
er og að tilkallsmaður skjóti máli sínu til
dóms.
24. grein.
Góz það, sem enginn helgar sjer innan
þess frests, sem nú var greindur, rennur í
landssjóð, og skal landshöfðingi sjá um, að
fje það greiðist. Nú ber það að, að ástæða
sje til að greiða aptur fje þelta úr landssjóði og leggur þá konungur úrskurð á
málið.
25. grein.
Nú flnnur maður mannlaust skip á sjó
eða skipsbrot, og skal hann flytja það til
lands, og þegar í stað segja hreppstjóra til.
Fer þá um björgun og sölu á skipi og gózi,
sem fyr var sagt.
Finnist skip á hafl úti,
ber flnnendum fyrir flutning þess til lands
þriðjungur andvirðis að frádregnum öllum
kostnaði við björgun og sölu; en finnist það á
fjörðum, víkum eða skammt frá landi, einn
fimmtungur. Núþykirfinnendum eigi launþessi
nægilegt endnrgjald fyrir starf sitt, og eiga
þeir kost á að gefa reikning fyrir það, sem
lögreglustjóri úrskurðar.
Ef andvirði vogreka hrökkur eigi fyrir kostnaði öllum, taka
fínnendur og bjargendur hlut íþeim hallaað
rjettri tiltölu.
26. grein.
Ályktanir lögreglustjóra liggja undir rannsókn og úrskurð amtmanns, og skal hann
sjálfur, ef sjerleg þörf gjörist, koma á strandið.
Ámtmaður skal, auk ferðakostnaðar, sem
iandshöfðingi ákveður f hvert skipti éptiratvikum, fá að fæðispeningum 8 krónur hvern
dag, sem hann dvelst við strand og fer
heiman og heim. Þetta gjald greiðist á
samá hátt sem annar kostnaður við strönd.
27. grein.
Rjett er að bera úrskurði amtmanna í

288
slökum skyldum á að gegna við björgun,
gjörzt sekur í afbrolum þeim, sem nefnderu
i a—c, skal hann þar að auki hafa fyrirgjört
sýslu sinni eptir málavöxtum.
Mál, sem rísa af afbrotum þeim, sem
þessi grein ræðir um, eru lögreglumál, ef
afbrot beyra ekki undir ákvarðanir binna almennu hegningarlaga.
Seklir renna í landssjóð.
30. grein.
Lög þessi, er leggja skal út á enska og
frakkneska tungu, skal hver lögreglustjóri og
hreppstjóri í þeim hjeruðum, þar sem skipströnd geta að borið, hafa i vörzlum sinnm,
bæði nokkur exemplör af lögunum sjálfum
embættismenn mega eigi heldur eiga þátt í og þýðingum þeirra.
öðrum fyrirtækjum einstakra manna, sem eru
í sambandi við strandmál, að þeir verði grunÖNNUR UMRÆÐA
aðir um blutdrægni. Enginn nefndra embættismanna má kaupa á uppboðsþingum
f neðri þingdeildinni.
Á 45. fundi neðri þingdeildarinnar, 20.
strandað góz. Embæltismenn, og þar á meðal
hreppstjórar, sem hafa umboð lögreglustjóra, dag ágústmánaðar, kom sarakvæmt dagskránni
sæti hegningu samkvæmt hegningarlögum til anoarar umrœðu fromvarp til laga um
25. júni 1869, 13. kap., fyrir afbrot gegn skipströnd með breytingum nefndarinnar.
því, sem fyrir er mælt í grein þessari.
Framsögumaður var annar þingmaður Ey29. grein.
firðinga.
Framsögumaður (Snorri Pálason) sagði,
a, Sá, sem vanrækir það, sem honum er
gjört aðskyidu í 1. og 2. grein laga þess- að eins og deildinni væri kunnugt, ættu ísara, skal sæta 10 til 100 króna sektum eða lendingar engin lög um skipströnd, þvl að
fangelsishegningu eða roeiri sektum eptir ákvarðanirnar í Jónsbókar zekabálki 12. kap.
atvikum, ef hann hefur gjört sig valdan væru varla teljandi með, þar eð þar væri
að óafsakanlegu hirðuleysi um líf og ekki talað um annað en vogrek og góz, sem
heilsu manna.
ræki í land mannlaust.
Sýslumenn hefðu
b, Sama hegning liggur við, ef einhver gegn þvi verið neyddir tii að fara eptir tilsk. 28.
því, sem fyrir er mælt í 3. grein, beitir des. 1836, en sú tilskipun væri einungis
einræði við björgun og varnar valdsmanni gefin fyrir Danmörku, en aldrei þingiesin bjer,
með því, að hafa nauðsynlegt eptirlit á og væri þvf eigi gildandi hjer á landi. Tilþví, sero bjargað er.
skipuo þessi væri að vísu mannúðleg, en allir
c, Nú sýnir maður mótþróa, hirðuleysi eða yrðu þó að játa, að betra væri að hafa iög,
óhlýðni við björgun, og skal hann eptir sem væru gild bjer á landi, heldur en ógild
málavöxtum sæta sektum eða fangelsi, lög, sem þar að auki ekki gætu átt við í
Þess vegna hefði stjórnin
nema önnur lög leggí meiri hegningn öllum greinum.
lagt
frumvarp
þettí
fyrir þingið; efri deíidin
við. Enda er rjett að færa niður eptir
atvikum bjarglaun þau, sem hinum seka hefði samþykkt það nær því óbreytt.
En
ella hefðu borið, eða svipta hann þeim nefnd þeirri, sero neðri deildin befði sett 1
að öllu.
þetta mál, hefði þótt orðfærið miður ljóst og
Hafi hreppsljóri, eða annar, sem sjer- heppilegt á mörgum stöðum, og því reynt

strandmálum undir landshöfðingja, ef nokknr þeirra, er hlut eiga að máli, heimta það;
en verði veruleg rjettarþræta af skiþstrandi
t. d. um það, hve mikil bjarglaun megi heimta
samkvæmt því, sem fyrir er mælt i 25. grein,
eða um rjettargildi bjargsamninga, eðaáþýðjngu þeirra, mega slik mál ganga til dóms
og laga.
28. grein.
Enginn embættismaður, sem gæta á hags
skipbrotsmanna, má í sínu umdæmi eiga hlut
í nokkrum bjargsamningi, eða þiggja gjafir
eða þóknun af skipbrotsmönnum, bjargendurn eða öðrum viðkomendum að launum
fyrir frammistöðu sína í strandmálum. Þessir
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til að bæta það, þótl tíminn til þess hafi
verið helzt til of naumur. Hann vildi því i
nmboði nefndarinnar fela deildinni mál þetta,
og vonaði hann, að hún samþykkti það þannig
orðað, og kvaðst hann hafa ástæðu til að
vona, að efri deildin samþykkti frumvarpið,
er það kæmi aptur til hennar.
þvi næst var frumvarp nefndarinnar lagt
til atkvæða og fjellu þau þannig:
I. grein samþykkt í einu hljóði.

5.
6.

—-----—-------------

með 21 atkv.
einu hljóði.

8. —-----með 20 atkv.
9. —------------- einu hljóði.
10. —------------ —
—
11. —
—— með 21 atkv.
12. —------ f einu hljóði.
13. —--------------— —

Þriðja CMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 27. fundi neðri deildar alþingis, 23.
dag ágústmánaðar kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp til laga um skipströnd. Engin umræða varð um málið og
var þvf gengið til atkvæða, og var frumvarpið
í heild sinni saraþykkt með2l atkvæði, og var
það nú aptur sent til efri deildarinnar, sökum
þess að það var breytt orðið.

Á 43. fundi efri þingdeildarinnar 25.
dag ágústmán, var frumvarpi til laga um
skipströnd, eins og það hafði varið samþykkt
i neðri deild alþingis, út býtt meðal þingmanna í efri þingdeildipni, og skoraði forseti
á nefnd þá, sem áður hafði fjallað um málið,
að láta uppi álit sitt um það.
ÁLIT
nefndarinnar i efri deild alþingis um frumvarp til laga um skipströnd, eins og það
var samþykkt i neðri deild þingsins.

Undirskrifuð nefnd, sem skipuð var f
efri deild alþingis f málinu um frumvarp til
18. —------ -----—
—
laga um skipaströnd, befur fengið frumvarp
19. —--------------— _
þetta á ný til umsagnar, eptir að neðri deild
20. —------ -----—
—
þingsins befur haft það til meðferðar og
21. —
—
—
samþykkt ýmsar breytingar við það.
22. —-----------—
Breytingar þessar eru að visu allmargar,
23. —--------------— —
en svo að segja allar einungis orðabreyting24. —
ar; virðast sumar þeirra að vísu fremur bæta
25.
------------_
_
málið á frumvarpinu, en margar þeirra eru
jafnvel i þessu tilliti þýðingarlausar, og fáeinar frerour til hins lakara. Við 6. og 18.
28. —------ með 21 atkv.
gr. eru gjörðar lítilfjörlegar efnisbreytingar,
29. —------ —
21 —
sem nefndinni að vfsu virðast óþarfar og
30. —
— — 21 —
fremur til að spilla en bæta, en á hinn bógFrumvarpið í heild sinni samþykkt í einu inn standa þær ekki á miklu.
hljóði.
Með þessum athugasemdum leyflr nefndFyrirsögnin saroþykkt án atkvæðagreiðslu. in sjer að ráða hinni heiðruðu þingdeild til,
Að frumvarpið þanni^ lagað gengi til 3. að fallast á frumvarpið, eins og það liggur
umræðu, samþykkt i einu hljóði.
fyrir.
Alþingi, 24. ágústm. 1875.
Bergur Thorberg. Á. Einarsson. St.Eiríksson.
17.

------ -------

_

_
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FJN l'MHÆBA
í efri deild alþingis.
Á 47. fundi efri þingdeildarinnar, 25.
dag ágústmán., kom mál þetta samkvæmt dagskránni lil einnar nmræðu. Hinu prentaða
áliti nefudarinnar hafði yerið út býtt meðai
þingmanna daginn áður, og hafði það þannig
ekki legið fyrir þingmönnum löghoðinn tima,
en landshöfðingi hafði geíið levfi til, að umræðan mælti þegar fara fram, og af þingdeildinni var, nú samþykkt með 10 alkvæðum, að svo ma-.tti vera.
Bergúr Thorberg kvað þitigdeildina hafa
fýrir sjer álit nefndar þeirrar, er kosin hefði
verið i málið.
Frumvarpið væri að efninn
til óbreýtt, feins og þessi deild hefði fallizt á
það. Þær breytingar, sem gjörðar hefðu verið
við frufnvarpið, væru að eins orðabreytingar,
og væru þær sumar til bóta, þar sem málið
væri víða liðogra; ep gumar aptur á móti
væru ejgj alveg. sjálfum sjer samkvæmar, og
væru eigi til bóta; en það stæði nú á litlu,
og væri ekki vert að ræða um það. Svo væri
t. a. m. þar sem valdsmaður, 1 ö greglustjóri og yfirvald væri haft
hvað í staðinn fyrir annað jöfnum höndnm;
en það gæti reyndar ekki verið misskilDÍngi
undirórpið.
2 efnisbreytíngar hefðu verið
gjörðar, sem nefndinni hefði þótt til hins
lakara.
Viðvíkjaridi 6. grein frumvarpsins
þá váerl sú breýting gjörð við hána, að eigi
væri bfeinlinis tekið fram, að hásetar og formenn skyldu skyldir til hjálpar, en það kynni
að vera, að greinin gæti einnig heimfærzt
upp á þá, og þannig innihjeldi það, feem nöuð-r
synlegt væri i þessn tilliti, og að skyldu
þeirra mánná ínætti heimfæra undir upphaf
greinariiinar. Bréytingarnar víð 18.gr. værn
eiginlega tvær breytingár. í 18. grein frumvarpsins, eins og það hefði komið frá efrí
deíldinni, stæöi, að birta skyldi uppboðið á
verzlunarstöðnm þeim, er i grennd væru; sjer
fyndist auglýsingin á verzlunarstöðnm talsvert þýðingarmikil, því að þangað kæmn
margir menn; harin æjlaði reyndár, að liklegt
væri, að hver lögreglustj'óri álití það skyldn
sína, að' birta uppboðið á verzlunarstöðum,

en þó væri það vfssara, að þeim væri boðið
það skýlaust. Æins virtist honum sú ákvðrðun eðlileg, að þess skyldi geta f uppboðsauglýsingunni, ef selja ætti skip; því að optast væru þeir fáir, er skip vildu kaupa, en
þeirra væri hvað helzt von frá verzlunarstöðunnm, og þangað kæmu llka flestir.
Yms
orðatiltæki væru það og, sem sjer þættu eigi
viðkunnanleg, en hann ætlaði ekki að leggja
mikla áherzlu á það, heldur mæla fram með
frumvarpinu, af því að málið væri þýðingarmikið og hefði í för með sjer mikla rjettarbót fyrir iandið.
Ásgeir Einarsson kvað framsögumann
hafa tekið fram flesta galla á frumvarpinu,
eins og það nú lægi fyrir; þó að frumvarpið
hefði áður verið vandskilið, þá yrði það nú
eigi skiljanlegra.
það, er helzt gæti vaidið
misskilningi, væri það, að skipstjóri og
skipstjórnarmaður væri haft trin
sama mann, og það hefði hann tekið fram
áður, en hann kvaðst reyndar ekki halda, að
það gæti vatdið misskilningi, þegar menri
sæju í þingtíðindunum, hvernig það ætti að
skiljast.
Eiríkur Rúld kvað þetta aldrei getá
valdið miklum misskilningi; það væri ómögulegt, að allir vissu eigi, hvað meint væri
með þessum orðum; gætu jafnvel valdið
miklu meiri misskilningi orðin «valdsmaður»
og «lögreglustjóri». Teldi hann það kostvið
frumvarpið, eins og það nú lægi fyrir, að
málið væri miklu betra, þó sumar breytingarnar væru næsta lítilvægar; gæfi hann fruihvarpinu fyrir þvf atkvæði sitt.
Ásgeir Einarsson kvað það geta vel verið, að málið væri betra, en meirt ósamkvæmni
væri aptur í þvi.
þá tóku eigi fléiri til máls, og var fruirivarpið borið npp til atkvæðá, og samþykkt í
einu hljóði. Kvaðst forseti mundu afgreiðá
það til laodshöfðin^ja sem lög;
Voru þan tíú fvo látandi.
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LÖG
um skipströnd.
1. grein.
Hver,, sem verður var við, að bafskip
s-je t bættu, eða &ð strandað góz reki áland,
er skyldur að gjöra allt það, setn i hans
vaidi stendur, til þess að bjarga möumim og
gózi, euda skal'bann (afarlau&t skýra hreppstjóra frá óförutn þeitn, sem orðið hafo eða
óttaðt má.
2. grein.
Nú verður skipreiki, og skal breppsljóri
tafarlaust skýra lögreglustjóra frá. Tit þess
mi hafa skyndiboða, og greiðist honmn borgitn af gózi þsí^ sem bjargað verður. Lögregliiatjóri skaJ skýra aœtmanrii frá skipbroti
sæð fyrstu ferð.
:
3. grein.
Skyldur er lögreglustjóri að fara þegar (
stað þ&ogað,, sem skipreiki hefttr orðið, og
skipa fyrir um björgun ; skal hann og vera
einlægt við, meðan verið er að bjarga, og bóki
hano alll það, er gjörist.
Nú getur lögreglustjóri eigi farið vegna
sjúkleika eða embættisanna, og skal hanri
þegar í stað senda mann í umboði sínu, er
fratökvæmi störf þau, er honum ber að leysa
af hendi, þaagað tii hann sjálfur getur komið,
enda ábyrgist haun það, er nmboðsmaður
hans gjörir.
Ilreppstjóri er skyldur að gjöra, fyrir
hönd lögreglitstjera, allar þær ráðstafanir, sem
þörf er á, tit þess að bjarga hinu strandaða
skipi, raönmum eða gózi, þangað til lögregiustjóri eða umboðsraaður hans kemur lil. Slikt
er og skylda a-nnara, sem við eru sladdir,,
þar til hreppstjóri kemur; en ávallt skal gæta
þe»Sy að ekkert sje gjört, er varni valdsmanni, þá er hann kemur, að rannsaka tnálið
og. fá vissu fyrir, að engu sje spillt eða1
týnt.
4. grein.
. Nú reknr brotaf skipi, sem orðið befur
fýrirtjóniannarstaðar.eðanokknö af farroi þess,
ittg skal hreppsljóri skýra lögreghistjóra frá því
ltið’ fyrsta, en eigi má hafæ skyndiboð til þe&s,
rtema stórl vogrek sje á laud íekið, svo auð-

sætt sje, að það geti borið koslnað þaDn, er
þar af leiði. Lögreglustjóri ákveður, hvort
nauðsyn beri til, að hann fari sjálfur á rekafjöru, en að öðrum kosti segir hann fyrir um
það, hvernig fara skuii með vogrekið. Hreppstjóri skal gjöra þær ráðstafanir, sem naoðsynlegar eru, til að bjarga vogrekunum,; þangað til sýslumaður kemur, eða tilkynnir fyrirskipanir síuar. Sýslumaður skal roeð næstu
póstferð skýra amtmanni frá vogrekum.
5. grein. ,
Nú er skipstjóri eða annar, sem er í
hans stað, viðstaddur, og má enginn undir
því yfirskyni, að veita honum hjáip, bjarga
nokkru móti vilja hans. En ef hjáípar er
leitað, annaðhvort roeð merki, eða á annan
hátt, skal hún rnótmælalaust ( tje látin. l’ó
verður það enn að vera undir skipstjóra komið, hvort hann vilji semja ttm björgun við
einstaka menn (8. gr.), eða fela valdsinanni
að annast um hana. Sömttleiðis geta rjettir
eigendur, hve nær sem vera skal, látið at’henda sjer skip það og gpz, sem bjargað er,
ef þeir eða umboðsmenn þeirra annaðhvort
ná samkomulagi við hlutaðeigendur um bjarglaun og kostnað, eða ef lögreglustjóri álítur,
að nægilegt sje hoðið, og nægt veð verður
sett til tryggingar því, að það verði goldið,
jafnskjólt sem hlutaðeigendur vilja taka við þvi.
6. grein.
Skyldir eru allir verkfærir alþýðumenn
að vinna að björgun, þegar hreppstjóri eða
lögreglustjóri kveöur ,þ| lil þess. Nú er
maður hjú annars manns, og skal húsbóndi
skyldur að ljá Itann, er haBn er þar tilkvaddur. Svo skulu og þeir, sem eiga báta, hesta
og áhöld, sem á þarf að halda. við björgunina, vera skyldir að láta það allt í tje, er
þeir eru kvaddir til þess.
7. grein.
Sje hvqrki skipstjórnarmaður nje stýrimaður með hinu strandaöa skipi eða gózi,
og hafi heldur enginn annar nmboð eiganda
til þess að sjá nm hagsmqni þeirra, svo og
ef hlutaðeigendur fela yfirvaldinu að annast
um björgunma (sbr. 5. grein), skal lögíeglusljóri ákveða borgun. þá; setu eptir sanngjrni
37*
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ber þeim, sem björguðu, fyrir ómak þeirra
og fyrirhöfn; samt skal þeim, sem hlut eiga
í strandinu, og eru við eða koma að, heimilt
að skjóta ákvörðun lögreglustjóra um þetla
undir úrslit hlutaðeigandi amtmanns.
þegar ákveða skal bjarglaun, skal líta á
sjerstök atvik, sem hafa gjört mönnum hægra
eða örðugra fyrir að bjarga. Veita skal öllum
bjargendum hæfileg daglaun eptir atvikum
fyrir þann tíma, sem þeir eru við björgun samkvæmt tilhlutun valdsmanns eða annara, sem
hlut eiga að máli. t’annig skal líta á það,
ef þeir verða að missa arðsamrar atvinnu, svo
sem sjóróðra eða heyvinnu. Hækka má daglaun þeirra bjarganda, sem annaðhvort hafa
gengið mjög vel fram, eða stofnað sjer í hættu;
enda má og veita hreppstjórum, eða þeim,
sem valdsmaður felur á hendur umsjón við
björgun, hærri laun, er sambjóði atorku þeirra
og dugnaði, en þó eigi meiri en tvöföld við
daglaun þau, sem vant er veita bjargendnm.
Auk daglauna skal einnig veita bjargendum
endurgjald fyrir kostnað þann, sem þeir hafa
haft við björgunina; svo skaloggreiða þeim,
er Ijeð hafa báta, hesta, kaðla og önnur áhöld til björgunar, bæfilega borgun, og skal
ákveða hana á sama hátt sem bjarglaunin.
Skipbrotsmenn sjálfir skulu ávallt láta af hendi
til björgunar báta þá, kaðla og önnur áhöld,
sem skipinu fylgja.
Lögreglustjóra er heimilt að semja um
björgun á skipi og gózi án þess að miða
borgunina við daglaun; þó mega bjarglaunin
eigi vera meiri en þriðjungur andvirðis þess,
er bjargað er. Eigi má gjöra samninginn án
samþykkis skipstjóra, eiganda eða annara, sem
að rjettu eiga hlut að máli, ef þeir eru við.
8. grein.
I’egar skipstjóri, eða umboðsmaður hans
semur um björgun, skal gjöra samninginn
eða gangast undir hann f viðurvist lögreglustjóra, og skal lögreglustjóri leiða athygli skipstjóra eða umboðsmanns hans að þvi, að
hann eigi þurfl að ganga að afarkostum, með
því að lög gefi kost á björgun fyrir sanngjörn laun. Svo og skal lögreglustjóri með
berum orðum vara þann við, sem hlut á að

máli, þegar laun, sem samið er um, eru ósanngjörn. • Nú á það riki, sem skipstjóri er
úr, eða ábyrgðarfjelag umboðsmann í grennd
við strandið, og skal skýra skipstjóra frá þvi,
svo hann geti sótt hann að ráðum, áður en
samningur er gjörður.
þegar skipstjóri eða sá, sem er f hans
stað, síðan lýsir yfir þvf, að bann vilji, að
samningurinn verði staðfestur, skal gjöra
samninginn að fullu og öllu, og rita á hann
vottorð lögreglustjóra um það, sem þannig
hefur fram farið, og verður þá samningurinn
skuldbindandi að lögum. Sje björgunarsamningur gjörður, og þessa eigi gætt, getur skipstjóri, eða hver annar, sem á að gæta hagsmuna eiganda, mótmælt borgun þeirri, sem
ákveðin er í samningnum, og heimtað, að hún
verði ákveðin á þann hátt, sem fyrir ermælt
í 7. grein.
Eigi má fresta björgun, þótt mönnum
komi eigi saman um bjarglaunin, og skal tafarlaust láta í tje þá hjálp, sem kostur er á, enda
skal þá ákveða bjarglaunin samkvæmt 7. gr.,
ef eigi verði sfðan gjörður samningur.
9. grein.
Nú hefur eigi verið gjörður neinn löglegur samningur um björgun, og skal þá
valdsmaður sjá um, að allt, sem gjört verður
til að bjarga skipshöfninni, skipi og gózi,
sje unnið svo fljótt, sem verða má, og á þann
hátt, sem bezt hentar eptir atvikum. Sjeu
likur til, að skipinu verði komið af grunni,
og það gjört haffært, skal valdsmaður og
bjargendur kosta kapps um, að svo megi
verða. Verði þessu eigi við komið, skal fyrst
og fremst bjarga öllum skipaskjölum og varðveita þau. Af gózi skal einkum fyrst bjarga
þvi, sem mest er vert. Muni þá, sem bjargað verður, skal flytja þangað, er eigi sje
hætt við, að þá laki út. Til þess að varðveita gózið, gelur valdsmaður heimtað, að
látin sjeu í tje hús einstakra manna, sem
annaðhvort eru auð eða þeir mega án vera
og eigi geta skemmzt við slíka notkun. Ef
mönnum semur eigi um húsaleigu, skal ákveða
hana á sama hátt, sem annan bjargkostnað
(7. gr.). Ef bjargað góz eigi verður varð-
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veitt á þennan bátt, skal selja áreiðanlegan máli, og bóka, hve nær og hvar fyrst varð
vörð, til þeas þvf eigi verði stolið eða spillt. vart við strandið, og hvað því hafi valdið; og
Þegar ráða skal varðmenn, verðurþó aðsýná enn allt annað, sem getur leitt í tjós aðgjörðir
tilhlýðilega sparsemi, eins og við sjerhverja þeirra, sem hlut eiga að máli, eðaþað, hver
aðra ráðstöfun, sem til björgunar kemur.
skipið eigi og hvað um mennina hafi orðið,
10. grein.
sem á skipinu voru, o. s. frv.
Enn skal
Ef skipbrotsmenn geta eigi sjálílr út- bóka skýrslu um, hverjar ráðslafanir gjörðvegað sjer við sanngjðrnu verði húsnæði, mat ar hafi verið til þess að bjarga, áður en
og aðrar nauðsynjar, þar á meðal hæfilega lögreglustjóri kom til, t. a. m. hve tnargir
aðhjúkrun á sjúkum, skal valdsmaður hlutast menn hafi veríð fenguir til að bjarga og balda
tii um, að þeim verði komiðfyrir ogúlvegað vörð, hverjir bátar og önnur áhöld hafi verið
það,sem þeir viðþurfa, við sanngjörnú verði, við höfð o. s. frv. Svo skal og bóka ályktog kveður bann á um það.
Valdsmaður anir þær, sem iögregiostjóri gjörír, til þess
sjer um greptrun dáinna skipverja, og skal að koma björgun við eða halda henni áfram.
gjöra hana með svo mikilli sparsemi, sem Skrifa skal og upp allt það góz, sem bjargað
verða má, ef ekki er annað fyrir höndum til er, og skýra frá þvi svo nákvæmlega, sem
þess, en það, sem bjargað hcfur verið, og unnt er. Að endingu skal getið alls þess í
skipstjóri Og aðrir, sem htut eiga að máli, strandbókinni, sem fram fer og annaðhvort
ekki heimta, að útförin sje gjörð nokkuð við- getur haft áhrif á rjettindi eiganda og bjarghafnarmeiri, enda greiði þeir sjálfir kostn- anda sin á milli, eða orðið ábyrgðarhluti einhvers.
aðarankann við hana.
Svo skal og valdsmaður sjá nm, að skipLögreglustjóri skal hafa svo nákvæmt
hrotsmönnum veitist fararbeini heimleiðis, er eptirlit, sem verða má, með þvi, að flutt verði
þcir mega frá strandi hverfa, og þeir hafa eigi burt þaðj sem bjargað er, því fengin geymsla
sjálfir fararbeina. Geli skipbrotsmenn eigi og það varðveitt eptir ráðstöfun bans. Leiki
þegar komizt heim, annaðhvort vegna árs- grunur á, að nokkuð bafl glataztaf því, sem
tima, eða fyrir aðrar sakir, og eigi er þar f bjargað er, eða sætt illri meðferð, skal rita
nánd umboðsmaður binnar útlendu þjóðar, bráðabyrgðarrannsóknir um þetta ístrandsem þeir eru af, nje nokkur sá, ergetitekið bókina. f hana skal einnig rita skýrslu um
þá að sjer, skal lögreglurtjóri sjá um, að það, sem fram befur farið til fullnustu þvf,
þeim verði komið fyrir f bráð. Ef það, sem sem fyrir skipað er i 8. grein, og, ef gjörður
bjargað er, hrðkkur eigi fyrir öllum kostnaði, er björgunarsamningur, skai getaþess.
12. grein.
má eplir ósk lögreglustjóra greiða það, sem
ílafa má hina venjulegu lögreglubók til
á vantar, úr landssjóði til bráðabyrgða mót
gjörða þeirra, sem að framan eru nefndar; en
endurgjaldi frá rjettum hlutaðeigendum.
11. grein.
sje hún eigi við, má búa til sjerstaka bók til
Strandbókin, sem lögreglustjóri skal rita al'nota við einstakt strand. f bók þessa skal
i samkvæmt 3. gr., skal bera með sjer dag iögreglustjóri sjálfur rita blaðsiðutal, gegnum
og stund, er honum var skýrt frá strandinu, draga hana og innsigla, og skal siðan senda
hver hafi fært honuin fregn um það, og dag amtmanni hana, til þess hann rannsaki hana
og klukkustund, er hann samkvæmt henni og riti á hana vottorð sitt.
f hvert skipti, sem hætt er að bóka,
hafi komið til strandsins. Svo skal oe þar
skýra frá, hvar skipið og gózið var, ogfráá- skal eigi að eins lögreglustjóri rita nafn sitt
sigkomulagi þess,,þegar hann kom að, hvort úndir hið bókaða, heldur einnig skipstjóri,
skipstjóri, skipverjar eða farþegar hafi verið hreppstjóri og tveir hinir heiztu af bjargendá skiþi, og skal greina nöfn þeirra. Próf um. Svo skplii og einnig vottar þeir skrifa
skal og halda yfir þeim, sem blut eiga að undir, sem verið hafa viðstaddir við rann-
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sóknir þær, sem gjörðar hafa verið, til þess
að komaat fyrir afbrot þau, sem orðið hafa.
Ef lögreglustjóri og skipstjóri, eða sá, sem
er fyrir hans hönd, ekki geta skilið hvor
annan, skal, ef því verður við koraið, hafa
tvo lögfasta votta, sem konni mál þeirra, og
skulu þeir vera túlkar, enda riti þeir nöfn
sín undir bókina.
Bókina skal lesa upp
greinilega, svo öllura hlutaðeigendum gefist
kostur á að heyra, áður en skrifað er undir
hana.
Strandgjörðina raá eigi leiða til Lykta,
fyr en búið er að spyrja alia, sem hlut eiga
að máli, hvort þeir viti af nokkru, sem óþjargað sje, og lögreglustjórinn sjálfur hefur ritað vottorð sitt í bóktna um, að hann
hafi ekki getað fundið neitt annað, sem bjarga
akyldi, en það, sem nefnt er í gjörðinni.
13. grein.
Lögreglustjóri hefur rjett til að vfsa
burt öllum þeim mönnum, sem enga hlutdeild eiga i björgun eða gæztn á hinu slrandaða gózi, og að öðru leyti eru óviðriðnir
strandið. Svo skal hann og vísa burtn þeim
bjargendum, sem gjöra sig óhæfa til þess
starfs sökum ofdrykkju, óspekta eða ótrúmennsku. Taka skal þá fasta, sem eigi vilja
fara raeð góðu, er þeim er vísað burt, enda
skal sliktir mótþrói varða þeim ábyrgð (sbr.
29. gr. c).
Lögregtustjóri sker úr öltum
þrætum, semrfsa af framkvæmdunum við
björgunina, og skal bann stðan bóka úrskurð
þann, sera hann kveður upp munnlega.
ii. grein.
.
Lögreglustjóri skal sjá um, að matvæli
þau ogdrvkkjarföng, sem skemmzt bafa, og,
ef til vill, kynnii að vera skaðvæn fyrir beilsu
manna, verði rannsökuð annaðbvort af næsta
bjeraðalækni, eða, ef hann getur ekki koraið,
af tveimur mönnum, sem vit hafa á. Skultt
þeir þá láta uppi álit sitt nm,: hvort nota
megi vörurnar að eins með tilteknura sjerstaklegum skilyrðum, eða hafa þær til einbverra sjerstakra afnota, án þess að skaði
hljótist af; og, ef svo er, má að eins selja
vörurnar; með því skilyrði, að það verði gjört
kaupendura að skyldu, að verja þeim ekki til

annars. Skal lögreglustjóri sjá um, að þessu
verði hlýtt, og sje brotið gegn því, skalhegna
þeim, sem hlut eiga að máii, með því, að
gjöra vörurnar npptækar, og eptir atvikum
með hæfilegri sekt, sem rennur í landssjóð.
Verði vörurnar ekki gjörðar upptækar, skal
dæma þann, sem hlut á að máli, í sekt, er
að því skapi sje meiri, og fellur hún til landssjóðs. N6 eru vörur svo spilltar, að heilsu
manna sje hætta búin, ef nýttar eru, og skal
ónýta þær undir umsjón iögreglustjóra sjálfs,
eða eptir boði bans með umsjón tyeggja áreiðaniegra manna, sem hann skipar til þess.
15. grein.
Nú er grunsemd um, að næm sóttílyljist inn í landið með skipbrotsmönnum, eða
strönduðu gózi, og skal lögreglustjóri sjá unt',
að farið sje eptir lögura þeim og reglum, sem
sett eru uin sóltvarnir.
16. grein.
Sje vfnföng eða aðrar vörur, sera toll
skal af greiða að lögum, meðal þess, sem
bjargðð er, skal lögreglustjóri sjá um, að
tollur verði goldinn af þeim.
17. grein.
Sje annaðhvort, að góz, sem bjargað er,
skemmist, ef það er geymt, eða líkindi sjeu
til, að það annara hluta vegna falli svo mjög
( verði, ef gevmt er, eða geymslan hafi svo
mikinn kostnað f för með sjer, að það sje óhagur fyrir þá, sem hlut eiga að máli, að
gózið sje.geymt, skal selja það við opinbert
uppboð svo fljótt sem verða má.
Svo má og selja við aukauppboð nokkurn
hluta af þvf, sero bjargað er, til þess að
útvega það fje, sem til útgjalda þarf, er eigi
verður frestað, ef eigi fæst fje að láni, eða
að eins með svo mikhim afurkostum, að öllum blutaðeigendum sje það meiri hagur, að
fjöð verði útvegað með slíku uppboði. Skal
belzt taka til þess þær vörur, sem mestur
kostnaður yrði við að geyma.
Jafnskjótt sem búið er að bjarga, skal
selja allt bjargað góz á uppboðsþingi, nema
sá, sem komið hefur fram með beimildirsínar fyrir því, að haan að rjettu eigi hlut að
máli, heimti, að sjer sje fengið það í hend-
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ur með þeim ’ skilyrðum, sem ákveðin eru í
5. gr., vg skal ávallt'leita atkvæða hans um
það.
18. grein.
Lögregiustjóri skal gjöra allar þær ráðstafanir, sem þörf er á, til þess að halda
uppboðið, og skai gjöra þær þannig, að vænta
megi, að gózið verði selt við sem mestu verði,
enda skal lita á atvik öll í hvert skipti. Hann
skal þannig sjáum, að uppboðíð verði vandlega birt þeim, sem í grennd búa, og í sveitiim þeim, sem vænta má að uppboösþingið
verði sóit frá. Sje um roikið'góz eða skip
áð ræða, skal birta uppboðið á verzlunarstöð*
um þeim, sem í grennd eru. Lðgreglusljóri
skal enn féemur seroja uppboösskilmálana,
og skulu þeir verasvo, að þeir fæli engan
frá kaupi. Eigi má leggja neinn þann kostnað á kaupendur, að ekki sje nákvæmlega
skýrt frá, hve roikill sjé. Svo skal ogisetja
gjaldfrestinhi eins og venja «r í hverju lögsagoarumdænri, og má hann eigi vera skemmrj
eh 14 dagar. Rjett er, að iögreglustjóri annist um gjaldheimtu, ella feli hana öðrum
skilvisum manni, nema eigandi eða umboðsmaður hgns kjósi annan 'gjaldheimtumann.
Eigi má gjaldbeimtumaður beírota meir en
4%að launum, en bálfri minna, eT goidið
er þegar við haroarehögg.
Lögregiustjóri skai leita atkvæðis skipstjóna, eð» umboðsmanns eiganda eður annara hlutaðeigánda um það, hve nær uppboð
skuli balda, um birtingu uppboðsins og uppboðsskilmfila. Skal lögreglustjóri taka atkvæði þetta til gréina, sem mesl má verða
eptir atvikum, og einkum gæta þess, hvernig
það. igeti farið saman við hag hlutaðeiganda,
t.a. m. þeirra, er bjargá.
þessa skal og valdsmaður gæta ávallt (
úrskurðum sínum sem frémast rná verða,
þegar skipbrot verða.

19. grein.
Eigi það rifcl, sem frið strandaða skip er
frá, umboðsmann á landi lijer/skai hann, ef
enginn aimar eí við, sem hefurfuWt umboð
fyrír alla, sem hlut eiga að tnáli, hafla heimild til að vera sjálfur viðstaddur, eða fulltvúi

hans, þegaf varið er að bjarga, til þess að
gæta þar gagns hlritaðeiganda, og láta f ijóst
álit sitt um ráðstafanir þær, serri kynnu að
vera bagfellidar í þvf efni.
Sama rjett á sá, sem sannar heimildir
sínar til þess, áð vera erindsreki strandbótafjelags þess, sem tekið hefur hið strandaða
skip eða góz i ábyrgð.
20. grein.
Jafnskjótt og uppboð er haldið á því,
sem bjargað er, skal lógreglustjóri þegar
semja reikning um strandið, og leggja hann
fram i ankarjetti, svo hlutaðeigendura' gjörist
kostur á, að kveða upp álit sitt um hann.
Skal síðan tafarlaust, og áður uppboðsandvirði sje greitt, senda amtmanni reikning
þennan tvíritaðan meðfylgiskjölumtil endursfcoðunar og úrskurðar, Senda skal og eptirrit af sölubókioDÍ, sjóferðaprófinu, gjðrðabókiUni um strandíð og björguniua, svo og
skipaskjöl þau, sem bjargað er, og önnnr
þess konar skjöl.
Amtmaður skal, erhanri hefur lagt úrskurð
á straridreiknÍDginn, serida hann hlutaðeigatídi umfroðsmanni, ef skipið erfráríkiþví,
er á slikan umboðsmann hjer á landi, eða
útgjörðarmannínfrm, eða öðrum, sem optir
löglega gjðrðum skiptapajöfnuði verða álit&ir
rjettir aðilar, og eigi þeir heimili á Islandi,
eða f Danmörku, en landahöfðingjaellá beina
leið ásamt öllum skjölum um strandið, sem
nefnd eru að framan, og skai amtmaður
jafoframt skýra frá, hve nær vænta mégi, að
hann geti sent andvirði skipbrotsgózins að
kostnaði frá dregnum. Skal amtmaður setja
lögreglustjóra frest til þessað gjöra skil eptir
reikningi þeim, er hann hefur gjðrt. ' Sje
frestur sá að öllum jafnaðl eigi lengri e®i 4
vikur frfi éindága uppboðsgjaldsins,' ög skal
amtmððar bafa jgætur á, að eigi 'dragist
greiðslan lengur, én harin hefur ákíveðið.
• 2t. grein.
Lögreglustjóri etða limboðémaður hana
skal bafa fi krónur í fteðáspieninga hvérn þann
dag, sem hann strandsios vegna þarf að verá
Qærverandi frá heimili sfnú að uppboðsdðgfcnum einum ondansfcildum.
Borguri þessi
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skal vera.þriðjungi hærri (9 kr.) þá daga, sem
hann verður að vera viðstaddur á fjörunni,
til þess að skipa fyrir um björgun, lengur
en 8 stundir; en þar með má þó eigi telja
þann tíma, er hann ver til undirbúnings
strandbókarinnar, o. s. frv. þar að auki skal
greiða lögreglustjóra, éða umboðsmanni hans,
ferðakostnað að heiman og heim, eins og fyrir
er mælt í reglug. 10. sept. 1830, 16. grein.
Lögreglustjóri fær 8 krónur fyrir sjóferðapróf það, sem halda skal, þegar lifandi meun
fylgja skipi eða gózi, til skýrslu um, hvernig
strandið haö að borið og hvað því hafi valdið, svo og fyrir próf það, er taka skal, og
senda amtmanni, þegar allir skipverjar hafa
týnzt, til nákvæmari skýrslu um atvik við skipbrotið. Lögreglustjóri skal án sjerstaks gjalds
framkvæma og rita i strandbókina aðrar gjörðir,
er að strandinu lúta, og skipbrotsmenn eða
aðrir, sem hlut eiga að máli, álíta nauðsynlegar; en jafnskjótt sem bjarggjðrðin er til
lykta leidd og bókuð, og lögreglustjóri er
farinn frá strandinu, skal greiða borgun fyrir
gjörðir þær, sem siðar kunna að verða heimtaðar samkvæmt reglug. 10. sept. 1830. Þar
að auki skal amtmaður hafa gætur á, að
lögreglustjórinn haldi eigi að nauðsynjalausu
aukarjett i þessum málum, . eða greini f
sundur gjörðir þær, sem snerta sama strandið, ef þær að lögum verða framkvæmdar í
einu lagi.
Lögreglustjórinn á gjald það, sem ákveðið er í reglugjörð 10. sept, 1830, fyrir
uppboð og eptirrit þau, sem senda skal
amtmanni.
22. grein.
Verði skipi eða gózi bjargað, áuþess
Bkipstjóri eða nokkur annar, er gengur i
hans stað, sje með, og ef engian. hefur gefið
sig fram,. sá er sannar fyllilega heimildir
sinar til þess, sem bjargað er, skal amtmaður tafarlaust birta strandið i frjettablöðum,
og skýra jafnframt nákvæmlega frá, hvar og
hve nær björguniu hafi orðið, og frá einkennom skipsios og gózins og þvi öðru, er
geti gjört það einkennilegt. þar að auk skal
amtmaður skora á eigendnr að segja til sín

innan árs og dags frá síðustu auglýsingu,
sanna heimildir sínar til þess, sem strandað
er, og taka við því eða andvirði þess eptir
ávísun hans, gegn því að borga kostnaðinn.
Auglýsinguna skal birta þrisvar sinnum
samfieytt í frjettablöðum þeim á íslandi, sem
opinberar auglýsingar á að birta i, og ef
andvirði þess, sem bjargað er, að frá dregnum kostnaði, nemur 400 kr. eða meira,
einnig i frjettabiaði Berlinga. Svo skal og
senda umboðsraönnum annara ríkja, sem
setlir eru á fslandi, eptirrit af auglýsingunni.
þessi grein tekur að eins til vogreka
þeirra, sem 1. gr. i opnu brjefi 4. mai 1778
ræðir um, en ekki þeirra vogreka, sem getið
er um i 2. og 3. gr. sama brjefs (sbr. opið
brjef 2. aprfl 1853, og kansellbrjef 26. ágúst 1809).

23. grein.
þegar einhver belgar sjer það, sem
bjargað er, skal amtmaður prófa sannanir
þær, er hann leiðir að eignárrjetti sínum.
Rjett er,að amtaður skjóti máli til úrskurðar landshöfðingja, ef vafasamt er, og má
landshöfðingi, þó sönnuninni sje i einhverju
ábótavant, ieggja þann úrskurð á eptir ár og
dag, að gózið komi í eigu þess, sem kallað
hefur tll þess; enda sjeu mjög mikil líkindi
til þess, að hann sje rjettur eigandi. Fyrmá
eigi selja gózið I hendur tiikallsmanni þeim,
er lögsönnun. vaútar fyrir eign sinni, nema
hann setji fullt veð fyrir því, að gózinu verði
skilað aptur, ef annar kemur, er helgi sjer
það aðlögum. Ef tilkallsmanni þykir, sem
amtmaður hafi borið rjett sinn fyrir borð,
má hann skjóta málinu fyrir landshöfðingja,
og skal hann leggja úrskurð á það. Rjett
er og að tiikallsmaður skjóti máli sínn til
dóms.

24. . grein.
Góz það, sem enginn helgar sjer innan
þess frests, sem nú var greindur, rennur í
landssjóð, og skal landshöfðingi sjá um, að
fje það greiðist. Nú ber það að, að ástæða
sje til að greiða aptur fje þetta úr landssjóði og leggur þá konungur úrskurö á
málið.
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25. grein.
Nú finnur maður mannlaust skip á sjó
eða skipsbrot, og skal hann flytja það tit
laods, og þegar í stað segja hreppsljóra til.
Fer þá um björgun ogsölu á skipi og gózi,
sem fyr var sagL: Finnist skip á hafl úti,
ber finuendum fyriT flutning þess til lands
þriðjungur andvirðis að frádregnum öilum
kostnaði við björgun og sölu; en flnnist það á
fjörðum, víkurt eða skámmt frá landi, einn
fimmtungur. Núþykirfinnendum eigi launþessi
nægilegt endúrgjald fyrir starf sitt, og eiga
þeir kost á að gefa reikning fyrir það, sem
lögreglustjóri úrskurðar.
Ef andvirði vog-i
reka hrökkur eigi fyrir kostnaði ðllum, taka
finnendur og bjargendur hlut íþeim hallaað
rjettri tiltölu.
26. grein.
Ályktanir lögreglusljóra liggja undir rannsókn og úrskurð amtmanns, og skal hann
sjáifur, efsjerleg þörf gjörist, koma á strandið.
Arttmaður skal, ank ferðakostnaðar, semi
landshöfðingi ákveðufr f hvert skipti eptiratvikura, fá að fæðispeningum 8 ferónur hveru
dag, :sem hann dvelst við strand og fer
heiman og heira. Þetta. gjald grerðist á
sama hátt sert annar kostaaður við strönd.
i„- ■- 27. grein.
.
, Iljetter að berá úrskurði amtmannaí
atrandmálnm uudirlandshöfðingja, éf nokkur þeirra, er hkit eiga að máli, heimtaþað;
en verði veruleg rjettarþræta af skipstrandi,;
t.di um það, hvemikilbjarglaun megi heimta
samkvæmt þvi, sem fyrirermælt í 25. grein,
eða um rjeltargildi bjargsamninga, eðaum þýðingu þeirra, mega, slik raál ganga tíldóms
ogi'Iaga,.
.
. .
28. grein.
; Enginn embættismaður, semgætaáhags
skipbrotsmanná, má í sfnu umdærai eigahlut
f nokkrura bjargsamningi, eða þiggjagjafir
eða þóknun af skipbrotsmönnum, hjargendum eða öðrum viðkomendum að launum
fyrir- frpmfnistöðu sfnai strandmálum. Þfessir

aðir um blutdrægni. Enginn nefndra embættismanna mákaupa á uppboðsþingum
strandað góz. Embættismenn, og þar á meðal
hreppstjórar, sem hafa umboð lögreglustjóra,
sæti hegníngu samkvæmt hegningarlögum
25. júní 1869, 13. kap>, fyrir afbröt gegn
því, sem fyrir er mæll í grein þessari.
.
29. grein.
í<
■•■
a, Sá, sem vanrækir það, sem honnm er
gjört aðskyldu 71. og 2i grein laga þessara, skal sæta lOtil 100 króná sektum eð«
fangelsishegningu eða meiri sektum eptir
atvikum, ef hann hefur gjört sig váldán
að óafsakanlegu birðulevsi um líf' Og
heilsu manna.
b, Sama hegning liggur við, ef einhver gegn
. .því, sem fyrir er mælt i. 3. grein, beitir
einræði við björgun og varnar þannig valds. manni, að hafa nauðsynlegt eptirlit A
þvi, sem bjargað er.
c, Nú sýnir maður mótþróa, hirðuleysi eða
óhlýðni við björgun, og skal hann eptir
málavö&tnm sæta Jsektum eða fangelsi,
nema önnur lög leggi meiri hegningu
'ivið, Enda er rjett að færa niður ieptir
atvikum bjarglaun þau; semhinumseka
ella héíðú j borið, eða svipta hann þeim
, . að Öllu.
•■■
’ •
•"■
Hafl hreppstjpri, eða anttar, sem sjérstökum skyldnm á að gegna yið björgun,'
gjörzt, sekur. í afbrotum þeim, semhefnd eru
í a—c, skal hanú þar að auki hafa fyrirgjðrt
sýslu sinni eptir máiavöxtum.
>
Mál, sehi rísa.af afbrotum þeimj sem
þessi gfein ræðir upi, eru lögreglumál, ef
afbrot heyra ekki: ithdir ákvarðanir hinna «1mennu hegningarlaga.
Sektir rehoa í landssjóð.
30. grein.
• > ■
Lög! þessi, ’dr leggjaí skal át éenskaog
frakkneska tungu,í skal hver lögreglustjóri óg
hreppstjóri í þéim hjeruðum, þar aem fekip-,
strönd geta að borið, hafa> í vörzlum sínum
bæði nokkur exemplön af lögupum ' sjálfum
>;
>- ■ ■
>
ertbætttsmenn rtegB eigi heldur eiga þátt i Ug þýðihgum þeirra.
öðíum ;{yrirtíækjmoeiö8takra manna, sem eru
i sambandi við strahdmál, að þeir verði grún38
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VI.
FRUMVARP
til laga um ljósmæðraskipun á Islandi.

greiða.
Samt skal fyrst um sinn, eins og
gjört hefur verið hingað til, horga laun tveggja
ijósmæðra i Reykjavík úr landssjóðnum, og
laun Ijósmóðurinnar á Vestmannpeyjum úr
læknasjóðnum íslenzka. Kostnaðinn við kennslu
ljósmæðra skal greiða úr hlutaðeigandi amtsjafnaðarsjóði; samt skal Reykjavíkurkaupstaðnr fyrir silt leyli sjálfur greiða þessi útgjöld.
ó. greiu.
Engin getnr orðið Ijósmóðir, neroahún
hafl ootið kennsin og gengið nndir próf annaðhvort á hinni konunglegu fæðingarstofnun
i Kaupmannahöfn eða hjá landlækninum á
íslandi, og fengið skírteini um, að hún hafl
tekið próflð. Ljósmæðurnari Reykjavik skulu
hafa notið kennslu á hinni konunglegu fæðingarstofnun.
6. grein.
Ljósmæðurnar ent skyldar til, tafarlaust
að láta t tje sjerliverri sængurkenu í umdæmi þeirra, sem æskir þess, aðstoð sfoa.
Ljósmóðirin hefur rjett til, auk fararbeina ókeypis fram og aptur, að fá sanngjarna þókn: un fyrir yörsetu og aðbjúþrun bjá sjerhverjnm þeim, sero notar aðstoð hennar. Þyggi
sængurkonan styrk úr sveitarsjóð, skal sveitin skyld til að greiða þeirri Ijósmóður, sem
situr yfir konunni, auk fararbeina ókeypis, í
þóknun 8 áhi. eptir roeðalverði verðlagsskrárinnar. í forföllum hjeraðsljósmóðurinnar er
Ijósmóðirin í því nmdæmi, sem næst er, skyld*
til, ef húh getur komið þvi við án þess að
vanrækja sitt eigið umdæroi, að sitja yfir
konum þeim, sem leita aðstoðar Uennar.
7. grein.
Að þvi leyti, er snertir framkvæmdir á
skylduverkum þeirra, eru Ijósmæðurnar undír
umsjón landlæknis og bjeráðslækna, og skulu
þær samvizkosamlega breyta, eptirhinm almenno reglugjörð fyrir Ijósmæður, sem landlækoirinn hýr til og stjórnarráðið fyrir feland
samþykkir,
8. grein.

1. grein.
Sjerhverri sýslu landsins skal skipta i
ljósmæðrahjertið; hversu mörg þau skuli vera
( hverri sýslu, og hvað stór urnmáls, ákveð-.
ur amtsráðið eptir uppástungu hlutaðeigandi
sýslunefndar.
Sjerhver hinna islenzku kaupstaða skal
vera Ijósmæðra-iimdæmi út af fyrir sig, og
ákveður hlutaðeigandí bæjarstjórn eða bæjarráð, hvað tnargar Ijósmæður skuli vera i kaupstaðmim.
2. grein.
Svo fljótt s,em vérða má skal í hvert
Ijósmæðraumdæmi setja eina Ijósmóðnr, eða,
ef svo kaun að. vetða ákveðið uin kanpstaðkia, fleiri Ijósmœður, og skulu þærhafatekið
próf ( yflrsetufræði. Ljósmæðnrnar skulu hafa
bústað I umdæminu, og í sveilahjeruðunuro
þar, sem sýslunefodinni þykir tienta.
Amtmaður skipar ljásmæðurnar.
3. greio.
í Reykjavíkurtimdæroi skulu Ijósmæðurnar, hver um sig, hafa 100 kr. í laun á ári;
f hiujum kaupstöðnnnm og sömuieiðis á Vestmannaeyjum 60 kr., og I sveitahjeruðuoum
40 kr. Eplir 10 ára góða þjóuustu i sveitahjeraði skal þar að auki veita 20 kr. viðbót,
og. shalþeasi ákvörðun einnig ni til þeirra
Ijósmæðrn, sem nú eru. Álíli sýslunefndin,
að eigi sje næg ástæða til að veita launaviðbót eptir aidri, skal hera málið upp fyrir
aratsráðinu, og leggur það þá máiið undir
úrskurð landshöfðingja. Þegar IjósroæðUr fá
lausn sökum aldurs eða heilsabrests, má veita
þeim eptirlaun, sem sjeu miðuð við þann
tíma, er þær hafa vertð viði, og dugnað þeirra,
ensarot mega eptirlannin ehkifara fraití yflr
það, sem Ijósroæðumar bafa haft f launá
ári að aldurstillaginu með töldu.
4. grein.
Kóstnað þann, sem gengur tillanna og
Brjóti nokkur tjósmóðirgegnþvi, gem
eptirlauna ljósmæðrannaa, svo og til að út- henni er gjört að skyldu með lðgum þessnm
vega þeim verkfæri þau, sem þörf er á, skal og reglugjörðinm fyrir ljósmæðnr, skal búo,
hlutaðeigandi kaupstaður eða sýslufjelag að þvi leyti þyngri hegnróg ekkl liggur við
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afbroli befinar eptir giidandi lögum, sæta
sektum, setn renna í landssjóð, og vtírði
hún sek á ný og sjeu ittjög mtklar sakir til,
og sjer í iagi ef húa óptar eti einu sinni
hefht skorazt undan að vitja sængurkönu
tafarláust, skal henni vikið frá. Ef nokkur
ijósmóðir Ijóstrar því upp, sem kona, er
orðin er barnshafandi i lausaleik, hefurtrúað
lienni fyrir, skal henni þegarvikiðfrásýslu sinni.

Ath iigaseradir.
við lagafrumvarp þetta.
það hefnr lengi verið viðurkennt, að
brýn nauðsyn sje til, að gjðra verulega breyting á Ijósmæðrdskipun á ísiaudi. Auk tveggja
Ijósmæðra í ReykjaVík, sem fá laun úr landssjóðhum, og Ijósmóðúr á Vestmannaeyjom,
sem hefnr tauh áf læknasjóðnum rslenzká, eru
nú á ísiandi að eins skipaðár 65 ijósmæður,
og til láuna handa þeim eru samkvæmt konungshrjefl 2O.júní 1766 að eins veittir lOOrd.
éða 200 kr. alls, sem skipt er milli þeirra á
ári liverju.
En auk þess, að Ijósmæðrum
þessttm er mjög ójafnt skipt niður á landið, þar
seth nú sem stendur, eru alls 37 í suðurútndæmínu eða hjer um bil 1 Ijósmóðir fyrir
hverja 650 manns og hverjar 12 fæðingar,
en i vesturumdæminu 8 ljósmæður eða að
tiltölu 1 fyrir hverja 2,125 manns og hveijar 69 fæðingar, og í norður- og austurumdæminu 23 Ijðsmæður eða að tiltölu 1 fyrir
hverja 1,200 manhs og fyrir hvefjar 39 fæðingar, þá er það hvorttveggja, að Ijósmæðurnar eru ekki svo margar, sem vera skyldi,
sökum viðáttu landsins, til þess að verðá
mönnum að nægu liði, enda verður eigi við
þvt búizt, að svo ihargar hæfar konur, sem
nægir, sækist optir þvi, að verða Ijósmæður,
þögar þéim eigi verðúr boðin nokkurn veginn
haéflleg borgun fyrir starfa þeirra, setn optsinnis er mikinm örðégleik bundinn. Sök«m þessa hafa og af og til komið til stjórnarinnar uppástungur um endurbætur á IjósmæðraSkipun á íslandi, bæði frá hinum fyrra
Uodlækni J. Thorsteosen og Sehléisner jústizráðiogfrá landlækrunuttt, semúú er, jústizráði

J. Hjaltaltn; síðan var leitað álita um málið
bæði hjá hjeraðslæknuiri á fslándi og yíir
vöidunum þar, en irteðþvíembættismenn
þessa greindi svo mjög á um, tevernig þessu
mátefni yrði sem bezt fyrir knmið, og végtta
þess, að það fje, sem með þurftij eigi var
fyrir höndum, varð að fresta, að koma málinu lengra áleiðis, þangáð til búið var að
koma þeirri Iðgtin á svéitastjörnarmálefni fslands, setn um svo langan titrta hafði verið
t vændum. Eptir að kornin var 'út tiiskipun
um sveitasljórri á íslandi 4. mat 1872, vár
lagt fyrir alþingi 1873 frumvat p til tilskipunaf um Ijósmæðfakkipun á íslaitdi, sem byggt
var á álitsskjölum þeim, sem fengizt höfðu
frá stjórnarvöldum á ísiandi og sjer í iagi á
uppástnngu frá stiptamttnanninum yflr íslandi, sem þá vár; en með því alþingi, endá
þótt það víðurkenndi, að nauðsyn væri á, að
komið yrði haganlegra skipnlagi á ura þetla
mál, óskaðij að þvi væri frestað, hefur stjórnarráðið, þar sem áiitið vérður, aðþær tálmanir, sem þá voru því til fyrirstöðu, jað málinu yrði framgengt, nú sjeu hórfnar í öilum
verulegum greinum, fundið ástæðu til, að
ieggja tjeð lagafrumvarp fyrir á ný; frumvarpið er óbreylt að efnintt til, en breytingar þær, sem gjörðar eru á því að forminu
til, eru afleiðingar af þvi, að stjórnarskrá
fyrir fsland síðan er komin ut.
Um hinar einstöku greinir frumvarpsins
skal þess getið, sem hjer segir.
Um I. og 2. gr.
Með því að kostnaðarins vegna muo
ógjörandi, að setja Ijósmóðtir i hvern hrepp,
verður að skiþta sýsiunum í svo mörg Ijóstúæðrabjeruð, sem henta þykir eptir því,
hvernig til hagar á hverjum stafi, og þar eð'
eigi verður álitið hagfellt, að ákveðæ 1 lögiunurti töiuog stærð hjeraðanna, með þvi það
kann að þykja æskilegt sökurn þess að fólksfjöldínn eýkst eigi jafnt alstaðar og vegna
annara kringumstæðay að gjora við og við
breytiúgu á hjéruðonrtm, er þáð samkvæmt
tilakipuu 4. mai 1872> 39. gr., 4., sbr. 52.
gr., 1., falið amtsráðnrtuín á hendur, að á38*
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kveða tölu og slærð hjeraðanna eplir uppá'stungum sýslunefndanna.
Eins og Reykjavík hingað til hefur verið
Ijósmæðra-umdæmi sjer, hefur þótt rjettast,
að einnig hinir kaupstaðirriir eplirieiðis skyldu
vera Ijósmæðra-umdæmi út af fyrir ðig.
Dm 3. gr. t
í einu af fyrnefndum álitsskjölum, sem
komið bafa frá stjórnarvöldunum á íslandi,
var stungið upp á, að laun ljósmæðranna
skyldú vera 40—60 kri eptir stærð umdæmisins, fólksfjölda og efnahag o. s. frv.,
og mun það vera svo að skilja, að Ijósmæðurnar í hinum stærri og fjölmenúari hjeruðum skyldu hafa meiri laun, og Ijósmæðumar í hinum minoi hjeruðum minni laun. En
bæði gæti þetta hæglega leitt til, að launin
kæmu ójafnt uiður, enda verður að geta þess,
að Ijósmæðurnar í minni hjeruðunum að
ölium jafhaði þurfa að fá hærri föst laun,
en ljósmæðurnar í hinum stærri umdæmum,
af því þær hjer geta unnið sjór langtum
meira inn en hinar. það hefur þvi þótt rjettast, að veita öllum hjeraðsljósmœðrum i
sveitunum sömu laun og láta þau vera 40
kr., og að veita þeim í viðbót 20 kr. eptir
10 ára góða þjónustu; skyldi viðbót þessi
einnig veitt þóim ljósmæðrum, sem eru við,
þegar lögin öðlast gildi, ef þær terða skipaðar hjeraðsljósmæður samkvæmt þeim, þannig
að þau ár verði talin með, sem þær eru
búnar að vera Ijósmæður.
Með því samt sem áður sjerstök atvik
gela verið til þess, að veita ekki kumaviðbót eptir aldri ístöku tilfellum, er ákvörðun
þeirri bætt við, að ;sýslune£ndin geti borið
rriáliðupp fyrir arnlsráðinu, til þess það verði
tagt uhdir úrskurð landshöfðingja.
I’að þykir hæBtegt, að Ijósmæðurnar í
Reykjavík fái 100 kr. laun, og Ijósmæðurnar i hinum kaupstöðunum og á Vestnianna,eyjum 60 kr., en eigi er það álitið nauðsyn+
legt, að veita þeim launaviðhól eptir aldri,
og,má geta þess um Ijósmæðurnar i Reykjavík, að svo er ráð fyrir gjört, að þeitn vorði
gjört að skyldu að taka við kvennmömnum

til kennslu undir umsjón og tilsögn landlæknis.
Að endíngu befur þótt sanngjarnt, að
gefa öllum Ijósmæðrum vonir nm hæfileg
eptirlaun, þegar þær fá lausn sökum aldurs
eða heilsubrests, eins og til þessa hefur átt
sjer stað um Ijósmæðumar í Reykjavík, er
þær hafa farið frá.
Um 4. gr.
Með þvi að álíta verður, að Ijósmæðraskipunin sje sveitarmálefni, getur það eigi
orðið umtalsmál, að veita tillag til þessa,
sern meira nemi, úr landssjóðnum eða læknasjóðnúm, og það þvi síður, sem verja verður talsvert meira fje en áður af sjóðum þessum tii þess að bæta læknaskrpun á íslandi
samkvæmt lagafrumvarpi því, sém nú verður
lagt fyrrr alþingr um það efni; ogþó nokkur
ástæða kunni að hafa vtrið til þess fyr meir,
þá er ekkert reglúlegt skipulag var á sveitastjórnarmálefnum á íslandi, að veita lillag úr
ríkissjóðuum lil Ijósmæðraskipunar, er þessu
nú allt öðruvisi varið, eptir að búið er að
leggja málefni þetta uödir sveitastjórnimar
nreð' lilskipua 4. maí 1872. Sökum þessa
er álilið hæfa, að úlgjöldin til launa og eptirlanna Ijósmæðranna venjulega verði greidd
af hlutaðeigandi sýslufjelagi eða kaupstað, og
hið sama er um koslnaðinn við nð útvega
verkfæri þau, sem þörf er á.
Vegna þess, að það er í ráði, eins og
getið var um að framan, að gjöra ljósmæðrunum í Reykjavík að skyldu, að taka kvennmenn til kennslu hefur þótt vera ástæða til,
að láta laun þeirra fyrst urn sinn, eins og
bingað til hefitr verið gjört, verða borguð úr
landssjóðnum, og sömuteiðis er álitið .njett,
að laun þau upp á 60 kr., sem veitt! eru
Ijósmóðurinni á Vestmapnaeyjum með opnu
brjefi 24. márz 1863, framvegis skuli greidd
úr læknasjóðnum íslenzka; samt cr það vitaskuld, að gjald þetta lendir á landssjóðnum,
ef læknasjóðurinn verður lagður saman við
banu. f
•
1 Eb aði þvf leyti, ér snértir kostnaðinn
við kennslu ljósmæðranna, sem itann að verða
| býsfla-mikill, þegar þær, eins og fyrir er
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mæit f 5. gr., eptirleiðis eiga að fákennslu
annafthvort á fæðrngarslofnuninni í Kaupmannahöfn eða hjá landlækni, þá hefur svo
virzt, að það gæti orðið of þungbært fyrir
sýslufjelögin og kaupstaðioa, að greiða einnig
þennan kostnað aúk þeirra útgjuida, sem
nefnd eru að framan. Það hefur því veriö
álitið rjettast, að látagreiða kostnað þeonan,
á sama tíátt og hingað til, af jafnaðarsjóði
amts þess, sem í hlut á— þó með því inóti,
að Reykjavík, sem eigi hefur nokkurn þátt í
jafnaðarsjóði suðuramtsins, sbr. tilskipun 4.
maí 1872, 60. gr., sjálf greiði kpstnaðinn
við kennsiu Ijósmæðra þaðah.

I hefur eigi þólt við eiga að segja fyrir um
þetta efni ( lögum þessum.
Niðurlagið á 8. gr. er tekið eptir rpglu •
gjörð 21. nóvember 1810, 42. gr.

FYRSTA UMRÆÐA
i efri déild alþingis^

;

Á 3. fundi effi þingdeildarinnar, 3. dag
júlfmán., kom frumvarp til laga nrn Ijósmæðraskipun á fslandi samkvæmt dagskránni til
fyrslu mnræðu.
, Bénidikl Kristjánsson áleit, að úr þvt
nefnd hefði verið kosin í bin 2 málin, þá
væri eigi ástæða tii að láta þetta verða út
undan; gat hann þess, að þótt frumvarpið
væri stutt, væri það engu að síður efnismikið; rjeð hann til, að þriggja manúa iiefnd
væri kosin.
Eirikur; Kúld gat þess, að raál þetta
hefði ög komift fyrir á þingi 1873, oghefði
þá þótt á því ýmsir agnúar, ,og málið þá verið
fellt; en þar sem það hins vegar væri mikið
nauðsynjamál, vildi hann stinga upp á, að
nefnd yrði kosin þegar.
Forseti gat þess þá, að 2 þingmenn
hefðu stungið upp á, að nefnd yrði kosin,
og með þvf fleiri tœkju eigi til máis, vildi
hann skjóta þvi til atkvæða þingmanna. Var
það samþykkt 1 einu hljóði. Var þvi næst
kosin þriggja manna nefnd, og urðu fyrir
kosningu þessir:
Jón Hjaltalín með 8 olkv.
Torfi Einarsson — 8 —
Eiríkur Kúld
— 8 —
Var raálið þá afhent binum elztaþeirra,
Jóni lljalialin. ■■
f nefndiiun var Jón Hjaitalín koeinn formaður, og Eirikur Kúld skrifari og framsögumaður.

Um ó. gr.
þar sem það hingað til hefur verið venjulegt, að islenzkar ijósmæður hal'a. notið
kennslu hjá hlutaðeiganda hjeraðslækni,
én kennsia þessi hefur að likindum eptir
því, hvernig til hagar, opt verið miðttr fullkomin en skyldi, söktim þess að þær sjaldan
hafa baft tækifæri til að vera við fæðingar, —
er hjer svo fyrir mælt, fjamkvæmt uppástungu
landlæknis, að allar Ijósmæður eptirleiðis skuli
njóta kennslu annaðhvort á hinni konungiegu
fæðipgarstofnun f Kaupmannahöfn eða hjá
landlækninum.
Sjer í iagi fyrir þá sök, að
það er í ráði, eins og getið er að framan,
að Ijósmæðurnar í Reykjavik skuli tafca kvennmenn til kénnslu, skulu þær ávallt sjálfar
hafa nolið kennslu á hinni konunglegu fæðingarstofttun.
*
i
■
Um 6.—8. gr.
Ákvarðaniraar í & gr. eru að mestu leyti
hafðar eptir uppástungu stiptamimanns, og er
jafnframt bætt við ákvörðun'samsvarandi þvf,
sem fyrir er ihælt f reglugjörð um ljósmæðraskipttn o. fl. 21. nóvbr.-»1810 35. gr., að
Ijósmóðirin i næsta hjeraöi sje skyld til i
forfölluin hjeraðíljósmóðurinnar, að svo miklu
NEFNDARÁLIT
leyti sem hún getur komiðþvi víft, án þess
að’vánrækja sitt eigið umdæmi, að láta í Ije í máliim um kgt. frnmvarp tillaga um ljósmæðraskipun á íslandi.
aðptoð sípa, þegar þess verðúr krafist.
'i, Reglugjörð sú fyrir Ijasúiæður, ..sem
Hin heiðraða efri deild alþmgis hefur 3.
nefnd er í 7. gr., skal báfa inni að halda þ. mán. kosið oss, sem bjer ritum nöfo <vor
nákvæmari reglur um skyldur þeirra, én það úndir, f néfnd, til að segja áiit vort um of-
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angreínl frumvarp, og verður það, eptir að
vjer höfum rætt það með oss á fundum neftadarinnar, á þá leið:
Eins og það er alliunnugt um allt
Jand, hve aum kjör hinna ísleozku Ijósmæðra hjer á landi hafa verið, eins efumst
vjer ekki um, að það tnundi gleðja landsbúa,
ef á þeim yrði ráðin nokkurn veginn viðunanleg bóh Oss virðist frumvarpið sjálft bæði
frjálslegt yfir höfuð og sanngirnislegt, og óskrum því belzt, að hið heiðraða alþingi vildi
sem fyrst gjöra það að lögum, með þeim
breytingum, ervjer leyfum oss að stinga upp
á við einstakar greinir þess, nefnilega:
1. grein óbreytt.
2. grein óbreytt,
3. grein óbreytt.
4. greia óbreytt.
5. grein óbreytt.
ö. grein. Hjer virðist nefndinni ástæða til
áð breytá 8 áln., sem I þeim kringumstæðum, sem þar ræðir um, virðist of
mikið gjald á sveitarsjóðina, og leyfir
nefndin sjer að stinga upp á, að tstað:
«8 áln. eptir meðalvérði verðlagsskrárinnar* Sjesett: «3 krónur*.
7. grein. Viðvfkjandi þessari grein virðist
nefndinni nægilegt, að landshðfðinginn yfir
íslandi samþykki Ijósmæðra-reglngjörðina,
og 8tingúr því upp á, að í ítaðinn fyrir:
«og stjórnarráðið fyrir fsland'i, vefðisett:
«landshöfðinginn yfir íslandbt.
8. grein. Hjer stingur nefndin upp á, að
orðin: «í láusaleik* falli burt.
Með þessnm breytingúm ræður nefndin
til, að frnmvarpið sje gjört að lögum.
Alþingi, 5. júlí 1875.
Jón Hjaltalfn,
E. Kúld,
formaður.
ekrifari og framsögum.
Torfi Einarsson.
Á 6. fundi efri þiflgdeildarinnar, 9. dag
júh'mán., vár samkvæmt dagskránni haldið á*
fram 1. umtæðu um frumvarp til laga um
Ijóamæðraskipun á íslandi, og vár Varuforseti
framSðgumaður í þvi máli.
Framsögttmabur (Eirikur Kúbd) skaut

því til forsela, hvorl lesa skyldi upp nefndarálitið, og gát forseti þess, að þess mundi
eigi þörf gjörast.
Framaögumadur kvaðst eigi ffitla að
fjölyrða um breytingár þær, er nefndarálitið
færi fratrt á, fyr en húntt heyrði tillögur deildarmanna um þær. Að eins vildi hann minnast á breytingar nefndarinnar við 6., 7. og
8. gr. 6. gr. bæri það með sjer, að meiri
hlnti nefndarinnar vildi hafá nokkra þóknun af
sveitarsjóðnrtm, þá er konan þægi styrk af sveit;
ert að sfnu leýti væri hann litið fyrir það,
þar sem þetta gæti orðið talsvert gjald fyrir
sveitarsjóðina. Þvl til sönnnnar vildi hartn
taka það fram, að hann þekkti þá hreppa, er
svo væri ástatt fyrir, að þeim mundi þungbært að greiða fje þetta, vildi hann taka til
dæmis, ef 10 könur í einum hrepp ffittu að
fá sllkart styrk, er frumvafpið til tekur, sem
þá yrði 80 álnir, þá yrði þetla næsta mikið
gjald; hefði nefndin þvi orðið ásátt um að
fara fram á, að i stað 8 élna yrði sett 3 kr.
Stefán Eiríkaaon gat þess, að hann hefði
tekið svo eptir, að þetta væri framhald af
1. umræðu, og gæti hann því eigi álitið það
rjett, að rffiða nú þegar nefndarálitið eða
frumvarpið í hinum einstöku gréinum þess,
én að öðrn leyti vildi hann geta þess, að
hann við næstu umræðu ætlaði að koma
fram með breytingaratkvæði við 2. og 4. gr.
Sighoatur Árnason gat þess, að hann hefði
þegar við byrjun umræðu þessarar álitið nefnd
nauðsynlega; en hefði fyrif sitt leyti haldið,
að hún mundi gjörafleiri breytingar við frumvarpið, er sjer hefðu funúdizt nauðsynlegar; vildi
hann þvi koma fram með breytingaruppástungnr við 2., 3. og 4. gr., og til vara (ef
breyting sin á 4. gr. yrði felld), að koma
fram með áðrá broytingu við hana.
En ástffiöui* fyrir þessum breytingum mundi hann
táká fram við siðari umræður málsins.
Jón Hjattalin vildi geta þess, að hann
við 9. gr. i breytingaruppástungu við fruiúvarpið og nefndarálitið vildi gjöra þá breytingu, að I stað orðanna: «eptir uppástungu
sýslunéfndar*, yrðiseW: «Iandiæknis eðahjeraðálækna«.
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Sighvatur Arnason vildi gjöra þá breytingu við 5. gr., að & eplir*. «landlækuinum»,
yrði sett: «eðahjeraðslækninum».
Forseti bar þá uadir atkvæði deildarmanna, hvort fruipvarpið skyidi ganga til 2.
umræðu. Varþað samþykkt með 10 atkvæðum.
ATKVÆÐASKRÁ
i máiinu: konunglegt frumvarp til laga um
' ljósraæðraskipun á fsiandi.
1. prein frumvarpsins.
1, 1. grein frumvarpeins (óbreytt).
’ 2. grein frumvarpsiná.
2, 2. grein frumvarpsins (óbreyít).
3, Benidikt Kristjánsson, Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason og Stefan Eiríksson:
að aptan við greinina á eptir orðunum:
«Amtmaður skipar ljósmæður* verði
bætt þessum orðum: «eptir uppáslnngu
sýslunefndar þoirrar, sem hlut á að máli,
eða bæjarsljórnar».
3. grein frumvarpsins.
Stghvatur Ámason: að «20 krónur» sje
breytt i «10 kcóhur».
5, Sami: að tnðitrlag gremariunar frá orikunem: «þegar Ijósmæður fá lausn* til
enda greinarinnar fatii; burt.
6, Benidikt Kristjénssoo og Jón Pjetureson:
að i niðurlagi greinarjnnar orðin: «en
samt mega eptiriaun* o. s. frv. til euda
greinarámar fatti bprtu.
7, 3. grein frumvarpsins (óbreytt eða með
fweytingum).
4. geoin framvarpsins.
8, Sighvatur Amason: að f stafi 4 greinar
frumvarpsins komi ný grein þaqnig hljóftíndi: «Kostnað þana, sgm geogurtil
Dauoa» ([til vara ef breytóBgaralkvæðið Dr.
ð á atkvffiðaskrónni verðurfelh] «og
eplirlauna») «ljósmæðr»naog til kennsju
þeirra, svo og til að útvega þeim verfc• fœri þaUj Sem þörf er á, skat greiða úr
iandspjóði».!
9, Stefán Eiríksson: að á eptir orðuaum:
«eða sýstafjólag greiða» korai: «aðhelm+
iogi, eu hinn helmingnrinn gceiðist úr

10,

11,

12,

13,

14,

15,

16,

17,
18,

19,

20,

21,

landssjóði», ogaðnæstamálsgrein: «Samt
skal .... læknasjóðnum íslenzka» falli
burtu.
Benidikt Kristjánsson og Jón Pjetitrssan,
og Sighvatur Áruason til vara, ef breytingaratkvæðið nr. 8 verður felit: að önnur málsgrein: «Sarat skal . . . úr
læknasjóðuum íslenzka» fellist úr.
Sömu: að í stað orðanna «úr hlutaðeigandi amts-jafhaðaðarsjóði» komi; «úr
landssjóði".
Benidikt Kristjénsson og Jqn Pjetarssou:
að niðurlag greinarinnar: «samt skal
Reykjavíkurkaupslaður» o. s. frv. falli
burt.
4. grein frumvarpsins (óbreytt eða með
breytingum).
5. gre(iL frtunvarpsins.
Sighvatur Árnason:að á eptir: «landiæk»’
iaum á íslandi» verði sett: «eða hjeraðslæknintun •.
Benidikt Ifristjánsson og Jón Pjeturssón:
að niðurlag greinarinnar: «Ljósmæð»>
urnan f Reykjavik» o. 3. frv. fatli burt.
5. grein frumvarpsins (óbreytt eía með
breylingtim).
6. grein frumvarpsins.
Biefndin: að í stað: «8 áln. eptir meðajverði verðlagsskráritinar» komi: «$ kr.».
6. grein frumvarpsins (óbreytt eðá raefi
breytingum).
7. grein frumvaxpsins.
Benidikt Ktistjánsson og Jón Pjetursson
(orðabreytingj: að i staðina fyrir: «skylduverkum þeirra, epu ljósmæðurnar», kothi:
flskyiduiverkum Ijósmæðro, eru þær».
Nefndin: að í staðinn fyrir: «pg gð
stjórDárrá.ði& fyrirfsiand» korai: «tandshöfðingiDn yfir ístand»».
7. grein iirumvqrpsins (óbreytt eðameð

breytingum).
; S. grein fratnvarpsips.
22, Nefndin: að orðin »flausaleik» fallibuifc
23, 8. grein. frumivarpstas (óbreytt eða með
breyting«in>.
9. grein (ný grein).
24, Jtfn Hjalta)(»: að f stað orðanna i binni
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nýju grein: «eptir uppástungn sýslunefndar» komi: «eptir uppástungu landlæknis eða hjeraðslæknisins».
25. Benidikt Kristjánsson og Jón Pjetursson,
að aptan við frumvarpið verði bætti nýrri
grein, er verður 9. grein svo hljóðandi:
«þegar lærð Ijósmóðir eigi fæst i eitthvert Ijósmæðraumdæmi, má amtmaðnr
eptir uppástungu sýslunefndar skipa f
það ólærða Ijósmóður, sem reynd er að
dugnaði, með sömu kjörum og fyrir er
mælt f þessum lögum». >
26. fyrirsögn frumvarpsins.
ÖNNUR UMRÆÐA.
f efri deild alþingis.
Á 10. fundi efri þingdeildarinnar, 14.
dag júlfmán., kom frumvarp þetta samkvæmt
dagsskránni til 2. umræðu.
Sighvatur Árnaton skaut þvf til forseta,
hvort eigi mundi hægra að ræða frumvarpið
í köflum, en forseti áleit,. að þess mundieigi
þurfa, og mundi fullgreinilegt nð taka hvern
lið af öðrum, eptir því sem stæði á atkvæðaskránni.
FramsögumaSur (Eiríkur Kúid) kvaðst
eigi ætla að verða iangórður um> breytingar'
uppástungur þær, er komnar værn fram á
atkvæðaskránni f máli þessu. Sumar þeirra
gæti honn fellt sig allvel við, svo sem við
3. tölulið f 2. grein frumvarpsins, og hvað
snerti breytinguqa við 3. grein tölul. 4., þá
atæði sjer það! á litlu, hvort 2O kr. yrði breytt
f 10 krónur eða ekki.
BreytingUna undir
töluiiðð. kvaðst hann þar á móti eigi geta
fellt sig yið; þar til bæri enga brýna nauðsyn, þegar litið væri til 3. greinar, þvf að
þar væri eigi talað um, að s k y ld a bæri til
að veita ljósmæðrum eptirlaon, heldur að það
að eins mætti. Aðþví,er snerti fölulið
6., gæti hann að vísu aðhyllzf hann,; þótt
sjer reyndar þættióþarftaðtaka það fram,
að típtirlaunin eigi skyldu fara fram úr sjálfum lauhunum, því að slíkt væriundantekning frá eptirlaHnalögum embættismanna. Viðvíkjandi tölulið 8. kvaðst hann geta verið
honum meðmæltúr, ef hann eigi væri hitædd-

ur um, að hann mundi spilla fyrir málinti
yfir höfuð. Laun Ijósmæðranna væru að
vísu eigi há, og yrði þvi eigi svo tilfinnanleg fyrir landssjóðinn.
En þó yrðu menn
að fara varlega i það, því að hann væri
hræddnr um, að svo.mundi þykja, sem nógu
mikið væri lagt á landssjóðinn. Tölnlið 9.
gæti hann eigi fallizt á. Tölulið 10. gæti
hann eigi aðhyllzt; hann væri að visu saklaus, eu óþarfur væri hann, þar sem í ástæðunum. væri tekið fram, að í ráði væri að
sameina læknasjóðinn og landssjóðinn. Aptur gæti hann sætt sig við breytingaratkvæðið
undir tölulið 11., en sjer hefði þótt hetur
eiga við, að verkfærin hefðu verið tekin með;
þó vildi hánn ekki gjöra slfkt að kappsmáli,
þar sem kunnugur maður hefði sagt sjer, að
þau mundu ekki kosta nema hjer um bil 14
krónur fyrir hverja ljósmóður. En hann áliti
æskilegt, að landssjóðurinn borgaði kennslukaupið, þvf að með þvf væri áð þvf leyti öllum hreppum gjört jafnhægt fyrir að fá lærða
Ijósmóður; þar sem allir vissu, að kostnaðurion að öðru leyti yrði ærið misjafn eptir
hinni mismunandi vegalengd úr hreppunum
lil Reykjavtkur. Breytingaruppástunguna undir tölulið 12. gæti hann þar á. móti eigi aðhyllzt, og væri hún meir að segja álveg ófær, flfbreýtingaruppástungan lindir tölul. 11.
kæmist eigi að, þvi að sjer væri alls eigi
kunnugt um, að Reykjavík gildi nokkuð til
jafnaðarsjóðs, enda fyndist sjer engin ástæða
til, að eigi skyldi gilda þið'sama um Reykjavik og önnur hjeruð á landinu. Tölulið 14.
við 5. grein gæti hann heldur eigi failizt á,
þar sem; bjeraðslæknar stæðu að öllu leyti
ver að vígi til að kenna Ijósmæðra-efnum
svo sem með þyrfti, en landlæknirinú. Tölulið lö.gæti haun heldur eigi gefið samþykki
sitt, þár sem hann yrði að ætla það mjög áríðandi, að ljósmæðtirnar i Reykjavík væru
svo vel að sjer, sem kostur væri á, einkum
( hinu. praktiska; mundienginngeta neitað
þvi, að betri væri kostnr á að afiá sjer þeirrar þekkingar á fæðingarstiptuninni í Kaupmannáhófn, en hjer á landi; svo væri og
það, að ætlazt' væri til, að ljósmæðurnar i
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Heykjavík skyldu hafa á hendi að nokkru
leyti keunslu ljósmæðra-efnanna undir tilsjón
landlæknis. Orðabréytinguna við 7. grein
hefði hann ekkert að athuga við; ekki mundi
heldur neinn hafa á móti hinni litlu orðabreytingu við 8. grein.
Hvað bina nýju 9.
grein snerti, væri hann henni allsendis mótfállinn; fyrst væri hún óþörf, og eigi hugsanlegt, að benni yrði komið við; amtmaður
hefði eigi leyfi til að setja neina Ijósmóður
móti vilja hennar, og þá væri slfk ákvörðun
þýðingarlaus. Þar að auki væri uppástunga
þessi mjög varúðarverð, þar sem eptir henni
væri eins og farið fram á, að gefín væru
Ijósmæðrum laun, til þess þær gerðu sjer
eigi far um áð verða lærðar.
En ef nú
grein þessi mót von sinni næði fram að
ganga, þá væri að minnsta kosti alveg nanðsynlegt, að haidið væri uppástúngu hins 5.
konungkjörna þingmanns, nfl. að hin ólærða
Ijósmóðir yrði skipuð eptir uppástungu landlæknis eða hjeraðslæknis. Meira kvaðst hann
eigi ætla að tala um mál þetta að sinni.
Sighvatur Ámason kvaðst nú eigi þurfa
að vera langorður um breytinguna við 3. tölulið 2. grein, því að henni hefði framsögumaður verið heldur meðmæltur. En við breytinguna undir tölul. 4., nefnilega að lækka 20
krónur niður i 10 kr., hefði hann farið þeim
orðum, að sjer lagi hún í ljettu rúmi. því
gæti hann ómöguiega verið samþykkur, því
að þettá gæti orðið mörgum sinnum lOeða
20 krónur, sem þá lenti á sveitar-eða sýslusjóðnum, því að mörg Ijósmóðir mundi ná
þeim árafjölda i þjónustunni, að hún hefði
tilkall til slíkrar viðbótar. Hann kvaðst þekkja
svo mikið til sýslufjelaga og sveitarsjóða, að
hann vissi, hve þungbærir skattar og álögur
þegar væru fyrir, og væri þvl lítt hugsandi
að bæta miklu ofan á það.
Yrðu menn
sannarlega að fara gætilega I þvf efni, þótt
bann hins vegar befði ekkertá móti, að Ijósmæður væru launaðar; fyr væri linun en álbati. Hvað tölul. 5. f sömu grein snerti, þá
befði hann gjört þá breytingu einmitt af
sömn ástæðu, og hann hefði áður tekið fram,
að kostoaðurinn yrði sem minnstur, og kvaðst

hann mega spyrja, hvort þetta mundi ekki
gefa Ijósmæðrunum tilefni til nð sækja um
eptirlaun, úr því lögin bentu til þess. En
viðvíkjandi 6. tölulið, þá ætlaði hann að leiða
hann hjá sjeq í von um, að hinn 5. töluliðnr
yrði tekinn. Framsögumaður hefði látið á
sjer skilja, að breytingaruppástunga sín undir
tölul. 8. mundi spilla fyrir málinu. þar yrði
hann að vera á gagnstæðri skoðun, því það
mundi einmitt spilla fyrir þess konar málum
yfir höfuð, ef hún yrði ekki tekin til greina.
Kvað hann þingið verða alvarlega að hugsa
sig um, hverja grundvailarreglu hafa ætti hugfasta, þá er ræða væri um að leggjá á nýja
skatta og tolla. Menn yrðu að játa, að sú
tilhögun, sem til hefði verið á þvf, hefði bæði
verið ójafnrjettisleg og ópraktisk. Væri nú
komihn tími til að snúa við blaðinu ( því
efni, þegar nú gæfist kostur á því. Sjer
gæti eigi skilizt, að það stæði á sama, hvort
þyngt væri á gjaldstofnum nefndra sjóða eða
á landssjóðnum; því hann væri sannfærðnr
um, að hægt væri að fínna gjaldstofna fyrir
mörgum tugum þúsund dala inn í landssjóðinn, án þess landsmenn fyndu til þess, og að
þvf yrðu menn að gá, að það stæðist alls
eigi lengur að bæta útgjöldum á sveitarsjóðina eða sýslufjetögin; allir vissu, sem til
þekktu, að á þeim lægju ærin útgjöld og meiri
en þeir gætu risið undir. Viðvikjandi breytingaruppástungunni undir tölul. 8., þá væri
það vitaskuld, að ef hún yrði felld, þá yrði
hann að halda fram tölul. 10. .og þá lika
tölul. 12., því að í þeim væri jafnrjettisbngsun fólgin, og þar með nokkuð unnið i sömu
stefnu. Framsögumaður hefði haft á móti
14. tölulið. En bann yrði að taka það enn
fram, að ekki mætti gjöra sveitanum kostnað
að óþörfu; það mœlli ekki og þyrfti ekki að
gjöra þeim að skyldu að lara til Heykjavíkur
að læra, þar sem þær að sinni ætlan gætn
fengið nægilega tilsögn hjá hjeraðslæknunum,
enda hefðu ólærðar Ijósmæður opt fnllkomlega reynzt á við sumar hinar lærðu. Breytingu nefndarinnar undir 17. tölulíð gæti hann
eigi aðhyllzt, en orðabreytinguna undir 19.
og 20. tölubð gæti hann fallizt á, og sömu39
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leiðis tölul. 22. En hina nvjn gr. (9. gr.)
kvaðst hann eigi ætla að tala um að sinni;
sjer virtist margt með henni og móti.
Slefán Eiríkmon kvað engan mundu neita
því, að grundvallarregla sú, erj frumvarpinu
væri fólgin, nefnilega að fjölga ljósmæðrum,
væri i sjálfu sjer rjett, enda þó nú virtist minni
ástæða til þess, þegar setja ætti lækni í
hverja sýslu, þótt hann væri hræddur um,
að málið strandaði f peningalegu tilliti; það
væri Ijnst, að það hlyli að verða töluvcrður
knstnaður fyrir sýslnljelögin. Sjer væri t. a.
m. kunnugt, að i Skaptafellssýsln mætti eigi
vera færri en 12 Ijósmæðnr, og, ef hver
þeirrá ætti að fá GO krónur, yrði það til
samans 720 krnnur, sem á sýslusjnðnum
lenti.
þetta lægi f angum uppi að er ókljúfandi kostnaður fyrir sýslufjelögin, þegar
hjer við bættist sýslufnndarkostnaður 120^—
tdOkrónur árlega; þegar nú þetta allt bættist
ofan á, mnndi sýslan eigi lengur standast
útgjöld þan, sein á lienni hvíla, og slíkar
byrðar yrðti eflaust til, að sýslurnar yrðu alveg gjaldþrota. Ofau á þelta bættist enn hið
háa jafnaðarsjóðsgjald, er nú væru orðnir 40
anrar af hverju lansafjárhundraði.
Af því,
sem sagt, að gjald þetta eyðileggor sýslufjelögin með öllu, kvaðst hann hafa gjört
breytingaruppástunguna nndir tölulið 9., þar
sem sjer hefði þótt vera í þvf meira jafnrjetti, að helmingur kostnaðarins legðist á
landssjóð, og hinn helrningurinn á hlutaðeigandi sýslufjelag eða kaupslað. það mundi
og bafa vakað fyrir sljórninni sjálíri, að
kostnaðurinn við ljósmæðraskipnn yrði óbærileg byrði á hreppana, þar sem hún i ástæðnnum fyrrr 1. og 2. gr. kemst svo að
orði, að ógjörningnr sje að setja Ijósmóður í
hvern hrepp kostnaðarins vegna, en það þarf
ekki einungis 1 Ijósmóðnr f hvern hreppt,
heldur eru sumir hreppar, sem jafnvel þurfa
3 Ijósmæður, og þannig er það með Leiðvallahrepp í Skáptafellssýsiu. Mörgum af hinum breytingaruppástungununi kvaðst hanngeta
geflðatkvæði sitt,svosem töhrl. 4.og 5.og tölul
II. Breytingaruppástungan undtr tðluJ. 25.
þætti sjer ekki fráleit, með því að taka þá

til greina breytinguna undir tölnl. 24. Kvaðst
hann þá eigi ætla að orðlengja þetta meirrt
að sinni, en vara hina háttvirtn deildarmenn
við að drepa ekki sýslufjelögin úr hor og
hungri með álögum þessum.
Landshöfðingi kvaðst sjer i lagi vilja
mæla á móli þeim breytingarnppástungum á
atkvæðaskránni, er færu fram á, að kostnaðinn við laun og eptirlann Ijósmæðra skyldi
greiða úr landssjóði, þar sem Ijósmæðraskipunin eplir hlutarins eðli væri sveitamáiefni, og væri það samkvæmt góðnm sljórnar- og löggjafarreglum, að léggja ekki á einn
sjóðinn það, sem á öðrum bæri að hvíla.
Landssjóðnnm mundi nægja það, sem honum
bæri að rjettu að borga. þessi stefna mnndi
vera «Remmiscens» eða apturganga frá hinu
ráðgefanda þingi, að slengja öllum útgjöldum
saman; og kvaðst hann vona, að hið löggefanda þing mundi taka þá gtefnu, að vísa
til sveitarsjóðanna þvi, er þeim heyrði, og til
landssjóðsins því, er hans væri. Kvaðst hannog
ætla,aðkostoaðnrsá,er hjerræddi um,væri eigi
amtssjóðunum eða sýslusjóðunum of vaxinn.
Ilvað snerti laun þau handa Ijósmæðrtinum, er frnmvarpið styngi upp á, þá væri
þau svo lág, að hann gæti eigi lagt það til,
að þau yrðu lækkuð; gæli hann því eigi fallizt á breytingar þær undir tölul. 4., 5., 6.,
og 17., er farið væri fram á I atkvæðaskránni.
Að þvi, er kennsluna snerti, yrði hann að
taka það fram, aðaugljóst væri, að i Reykjavík gæflst miklii betra færi á fyrir Ijósmæður
að öðlast hina nauðsynlegu þekkingu, en hjá
hjeraðslæknum uppi i sveit, einkum i öliu
hinu praktiska. Þá væri það og eðlilegt, að
Ijósmæður í Reykjavík hefðu hærri lauo, þar
sem þær bæði ættu að aðstoða landlækninn í kennslunni, og ætlu, að bafa tekiðpróf
við fæðingarstiptunina, í Kaupmannahöfa. Að
öðru leyti væri ^jálfsagt, að hinar, núverandi
Ijósmæðnr hjeldu sömu launura oghingað
til. Hvað hion 20. tölulið snerti, vildi haau
ekki leggja svo tnikla áherzlu á hann, og
roundi landsböfðingjanuip trúaadj fyrir að
samþykkja reglugjörð þá, er landilækairinn
byggi til> þó vanalegast væri, að sllkar reghi-
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gjörðir værn samþykktar af hiná æðsta stjórn’
arráði, og hann því vildi ráða frá þeirri
breytíDgu. Móti hinni nýju grein (9 ) hefði
faann eigi neitt verulegt, ef nægileg trygging
fengiSt fyrir nauðsynlegum dugnaði Ijósmóðurinnar, sem hann væri þó hræddur uni að
toæpið væri, þá er um ólærðar Ijósmæður væri
að laLa; reyndar bælli breytin^ruppástungan undir tölui. 24. nokkwð úr, sem Ijeti
það komiðundir uppástungu landlæknis eða
hjeraðslæknis, faver yrði skipuð Ijósroóðir,
þegar svo stæði á, að enga lærða væri að fá.
. Benidikt Kristjántton kvaðst, af því
toann væri við riðinn sumar af þeim breytinguro, er stæðu á atkvæðaskránni, vilja tala
nokkur otð fyrir þeini. Binn heiðuaði framsögumaður hefði fallizt á helming þeirra.
Kvaðst hann því eigi ætla að tala neitt um
þær. Það væfu þá að eins hinar, er hann
vildi drepa á. t’að væri þá fvrst breytingaruppastungurnar við 4. gr. tölul. II., að í
stað orðanna: «úr hlutaðeigandi amtsjafnaðarsjóði», kæmi: «úr landssjóði*, og að við tölul.
12. falli burtu:
«Samt skai Reykjavíkurkaupstaður fyrir sitt leyti sjálfur greiða þessi
útgjöld». Gæli bann eigi efazt um, að menn
hlytu að sjá, að breytingar þessar horfðu í
þá átt að gjöra öllutn jafnt undir höfði. t’að
hlytí að vera sanngjamt, að styrkurinn fyrir
færdómsiðkanir Ljósmæðra kærni jafnt niður
á allt landið; því að öðrum kosti væru þær
toundnar við það fjelag eitt, er þær hefðu
notið styrksins frá, væri slíkt að misbjóða
mannlegum rjettindum, og ófrjálslegt eptir
eðli stnu. Annað mál væri þáð, að ijósmóðirin fengi laun sín, þar sem hún starfaði,
og að Reykjavtkur-kaupstaður væri undanþeginn þeirri regln, sæi hann ekki ástæðu
til. þar hefðu Ijósmæður mikla ineira að
gjöra, og þar væru þeir líka fleiri, sem borgun launa þeirra kæmi niður á; en í sveilunum hefðu þær opt Ktið að gjöra, og þá
eitinig færri, sem borguðu þeim laun þeirra.
þar sem i 5. gr. væri talað um, að einkum
Ijósmæðurnar í Reykjavík skyldu bafa notið
kennsiu á faioni konunglegu fæðingarstofnun,
þá væri það að vísu æskilegt, að Ijósmæður

yflr höfuð fengjtt sem bezta kennslu, en
liann sæi eigi, bví Ijósmæðurnar í Reykjavík
þyrftu að vera lærdari, en hinar, þar sem
bæði landlæknirinn sjálfur, og aðrir læknar væru við höndina; en I sveitum væri opt
ómögulegt að ná f lækni.
það befði verið
tekið fram, að Ijósmæðurnar í Reykjavík
ættu að fást við kennslu hinna Ijósmæðranna, en hann hefði toaldið, að Jandtækoirinn
ætti einkum að gjöra það. þar sem oefndin
hefði viljað breyta 8 álnum í 3 krónur, þá
ætlaði hann ekki að tala om, hvort sú .þóknun væri of há, eða of lág, en sjer þætli óheppileg breytingin, þar éð þó álnatalið væri
eðlilegra og fylgdi tímanum, en peningarnir
eigi. Álili hann, að heppilegra hefði verið,
að reikna laun ljósmæðra eptir álnum, en
ekki krónum.
Framsögumaður hefði lalið
hina nýju viðaukagrein óheppilega; en hann
gæti eigi sjeð, að hún gæti haft þær afleiðingar, er hann hefði bent lil. þar sent sami
þingmaður hefði tekið það fram, að amtmaður hefði ekki heimild til að skipa ólærða
ljósmóður í eitthvert Ijósmæðraumdæmi, þá
yrði hanu þó að ætla, að hann mætli það,
nema hann hefði skilið orðið «skipa» beitilínis sama sem að «bjóða». Áð öðru leyti
kvaðst hann mundi máske hallast uð viðaukabreytingu hins 5. konungkjörna þingmanns við þessa grein, þar eð haan ætlaði,
að hún, ef til vildi, mundi gefa betri tryggingu, þótt hann raunar legði aðaláherzluoa
á, að Ijósmóðirin væri reynd að dugoaði.
Torfi Einarsson kvað breytingaruppástunguua undir 8. tölulið hafa orðið einna
harðast úti.
Ilinn háttvirti landshöfðingi
hefði tekið fram, að Ijósmæðráskipnoin ,væri
beinlinis sveitamálelni, og kostuáðurlnn ætli
því að borgast af sveitunuin. En hann sæi
eigi beturá frumvarpinu, en að stjórnin befði
eigi álitið neina óbæfu,að nokkuð af kostnaðinum legðist á landssjóðinn; annars mundi hún
naumlega hafa gjört þá ákvörðun með Reykjavik, að kostnaðurinn skyldi borgast af landssjóði; og þar sem Ijósœöðirin ( Vestæannaeyjum ætti að launast af læknasjóðnum, þá
sýndist sjer alveg eins eðlilegt, að lækna39*

308
sjóðurinn launaði Ijósmæðrum í sveit einsog
bjeraðslækninum.
Þingmaður Rangæinga
hefði lalað um hinn mikla kostnað, er þegar
lægi á sveitasjóðunum, en framsögumaður
hefði verið hræddur um, að nóg mundi þykja
lagt á landssjóðinn; kvaðst hann að visu eigi
ætla að fara langt út í það; en hann vissi
þó, að allt of mikið mttndi hæft i þvi,
að sveitasjóðirnir hefðu nóg með sig, og
varlega yrði að fara i það, að ofþyngja þeim
eigi svo, að þeim yrði óvinnandi að borga.
Framsögumaður kvaðst eigi ætla að
dæma um, hvort svo mundi vera, sem hinn
háttvirti landshöfðingi hefði látið i Ijósi,
að það mundu leifar frá hinu ráðgefanda
þingi, að slengja öllum úlgjöldum saman
á landssjóðinn.
En meining sin með að
mæla með tölul. II. hefði verið sú, að
gjöra öllum hreppum landsins sem jafnast
undir höfði, að þvi er kennsluna snerti; allt
væri örðugra og þyngra fyrir hinar fjarlægari
sveilir; þætli sjer þvi rjettlátt, að landssjóðurinn borgaði kennslu Ijósmæðranna jafnt fyrir
alla hluti landsins. frngmaður Rangæinga
og Skaptfellinga hefðu talað mikið um kostnað þann í tilliti til launa Ijósmæðranna, er
eptir frumvarpinu ætti að hvila á sveilar- og
sýslufjelögunuin, en þeim mundi hafa gleymzt
máltækið : það skal dýrt kaupa, sem kostar
mikið. Hinir heiðruðu þingmenn yrðu að gá
að, hvað hjer væri í húfi; það væri um líf og
heilsu að ræða; við hverja fæðingu væri líf
tvegggja i veði; gætu uppbyggilegustu konurnar, sem mest stoð væri í fyrir sveitirnar,
eins átt líf sitt á hættu eins og aðrar; væri
því vel til vinnandi fyrir sveitasjóðinn að
stnðla til að lífi þeirra og barna þeirra væri
borgið. frngmaður Rangæinga og jþingeyinga hefðu verið á móti breytingu nefndarinnar, að breyta 8 álna gjaldinu f 3 krónur.
Reyndar befði nú eigi komið Ijóst fram hjá
þingmanni Rangæinga, hvort honum hefði
þótt 8 álnirnar of mikið, eða of lágt gjald.
Ef hann hefði meint hið fyrra, þá væri hann
honum alveg samdóma; nefndin hefði því einmilt sýnt hjer tilslökun með því að setja
3 krónur i staðinn fyrir 8 álnir. það væri

í rauninni ekki svo lítið gjald. f mörgum
sveitum væru margar öreiga-konur, og tæki
maðúr hrepp, þar sem 10 konur þægju af
sveit, yrði það 30 krónur; en eptir álnatalinu
yrði það tálsvert meira; eptir verðlagsskránni
í Snæfellsnessýslu í ár48 kr. 80aurar, ogværi
þetta tilfinnanlegt fyrir þá hreppa þar, sem
ekki gætu <inu sinni lagt með ómögum sínum. það hefði verið talað um, að ljósmæðrunum í Reykjavik væri gjört hærra uúdir
höfði, en öðrum Ijósmæðrum, en menn yrðu
að gæta þess, að þær einnig ynnu fyrir aðrá
hreppa út um landið, þar sem þær auk hins
reglulega starfa sins fengjust við kennslu
Ijósmæðraefna, og ættu því að vera rjeltarhærri. Hinn heiðraði þingmaður þingeyinga
hefði sagt, að amtmaður gæti sett ólærða
Ijósmóður til starfa; en slik uppástunga væri
þýðingarlaus, þar sem hún hefði alls enga
lagaskyldu til að hlýða þeirri köllun. En,
eins og hann hefði áður tekið fram, yrði hann
að mæla fram með 24. töiul., ef þessi grein
næði fram að ganga.
Sighvatur Árnason kvaðst í þelta slnn
hafa verið óheppnari með breytingaruppástungur sinar, en áður, þar sem hinn háttvirti landshöfðingi hefði þá verið þeim meðmæltur. Nú væri eigi því að fagna, þar sem
um breytingaruppástungu sína undir 8. tölulið væri að ræða. Hann hefði sagt, að uppástunga sú færi í öfuga átt með tilliti lil
gjalda yBr höfuð.
En eins og liann hefði
áður tekið fram, hefði hann aðra skoðun á
því máli. En ef að einhver gæli sýnt sjer
fram á annað, og sannfært sig, þá væri öðru
máli að gegna, eða að einhverju yrði Ijett á
þeim gjaldstofnum, sem hingað ,til hefði
verið lagt á, og enn ætti eptir frumvarpinu
að leggja nú á, þá skyldi hann fús til, að
láta undan með það, að laun ljósmæðra
yrðu borguð úr landssjóði. En hann yrði
að efast um, að það mundi koma fram. Nú
yrðu menn yfir höfuð að játa, að útgjaldalög
ættu að vera svo úr garði gjörð,, að þau
gætu orðið vinsæl, en aptur væri það eðlilegt, að þau yrðu óvinsæl, þegarþau væru ójafnrjetlisleg og á skðkkum grundvelli byggð.
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fiins og úlgjaldalögunum nú hagaði, þá yrði
afleiðingin, að beztu kraptarnir f sveitunum
tvístruðust i óendaulegt og óvinsælt innheimtuvastur.
Ójafnaðurinn iægí í því, að
sumir yrðu að horga meira en þeim bæri að
rjettu lagi, hinir efnuðu opt að liltöiu minna
en hinir fátækari, sem von væri, þegar grundvöllurinn fyrir gjöldunum væri sftakkur sýslna
og sveita I millum.
Þar af leiddi aptur, að
lögin yrðu miklu fremur fótum troðin, og
þjóðih óvinveittári viðþingiðog allayfirboðafo sína, sem tollana eigi að taka. Að
þessu mætti þingið ekki stuðla. En viðvíkjandi þvi, er hann hefðí ráðið til, að launin
borguðust af landssjóði, og það þætti óhæfa,
kvaðst hann vilja spyrja, hví þá ekki væri
sömu reglu beitt með Reykjavikurkaupstað
og Veslmannaeyjar.
Jón Hjaltalin kvaðst eigi ætla að taia
sjerstaklega nm hinar einstöku mörgu breytingaruppástuogur á atkvæðaskránni; sjer og
nefndinni hefði þótt frumvarpið i heild sinni
mikið gott, og hefði nefndinni því ekk'i þótt
nein ástæða lil að ' gjöra við það breytingar, að fáum orðabreytingum undanteknum, sem hann vonaði að minnsta kósti gætu
ekkert skemmt. þar sem mikið hefur verið
talað um, að of mikið gjald vrði með þessu
fyrirkomulagi lagt á sveitarsjóðina og talað
hefttr verið um að slengja öllu upp á landssjóðinn, þá væri hann hræddur um, að slíkar mótbárur væru sproltnar afþví, að menn
væru engan veginn sannfærðir uni nytsemi
lærðra Ijósmæðra, og væri það illa farið.
Menn iilytu að játa, að sú skoðun væri
mjög ískyggileg, að á söma stæði, hvort
Jjósmóðir væri lærð eða eigi; hefði bann
næga reynslu fyrir sjer í því efni; hann hefði
þrávalt rekið sig á það, að þessar ólærðu
ljósmæður hefðu hvorki vitað upp nje niður,
þegar þær hefðu verið spurðar af iækninum
nm hin nánari atvik við ástand sængurkonunnar, og þegar þær svo senda Iækninum
lýsingu, væri hún svo ógrdinilega samin, að
ómögulegt væri að ráða af henni, hvað ráðleggja skyldi. Hvað kennsluna snerti, gæli
hann uð vísu vel játað, aðýinsir læknar í

hjeruðum gætii hana í tje látið, að því er
til bókarinnar kæmi, «n það lægi þó i augum uppi, að hvergi annarstaðar á landinu
en hjer í Reykjavík gæfist Ijósmæðraefnum
jafngott færi á að afla sjer hinnar praktisku
þekkingar, er Ijósmæðrum væri svo áríðandi,
þvi að hjer fæddust c. 80 börn á ári. Kostnaðnr sá, er til þess gengi, mundi borga sig
margfalt seinna; gæti hann eigi orðið heldur
svo hræðilegur. Kennslan yrði þeim Ijettbær, þar sem bann hefði ávallt, álitið það
skyldu sina eptir stifðn sinpi, að kennaþeim
án alis endurgjalds. j»að yrði þá alleina að
liggja í ferðakostnaðinum, sem þó gæti eigi
heldur orðið svo tilfinnaulegur. Að öðru
leyti yrðu roenn og að vara sig á, að horfa
í kostnaðinn, þar sem um fólksfjölgnnina væri
að ræða; það væri eplír eðii sínu þýðingarmikið atriði fyrir hvert land. Allir vissn, hve
stórsóttirnar þefðu strédrepið tólkjð, en það
væri eigí að eins þær, heldur og hinn m'ikli
barnadanði. Hann hefði veitt þessu atriði
eptirtekt um allmörg ár, og komjzt þá að
þeirri niðursföðu, að út um landið hefðu dáið 36—40 af hyerjum 100 fæddum börnum,
en í Reykjavík að eins 19 af hundraði. Þetta
yrði hann að þakka læknuoum og betri. uppfræðingu Ijósmæðra í Reykjavik. Kvaðst hann
annars ætia, að íslendingar mpndu ekkivera
svo fjarskalega sýtipgssamir, er þeir væru
sannfærðir um nauðsyn einhvers hlutar. Hver
velþenkjandi maður hlyti að vera sannfærður om, að sá koslnaður, sem yrði við slika
kennslu ljósmæðra, mundi margborga sig.
Að öðru.leyti sagði hann, að hinn heiðraði
framsögumaður hefði tekið greinilega fram
aðalatridin i þessu máli. Að endingu hefði
hann þá föstu von til þingsins, að það færi
skynsamlega með þetla mál, sem varðaði svo
mikið landog lýð. það væri sannariega ekkert spaug, að konur misstu heilsu sina máske æfilangt, og ættu þær fuila heimting á
að fá þá aðstoð, er Jandstjórnin gæti frekast
látiþ í tje. Vildi þann því mæla fast fram
með frumvarpinu og þeim litlu breytingum,
er nefndin hefði gjört við það.
Annara
breytinga virtist sjer ehgin þörf vera.
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maður hefði sagt, nefnil., að Islendingar
mundu ekki svo sýtingssamir, ef þeir legðu
kapp á eitthvað, en þeir hefðu þá itka sýnt
það, sagði hann, að þeir vildu hafa sanngirni og jöfnnð.
Piú væru umræðurnar í
þessu máli orðiiar svo langar, og ýmsar
meiningar fram komnar; þar á meðai hefði
verið farið fitun á, að borga kennslukostnaðinn úr landssjóði, og hefðu sumtr sagt, banu
mundi ekki verða svo mikill. Hinn 5. konungkjörni þingmaður hefði eigi talið svo
rriikinn kostnað við að senda Ijósmæðnr til
kennslu til Reykjavíkur, og hefði eigi talið
þar til annað en ferðakostnaöinn, en hoúum
hel'ði iiklega gleymzt að lita til þess, að eigi
rnundi lifað f'yrir ekki neitt í Reykjavik, þar
sem hann þvert á móti hefði heyri, að það
væri all-dýrt.
Hann væri samþykkur hinuin
3. konungkjörna þingmanni, að ósaiwgjarnt
væri að leggja kennslukostnaðinn á jaf'naðarsjóðina, enhann vildi ekki heldur, að ailur
annar kostnaður lenti á sýslu- eða sveitasjóðunnin, til að launa með ljósrnæðrunum.
Hvað ljósmæðurnar i Reykjavik og Vestmannaeyjum snerti, þá fyndist sjer eigi
vera á því jöfnuður, að Ijósmæður í Reykjavík fengju laun sin úr landssjóði, en Ijósmæður út um landið úr sýslusjóði, sem
reyndar væri sama og úr sveitarsjóði; sama
væri að segja um ijósmóðurina í Vestmannaeyjum, ef hún ætti að fá laun úr læknasjóði,
sem nú ætti að ieggja saman við landssjóð.
Viðvíkjandi þvi, að Ijósmæðnr f Reykjavik
fengju lann úr landssjóði af þeirri ástæðu,
að þær segðu lil ljósmæðraefnum, þá væri
hann því inótfallinn, og vildi hann bafa þá
borgun sjerskilda, ef það annars væri borgunarvert.
Kvað hann þessi misrjettindi óvinsæl hjá alþýðu, enda hvorki sanngjörn nje
rjett hugsuð og gagnslæð langvarandi hugsunarhætti þjóðarinnar.
Stefán Eiríksson kvað hinn háttvirla
landshöfðingja og hinn 3. konnngkjörna þingmann hafa sagt, að lauri Ijósmæðra væru
landssjóðnum alveg óviðkomandi; hann kvaðst
þá vilja spyrja, hvers vegna væru þá launorð um það, er hinn 5. konungkjörni þing- aðar úr landssjóði ljósmæður í Reykjavík og

Eergur Thorberg kvað sjálfsagt, að
þingdeildarmenn rnundu hafa . sjer það hugfast, að leggja ekkert það til f þessu máli,
er gæti orðið því til tálmunar, að lagaboðið
kæmi út. Hinn háttvirti landshðfðingi hefði
ráðið frá því og talið það óeðlilegt, að latin
ljósmæðra yrðti greidd úr landssjóði.
f‘ví
kvaðst hánn vera alveg samþykknr. En sjer
virtist öðru máli að gegna um kostnað þann,
er af kennslu þeirra leiddi, hann gæti eigi
verið svo mjög óviðkomandi landssjóðnnm,
þvi að, eirts og þingmaður Þingeyinga hefði
tekið fram, væri kenhsla einnar Ijósmóður
ekki einungis einu hjeraði í hag, þar sem
Ijósmæður gætu flutt úr einn hjeraði í annað;
ef slofnaður væri einn ljósmæðraskóli fyrir
allt landið með ölmusum, þá gæti það ekki
álitizt óeðiilegt, að sá kostnaður yröi greiddur
úr landssjóði. þar sem þvf breylingarnppástungan undir tölnl. II. færi því fram, að
kennslukaupið yrði greitt úr landssjóði, en
eigi tekið af hlutaðeigandi amisjafnaðarsjóði,
vildi hann mæla með því, að bún yrði tekin
til greiná, þar að auki hvíldu þegar á jafnaðarsjóðunum mjög þung gjöld, og þegar
gjaldið færi að verða allt að 1 krónu af
hverju lausafjárhundraði, eða meir en ein
króna, gætu varla verið tiltök, að hækka það
eno meir.
Reyndar vissi hann til þess, að
áður hefðu iegið á sjóði þessnm gjöld, er
hann éptir eðli sinu ekki hefði átt að bera,
en þá hefði eigi legið á honum mörg önnur
há gjöld, er bann nú hefði að bera, og hefði
þetta því þá ekki verið tilíinnanlegt.
Um
hinar einstöku greinir ætlaði hann eigi iö
tala, en bjeldi sjer til þess, er nefndin og
framsögumaður hefði tekið fram. Dina nýju
grein gæti hann eigi fallizt á, þó það væri
af öðrum ástæðum en framsögumaður hefði
tekið fram,- sjer virtist nefnil. meíning greinarinnar vera sú, að amtmaður hefði heimild
til að skipa ólærðar Ijósmæður, ef þær gæfu
kost á sjer og annars vildu það.
Asjzeir Einarsson sagði, að hinn 8. konnngkjörni þingmaðnr hefði tekið að miklu
leyti ómakið af sjer.
l'ó vildi hann tala fá
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á Vestmannaeyjnm úr læknnsjóði; sjer virti&t
þó, að sama regla ætti aðgilda um þessi Ijósmæðrahjeruð og hiaa ömiMir á landinu; það hefðu
víst verið borguð útgjðld af landssjóði, sem
miður hefði átt við, heldur en þó Ijósmæðrnm
væri borgaður helmingur launa þeirra, sem
frumvarpið fer fram á.
Að öðru ievti væri
hann samþykknr hintim 5. Jionungkjörna
þingmanni og öðrnm íþví, að þetta mál
væri nauðsynjamál, en þvfí að eins, að kostnaðurinn ekki lenti nema að helmingi á sýslufjelögunum.
Siffhvatur Ámaaon kvaðst að eins ætla
að tala fáein orð út af ræðu hins háttvirta
3. konungkjðrna þingmanns, þar sem hann
hefði.minnzt á jafnaðarsjóðina, og væri hann
honum samþykkur f. því, að ekki væri á þá
bætandi; en á honum sannaðist máltækið:
«h.ver er sínpm hnútum kunnugastur», þar
sem bann hefði þó ekki vitjað Ijetta neinu á
sýslneða sveitarsjóðunum, sem hefðu jafnmiklar kvaðir og gjöld, og það vissu allir,
sem nokkuð þekktu til, að grundvöllurinn
væri hina sami, nefnilega lausafjeð.
Framsögumaður befði beint þvf að sjer, að hann
hefðí kastað steioi á breytingu nefndarinnar
á 8 álna gjaldinu í 3 krónnr.
Meining sfn
hefði aldrei verið, áð 3 krónur væri of mikið
hetdur of lítið gjáld í samanburði við það,
sem hlutaðeigendur sjálfir borguðu Ijósmæðrum úr sínum eigin vasa. Að öðru leyti kvað
hann það fjarri sjer, að ætla að spilla fyrir
máli þessu, sem hann játaði vera mikið
nanðsynjamák
Fyrgt eigi tóku fleirí til máls, kvaðst
forseti vilja bera undir atlevæði deildarmanna
frumvarp þetta samkvæmt hinni prentuðu atkvæðaskrá:

Tölul. 6. samþykktur með 9 atkv.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

4. greitj.
8., felldur með 8 atkv. gegn 3.
9. —
_ 8
— 210. samþykktur með 6 atkv. gegn 5.
tl.
---- —
9 —
12.
■--------------7 —
19.----- —
9 —
5. grein.
14. felldur með 7 atkv. gego 415.
—
— 8 —
— 2.
16.samþykktur með 9 atkv.
6- grein.
17. samþykktur með 6 atkv. gegn 5.

— 18,

■----- í einu hljóði.

7. grein.
— 19, samþykktur án atkvæðagreiðslu.
— 20.------ í einu bijóði.
8. grein.
— 22. samþykktur með 9 atkv,

— 23.

-—-

í einu bljóði.

9. igrein (<aý: grein).
— 24. samþykktur með 10 atkv.
-r-

25. feltdur með 6 atkv. gegn 5,

— 26. fyrirsögu fruoivarpsins samþykkt án
atkvæðagreiðslu.
Var sfðan borið undir atkvæði deildarmanna, hvort frumvarpið þannig lagaðskyldi
ganga til 3. umrseðu, og var það samþykkt
með 10 alkvæðum.
Frumvarpið var nú s«o bljóðandi:
FRUMVARP
til laga um Ijósmæðraskipun á íslandi.

1. groio.
Sjerbwrri sýsiu laodsins. skal skipt í
ljósmæðrabjeruð; hversumörg þau skuli vwa
í ■ • li. grein, ■ ■ ■ ■ ■■
1. gr. frumvarpsÍBs samþykkt í einu hljóði 1 bverri sýslu, og hvað stór ammáte,. ákveðttr
amtsráðið eptir uppástuugu blutaðeigandi
• óbruytt.
2. grcin.
sjýsJuoefodar..
Sjerhver binoa íslenzku kaupetaða skal
Tölul. 3. samþy.kktur möð ð afkv, ;
vera ljósmæðra-umdæmi út af fyrir sig., og
— 2.
—
f einn, hljóði.
ákveður hlutaðeigandi bæjarstjórn eða bæj, , 3. grein,
arráð, hvað margar ljósraæður skuli vera í
r- 4, felldur, rneðj 6 atkv. gegn 5.
kaupstaðnum,
, — 5. —
— 9 .■—■ , —: 2.
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2. crein.
Svo fljótt, sem verða má, skal f hvert
Ijósmæðra-umdæmi setja eina Ijósmóður eða,
ef svo kann að verða ákveðið um kaupstaðina, fleiri ljósmæður, og skulu þær hafa tekið próf í yfirsetufræði. tjósmæðnrnar skulu
hafa bústað í umdæminu, og f sveitahjeruðunum þar, sem sýslnnefndinni þykir henta.
Amtmaður skipar Ijósmæðurnar eptir
uppástungu sýslnnefndar þeirrar, sem hlut á
að máli, eða bæjarstjórnar.
3. grein.
í Reykjavíkur-umdæmi skuln Ijósmæðurnar, hver um sig, hafa 100 kr. í lann á ári;
f hinum kaupstöðunum og sömuleiðis á
Vestmannaeyjum 60 kr., og i sveitahjeruðunum 40 kr. Eptir 10 ára góða þjónustu f
sveitahjeraði skal þar að auki veita 20 kr.
viðbót, og skal þessi ákvörðun einnig ná til
þeirra Ijósmæðra, sem nú eru. Álíti sýslunefndin, að eigi sje næg ástæða til að veita
launaviðbót eptir aldri, skal bera málið upp
fyrir amtsráðinu og leggur það þá málið undir úrskurð landshöfðingja. þegar Ijósmæður fá lausn sökum aldtirs eðá heilsubrests,
má veita þeim eptirlaun, sem sjeu miðuð við
þann tíma, er þær bafa verið við, og dugnað
þeirra.
4. grein.
Kostnað þann, sem gengur til launa og
eptirlauna ljósmæðranna, svo og til að útvega
þeim verkfæri þau, sem þörf er á, skal hlutaðeigandi kaupstaður eða sýslufjelag greiða.
Kostnaðinn við kennslu Ijósmæðra skal greiða
úr landssjóði.
5. grein.
Engin getur orðið Ijósmóðir, nema hún
hafi notið kennslu oggengið undir próf annaðhvort á hinni konunglegu fæðiögarstofnun
f Kaupmannahöfn eða hjá landlækninum á
íslandi, og fengið skfrteini um, að hún hafi
tekið prófið. Ljósmæðurnar f Reykjavfk skttlu
hafa notið kennslu á hinni konunglegu fæðingarstofnun.
6. grein.
Ljósmæðurnar eru skyldar til tafarlaust
að látaf tje sjerhverri sængurkonu f umdæmi

þeirra, sem æskir þess, aðsloð sina. Ljósmóðirin hefur rjett til, attk fararbeina ókeypis
fram og aptur, að fá sanngjarna þóknunfyrir
yfirsetu og aðhjúkrnn hjá sjerhverjum þeim,
sem notar aðstoð hennar. I*iggi sængurkonan styrk úr sveitarsjóði, skal sveitin skyld
til að greiða þeirri Ijósmóður, sem situr yflr
konunni, 'at^ fararbeina ókeypis, í þóknun
3 krónttr. í forföllum hjeraðsljósmóðurinnar
er ljósmóðirin í því umdæmi, sem næst
er, skyld til, ef hún getur komið þvi við
án þess að vanrækja sitt eigið umdæmi, að
sitja yfir konum þeim, sem leita aðstoðar
hennar.
7. grein.
Að því leyti, sem snertir framkvæmdir á
skylduverkum Ijósmæðra, eru þær undir umsjón landlæknis og hjeraðslækna, og skulu
þær samvizkusamlega breyta eptir hinni almennu reglugjörð fyrir Ijósmæður, sem landlæknirinn býr til, og landshöfðinginn yfir íslandi samþykkir.
8. grein.
Brjóti nokkur Ijósmóðir gegn þvf, sem
henni er gjört að skyldu með lögum þessum
og reglugjörðinni fyrir ljósmæður, skal hún,
að þvf leyti þyngri hegning ekki liggur við
afbroti hennar eptir gildandi lögum, sæta
sektum, sem renna f landssjóð, og verði hún
sek á ný og sjeu mjög miklar sakir til, og
sjer i lagi ef hún optar en einu sinni hefur
skorazt undan að vitja sængurkonu tafarlaust,
skal henni vikið frá. Ef nokkur Ijósmóðir
ljóstrar því upp, sem kona, er orðin er barnshafandi, hefur trúað henni fyrir,- skal henni
þegar vikíð frá sýslu sinni.

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til'laga um Ijósmæðraskipun á
íslandi, eins og það var samþykkt við 2.
umræðu í efri deild alþingis.
1.

B r e y t i n g a r u p p ás t u n g
landshöfðingjans.
Við 4. grein, að bætt verði aptan við
«sýslufjelag greiði» þessum orðum :
skal fyrst um sinn, eins og gjört

ur
orðin:
«Samt
hefur
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verið hingað til, borga laun tveggja Ijósmæðra ( Reykjavík úr landssjóðnum, og
laun Ijósmóðurinnar á Vestmannaeyjum úr
læknasjóðnum (slenzka».
Við sömu gr.: að í stað orðanna: «úr landssjóði» komi: «úr hlutaðeigandi amtsjafnaðarsjóði», og aptan við þau verði bætt þessum orðum: «samt skal Reykjavíkurkaupslaður fyrir sitt leyli sjálfur greiða þessi
útgjöld*.
2. Breytingaruppástunga
frá Ásgeiri Einarssyni, Bergi Thorberg, Sigbvati Árnasyni og Torfa Einarssyni.
Að í niðurlagi 4. greinar: f staðinn fyrir
orðin: «Kostnaðinn við kennslu Ijósmæðra
skal greiða úr landssjóði» komi: «allan kostnað, er leiðir af kennslu Ijósmæðra, þar á
meðal kostnaðinn við ferðir þeirra til kennslustaðarins, og þaðan aptur til átthaga þeirra,
og við dvöi þeirra á kennslustaðnum, skal
greiða úr landssjóði, með þeirri upphæð, er
landshöfðingi samþykkir».
þRIÐJÁ L.MRÆDA
í efri deild alþingis.
Á 15. fundi efri þingdeildárinnar, 20.
dag júlimán., kom frumvarp þettá samkvæmt
dagskránni til þriðju umræðn.
Framsöguniá&úr sagðist ekki ætla að verða
margorður nm breytingaruppástungur þær,
er komnar væru fram síðan við 2. umræðu
máls þessa.
Breytingaruppástungur hins
bæstvirta landshöfðingja virtust sjer fremur
óheppilega orðaðar; þær væru kallaðar breytingaruppástungur við konunglegt frumvarp,
en ættu víst heldur að hallast að breytingaruppástungum við frumvarpið, eins og það
sfðast hafði verið samþykkt af deild þessari;
eíns væri ekki rjett: «sý8luljelag greiði», heldur
«'greiða». En hvað efni breytingaruppástungwtmar snerti, gæti hann nú eigi fremur aðhyfet
bana en áður frurtivarpsgreinina ( því atriði.
Hinn hæstvirti landshöfðingi befði við 2. umræðu máls þessa látið þáskoðun sína íljósi,
aö breytíngar þær, er þá hefðu verið gjörðar við 4. grein, muhdu spilla fyrir máliriu,

en nú mundi eigi álit hans batna á 3. grein,
þegar komin væri fram breytingaruppástunga
hinna 4 heiðruðu þingmanna, hins 3. konungkjörna, þingmauns Rangæinga, þingmanns
Strandasýslu, og 1. þingmanns Húnavatnssýslu, sem færi fram á ,að eigi að eins kennslan, heldur og ferðakostnaðurinn og kostnaðurinn af dvöl þeirra hjer (Reykjavík skyldi
borgast úr landssjóði. þegar hinn hæstvirti
landshöfðingi hefði við 2. umræðu málsins
baldið fram ákvörðunum frumvarpsins ( þessu
efni, hefði haun fært það máli sinu til sönnunar, að ljósmæðraskipunin væri sveitamál.
í þessu væri hann honnm samþykkúr að
nokkru leyti; en ekki þó að því, er kennsluna snerti, því að um hana væri, sem hverja
aðra opinbera kennslu, að hún væri landsmál, mál, er snerti allt landið. Sín skoðun
væri því, nð breytingaruppástunga hinria 4
háttvirtn þingmanna væri á góðum rðkum
byggð og væri til bóta, svo væri og um síðnstu ákvörðunina í breytingarnþpástungii
þessari, um að landshöfðingi snmþykki upphæðina á kostnaði þeim, er leiddi af kennslu
Ijósmæðra, ferðnrn og dvöl hjer í bænumi,
að sjer géðjaðist vel að henni. Ef nú aptnr á móti uppásltinga hins hæstviTta landshöfðingja næöi fram að ganga, lægi í augum
uppi, hve misjafnt kostnaður þessi kæmi niður á hinum ýmsu hjeruðum landsins. það
væri þó sannarlega mikjll mnnur, hvort sækja
ætti til Reykjavikur úr nærsveitunum þar í
kring eða af yztu útkjálkum landsins. þannig gæti köstnaðurinn, er lenti á hinum fjærstu
sveitum, orðið óbærilega þungur, þár sem
nærsveitirnar aptnr þyrftu mjög litlu til að
kosta.
Sighvatur Árnanon sagði, að hinnháttvirti framsögumaður hefði þegar gefið breytingaruppástúngu sfnni og hinna 3 heiðruðn
þingmanna meðmæli sín. En viðvíkjandi þvf,
er hinn hæstvirti landshöfðingi færi fram,
vildi hann enn lýsa því yflr, að *það væri sfn
óbtfanleg sannfæring, þegar um almenn lög
væri að ræða, að eitt af aðalskilyrðum fyrtr
lögunum ætti að vera það, að þau væro byggð
á almennri jafnrjettishugsun, neroa þvi að
40
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eins að sjerstaklegar og mikilvægar orsakir
væru til ondantekningar, en þær kringumstæður, erættu að heimila þá undantekningu,
væru að sinni skoðun eigi bjer fil staðar
viðvíkjandi Reykjavík og Veslmannaeyjnm,
eða þá að þær væru eigi svo Ijósiega skýrðar fyrir sjer, að sjer virtist að gjöra mætli
hjer undantekningu undan lagareglunni. En
væri aðaláslæðan á móti málinu sn, að ótlast mætti fyrir, að það fengi eigi staðfestingu, þá virtist sjer það sama sem engin ástæða væri, því að hann hlvti að vera sannfærður um, að löggjafinn geymdi í brjósti
sjer þá hina sömu jafnrjeltishugsun, er ætli
að vera hin sanna undirslaða og grtindvöllur laganna.
Benidikt Kriátjántson kvaðst eigi skilja,
hvernig breytingarnppástunga hins hæstvirta
landshöfðingja yrði borin ttpp undir atkvæði
deildarmanna, því hún væri að efni og útvortis formi identisk við það, seni hún ætti
að vera breyling við. 1 henni væru sömu
orðin og í hinn ttpprunalega konunglega
frumvarpi tekin upp aptur.
Kvaðst hann
því verða að ætla, að bjer hefði mjög misprenlait í prenlsmiðjunni, þar sem allt annað hefði verið prentað, en skrifað hefði verið.
Bieylingaruppástungu gætu menn kallað svo
því að eins, að hún breytti einhverju, annars ekki.
Landehöfðingi sagðist vera sannfærður
um, að breytingaruppástungur sínar væru alveg samkvæmar þingsknpunum, sem heimilnðu honum að koma fram með breytingaruppástungur við 3. umræðu málanna.
Nú
vildi hann þá enn einii sinni bera undir álit hinnar heiðruðu deildar ákvarðanir stjórnarfrumvarpsins í 4. grein, og vildi hann í
því skyni fara fáum orðum um þessa breytingaruppástungu sína.
Hann vildi þá fyrst
taka það fram enn aptur, að sjer virtist mjög
ísjárvert, að leggja á landssjóðinn kostnað
þann, sem eptir hlutarins eðli ætti að hvíla
á hlutaðeigandi sveitarsjóð. Að sinu áliti
væri þaðj sprottið af nokkur skonar misskilningi, þegar hin heiðraða deild hefði.skoðað
Jjósmæðrakennsluna sem álika (analog) þeirri

mennlun, er embælti landsins heimtuðu, eða
þá skoðað ljósmæðurnar — þó að áríðandi
sýslan væri falin þeim á hendur — sem
nokkurs konar embættismenn.Reynslan mundi
sýna og sanna, að engin kona mundi fara að
iðka yfirsetukvennafræði í því skyni að sækja
um Ijósmæðrastöðn hjer og hvar í landinu,
heldnr mundi fara hjer sem annarstaðar, að
hlntaðeigandi sveitarstjórn, ef á Ijósmóður
þyrfti að halda, mundi hlutast til nm og
annasl, að kosta til kennslu og annars einhverja þá konu, cr hæfileg þætti til þess
starfa, móli því luin skuldbyndi sig til að
gegna Ijósinæðrastörfum í því hjeraði og
ekki neinu öðru. Hingað til hefði og kostnaðurino til þessarar kennslu verið borgaður
af amtsjafnaðarsjóðnum og aldrei numið
miklu, en hætt væri við, að hann færi mjög
vaxandi, ef hann ælti að borgast úr landssjóði. Jöfnuður sá, er í því tillili væri ætlazt til að koma skyldi á fyrir allt landið,
mundi og vera meiri í orði kveðnu en í
rann rjettri, því að það mundi sýna sig, að
beztur jöfnuður yrði á, þegar hvert íjelag
annaðist sín útgjöld, án þess að fá siyrk hjá
öðru fjelagi.
Og skyldi í fyrstu eitthvert
amt gjalda meira í þessu lilliti en annað, þá
væri það komið af því, að það amt hefði
þegar borgað þennan kostnað, en hitt verið
laust við hann; þessi mismunur mundi brátt
hverfa af sjálfum sjer.
tilgjöldin til Ijósmæðrakennslunnar væru engu siður en kostnaðurinn við lann þeirra og eptirlaun, svo og
lil að útvega þeim verkfæri, eptir hlutarins
eðli sveilarmálefni; ætti því allnr þessi kostnaður jafnt að borgast úr hlutaðeigandi sveitarsjóðum, eða samkvæmt ákvörðunum frumvarpsins, og eins og hingað til hefði tiðkazt,
úr amtssjóðnum. Hins vegar ætti landssjóðurinn að borga þann kostnað, sem væri því
samfara, að Ijósmæðrum gæfist kostur á fullkomnari kennslu, fyrir því ætti hann að launa
kennaranum og aðstoðarmönnum hans, enda
hefði hinn báttvirti landlæknir um daginn
skýrt deildinni frá, að hann aldrei hefði
reiknað sjer kennslukaup í þessu tilliti. Eins
og nú laun landlæknisins væru borguð úr
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landssjóðnum, eins ætti það og vel við, að
styrkur veittist Ijósmæðrunum i Reykjavík,
sem ættu að aðsloða hann við kennsluna (
hinu praktiska, úr landssjóði.
Auk þeirra
100 króna, sem hingað til hefðn verið borgaðar Ijósmæðrunum í Reykjavlk, hvorri nm
sig úr landssjóði, þá hefði kaupstaðurinn og
borgað þeim laun úr bæjarsjóðnum, og mundi
þetla fyrirkomulag að öllum líkindum við
baldast, þó að ákvörðun stjórnarfrumvarpsíns yrði samþykkt, og mætti skoða þessar
200 krónur, er hjer ræddi um, sem þóknun
einmitt fyrir þátt þann, er ljósmæðurnar i
Reykjavík ætlu að taka í kennslunni. Viðvíkjandi launum ljósmóðurinnar á Vestmannaeyjum, kvaðst hann skýrskóta til Plakats 27.
marz 1863, sem ákvæði, að spitalahluturinn
bæði af fugli og fiski á þessum eyjum, er
hingað til, samkvæmt konungsbrjefi 20. febrúar 1750 hefði verið tekjur fátækrasjóðs
eyjanna, skyldi frá 1. jau. 1865 renna inn í
læknasjóðinn með því skilyrði, að af þessum sjóði skyldi fyrst nm sinn greiddir 30
ríkisdalir til launa handa yfirsetukonu á Vestmannaeyjum, og nnindi varla vera ástæða til
fyrst um sinn að nema þetta skilyrði úr
gildi, þegar litið væri til hins bága ástands
þessara eyja.
Stefán Einkssnn kvað mál þetta hafa
verið ítarlega rætt við aðra umræðu; nú værí
komin fram breytiogaruppástunga við 4.
grein frá 4 heiðruðum þiugmönnum, og gæti
hann vel sætt sig við hana, þar ákvörðun
greinarinnar við það yrði skýrari; en viðvíkjandi því, er hinn hæstvirti landshöfðingi færi
fram á I breytingaruppástungu sinni, þá
væri þegar nægilega búið að taka fram,
hverjir annmarkar væru á því, að kostnaðurinn við laun Ijósmæðra væri látinn falla á
sveitar- og sýslufjelögin, þeim til óbærilegs
tjóus og eyðileggingar. Hann gæti fullvissað
menn um það, að þegar Ijósmæðraskipunin
kæmist á, mundi sú verða niðurstaðan, að
sýslufjelögin yrðu alveg gjaldþrota, og þá
gæti þö þingið ekki glatt sig við það, að það
hefði unuið landi og lýð þarft verk. þarsem
hinn hæstvirti landshöfðingi hefði sagt, að

kostnaðurinn við kennslu Ijósmæðra ælli að
skoðast sem sveitarmálefni, þá gæti hann
engan veginn verið honum samþykkur í því;
hinn háttvirti landshöfðingi vissi þó, að jafnaðarsjóðsgjöld í suðnramtinu eru orðin svo
há, að vart muni nokkurri valdstjórn koma
til hugar að hækka þau upp úr 40 aurum af
lausafjárhundraði hverju, en með þvf að
leggja kostnaðinn við kennslu Ijósmæðra á
jafnaðarsjóðina, mundu gjöld þau gelaá endanum eyðilagt amtsbúá. Þar sem hinn háttvirti landshöfðingi vildi látaljósmæðurí Reykjavík fá laun sfn úr landssjóði, þá gæti hver
maður sjeð, að slikt er ekki jafnrjetti við
sýslufjelögin. Reykjavík væri ekki fátækari til
að kosta 10 til 12 Ijósmæður; hann sæi því
eigi heldur að Veshnannaeyingum væri ofvaxið að kosta eina Ijósmóður í samanburði við
sýslufjelögin. Af þessum ástæðum yrði hann
að vera alveg mótfallinn breytingaruppástungum landshöfðingjans.
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, var gengið til atkvæða í málinu, og fjell alkvæðagreiðslan þannig:
1. Breytingaruppástunga frá landshöfðingjn
við 4. grein felld með 9 atkv.
2. Breytingaruppástunga frá sama við sömu
grein felld með 9 atkvæðum.
3. Breytingaruppástunga frá Ásgeiri Einarssyni, Bergi Thorberg, Sighvati Árnasyni
og Torfa Einarssyni við niðurlag 4. greinar
sarnþykkt með 9 atkvæðum.
4. 4. grein með áorðinni breylingu samþykkt með tö atkiæðum.
5. Frumvarpið í heild sinni með áorðinni
breytingu samþykkt með 10 alkvæðum,
og lýsti forseti þv( yfir, að frumvarpið
yrði sent forseta hinnar neðri deildar
þingsins, til þess að þaðyrði lagtfyrirþá
deild.

FYRSTA (JMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 21. fundi neðri deildar alþingis, 27,
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu frumvarp til laga um ljós40*
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mœðraskipan á íslandi, eins og það var samþykkt í efri deild þingsins 20. dag s. m.
Hjálmur Pjetwsaon kvaðst ekki vilja að
óþörfu gjöra breytingar við frnmvörp frá efri
deild þingsins, en frumvarp það, er hjer lægi
fyrir, sýndist sjer samt athugavert í sumum
greinum.
Hjer væri nýr skattur lagður á
sýslusjóðina, ofan á hin þungn. sveitargjöld,
og væri það varúðarvert.
Aðalaugnamiðið
væri að bæta sem fyrst úr Ijósmæðraskortinum, en því mundi betur verða Iramgengt
með þvf að launa þeim úr landssjóði.
En
því mundi nú verða svarað þannig, að þetta
mál væri sýslumál, og að rjettindum þeim, er
fjelögiu fengju með þessu, ættu að fyigja
skyldur. Annað atriði væri það, að hann áliti, að. launin mætlu til að vera mjög lág,
að eins þóknun, án eptirlauna og launaviðbótar, nema ef vera skyldi fyrir sjerstakan
dugnað og árvekni; enda væri það viðtekin
regla við allt það, sem hefur aukinn eða
nýjan kostnað í fór með sjer, að launa einungis með lítilli þóknon, og skyldi hann i
því tilliti vitua til sveitarsljórnarlaganna. Þar
sem Ijósmæðraefnum er gjört að skyldu, að
læra einungis hjá landlækninum, þá sýndist
sjer það ekki heppileg ákvörðun. |>að mætti
þó fullkomlega gjöra ráð fyrir, að hjeraðslæknarnir, að minnsta kosti t 5 iiinum bæst
launuðu læknaembættum, væru færir um að
kenna yfirsetufræði; en það gæti verið stór
hægðarmunur og jafnframt peningasparnaður,
að mega læra hjáþeim lækni, er næstur væri,
heldur en að verða jafnan að fara til Reykjavíkur. Þelta atriði beiddi hann þingdeildina
veí að athuga.
J>ví næst var í einu hljóði samþykkt, að
málið gengi til annarar umræðu.

Að siðari hluti greinarinnar: «eptir 10
ára góða þjónustu» o. s. frv. til enda greinarinnar, falli burt, en í þess stað komi: «sýni
Ijósmóðir framúrskarandi dugnað og árvekni
í þessari stöðn sinni, skal enn fremur veita
henni ailt að 20 kr. viðbót, annaðhvort i eilt
skipti, eða árlega, eptir uppástungu blutaðeigandi sýslunefndar, og eptir meðmælum
viðkomandi hjeraðslæknis».
Við 4. grein.
Orðin: »og eptirlaun» falli burt; í staðinn fyrir: «sýslufjelag» komi: «ljósmóðurumdæmi».
Við 5. grein.
Á eptir orðunum: «hjá landlækninum á
(slandi» bætist inn
«eða hjeraðslæknum á
Stykkishólmi, Ísaíirði, Akureyri og EskiGrði».

ÖNNUR UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 24. furidi neðri deildar alþingis, 30.
dag júlímánaðar, kom sainkvæmt dagskránni
til annarar umræðu frumvarp til laga um
ljósmæðraskipun á íslandi, eins og það var
samþykkt í efri deiídinni, ásamt breytingaruppástungu frá 2 þingmönnum.
Páll prestur Pálsson sagði, að í þessu
frumvarpi efri deildarinnar væru ýms atriði svo
ihugunarverð, að hann áliti nauðsynlegt að
setja nefnd í málið, og stakk hann upp á 3
manna nefnd.
Eiáar Ásmundsson kvaðst vilja styðja
þá nppástungu, að nefnd væri selt.
Sjer
sýndist frumvarp þetta vera að mörgu leyti
ver úr garði gjört, en húast mætti við, þar
sem það væri búið að ganga í gegnum hreinsunareld efri deildarinnar, Einkum væri margt
athugavert við málið, svo sem þar sem væri
verið að tala um hina íslenzku kaupstaði;
Breytingaruppástunga
þetta orð «íslenzkur» i þessu sambandi sýndi
við frumvarp til laga um ljósmæðraskipun á það, að lögin væru upphaflega ekki hugsuð
íslandi,
á íslenzku eða á íslandi, heldur einhver(Frá Hjálmi Pjeturssyni, þingmanni Mýra- staðar annarstaðar. Þar sem orðið «ljósmanna, og Jóni Sigurðssyni, 2. þingmanni móðir» væri hjer haft alstaðar ( sömu merkÞingeyinga).
ing sem «yGrsetukona», þá væri það ekki
Við 3. grein.
alls kostar rjett eða nákvæmt, ,þvi að það
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væri nokkur munur á merking þeirra tveggja
orða. Ljósmóðir þýddi að eins þá konu, er
tæki við barni án tillits til þess, hvort hún
væri regluleg eða lögskipúðyfirsetukona eða
eigi. Aptur þýddi »yfirsetukona» þá konu,
er til þess væri skipuð, að sitja yfir sængurkonum, án nokktirs tillits til þess, hvort
hun væri ljósa eða ljósmóðir nokkurra barna.
I’annig væri likur munur á þessum tveim
orðum, sem á orðunum móðir og kona, og
ef það yrði rjett, að kalla allar yfirsetukonur
Ijósmæður, eins og frumvarpið gjörði, þá væri
líkarjett að kalla allar gjafvaxta konur «mæður», og eptir því gæti þá t. a. m. kvennaskólinn í Reykjavlk kallast «mæðraskóli».
j>etta ogannað eins i frumvarpinu væri hálfvegis hneykslanlegt, og þyrfti lagfæringar við.
Seinasta ákvörðun frumvarpsins væri ófullkomin mjög, og misskilningi undirorpin, og
væri nauðsynlegt að breyta henni.
Hann
kvaðst vilja mæla með þvi, að þriggja mauna
nefnd væri sett.
tá var hætt umræðunni, og leitað atkvæða um, hvort setja skyldi nefnd í málið,
og var það samþykkt með 18 atkvæðum, að
kjósa þriggja manna nefnd.
Fyrir kosningu urðu:
Einar Ásmundsson með lOatkv.
Hjálmur Pjetursson — 10 —
l’áll Pálsson prestur — 10 —
var þanoig annari umræðu frestað, þangað til
nefndin hefði lokið starfa sinum.
í nefndinni var formaður kosinn Páll
Pálsson, og Einar Ásmundsson skrifari og
frámsögnmaður.

in leyfa sjer að leggja það til, að hin háttvirla neöri deild samþykki eigi frumvarpið
með öllu óbreytt, heldur gjöri við það nokkrar breytingar að efninu til og jafuframt að
málinu.
1‘ær efnisbreytingar, sem nefndio hefur
leyft sjer að stinga upp á, miða einkum til
þess, að landið geti fyrri fengið nægilega
margar yfirsetukonur, sem nú er svo mikill
skortnr á. Þannig leggjum vjer það til, að
hjeraðsIæknarniráStykkishólmi, Isafirði, Akúreyri og Eskifirði megi kenna yfirsetukonum
og yfirheyra þær eins og landlæknirinn.: I’ví
að öðrum kosti erum vjer hræddir um, að
of fáar koour úr hinum fjarlægari landsfjórðungum geti gefið sig fram til að nema í
Reykjavík, og nær þetta einkum til hinna
giplu og búseltu, sem jafnaðarlega eru þó
betur kjörnar til að verða yfirsetukonur en
hinar yngri og minna reyndu. í annan stað
höfum vjer álitið það til verulegra bóta, að
sýslunefndirnar hefðu heimild til að setja
ólærðar yfirsetukonur til bráðabyrgða og launa
þeim, meðan eigi er nógar lærðar að fá, því
með þessu móti mundi síður verða hœtt við»
að nokkur sveit yrði til langframa yfirsetukonulaus. Hiuaf aðrar efnisbreytingar eru
að eins lítilfjörlegar.
Úr þvi vjer eigi þóttumst geta aðhyllzt
frumvarpið óbreytt, eins og það var komið
frá efri deildinni, þá virtist oss vel hlýða að
lagfæra um leið á því málið, sem er mjög
óislenzkulegt. Vjer höfum því ritað frumvarpið upp í heild sinni með breytingum
þeim, er oss sýndust vera til bóla, og leyfnm vjer oss að leegja það til, að hin heiðraöa þiogdeild samþykki frumvarpið þannig
NEFNDARÁLIT
lagað.
Álþingi, á. ágúst 187».
um frumvarp tii laga um Ijósmæðraskipun á
íslandi.
Páil Páisson,
Einar Ásmundsson,
formaður. skrifari og framsögumaður.
Nefnd sú, er hin heiðraða neðri deild
Hjálmur Pjetursson.
alþingis hefur kosið til að hugleiða frumvarp
til laga um Ijósmæðraskipun á íslandi, het'ur sameiginlega komizt til þeirrar niðurstöðu,
FRÖMVARP
að frumvarp þetta, eins og það er komið frá
til yfirsetukvennalaga.
efri deiid þingsins, sje að mestu leyti vel
I. grein.
lagað eptirþörfúm lands vors. f»óvillnefndSjerhverri sýslu landsins skal skipfc
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í yfirsetukvenna-umdæmi; ákveður amtsráðið,
hversu mörg þau skuli vera í hverri sýslu,
og hvað stór ummáls eptir tillögum sýslunefndarinnar.
í hvert slíkt umdæmi skal, svo fljótt sem
verða má, setja eina yfirsetukonu, og skal
hún hafa bústað i þvi umdæmi þar, sein
sýslunefndinni þykir henta.
Hver kaupsiaður skal þar að auki hafa
eina eða fleiri yfirselukonur út af fyrir sig,
eptir þvi sem bæjarsljórnin ákveður.
2. grein.
Yfirsetukonur þessar skulu hafa tekið
próf i yfirsetufræði, og skipar amtmaður þær
eptir tillögum sj’slunefndar eða bæjarstjórnar
þeirrar, er hlut á að máli.
3. grein.
I Reykjavík skulu yfirsetukonurnar, hver
fyrir sig, bafa lOOkrónurí laun á ári; í hinum kaupstöðunum og í Vestmannaeyjum 60
kr., en í sveitum 40 kr.
Eptir 10 ára góða þjónustu í sveit má
sýslunefndin þar að auki veita allt að 20 kr.
viðbót á ári, og skal þessi ákvörðun einnig
ná til þeirra yfirsetukvenna, sem nú eru.
Áliti sýslunefndin, að eigi sje næg ástæða til að veita launaviðbót eptir aldri, skal
bera málið upp fyrir amtsráðinu, og leggur
það þá málið undir úrskurð landshöfðingja.
Sýslunefndin má, ef henni þykir ástæða
vera til þess, veita hæfileg epiirlaun þeirri
yfirsetukonu, sem fengið hefur lausn frá
starfa sínum fyrir sakir elli eða sjúkleika.
4. grein.
Kostnað þann, sem gengur til launa og
eptirlauna handa yfirsetukonum, skal greiða
úr sýslusjóði, eða bæjarsjóði þeim, er hlut á
að máli. Iíostnaðinn við kennslu yfirsetukvenna
að meðtöldum ferðakostnaði þeirra til kennslustaðarins og þaðan aptur til átthaga þeirra,
og sömuleiðis koslnaðinn til að útvega þeim
einu sinni nauðsynleg áhöld, skal greiða úr
landssjóði, með þeirri upphæð, er landshöfðingi samþykkir.
5. grein.
Engin getur orðið skipuð yfirsetukona,
nema hún hafi notið kennslu og gengið undir

próf, annaðhvort á liinni koounglegu fæðingarstofnun í Kaupmannahöfn, eða hjá landlækninum í Reykjavik, eða hjeraðlækninum á
Stykkishólmi, ísafirði, Aknreyri eða Eskifirði,
og skal hún hafa fengið skírteini um, að hún
hafi tekið próftð.
Yfirselukonurnar í Reykjavík skulu hafa
nolið kennslu á hinni konunglegu fæðingarstofnun.
6. grein.
Yfirsetnkonurnar ern skytdar til að láta
tafarlaust aðstoð sína í tje hverri sængurkonu,
er æskir þess í umdæmi þeirra. Yfirsetukonan hefur rjett til að fá sanngjarna þóknun fvrir yfirsetu og aðhjúkrun hjá hverjum
þeim, sem nolar aðstoð hennar, og að auki
fararbeina ókevpis að heiman frá sjer og
heim aptnr. Júggi sængurkonan slyrk af
sveit eða sje svo fátæk, að hún geti eigi
borgað yfirsetukonu þeirri, er yttr henni situr, skal sveitin skyld til að greiða yfirsetukonunni, auk ókeypis fararbeina, 3 kr. í
þóknun.
Nú hefur einhver yfirsetukona fnrföll,
og er þá ylirsetukonan i næstu sveit eða
umdæmi skyld til að sitja yfir sængurkonum
þeirn, sem leita aðstoðar ’hennar, ef hún má
þvi við koma án þess að vanrækja silt eigið
umdæmi.
7. grein.
Yfirsetukonurnar eru undir umsjón landlæknis og hjeraðslækna að því, er snertir
framkvæmdir skylduverka þeirra, og skulu
þær samvizkusamlega breyla eptir hinni almennu yfirsetukvennareglugjörð, sem landlæknirinn býr til og landshöfðinginn samþykkir.
8. grein.
Brjóti nokkur yfirsetukona gegn því, sem
henni er gjört að skyldn með lögum þessum
og yfirsetukvennareglugjörðinni, skal hún
sæta seklum, sem renna í landssjóð, nema
:i þyngri hegning liggi við afbroti herinar að
lögum. Verði hún sek af nýju, og eru miklar
sakir til, einkum ef hún optar en einu sinni
hefur skorazt undan að vitja sængurkonu tafarlaust, og að forfallalausu, skal henni vikið
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frá. Ef einhver yflrsetukona Ijóstar upp því,
sem einhver kona hefur trúað henni fyrir,
sem yfirsetukonu, um hagi sína, skal henni
þegar vikið frá syslu sinni.
9. grein.
þegar lærð yflrsetukona eigi fæst i eitthvert nmdæmi, má sýslunelndiu með læknisráði setja þar til bráðabyrgða yfirsetokonu,
þó ólærð sje, ef hún er reynd að dugnaði,
og veita henni laun, eins og fyrir er mælt f
lögum þessum,
10. grein.
Lög þessi öðlast gildi 1. dag ágústmánaðar 1876.
Páll Pálsson,
Einar Ásmundsson,
formaðnr.
skrifari og framsögum.
Hjálmur Pjetursson.

FRAMHALD ANNARAR DMRÆÐD
í neðri deild alþingis
Á 36. fundi neðri deildar alþingis, II.
dag ágústmánaðar, var þaldið álramannari umræðu um frumvarp til laga um Ijósmæðraskipun (yfirsetukvennalög) á íslandi, ásamt nefndaráliti um frumvarpið.
Framsögumaður (Einar Ásmundsson)
kvaðst fáu hafa að bæta við það, sem stæði
f nefndarálitinu sjálfu.
Flestar breytingar þær, er nefndin hefði gjört við frumvarpið, væru að eins orðabreytingar. 1. og
2. gr. væru að efni alveg óbreyttar.
En
efninu hefðj verið raðað nokkuð öðruvísi eptir
því, sem nefndinni hefði sýnzt eðilegast, og
til þess að greinarnar yrðu Ijósari. t 3. gr.
væri að eins litil efnisbreyling, þar sem stungið
væri upp á,að sýslnnefndin mœtti veita launaviðbót, en í frumvarpi efri deildarinnar væri
sagt, að launaviðbótina skyldi veita eptir 10
ára þjónustu. Með þessari breytingu vrði
greinin samkvæmari sjálfri sjer, þegar litið
væri á orðatiltækin í seinni hluta greinarinnar.
I 4. gr. væri sú efnisbreyting, að hjer væri
gjört ráð fyrir, að landssjóðurinn annaðist kostnaðinn til að kaupa áhöld handa
yflrsetukonum, en efri deildin styngi upp á,
að sýslufjelagið keypti verkfærin ; hann kvaðst

vona, að þessi breyting væri heldur til bóta,
enda væri það bæði sanngjarnt og samkvæmt,
að ef ættjörðin sæi um kennslu þessara dætra
sinna, þá gjörði hún þær einnig úr gárði og
gæfi þeim nauðsvnleg áhöld í heimanmund,
þegar þær færn úr skólanum. í 5. gr. væri
mesta efnisbreytingin, því að þar væri gjört
ráð fyrir, nð konur, er ætluðu að verða yfirsetukonur, væru eigi bundnar við það, að
læra hjá landlækninum einum, eða i Kaupmannahöfn, beldtir gælu einnig lært hjá 4
öðrum læknum í landinu. Ástæða sú, er
nefndin héfði haft fyrir sjer til þessarar breytingar, væri sú, að það sýndist bundið nálega
ókljúfandi erfiðleiknm fyrir konur, að ferðast
hingað til Reykjavtkur úr sumum fjórðungum
landsins, og í sambandi við þelta stæði aðalástœða nefndarinnar til breytingarinnar, en
hún væri sú, að hvervetna bæði i öðrum löndum og einnig hjer þætti miklu heppilegra,
að yfirsetukonur væru giptar konur, en síður
ógiptar stúlkur. En ef þetta væri eigi ástæðulaust, þá yrðu menn einnig að játa það,
að svo illt og erfitt sem það væri fyrir ógiptar stúlkur, að komast úr fjarlægum hjeruðum landsins tll Reykjavikur til kennslu, þá
væri þetta þó enn óhugsanlegra fyrir giptar
konur. En aptur gæti þeim verið siður tilflnnanlegt, að komast til einhverra hinna 4
kaupstaða, er nefndar væru i greininni. Það
sýndist llka alveg óþarft að gjöra ráð
fyrir þvi, að læknar þeir, er sætu í þessum
kaupstöðum, gætu eigi kennt yflrsetufræði,
og það því fremur, sem þessi læknisumdæmi yrðn, eptir þvi sem til væri ætlazt, bezt
launuð, og hefðu því að öllum líkindum optastnær bezta lækna.
í 6. gr. væri að
eins lítil breyting. Nefndin hefði við þá
breytingu haft það fyrir augum, sem opt ber
við, að þótt kona þægi eigi af sveit, þágæti
hún verið svo fátæk, að hún gæti eigi borgað yfirsetukonu, og stundum gæti hún jafnvel verið fátækari en þær, er af sveit þægju.
7. og 8. gr. væru að efni alveg sambljóða
frumvarpi efri deildarinnar. 9. gr. nefndarinnar væri til þess sett, að koma íveg fyrir,
að nokkur sveit kæmist í vandræði, ef lang-
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an tíma væri enga Iærða yBrsetukonu að fá.
Að svo mællu kvaöst hann í nafni nefndarinnar skila þessu starfi, og gæti hann sagt
deildinni þaö með sanni, að hversu mikið
sem að frumvarpinu yrði fundið, þá hefði
nefndin gjört sjer allt far tirn, að leysa verk
sitt sem trúlegast af hendi.
Landshöfðingi sagði, að aðalbreyting sú
sem nefndin hefði stungið uppá, væri, eins
og tekið væri fram, við 3. gr. frnmvarpsins,
að hjeraðslæknarnir á Stykkishólmi, ísafirði,
Akureyri og Eskifirði mættu kenna yfirsetukonum og yfirheyra þær eins og landlæknirinn, og mætti síðan skipa þær yfirsetukonur
jafnt þeim, sem notið hefðu kennslu erlendts
eða í Reykjavik; tilgangurinn með þessu væri
— eins og nefndin einnig hefði tekið fram —
sá, að útvega landinu nægilega margar yfirsetukonur, en gæti að hans átiti leitt til þess,
aðþær, semfengjust, yrðu eigi nægilega dugJegar, en þetta væri eins áríðandi eins og
hitt, enda virtist sjer aðalbreyting þessi alveg óþðrf, þar sem frumvarpið sjálft i 9. gr.
heimilaði sýslunefndinni með læknisráði vald
til þess að setja ólærðar yfirsetukonur til
bráðabyrgða, og þannig sjálft henti á annan
veg, er miðaði til þess að sjá við skortinum,
og væri breyting þessi því ísjárverðari, sem
hjeraðslæknar eigi gætu útvegað mikla praktiska kennslu, sem væri hjer svo áríðandi,
þar eð svo fáar fæðingar kæmu fyrir á tjeðum stöðum að tiltólu við Reykjavik, þarsem
fæðingar reiknuðust að meðaltölu 100 á ári.
J>ess vegna gæti hann eigi fallizt á ð. gr.
nefndarinnar. Stjórnarfrumvarpið hefði i 4.
gr. stungið upp á að greiða kostnað þann,
er gengi til kennslu, úr amtssjóði, og væri
þetta að hans áliti alveg eðlilegt, af þvi málið
snerti sveitina, og virtist sjer mjög óheppilegt að leggja þessi útgjöld á landssjóð, eins
og efri deildin hefði iágt tit, og nefndin, sem
skipuð hefði verið í þessari deild, einnigaðhyllzt. En hann skyldi bæta því við, að kostnaðinn UJ hinna nauðsynlegu áhalda skyldi þó
eptir ákvörðun efri deildar hgreiða úr hlutaðeigaodi kaupstaðar- eða sýslugjóði, eigi eins
og nefndin í þessari deild hefði stungið upp

á, einnig úr landssjóði. Að öðru leyti miðuðu breytingar nefndarinnar mestmegnis til
þess að laga málið, en það væri álit sitt, að
í sjálfu sjer væri þvilíkar breytingar eigi
æskilegar, þegar málið í lagaboðinu væri
skiljaniegt og eigi annmörknm bundið, heldur væri það timaeyðsla að gjöra tilraun til
þess að laga málið í samstemmu við málfræðislegar reglur sjerbvers þingmanns, allrasízt þegar hjer væri eigi málfræðingar fyrir,
enda sæti þá þar við, að «hverjum þætti sinn
fugl fagur».
Guðmunditr Einarsson sagðist vera sannfærður um, að mótmæli landsböfðingja værn
sprottin af ókuotiugleika hans á því, hvernig
ástatt væri hjer á landi. Ef allt það, sem
hann hefði haft á móti, væri tekið úr frumvarpinu, þá væri eigi til neins að gjöra það
að lögum, því að þá yrðu þau lög þýðingarlaus. Ef hvergi mælti lærá yfirsetnfræði
nema i Reykjavík, þá mundi þess, ef til vildi,
aldrei að vænta, að nógu margar lærðar yfirsetukonur fengjust. það væru þeir erfiðleikar á að ferðast til Reykjavíkur úr ýmsom
hjeruðum landsins, og ef sveitar- eða sýslusjóðirnir ættu að borga allan kostnaðinn af
kennslu þeirra, eins og landshöfðingi færi
fram á, þá mundi viða verða hikað við, að
leggja í þann kostnað. En hið versta af öllu
væri þó, ef aldrei mætti setja ólærða konu
til að sitja. yflr, ef eigi væri kostur á lærðri.
Fyrst vsri nú það, að af þvi gætu beinlínis
hlotizt vandræði.
Og svo væri það aðgætaudi, að sumar hverjar ólærðar yfirsetukoour
væru margopt allt eins góðar og jafnvel
langtum betri, en sumar lærðar. LaDdshöfðingi hefði og sjálfur talað um, að ekki ætti
að eins að ieggja áherzlu á hina «theoretiskun þekkingn, heldur öllu fremur á bina
«practisku» þekkingti yfirsetúkvenna. En sú
kona, sem væri búin að silja yfir konum í
mörg ár og taka á móti hundruðum barna,
hún hefði svo góða praktiska þekkingu, að
varla yrði búizt við henni betri af nýútskrifuðum yfirsetukvennaefnum. þaðmundi og
mega trúa sýslunefndinni fyrir að mæla ekki
með nema nýtum yíirsetukonum.
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PáU prestur Pábton sagði, að þáðhe.fði
eigi verið hið einasta aognamið með ákvörðun Befndarinnar í ,,5t. gr, frumvarpsins, að
fjðlgrt yfirsetukooum, heldur eionrg að þœr
Útvegnðust duglegar; því þefði þaðvakað fyrir
nefndinui, að sjá einkum giptum og húsettumkonum fyrir kennsiu, er þessi ákvörðum
einmitt œiðaði lil. Viðvílýandi kostnaðinum
til kennslu wi það vafalaust rjettara, að
hanngreiddistúr lantkssjóði, heldnr en úr
sveitar- eða amtssjóði, þvi það vseri eigi
gjftrt að skilyrði fyrur veitingn á kennslustyrk, að yfirsetukonan settist að í sveitarfjelagi því, er< veitt befði, enda virtist slik ákvörðun eigi samboðin frjátsræði manna til
þess að neyta kraptasinna ( fjelagsins þjánustu ; einnig virtist sjqr fyrir bina sömu ástæðu, að kostnaður til oftuðaynlegra áhalda
skyldi greiddur úr landssjóði, enda vœri þotta
ekkert verulegt peningaspnrsmál fyrir landið.
t'ó engiun þingraaana þeirra, er sæti: í neðri

að táia þær njóta jafnrjettis með hiaum yfirbeyrðu yflreetnkonum, þegar þær fyrnefndu
reyndust eins góðar. Hann kveðst fyrir sitt
leyti áííta, að nefndin hefði breytt frumvarpinn til stórr* hóta, og sjer blaodftðist ekki
bugur uni, að hvetjatíl, að þingdeildin sa«þykkti það, eins ogþað lægi hjer fyrir:
því næst var gengið til atkvæfta. For-,
seti gat þess, að hana teldi sjálfsagt, að
hreytingnruppástungnr þingmanns Mýraraánna
og varaforseta væru aptur teknur, þar eð
þingmaðor Mýramanna hefði vcrið f nefndinoi, og sumt væri komið f nefndarfrumvarpið af uppástuugum þessara þingmanna;
en varaforseti var eigi við staddur, og skýrði
þingmaður Mýramanna frá, að breytingaratkvæði þeirra væru aptur tekin. Forseti gat
þá þess, að þótt; breytingar nefndárinnar
væra mest orðabreytingar, þá ætlaði hann
þó að bera hverja grein af frumvarpi hennar
undir atkvæði, þanhig sem húfi hefði orðað
deildinni væri málfræðingur, þætti henni fugl það, en frumvarpið þáfyrst, efnefndarfrumgion fegri, heldur tm fuglifli), sem flogið hefði varpið fjelii.,
Atkvæðin fjellu þaonig:
hingað frá efri deildinni.
1. grein samþykkt i einu hljóði.
JjteuúWn Sv&nsson vildj benda landshöfðipgjft að þvf, að tillögur haos við 5. gr.
frumvarpsins væru eigi á sem heatum röknm
byggðar, enda kæmi þar ajveg í mótsögn við
þaA, hvernig hannhefði snúiztámótl nefnd5. —
—
með 19 atkv:
í einu htjóði.
jnni i læknaskipunarmálinu nm daginn; at- 6. — • • —
Uugassradlr hans hjer væru þannig boinmótsögn og viðbára ein. Viðvíkjandi 4. gr. hefði
landshöfðingi tekið fram, að kostnaðuninn
■—
— ■ ,; - — .. —■, ■ i
ætti, eigi að lenda á iandssjóði, þv< inálið 10.
Fyrírsögni
nefndariinar samþykkt án al~
væri aveitemál. þaðværi að vfsu nokkuðtil
kvæðagreiðslm
Áð þetta, frumvarp Læmi í
f þesau, eo því að eina að sveitirnar hefðu
stað
fruravarips,
efri
deildarinnar og frumvarps
fengiðþað.frelsi, sem þær hefðu fullan rjett
stjörnarinnar,
vari
saraþykkt i einu hljóðid
til, flni sem^þær hefðu eigi enn fengiðr þvf
Lokains
var
samþykkt
í einu; hljóði, að frumsveitastjórnarlðgin væru háifverk oitt, og væri
vairpi þetta gengi td þtiðju umræðu.
á meftan rangt að leggjft byrðar á þær.
Guðtnundur Einartmon sagðist.vilja bæta
þyf við,að spyrja, hvað aetti, að gjöra, ,et
hUÐJA UMRÆ,ÐA
engín iærð yflrsetnkona íeægist? Ætti þá
i
qeðri deild alþingis.
.
;
hini jóðsjúkft. að eiga sig sjált? En fyrat að
Á
88
í
fundA
neðri
deildar
alþingis,
13u
mesta nanðsyn væri: áiþvi, að leita áðstoðar
hjjái lúnum svonefndm ólærðu yfirsetukonum, dág ágústmáfriaðar, kom gamfcvæmtidagskíránni
og rtjóta hennar, þá væri ffka sjálfsög&skylda til þrvðju umræðu frómvarp til yfirsetukvenna41
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laga; engar voru breylingnruppástungnr komnar fram við það, svo sem það var samþykkt
við aðra umræðu.
Guðmundúr Einarsson sagði, að mál
þetta hefði fe.ngið svo ágætar undirlektir bjá
þingdeildinnt við 2. umræðu, að eigi væri
þörf fleiri orða, enda vonaðist hann eptir, að
málið lenti f mjúknm og góðum móðnrhöndiim, þar sem efri deildin væri fyrir, sú deild
mundi nú sjá fram á, þegar málið kæmi til
hennar aptur, að það hefði mjög mikið lagEptir því sem málið
azt i neðri deildinni.
hefði komið frá efri deildinni, þá hefði verið
betra uð fá um sinn engin Ijósmæðralög, en
önnur eins, því að eins kanpstáðarbúar og
Sunnlendingar hefðu haft gott af þeim, en
sveitabúendur og úlkjálkamenn þyrftu líka
ljósmæðra við.
Hann tók það fram, að ef
efri deildin ekki fjellist á frumvarpið eins og
það kæmi nú frá neðri deildinni, og það kæmi
til þessarar deildar aptur breytt einsog áður,
þá væri það að sími álili sjálfsagt, að breyta
yrði þvi aptur ásama hált og láta «afl ráða»,
þvi sjer væri það sannarlegt álmgamál, að
ljósmæðralögin yrðu svo úr garði gjðrð, að
menn alstaðar um landið gætu haft gott áf
þeim; gæti slik stefna ckki fengið framgang,
þá væri bezt að láta málið falla að sinni.
Einar Ásrriundsson sagði, að undirlektir
þingmanna I þessu máli hefðu verið mjög
góðar við 2. umræðu, er frumvarpið hefði
verið samþykkt í einu hljóði, og enginu lokið
upp sinuni munni á móti, nema landshöfðinginn. Hinum hæstvirta landshöfðingja likaði sjálfságt allt vel í frumvarpinu, það sem
frájsljórninni væri komið í fyrstu, þvf «hverjum þætti sian fugl fagtír», eips og hinn
IwBBtvirtii landshöfðingi hefði sagt við aðra
umrieðii; enhouum þætti cifikum óhæf breytingiri við 5. grein, að hjeraðslæknar þeir,
sem til eru teknir í frumvarpinu, megi kenna
yfirsetukonum, en hann kvaðst eigi þurfa að
taka það frarti að nýju, 'hvere vegnn þessu
hefði verið bætt infl í frtirrtvarpið, því þetta
hefði verið ítarlega . gjört við aðra umræðu,
og allir könnuðust. viði að það væri nauðsynJegt. Þvi neitadi að vísu enginn, að þáð

væri gotl, ef hver yfirselukona gæti lært hjá
landlækninum í Reykjavík eða á fæðingarstofnuninoi I Höfn.
En á þessu afskekkta
og strjálbyggða landi tjáði þó eigi að binda
sig eingöngu við þessa kenuara; það gæti
töluvert bætt úr, að fjórum helztu hjeraðslæknum yrði líka veitt heimild til að kenrta
yfirsetukonnm og yfirheyra þær. Aðrir kehnendur væru einnig iil, sem notaðir hefðu verið
að undanförnu, þeir værn guð ög náttúran;
og þegar áríðandi væri að hafa yfirsetukonur
í öllum sveitnm, þá gætu aldrei allar lært hjá
landlækninum eða á fæðingarstofnuninni, heldur yrðu snmnr, einkum fyrst um sinn, að læra
af guði og náltúrunni, og því yrði hann að
álita 9. grein nauðsynlega.
Breytingar á
rnálinu hefði landshöfðingi álitið óverulegt
atriði, og skyldi hann játa, að það væri viðlíka verulegt atriði eins og það, hvort maður
væri húinn fallegum fötum eða ótilhiýðilegnm og bæltum lörfum. Hann skýldi taka til
dæmis, að sjer þætti viðtinanlegra, að lagaboð þetla, sem nú væri í smíðum, væri
nefnt yfirsetukvennalög, heldur en það, sem
stjórnin vildi kalla þau. Bann áliti eðlilegra
og íslenzkulegra, að kalla einn þáttinn í Jónsbók «farmánnalög», beldur en ef haan væri
kallaður "lðg sem hafa inni að halda ákvarðanir viðvíkjandi sigiingum og sjóferðum».
Hann kvaðst vilja fcalla «þjófabálk» þjófabálk,
heldnren «lög sem hafa inni að halda ákvarðanir viðvlkjandi hegningu fyrir þjófnað
o. fl. o. s. frv.
Benidikt Sveinsson bjélt, að landshöfðirtgi hefði breytt skoðun' sinni viðvfkjandi
breytingu nefndarinnar við o. gr., síðan þingdeildin hefði samþykkt læknaskóla með föstunt kennara, enda ættu þá mótmæli eigi lengur við gegn þessari ákvörðun.
Landshöfðingv sagði, að þó bann áliti
eigi breytinguna við 5. gr. heppilega, þá
kvaðst hann þö eigi ætla sjer að bera upp
breytingaruppástungu, hvorki í þessari deild
rtje heldur þegár frumvarpið gehgi þannig
samþykkt áptur til efri deildarinnar.
Hálldór Kr. Friðriksson sagði, að nefndin héfði gjört breytingar við 5. gr., ér hann
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kvaðst eigi rneta svo mifcils, en hann vildi
taka fram þá almennu athugasemd, hversu
óheppilegt þnð væri, aft verða aft setja mál I
nefnd eingöngu málsins vegna. Hnnn skyldi
eigi ræfta endurbætur þær, sern orftift hefðu
á málinu fyrir aðgjörðir nefndarinnar, enda
þótt sjer þættu þær sumar hverjar líliltjörlegar, og sumar þeirra til lítilla bóta, en
hann vildi skora á landshöfftingja aft sjá um
þaft framvegis, aft málift á frumvörpunum
væri svo viftunánlegt, aft þingift neyddisteigi
lil þess aft tefja fyrír sjer með nelndarsetningum fyrir þá einu sök.
h var gengift til atkvæða urn frumvarpið, og var það í heild sinrii samþykkt I
einu hljóði.
Verður nú frumvarpið aptur
sent til efri deildarinnar.

EIN ÖMRÆÐA
I efri deild alþingis.
Á 38. fundi efri þingdeildarinnar, Ití.
dag ágústmán., kom frumvarp tii yfirsetukvennalaga samkvæmt dagskránni til einnar
umræðu, og birti forseti álit nefndar þeirrar,
er áður hafði verið skipuð f þessu máli hjer
í deildinni, dágsett 14. þ. m., pg íjellst
nefndin þar í á frumvarp þetta, eins og það
nú er komið frá neðri deildinni. .
Ólafur Pálsson gat þess, að þetta frumvarp væri nú aptur komið frá ncðri deildinni,
sem hefði fundið ástæða til að gjöra töluverðar breytingar við það. Haun yrði nú fyrir
sitt leyti raunar að ætla, að þess hefði eigi
þörf gjörzt, enda virtist sjer eigi vera breytt
til batnaðar. Samt sem áður skoðaði hann
þetta frnmvarp i sjálfu sjer svo mikla rjettarbót, að hann vildi eigi með þvf að ráða enn
til breytinga, verða þess ollandi ef til vildi,
að málið færist fyrir á þessu þingi, og mundi
hann því fallast á það, eins og það lægi fyrir.
Jón Hjaltalín sagðist vera samdóma
hinum háttvirta 6. konungkjörna þingmanni,
og ætlaði hann, að breytingar þær, er neðri
deildin hefði gjört við frumvarpið, væru eigi
svo verulegar eða saknæmar, að slíkt gæti
eða ætli að verða málinu til fyrirstöðu.

Sighvatur Árnason kvoð mega sjá á
þessu frumvarpi, að margar af breytingum
þeim, er neðri deildin hefði gjört við; það,
læru í sömu stefnu, sem hann og nokkrir aðrir
deildarmenn hefðu í upphafi verið meðmæitir,
en sem þá ekki befðu náð framað ganga.
Um orðabrfiytingar þær, er gjörðarhefðo verið
á frumvarpinu, ætlaðihann aðra færari ensig
að dæma um, þótt þær surnar að sinui ællun
væru að minnsta kosti óþarfar. Nú mæUi
t. a. m. ekki nefna «ljósmæður», eins og
menn í pápiskunni ekki hefðu mátt néfna
«kjöt• á föstunni. Að því er snerli ólærðu
Ijósmæðurnar, þá befði hann . nú í byrjun
verið meðmæltur því, að til þeirra mætti grípa,
og inundihann að visu faliastá þá ákvörðun,
er að því lyii, þótt hann á hinn bóginn ’væri
hrædduruni, að sú ákvörðun mundidraga
úr því, að menn gjörðu sjer lar iim, að hugsa
um menntqn þeirra, eins og vera bæri, og að
máske yrði gripið til þfiirra ólærðu uin skör
fram. Samt sem áöur mundi nú bezt aö
fallast rakleiöis á frumvarpið.
Eiríkur Kúld sagði, að þó hann uð likindum fjellist á frumvarpið svona laguð, þá
gjörði hann það alveg nauðuffw. Það hefði
verið hreinn óþarfi fyrir hina heiðruðu neðri
deild, að brey la frá frumvarpinu, eins og það hefði
verið samþykkt í þessari deild, og sent henni.
Ekki hefði hún heldur að sinoi hyggjn bæti
sigá málfærinu, enda hefðiþað áöurveriðvel
viðunandi, og mundi neðri dfiildin bafa sleppt
frá sjer mörgum frumvörpummeð lakara máli.
Einna vestar þættu sjer þó breytingarnar
við ó. og 9. grein. Hann vildi enn lýsa þeirri
skoðun sinni yfir, að endaþólt kennslan lil
bókarinnar gæli roáske verið fullt eins góð
hjá hjeraðslæknunum, eins og í Reykjavík,
þá vantaði þó yfirsetukonuefnin annað, er væri
öldungis ómissandi fyrir þær, þ. e. tækifæri
til að nema og fullkomna sig íhinu verklega
(praktiska); en það gætu þær að eins hjer
átti kost á að nokkru ráði.
Ákvörðun 9.
greinarinnar virtist sjer og óbeppileg, því að
hún mundi leiða til þess eins, að draga úr
því, að yfirsetukonuvfni gjörðu sjer farumaft
41
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fræðast og metontast, sem þeim væriþónæsta
nauðsynlegt, ef þærættu að verða annað, en yfirsetukonur að nafninu.
Kostnaðurinn, er til þess útheimtist, hefði eigi
heldur verið svo geigvænlegur. En með þvi
nú hann þættist sjá fyrir forlög þessa máls,
ef frurnvarpinu jrði enn hreytt, kvaðst hann
mundugefa þvi atkvæði sitt, en alveg nauðugnr, einungis f þvi skyjni, að þessu nauðsynjamálí jrði komið i betra horf, en nú væri.
Stefán Eiríktson sagði, að, ef deildin
vildi, að mál þettu gengi klakklaust fram, þá
mundi ráðiegast að fallast nú á það, eins og
það væri. Eins og deildarmenn mundu muna,
hefði hann verið þeirrar sfeoðonar við fjrri
umræður málsins, að of mifeið væri lagt á
sjslufjelögin í þessu tilliti, og því mætti
málið gjarnan faila sín vegna, en nú væri
þeirri ákvörðun, er að þvi Ijli, haldið, og
mundi vist eigi duga þar um að þrátta. En
9. grein virtist sjer þar á móti engin grjla
vera.
Hann vildi raunar eigi segja, að ólærðu Ijósmæðurnar væru eins góðar og hinar; en að mörgu tilliti gætu þær staðið
þeim jafnfætis margar hverjar.
En hinn
háttvirti varaforseti yrði lífea að gá að þvi,
að þær væra eigi settar nema um stund og
tfma, þvi að i greininni stæði: má setja «tH
bráðabyrgða» yfirsetukonu, þó ólœrð sje, o.
s. frv.
Að öðru lejti vildi hann eigi orðiengja frekar um þetta mái, og raondi haun
gefa þvt atkvæði sitt.
t*ó tóku eigi fleiri til niáls, og var því
gengið trl atkvæða.
Fór atkvæðagreéðsla þannig, að frumvarpið var samþykkt í heild sinni f einu hljóði.
Kvaðst férseti mondi senda frumvarpið
svo búið landshöfðingjannm sem ; Iðg.
Var það nú þannig látandi:
YFIRSETUKVENNALÖG.

1. grein.
Sjerhverri sjslu landsins skál skipt
i yBrsetukvenna-unadæmi; ákveður amtsráðið,
hversu m&rg þau skuli vert i hverrl sjslu,
og hvað stór úmmáls eptir tillögum sJslunefndarinnar.

í hvert slíkt umdæmi skal, svo fljótt sem
verða má, setja eina yfirsetukonu, og skal
hún hafa bústað i því umdæmi þar, sem
sjslunefndinni þykir henta.
Hver kaupstaður skal þar að auki hafa
eina eða fleiri yfirsetukonur út af fyrir sig,
eptir þvi sem bæjarstjórnin ákvéður.
2. grein.
Yfirsetokonur þessar skulU hafa tekið
próf i yfirsetufræði, og skipar amtmaður þær
eptir tillögum sýslunefndar eða bæjarstjórnar
þeirrar, er hlnt á að máii.
3. grein.
I Reykjavík skulu yfirsetukonumar, hver
fyrir sig, hafa lOOkrónurí taun á ári; í binum kaupstöðunum og i Vestmannaeyjum 60
kr., en í sveitum 40 kr.
Eptir 10 ára góða þjónustu í sveit má
sJslunefndin þar að auki veita allt að 20 kr.
viðbót á ári, og skai þesSi ákvörðun einnig
ná til þeirra yfirsetukvenna, sem nú eru.
Áliti sýslunefndiri, að eigi. sje næg áslæða til að veita launaviðbót eptiraidri, skai
bera málið upp fyrir amtsráðisu, og leggur
það þá málið undir úrskurð landshöfðíngja.
Sýslunefndin má, ef henni þykir ástæða
vera til þess, vefta hæfileg eptirlaun þeirri
yfirsetukonu, sem fengið hefur lausn frá
starfa sínum fyrir sakir elli eða sjúkleika.
4. grein.

Kostoað þann, sem gengur til launa og
eptirlauna handa yfirsetukonum, skal greiða
úr sýsiusjóði, eða bæjarsjóði þeim, er hltrt á
að máli. Kostnaðinn við kennslu yflrsetnkvenna
að meðtöldum ferðakostnaði þeirra til kennslastaðárins og þaðan aptur til átthaga þeirra,
og sömuleiðis kostnaðinn til að útvega þeim
einu sinni nauðsynleg áhöid, skal greiða úr
landssjóði, með þeirri upphæð, er landshöföingi samþykkir.
5. grein.
Engin getur orðið skipuð JfirsetUkona,
nema hán hafi notið kennslu og gengið undir
próf, annaðhvort á hinni konunglegn fæðingarstofnun i Kaupmannahöfn, eða hjá landiækninum í Reykjavík, eða hjeraðlækninum á
Stykkishólmi, fsaflrði, Akureyri eða Eskifirði,
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þær samvizkusamlega breytá eptir binni aimennu yfirsetukvennareglugjörð, sem landlæknirinn býr til og landshöfðingino samþykkir.
8. greio.
Brjóti nokknr yfirsetukona gegn því, sem
henni er gjört aðskyldu með lögnffl þessum
og yflreetukvennareglugjörðinni, skal bún
sæta seklum, sem renna I landssjóð, neroa
þyngri hegning liggi við afbroti bennar að
lögum. Verði hún sek af nýju, og eru miklar
safcir til, einknm ef hún öptar en einn sinni
hefur skorazt undan að vitja sængurkonu tafartaust, og að forflallalausu, sfcal henni vikið
frá. Ef einhver yfirsetukona Ijóstar upp því,
sem einhver kona faefur trúað faenni fyrir,
sem yfirsetukonu, um hagi sina, skal faeoni
þegar vikið frá sýslu sinni.
9. grein.
þegar lærð yfirsetukona eigi fæst i eitthvert umdæmi, má sýslunefndio með læknisráði setja þar til bráðabyrgða yfirsetukonu,
þó ólærð sje, ef hún er reynd að dugnaði,
Og veita henni laun, eins og fyrir er mælt i
lögum þessum.
10. grein.
7. grein.
tög þessi öðlast gildi 1. dag ágústYfirsetukonurniar erú undir umsjón landlæknis og hjeraðslækna að því, er snertir mánaðar 1876.
framkvæmdir skylduverka þeirra, og sfculu

og skal hún hafa fengið skírteini um, að hún
hafi tekíð prófið.
Yfirsetukonurnar I Reykjavik sfculu bafa
notið kennslu á fainni konenglegu fæðingarstofnun.
6. grein.
Yfirsetukonurnar eru skyldar til að láta
tafarlaust aðstoðsfna f tje hverri sængurkonn,
er æskir þess < umdæmá þeirra. Yflrsetukonan hefur rjett til að fá sanngjarna þókn■ttn fyrir yfirsetu og aðhjúkrun hjá hverjum
þeim, sem notar aðstoð hennar, og að auki
fararbeina ókeypis að faeiman frá sjer og
herm aptlir. jriggi sængurkonan styrk af
sveit eðu sje svo fátæk, uð bún geti eigi
borgað yfirsetukonu þeirri, er yfir henni situr, skal sveitin skyld til að greiða yfirsetufconunui, auk ófceypis fararbeina, 3 kr. i'
þóknun.
Nú hefur einhver yfirsetukona forföll,
og er þá yfirsetukonan i næstu sveát eða
umdæmi skyld til að sitja yfir sængurkonum
þeiffl, sem leita aðstoðar hennar, ef bún mi
því við koma án þess að vanrœkja sitt eigið
umdæmi.

VII.
FRUMVARP
til laga um mótvarnir -gegn því, að bólusótt
og fain austurfenzka kólerusótt 'flytjist til íslands.
1. grein.
Þegar sfcip keraor til íslaöds frá einhverjum þeim stað, sem samkvæmt augtýsing ráðgjafans fyrir ísland er álitinn sýktuf
annaðhvort af bótasótt eða hinni áasturlennku
Jfcóleresótt. þá aaá eigi setja neinn matin
(hvorki farþega eða skipveija) í land afþví
skipi, fyr en hlutaðeigandi hjeraðslæknir eða
etahver annar löggilður lælknir hefur. ranneakað það eptir tilhlutun heilbrigðisstjúrnah-

innar. Öll sfcip, sem koma til íslands frá
slíkum stöðum, skuta, áður en hafðar ertí
samgöngur v,ið land á öðrum stöðnm, kotna
við á einhverri af þeim höfnura, seoi hjer
skulu nefndar: Reykjavik, Vestmannaeyjara,
Stykkishólmi, ísafirði, Akureyri eða Eskifirði,
til þess þau verði rannsökuð, eins ogsagter.
Hið sama er og um Bkip — þar með
einnig talin fiskiskip —, sem koraa frá öðrum stöðum, ef á þeim eru roenn, sem era
veikir af bólusótt öða kóleru, eða hafa verið
það -einfavern tíma á leiðinni, eða Mk mantía,
söm dánir eru af sóttnm þessum.
2, grein.
Fái iandshöfðinginn yfir íslandi, iáður en

326
slik auglýsing ráðgjafans fyrir ísland, sem
nefnd er í greininni á undan, er komin til
hans, með öðru móti áreiðanlega vitneskju
um, að einhver höfn í útlöndum sje sýkt
annaðhvort af bólusótt eða hinni austurlenzku
kóleru, skal hann hafa vald til að gefa út
fyrir hönd ráðgjafans samsvarandi auglýsing,
sem hafl sama gildi, og væri hún komin frá
ráðgjafanum. Á sama hátt skal honum heimilt að gefa út auglýsing um, að landfarsóttin
sje hætt, ef hann hefur áreiðanlega vitneskju
um, að það sje áiitið, að tjeðar landfarsóttir gangi eigi lengur í höfnum þeim, sem
sagðar voru áður sýktar. ( hvert skipti, sem
landshöfðinginn notar vald það, sem honum
er veitt samkvæmt þvf, sem sagt er að framan, skal haun þegar f stað senda skýrsiu um
það til ráðgjafans.
3. grein.
Á skipum þeim, sem nefnd eru i I. gr.,
skal, áður en þau sigla inn á höfnina, draga
grænt flagg upp i topp á stóru siglunni, eða
hvitt, ef grænt flagg ekki er til á skipinu
4. grein.
Verði sú raun á við læknisrannsóknina,
að á skipinu sjeu grunsöm veikindi (menn
veikir eða dánir), eða að þau hafi gjört vart
við sig á leiðinni, eða að heilbrigðisástand
skipsins yfir höfuð sje svo, að hætt sje við,
að sýkin flytjist í land, skal heilbrigðisstjórnin, áður en nokkrum verði leyft að fara í
land af skipinu, gjöra þær ráðstafanir, sem
með þarf, til umönnunar þeim sjúku og til
þess, að þeir dánu verði fluttir úr skipinu,
og það verði hreinsað, og skal skipið lálið
vera aðskilið frá öðrum skipum, þangað til
þessar ráðstafanir eru gjörðar.
5. grein.
í hvert skipti og um svo langan tíma,
sem ráðgjafinn fyrir ísland, eða fyrir hans
hönd landshöfðinginn álítur það nauðsynlegt,
skal i fyrnefndum kaupstöðum og verzlunarstöðum vera til.reiðu hæfitegt hús, þar sem
tekið verður við mönnum, sem komnir eru
að sjóleiðis og eru veikir af bólusótt eða
kóleru, og hjúkrað að þeim á haganlegan
hátt. Hlutaðeigandi amtmaður skal sjá um,

að hús þetta verði útvegað og svo húsgögn
þau, sem með þarf, og skal hann á undan
semja um það við sveitastjórnir þær, sem í
hlnt eiga, og stjórn læknasjóðsins íslenzka
(eða ef til kemur við landshöfðingja), nema
kringumstæðurnar heimti, að ráð verði tekin
þegar í slað.
6. grein.
Fyrir rannsókn þá, sern nefnd er I 1.
grein, skal greiða lækninum í þóknuu 4 kr.
fyrir skip, sem að rúmmáli eru allt að 60
tons, 6 kr. fyrir skip allt að 100 tons, og
10 kr. fyrir skip yfir 100 tons. t’óknun lil
læknis og borgunin fyrir flutning haus út á
skipið og í lánd aptur, og kostnaðurinn við
lækningar á þeim sjúklingum, sem fluttir
voru í land, greptrunarkostnaður, ef svo
stendur á, og útgjöld við að hreinsa skipið
skal allt greitt af skipinu, og skal skipiðvera
að veði fyrir borguninni, og áður en nokkur
af þeim, sem á því eru, verðursettur í laud,
setja trygging fyrir því, að gjöld þau, sem
hvila á skipinu, verði greidd. Að því leyti,
er snertir herskip, skal greiða gjaldið til
læknisins af landssjóðnum.
Öll önnur útgjöld, til þess að setja lög
þessi í verk, og sjer i lagi koslnaðinn við
að útvega hús það, sem nefnt er í 5. grein,
og þau húsgögn, sem til þess þarf, skal greiða
á þann hátt, að ’/3 borgist af læknasjóðnum
fslenzka (eða ef til kemur af landssjóðnum),
’/3 af hlutaðeigandi sýslufjelagi eða kaupstað,
og */3 af jafnaðarsjóði þess amts, sem i
hlut á.
7. grein.
Fyrir afbrot gegn 1. og 3. grein og ákvörðunum þeim, sem heilbrigðisstjórnin
gjörir samkvæmt 4. grein, skulu koma sektir,
sem sjeu allt að 200 kr., að svo miklu leyti
sem þyngri hegning ekki liggur við samkvæmt almennum lögum.
Sektir þessar
renna í landssjóð. Með mál, sem risa af
afbrotum gegn lögum þessum, skal farið sem
opinber lögreglumál.
8. grein.
Ráðgjafinn fyrir ísland getur ákveðið,
að lögum þessum megi beita við aðrar hættu-
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legar landfarsóltir en þær, sem nefndar eru
í I. grein, og má hann leyfa, að skip þau,
sem getið er um i tjeðri grein, sigli inná
aðrar hafnir, en þær, sem þar eru taldar.
Enn fremur getur ráðgjafinn, þegar kringumstæður leyfa það, veitt tilslökun á þvi,
sem fyrir er mælt I I. grein, og ákveðið
þóknun læknisins fyrir rannsóknir, sem fram
fara á landi.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Eins og lög þau, sem útkomu 1. mai
1868 fyrir hina parta konungsríkisins, um
mótvarnir gegn því, að hih austurlenzka kólerusótt flytjist til landsins sjóléiðis, eru leidd
í gildi á Færeyjum með lögum 8. jan. 1872,
með þeim breytingum, sem nauðsynlegar eða
hagfelldar voru eptir þvf, hvernig til hagar
þar, þannig hefur stjórnarráðið álitið, að ástæða væri til, að lfkar ráðstafanir yrðu
gjöröar af því leyti, er snertir ísland, með
þessu lagafrumvarpi, sem að öllu leyti er
saíná innihalds og frumvarp það, sem lagt
var fyrir aiþingi árið 1873 > nro hið sama efni,
en að forminu til er þvi breytt samkvæmt
þvf fyrirkomulagi, sem nú er komið á. f>ar
6em álitið verður, að sóttvarnarlög þau, sem
nú eru í gildi (tilsk. 8. febr, J 805), eigi nægi
til þess að afstýra yfirvofandi hættu fyrir því,
að þær hinar skaðvsnlegu landfarsóttir, sem
getið er urrt í lagafrumvarpinu, flytjist til
landsins, hefur stjórnarráðinu eigi fundizt,
að mótbárur alþíngis gegn fyrnefndu iagafrumvarpi værti svp þýðingarmiklar, að það
yrði afsakað, fyrir þásökað bætta við tilraunina til, að koma á'þeim tryggingarráðstöfunum, sem með þarf f þessu tilliti, en
mótbárur alþingis gegn frumvarpinu voru
faelzt byggðaf á þvf, að kostnaðurinn yrði
svo mikill við að koma þessum ráðstöfunum
fratn, og sjer i lagi við að byggja sjúkrahús
þau, sem með þyrfti. í lögum þeim, sem
nú gilda, vantar sjer ílagi ákvarðanir um,
að gjört sje skipum, sem koma frá stað, sem
sýktur er af kóleru, að skyldu, áður en háfðar verði samgöngur við land á öðrum stöðum, að sigla fyrst ínn á höfn, þar sem læknis-

rannsókn sú, semmeð þarf, geli fram farið,
og ráðstafanir verði gjörðar til aðhjúkrunar
á sjúkum mönnum f landi, hreinsunar skipsins o. fl., en þessar ákvarðanir verður. að áiíta svo áríðandi, að engin áreiðanleg trygging er gegn þvf, að sýkin komist í landið,
nema þær sjeu. Með lögum 15. aprfl 1854
um siglingar ogverzlun á íslandi er reyndar
öllum útlendum verzlunarskipum gjört að
skyldu, áður en þeim leyfist að sigla til annara löggildra verzlunarstaða, að hleypa inn á
einhverja þeirra 6 hafna, sem nefndar eru f
lögunum, þar sem settur er hjer hjeraðslæknir, og góðri heilbrigðisstjórn þvi verður
komið við; en þar eð ákvörðun þessi að eins
nær til útlendra skipa, og þó ekki nema tíl
verzlunarskipa, nægir bún eigi, til þess að
við verði hafðar nákvæmar gætur á þvi, að
næmar Jandfarsóttir flytjist eigi til íslands,
en á hinn bóginn bendir hún mönnum áþá
stefnu, sem fara skal i þessu tilliti.
Þar sem iögin 1. mai 1868 og lögin
fyrir Færeyjar ,8. janúar 1872 að eins rœða
um hina austurlenzku kóleru, og dómsmálaráðgjafanum jafníramt í 7. gr. er veitt »dd
tii að gefa út tilskipun um, að lögin skuli
ná til annara landfarsótta, hefúr það þótt
hagfellt, að láta frumvarp það, sem prentað
er að framan, þegar gilda um bólusótt jafnt
og um hina austurlenzku kóleru. Hættan
við, að bólusótt flytjist til íslands , er hin
sama, og þótt það, sem fyrir er mælt um
hóiusóttina í opnu brjefi 20. júnf 1838, í
verulegnm atriðum sje sambljóða þvi, sem
ákveðið er i lögum 1. maí 1868 tíl mótvarnar gegu kóleru um, aö tekið verði við veikum mönnum ( landi, um að hreinsa skuli
skipið og halda því sjer,; þangað til þvl er
lokið af, vantar hjer gamt aptur hina áriðandi ákvörðun, sem getið er að framan, að
skip, sem komi frá einhverjum stað, sem
álitinn er sýktur af nefndum sjúkdómi, sknii
sigla inn á einhverja af höfnum þeim, þar
sem hægt er að hafa heilbrigðisstjórn, áður
en þeim leyfist að koma við annarstaðar,
enda vantar og ákvðrðun um, að útvega skuii
bæfitegt hús, til þess þar verði tekið við sjúfc-
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lingum, og um borgun kostnaðarins við þetta til reiðu, hefur virzt rjettast, að gjöra hlutog lækningarnar. Með tilliti til annara sótta, aðeiganda amtmanni að skyldu, að sjá um,
sem eigi eru svo næmar sem bólusótt og að tjeð hús verði útvegað, og láta bano,
kólera, virðist nægja, að ráðgjafanum fyrir nema kringumstæðurnar heimti, að ákvörðun
íeland veitist vald til, að gefa út tilskipun sje tekin þegar f stað, á undan semja um
«m, að lagaboð það, sem út kann að koma, það við hlutaðeigandi sveitastjórnir og stjórn
hins fslenzka iæknasjóðs, eða landshöfðingjskuli gilda um þær.
Aö öðru leyti skal um hinar einstöku ann, ef »vo fer, að sjóðnr þessi verði lagður
greinir lagafromvarpsins þess getið, sem hjer saman við landssjóðinn.
Um 6. gr.
segir.
í þessari grein er þeim kostnaði, sem
Um 1. gr.
Þótt það sje beinlínis tekið frara, að öll eigi verður greiddur af skipinu,— en viðvíkjskip, er svo stendur á fyrir, sem sagt er í andi honum er farið eptir lðgunnm I. maf
greininni, skuli, áður eu samgöngur eru 1868, að því við bættu, að greptrunarkostntiafðar við laud á öðrum stöðom, hleypa inn að skuli gréiða á sama hátt, — skipt í 3
á einbverja af höfnnra þeim, sem nefndar jafna parta þannig, að læknasjóðurinn íslenzki,
eru f lögum 15. april 1854, þar sem bæði hluUðeigandi sýslufjelag eða kaupstaður og
lögreglustjórinn og hjeraðslæknirinn hafa áð- jafnaðarsjóður þess amts, sem í hlut á, greiði
setur, til þess heilbrigðisstjórnin rannsaki sinn þriðjunginn bver, af þvf það virðist
þau þar, hefur samt þótt hæfa, að nefna sanngjarnt, að eigi að efns það sveitarfjelag,
sjerstaklega í 2. lið gremarinnar fiskiskip, til þangað sem sóttin flyzt að, heldur einnig
þess að koma í veg fyrir roisskilning um, að hlutaðeigandi amt, sem á mjög raikið i hættlögin eigi nái til annara skipa, en þeirra, unni, ef sóttin breiðist út frá þeim stað, þar
sem koma beina leíð frá einhverjum af þeim sem hún er komiu, og að endingu allt landstöðum, sem átitnir ern aýktir.
ið (að þvi leyti gjaldið er lagt á læknasjóðUm 2. gr.
inp, eða ef til kemur á landssjóðinnl, takí
Þar eð það getur viljað til sökum fjar- I þátt í, að stemma stigu fyrir þvi, að fárið
lægðar íslands og þess, að póstferðimar mitti útbreiðist. Að þvi leyti, sem ákveðið er í
Kaupmannahafoar og landsins eru fáar, að niðurlaginu á I. lið þessarar greinar, að
úreíðanlegar fregnir um, aðkólera eða bóki- gjaldið til lœknisins skuli greilt af landssótt hafi gjört vart við sig, eða sje' hættá sjóðnom, skal þess getið, að þar sem hereinhverjum stað f útlöndum, sem skipkoma skip að vísu hnervetna eru álitin skyld til að
frá til íslands, berist fyr þangað beina ieið haga sjer eptir gildandi eóttvarnarhoðum, er
«n með auglýsing þeirri frá réðgjafanum fyrir það aptur á móii regla eptir hemaðarsið og
íslaod, sem útbeimtist fcil þess lðgunum verði þvf, sem við gengst þjóða á milli, að eigi
beitt, er svo fyrir mælt í 2. greio, að lauds- verði lagt á þau nokkurt gjald í því skyni.
höfðingjanHúi veitiet vald til að gefa útpþegUm 7. gr.
ar svio stendur á, fyrir hönd ráðgjafans aogiýsing þé, sem með þarf.
Sambljóða þvi, sem ðkseðið er f lðgum
3. og 4. gr;
1. mai 1868, 6. gr„ og i iðgúnv fyrir Færern samhijóða 2. og 3. greio f lögum l. maf eyjar 8. janúar ' 1872, 6. gr., er svo fyrir
1868 og 8. janúar 1872.
mælt í greininni hjer, að seklir fyrir afbrot
Um 5. gr.
gegn lögum þessum og ákvörðunuin þeim,
Þar aem það hefur þött ráðlegt, að fands- sem heilbrigðisstjðmin gjðrir samkvæmt 4.
höfðinginn fái vald til, þegar þörf er á þvi, greiu, skuli renna í sjóð þaun, sem sektir
að ákveða fyrir hönd ráðgjafaas, hvenær og venjulega falla ttt samkvæmt hinum almennu
fyrir hvað langan tima sjúkrahúsið skuli vera hegningarlögum 25. júní 1869.

329
Um 8. gr.
Jón Hjaltalín
með 9 atkvæðura,
þar sem svoer fyrir mælt II. lið þessJón Pjetursson
— 7
■—
arar greinar, að ráðgjafinn fyrir fsland geti
Benidikt Kristjánsson — 7
—
leyft, að skip þau, sem nefod eru í I. grein, Var málið þvf næst afhent hinum 5. konhleypi inn á aðrar hafnir, en þær, sem þar ungkjörna þingmanni, sem hafði flest atkvæði.
f nefndinni var Jón Hjaltalin kosinn foreru nefndar, er það byggt á því, að þegar
fleiri læknisembætti verða stofnuð á fslandi, maður og Benidikt Iíristjánsson skrifari og
og bæði hjeraðslæknirinn og lögreglustjórinn framsögumaður.
hafa aðsetur á sama verzlunarstað, gæti verið ástæða til að setja hann ( flokk þeirra
NEFNDARÁLIT
hafna, sem skip eigi að bleypa inn á samkvæmt t. grein, áður en samgöngur verði ( málinu um konunglegt frumvarp til laga
hafðar við land á öðrum stöðum.
um mótvarnir gegn þvi, að bólusótt og hin
austurlenzka kólerusótt flytjist til íslands.
Annar liður greinarinnar er samhljóða
því, sem í þessu tilliti er fyrir mælt í fyr
nefndum lögum frá 1868 og 1872.
Hin heiðraða efri deild alþingis hefur
kosið oss i nefnd, til að segja álit vort um
ofangreint frumvarp, og er það þá á þá leið,
er nú skal greina.
FYRSTA CMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Oss virðist frumvarp þetta lúta að þvi
Á 5. fundi efri þingdeildarinnar, 3. dag efni, sem hin mesta nauðsyn ber til að iög
júlfmán. kom frumvarp til laga um mólvarnir sjeu sem fyrst sett um, og með því oss virðgegn því, að bólusótt og hin austurlenzka ist frumvarpið f heild sinni vera vel úr garði
kólerusótt flytjist til íslands, samkvæmt dag- gjört, verðum vjer að ráða þingdeildinni til
skránni til fyrstu umræðu.
að aðhyllast það.
|>ó finnst oss, að betra
Eirikur Kúld kvað þetta frnmvarp hafa vœri að gjöra við það litlar breytingar.
komið til alþingis áður; vildi hann að sinni ekki
Að landshöfðinginn hafi vald það, sem
fjölyrða um það, þó að visn væru nokkrar honum er gefið ( annari grein frumvarpsins,
greinir, er hann gæti eigi fallizt á; væri því álítum vjer vel til fallið og jafnvel nauðsynsú tillaga sín, að þriggja manna nefnd væri legt; en oss virðist, að það hljóti að liggja (
þegar sett ( málið.
augum uppi, að hann eigi þurfi að hafa eins
Benidikt Krittjánston áleit, að frumvarp áretðanlega vissu fyrir þvi, að einhver höfn
þetta þyrfti ýmissa breytinga við; kvaðst hann í útlöndum sje sýkt, til þess að gefa út augeigi vilja ræðá þær að sinni, en heppilegast lýsingu þá, sem nefnd er f fyrri hlutagreinmundí að leggja málið inefnd, og vildihann arinnar, og sem á að miða til þess aðfyrirbyggja, að bólusótt og kólerusótt flytjist
stinga upp á þriggja manna nefnd.
Torfl Einartton gat þess, að mál þetta hingað til landsips — eins og hanu verður
hefði komið fyrir á þingi ( bitt eð fyrra og að hafa fyrir því, að tjeðar sóttir gangi þar
hefði þá þótt vandasámt. Áleit hann nú eigi lengur, lil þess að gefa út auglýsingu
engau annan veg greiðari, en strax að kjósa um það, og með henni upp hefja sóttvarnirnar.
Af þvi að fslandi getur veijð hætta búin
nefnd.
Forteti kvaðst þá, fyrst ekki tækju fleiri af fleirom næmum sóttum, en þeim, er þegar
tii máÍ8, vilja leita atkvæða þingmanna um eru nefndar, t. a. m. meslingum og skarlagsþað, hvort nefnd skyldi kjósa í málið, og var sótt, átftnm vjer vel til faUið, að ákvarðanþað samþykkt ( einu hljóði; var siðan ( einu irnar ( 3. gr. frumvarpsins einnig sjeú látnar
bljóði samþykkt þriggja mahna nefnd, og voru ná til þeirra, til að koma i veg fyrir, að þær
þessir kosnir i nefndina:
flyljist til landsins.
42
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í fyrri hluta 6. greinar, þar sem rætt er
nm útgjöld þan, er hvíli á skipi því, sem
sóttvarnir eru hafðar við, finnst oss vel við
eiga, að til greina með berum orðum, að
borgnn fyrir fæði og aðhjúkrnn hinna sjúku
eigi einnig að greiðast af skipinu. Seinni
hluti greinar þessarar segir fyrir iim, hvernig borga skuii útgjöld þau, sem sóttvarnirnar að öðru leyti hafa í l'ör með sjer, og ekki
verða lögð á skip þau, er sóttvörnum er beitt
við, og eru þau lögð að ’/., á læknasjóðinn,
að ’/3 á jafnaðarsjóð hlntaðeigandi amts, og
að */3 á hlntaðeigandi sýslufjelag eða kanpstað. En oss virðist kostnaður þessi ætli
að ölln leyti að koma niður á landssjóðnum;
því það er hvorttveggja, að sóttvarnirnar eru
fyrirskipaðar jafnt í hag ölln landinu, enda
yrði þáð nokkuð óviðurkvæmilegt, að leggja
sjerstakan kostnað á eitt sýslufjelag eða kaupstað fyrir þá skuld, að lögin bjóða, að skip
með sjúkum mönnum á skuli fyrst koma þar
á höfn, og er það auðsjáanlegt^ að það er
slíkum stöðum fremur til ógagns en nokkurs
gagns. Að útgjöld þessi greiðist úr landssjóði, kemnr hka með óllu heim við þá ákvörðun 7. greinar, að sektir fyrir afbrot móti
lögum þessnm renni í landssjóð.
í upphafi 8. greinar er sagt, að ráðgjafinn fyrir ísland geti ákveðið, að lögum þessum megi beita við: aðrar hættulegar landfarsóttir eh þær, sem nefndar eru jl.grein;
en samkvæmt því, er vjer höfum sagt um 3.
grein frnmvarpsins, virðist ákvörðun þessi
mega falla burt, Og þegar greinin því næst
leyfir ráðgjaf'anum uð heimila skipum þeirn,
sem nefnd eru i 1. grein, að sigla inn á
aðrar hafnir, en þær, sem þar eru taldar, þá
álítum vjer þvílíkt leyfi óþarft, meðan læknaskipnn hjá oss er eigi komin í betra horf,
en hún er. Eins virðist oss alls enga náuðsynhera til þess, að veita ráðherrapum vald
til að gjöra nokkra tilslökun á því,; sem fyrir
er mælt í I. grein.
Samkvfemt fyr sögðu ráðum vjer þingdeildinrii til að aðhyllast frumvarpið með
breytingum þeim, er nú skal greina: :
1. Inn í fyrirsögn frumvarpsins bætist ept-

ir orðið: «kólerusólt» «og aðrar næmar
sóttir*.
2. Við 2:grein: Eptir orðin: «með öðru
móti» falli orðið «áreiðanlega» í burt,
og siðar í greinjnni breytist orðin «vitneskju um, að það sje álitið» í «vissu
um». Síðast í greininni komi í staðinn
fyrir: «þegar í stað» «svo fljótt, sem
auðið er».
Við 3. grein ; í stað orðanna: «í stóru
siglunni» komi : «á stóru siglunni. Aptaii: við þessa grein bætist: «Hið sama
skal og gjört, ef á skipi eru menn, sem
veikzt hafa í hafi af meslingasótt, eða
skarlagssótt, eða öðrum næmum sóttum».
4. Við 6. grein; Eptir orðin: «í land»
hætist inn í: «fæði þeirra og aðhjúkrun».
Orðin: «.til þessað setja lög þessi í verk»
breytist í •til framkvæmdar lögum þessnm». Eptir orðin: «skal greiða» skal
endir greinarinnar falla í burt, en I hans
stað korni: «úr landssjóði».
5. 8. grein falli burt.
Reykjavík, 9. júlím. 1875.
J. Hjaltalín, Jón Pjetnrssom
formaður.
B. Kristjánsson,
skrifari og framsögumaður.
Á 9. fundi efri þingdeildarinnar, 13. dag
júlímán., var samkvæmt dagskránni haldið áfram 1. umræðu um frumvarp lil laga um
mótvarnir gegn því, að bólusótt og hin austurlenzka kólerusótt flytjist
til
íslands.
Framsögumaður í nefnd þeirri, er sett hafði
verið í þessu máli, var 1. þingmaður Þingeyinga (Benidikt Krisljánsson), og skoraði
forseti á hann að taka til máls.
Framsögumaður (Benidikt Kristjánsson)
kvaðst vilja leyfa sjer að bera undir hinn
hátlviría forseta, hvort lesa skyldi upp nefndarálitið. (Forseti kvað þess mundu eigi þörf
gjörast). Að sinni kvaðst framsöguroaður eigi
ætla að fara mörghm orðum um nefndarálitið,
meðan engar mótbárur væru kðmnar á móti
því, þar sem lika ástæðurnar fyrir hinum
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litlu breytingum frá frumvarpinu væru þar
stuttlega teknar fram.
Eiríkur Kúld kváðst vilja biðja hinn
heiðraða framsögumann að skýra fyrir sjer,
hvernig nefndin hefði hugsað sjer eitt atriði
þessa máls, þar sem hann annars, ef til vildi,
yrði að taka sjer breytingaratkvæði þar að
lútandi. það væri nefnil. í 6. gr. frumvarpsins farið fram á, að byggja skyldi sjerstök hús
til að taka á móti sjúklingum. þetta væri
liann hræddur um, að yrði helzt of mikill
kostnaður; kvað tiann bygging fangahúsanna
vera þess Ijósust dæmi, hvilikan.kostnað slíkt
hefði í för með sjer. Hann kvaðst að visu
játa, að nauðsynlegt væri, að slik hús væru
til, er menn gætu lagt sjúklinga inn á, og
hefði sjer þá komið til hugar, hvort eigi
mundi mega nolá fangabúsin til þeSs; þau
mundu varla verða að jafnaði svo f|ölskipuð.
Vildi hann uú biðja hinn heiðraða framsögumann að skýra frá, hvernig nefndin hefði
hugsað sjer þetta atriði málsins.
Benidikt Kristjánsson kvaðst eigi vilja
skorast undan, að svarahinum heiðraða þingmanni Barðstrendinga upp á spurningu hans.
Vildi hann í þvl skyni laka það fram, að
nefndin hefði alls eigi gengið iön á uauðsynina á að byggja hús fyrir sjúklingana,
þar sem slíkt að hennar áliti væri komið
undir framkvæmdarstjórninni, og lægi undir
hennar. ákvarðanir.
Hins vegar hefði þó
nefndinni þótt hagfellt, að hús væru fyrir,
ef á þyrfli að halda, og mætti þá má ske
fá einstakra manna hús, ef önnur væru eigi
fyrir hendi, því að byggja spítala væri of
mikill kostnaður og óráðlegt á öllum 6 höfuum, þar sem bvert hús mundi kosta um
6000 krónur, og ef til vildi meira; í annan
stað yrði það beinlínis ijón fyrir iandið, þar
sem slíkir sjúkdómar svo sjaldan bæru að,
ogmundu þan þvi iengst um standa tóm og
gagnslaus. En hann kvaðst vilja taka það
fram, að landssjóðurinn |mundi eigi eiga hjer
mikið i hættunni, þar sem stlk opinber hús,
ef til þess þyrfti að taka, að líkindum eigi
yrðu byggð án samþykkis alþingis. 1‘annig
hefði nefndin leitt þetta atriði fram hjá sjer,

þar sem hún hefði ætlað, að í því efni væri
mest kornið undir hagsýni beilbrigðisstjórnarinnar og viðkomandi yfirvalda.
Forseti kvaðst þá, fyrst eigi fleiri tækju
til máls, vilja bera undir atkvæði deildarmanna, hvort frumvarp þetta skyldi:ganga
til 2. umræðu, og var það samþykkt í eiiiu
hljóði.
B r ey t i n g ar u p pá s t u nga
við frumvarp til laga um mótvnrnir gegn því,
að bólnsótt og bin austúrlenzka kóleriisótt
flytjist lil íslands.
(Frá Sighvati Ámasvni, 1. þingmanni Rangæinga).
1. orðabreyting við 5. gr.: að í staðinn fyrir: »hæfilegt hús» verði sett: „hæfilegt
húsrúm»; .og ( snmu grein, í staðinn
fvrir: «hús þetta» verði sett: „húsrúin
þetta»;
2. orðabreyting við 6. gr.: að í stáðinn fyrir: «að útvega hús það» verði setl: «að

útvega húsrúm það».

Ö.ÁMJR LMR/EHA
í efíi d' ild alþingis.
Á 12. fundi efri þingdeildarinriar, 16.
dag júlímán , kom samkvæmt dágskránhi tií
2. umræðu frumvarp til laga um mótvamir
gegn því, að bólusótt og hin austurlenzká
kólerusöll flytjist til íslands. Framsögiiníaður var Benidikt Kristjánsson.
Framsöffumaður sagði, að breytingar
þær, sem nefndin hefði gjört við frutnvarp
þetta, hefðu orðið fyrir því fáni, að þær befðu
að mestu leyti verið látnar óáreiltar. Að!
eins hefði komið fram ein orðabreyting frá
þingmanni Rangæinga,- og víeri hún sú, að
í staðinn fyrir orðið: „,hús« yrði sétt• «húsrúm»; Hann vissi eigi, hvað þingmanointnn
hefði geligið til þessarar breytingar, neouo
ef vera skyldi, áð honiim þætli það orð fara
nær danska orðinu «Locale», eða bann hefði
verið að forðast yfirvofándi hættu, er hann
svo hjeldi, að lekið yrði til þeirra ráða,; að
býggja sjúkrahús á hinum sex tilnefhdu stöð42*
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um, en, eins og hann áður hefði lekið fram,
þyrfti eigi að óttast það, því að eigi væri
hægt að byggja slík hús, nema þvi að eins,
að fjárlögin veittu fje það, er til þess þyrfti.
Svo væri ogorðabreyting þessi óheppileg; með
húsrúmi ætti liklega að meinast herbergi, en
það næði engri átt að ætlast til, að slíkum
sjúklingum, er hjer ræddi um, væri skotið
inn i herbergi innan um annað heilbrigt
fólk; og þómaður hugsaði, að þingmaðurinn
hefði meint úthýsi, þá mundi slíkt hvorki
hæfilegur staður sjúkum mönnum, nje hættulanst, ef þar væru geymdar vörubyrgðir, er
tekiðgætu á móti sóttnæminH. Kvaðsthann því
álíta heppilegra, að þessu orði frumvarpsins
væri haldið óbreyttu.
Siffhvatur Árnason kvað breytingaruppástungu sina hafa fengið harðan dónt. það,
sem hefði vakað fyrir sjer, hefði verið það,
að bugsanlegt væri, að tekið yrði til þeirra
ráða, að byggja sjerstök hús, sem, eflil vildi,
stæðu óbrúkuð um aldur og æfi, og yrði því
kostnaðurinn einn, og ekkert annað. En
hvað hitt snerti, að gripið yrði til að láta
bóln- eða kólerusjúka menn inn í herbergi,
er heilbrigðir menn væru fyrir, þá vissi hann
mikið vel, að slikt væri alls eigi hættulaust,
enda hefði sjer aldrei komið slíkt til hugar,
væri þetta undarleg tortryggni, þar sem læknar og heilbrigðisnefnd ættu að sjá um slíkt,
eftd þess kæmi; til hvers annars væru heilbrigðisráð sett.
Meining sín hefði verið,
eins og auðvitað væri, að i sliknm tilfellum
yrði að útvega sjerstakt húsrúm.
Lanchhofðinffi kvaðst ætla að fara fáum
orðum um nefndarálit þetta í heild sinni;
hefði nefndin ylir höfuð tekið vel í þetta mál; en
hann yrði þó að vera á nokkuðannari skoðun
i nokkrum atriðum. I’að væri fyrst i tilliti
til kostnaðarins, er eptir frumvarpinu skyldi
borgast að eins að einum þriðja hiuta úr
hinurn islenzka læknasjóði, eða, ef tii kæmi,
úr landssjóðnum, en nefndin færi fram á, að
allur koslnaðurinn legðist á landssjóðinn;
þessi ákvörðun nefndarinnar virtist sjer óheppilegri, en frumvarpsins. Eins og hinurn
háttvirtu þingmönnum væri kunnugl, hvíldi

nú sem stæði allur koslnaður við sótlvarnir
á amtsjafnaðarsjóðunum; stefna frumvarpsins
væri þá sú, áð ljetta undir með þessum sjóðum.
Læknasjóðurinn (landssjóðurinn) tæki þegar
mikinn þátt i kostnaðinum I þessu tilliti, þar
sem laun lækna væru borguð úr honum, og
nú ætti eptir frumvarpinu kostnaðurinn við
byggingu sjúkrahúsanna að leggjast á hann
að einum þriðjungi. Að öðru leyti yrði hann
að taka fram, að allar ráðstafanir heilhrigðisstjórnarinnar væru eptir hinum gildandi lögum sveitamálefni; mætti þvi eigi fara lengra
í þessu efni, en frumvarpið gjörði, ef menn
vildu gæta þarfa landssjóðsins, og það ætti
alþingi að vera áhugamál.
Hvað þvi næst snerti kostnaðinn við byggingu sjúkrahúsa þeirra, er hjer ræddi um, þá
mundi hann varla geta orðið sveitarsjóðunum of vaxinn, þar sem hann að undan teknum Reykjavikur-kaupstað naumlega mundi
fara fram úr 2000—3000 krónum fyrir hús
hvert; þriðji hluti þess væri að eins 600—
1000 krónur, og það í eitt skipli fyrir öll.
Lika vildi hann benda á, að amtsráðin gætu
fengið leyfi lil að fá lán móti 6% til vaxta
og endurborgunar, og yrði þá allur kostnaðurinn 40—60 kr. árlega. Slíkt gæti eigiorðið neinn tilfinnanlegur kostnaður. Á hinn
bóginn gætu slík sjúkrahús komið hlutaðeigandi hjeraði að mestu notum, þar sem þau
mælti nota sem sjúkrahús fyrir aðra sjúklinga, þegar hin hjer um ræddu sóttnæmu
veikindi eigi bæru að höndum; og það þvi
heldur, sem læknar væru við höndina á öllum þessum stöðum.
Hvað viðaukauppástungu nefndarinnar við 3. grein frumvarpsins snerti, hefði nefndin liklega hugsað sjer,
að öll skip einnig með öðrum næmum sjúkdóirnim, en þeim, er hjer ræddi um, skyldu
vera háð ákvörðuninni i 1. grein um, að
sigla inn á hinar 6 tilteknu hafnir; en það
væri þó ekki; því að eptir því sem 3. grein
lægi fyrir, væri þeim einungis gjört að skyldu
að draga upp grænt flagg; þess vegna mundi
heppilegra að láta 8. grein frumvarpsihs, er
nefndin hefði viljað fella úr, standa, sem
innihjeldi ákvörðun um, að ráðgjafinn fyrir
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ísland gæti ákveðið, að lögum þessum í herld lega eigi unnið neitt við það, að slíkum skipum væri stefnt þangað fyrst að landi, heldnr væri það gjört fyrir allt landið; að hver
einstök sýsla eða amt tæki fyrst á móti sóttnæminu, það væri gjört fyrir hið opinbera,
fyrir allt landið; fyrir þvf væri það að bæta
gráu ofan á svart, að á hvert hlutaðeigandi
amt eða sýslufjelag yrði lagður sá kostnaður, er af sóttvörnum leiddi. Nefndinni hefði
þvi þótt sanngjarnast og bezt vift eiga, að
allur kostnaður sá væri greiddnr úr landssjóði. Að öðru leyti kvaðst bann ítreka það
aptur, að nefndin mundi þakklátlega taka
þeirri bendingu við 3. grein, er hinn hæstvirti landshöfðingi hefði komið með.
Sighvatur Árnason kvaðst játa, að nefntfinni hefði tekizt ætlunarverk sitt mikið vel,
enda þótt hinn hæstvirti landshöfðingi hefði
eigi getað geflð henni alls kostar samþykki
sitt. Sjer f lagi virti hann mjög þann hugsunarhátt nefndarinnar, er kæmi fram I breytingu bennar undir 4. tölulið, þar sem hún
hefði rjettilega ráðið til, að leggja sóltvarnarkostnaðinn álandssjóð, þvf aðiþvf væri þó
jafnrjettishugsun, en í frumvarpinu ekki.
(>að dygði ekki heldur að ofhlaða á smásjóðina, það væri að spara skildinginn en
sóa dalnum. Með þvf móti yrðu gjöldin að
kúgun, dalurinn yrði að lokum tekinn afeinskildingnum eða ef tii vildi af atls engu með
þvf lagi; hann væri svo mikið kunnugur ástandinu f sveitunum, að hann gæti vel borið um slfkt. Kvaðst hann vona, að þingmenn
yrðu að játa þetta með sjer.
Eirtkur Kútd kvað það óheppilegt, að
hinn hæstvirti landshöfðingi væri genginn af
fundi, með því að hann gjarnan hefði viljað
fá hjá honum nákvæmari upplýsmgar; þvf að
ef reikningsyfirlit það, er bann hefði gefið
yfir kostnaðinn við byggingu sjúkrahúsa væri
áreiðanlegt, mundi hann eigi ófús á, að aðhyllast ákvörðunina þar að lútandi f 6. grein
frumvarpsins. Eigi gæti hann að vísu verið
samdóma þingmanni Rangæinga i því að
hlifa um of sveitar- og jafnaðarsjóðnm einkum í þessu tilfelli, þar sem hann yrði að
gefa hinum hæstvirla landshöfðingja rjett i

sinni yrði beitt við aðrar hættulegar (epidemiskar) sóttir. Hvað breytinguna við 2. grein
snerti, væri hún að vfsu eigi þýðingarmikil;
af landshöfðingjanum væri naumlega hægt að
heimta aðra áreiðanlegri vissu en þá, er
hafa mætti af útlendum blöðum.
Framsögumaöur kvaðst þó verða að
ætla, þrátt fyrir ummæli hins hæstvirta landshöfðingja, að viðauki sá við 3. grein, er
nefndin hefði stungið upp á, væri í alla staði
nauðsynlegur. Fyrir sitt leyti skyldi hann
raunar játa, að beina ákvörðun vantaði um,
að skip þessi, er væru á veikir menn af
skarlagssótt eða meslingum eða öðram næmum sóttum, skyldu vera skyld til, að fara
inn á hinaf 6 ákveðnu hafnir, og mundi
nefndin fús til að gjöra breylingu f þá átt.
Það sem nefndinni befði gengið til að fella
burtu 8. grein, væri það, að henni hefði þótt
ógjörningur að leyfa slfkum skipum að koma
inn á fleiri en hinar 6 tilteknu hafnir. Öllum hlyti að liggja f augum nppi, hvilíkan
kostnað og ómak sóttvarnir hefðu f för með
sjer, og hvílík hælta það væri fyrir svo fámennt land, ef slikar pestnæmar sóttir kæmust inn f það, sem gætu decfmerað og aptur decfmerað þjóðina á skömmum tíma, þar
sem engin meðul væru fyrir hendi til að
stemma stigu fyrir pestinni, nema ef vera
skyldi f íteykjavík, ef til alvörunnar kæmi.
Yrðihanu þvf að ætla, að nefndin hefði einmitt sýnthelzltil mikla tilslökun í því, að halda
ákvörðuninni um hina 6 sóttvarnarstaði. Hinum hæstvirta landshöfðingja gæti hann heldur eigi verið samdóma um, að kostnaðurinn
við sóttvarnirnar mundi eigi ofvaxinn sveitarog amtssjóðum. Nefndinni hefði þótt ósanngjarnt að leggja nokkurn kostnað f þvf tiiliti á slíka sjóði, og það af þeim ástæðum,
er hún hefði Ijóslega tekið fram í nelndarálitinu.
Hvers vegna væri t. a. m. Akureyrarkaupstaður tiltekinn sem komustaður fyrir
skip, sem bólusótt eða kólera væri á? Einmitt til þess, að hið opinbera eigi hægra
með að stemma stigu fyrir útbreiðslu sýkinnar. Slíkir sóltvarnarstaðir hefðu sannar-
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þvf, að þetta mál væri sveitarfjelögunum viðkomandi. Hann vissi raunar mjög vel, að
sveitarsjóðirnir hefðu ærin gjöld, en svo væri
og um landssjóðinn engu síður, og yrðu menn
að gæta þess, að ofþyngja honum ekki. En
hvað byggingu sjúkrahúsa snerti, þá virtist
sjer brýn nauðsyn bera til, að þeim yrði
komið upp. Hann vissi það af eigin reynslu,
hve óþægilegt og örðugt væri að annastsjúklinga, er þyrftu daglega hjúkrun og nákvæma
læknisumönnun, ef engin viss hús væru fyrir hendi handa þeim. En hins vegar ótlaðist hann, að hið áður umgetna reikningsyfirlit væri eigi nákvæmt, þar sem litið væri
til þess, hversu mikið fangahúsin hefðu
kostað.
Framsögumaður sagði, að með þvf í
frumvarpinu stæði engin beinlínis ákvörðun um, að byggja skyldi sjúkrahús, þá hefði
nefndinni eigi virzt nauðsyn, að ræða um
það. En þótt farið yrði fram á slíkt, mundi
það ekki hafa neina verkun á skoðun nefndarínnar á því, hvár kostnaðurinn skyldi lenda.
það gæti máske álitizt sanngjarnt, að sýsluQelögin lækju þátt i kostnaði þeim, er bygging slikra húsa hefði í för með sjer, ef þau
gætu notað sama húsið um leið fyrir aðra
sjúklinga; þó mundi það kosla landið ærna
peninga. I því efni virlist sjer því eigi annað tiltækilegra, en að útvegað yrði eitthvert
afskekkt hús, s,vo sem geymsluhús, sem stæði
sjerstakt og með litlnm tilkostnaði mundi
mega laga eptir þörfum.
Ef aptur á hinn
bóginn sjúkrahúsin ættu að vera bæði fyrir
almenning og bólu- og kólerusjúka rtienn,
þá fyndist sjer slíkt óhugsandi, og einkarhættulegt, því að bæði væri það, að bæglega
gætu hinar næmu sóttir borið svo brátt að,
að flytja yrði burt alla sjúklinga, er þar væru
fyrir, svo hefði hann og heyrt lækna segja,
að mjög örðugt væri að hreinsa aptur þau
hús, er bólu- og kólerusjúkir menn hefðu
legið í.
Jón Hjaltalín sagði, að það hefði verið
haft á móti nefndinni, að bún vildi leggja
kostnaðinn við sóttvarnir á landssjóðinn. En
kvaðst fyrir sitt leyti eigi geta sjeð annað,

en að það væri í alja staði rjettlátt, því í
slíkum tilfellum væri voði fyrir dyrum, er
eigi snerti fremur eitt einstakt hjerað en allt
landið; enda mundu hinir sjerstöku sjóðir
hafa nóg að bera; það vissu bæði aintmenn
og sýslumenn.
Landssjóðnum mundi og
innanhandar að leggjaá einhver sjerstök útgjöld, er kæmu niður á öllu landinu jafnt.
En hvað það snerti, að byggð yrðu sjúkrabús, yrði hann að vera því alveg mótfallinn;
menn grunaði sízt, hve dýr slík hús mundu
verða með öllu tilheyrandi.
Mundi því
snjallara ráð, að fara að eins og sjer væri
kunnugt nm, að erlendis væri gjört, t. a. m.
í Danmörku, þar hefði hann sjálfur verið
sóttvárnarlæknir, að leigja hús; mundi
það reynast miklu kostnaðarminna. Að hafa
slik hús fyrir almenna spitala um leið, væri
allsendis ógjörningur, því að það væri eigi
allra meðfæri að hreinsa hús, er bólusóttnæmið hefði læst sig i.
Fyrst eigi fleiri tóku til máls, Ijet forseli
ganga til atkvæða í rnálinu, og fjell alkvæðagreiðsla þannrg:

1. grein frumvarpsins.
1. óbreytt samþykkt í einu hljóði.
2. grein frumvarpsins.
2. fyrstauppást. nefndarinnarsamþ.með8atkv.

5. önnur

—

—

samþ.meðSatkv.

4. þriðja —
—
samþ.meðDatkv.
o. önnur grein frumvarpsins með áorðnum
breytingum samþykkt i einu hljóði.
3. grein frumvarpsins.

6. orðabreytingin sarnþ. án atkvæðagreiðslu.
7. viðaukinn samþykktur með 8 atkvæðum.
8. 3. grein frumvarpsins með áorðnum
breytingum samþykkt f einu hljóði.
4. grein frumvarpsins.
9. óbreytt samþykkt i einu hljóði.
10.
5. grein frumvarpsins.
Við breytingaritppástungu þingmanns Rangæinga var við haft nafnakall og fjellu atkvæði
þannig:
Já sögðu:
Sighvatur Árnason.
Stefán Eiríksson.
Torfi Einarsson.
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Nei sögðu:
Bergur Thorberg.
Ólafur Pálsson.
Ásgeir Einarsson.
Benidikt Kristjánsson.
Eirikur Kúld.
Jón Hjaltalín.
Jón Pjetursson.
þórður Jónasson.
11. Hin orðabreytingin fallin við atkvæðagreiðslu undir 10- tölúl.
12. 5. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
i einu hljóði.
6. grein frumvarpsins.
13. breytingaruppást. nefndarinnar samþykkt
í einu hljóði.
14. orðabreytingin sanjþ. án atkvæðagreiðslu.
15. orðabreyting þingmanns Rangæinga fallin við atkvæðagreiðslu undir tölul. 10.
16. breytingaruppástunga nefndarinnar samþykkt með 9 atkvæðum.
17. 6. grein frumvarpsins með áorðnum
breytingum samþykkt i einu hljóði.
7. grein frurovarpsins
18. óbreytt samþykkt í cídu hljóði.
19. 8. grein frumvarpsins falli burt, samþykkt
með 8 atkvæðum.
;
20. Fyrirsögn frumvarpsins aukin samþykkt
með 9 atkvæðum.
Var þá samþykkt i einu hljóði, að frumvarpið
þannig lagað skyldi ganga til 3. umræðu, og
var það nú svo látandi.

sakað það eptir tilhlutun heilbrigðisstjórnarinnar. Öll skip, sein koma til íslands frá
slíkum stöðum, skulu, áður en hafðar eru
samgöngur við land á öðrum stöðum, koma
við á einhverri af þeim höfnum, sem nú skulu
nefndar: Reykjavik, Vestmannaeyjum, Stykkishólmi, fsafirði, Akureyri eðá Eskifirði, til
þess þau verði rannsökúð, eins og sagt er.
Hið sama er og um skip — þar með
einnig talin fiskiskip —, sem koma frá öðrum stöðum, ef á þeim eru menn, sem eru
veikir af bólusótt eðá kóleru, eða hafa verið
þaðeinhvern tima á leiðinni, eða lík rnanna,
sem dánir eru af sóttum þessuro.
2. gein.
Fái landsböfðinginn yfir tslandi, áður en
slík auglýsing ráðgjafans fyrir Island, sem
nefnd er í greininni á undan, er komin til
hansj nieð öðru móti vitneskju um, að einhver höfn i útlöndum sje sýkt annaðhvort af
bólusótt éða hinni austúrlenzku kóleru, skal
bann hafa vald til að géfa út fyrir hönd ráðgjafans samsvarandi auglýsing, sem hafi sama
gildi, og væri hún komin frá ráðgjafanum.
Á sama hátt skal honum heimilt að gefa út
auglýsing um, að landfarsóttin sje hætt, ef
hann hefur áreiðanlega vissu um, að tjeðar
landfarsóttir gangi eigi lengur í höfnum þeim,
sem sagðar voru áður sýktar. í hvert skipti,
sem landshöfðinginn notar vald það, sem
bonum er veitt samkvæmt því, sem sagt er
að framap, skal hann svo fljótt sem auðiðer
senda skýrslu um það til ráðgjafans.

FRÖMVARP
til laga um mótvarnir gegu því, að bólusótt
og hin austurlenzka kólerusóttog oðrar næmar sóttir flytjist til Islands.
,
1. grein.
; þegarskip kemur til íslands frá einhverjum þeim stað, sem samkvæmt auglýsiúg
ráðgjafans fyrir ísland er álitinn sýktur
annaðhvort afbólusótt eða hinni austurlenzku
kólerusótt, þá má eigi setja neinnmann
(hvorki farþega eða skipverja) í land af þvi
skipi, fyr en hlutaðeigandi! hjeraðslæknir eða
einhver annar löggildur læknir hefur rann-

Á skipum þeim, sem nefnd eru i 1.
grein, skal, áðúr en þau sigla inh á höfnina, draga grœnt flagg upp í topp á stóru
sigltmni, eða hvitt, ef grsént flagg efcki er
til á skipinu. Hið sama skal og gjört, ef á
skipi eru menn, sem veikzt hafa í hafi af
meslingasótt eða skarlagssótt eða öðrum
næmuro sóttum.
4. grein.
' ■ <
Verði sú raun á við læknisrannsóknina,
að á skipinu sjeu grunsöm veikindi (menn
veikir eða dáhir), eða að þau hafi gjört vart
við sig á leiðinni, eða að heilbrigðisástand

3. grein.

336
-skipsins yfir höfuð sje svo, að hætt sje við,
að sýkin flytjist í land, skal heilbrigðisstjórnin, áður en nokkrum verði leyft að fara í
land af skipino, gjöra þær ráðstafanir, sem
með þarf, til umönnunar þeim sjúku og til
þess að þeir dánu verði fluttir úr skipinu,
og það verði hreinsað, og skal skipið látið
vera aðskilið frá öðrum skipum þangað til
þessar ráðstafanir eru gjörðar.
5. grein.
í hvert skipti og um svo langan tíma,
sem ráðgjafinn fyrir fsland, eða fyrir hans
hönd landshöfðinginn álítur það nauðsynlegt,
skal í fyrnefndum kaupstöðum og verzlunarstöðum vera til reiðu hæfilegt hús, þar sem
tekið verður við mönnum, sem komnir eru
að sjóleiðis og eru veikir af bólnsótt eða kóleru, og hjúkrað að þeim á haganlegan hátt.
Hlutaðeigandi amtmaður skal sjá um, að hús
þetta verði útvegað og svo húsgögn þau,
sem með þarf, og skal hann á undan semja
um það við sveitastjórnir þær, sem ( hlut
eiga, og stjórn læknasjóðsins íslenzka (eða
ef til kemur við landshöfðingja) nema kringumstæðurnar heirnti, að ráð verði tekin þegar i stað.
6. grein.
Fyrir rannsókn þá, sem nefnd er í 1.
grein, skai greiða lækninum ( þóknun 4 kr.
fyrir skip, sem að rúmmáli eru allt að 60
tons, 6 kr. fyrir skip allt að 100 tons, og
10 kr. fyrir skip yfir 100 tons.
þóknunin
til læknis og borgunin fyrir flutning hans út
á skipið og i land aptur, og kostnaðurinn
við lækningar á þeim sjúklingum, sem fluttir
voru í land, fæði þeirra og aðhjúkrun, greptrunarkostnaður, ef svo stendur á, og útgjöld
við að hreinsa skipið, skal allt greitt af skipinn, og skal skipið vera að veði fyrír borgnninni, og áður en nokkur af þeim, sem á
þvi eru, verður settur i land, setja trygging
fyrir þvf, að gjöld þau, sem hvila á skipinn,
verði greidd.
Að því leyti, er snertir herskip, skal greiða gjaldið til læknisins af
landssjóðnum.
Öll önnur útgjöld til framkvæmdar lögum þessnm, og sjer i lagi kostnaðinn við að

útvega hús það, sem nefnt er í 5. grein, og
þau húsgögn, sem til þess þarf, skal greiða
úr landssjóði.
7. grein.
Fyrir afbrot gegn 1. og 3. grein og ákvörðunum þeim, sem heilbrigðisstjórnin
gjörir samkvæmt 4. grein, skulu koma sektir, sem sjeu allt að 200 kr., að svo miklu
leyti sem þyngri hegning ekki liggur við
samkvæmt almennum lögum. Sektir þessar
renna í landssjóð.
Með mál, sem rísa af
afbrotum gegn lögum þessum, skal farið
sem opinber lögreglumál.

Breytingaruppástunga
við frumvarp til laga um mótvarnir gegn því,
að bólusótt og hin austurlenzka kólerusótt
og aðrar næmar sóttir flytjist til íslands,
eins og það var samþykkt af efri þingdeildinni við áðra umræðu.
(frá nefodinni).
1. Aptan við 1. greio bætist: »Nú kemur
mesliogasótt, eða skarlagssótt, eða aðrar
næmar sóttir upp á skipi á ferð þess til
Islands, og skal það fyrst leita hafnar á
einhverjum hinna 6 ofungreindu staöa.
2. Niðurlag3. greinar: »Hiðsamaogskalgjört
............................ öðrum næmum sóttum*
falli burt.

þRIÐJA UMRÆÐA
í efri deild alþiogis.
Á 16. fundi efri þingdeildarinnar, 21.
dag júlímán. var samkvæmt dagskránni tekið
fyrlr til 3. umræðu frumvarp til laga um
mótvarnir gegn því, að bólusótt og hin austurlenzka kólerusótt flytjist til íslands. (Samkvæmt frumvarpi samþykktu við 2. umræðu
f .deildinni 16. júlf 1675).
Framtöffumaður sagðist að eins ætla að
taka það fram viðvfkjandi breytingaruppástungu þeirri, er nú væri komin frá nefndinni, að hún miðaði einungis til þees að gjöra
það ljóst, sem ekki hefði áður verið tekið
skýlaust fram, nefnilega það, að þau skip, er
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á væru menn veikir af skadagssótt eða meslingum, skyldu véra skyld til að koma 'fyrsl
inn á hafnir þær, er tilteknar væru í 1. gr.
írumvarpsins. Hefði þetta upprunalega verið
meining nefndarinnar, en nefndin hefði þá
ekki athugað það nógu vel, og þvi sett
þessa nýju ákvörðnn aptan við 3. grein, er
nú, eins og breytingaruppástungan benti til,
væri færð inn I I. grein. Kvaðst hann ætla,
að hin háttvirta deild mundi álíta þetta nauð*
synlega breytingu, og meðan enginn hreifði
mótmælum gegn henni, ætlaði hann eigi að
tala framar með henni.
Fyrsl fleiri tóku eigi til máls, var frumvarpið borið upp tii atkvæða, og fjellu þau
þannig:
1. grein frumvarpsins.
1. Breytingaruppástunga nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.
2.1. grein, með áorðinni breytingu, samþykkt í einu hljóði.
3. grein frumvarpsins.
3. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
niðurlag þessarar greinar samþykktf einu
hljóði.
4. 3. grein, með úorðinni breytingu, samþykkt í einu hljóði.
5. Frumvarpið, með áorðnum breytingum,
samþykkt i einu hljóði.
Skyldi það siðan sendast forseta neðri
deildarinnar, til þess að það yrði lagt fyrir
þá deild.

ÖNNUR UMRÆÐA
: i neðri deild alþingis.
Á 26. fnndi neðri deildar alþingis, 2.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 2. omræðu frumvarp til laga um mótvarnir
gegn því, að bólusótt og hin austurlenzka
kólernsótt, o. s. frv., flytjist til íslands. Varð
engin umræða um máliðj og var því gengið
til atkvæða; þau fjellu þannig;
l.grein samþykkt með 21 atkv.
—
2. —
— 20 —
3. —
— 21 —
—
—
— 21 —
4. —
—
18 —
5. —
—
■
—
—
15 —
6. —
—
— 18 —
7. —
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Frumvarpið f heild sinni samþykkt með 19
alkv., og sömuleiðis, að frumvarpið þannig
orðað gengi til þriðju umræðu, samþykkt með
19 atkvæðum.

þRIÐJA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.

Á 28. fundi neðri deildar alþingis, 4.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp um mótvarnir
gegn því, að bólusótt og hin austurlenzka
kólera flytjist til íslands.
Engin umræða
varð um málið, og var frumvárpið samþykkt
í heild sinni í einu hljóði, og fyrirsögnin án
FYRSTA UMRÆÐA
atkvæðagreiðslu; er þaðnú fullbúið frá þingi neðri deild alþingis.
inn, og verður sent landshöfðingja; var það
Á23. fundi neðri deildar alþingis, 29. þannig látandi:
dág júlímán., kom samkvæmt dagskránni til
fyrstu umræðu frumvarp til laga um mótLÖG
varnir gegn þvi, að bólusótt og kólerusótt um mótvarnir gegn því, að bólusótt og hin
flytjist til fslands, eins og það var samþykkt austurlenzka kólerusótt og aðrar næmar sóttf efri deildinni. Engin umræða varð um
ir flyljist til íslands.
málið og var samþykkt i einu hljóði, að frum1. grein.
varp þetta skyldiganga til annarar umræðn.
þegar skip kemur til íslands frá einhverjum þeim stað, sem samkvæmt auglýsing ráðgjafans fyrir ísland er álitinn sýktur ánnaðhvort af bólusótt eða fiinni austurlenzku kól43
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erusólt, þá má eigi setja neiiui inann (hvorki
fnrþega eða skipverja) í land af því skipi,
fyr en hlutaðeigandi hjeraðslæknir eða einhver annar löggildur læknir hefur rannsakað
það eptir tilblutiin heilbrigðísstjórnarinnar.
Öll skip, sem koma til íslands frá slíkum
stöðum, skulu, áður en hafðar eru samgöngur við land á öðrum stöðum, koma við á
einhverri af þeim höfnum, sein hjer skulu
nefndar: Reykjavík, Vestmannaeyjnm, Stykkishólmi, ísafirði, Akureyri eða Eskifirði, til
þess þau verði rannsökuð, eins og sagt er.
Hið sama er og um skip — þar með
eimiig taiin ftskiskip — sem koma frá öðrum slöðum, ef á þeim ern menn, sem eru
veikir af bólusótt eða kóleru, eða hafa verið
það einhvern tfma á leiðinni, eða lík manna,
sem danir eru af sóttum þessum.
Nú kemur meslingasólt eða skarlagssótt
eða aðrar næmar sóttir upp á skipi á ferð
þess lil íslands, og skal það fyrst leita hafnar á einhverjum hinna (! ofangreindu staða.

2. grein.
Fái landshöfðinginn yfir íslandi, áður en
slik auglýsing ráðgjafans fyrir ísland, sem
nefnd er í gréininni á undan, er komin til
hans, með öðru móti vilneskju um, að einhver höfn í útlöndum sje sýkt annaðhvort af
bólusólt eða hinni austurlenzku kóleru, skal
hann hafa vald til að gefa út fyrir hönd ráðgjafatis samsvaraudi auglýsing, sem hafi sama
gildi, og væri llún komin frá ráðgjafanum.
Á sarha bátt skal honum heimilt að gefa út
auglýsing um, að landfarsótlin sje hætt, ef
hann hefnr áreiðanlegá vissu um, að tjeðar
landfarsóttir gangi eigi lengur í höfnum þeim,
sem sagðar voru áður sýktar. í hverl skipti,
sem landshöfðinginn notar vald það, sem
honum er veitt samkvæmt því, ssm sagt er
að framan, skal lianu svo fljótt, sem auðið er,
senda skýrsiu um það til ráðgjafans.
3. grein.
Á skipum þeim, sem nefnd eru í I. grein,
skal, áður en þau sigla inn á höfnina, draga
grænt flagg upp í topp á stóru siglunni, eða
hvitt, ef grænt flagg ek’ki er tii á skipinu.

4. grein.
Verði sú raun á við læknisrannsóknina,
að á skipinu sjeu grunsöm veikindi (menn
veikir eða dánir), eða að þau hafi gjört vart
við sig á leiðinDÍ, eða að heilbrigðisástand
skipsins yfir höfuð sje svo, að hætt sje við,
að sýkin flytjist i land, skal heilbrigðisstjórnin, áður en nokkrum verði leyft að fara í
land af skipinu, gjöra þær ráðstafanir, sem
með þarf, til umönnunar þeím sjúku og til
þess að þeir dánu verði fluttir úr skipinu,
og það verði hreinsað, og skal skipið látið
vera aðskilið frá öðrum skipum, þangað til
þessar ráðstafanir eru gjörðar,
5. grein.
1 hvert skipti og um svo langan tíma,
setn ráðgjafinn fyrir ísland, eða fyrir hans
hönd landshöfðinginn álítur það nauðsynlegt,
skal í fyrnefndum kaupstóðum og verzlunarstöðum vera til reiðu liæfilegt hús, þar sem
tekiö verður við inönum, sem komnir eru
að sjóleiðis og eru veikir af bólusótt eða
kóleru, og hjúkrað að þeim á baganlegan hátt.
Hlntaðeigandi amtmaður skal sjá um, að hús
þetta verði útvegað og svo húsgögn þáu,
sem með þarf, og skat hann á undan semja
um það við sveitastjórnir þær, sem i hlut
eiga, og stjórn læknnsjóðsins íslenzka (eða
ef til kemur við landshöfðingja), nema kringumstæðurnar heimti, að ráð verði tekin þegar i stað.
6. grein.
Fvrir rannsókn þá, sem nefnd er í 1.
grein, skal greiöa lækninum í þókuun 4 kr.
fyrir skip, sem að rúmrnáti eru allt að 60
tons, 6 kr. fyrir skip allt að 100 tons, og 10 kr.
fyrir skip yfir tOO tons. þóknunin tit læknis
og borgunin fyrir flutning hans út á skipið
og f land aptur, og kostnaðurinn við læknitigar á þeim sjúfciingum, sem flnttir vorn í
land, fæði þeirra og aðbjúkrun, greptrunarkostnaður, ef svo stendur á, og útgjöld við að
hrainsn skipið, skal allt greitt af skipinu, ag
skai skipið vera að veði fyrir borguninni, og
áður en nokkur af þeim, sem á þvf eru,
verður settur f land, setja trygging fyrir þvf,
að gjöld þau, sem hvíla á skipinu, verði greidd.
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Að þvi leyti, er snertir berskip, skal greiða
gj&ldið tíl læknisins af landssjóðnum.
Öll önnur útgjöld til framkvæmdar lögum þessum, og sjer í lagi kostnaöinn við
að útvega hús það, sem nefnt er í 5. grein,
og þau húsgögn, sem til þess þarf, skal
greiða úr landssjóði.
7. greín.
Fyrir afbrot gegn I. og 3. grein og á-

kvörðunum þeim, sem heilbrlgðisstjórnin gjörir
samkvæmt 4. grein, skulu koraa sektir, sem
sjeu allt að 200 kr., að svo miklu leytj
sem þyngri hegning ekki liggnr við samkvæmt
almennum lögum. Sektir þessar renna i
iandssjóð. Með mál, sem risa sf afbrotítm
gegn lögum þessom, skal farið sem opinber
lögreglumál.

VIII.

2. grein.
Eptir að hinir nýju þjogrnenn þar næst
hafa unnið eið að stjórnarskránni (30. grein
sijórnarskrárinnar), skal kjósa forseta og undir stjórn hans varaforseta og 2 skrifara fyrir
hið sameinaða alþingi.
Kosningin gtklir
fyrir allan þingtímann það ár.
Til þess að verða kosinn forseti úlheimtist meir en helmingur atkvæða; verði þessum alkvæðafjölda eigi náð við fyrstu atkvæðagreiðslu, skal kosið á ný óbundnum kosningum. Verði þá beldur eigi náð þeim atkvæðafjölda, sem með þarf, skal að eins
kjósa um þá tvo þingmenn, sem Hest höfðu
atkvæði við aðra kosningu; liafi fleiri hlotið
jafnmörg atkvæði við þá kosningu, skal hlutkesti ráða, um hverja tvo skuli kjósa. Fái
þeir báðir við liina bundnu kosningu jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti sömuleiðis ráða,
hvor þeirra eigi að vera forseti. Eptir sömu
reglu skal farið, þegar kjósa á varaforseta,
en er skrifararnir verða kosntr, skal atkvæðafjöldi ráða.
{>egar nýjar almennar koaningar hafa átt
sjer stað, skal forseti sá, sem kostnn er nm
stundarsakir, gangast fyrir forsetakosni.ngunni, en þegar alþingi endrarnær kemur saman, skal elzti þingmaðurinn standa fyrir henui.
3. grein.
Siðan skal kjósa hina 6 þjóðkjörnir alþingismenn, sem eiga að hafa sæti í efri
deild þiogsins (16. gr. stjóirnarskrárinnart.
Aliir alþingismennirnir taka þátt í kosniognnni; Ul þess að kosning sje gild, útheimtist meir en helmingur þeirra atkvæða, sem

FRUMVARP

til lagu um þíngsköp handa alþingi íslendinga.
1. Prófun kjörbrjefa, eiður, forsetar, varaförsetar, skrifarar, kosning þjóðkjörinna alþingismanna í efri þingdeildiuu, setning
þingdetldanna.

I. gretn.
Jafnskjótt og alþingi kemur saman eptir
nýjar kosningar, skal elzli þingtnaðorinn
gangast fyrir þvi, að kosinn sje forseti um
stundar sakir, sem stjórni nmræðum þingsins, þangað tíl hin fyrsla almenna prófun
kjörbrjefanna er.fram farin.
Til þess að
prófa kjörbrjefin ganga þingmeon eptir hlutkestí í 3 deíldir, sem, að svo miklu leyti
sem unnt er, sjeu jafnstórar. Fyrsta deildin fær annari deiidinni, önntir deiid þriðjn
deild, og þriðja deild fyrstu deild kjórbrjef
þeirra þingmanna, sem eru í hverri þeirra
um sig. Sjerbver deild rannsakar kjörbrjef
þau, sem hún þannig hefur tekið við, gjörir
uppástungur sinar til þingsins um kosningar
þær, sem kjörbrjeftn hljóða um, og kýs framsögumann. Uppástunguraar má bera upp án
nokkurs fyrirvara og munnlega; þingið getur
með atkvæðagreiðslu um þær gjört ályktun
um kospingarnar á sama ftindi, og uppástnngurnar eru bornar upp.
Ályktun tim
gildi eða ógðdi kos»ingar skal gjörð með því
að greiða atkvæðimeðog á móti þvi, að hún
sje viðurkennd sem gild. (29. gr. stjórnarskráriwnar).

43*

340
greidd eru, og skal fylgja liinni sömu aðferð
við þessa kosningu og fyrirskipuð er í 2. gr.
nm forsetakosninguna. Sömuleiðis skal kjósa
nefnd til þess að prófa þau kjörbrjef, sem I
fyrst koma fram, eptiraðhinni almennn prófun er lokið (1. gr.), og svo til þess að rannsaka kosningar, sem þingið hefur frestað að
viðurkenna gildar, eða kærur, sem snerta
kosningar, sem þegar eru teknar gildar.
í
nefnd þessari sitja 5 menn, 3 kjörnir af hinu
sameinaða alþingi eplir þeim reglum, sem
gilda um nefndarkosningar, og forsetar heggja
deildanna. Láti nefndin uppi skriflega nppáslungu, eða leggi hún til, að kosningin verði
álitin ógild, sktilu uppástungur nefndar þessarar ræddar eptir reglunum fyrir 2. umræðu
lagafrumvarpa (sbr. 13. gr.); en að öðrum,
kosti gildir hið sama og ákveðið er i 1. gr.
um nppástungur deildanna.
4. grein.
þar á eptir eru settar hinar tvær deildir
þingsins. í hvorri deildinni fyrir sig gengst
elzti þingmaðurinn fyrir kosningu forseta
deildarinnar, og skal hann þar næst standa
fyrir kosningu varaforseta og 2 skrifara i
hvorri deild.
Við kosningar þessar skal fylgja reglum þeim, sem settar eru í 2. gr. um hinar
samsvarandi kosriingar í hinn sameinaða alþingi, og gildaþær sömuleiðis fyrir allan þingtímann í það skipti.
5. grein.
Forsetinn sljórnar umræðunum í hlntaðeigandi deild, og sjer um, að allt fari fram
í góðri reglu. Hann tekur við öllum skýrslum til deildarinnar, og slendur fyrir afgreiðslum hennar. Vilji haun taka nokkurn frekari þátt í umræðunum, en fylgir af stöðu
hans sem forseta, verður hann á meðan að
víkja úr forsetasætí fyrir varafosetanum. Forsetinu tekur eigi þátt i neinni atkvæðagreiðslu.
Forsetar beggja deildanna standa í sameiningu fyrir reíkningum alþingis, en samt
getur forseti þeirrar deildarinnar, sem í hlut
á, ávísað því fje, sem þingmönuum ber í
daglaun og ferðakostnað. þeir ráða tnenn,

sem þörf er á, til þingstarfa, og ákveða laun
þeirra. Sömuleiðis standa þeir í sámeiningu
fyrir útgáfu alþingistiðindanna, ráða útsölumann þeirra og annast um lilsjónina með
skjalasafni aIþingis, bókasafni þess og geymslu
á alþingistíðindunum.
Að endingu hafa báðir deildarforsetar
milli þinga vald til fyrir hönd deildanna, að
gjöra þær ráðstafanir, sem með þarf, viðvíkjandi hinni innri skipun deildarinnar.
6. grein.
I forföllum forseta gengur varaforseti í
öllu lillili í huns stað.
7. grein.
Skrifararnir halda undir tilsjón forsetans stutta bók, þar sem ritað er efni umræðanna, og úrslit þeirra; hún skal lesin upp
við byrjun næsla fundar á eptir, og skulu
síðan forsetinn og annar skrifarinn rita nöfn
sín nndir hana. Enn fremur telja þeir saman ntkvæði við atkvæðagreiðslurnar, eptir að
þeir sjállir fyrst hafa greitt atkvæði sín.
Sömuleiðis sjá þeir undir tilsjón forsetans
um skrásetning ályktana deildarinnar, og ritar forsetinn og annar skrifarinn nöfn sin
undir þær.
Störfum skal skipt rnilli þeirra
eptir samkomulagi við forsetann.
8. grein.
Reglurnar að framan (5.-7. gr.) gilda
einnig um forsetann, varaforsetann og skrifarana í hinu sameinaða alþingi, þegar deildirnar ganga saman í eina málstofu annaðhvort samkvæmt 16. og 29.gr. stjórnarskrárinnar, eða til þess að prófa kjörbrjef, smbr.
3. gr. að framan.
II.

Nefndir.

9. grein.
Hvor þingdeildin fyrir sig getur sett
bæði stöðugar nefndir, sem málum afeinhverri tiltekinni tegund skal visað til, og
nefndir i einstökum málum, sem þó einnig
seinna má vísa til nvjum málum, þegar efni
þeirra stendur í sambandi við eða er skylt
fyrra málinu. Nefndin getur sjálf kvatt til
einn eða fleiri þingmenn, þegar deildin samþykkir það. Á hverju stigi, sem málið er
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tíl nmræðu, má setja nefnd, eða vísa málinn
tiL rannsóknar nefndar, sem þegar er sett.
Verði þetta gjört, þá er nmræður þegar ern
byrjaðar, skal síðan fresta þeim. Tala nefndarmanna skal ávallt standa á stöku.
10. grein.
Nefndin kýs, jafnskjótt og hún erkomin
saman, forseta og skrifara, og á þeim tíma,
er henni þykir það bentugt, framsögumann.
Nefndin lætur uppi álit, sem skal prentað
og útbýtt, og má eigi ræða það í deildinni,
fyr an 2 dagar eru liðnir frá því þaðvar
gjört.
III.

Lagafrumvörp.

11. grein. .
Lagafrumvörp skuiu vera samin i lagaformi. t*au skulu, hvort heldur sem þau
koma frá stjórninni eða frá þingmanni <
deildinnieða frá hinni deildinni, lögð fyrir á
fundi og veraprentuð, og þeim útbýtt 1 degi
fyr en þau verða tekin til fyrstu umræðu.
Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fnllnaðar, fyr en það befur verið rætt þrisvar
sinnum i hvorri þingdeildinni um sig (27.
gr. stjórnarskrárinnar).
12. grein.
Við fyrstu umræðu skal ræða frnmvarpið
i heild sinni. Enginn mávið þessa umræðu
tala optar en tvisvar sinnum, nema deildin
leyíi það, samt skal undan laka landshöfðingja, framsögnmannion og, sje 'um lagafrumvarp að ræða, ,«em ekki er komið frá
stjórniDoi, þann, sem þefnr borið það upp,
eða sjeu þeir fleiri,, framsögumann þejrra.
Eptiraðbúið er að ræða frumvarpið á þennan
hátt, skal leita atkvæða um, hvort það skuli
ganga lil annarar umræðu.
13. grein.
Við aðra umræðn, sem eigi má eiga sjer
stað fyr en 2 dagar eru liðnir frá þvt,, að
fyrstu umræðu var lokið, skal ræða hinar
einstöku greinir lagafrumvarpsins með þar til
heyrandi breytingaruppástungum'( þéimköflum, sem forseta þykja við eiga. Jafnskjótt
og búið er að ræða hvern kafla, skal gengið
til atkvæða um greinirnar íhonum og þar

til heyrandi breytingaruppástungur. Að endingu skal gjört út um það með atkvæðagreiðslu, hvort frumvarpið i því formi, sem
það nú er í, skuli komatil þriðju umræðu.
14. grein.
Við þrtðju umræðu, sem ekki má fram
fara fyr en 2 dagar eru liðnir frá þvi, að
lokið er annari umræðu, og eigi gjöra við
hana breytingaruppástungur af öðrum en
nefndinni, meiri eða minni hluta í nefndinni,
landshöfðingja eða að minnsta kosti af ‘/3
parti af þingmönnnm deildarinnar i sameiningu (í efri deildinni 4, í neðri deildinni 8),
skal ræða breytingaruppástunguruar, þær
greinir, er breytingaruppástungurnar eru gjörðar við, og lagafromvarpið sem heild i einu lagi
eða í köfiiim eptir ákvörðun forseta og láta
greiða atkvæði um breytingaruppástungurnar.
Eptir að því næst annar skrifarinn með tilsjón forsetans hefur skráselt lagafrpmvarpið
samkvæmt öllum þeim atkvæðagreiðslum,
sem fram hafa farið áður, skal lesa það upp,
að svo miklu leyti sem forseta þykir þörf á,
og að endingu setja það undir alkvæði i
beild sinni.
15. grein.
þegar lagafrumvarp er samþykkt á þennan
hátt í þeirri deild, þar sem það fyrst er
borið upp, sendir deildarforsétinn það I því
formi, er það er samþykkt í, forseta liinnar
deildarinnar, og mælist lil, að hann leggi
það fyrir deildina (28. gr. stjómarskrárinnar).
Við umræðurnar um frumvarpið í þessari deild skal fylgja hinum sömu regluui og
settar eru að framan viðvikjandi umræðunum
nm það i þeirri deild, þarsem það fyrst er
borið upp.
16. grein.
Verði frumvarplð áþennan hátt óbreýtt
samþykkt í hinni þingdeildinni, sendir forseti deildarinnar það landshöfðingja.
17. grein.
Ef deildin aptur á móti gjörir breytingar á frumvarpi því, sem henni hefur verið
sent, skal senda það aptur, eins og þvi hefur verið breytt, til þeirrar deildar, þar sem
það fyrst er borið upp (28. gr. stjórnarskirár-
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innar). Ef málið áðor beftir verið rætt i
nefnd, sendir forsetinn f þessari deild nefndinni þegar í stað frumvarp það, sem hann
hefur tekið viö. Eptir að frumvarpið f því
formi, sem það hefur fengið f hinni deildinni og álit nefndarinnar um það er prentað,
og því hefur verið útbvtt 2 dögum áður, skal
taka það til umræðu á þann hátt, sem fyrirskipaður er um 3. ttmræðu lagafrumvarps (14.
gr.), en þó er hverjnm þingmanni heimilt að
gjöra breytingaruppástungnr. Ef deildin fellst
á frumvarpið í því formi, sem samþykkt er í
hinni deildinni, sendir forseti deildarinnar
landshöfðingja það. En gjöri deildin breytingar á þvf, sendir forsetinn það i hinu nýja
formi þess hinni deildinni (28. gr. stjórnarskrárinnar).
18. grein.
Fallist þessi deild eptir umræðu, samkvæmt þeim reglum, sem settar eru f 17.
gr., á frumvarpið í þvf formi, sem það nú
hefur, skal forsetinn senda landshöfðinpja
það. En verði þvf breytt, sendir forseti deildarinnar forseta hins sameinaða alþingis frumvarpið og mælist til, að hann leggi það fyrir
hið sameinaða alþingi (28. gr. stjórnarskrárinnar).
19. grein.
Forseti hins sameinaða alþingis kallar
eíðan saman báðar deildir þingsins og leggur
frumvarpið fyrir til einnar umræðu f hinu
sameinaða þingi f því formi, sem það befur
fengið vlð siðustu atkvæðagreiðslu, eptir að
búið er að prentaþað, og þvi hefur verið útbýtt 2 dögum áður. Við þessa umræðn er
hverjum þingmanni heimilt, að gjöra breytingaroppástungur, og skal með tillíti til þeirra
fylgja þeim reglum, sem settar eru i 24. gr.
Eptir að búið er að ræða þær og frumvarpið
sjálft i heild sinni, lætur forseti ganga til
atkvæða. þegar alþingi þannig myndar ema
málstofu, þarf tii þess að gjörð verði fullnaðarályktun á máli, að tveir þriðjongar þingmanna úr hvorri deildinni um sig sjeuáfundi
’Og eigi þátt í atkvæðagreiðslunni ; ræður þá
atkvæðafjöldi úrslittim um hin einötöku málsatriði, en tfl þess að lagafrumvarp verði sam-

þykkt i heild sinni, þarf aptur á móti að
minnsta kosti, að tveir þriðjungar atkvæða
þeirra, sem greidd eru, sjeu með frumvarpiuu. Til þess að frumvörp lil fjárlaga og
fjáraukalaga verði samþykkt, útheimtist samt
að eins atkvæðafjöldi (28. gr. stjórnarskrárnnar).
Verði frumvarpið samþykkt, skal forseli
hins sameinaða alþingis senda landshöfðingja
það, að öðrnm kosti fellnr það niður.
20. grein.
Þegar lagafrumvarp er samþykkt af alþingi, sjá forsetar beggja deildanna og landshöfðingi í sameiningu um, að danski textinn
sje saminn, þannig að málið verður lagt fyrir hið sameinaða alþingi, ef þeim kemur ekki
saman.
IV.

Frumvörp til stjórnarskipunarlaga.

21. grein.
Lagafrumvörp, sem hafa inni að baida
breytingar á stjórnarskránni eða viðbót við
hana, skulu ( fyrrrsögninni vera nefnd sem
frumvörp til stjórnarskipunarlaga; sjeu þau
etgi nefnd svo, vfsar forseti þeim frá. Breytingaruppástungur, sem hafa inni að halda
breytingar á stjómarskránni eða viðbót við
hana, verða að eins gjörðar við frumvörp til
stjórnarskipunarlaga; verði þær gjörðar við
önnur frumvörp, visar forseti þeim frá.
V.

Álit yfírskoðunarmanna.

22. grein.
Til þess að ræða álit y flrskoðunarmannanna,
sem skat lagt fyrir neðri deildina fyrst, skal
i deildinni setja aefnd, sem 3 þingmenn
verða kosnir (.
Uppástungur frá þessari nefnd skulu
koma tvisvar sinnum til umræðu eptir reglunum um aðra og þriðju umræðu.
sama
gildir, ef efri deildin setur nefnd í máltuu
um álit yfírskoðunarmannanna.
VL

Aðrar sjerstakar uppástungur.

23. grein.
Aðrar sjerstakar uppástuogur en lagai frumvörp skulu vera samdar i ályklunarformi
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0g skal sagt til þeirra á fundi.

Þingdeildin

IX. Apturköllun, frávísun, um að taka fyrir
ályktar þá á fundi þar á eptir, eptir uppáoæsta málið á dagskránni.
stungu forsetans, hvernig ræða skuli oppá26. grein.
stunguna. Samt má eigi samþykkja neina
Bæði stjórnarfrumvörp og frumvörp frá
uppástungu á sama fundi, og gjörð er álykt- þingmönnum deildarínnar má kalla aptur á
uii um, hvernig skuii ræða hana.
bverju stigi sem nmræðurnar eru, eo hver
annar þingmaður, sem vitl, getur þá jafnVII. Breytingaruppástungnr, aukabreyting- skjótt tekið þau upp aptur.
aruppástungur.
27. grein.
24. grein.
J>egar fyrirspurn, uppástunga eða hreytBreytingaruppástnngur við þær uppá- ingaruppástunga er borin upp og útlistuð,
stnngur, sem eru til umræðu, skulu vera er sjerhverjum þingmanni heimilt að krefjprentaðar og þeim úlbýtt 1 degi fyr en þær ast þess, að henni sje vísað frá. Kröfuna
koma til umræðu, Ef stungið er upp á að skal koma fram með, áður en nokkur annskipta atkvæðagreiðslu um lagagrein, er það ar en sá, sem gjörir uppástunguna eða ber
skoðað sem breytingaruppástunga (smbr. 37. upp fyrirspurnina, hefur talað. Þingdeildin
gr.). * Aukabreytingaruppástungur (uppástung- sker þá umræðulaust úr þvf, hvort henni
ur um breytingar á breytingaruppástungu) má sktiii vísað frá. Meðan á umræðunum stendbera upp við byrjun þess fundar, þá er þær ur, máeinnig gjöra uppástungu, sem byggð
eru teknar ii) nmræðu; samt verða þær að sje á ástæðum, um að taka ekuli fyrir það
vera komoar fram svo tímanlega, að þær næsta mál á. dagskránni, en samt skal þessi
sjeu prentaðar, og þeim útbýtt, þegar atkvæða- uppástunga vera skriflega tilkynnt forsetangreiðsia fer fram. Nefndin getur einnig bor- um fyrir fram.
ið upp breytfngaruppástungur með jafnstuttX. Utanþings-málefni.
um fresti, en aðrir einungis þegar þingdeildin
sámþykkir það. Til þess að bera npp aukabreyt28. grein.
ingaruppástungur, þarf aldrei fleiri en einn
Hvorug þingdeildin má taka við neinu
mann (smbr. 14. gr.).
málefni, nema einbver þingdeildarmanna taki
það að sjer til flutnings (38. gr. stjórnarVIII. Fyrirspurnir.
skrárinnar).
Hjer með skulu taldar bæuarskrár, á2». grein.
Æski etnhver alþingismaður að bera upp vörp, kærur og þess konar málaleitanir frá
í annarihvorri þingdeildinni opinbert mál- utanþingsmönnum. Sje þess konar málefni
efni, 0g beiðast þar um skýrslu landshöfð- stýlað til þingsins í hei(d þess, skal það afingjá (37. gr. stjórnarskrárinnar), skal þetta hent þeirri deiidinni, er sá þingmaður ásæti
gjftrt með fyrirsparn, sem fengin sje forseta, f, sem hefur tekið það að sjer til flutnings.
og skal bún vera skriflega og greinilega Sjerhvert málefni skal eptir að forseti hefur
samin. Skýrir forseti siðan frá fyrirspurn- á fundi skýrt frá þvi, afhent nefnd þpirri,
inni á ftmdi, og sker deildin á fundi þar á sem sá, er tekið hefur málefnið að sjer til
eptir úr,' hvort gjöra megi fyrirspurn- flutnings, heimtar að það sje fengið, svo
iná. Verði það samþykkt, en það verð- framarlega sem elík nefnd er selt. Urnsjerur gjört umræðulaust, sendir forseti lands- hvert málefni, sem visað er til nefndar, skal
höfðingjanum fyrirspurnina, og verður hún út af fyrir sig eða í sambandi við önnur málefni,
svo borin upp og rædd á fondi þar á eptir. sem vísað er til hlutaðeigandi nefndar, iátið uppi
Við þessa umræðu má eigi gjöra neina á- álit og skýrt frá, hvort nefndin finni ástæðu
lyktun.
til að gjöra uppástunguum það jtil þingdeildarinnar eða ekki.
Uppástungurnar yerða
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ræddar ( eilt skipti eptir þeim reglnm, serri
gilda um aðra umræðu lagafrumvarps. Um
þau málefni, sem nefndin eigi finnur áslæðu
til að gjöra uppástungu um, svo og um málefni, sem eigi er vísað til neinnar nefndar,
má bera upp uppástungur í þingdeildinni, og
verða þær ræddar á sama hátt og nefndaruppáslungur um málefni. Frá ávörpum eða
þess konar málaleitunum skal sagt á fundi i
þingdeildinni, og annast síðan forseti um,
að þær verði lagðar fram á leslrarsalinn
undir tilsjón skrifaranna. Ef forsetinn eða
sá, sem tekið hefur þær að sjer til flutnings, æskir, að þær verði lesnar upp, skal
umræðulaust leita atkvæða um það á öðrum
fundi seinna, en samt má að eins leyfa að
lesa þær upp, ef % partar af þeim þingmönnum, sem eru við, eru ásáttir um það.
þyki þingdeildinni ekki ástæða til, að
gjöra ályklun um eitthvert málefni, getur hún
vfsað þvi til (andshöfðingjans eða ráðgjafans
(39. gr. stjórnarskrárinnar).
XI.

Umræðurnar, dagskráin.

29. grein.
Sjerhver þingmaður, sem hefuróskaðað
taka til máls, og fengið leyfl til þess, skal
standa upp frá sæti sítíu og mæla þaðan, og
skal hann ávallt vfkja ræðu sinni til forsetans.
Enginn má ávarpa annan þingmann eða nefna
hann nafni.
30. grein.
Enga ræðu má haida á þann hátt, að
skrifað mái sje iesið upp. þessiregfa gildir
samt eigi um forfeetann nje fulltrúa stjórnarinnar.
31. grein.
Forseti gefur venjnlega þíngmönnurri færi
á að taka til máls f þeirri röð, er þeir beiðast þess; samt getur hann gjðrt' undántekning frá þessu með tilliti tílframsögumanosins, svo' og, til þesá að rœður með og á
móti þeirri uppástdbgú, sém verið ér að
ræða, skiptist á, eða tilþess að láta þingmann gjöra stutta léiðijettingu eða athugasemd, sem snertir sjálfan hann.
Eandshöfðinginn eða aðstoðarmaður hans

éiga rjelt á að biðja sjer hljóðs eins opt og
þeir viija, en gæta verða þeir þingskapa (34.
gi*. stjórnarskrárinnar).
'
32. grein.
Sjerhver þingmaðnr er skyldur til að
gefa sig undir úrskurð forsetans að þvi leyti,
er snertir viðhald á góðri regln. Ef þingmaður tvisvar á sama fundi hefur verið áminntur, getur forseti stungið upp á því við þingið, að honum sje alveg synjað þess, að taka
til máls á þeim fundi. Skyldi almennari óregla koma upp, er það skylda forsetans að
gjöra hlje á fondarhaldinu um stund, eða, ef
nauðsyn er til, slita fundinum alveg.
33. grein.
Það þykir koma í bága við góða reglu,
að þingmenn gjöri góðan eða illan róm að
einhverju.
34. grein.
J»yki forseta, að umræðurnar dragist úr
hófl fram, getúr hann stungið upp á, að þeim
verði lokið, og gjörir þingið út um það umræðulaust. Sðmuleiðis getur einn þriðjungur þingdeildarinanha (í efri deildinni 4 og í
rteðri deildinni 8) krafizt þess, að greidd sjeu
alkvæði um það, hvort umræðum sktili lokið.
Nöfn þessara þingmanna skuln rituð i bókina
og lesin upp.
35. grein.
Forsetinn ákveður við lok hvers fundar
dagskrá fyrir næsta fund deildarinnar. t*ó
má ákveða hana eptir ályktun deildarinnar,
þegar einn þriðjtingur hennar krefst þess
skriflega, og gjðrir uppástungu um tiltekna
dagskrá. Slfka kröfu og nppástnngu skal, ef.
farið er fram á, að tiltekið mál sje látið
ganga út af dagskránni, afhenda forsetanum
samadag, og dagskráin er sett; að svo miklu
leyti/sem farið er fram á, að tiltekið mál
skdli ‘tekið ádagskrána, skal það tilkynnt
þinginu við lök þéss fundar, innan hvers eða
á hverjum uppástungan er afhent. Um nppástunguna skal, án þess að umræður fari frám,
greiða atkvæði við byrjun næsta fundar. Sjehún felld, er þar með samþykkt dagskrá sú,
sem forsetinn hefur sett. þegar dagskrá eigi
er sett með ályktun þingsins, getur forseti
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breytt röðinni áþeim málum, semeruádagskránni, og látið mál, sem er á dagskránni,
ganga úr, ef hann skýrir þinginu frá þeim
ástæðnm, sem hann hefur til þess; en hann
getur að eins látið taka fyrir mál, sem eigi
er sett á dagskrána, þegar það er samþykkt
samkvæmt 44. gr.
XiR

Atkvæðagreiðsia.

36. grein.
Hvorug þingdeildin má gjöraályktun um
neitt, nema að minnsta keeti tveir þriðjungar þingmanaa »jeu á fundi og greiði þar atkvæði (36. gr. stjórnarskráriimar). Ályktun
er gjörð, þegar meir ea hehningur þeirra,
sem greiða atfevæði, heftir greitt atkvæði með
nppástungunni, að þeim tilfeilum samt undan teknuiw, sem nefnd eru í lít., 28. eg 44.
gr. Ályktnn má etgi breyta vtð söntu umræðu og hún er gjörð'.
37. grein.
Forseti ákveður yfirgrip, rðð og innbyrðissamband! atkvæðagreiðslanna, eðæþingdeildin, ef einn þriðjungur þingmanna krefst
þees, eptir að einn af þeim, sem komið hafe
fram með uppústuugunai, og foreetino einu
sinni hvor, hafa iala$. Samt má þíngmaðnr
heimta, að atkvæðagreiðslunni um breytingaruppástungu sje skipt. Tilmwti nm það skiilu
vera komin fram, áður en umræðurnar byrja
(slbr. 24. gr.).
38. greiro.
Forseti hefur i öllum tilfellúm,. er hann
hefur ástæðú til að halda, að> allir sjett á einu
máli, vald tíl að lýsa því yfir, að gjört sje út
um eitthvert atriði, sem kemur undir atkvæði
án atkvæðagreiðslu, ef enginn krefat þeæ>,
að hún fari fram, — þó skal undantekið, er
iagafrumvarp* eða önnur sjerstök uppástungá
verður samþykfet tfi fullnaðar. Að öð’rtr leyti
fer atkvæðagreiðaia jafnaðarlega fram á þann
bátt, að þeir þingmenn, sem sitja ( sækum
þeim, sem ákveðin eru hánða þingmðttaum,
standiupp; á þenoan háttskal atkvæði greiða
bæði meö og á móti; skrifararnir telja atkvæðin. Fórseta er samt heimllt að láta atkvœðagreiðslu fram fara með nafnakalli, ann-

aðhvort þegar í stað eða eptir að atfevæðagreiðsla hefur fram farið a venjuiegan bátt,
ef honum virðist efasamf, samfcvæmt sfcýrslu
skrifaranna, hvernig hún hafi faBtð. SömttWðis getur ’/■»• partur af þingmönntimr (í efri
deildinni 3 og i neðri deildinni 6) krafizt
þess, áðnr ewatfevæðagreiðsla byrjar, aðgreidd
sjeu atkvæði tint eitt eða fleiri atriði með
nafnakalli.
Pföfn þeirra þingmanna, sem
heimtæ nafnakall, skulu Iesin opp.

XHf.

Kosningar.

39. grein.
Kosningar fera fram annaðhvort eptir atkvæðafjölda- eða eptir hlutfails-tölu.
Kosroingaraðferð eptir atkvæðafjölda skal við höfð,.
þegar eigi er krafizt, að kosið sje eptir hlntfatls-tölu; kosningm fer fram á þann hátt,
sem ákveðið er i 2. gr.; samt nægir einn
þriðjungnr þeirra atkvæða, sem greidd eru,
tfi þeas, að verða> kosian í nefódir þær, sem
deildirnar setja.
Sjerhver fcjðr-miði, sem
fleiri eða færri nöfn standa á, en greiðaskat
atfevæði um, eða sem hefur inni að halda
nafn, sem eigi er nógu greinilega til tekið
eða ekkr á við, er ógildur.
Koeningaraðferðin eptii* hhitfallstölu skaí
við höfð, þegar ’/* parfur þingmanna (i efri
deildioni 3' og i neðri deildinni 6) krefst
þess skriflega, áður en kosningin fer fram;
kosningin fer fram á þann hátt, sem hjer
skal skýrt frá. Tölu þeirra kjðrmiða, sem
gefnir eru fram, skafc sfeipf með tölu þeirra
þingmanna,. sem kjósa skal, og hlutfallstala
sú, sem með því kemur út, þá er brotnm
er sleppt, skai lögð til grunúvaifar við kosnkigunai Eptir að búið er að láta kjörmiðana
( krukku og blatnda þeim samon, tekur forseti þá síðan upp einro og eiunt, og les upp
það nafti, sem sterodur efst á hverjum þeirra,
og skulu skrifararnir skrifæ það npp. Þeir
miðar, er sama nafnið stendur á efst, skuln
tafdir saman, og jaftiskjótt og eitthvert nafn
hefur komið svo- opt fyrir, að þau alkvæði,
sem eru greidö með þvf, hafe náð hinni áfeveðnu hlntfallstölu, sfeal um sinn hætt að
tesa- upp. Þegar búið er að telja upp aptur
44
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kjörnnðana, og sannazt hefur með því, að I nnda hljóði. Áheyr,endurnir eru skyldir að
alkvæðatala sú, sem skrifuð er upp, sje rjelt, 1j vera kyrrir og hljóðir. Sje þessa eigi gætt,
skal því lýst yfir, að sá sje kosimij sem í}} getur forseli látiö vfsa þeinr burt, sem gjöra
blut á. Síðan er haldið á.fram að. lesa upp !j óspektir, og ef þörf ,er á því, ölliim áheyrþá kjörmiða, sem eptir eru, þannip, að ef j e.ndnin.
..,
42. grein.
nafn þess, sem þegar er kosinu, keinnr fyrir j
Bæði nmræður þingdeildanna og hins
týrst á nokkrum þeirrn, þá er það dregið :
út, og næsta nafnið er þá skoðað, sem væri:: sameinnöa alþingis verða prentaðar í tíðindþað ritað fvrst á miðanii.
,’egar fvrnefnd !j mn, sem til þess eru ætluð.
hlnlfallstala kemnr fyrir á ný tyrir einhvern,}
XV. Burtfararleyfi.
verðnr aptnr farið að, eins og nú var sagl,!}
43. grein.
og þegiu' gjörl er m<>ð því út nm þessa kosn- :j
Sje þingmaður forfallaður aðkomaanningn, er aptur haldið á frarn að lesa npp, !j
og sú aðt'erð við höfð,, sem skýrt er frá að j aðhvort á fundi hins sameinaða alþingis eða
framán, þnnnig að nöfii þeirra, sem þegar þingdeildanna, er hann skyldur til að skýra
ern kosnir, verða stryknð úl, Jiar sem þan hlutaðeiganda forscta frá forföllum sinumí
standa fyrst, þangað til húið er að fara yfir lækan tima. Biirtl'ararleyfi af þingi getnr
alla miðana, eða allir þeir, sem kjósa átti, hlulaðeigandi forseti veill um 4 daga; fyrir
em kosnir. Sje tilfært nafn, sem eigi á við lengri tíma þarf til þess samþykkig hlutaðeða er nógn greinilega táknað, gengnr það eigandi þiiigdeildar.
úr, en kjörmiðinn verður eigi fyrir það óXVI. Afbrigði frá þingsköpnnum.,
gildur. Heldnr: ekki er kjörmiði ógildur,
44. grein.
þegar kosið er eplir hlntfallslöln, þótfábann
f’egar mjög brýna nauðsyn ber til, má
sjen riluð fleirreöa færri nöfn, en kjósa skal
nm. Sjeu eigi enn með þessu móli kosnir eplir nppástungu forsetans éða skriflegri
svo margir, sem kjósa átti, verðnr kosið á uppástungu frá einum þriðjungi af þingmönnný á venjulegap hátt um þá, sem vanlar, og umim í hlutaðeigandi deild (4 í eíri deildinni og
útheúnlist 14 þeirra kosninga meir en lielm- 8 í neðri deildinni), svo framarlega sem landsingní þeirra atkvæða, sem greidd ern.
höfðingi aðhyllist uppástunguna, bregða út
af því, sem mælt er fyrir að framan, nema
XIV. Um það, livort ftindir sknli fram fara því að eins að það sje komið undir ákvörðí heyranda hljóði, prentun umræðanna.
unum í stjórnarskránni, ef 3/4 partnr afþeim,
sem greiða alkvæði, eru ásáttir ura það.
40. grein.
Fundir beggja þingdeildanna og hins
45. grein.
t’að, sem fyrir er mælt i 27., 29., 30.,
sameinaða alþingis skulu haldnir í heyranda
hljóði, þó getur hlutaðeigandi forseli eða 31., 32., 33., 34., 37.:, 38., 39., 40., 41., 43,
einn þriðjiingur þingmanna (í efri doildinni og 44. gr. að framan nm þingdeildirnar, gild4 og í neðri deildinni 8) krafizt, að öllum I ir einnig um hið sameinaða alþingi,. þegár
ntanþingsmönnum sje vísað burl, og skal þá það gengur i eina málstofu í þeim tilfellum,
þing það, er lihit á að máli, skera úr, hvort sem getið er í 8. gr. að framan, að svo mikln
ræðn skuli málefnið í heyranda liljóði eða á leyli, sem það getur átt við um umræður þess.
heimnlegum fundi. (40. gr. stjórnarskrár- t’ar sem i tjeðum greinum útheimtist ákveðinnar).
inn hluti af tölu þingmannanna í deildinni,
41. grein.
skal hann að því leyti, er snertir hið samHlutaðeigandi forseti skipar fyrir um það, einaðaalþingi, reiknaður þannig, að þriðjunghvernig mönnum verði gefmn kostnr á að ur sje 12 og ’/4 partur 9 þjngmeinn.
koma á fundi þá, sem haldnir 'eru i heyr-
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A t h u g a s e rn d i r
við lagafrumvarp þetta.
,
Samfevæmt stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefní íslauds' 5. janúar 1874, 41.
gr. skultt þingsköþin handa hintt sameiriaða
alþingi og báðum deildum þess sett með
lagaboði. Samkvæmt þessu er samið frumvarp það, sem prentað er að framan, til þess
það verði lagt fyrir alþingi, og skal um innihald þess, seírí að uridantekiilni 22. greininni er samhljóða þingsköputrí þeim til bráðabyrgða, sem samkvæmt 3. ákvörðnn um
stundar-Sakir eru ákveðin með allrahæstum úrskurði 24. roaí 1875, gela þess, sem hjer segir.
1 Með því setja má að fleiri verulegum
atriðum til eptir eðli málsins hinar sömú
reglur um hið sameinaða alþrngi og báðar
deildir þess, hefnr það þótt henta, að ákveða
þingSköpin'f einu lagi bæði handa þinginu
og deildunum. Eiris og þelta fyrirkomnlag
virðist vera samkvæmt 41. gr. stjórnarskrárínnar, þanríig verður við þáð komizt hjá því
að taka hið saroa upp aptúr og aptur, og
fengið hægra yflrlit yflr innihald þingskapanna.
Að því leyti, er snertir hvora deildina um
sig, er það einttngis sámunur, sem er átölu
þingdeildarmarina, sem gæti haft í för með
sjér, ’ að setja yrði Sjerstaklegar reglur titn
hvorá deild í þeim tilfellum, er til taka skal ákveðna tölu af þingdeildarmönnum til einhverra framkvæmda, en til þoss eigi að sfð=ur megi fylgja hinum :spmu þfngskapa-regluríi um báðar ’ deildirnar, er stungið upp á,
að tala þingmanna í hverju einstöku tilfelli
eigi skuli vera ákveðin tala, en heldur tiitekinn þartur áí tölu þeirrá þingtnanna, sem
sitja í hvorri deildinni.
Að því leyli, er snertir hið sameinaða
alþingi, er það eigi að eins vegna þess, sem
gétið Var um muninnátöhi þingmaunaona, að
setja verður sjerstaklegar reglur, lieldur enn
fremur sökum þess, sem fyrir er mælt í 16.
og 28. gr. stjólnarskrárinnar. Af þeírri sök,
áð hið sameinnða alþingi samkvæmt 16. gr.
sfjórnárskrárinnar, setrí nú var g>etfð, ’8kat
kjósa 6 þjóðkyörna þíngmenn í efrf déild
þingsins, ét* það þar að auki nauðsýntegt,

að próftirt kjörbrjefanna fari þegar fram á
hintt sameinaða alþingi, jafnskjótt pg þingið
er komið saman, ogþykir það sömuleiðis
bezt til fallið, að þingmenn á hinrí sameinaða
alþingi vinni eið þann að stjórnarskránni,
sem fyrir er mælt um i 30. gr. stjórnarskrárinnar. Samkvæmt þesstt ná ákvarðanirnar í
1. kafla frumvarpsins í.—3. gr, sbr. 8. gr.,
og III. kafla, 19. gr. einttngis til hins sameinaða alþingis.
Innihald frurnvarpsfns er að öðru leyti
í öllum verulegum atríðum sniðið eþtir þingsköþiim þjóðþingsins á rfkisþinginu, erísaml
ertt þær breytingar gjörðar, sem fljóta af
hinum sjerslaklegtt ákvörðunum stjórnarskrárinnar, og af því, að sjerstaklega til hagar á
íslandi.
Af þess konar breytingiun skal
þeirra getið, sém hjer verður sagt frá.
j>ar sem kosningar embæltismanna
þingsins sarnkvæmt þingsköþnm þjóðþingsins
gilda fyrir 4 Víkur, er í 2. og 4.gr. sUtngið
uþþ á, að kosniDgar embæltismanna alþingis
sktili gilda fyrir allan þingtímann, og skai í
því tilliti þess getið, að þinglð samkvæmt 5.
gr. stjórnarskrárinnar vénjtríega eigi á setu
lengur en 6 vikur, í 5. grein (frnmvarpsins)
eru reiktimgamál þingsins og fl. falin á bendttr forsetum beggja deildanna í sameiningu,
þar sem með þvi verður sjeð fyrir. því, að
báðár deildir eigi jafoan þátt I að skipafyrir
um ýmisleg 8törf og ráða menti til starfa við
þingið og fl., en það hefttr satnt jafnframt þótt
hagfelldast, að forseti þeirrar deildar, sem i
htut á, geti út af fyrir sig gelið ávístin til
þess fjár, sem alþingismönnum ber i fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakosnað; shr.
37. gr. í frumvarpi til laga um kosningar
til alþingis. Með því éigi nú sem stendur
er fundin ástæða lil að stinga upp á, að
stofnuð sje skrifslofa fyrir alþingi, er gjört
ráð fyrir þvt, að ritstjórn á alþingistíðinduin
og útgáfa þeirra sje falin á hendtir forseturn
deildaríná, sein ruunu geta fengið þá aðstoð,
sem með þarf, hjánefnd þeirri, sem settverður til þess sámkvæmt 9>. gr. frumvarpsins.
Eplir þvi hvernig tHhagar á ísiandi, hefur eigi þólt nauðsytt á, að skipa svo fyrír
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i 1)rngsrköpuflumi að setja skuli slöðugar
nefndir, þar sem það vérður að vera komið
ondir hltrtaðeigandi þingdeild, að ákveða,
hverjar nefndir sfculi settar, og eru <ekki <
frumvar.p þetta teknar upp sjerstakar ákvarð■anir um meðferð 4 lögum til bráðabyrgða,
sem eigi eru lögð tfyrir, til tþess um þau
verði gjör® fullnaðar-áiyktun, þareem þingið
sömuleiðis, ef til iþess kemur, mi» geta gjört
<út um það.
Jafnframt og visað er tíl 27. «g 26. gr.
stjórnarskrárinnar að því áeyti, er snertir ákvarðanirnar um umræður um lagafrumvörp,
skal þessgetið um tifeúning á hintnn danska
stexta lagafrumvanpanna, að stjértiarráðið hefur fundið ástæðu til, að fela umsjónina með
þvi á bendur forsetum tbeggja deildanna og
landshöfðingja f sameiningu, þannig, að það
kemur u»dir úrskurð hins sameinaða alþingis, ef þeir geta ekkiorðið á eitt sáttir (20. gr.).
í 22.gr. eru teknar ákvarðaair um meðtferð á reikaingmn fyrir tveggja ára fjárhagstímabilið og áliti yfirskoðunarmanna, og gjört
ráð fyrir því, að það verði tfyrel lagt fyrir
oeðri deild þingsius, þanmig að sett verði sjerstök nefud i því máli, jafnskjótt «g oeðri
deildin er mynduð, og koma uppástungur
nefndartnnar lil nmræðu, eins eg sagt er i
greininni, þegar efri deildin setur nefod i
yfirskoðunarmáliuu, er byggt á þvi, að hinrri
sömu reglu venði fylgt.
í 30. gr. er samkvænat tilsk. 8. <marz
1843, 72. gr. stungið uipp á, að gjöra megi
undafltekuing um forsetana og f'ulltrúastjórnarinnar (34. gr. sljórnarskrárinnar) frá þeirri
almennu reglu, að eigi megi halda neina ræðu
með því að lesa upp skrifað mál, með þvi
•opt getur verið ástæða til, að þeir taki nákvæmlega eg greinilega fram það, sem þeir
eiga að skýra alþiugi írá.
Með því þingsköpin veröa ákveðin með
Jagaboði, hefur stjórnarráðinu virzt ástæða
til, í 44. gr. frnmvarpsins að láta það vera
undir þvi komið, hvert bregða megi út af
þingsköpunnm, þegarbrýn nauðsyn ertil, að
landshöfðingi samþykki uppáslungu þá, sem
gjörð verður í þvf tilliti.

J»egar landshöfðioginn lagði frumvarp
þetta fyrir efri þingdeildina, gat hann þess,
að það værti samhfjóða þingsköpum þeim lil
bráðabyrgða, &em ákveðin eru meðkonungsúrskurðri 24. «131 1875, að undantekinni 22.
grein.

FTRSTA 4JMRÆÐA
i efri deild alþingis.
A fjórða fundi efri þingdeikbtrinnar, 7.
dag júlimán., kom samkvæmt dagskránni tit
fyrslu umræðu og nefndarkosoingar frumvarp til laga um þingsköp banda nlþingi ísíendinga.
Forseti gat þess, að eptir fengænm npplýsingurn þætti það j&favel eiga betor við og greiðari vegur, að lúka við 1. umræðu, þegar nefnd
«r kosin i mádinu, en að fpesta henni, eins
og kveðið er að <arði 1 9. gr. þúagsk&panna,
og yrði nú leitað atkvæða um, bvort málið
skyldi ganga til annarar uflsræðn og atefnd
ekyldi kjósa.
Eirikur Kúld kvað mál þetta vera nokkuð umfangsmikið, enda væri sjer það eigi
ena til hlitar Ijóst, og mundi svo vera uoi
fieiri þingmenn; vikli hann því eigi að sw»
stöddu stinga upp á aeinum breytingum við
frumvarpið beldur ráða tU, að nefnd yrði sett.
Mætti svo við aðra umræðu ræða oiálið itarlega. Stakk hann upp á 5 manna nefnd.
Benidikt KrMjánssom spurði, hvort fyrsta
umræðu væri lokið í dag, «f nefnd ynði kosin í málið.
Forseti kvaðst bafa skilið þingsköpin svo,
og styddist sú skoðun sín við áreiðanlegar
upplýsingar.
Landshöfðingi benti tál 12. gr. I þiflgsköptnn til bráðabyrgða.
Eptir hentri ætti
við fyrstu umræðu einungis að ræða málið í
beild sinni, eg skyldi þvi næst leita atkvæða
um, hvort það ekyldi ganga til annarar umræðu, kæmi þá fyrst til tals, hvort selja skyldi
nefnd i málið, en á þessu stigi málskis ætti
ekki við að ræða einstök atriði þsss. Að
öðru leyti væri hann samþykkur hioum beiðr-
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áða þingmanni Barðstrendinga i því, að nefnd
yrði þegar sett i málið.
Bergi Thorb&rg virlist 9 gr. i þingsköpnm til bráðabyrgða hjer eiga við; en eptir henni skyldi fresta nmræðunum, ef nefnd
yrði kosio; í 12. gr. væri einungis almennt
talað um, hvernig ræða skyldi málið, en eigi
um Befndarbesningsr.
landsAöfðtnpi áleit sjálfsagt leyfilegt að
setja aefnd i málið á bverju stfgi^ sem væri,
eptir þvf, sem 9. gr. tiltæki, en annað mál
væri það, hvort það i ölJom tilfellum væri
heppilegt; en í þessu máii værí, að sínu áliti, beet tilfallið þegar að setja nefnd; en
við 2.eða 3. umræðu mætli r«ða málið itarlegar.
Foroeti: Með þvi eigi fleiri tækju til
máls, kvaðet hano vilja lejta atkvæða um,
hvort mátið skyldi ganga tit 2. umræðu, og
var það saaaþykkt; þá var leitað atkvæða um,
hvort nefnd fikyldi setja í málið; var það og
samþykkt, og fyrst enginn hafði mælt á móti
uppástusigunni um 5 manna nefnd, skoraði
forseti á <deildarmeun, að kjósa á menn i
nefndma,
Voru fiíðan i nefndina kosnir:
j>órður Jónasson með11 alkvæðum.
Sergur Thorfeerg
— 10
—
Ólafur I’álssoa
— 8
—

Áogeir Einarsson

— 7

—

Eiríkur Kúld
— 7
—
Var málið síðan aihent hinum 1. konungkjörna þingmaoni.
<1 mefndinni oar Bergur Thorberg kosinn
formaður, og Eirikur Kúld skrifari og framsögumaður.

NEFNDARÁLIT
í máltnii um frumvarp til laga um þingsköp
banda atþingi ísiendinga.
Efri deild alþingis befur kosið oss undirskrifaða 4 nefnd til að segja álit vort um
• konunglegt frumvarp lil laga um þingsköp
lianda alþingi ísleodinga».
£ptir að vjer á nefndarfnndum böfum
ilartega rætt þetta <roál, leyfir nefndin sjer að

skýra þingdeildinni frá niiti sínu um frumvarpið á þessa leið:
Frumvarp þetta virðist nefndinni yfir
höfuð aðgengiiegt, og ræður hún þvf þinginu
til að aðhyllast það með þeim breytingum,
er nefndin hefur leyft sjer að gjöra við einstakar greinir þess, og sem allflestar eru fremur orða- en efnis-breytingar; að þvf leyti
sem nefndin hefur stungið upp á efnisbreytingum, skat bún taka þær helziu fram.
Við I. grein virtist nefndinni þaðgreiða
fyrir, ef elzti þiogmaðyr, sem gengst fyrir
forseta-kosuingu um stundarsakir, stjórnar
umræðum þingsins, þangað til forseli hins
sameinaða alþingjs er valinn. fljer af leiðir,
að nefndin eionig hefur siungið upp á, að i
3, iið 2. greinar fafli burtu orðin: »þegar
nýjár — forseta-kosuingunni*.
Við 3. grein: Nefndinni fannst rjettara,
að hinir 6 þjóðkjórnu þingmenn í efri deildina væru kosnir skilyrðislapst óbundnum
kosningum, og óþarft að binda kosningu
þeirra við meira en helming hinna greiddu
atkvæða; enda virðist það meiningin i I6.gr.
stjórnarskrárinnar.
Við 9. grein, þar sem gjört er ráð fyrir,
að bæta þtirfi mönnum f nefnd, fannst nefndinni nauðsynlegt að tiltaka tvo, sem fasta
tölu, þvi þar með væri og fengin trygging
fyrir þvi, að tala nefndarmanna ætið standi
á stökuVið 10. grein: Nefndinni virtist, að í
sumum smærri málum mundi nægja að miða
timann . við 1 dag, og væri nauðsyn til, að
hafa eigi þann freal lengri en þörf væri, bvo
málin yrðu sem fyrst útkljáð.
Við 14. grein: þar sem tekið er fram
*/3 af þingdeildarmönnum, og jafnframt tiltekin talan, virtist nefndinni rjettara, að miða
ætlð við fasta töiu, því opt gætj svo að borið,
að eigi væru allir þingdeildarmenn á fundi,
og hefur því nefndin bæði í þessari og fleirum greiuum breyit þessn á tjeðan bátt,
Við 22. grein: Hjer hefnr nefndin stungið upp á viðauka, til að stytta fyrir úrgreíðsiu
málsins.
Við 24. greio er breyting nefndarinnar
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mestinegnis orða- og redaktions-bieýting til «þegar alþingi endramær keninr saman, skal
elzti þingmaður gangast fyrir forsetakosnskýringar.
Við 25. grein: orðabreyting.
Við 26. grein: Nefrtdinni virtisl, að
uppástungur og breytingaratkvæði mættiíalla
aptur á hverju stigi sem nmræðurnar værti,
eins og um stjórnarfrumvörp og frumvðrp
írá þingmönnum.
Við 27. grein: orðabreytingi
Við 28. grein: orðabreyting.
Við 24. gtein: Nefndinni fannét’grein
þessi betur orðuð á þann hátt, sem hnn
stingur upp á, sbr. 14. grein.
Við 35. greih: sbr. 24. greitt.
Við 36. grein: Nefndinni virlist nauð-1
synlegt, að í svo fámennu þingv sem hjer
væri hverjum þingmanni gjört að skyldu yfir
höfnð að greiða atkvæði í hverju máli, nerna
hann færi gildar ástæðnr fvrir neitun sinni,
og hefur í þvi skyni bætt hjer að lútandi ákvörðun inn í þessa grein.

ingiinni".

Yið '3. grein.
Ifpphaf greinarinnar orðist þannig :
• Síðan skal kjósa óbundnum kosniugum
hina 6 þjóðkjörnu alþingismenn, sem eiga að
hafa sæti í efri deild þingsins (16. grein
stjórnarskráitinnar). Allir alþingismenn taka
þátt i þeirri kosningu. þeir eru rjettkjðrnir
i efri deild þingsins, sem flest fá atkvæði.
Hafi tveir eðá fleiri jafnrtmrg atkvæði, skai
hiutkesti ráða. Sörnuleiðisif o. s. frv.
Við 4. grein.
í staðinn fyrir: «gegnst»’komi: «gengst»
og í staðinn fyrir: «og skal — standa fyrir»
kömi: »sem siðan sköl sjá trm», og orðin :
«i hvorri deild» ftilli burt.
•
Við 5. grein.
í upphafi greinarinnar: «forsetinn — í
blutaðeigandi deildn komi: »forseti stjórnar
iimræðnnutn i hvorri deild».
Við 37. grein: orðabreyting.
í staðinn fyrir oröin: «stendur fyrir afVið 38. grein: sbr. 14. grein. ■
Við-89. grein: Nefndinni virðist kosn- greiðsliim hennar» komi: «annast um afingaraðferðin eptir lilntfallstölu óþ’örf og enda greiðslu þeirra máia, er frá deiidinni eiga að
óviðkunnanleg i svo fámehmi þingi, seni hjer farai'.
6. grein óbreytt.
rieðir nrii.
■
■
7. grein óbréytt.
Við 40. grein: sbr. 14. grein.
8. grein óbreytt.
Við 4í. grein: orðabreyting. '
Við 9. grein.
Við 43. grein:
Nefndin var á þeirri
Að í staðinn fyrir orðin: «kvatt lil —
skoðun, að burtfararleyfl af þingi hlyti, ef til
viil, að tefja fyrir úrslitum þingstarfanna, og þegar» komi: »bætt tveimur þingmönnum við
áleit, að það ætti ekki að eiga sjer stað, tölu neíndarmanna, ef».
1 *Við 10. grein.
neina brýna nauðsyn bæri til, og áleit því
Að f staðinn fyrir: «2dogar eru» komi:
rjettara, að miða hjer heldur við 2 daga en
»að minnsta kosli einn dagur».
4 daga.
11. grein óbreytt.
Við 44. grein er meira orða- en efnis12. grein óbreytt.
breyling.
I3.1 grein'óbreýft.
Samkvæmt þessn leyfir uefndin sjer að
Við 14. grein.
leggja það til, að frumvarpið verði sámþykkt
«% parti af þingmönmim deildarinnar í
með þesstim breytingum.
sameiningu« falii burt; og að «breytingarVið 1. grein.
Að í staðinn' fyrir orðin: •hitt fýrsta — uppástungur» þar sem það kemur fvrir, sje
framfarin« komt: «forséti er valinn fyrír hið breytt k «breytingaratkvæði«.
15. grein óbreytt.
sameinaða alþingi».
■' 16. grein óbreytt.
Við 2. grein.
í staðinn fyiir 3. lið greinarinnar komi:
17. grein óbreytt.
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18. grein óbreylt;

19. grein óbreytt; '
20. grein óbreytt/
21. grein óbreytt. ;

‘

22. grein orðist þannig:

»Til þeSs ;að ræða álit yflrskoðunarmanna,
sem skal lagt fyrir neðri deildlúa fyrst, skal
í deildinni setja þriggja manna nefnd (26. gr.
stjórnarskrárinnar).
Uppástnógiih frá þesSári nefnd skttlu
koma tvisvar sinnum til umræðu eptir reglFlið
unum ttm áðra og þriðjn umræðu.
sama gildir, ef efri deildin setur nöfnd í
málinu nm álit yflrskoðunarmauniinna; að öðrumkosti skal deildin útkljá málið i einni umratðít. !
’ ■ ' ■
:
:
Við 23. grein.
«Á fundi þar á eptir« komi: »á öðrum
fundi", og í staðinn fyrir: »samþykkja« komi:
»útkljá«.
I slaðirin fyrir: »VII. Breytingaruppáslurtgur, auk«breytingaruppástungur» komi:
»VII; Breytingaratkvæði og breytingár við
þau«.
24. grein orðist þannig:
' »Breytingaralkvæði við þau lagafrnmvörp
og þær uppásttingur, sem eru til umræðu,
skulu vera prentuð og' þeim útbýtt' daginn
áður, en þau eru rædd á fundi. Ef stungið
er npp á að skipta atkvæðagreiðslu um iagagretiri', er það skoðað sem breytiugaratkvæðí
(sbr; 37. gr.). Breyttngar við: breytingaraU
kvæði má Hver bera upp við byrjun þess
fundar, þá erí þau skulu tekin til qmræðu’.
þó skulri þær þá vera prentaðar, og þeim
þegár útbýtt. Nefnðin' gétur einnig borið
upþ breytingaratkvæði með jafnstuttum fresti,
en i aðrir einungis, þe’gar þingdeildin samþykkir það. Til þess að bera upp breytingk
ör við breyíingaratkvæði þarf aldrei fleiri en
einn þingmann (sbr. 14; 'grein).
Við 25. grein.
/
í í slaðinn fyrir:
»sker ddildiu. á öðrum
fundi þar á éptir« komi: »sker deildin umræðolaust á öðrntn ' fundi«.
Orðin í sömu
grein: »en það vefðtir gjört umræðulaust«
fálli burt.

Við 26. grein.
Við enda greinarinnár bætist: >Hið sama
gildir og um uppástungur og breytíngaratkvæði».

Við, 27. greio.
I staðinn fyrjr: »breytingaruþpástunga
er« komj: »breytingaratkvæði eru«. >
Við 28. greim
> í; staðinn fyrir: •»•'*/.»• partar« komi: .»%
hlutir«, og f staðinn fyrir: »eru ásátlir um«
komi: »samþykkja«,
29. grein óbreytt.
30. grein óbreytt.
31. grein óbreytt.
, 32. grein óbreytt.
33. grein óbreylt.
Við 34. grein..
I staðiiln fyrir: «getur« ,komi: »geta« og:
»einn þriðjungur þingdeildarmanna« (alli burt,
ogfyrir: »riluð bókina« komi: »rituð í.gjörðabékina»,
Við 35. grein.
1 staðkm fyrir: «einn þriðjungur hennar
krefst» komi:
»4 í'eifri, en 8 í neðri
deild krefjast«.
Við 36. grein.
, , '
í staðinn fyrir þessa grein komi önnur
grein svo látandi:
;
»Hvorug þingdeildin ’ má gjöra ályktun
um neitt mál, nema að minustá kósti 2 þriðjungar þingmanna sjeu á fundi og greiði atkvæði; en skyldur skal þver þingmaður, sem
er á fundi, þegar atkvæði eru greidd, en
greiðir ekki atkvæði, að letða rök áð því,
hvers vegna haun ekki greiðir atkvæði, og
skai forseti þvi næst bera uodir þihgdeild
st'na, hvort hún tekur þessar ástæðnr giidar.
Ef deiidiu ógildir ástæðúr þingmannsins, skal
svo álitast, sem hann hafiigreitt atkvæör með
meiri hlutanum. Satpa k sjer stað, efþingmaðurinn neitar að gefa ástæður fyrir áðferð
sinni. Þá er ályktun gild, þegar meir en
helmingur þeirra, sem greiða atkvæði, hefur greitt atkvæði með oppástungunni, að
undanteknum þeim tilfellqm, sem mefhd eru
i 19., 28. og 44. grein.
Ályktun má eigi
breýta við sömtt umræðu: og hún er gjðrðr:.
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1 fyrir 8 f neðri og 4 f efri deildinni, og 9 f
Við 37. grein.
Þesgi grein orðist þannig:
staðinn fyrir 6 og 3.
»f’að er á valdi forseta, hvernig bann
Alþingi 29*. júli 1875.
Bergur Thorberg,
Ó. Pálsson.
iskiptir atkvæðagreiðslnnni og i hverri rðð og
formnðnr.
Th. Jónassen.
innbyrðis sambandi hún fer fram; þó getur
Eirikur Kúld,
Á Einarsson.
þingdeildin, ef 4 i efri og 8 í neðri kfefjast
þess, breytt ákvörðnn forseia, eptir að einn skrifari og framsögumaður.
af oppástungiimönnum og forseti, hvor um
sig, hafa tekið einu sinni til máls. f»ó má
ÖNNERi UMRÆÐA
þingmaður beimta, að atkvæðagreiðslunni um
f efri deild' alþingis.
breytingaratkvæði sje skipt. Tiltnæli um það
Á 27. fundi efri þingdeildarinnar, 3.
skulu vera komin fram, áður en umræðurndag ágústmán., kom fromvarp þetta sainar byrja (sbr. 24. grein)<*.
kvæmt dagskránni til anoarar umræðu.
Við 38. grein.
Eptir uppástungn þiugmanns þingeyinga
f staðinn fyrir: »’/, partur af þingmðnnum« standi: »i efri deildinni 3 og i neðri var samþykkt að ræða mál þetta f köflum,
þannig, að fyrst yrði ræddur kaflinn frá 1.
deildinni 6 þingmenn«.
grein — 22. greinar, og siðan frá 23. grein,
Við 39. grein.
— 45. greinar.
Upphaf greinarinnar orðist þannig:
Framgögumaður (Eiríkur Kúid) sagðist
»Kosningar fara fram eptir atkvæðafjölda
ekki
flnna sjertega ástæðu tii að fara mörgá þann h'átt, sem ákveðið er ( 2. grein. þó
um
orðum
um nefndarálit þetta nú i upphafi.
nægir ’/s* 0- «> fr*.
Reyndar
væri
nú opt sú raunin á, að «sá
Seinni hlnti greinarinnar frá: »Kosningfengi
sjaidnast
lofið, sem á Ijósinu hjeldi*.
araðferðin — greidd eru« falii burl.
En
hann
vonaði,
að hjer mundi eigi fara svo,
Við 40. grein.
þvf
að
nefndin
hefði
gjört sjer allt far um að
»Einn þriðjungur þingmanna» falli burt.
íboga
þetta
mál
vel
og vandiega, og leyfði
Við 41. grein.
f staðinn fyrir: »sje þessa — áheyrend- hann sjer að ætla, að með breytmgum nefndnm» komi: »Brjóti nokkurámóti þessu, get- árinnar væri töluvert unnið og töluvert bætt.
nr forseti látið vfsa þeim burt, og ef þðrf er Raunar væri mikið af þessum breytingum orðabreytingar einar, en allir mnndu sjá, að þær
á, ölíum áheyrendum«.
væru til bóta. t»ó hefði nefndin og gjört fáeinar
Við 43. grein.
í staðinn fyrir: »4daga« komi: »2daga, efnrebreytingar, og vildi hann drepa á hinar
belztu þeirra stuttlega
Að því, er snerti
ef nauðsyn krefur».
breytinguna viö 1. og 2. grein, þá hefði
Við 44. grein.
»Þegar — má« falli burt. f staðinn nafndinni þótt það greiða fyrir, ef elzti þing*
fyrir: »þriðjungi — deildinni« komi: »4 f maður stjórnaði umræðunum allt þar til er
efri deild og 8 f neðri deild, má«. f stað- forseti hins sameinaða alþingis væri valinn.
inn fyrir: »út af þvf, sem mælt er fyrir að Efnrsbreytinguna við 3. grein hefði nefndin
framano komi: »út af þlngsköpnm þessum*. gjðrt raeðfram afþvf, aö bún hefði eigi treyst
f staðinn fyrir »partar« komi »hlutar«.
sjertil samkvæmt 16. greio stjórnarskrárinnar
að halda ákvörðunfrumvarpsgreinarinnar, enda
hefði henni þótt eðlilegra í svo fántennu
Við 45. grein.
Sfðari hluti greinarinnar orðist þannig: þingi, að þessir hinir 6 þjóðkjðrnu þing»Þar sem í tjeðum greinum er miðað menn, er hafá ættu sæti í efri deildinni, vaeru
við ákveðnd tölu þingdeildarmanna, skal f kosnir óbunðnnm kosningum. Ein efnhinu sameinaða atþingi koma 12 f staðinn isbreyting gengi ( gegnum allt frumvarpið,
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þar sem raiðað .væri við */s hluta þingœanna.
Nefndinni hefði þar virzt rjettara að miða
við vissa tölu, því að hæglega gæti pðborið,
að ekki væru ávallt allir á fundi. Nefndin
befði stungið ;upp á viðauka við 22. grein,
sem miðaði einungis til að flýta fyrir úrgreiðslu málanna. f>ar sem í 9. grein frutnvarpsins væri talað um að bæta mönnum i
nefnd einum eða fleirum, þá hefðt
nefndinni þótt betur við eiga að til taka 2
menn, því að með þvf væri líka fengin trygging fyrir því, að._tala nefndarmanna stæði
jafnan ástöku. þarsem nefndin f lO.gr.
hefði sett »einn dagur« i staðino fyrir »tveir
dagar«, þá mundu allir sjá, að það miðaði
eigi til annars, en að greiða fyrir rekstri
málanna; Viðaúkihn við ! 26. grein ætlaði
hann áð væri til bóta. því að hann skildi eigi,
hvers vegna breytingaratkvœði ættu að vera
rjettarhærrij en sljórnarfrumvörp. Nú kæmi
töluverð efnisbreyting Í36.grein, þarsem
öllum væri gjört að skyldn að greiða atkvæði,
elia íæra gildar áslæður fyrir þvf, hvers
vegna það eigi væri gjört. ; En nefndinni
hefði þótt nauðsyn bera til að setja þessa
ákvörðun. Menn vissu, að þar sem svo fámennar þingdeildir væru, sem hjer, þá gæti
það mjög tspilltj fyrir raálunum og jafnveí
orðið til að ónýtaþau, ef allfr deildarmenni
greiddu eigiatkvæði, og því heldur ef margir
tækju tipp 4 þwi, að nðita að greiða at«
Ímlði|í «HB/vet.i gtetí ; hogsazt. það væri
fteldnr digi eáns dæmi, að allir væru skuldbundnir ; 4il>> að gjöra > grein • fyrir atkvæði
8íoú. Slíkt saHi sjet stað í öðritm löndum.
Viðí. 38. ;fgr.l hefði nefndin stungið upp á
töiuverðri eftaishreytingB, þar sem. húnhefði
ráðið til að felta burlu seinái liðgreinarinnar,: i
ræddi aml kofeuiag n i eptitt ■. hlutfaUstölu,
enstungið upp á, að kosningarnar færu eingöngu í fiáirt. eptir. atkvæðafjöldq.
Þessi
kosniúgaraðferð eptir hlutfallatölu virtist líka
vera áþöff, rág jafnvel.mýög svo,'óviðkunnanleg á svo fámennuþjngi.; Breytingin við.á&í
grtóá öætlaði ihann að greiddi fyrir. . > Sjer
virtist þa&jatts!0l(ki> eigavið, að þingmeun
mæjtu fá burtfáfarlfeyfi um svo langan tínta,

sem grein þessi til tækv Menn yrðuaðgæta
þess, að hver dagurinn, er vjer sætum hjer.
á þingi,kostaði ærna peoinga, enda gæti það
hæglega leitt til þess,.að-tefja fyrir afgreiðsin,
málanna, ef þingmenn notuðu sjgr freklega
leyíi þetta. Fleirum orðum ætlaðihann ekki
að fara um breytingar nefndarinnar að sinni,
en skjóta því til hinnar heiðrnðu deildttr, að
segja álit sitt um þær.
,
Landthöfðinginn sagðist ætla að fara
nokkrum orðtimum nefndarálit , þetta og
breytingar þær, er þar værn gjörðar frá því,
sem í stjórnarfrumvarpinu stæði. Vildihann
fyrst benda á breytingu nefndarinnar við 3.
grein, þar sem hún stypgi upp á, að kosning hinnafi þjóðkjörnu þingraanna, er hafa
skyldu setu íefri deild þjngsins, skyldi vera
óbundin, , Þessi ákvörðun virtist sjer miður
heppileg; því að sjer virtist þessi kosning
svo þýðingarmikil, að um hana væri farið
eptir þeim reglum, sem frumvarpið styngi
upp á, enda mundi slík aðferð ekki valda
neinni timatöf.
tíeldur mundi ekki meiningin f greio stjórnarskrárinnar hjer að lútandi mæla með því; hún miðaði ekki til annars en að ákveða, að ekki útheimtist nein
sjerstakleg »qualification» til að ná kosningu þessari, hvorki aldur eða annað.
Við
36. grein hefði nefttdin stungið upp á að
herða skylduþá, er eptir hlutarins eðli hvildi
á öllum þingmönnum til þess að, grejða at,kvæði í hveiju roáli, sem, lagt yæri fyrir
þingið, með þvi að gjöra hverjum þingmanni
að skyldu að greiða atkvæði, nema hann
færði nægileg rök fyrir því, hvers vegnahann
eigi gjörði það. . þessari uppástungn kvaðst
hann geta verið samþykkur. Kosningaraðferðin eptir hlutfallstölu, er 39. grejn gæfi
reglur um,, værj eptir skoðun nefndarinnar
óþörf og óviðkunaanleg ásvo fámennu þingi,
sem þetta,, væri, og hefði hún þyf viljað fella
burtu seinui lið greinar þessarar. , Að víkja
fiá þessari ákvörðun frumvarpsins þætti sjer
varúðarvertj því að, þótt kosÐjng eptir hlutfallstöla bpfði eigi verið við höfð á þessn
þingi, og þó að máske eigi þyrftj á hejnni
að halda fyrst um sinn, þá gæti húo.síðan

354
meir komið í góðdr þáffln það væri neftiiléga auðajcð, að tilgangurinn með þessari
kosningáraðfétð vætí éá; að tryggja rjett
mitini hlutanS, og það, aðmálirtyrðu sem
bézt unditbúin, Og þó áð nú séirt stæði éigi
væri nitíiri éðá mirtni hlilti á þingi, þá gartti
skeð, að slíkt kæmi fyrir, og þá nttttidi ákvörðun þessi réynast hentug.
Um þelta
hefðu menn fyrir sjer dæmi frá öðrum þingum erléndis. Að vfsu virtist svo i fljótu
brágði, sem aðferð þtíssi væri örðtig viðfangs,
en ef bettir væri að gáð, Væri alls eigí sVö,
Cnda htífðí reynslan sánrtáð, áð þar stím hún
væri við hðfð, hefði hún feynzt mjög einföld og
óbrotin. Á fántehúrt þingi miindi héidur ekki
síðiié ástæða tii áð vtífnda rjett rnittni hlutans, én á fjölskipáðti þingum, og til þess að
tryggjá það, áð riiálifi yrðu sem beztbúin undir
uitíræðti. Kvaðsthanö þvi ráða bittni heiðrnðu
déiid að ftliást eigi á þessa uppástuhgú.
Framsögumaður sagðí, áð hittö hæstvirti lanðéhöfðingi hefði nú skýrt frá skoðun
sltttíi á þeséu máli skýrt og skofitíört. Hann
kvaðst alls eigi ætlá að döila um þöð við hann,
hvbrt neftidin hefði skilið rjett 16. grein
stjórnarskffirinnár. En hann ságðist tíigi geta
néítað því, að sjer þætti þáð kynlegt, ef þar
Værí meint, þar seitt um óbnndnar kOBflingar
væri að ræðá, að það ékyidi útheimtast nokkur
sjérSthkleg quaíifieatión til að ná kosningn,
eða hvttft að sú rimndi hafa verið meiningin rteð ákVörftnn 3. greinar fruttlvarpsins i
þessn eftií. Og enda þótt hann gæti játað,
að áríðártdi væri, að vel tækist áð veijá þesáa
6 tntínn, þá ttnindi eigi slikrar kosaingataðferðar við þttrfá, svo mrtrtðu og þingmenn
opíástnær hngsa sig um- kosníngntta fyrírfram. Hittum hæstvirtá fártdshðfðfngja htífði
þar á niótí geðjazt vel að breytingunni við
36. greito, ög gæti það tíigí annað en glatt
sig. Ap'frtr á' móti hefÖi haiítt jtotíð eögtt
itoóti vrljað Sléppa kósnlngaráðfefðinní eptir
hhitfánstöilu. Vfðvfkjattdi þeesrt alriði iyrði
hátott áð tákð þflð frátn, dÖ HðfudíttOí befði
Vtírið 'fufiljós tilgangrtr þessarar fikVövÖunar,
eto áð húto væri hjer rtaoðkyhleg, hefði bún
éigi gefáð sjtíð. Ef etídihegá væri gjört ráð'

fyrir meiri og minni hluta á þinginu, væri
máske ððru máli að gegna; en svo væri
fyrir áð þakka, að þeSsi greinarmunur ætti
sjer nú eigi stað. En ef bvo færi, að slíkt
kæmi fýrir, gæti þittgið áyallt fengið hætt
þeirrf ákvörðUn inn í á sfnum tímá. Hinn
hæstvirtl landshöfðingi hefði líka ætlað, að
það mundi eiga sjer langan aldur, að á
þessari kosningaraðferð þyrfti að halda, og
væri þá þvf síður ástæða til að slá þéssari
ákvörðtm ttú þegar fastri.
Jón Vjetursson sagði, að breytingar
nefndarinnar mundu vfst mest lúta að þvfað
prýða málið. Viðvíkjandi breytingu nefndarinDár við 1. grein, þá virtist sjer málsgrein
sú, er breytingin lyti að, ekki verða sem
skíijanlegust við hana. Það yrði nefnilega
alls eigi sjeð, hvórt hjer væri meint, að forsetinn nm stundars&kir skyldi stjórna nmræðum þangað til forseti hins sameinaða alþingis væri valinn, éða elzti þiúgmaður. Lfklega yrði þó að vera meirttur elzti þingmaöurinn ; en það yrðl eigi sjeð eptir þvf, sem
orðift lægju. þar sem við 14. gréin væri
stongið upp á, að orðia: »’/s parti af þingmönnum* etc. fjeilu í burtn, þá ætti víst
»parenthesintt» á eptir líka að falla burt;
annars yrði það tíitthvað óþtegilegt álitum.
þar sem nefndin befði Sttmgið upp á að
setja breytingáratkvæði f staðinn fyrir »breytHigarnppástungu», þá þætti sjer það ails eigi
lii batnaðár, þó það orð hefði verið brúkað
áður, enda kæmi rrterkiog orðsins i bága við
þá brúkuft á þvi, þvf að eigi væri strax bnið
að gefa atkvæði fyrir breytingum, er þ»r
væru frambornar. Við 9. greitt hefði.nefndirt
stúngið uppfi, að bætt vteri 2 við töln nefndarmanna, en það mundi btítuí fara eptir setningafskipUttinni: «bœtt við tölu sína». Eínis*
breyiingirt við 3; grein þætti qjer ðlis eigi tfl
batnáðar, því áð sjer virtist þðrf á meiri
trýggingu við þá kosningu, etí þafræddium,
en t>simpel MajnriteU, og feildi batm • sig
betur við gréiú Wumvarpisins.
Frdtns&gutnaðuf sagðiat voná/ «ð irino
báttvirti 4. konúngkjðrni þingttt&ður mandi
skiija I. gréttt, ef hann iegði sig til. þaö
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væri auðvitað, að meirringin væri, að eJzti
þingmaður skyidi stjóroa umræðunum þangað til forsetí hias saineinaða alþingis væri
viilinn. Saml þingmaður hefði eigi getað
fellt sig við «breytingaratkvæði». Hannkvaðst
nú eigi iegsja svo sjerlega míklfl áherziu á
það, en þetta orð faefði ávalit verið brúkað
og ekki bneyksiað oeinn, enda værí sama
meining í orðunum. Það, sem sami þingmaður hefði fundið að 9. gr., væri eitthvað
srnásmuglegt að sfiuim dómi, aðnnnnsta
kosti væri ekkert vaohrjgsað við hreytinguoa.
Henidikt Erietjánsson kvaðst að eius
vilja hendaá brejtinguna við 14. grein. Hann
g-æti eigi sjeð, að það yrði rjett mál, ef að
eú*s væri bleypl úr þessum orðum: «V3 parti
... í sameiningU'", og ekki tagfært frekara.
Siffhvatur Árnason sagðiat fella sig yfir
hðfuð vel yið breytingar nefndarinrrar, þó
surastaðar máske ekki að öUu leyti, og
sumstaðar, sera sjer þætti ■ vanta breytipgar.
Hreytingunaviðl. grein fefadi hann sig vel
við, og svo breytingarnar fram eptir þangað
til við 9. grein. Nefndin befði að vísu gjört
breytiogu víð bana, en sjer hefði og fundizt
æskilegit, að gjöraþar aðra breytiogu. það
hefði nefnilega komið fyrír, aðmönnumhefði
eigi komið saman um skilning á þessari grein
i sanábandí við l2.greia. þingið faefði haldið, uð lotoki ætti við að selja nefnd j mál
fyr en við fyrstu jumræðn. En bann akildi
greinína svo, þar sero ihún segir, að setja
megi nefnd á bverju stigi málsins sem er,
ogþá áliti faann, að eins mætti setja nefnd
á ifyrsta stigi raáisíns, þegar það væri lagt
fram á þingfundi. Ef að þessi skilniogur
væri rjettur, gæti haan vel fetlt sig við frumvarpsgreiniaa. En af þvf þetta hefði v.<jrið
skibð á annaa veg, þá vildi faann vekja atfaygili deildaríopar á þessu atriði.
> Ján Ejetwmon sngðist verða (að, faiðja
hetri (skýríngar við 1. grejn, þyí að epkirþyi
sem fyrsta máisgrein lægi fyrir, væri óroögulegfaað: ejá, hjvort raeiutur, yæri forsefann upi
stándarsakir, eða elzti þiugm&ður, er stjórna
skyldi umræðunam, þongað tjl foraeti hjns
saraeinoða alþingis væri valinn.

FramtfjgnmaSwr sagðist játa, a,ð fyrsta
málsgrein væri naáske eigi nógu nákvæmtorðuð,
ogmundi mefndia áskijja sjer rjett til »ð v(kja
beooi við jseinna, svo að hÚB.gæli prðið
bverjum og einuro skiljanleg. Ep þinguiauifa
Rongæinga gæti hann eigi verið samdóflra
um, að 9. og 12. gr. kæroust bið njjunsta í
bága hvor við aðra. 9. greip gjöfði Strax
ráð fyrir að setja mætti nefpd á faverju sfagi
málsins sem væri, og raskaði 12. grein þeifri
ákvörðun í engu tilliti. En ef boflum sýndist á arinan veg, gælj hanp tekið sjer breytingaratkvæðj j þá átt.
Sigbvatur Árnaton sogðist að eins faafa
tekið fram, að sjer virtist awnar skjlnmgur
liggja í greinum þessum í aarobandi favprfor
vjð aðra, en þiogdeildÍB faefði faii®að fa1
lagt í þær, og þess vegna jrefði faonn vak'ð
máls á því.
Torfi Einatwon
að það væri fajreytingin við ,36. grein, «em faann $igi gætj fellt
sig seno hezt við, og kæmi það kannske fail
af þyí, að faann skildi faaiia ekki follkomlega.
það væri nefnfaega ákvörðun sú, er þar gæ;ri,
að gjöra mönnuna að skyldu að greiða ,otkvæði; sjer-vjrtist húp nú ekkj svo þýðingormikil, ,ef roeiri faluti atkvæða væri fyrír, ,en
faann gæti ek,ki skilið, hvemig ættj að tefaa
þaon, er neitaði að ggfa atkvæði, roeð meiri
hlutanum, ef jöfn jnkvæði væru fyrir;; syo vfatist sjer þoð líka yera gjörræði, að viljadæma
um ástæður þær, er þingnaaðurirm kynni ,&ð
tilfæra fyrir því, að hann eigi grfaiddi atkvæði. Af þessum ástæðum kvaðst barm heldur
gefa atkvæði með stjórnaffrumvarpinu, ep
þessari nýju grein.
J6n Hjaltaljn sagði, að þessi ákvörðvn
í 36. ,gr. væri alvog óbafandi, því það y^eri
oð .tyrannisera fótk og mundi þingjö glls
ekkj vei'ii 'fært um að dæroa nra þær ástæður, ejr yiðkpmandi þingmaður kyflni »ð ,tilfæra fyrir því, að faaun ekki vfadj rgreiða fatkvæði. #n þar sem þipgið ætlaði að segju:
«þú skfllt gjðríi þa.ð» þá værí sli'kt ;nrað,ö||u
óbafandi; ,sæn»a væri að segja om ákvfaiiðúflina i á3. greia, ^ð faúu væri f aJla ftfaði Jnfaurnan og jiþberal, og það því heldur sem
45*
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slfk börðni sj&ldan bæri að, enda gæti það
komið ajer mjðg illa fyrir þáj sem eigi væru
Jangt að, t. a. m. lir 'Gúllbribgrt- og Rjósargýslu, Borgarfirði, Árrtessýslu, eðá Rangárvallasýslu, ef svo víldi til, að þeir vildú standa
yfir gröf konu sinnar, barna eða sjerstakra
vina, og aiiðvitað' væri, að það eígi vrði
gjört á minna en 4 dögum, hann gæti því
fyrir sitt leyti hvorki fallizt á 36.! nje 43.
grein.
.
Framsögitmaður sagði, að hann ætlaði ekki að keppa um það, hvort breytingin á 36. grein væri hafandi eða óhafandi, en hann kvaðst þó vilja benda hinnm
háttvirta 5. konungkjörna þingmanni á það,
að hún væri þó eigi svo ófrjálsleg, sem
honum virtist, þar sem hlutaðeigandi þingmanni væri gefinn kostur á því, áð gjöra
grein fyrir þeim ástæðum, er hann hefði
til þess eigi að greiða atkvæði sitt. Þetta
gæti því alls ekki verið að «tyrannisera»
neinn mann. Það, sem þingmaður Strandasýslu hefði tekið fram viðvíkjandi 36. grein,
virtist kannske i fljótu bragði að hafa
meira til sins máls, en væri þó næsta Ijettvægt, þegar betur væri skoðað; hann hefði
nefnilega tekið það dæmi, að ef meiri hiuti
væri fyrir, að þá spillti þetta kannske eigi
neitt, en hitt væri eigi rjett hugsað hjá bonum, sem hann hefði sagt, að þegar jöfn
tala væri undir, að þá eigi væri neinn meiri
hluti til, þvf þegat svo bæri að, yrði þetta
eina atkvæði að ráða. Hvað snerti mótbárur
hins háttvirta 5. konungkjórna þíngmanns
móli 43. grM þá gæti hann ekki verið bonum samdóma, og dæmi það, er hann héfði
til færí, Sannáði reyndar alls ekkert, ogvirtíst sjer engin ástæða vera til þess að gjöra
einum rjettarbærra en öðrum i þessu lilliti.
Sighvatur Árnason sagði, að sjer heföi
dotlið Sama i húg, og þingmanni Strandasýslu, viðvlkjándf breytingunni við 36. grein,
enda virtist sjer hún óþörf, því þegar einhver drægi sig f hlje við atkvæðagíreiðslu,
væri hægt áð viðhafa nafnakall fnei, nei, néi).
Það kynni nú vél að verá, að þetla væri nokkuð betra, en sjer

virtist það þó gjöra vafn-

'iDga og tlmatöf. Hvað snerti 39. grein, vildi
hann hreifa því um blutfallskbsninguna, að
sjer væri ekki Ijóst, hvað það skaðaði þö að
hún stæði kyr, því það gæli þú komið fyrir
að hafa giágn af henni, ög væri hann þar
samdóma hinum hæstvirta landshöfðingja, og
muhdi hann því gefa átkvæði sitt fyrir að
balda henni, meðan eigr skýrðist það atriði
betur fyrir sjer, að sá hluti greinarinnar
skaðaði.
Jón Hjalialin sagði, að hann hefði alls
ekkert sannfærzt af því, er þingmaður Barðstrendinga hefði sagt, því að það væri engin ástæða að segja, að af þvi ekki allirgætu
notað þetla, að þá skyldi heldúr enginn geta
fengið þetta leyfi.
Það gæti svo opt komið
fyrir, að menn yrðu að vera á burtu 4—5
daga, t. d. lækiiar, og gætibann tilfært mörg
dæmi upp á það.
Hartn gæti því fyrir sitt
leyti ómögulega skoðað þétta öðrú vísi en
sem hnjög »inhumant» og ófrjálslegt.
Framsögúmaðwr sagðist halda, að hann
gæti þegár strax sætt sig við hinn háttvirta
5 konungkjörna þingmánn, meö því að biðja
hann að lesa alveg út 43. gr. þingskapanna,
en þar stæði, að burtfararleyfi fyrir lengri
tlma mætti veita með eamþykki blutaðeigandi deildar.
■
Sighvatwr Árnason ságði,að hinn 5;konungkjörni þingmaður hefði frtndið að breytingu
nefndarinnar við 43; gr.; hann fyrir sitt leyti
kvaðst fella sig vel við hana, því að með
benni væri girt fyrir það, að menn að óþórfu væru að hlaupa af þingf, en á ;hinn
bóginn stæði leyfið i þingsins valdi ef nauðsyrí krefðí.
; ; ■ ; :
Stefán Eirtksson 'sagðlj að hann ætlaði
ekki að lengja umræðurnarmikvðt þettasmn;
það væri einungis viðvíkjandi hreytingunni við
36. gr., og væri bannmeð þeirri breytingu,
því það væri ætíð óheppilegt, ef menn eigi
greiddu atkvæði, þvl sú aðferð að greiða ekki
alkvæði gæti ieitt til þess, að máiið færist
fyrir; því áíili hantl breytirtg nefndarinnár við
rtrnrædda greinl allá stáði vel til fállna; Hvað
snerti 43. gr., þá hefðu bæði varaforseti og
i þingmaður Rangæinga tekið það fram, að
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menn ekki væru undir vissum kringumstæðum
útilokaðir frá að fá burtfararleyfi af þiogi,
með því það stæði með beinum orðum í
greininni, að þingdeildin gæti veitt leyfl
þetta; hanti kvaðst helzt vilja, að nefndin hefði
alveg fellt burt úr greininni þetta 4 daga
takmark, því að gefa þetta leyfi, væri til þess,
að menn hlypu burt frá þingstörfum án nauðsynja,og þvi væri yíirgnæfandi ástæða fyrir þvt,
að þingdeildin veitti leyfi þetta, eins og tekið
hefur verið fram.
Jón Hjaltálín sagði, . að þetta væri aistaðar venja, t. d. i parlamentinu, að menn
gætu verið um lengri tíma burto; það gæti t.
d. veiið, aðmenn eigi væru heilsusterkir eða
þyldu eigi kyrrsetu, og yrðu því við og við
að Ijetta sjer upp, og væri þá iiart að banna
slíkt.
Torfi Einarsson sagði, að hinn háttvirti
varaforseti hefði eigi svarað því, sem hann
hefði viljað fá upplýsingu , um, nefnilega i
hvorn flokkinn ætti að dæma þann, sem ekki
greiddi alkvæði, þegar þau væru jöfn, sem
ékki hefði verið von, því það hefði verið ómögulegt.
Framsögumaður sagði, að það stæði í
ástæðum nefndarinnar, og ef alkvæði væru
jöfn, að þá rjeði þetta eina úrslitunum.
Bergur Thórberg sagfti, að þegar greidd
hefðu verið jafn mörg alkvæði með og móti,
að þá ætti ákvörðnnin ekkivið, og væri þetta
rjett hjá þingmanni Strandasýslu. Sjer virtist
eigi heldur neitt ófrjálst i því, að gjöra mönnuníað skyldu áð greiða atkvæði, eða þá að
gjörágrein fyrir, hvers vegna menn eigi vildu
greiða atkvæði, þvi auðviiað væri, að menn
ættu þó að hafa meiningu um hvert það mál,
er fyrir kæmi. Hann sagði, að hinn 5. konungkjörni þingmaður hefði sagt, að ákvörðun
sú, er sett hefði verið inn í 43. gi*., að breyta
4 dögum í 2, væri mjög ófrjáislegt, en þetta
kvaðst hann eigi geta sjeð að svo væri, þegar um lækna væri að ræða, er þyrftu að vitja
sjúkra, þá væri slíkt fórfftli, er bann ,sð eins
yrði að tilkynna forseta, en þyrfti bvorki að
eiga burtfararleyfl undir náð forseta nje þingdeildar.

Jón Hjaltalín sagði, að mörg mál kynnu
að koma fvrir, sem fjöJdi þingmanna eigi
hefði neina meiningu um nje vit á, og væri
þá það hið sama sem að neita mönnum um
samvizkufrelsi, ef skylda skyldi þá tilaðgreiða
atkvæði.
Bergur Thorberg spurði hinn háttvirta
5. konungkjörna þingmann, hvort að hann
þá álili, að öll þingdeildin gæti látið vera að
grciða atkvæði, og látjð máiið syp þess vegna
falla, þvi ef, einn hefði slíkt leyfl, þá gætu
lika 11 haft það.
Jón Hjaltalín sagðist halda fast við það,
að þella væri að jieyða menn til þess, að
dæma um það, sem þeir ekkert vit hefðu á.
Jón Bjetursson sagði, aðí 25.gr. yirtist
sjer vera efnisbreyting, Hann kvaðst og verða
aðvera a móti breytingunni við 36. gr., því
að hún kæmi i bága við stjómarskrána.
Eramsögumaður sagðj, að hann vissi eigi
til,. að breytingin vjð 36. gr. væri á móti
stjórnarskránni.
Forseti kvaðst, fyrst eigi fleiri tækju til
oröa, vilja bera májið upp lil • atkvæða, og
fjeil atkvæðagreiðslan þannig:
1. grein.
1., fráfallið af nefndinni.
2., 1. grein frumv. samþykkt í einu hljóði.
; 2. jgrein.
3., fráfallið af nefndinni.
4., 2 grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
í einu hljóði.
3. grein.
5., nefndin: samþykkt með 9 atfevæðum.
6., 3. grein frumvarpsins með áorðinni breytingu samþykkt með 10 athvæðum,
4. grein. ;
,
7., nefndín: samþykkt án alkvæðagreiðslu.
8., nefndiu: samþykkt með 10 atkvæðum,
9., 4. grein frumvarpsins með áorðinöi breytingu samþykkt með 10 atkvæðum.
5. grein.
10., nefudin: samþykkt án atkvæðagreiðslu.
11., 5. grein með áorðinui breytingu samþykkt með 10 atkvæðum.
6. grein.

35S
20. grein.
30., 20. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt í
einu hljóði.
21. grein.
31., 21. gr. frnmvarpsins óbreytt samþykkt
með 10 atkv.
22. grein.
32., nefndín: samþykktí einn hljóði.
33., 22. gr. með áorðinni breytingu samþykkt í einu hljóði.
23. grein.
34., nefndin: sawiþykkt án atkvæðagreiðslu.
35., 23. grein frumvarpsins með áorðnum
breytingum samþykkt í einu hljóði.
36., nefndin: samþykkt með 9 atkvæðum.
24. grein.
37., nefndin: samþykkt í einu hljóði.
38., 24. grein frumvarpsins fallin við atkvæðagreiðslu undir töhilið 37.
25. grero.
39., nefndin: samþykkt með 10 atkvæðum.
40., sama: samþykkt við atkvæðagréiðslu uadir
39. tðtulið.
41., 25.gr. frnmvarpsins með áorðinui breytingu samþykkt i einu hljóði.
26. grein.
42., nefodin: samþykkt í einu hljóði.
43., 26. gr. frumvarpsins með áorðitmi breytingu samþykkt i einu hljóði.
27. grein.
44., 27. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt
i einu bljóði.
28. grein.
45., nefndin samþykkt án atkvæðagretðslu.
46., 28. gr. fruravarpsins með áorðinni breytingu samþykkt i einu hljóði.
47., 29-, 30., 31., 32. og 33. gr. frumvarpsins óbreyttar samþykktar í eirru hJjóði.
34. grein.
48., nefndin: samþykkt í einu hijóði.
49., 34. gr. frumvarpsins með áorðnum breytingum samþýkkt í einu hljóði.
35. grein.
50., nefndin: saraþyfckt með lO atkv.
19. grein.
29., 19. gr. frumvarpBÍns öbreytt samþykkt 51., 35. gr. frumvarpsins með áorðnum breyti einu hljóði.
ingum samþykkt með 10 »tk.v.

12., 6. grein frumvarpsins óbreylt samþykkt
með 10 atkvæðum.
7. grein.
13., 7. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 10 atkvæðum.
8. grein.
14., 8. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 10 atkvæðum.
9. grein.
15., nefndin: samþykkt með 9 atkvæðum.
16., 9. grein með áorðinni breytingu samþykkt
i einu hljóði.
10. grein.
17., nefndín: samþykkt með 9 atkv.
18., 10. gr. með áorðinni breytingu samþykkt
méð 9 atkv.
11. grein.
19., II. gr. frumvarpsins óbreylt samþykkt í
einu hijóði.
12. grein.
20., 12. gr. frumvarpsins óbreytl samþykkt
í einu hljóði.
13. grein.
21., 13. gr. frumvarpsins óbreytt samþyk'kt
í einu hljóði.
14. grein.
22., nefndin: samþykkt með 10 atkv.
15. grein.
23., nefndin: samþykkt án alkvæðagreiðslu.
24., 14. gr. frumvarpsins með áorðinni breytingu santfþykkt i einu hljóðí.
15. grein.
25., 15. gr. frumvarpsius óbreytt samþykkt
f einu bijóði.
16. grein.
26., 16. gr. frumvarpBÍns óbreytt samþykkl i
einu hljóði.
17. grein.
27., 17. gr. frumvarpeins óbreytt saroþykkt í
einu hijóði.
18. greio.
28., 18. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 10 atkv.
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36. grein.
52., uefndin: samþykkt með 7 atkvæðum.
53., 36. grein frumvarpsins fallin vlð atkvœðagreiðslu undir 52. tötulið.
37. grein,
54., orðabreyting samþykkt með 10 atkvæftum.
55., 37. grein frumvarpsins fallin við atkvæðagreiðslu undir 54. tölulið.
38. grein.
56., nefndin: samþykkt með lOatkvæðum.
57., 38. grein frumvarpsins með áorðinni
breytingu samþykkt meft 10 atkvæðum.
; 39. grein.
58., nefndin: samþykkt með 9 atkvæðum.
59., nefndin: samþykkt með 7 atkvæðum.
60., fallinn seinni hluti greinarinnar.
40. grein.
61., nefndin: samþykkt án atkvæðagreiðslu.
62., 40. grein frumvarpsins samþykkt með
10 atkvæðum.
41. grein.
63., nefndin: samþykkt <neð 9 atkvæðura.
64., 41. gr. frumvarpsins með áorðinni breytingu samþykkt með lOatkv.
42. grein.
65., 42. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 9 atkv.
43. grein.
66., nefiadin: ftamþykkt með 10 alkv.
67., 43. gr. frumvarpeins rneð áorðinni breyti, ingu samþykkt með 8 atkv.
44. grein.
68., nefndin: samþykkt með 10 a.tkv.
45. grein.
69~,; nefndin: samþykkt með 10 atkv.
70., - 45. gr. fmmvarpsins með áorðinni fcreyt:ingu samþykkt með 10 atky.
71 .,i að frumvarpið svo lagað skuli ganga til
3. umræðu samþykkt með 9 atkv.

FrtMnvarpið var oú þaonig orðað:
FRUMVARP
til laga um þingsköp haoda alþingi íglendinga.
1.

Prófunkjörbrjefa, eiður, forsetar, varafor-

setar, skrifarar, kosning þjóðkjörinna alþingismaana í efri þingdeildina, setn ing þingdei Idanna.

1. grein.
Jafnskjótt og alþingi kemur saman eptir
nýjar kosningar, skai elzti þingmaðurinn
gangast fyrir því, að kosinn sje forseti um
stundarsakir, sem stjórni umræðum þingsins,
þangað til hin fyrsta almenna prófun kjörbrjefanna er fram farin. Til þess að prófa
kjörbrjefm ganga þingmenn eptir hlutkesti í
3 deildir, sem, að svo miklu leyti sem unnt
er, sjeu jafnstórar. Fyrsta deildin fær annari deildinni, önnur deild þriðju deild, og
þriðja deild fyrstu deild, kjörbrjef þeirra þingmanna, sem eru i hverri þeirra um sig.
Sjerhver deild rannsakar kjörbrjef þau, sem
bún þannig hefur tekið við, gjörir uppástungur sinar til. þingsins um kosningar; þær, sem
kjörbrjefin hljóða um, og kýs framsögumann.
Uppástungurnar má bera upp án nokkurs
fyrirvara ogmunnlega; þingið getur með atkvæðagreiðslu um þær gjört ályktun um kpsningarnar á sama fundi og uppástungurnar
eru bornar upp. Ályktun um gildi eða ógiidi
kosningar skal gjörð með því að greiða atkvæði með og á móti því, að hún sje viðurkennd seæ gild. (29. gr. stjómarskrárinnar).
2. grein,
Eptir að binir nýju þingmenn þarnæsl
bafa unnið eið að stjórnarskrántji (30. gr.
stjórnarskrárinoar), skal kjósa forseta og undir
stjórn bans varaforseta og 2 skrifara fyrir
hið sameinaða alþingi. Kosningin gíidir fyrjr
allann þingtimann það ár.
Til þess að verða kosinn forseti útheimtist meir ea belmingur atkvæða;. verðj þessum atkvæðaQölda eigi náð viðJfytrstu atkvæðagreiðslu, skal kosið á ný óbuodpum kosoingum. Verði þá heldur eigi náð þejm atkvæðafjölda, sem með þarf, skal að eins kjósa
um þá tvo þingmenn, sem- flest hðfðu atkvæði viðaðra kosningu; bafi fleiri blotið
jafnmörg atkvæði við þá kosniogu, skal hiutkesti ráða, um bverja tvo skuli kjósa. Fái
þeirbáðirvið bina bundnu kosningu jafnmörg
atkvæði, skal hlutkesti sömuleiðis ráða, hvor
þeirra eigi að vera forseti. Eplir sömu reglu
skal farið, þegar kjósa á varaforseta, eaa er
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skrifararnir verða kosnir, skal atkvæðafjöldi
ráða.
þegar nýjar almennar kosningar hafa
átt sjer stað, skál forseti sá, sem kosinn er
nm stundarsakir, gangast fyrir forsetá-kttsningunni, en þegar alþingi endranær keiriur
saman, skal elzti þingmaðurinn standa fyrir
henni.
3. grein.
Síðan skal kjósa óbundnum kosníngum
hina 6 þjóðkjörnn alþingismenri, scm eiga
að hafa sæti í efri deild þingsins (Ifi. gr.
stjórnarskrárinnar).
Allir alþingismennirnir
taka þátt í þeirri kosningu. J»eir eru rjett
kjörnir í efri deild þingsiris, sem flest fá atkvæði. Hafi tveir eður fleiri jafnmörg atkvæði,
skai hlutkesti ráða. Sömuleiðis skal kjósa
nefnd til þess að prófa þau kjörbrjef, sem
fyrst koma fram, eptir að hinni almennu prófun er lokið (1. gr.), og svo til þess að rarinsaka kosningar, sem þingið hefur frestað að
viðurkenna gildar, eða kærurj sem snerta
kosningar, sem þegar eru teknar gildar. í
nefnd þessari sitja 5 menn, 3 kjörnir af hinu
sameinaða alþingi eptir þeim reglum, sem
gilda um nefndarkosningar, og forsetar beggja
deildanna. Láti nefndin uppi skriflega uppástungu, eða leggi hún tíl, að kosningin verði
álitin ógild, skulu uppásturiguí nefndar þessarar ræddar eptir réglunum fyrir 2. umræðu
lagafrumvarpa (sbr. 13. gr.j; en að öðrum
kosti gildir hið samá og ákveðið er í I. gr.
um uppástungur deildanna.
4. grein.

'

J>ar á eptir eru settar hinar tvær deildir þingsins. í hvórri deildirini fyrir sig gengst
elzti þingmaður fyrir kosnirigu fórseta deildarinnar, sem siðan skal sjá um kosningu
varaforseta óg 2 skrifara.
Við kósníngar1 þessar skal fylgja reglum
þeim, sem settaf eru i 2. gr. Um hinar samsVarandi kosningar f hinu sairieinaða alþingi,
og gilda þær sömuléiðis fyfir rillan þingtímanö f það skipti.J
‘
5. grein.
Forseti stjórnár umræðunum í hvorri
deild, og sjer um að allt fari fram í góðri

reglu.
Hann tekur við öllnm skýrslum til
deildarinnar, og annast um aígreiðslu þeirra
Vilji
mála, er frá deildinni eiga að fara.
hann taka nokkurn frekari þátt í umræðunnm, en fylgir af stöðu hans sem forseta,
verðnr hann á meðan að víkja úr forsetasæti fyrir varaforsetanum.
Forsetinn tekur
eigi þátt i neinni atkvæðagreiðslu.
Forsetar beggja deildanna standa i sameiníngri fyrir réikningum alþingis, en samt
getur forseti þeirrar deildarinnar, sem í hlnt
á, ávisað því fje, sem þingmönnum ber i
daglaun og ferðakostnað.
f»eir ráða menn,
sem þörf er á, til þingstarfa, og ákveða laun
þeirra. Sömuleiðis standa þeir í sameiningn
fyrir útgáfu alþiogistíðindanna, ráða útsölumann þeirra og annast um tilsjónina með
skjalasafni alþingis, bókasafni þess og geymslu
á alþirigistíðindunum,
Að endingu hafa báðir deildarforsetar
milli þinga vald til fyrir hönd deildanna að
gjöra þær ráðstafanir, sem með þarf, viðvikjandi hintti innri skipun deildarinnar.
6. grein.
forseta gengur varaforseti í
öllu tilliti í hans stað.
7. grein.
Skrifararnir halda nndir tilsjón forsetans
stutta bók, þar seth rilað er efni timræðanna
og úrslit þeirra; hún skal lesin upp við byrjun næsta fundar á feptir, og skulu síðan forsetinn og annar skrifarinn rita nðfú sín undir
í hana. Enn fremrir telja þeir saman atkvæð
við atkvæðagfeiðsíurhar, eptir aðþeir sjálfir
fyrst bafá greitt atkvæði stn. Sömuleiðis sjá
þeir undir tilsjón försötans um skrásetning
ályktaria deildarinnar, og ritar forsetinn óg
annar skrtfarinn nöfri sfn undir þær. Störfum skal skipt milli þeirra eptir samkomulagi
við forsetann.
8. greiri. >
Reglrirnar að framan (5.—7. gr.) gilda
einnig um forsetann, varaforsetann og skrifarana í hinu sameittaða alþingi, þegar deildirnar ganga saman f eina málstofu ‘annaðhvort samkvæmt 16. og 28.gr, stjómarí forföllum
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slrrárinnar, eða til þess að prófa kjörbrjef, stjórninni, þann, sem hefur borið það upp,
eða sjeu þeir fleiri, framsögumann þeirra.
sbr. 3. gr. að framan.
Eptir að búið er að ræða frumvarpið á
II. Nefndir. .
þennan hátt, skal leyta atkvæða um, hvort
það skuli ganga til annarar umræðu.
9. grein.
Hvor þingdeildin fyrir sig getur sett
13. greip.
bæði stöðugar nefndir, sem málnm af einVið aðra umrœðu, sem eigi má eiga
hverri tiltekinni tegund skal vísaft til, og sjer stað, fyr en 2 dagar eru liðnir frá þvi,
nefndir i einstökum málum, sem þó einnig að fyrstu umræðu var lokið, skal ræða hinseinna má vfsa til nýjum málum, þegar efni ar einstöku greinir lagafrumvarpsins með þar
þeirra stendur i sambandi við eða erskylt til heyrandi breytingaruppástungum í þeim
fyrramálinu. Nefndin getur sjálf bætt tveim köflum, sem forseta þykir við eiga. Jafnþingmönnum við tðlu nefndarmaniia, ef delld- skjótt og búið er að ræða hvern kafla, skal
in samþykkir það. Á hverju stigi, sem mál- gengið til atkvæða um greinirnar ( honum
ið er til umræðu, má setja nefnd, eða vfsa og þar til heyrandi breytingaruppástungur.
máiinu til rannsókbarnefndarj sem þegar er Að endingu skal gjört út um það með atsett. Verðbþettagjört, þá erumræður þeg- kvæðagreiðslu, hvort frumvarpið i því forqii,
ar eru byrjaðar, skal síðan fresta þeim. Tala sem það nú er í, skuli koma til þriðju um*
ræðu.
nefndarmanna skal ávallt standa á stöku.
14. grein.
10. grein.
Við þriðju umrœðu, sem eigi má fram
Nefndin kýs, jafnskjótt og bún er komin saman, forseta og skrifara, óg á þeim fara fyr en 2 dagar eru liðnir frá þvf, að
tíma, er henni þykir það bentugt, framsögu- lokið er annari umræðu, og eigi gjöra vift
mann.
Nefndin lætur uppi álit, sem skal hana breytingaratkvæði af öðrum en nefndprentað og útbýtt, og má eigi ræða það í inni, meiri eða minni hluta f nefndinni, landsdeildinní, fyr en að minnsta kosti einn dag- höfðiogja eða að minnsta kosti 4 þingmönnum f efri deildinni og 8 i neðri deildinni,
ur er liðinn frá þvf þáð var gjört.
skal ræða breytingaratkvæðin, þær greinir, er
III. Lagafrumvörp.
breytingaratkvæðin eru gjörð við, og lagafrumvarpið sem heild ( einu lagi eða i köfl11. grein.
Lágafrumvörp skulu vera samin í laga- um eptir ákvörðun forseta, og greiða atformi. Þau skulu, hvort heldur sem þau kvæði um breytingaratkvæðin. Eptir að því
komá frá stjórnínni eða frá þingmanni (deild- næst annar skrifarian roeð tiisjón forsetans
inni eða frá hinni deíldinni, lögð fyrir á hefur skrásett lagafrumvarpið gamkvæmt öllfundi og vera prentuð og þeim útbýtt I degi um þeim atkvæðagretðslum, setn fram hafa
fyr,enþau verða tekin til fyrstu umræöu. farið áður,skal lesa það upp, að svo miklu
Ekkert fagafrumvarp má samþykkja til fulln- levti sem forseta þykir þörf á, og að endingu
aðar, fyr en það beftir verið rætt þrisvar setja það nndir atkvæði i beild sinni.
15. grein.
sinntim f hvorri þingdeildinni um sig (27.
þegar
lagafrumvarp
er samþykkt á þennan
gr. stjórnarskrárinnar),
hátt
i
þeirri
dedd,
þar
sem það fyrst er
12. greln.
borið
upp,
sendir
deildarforsetinn
það i þvi
Við fyrstu umrœðu skal ræða frnmformi,
er
það
er
samþykkt
í,
ferseta
hinnar
varpið i beild sinni. Enginn má við þessa
deildarinnar,
ograælist
til,
að
bann
leggi
þsð
umræðu tala optar en tvisvár sinnutn, nema
fyrir
deildina
(28.
gr.
stjórnarskrárinnar).
deildin leyfi það, samt skal undan takalandsVið umræðurnar um frumvarpíð f þesshðfðingja, frámsðgomannínn, og sje em lagaari
deild
skal fylgja hinum sörau reglum,
frumvarp að ræða, sem ekki er koraið frá
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og settar eru að framan viðvfkjandi umræðunum um það í þeirri deild, þar sem það
fyrst er borið upp.
16. grein.
Verði frumvarpið á þennan háttóbreytt
samþykkt f hinni þingdeildinni, sendir forseti
deildarinnar það landshöfðingja.
17. grein.
Ef deildin aptur á móti gjörir breytingar á frnmvarpi þvi, sem henni hefur verið
sent, skal senda það aptur eins og því hefur
verið breytt, til þeirrar deildar, þar sem það
fyrst er borið upp (28.gr. stjórnarskrárinnar).
Ef málið áður hefurverið rætt í nefnd, sendir forsetinn I þessari deild nefndinni þegar í
stað frumvarp það, sem haun hefur tekið við.
Eptir að frumvarpið f því formi, sem það
hefur fengið f hinni deildinni, og álit nefndarinnar um það er prentað, og því hefur verið útbýtt 2 dögum áður, skal taka það til
umræðu á þann hátt, sem fyrirskipaður er
um 3. umræðu lagafrnmvarps (14. gr.), en
þó er hverjum þingmanni heimilt að gjöra
breytingaruppástungur. Ef deildin fellst á
frumvarpið í þvf formi, sem samþykkt er f
hinni deildinni, sendir forseti deildarinnar
landshöfðingja það. En gjöri deildin breylingar á þvi, sendir forsetinn það f hinu nýja
formi þess hinni deildinni (28. gr. stjórnarskrárinnar).
18. grein.
Fallist þessi deild eptir nmræðu samkvæmt þeim reglum, sem settar eru f 17.
gr., á frumvarpið í þvf formi, sem það nú
hefur, skal forsetinn senda landshöfðingja það.
En verði þvf breytt, sendir forseti deildarinnar
forseta hins sarheinaða alþingis frumvarpið og
mælist til, að hann leggi það fyrir hið sameinaða alþingi (28. gr. stjórnarskrárinnar).
19. grein.
Forseti bins sameinaða alþingis kallar
sfðan saman báðar deíldir þingsins, og leggur frnmvarpið fyrir til einnar umræðu íhinu
sameinaða þingi í því formi, sem það hefur
fengið við sfðustu atkvæðagreiðslu, eptir að
búið ér að prenta það og því hefur verið
útbýtt 2 dögum áður. Við þessá umræðu

er hverjum þingmanni heimilt að gjöra breytingaratkvæði, og skal með tilliti til þeirra
fylgja þeim reglum, sem settar eru f 24. gr.
Eptir að búið er að ræða þau og frumvarpið
sjálft i heild sinni lætur forseti ganga til atkvæða. þegar alþingi þannig myndar eina
málstofu, þarf til þess að gjörð verði fullnaðarályktun á máli, að tveir þriðjungar þingmanna úr hvorri deildinni um sig sjeu á
fundi og eigi þátt í atkvæðagreiðslunni; ræður þá atkvæðafjöldi úrslitnm um hin einstöku máls-atriði, en til þess að lagafrumvarp
verði samþykkt í heild sinni, þarf aptur á
móti að minnsta kosti, að tveir þriðjungar
alkvæða þeirra, sem greidd eru, sjeu með
frumvarpinu. Til þess að frumvörp til fjárlaga og fjáraukalaga verði samþykkt, útheimtist samt að eins atkvæðafjöldi (28. gr. stjórnarskrárinnar).
Verði frumvarpið samþykkt, skal forseti
hins sameinaða alþingis senda iandshöfðingja
það; að öðrum kosti fellurþaðniður.
20. grein.
þegar lagafrumvarp er samþykkt af alþingi, sjá forsetar beggja deildanna og landshöfðingi í sameiningu um, að danski textinn
sje saminn, þannig að málið verði lagt fyrir
hið sameinaða alþingi, ef þeim kemur ekki
saman.
IV. Frumvörp til stjórnarskipunarlaga.
21. grein.
Lagafrumvörp, sem hafa inni að halda
breytingar á stjórnarskránni eða viðbót við
hana, skulu í fyrirsögninni vera nefnd sem
frumvörp til stjórnarskipunarlaga; sjeu þau eigi
nefnd svo, vísar forseti þeim frá.. Breytingaratkvæði, sem hafa inni að halda breytingar á
stjórnarskránni eða viðbót við hana, verða að
eins gjörð við frumvörp til stjómarskipunarlaga; verði þau gjörð við önnur frumvörp,
vísar forseti þeirn frá.
V. Álit yfirskoðunarmanna.
22. grein.
Til þess að ræða álit yfirskoðunarraanna
(26. gr. stjórnarskrárinnar), sem skal lagt
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fyrir neðri deildina fyrst, skal í deildinni setja
þriggja manna nefnd.
Uppástungur frá þessari nefnd skulu
koma tvisvár sinnum lil umræðu eptir reglunum um aðra og þriðju umræðu. Hið sama
gildir, ef efri deildin setur nefud í málinu
um álit yðrskoðunarmannanna; að öðrum kosti
skal deildin útkljá málið í einni umræðu.
VI. Aðrar sjerstakar uppástungur.
23. grein.
Aðrar sjerstakar uppástungur en lagafrumvörp skulu vera samdar í ályktunarformi,
og skál sagt tii þeirra á fundi. fingdeildin
ályktar þá á öðrum fondi eptir uppástungu
forsetans, hvernig ræða skuli uppástunguna.
Samt má eigi útkljá neina uppástungu á sama
fundi, og gjörð er ályktun um, hvernig skuli
ræða hana.
VII. Breytingaratkvæði og breytingar við þau.

forseti síðan frá fyrirspurninni á fundi, og
sker' deildin umræðulaust á öðrum fuodi úr,
hvort gjöra megi fyrirspurnina.
Verði það
samþykkt, sendir forseti landshöfðingjanum
fyrirspurnina, og verður hún svo borin’ upp
og rædd á fundi þar á eptir. Við þessa umræðu má eigi gjöra neina ályktun.
IX. Apturköllun, frávísun, um að taka fyrir
næsta málið á dagskránni.
26. grein.
Bæði stjórnarfrumvörp og frumvörp frá
þingmönnum deiidarinnar má kaila aptur á
hverju stigi sem umræðurnar eru, en hver
annar þingmaður, sem vill, getur þá jafnskjótt
tekið þau upp aptur. Hið sama gildir og um
uppástungur og breylingaratkvæði.
27. grein.
.þegar fyrirspurn, uppástunga eða breytingaratkvæði eru borin upp og úllistuð, er
sjerhverjum þingmanni heimilt að krefjast
þess, að þeim sje vfsað frá. Kröfuna skal
koma fram með, áður en nokkurannar en
sá, sem gjörir uppástunguna eða ber upp
fyrirspurnina, hefur talað. þingdeildin sker
þá umræðulaust úr þvf, hvort henni skuli
visað frá. Meðan á umræðunum stendur, má
einnig gjöra uppástungu, sem byggð sje á
ástæðum, um, að taka skuli fyrir hið næsta
mál á dagskránni, en samt skal þessi uppástunga vera skriflega tilkynnt forsetanum
fyrirfram.

24. grein.
Breylingaratkvæði við þau lagafrumvörp
og þær uppástungur, sem eru til umræðu,
skulu vera prentuð og þeim útbýtt daginn
áður, en þau eru rædd á fundi. Ef stungið
er upp á að skipta atkvæðagreiðslu um lagagrein, er það skoðað sem breytingaratkvæði
(sbr. 37. gr.j. Breytingar við breytingaratkvæði má bver bera upp við byrjnn þess
fundar, þá er þau skulu tekin til umræðu.
þó skuln þær þá vera prentaðar, og þeim
þegar útbýtt. Nefndin getur einnig borið upp
X. Utanþings málefni.
breytingaratkvæði méð jafnstuttum fresti, en
aðrir einungis, þegar þingdeildin samþykkir
28. grein.
það. Til þess að bera upp breytingar við
Hvorug þingdeildin má taka við neinu
breytingaratkvæði, þarf aldrei fleiri en einn málefni, nema einhver þingdeiidarmanna taki
þingmann (sbr. 14. grein).
það að sjer til Qutnings (38. gr. stjórnarskrárinnar).
VIII. Fyrirspuruir.
Hjer með skulu taldar bænarskrár, ávörp, kærur og þess konar málaleitanir frá
25. grein.
Æski einhver alþingismaður að bera upp utanþingsmönnum. Sje þess konar málefni
i annari hvorri þingdeildinni opinbert málefni, stílað til þingsins i heild þess, skal það afog beiðast þar um skýrslu landshöfðingja(37. hent þeirri deildinni, er sá þingmaður á sæti
gr. stjórnarskrárinnar), skal þetta gjört með f, sem hefur tekið það að sjer til Qutnings.
fyrirspurn, sem fongin sje forseta, og skal Sjerhvert máiefni skal, eptír að forseti hefur
húnvera skrifleg og greinilega samin. Skýrir á fundi skýrt frá því, afhent nefnd þeirri,
46*
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setn sá, er tekið hefur málefnið að sjer til
flutnings, heimtar, að það sje fengið, ' svo
frainarlegá sem slík nefnd er sett. Um sjerhvert málefni, sem vísað er til nefndar, skal
út af fyrir sig eða í sambandi við önnur
málefni, sem vísað ertil hlutaðeigandi nefndar, látið uppi álit og skýrt frá, hvort nefndin
tinni ástæðu tii að gjöra uppástungu um það
til þingdeildarinnar eða ekki.
Uppástungurnar verða ræddar í eitt skipti eptir þeim
reglum, sem giida um aðra umræðu lagafrumvarps. Um þan málefni, sem nefndin
eigi finnur ástæðu tii að gjöra uppástungu
um, svo og um málefei, sem eigi er vfsað
til neinnar nefndar, má bera upp uppástungur í þingdeildinni, eg verða þær ræddar á
sama hátt og nefndarúppástungur um málefni. Frá ávörpum eða þess konar málaleitunum skal sagt á fundi í þingdeildinni, og
annast síðan forseti um, að þær verði iagðar
framá lestrarsaiinn undir tilsjón skrifaranna.
Ef forsetinn eða sá, sem tekið hefur þær að
sjer til flutnings, æskir, að þær verði lesnar
upp, skal nmræðnlaust leita atkvæða ara það
á öðrum fundi seinna, en samt niáað eius
leyfa að lesa þær upp, ef % hlutar af þeim
þingmönnum, sem eru við.samþykkja það.
þyki þingðetidinni ekki ástæða til, að
gjöra ályktnn nm eitthviert tnálefni, getur hún
vísað því til iandshöfðingjaas eða ráðgjafans
(39. gr. stjórnarskrárinnar).
XI.

Umræðurnar, dagskráin.

29. grein.
Sjerhver þingmaður, sem hefur óskað
að taka tii máls, og fengið leyfi til þess, skal
standa upp frá sæti sínu og mæia þaðan, og
skal hann ávalt víkja ræðu sinni til Forsetans. Enginn má ávarpa annan þingroann
eða nefna hanti nafni.
30; greim
Enga ræðu má halda á þann hátt, að
skrifað mál sje lesið npp. Þessi regla gitdir
samt eigi um forsetann nje Aflltrúa stjórnarinnar.
31. grein.
Forseti gefur venjoiega þingmönnum

færi á að taka til máls i þeirri röð, er þeir
beiðast þessj samt getur bann gjört undantekning frá þessu með tilliti til framsögumannsins, svo og; til þess að ræður með og
á móti þeirri uppástungu, sem verið er að
ræða, skiptist á, eða t'd þess að iáta þingmann gjöra stutta leiðrjettingu eða athngasemd, sera snertir sjálfan hann.
Landshöfðinginn eða aðstoðarmaður hans
eiga rjett á að biðja sjer hljóðs eins opt og
þeir vilja, en gæta verða þeir þingskapa (34.
gr. stjórnarskrárinnar).
32. grein.
Sjerhver : þingmaður er skyldur til að
gefa 'sig undir úrskurð forsetoús að þvi leyti,
er snertir viðhald á góðri reghi.
Ef þingmaður tvisvar á sama fundi hefur veriðáminntur, getur forseti stungið npp á því við
þingið, að honum sje alveg synjað þess, .að
taka til máls á þeim fundi. Skyldi almennari óregla koma npp, er það skylda forsetáfis að gjöra hlje á fundarhaldinu um stund,
eða, cf nauðsya er til, slíta fundinum alveg.
33. grein.
það þykir koma I bága við góðu regln,
áð þingmenn gjðri gtáð&n eða illan róm að
einhverju.
.
34; grftio.
hyki forseta, að umræðurnar dragist úr
bófl fraatj gertur bann stungið upp á, að
þeim verðilokið, og gjörir þingið út um það
fflimræðulaust
Sömuleiðis geta 4 þingmenn
t efri deildinni og 8 í neðri deildinni krafizt
þesá, að greidd sjeu atkvæði um það, hvort
umræðum skuli lokið.
Nöfn þessara þing(raanna skalti rituð í gjörðabókina ng leein
upp.
35. greiu.
Forsetinn ákveður við lok hvers fundar
dagskrá fyrir næsta ftmd deildarinnar.
þó
má ákveða hana eptir ályktun deildarinnar,
þegar 4 í efri ag -8 i meðri deiidinná kreíjast
þess skriflega, og gj’öra uppástungu um tiltekna dagskrá.
Siíka kr-öfu og ujppástungu
skal, ef farið er frtam á, að tiltekið mál sje
látið ganga út af dagskránni, afhenda íorsetanum sama dag, og dagskráin er sett; að

365'
svo miklu leyti, sem farið er fram á, að tiltekið míl skuli fcekið á dagskrána, sial það
tilkynnt þiAginu við lok þess fundar, innan
hvers eða á bverjirm uppástungan er afhent.
Um oppástunguna skal, án þess að umræður
fari'fram, greiða atkvæði við byrjun næsta
fundar. Sje hún felld, er þar með samþykkt
dagskrá sú, sem forsotinn hefur sétt. Þegar
dagskrá eigi er sett með ályktun þingsins,
getur forseti breytt röðinni á þeim málnm,
sem eru'á dag3kránns,, ,og Játiö -n)ál, sem er
á dagskránfli, ganga úr, ef hann skýrir þinginu frá þeim ástæðum, sem haun hefur tii
þess; ea.haun getur að eins látið taka fyrir
mál, sem eigi er sett á dagskrána, þegar
það er samþykkt samkvæmt 44., gr.
XII.

Atkvæðagreiðsla.

36. grein.
Ilvorugþiugdeildin raá gjöra ályktun um
ueitt máL, nema að minnstakosti 2 þriðjuogar þingmanna sjeuá fundi ©g greiði atkvæði
(36. grein stjórnarskrárinnar); en skyldur skal
hver þingmaður, sem er á fundi^ þegar atkvæði eru greidd, en greiðir ekki atkvæði,
að leiða rök að því, hvers vegóa hann ekki
greiðir atkvæði, og skai forseti því næst bera
undir þingdeild sína, hvort hún tekur þessar
ástæður gildar.
,Kf deildin ógtídir ástæður
þingmannsinSj Skal svo álítást, sem hann
hafi greitt atkvæði roeð meiri hlutanum.
Sama á sjer stað, ef þingmaðnrinn neitar að
gefa ástæður fyrir aðferð sinni.
þi er ályktun gtíd, iþegar meiren helmiogur þeinra,
sem greiða atkvæði, heftir greittatkvœði með
uppástungunni, að andanteknnm þeim tilfellum, sem nelnderuí 19., 28. ag 44. gneio.
Alyktun má eigi breyta við sömu umræðu
Qg.hún er gjönð.
j
,.i
• 37. grein.
Það er á valdi foraeta; hvetnig hann
skiptir alkvæðagreiðslunni, og í hveíri nöð
og innbyrðis sambandi hún ferfram; þó getur
þingdeildin, ef ;4í efri og 8 í neðri dóildinni
krefja&t þess, breytt ákvörðuu forseta, eptir
að einn af uppástungumaánum og forseti,
hvor um sig, hafa fekið eiuu sinni til máls.

f>ó má þingmaðnr heimta, að atkvæðagreiðslunni um breytingaratkvæðl sje skipt.
Tilmæli nm það skolu vera komin fram, áður
ea umrœðurnar byrja (sbr. 24. greinj.
38. grein.
Forseti hefur í ölium tilfelJflm, er hann
befnr ástæðu til að halda,. að allir sjeu á
einu máli, vald til að lýsa þvi yfir, að gjðrt
sje út um eitthvert atriði, sem kemur uodir
atkvæði, án atkvæðagreiðsiu, ef enginn krefst
þess, aðhún fari fram, — þó skal undautekið, er lagafrumvarp eða önnur sjerstök
nppástuflga verður aaraþykkt til fullnaðar.
Að öðru deyti fer Stkvæðagreiðfila jafnaðarlega Irarn á þaan hátt, að þeir þingmenn,
sem sitja í sætum þeim, sem ákveðin pru
banda þingmönnum, standi upp; á þennan
hátt skal atkvæði greiða bæði rneðog á móti;
skrifararnir teJja atkvæðiu. Fofseta er samt
heimilt að láta atkvæðagmeiðslu framíarameð
nafnakalli, annaðhvort þegar í stað, eða eptir
að atkvæðagreiðsía befbr fram Tarið á venjulegan hátt, ef honum virðist efasamt, samkvæmt skjrslum skrifaranna, hverníg hún
hafi fallið.
Sómuleiðis geta. 3 þiogmena i
efri deiidinni og 6 I neðri detidinni krafizt
þess, áður enatkvæðagreiðsla byrjar, að
gretdd sjeu afckvæði umeitt eða fleiri atriði
með nafeakalli.... Nöfn þeirra þingmanna,sem
heimta nafoakall, skuiu lesiB upp>
XIII.

Kosningar.

39. grein.
Iíosningar fara fram. eptir atkvæðafjölda
á þann háttj sem ákveðið er i 2. gr.; þó
nægir etnn þriðjungur. þeirra atkvæðflj sera
greidd erw, t»| þess að. verða kosinní nefndir þær, sem deildirnar :setja. Sjerhwer kjörniði, sem fleárLeðaTærri' nöfnj.«tanda> á, en
greiða skal .atkvæði um, eða sem befur ínbi
að halda nafn, sem eigi er nógu greioilega
tiltekið eða ekki á við, er ógildur.
XIV. Um það, hvort fundif skuli fram fara
i heyranda hjjóði, prentun umræðflona.
. j ■; 40. grein.
Fundir beggja iþingÆeildaana

;
og bius
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sameinaða alþingis skulu haldnir f heyranda
hljóði. Þó getur hlutaðeigandi forseti eða 4
þingmenn f efri deildinni og8 { néðri deildinni krafizt, að öllum utanþingsmönnum sje
vísað burt, og skal þá þing það, er hlut
á að máli, skera úr, hvort ræða skuli málefnið í heyranda hljóði eða á heimulegum
fundi {40. gr. stjórnarskrárinnar).
41. grein.
Hlutaðeigandi forseti skipar fyrir um það,
hvernig mðnnum verði gefinn kostur á að
koma á fundi þá, sem haldnir eru í heyranda hljóði.
Áheyrendurnir eru skyldir að
vera kyrrir og hljóðir. Brjóli nokkurá móti
þessu, geturforseti látið vfsa þeim burt, og
ef þörf er á, öllum áheyrendum.
42. grein.
Bæði umræður þingdeildanna og hins
sameinaða alþingis vcrða prentaðar f tíðindum, sem til þess eru ætlnð.
XV.

BurtfararieyB.

43. grein.
Sje þingmaður forfallaður að komaannaðhvort á fundi hins sameinaða alþingis eða
þingdeildanna, er hann skyldur til að skýra
hlutaðeiganda forseta frá forföllum sfnum f
tækan tfma.
Burtfararleyfi af þingi getur
hlutaðeigandi forseti veitt um 2 daga, ef
nauðsyn krefur; fyrir lengri tíma þarf til þess
samþykki hlutaðeigandi þingdeildar.
XVI.

Afbrigði frá þingsköpunum.

44. grein.
Eptir uppástungu forsetans eða skriflegri
uppástungu frá 4 þingmönnum f efri deíld
og 8 i neðri deild, má, svo framarlega sem
landshöfðingi aðhyllist uppástunguna, bregða
út af þingsköpum þessum, nema þvf að eins
að það sje komið undir ákvörðunum f stjórnarskránni, ef 3/4 hlutar af þeim, sem greiða
atkvæði, eru ásáttir um það.
45. grein.
Það, sem fyrir er mælt i 27., 29., 30.,
31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 41.,
43. og 44. gr. að framan nm þingdeildirnar,
gildir einnig um hið sameinaða alþingi, þegar

það gengur f eina málstofu í þeim tilfellum, sem getið er í 8. gr. að framan, að svo
miklu leyti, sem það getur átt við um umræður þess. j>ar sem f tjeðum greinum er
miðað við ákveðna tölu þingdeildarmanna,
skal i hinu sameinaða alþingi .koma 12 i
sláðinn fyrir 8 í neðri og 4 f efri deildinni,
og 9 i slaðinn fyrir 6 og 3.

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til laga um þingsköp handa alþingi fslendinga, eins Og það var samþykkt
við 2. umræðu f efri þingdeildinni.
1.

Breytingaruppás tunga
nefndarinnar.
1. grein.
Upphaf greinarinnar orðist þannig:
«1 hvert sinn er alþingi kemur saman,
skal elzti þingmaðurinn stjórna umræðum
þingsins, þangað til forseti hins sameinaða
alþingis er kosinn. Til þess að prófa» og
svo framvegis.
2. grein.
Þriðji liður greinarinnar: «þegar nýjar
. . . . henni» falli burt.
2.

Breytingaruppás tunga
frá 5 þingmönnum.
36. grein falli burt, og önnur komi f
staðinn svo látandi:
«Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun
um neitt, nema að minnsta kosti tveir þriðjungar þingmanna sjeu á fundi og greiði þar
atkvæði (36. gr. stjórnarskrárinnar). Ályktun
er gjörð, þegar meir en helmingur þeirra,
sem greiða atkvæði, hefur greitt atkvæði
með uppástungunni, að þeim tilfellum samt
nndanteknum, sem nefnd eru í 19 , 28. og
44. gr. Ályktun má eigi breyta við sömu
umræðu og hún er gjörð».
Alþingi, 4. ágúst 1875.
Jón Pjetursson. Torfi Einarsson.
Sighvatur Árnason. B. Kristjánsson.
Jón Hjaltalfn.
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Þriðja

umræða

( efri deild alþingis.
Á 32. fundi efri þingdeildarinnar, 9. dag
ágústmán., kom frumvarp þetta samkvæmt
dagskránni til 3. umræðu.
Framaögumaður sagði, að breytingaruþpástunga nefndarinnar við I. grein
væri svo ljós og greinileg, að eigi þyrfti
að orðlengja um hana, en út af henni
leiddi aptur, að þrjðji liður 2. greinar
fjelliburtu. Viðvíkjandi breytingaruppástungu
hinna fimm báttvirtu þingmanna, kvaðsthann
vilja laka það fram, að bún eigi væri breyting við hið konunglega frumvarp, því að hún
væri beinlfnis tekin upp úr þvf, en sjerfyndist eigi, að hún vera til neinna bóta, þar
sem þá ákvörðun vantaði, að hver þingmaður skyldi vera skyldnr að greiða. atkvæði;
því hann kvaðst eigi geta sjeð neina ástæðu
til þess, að menn skyldu vera undaoþegnir
þessu, þar sem það varla væri líklegt, að
nokkur þingmaður gæti með nokkrum rökum svarað því, að málið væri sjer svo of
váxið, að hann eigi þættist fær um að segja
annaðhvort já eða nei, einkum þegar væri
litið til þess, að það kannske hefði gengið
gegnum þrjár nmræður. I’ar sem þingmaður Strandasýslu hefði sagt, að sjer væri það
eigi nógu Ijóst, hvernig fara ætti að, ef einhver þingmaður neitaði að gefa atkvæði sitt,
en ástæður hans eigi væru teknar gildar, en
einungis munaði einu atkvæði i málinu, þá
kvaðst hann vilja svara honum, að ef atkvæðiværu ekki jöfn á undan og hann gæfl atkvæði með þeiro,sem fellamálið, væri þaðfallið,
ef þar á jpaóti atkvæðin væru jöfn áður en hann
gæfl eigi atkvæði, yrði eins að telja það með
þeiffl, sem fella vilja máljð, þvf það er áður
orflifl meiri hluti að fella það, með þvf að
það var áður fallið við hjn jöfnu atkvæði.
Hann kvaðst svo eigi ætla að tala raeira að
sinni, en biða þess, að hann heyrði raeiningar þingdeildarmanna.
Torfi Einanaon sagðist eigi getasvarað
ræðu hins háttvirta þingmanns Barðstrendinga, vegna þess að hann hefði ekki skilið,
að hún innibjeldi neina sönnun. fljer. væri,

eins og hann hefði áður tekið fram, þrír vegir;
það gæti verið atkvæðamunur, og þá væri
meiri hluti, það gætu lika verið jöfn atkvæði,
og þá yrði varla hinn seki dæmdur til þess
að vera fremur með öðrum en hinum partinum, svo gæti ogverið, að meira en helming allra atkvæða þyrfti, og þá ætti þessi ákvörðun kannske við; um formið kvaðst hann
eigi ætla að tala, en hann yrði þó að halda,
að alveg nýjar greinir vantaði í þingsköpin
til þess að skýra þessa ákvörðun. Svomundi
Ifkiega fara svo, þegar menn ættu að fara
að gefa ástæður fyrir þvf, hvers vegna menn
eigi greiddu atkvæði, að menn tækju allt
málið og tættu það f sundur frá byrjun, og
þá mundu að minnsta kosti sumir af hinura
vilja svara, svo ekki liti út, eins og þeir dæmdu
ástæðulaust; afþví mundi varla annað hljótast
en vafningar eintómir; hann kvaðst að endingu
vifja taka það fram, að hann eigi segði þetta,
af þvf að hann væri með þvf, að þingmenn
ekki greiddu atkvæði, heldur af binu, aðbann
bjeldi, að þessu yrði að breyta í stjórnar8kránni, og þá gjöra mönnura að beinlfnis
skyldu að greiða atkvæði f hverju máli,
Jón Hjaltalín sagðist ekki skilja í þvís,
að jafngóður og lfberal drengur og þingmaður Barðstrendinga væri, skyldi vilja koma
fram raeð annað eins meiningar-týrannf, og
hjer væri farið fram á. Hann sagði, að einnig
gætu komið fyrir svo mörg praktisk spursmál, semeinhver þingmaður þættist ekkifær að
gefa atkvæði fyrir eða móti, einmitt af þeirri
ástæðu, að bann ekki skildi roálið, og hjer
á þingi raundi varla vera sá skóli, er hann
gæti lært mikið f, og vœri þá býsna hart að
segja við bann, að hann skyldi greiða atkvæði, hvort sem hann hefði þekkingu til
þess eða eigi; þetta sagðist hann kalla « tyranni* og vanvirðu fyrir þingið.
Benidikt Kristjánston sagði, að talað hefði
verið um, að sjerhver þingmaður ætti að
hafa vissa meiningu og greiða atkvæði eptir
henni, en þar af fylgdi alls ekki, að rjett
væri að gjöra hverjum einum að skyldu að
gefa atkvæði, eða að sanngjarnt væri að
neyða hann til þess; það gætu t. a. m. verið
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skiptar meiningar, og einnig það, að einhver
þingmaðnr hvorugum hlntanum vildi fylgja,
af því að hann væri sannfærður um, að báðir
hefðu rangt fyrir sjer, ef nú ætti að neyða
hlutaðeigandi þiogmann til að greiða atkvæði,
eða ef hann eigi vildi gjöra það, þá að gjöra
honum atkvæði, þá væri, að sinní méiningu,
þessum manni misboðið, þar sem ætti að
neyða hann til að styrkja það mál, sem h'ann
værí mótfallinn; hann kvaðst hetdur eigi skilja,
hvernig menn ætluðu að hafa not af þessari
ákvörðun nema ofan f skýlaus orð stjórnarskrárinnar, þar sem sagt væri, að 2 þriðjungar þingmanna þyrftu að vera á þingi og
greiða atkvæði, til þess að gild ályktun yrði
gjörð f einhverju máli. En það væri sitt
hvað að greiða atkvæði, og hitt að manni
væri gjört atkvæði, og þess vegrta gæti ekki
brey tingaruppástunga
nefridarinnur orðið
lil þess að efla nokkuft mál til sigors; væri
það harðnéskja, sem eigi væri ó góðuirt rökum byggð, og mundi hann því gefa atkvæði
sitt móti þessari grein.
Bergur Thorberg sagði, að það gegnÓi
furðu, að menn skyldu vera að rwða það,
hvort þingmenn væru skyldir til þess að greiða
atkvæði, þar sem slikt þó lægi í augum uppi,
að til þessværu menn komnir a þingið. Pað
mundi varla þykja gott, ef að dómari, sem
þó opt hefði miklu vandasamari mál að skera
úr, segðist ekki ætía aðgreiðaatkvæðium
eitthvert mát. Það væri nokkuð fljótt yíir
farið hjá þingmanni þingeyinga, þar sem
foann hefði sagt, að menn með þessu styrktn
það mái, sem annars hefði átt að falla, en
þetta væri alte >ekki rjett, þvf að hœgt væri
að gefa atkvæði sitt móti málinu,
og
gæti bann þvi ekki sjeð, að hlutaðeigandi
þingmaður væri i nokkrum vaoda staddur,
eða að atkvæðisfrélsihansværi i nokkru
siisboðið. Að þessi ákvörðun kæmi f bágá við
Btjórnarskróna, gæti hann etgi heldur skiliðj
þvi oð hún tæki einmitt upp eina ákvörðun
f stjórnarskránni; það gæti 'einnig haft mikla
praktiska þýðingu t. a. m. í hintr eameinaða
aiþingi, þar sem þyrfti meiri atkvæðafjölda
en annars, svo gæfi það og þingmönnum

meira aðhald til þess'að greiða atkvæði, ef
þeim væri annt um að styrkja eitthvert mál,
en vildu eigi, að það fjelli.
FramsSgvmaður sagðist ekki þorfa að
svara hinum háttvirta 3. konungkjörna
þingmanni, þar sem hann væri honum
samdóma;. en viðvíkjandi því, sem þingrrtaður Strandasýslu hefði talað, þá vildi
hann segja honum, að engin væri sú regla,
sem eigi hefði einhverja undantekningu, því
ein regla gæti verið alveg nauðsynleg og ómissandi, þó ekki þyrfti ætíð að nota hana,
og eigi mætti fella natiðsynlega ákvörðun fyrir
það, þó hún i eitistaka tilfelli væri óþörf, og
sannaði það þvf næsta Iftið, sem hann hefði
sagt; þar sem hinn háttvirti 5. konuugkjörni
þingmaður hefði talað um meiningar-týranní,
þá væri það hreirtn og beinn misskiluingur hjá honum, þvf hlutaðeiganda vœri alls
ekki bannað að hafa hverja þá meiuingu, er
hann vildi, það væri einungis, að haun mætti
ekki liggja á hénui; svo væru menn eiunig
sendir á þingið, til þess að skera úr, hvað
væri hentugt fyrir þjóðina og hvað eigi. Þá
væri það og óhugsandi, að menn, þegarbúið
vteri að ræða málið við 3 umræður, væru svo
Iftt kunnir málinti, að eigi væri hægt að segja
anúaðhvort já eða nei.
Stefán Eiriksson sagðist nú um stund hafa
hlýttáræður þingmanöa, en eigi getað sannfærzt um, að ástæður þær, semfærðar hefðu
veriðfram móti því,sem nefndin hefði gjört,væru
á röknm byggðar; hjer væri hvort sem er eigi
utn annað að tala, en að koma í veg fyrir þann
ósið, sem lengi hefur við gengizt á þingí, að
menn gætu skotið sjer undan þvl, aðgreiða
átkvæði ; hann yrði þvfað álíta, að'hver þingmáður hefði þá sjálfslæðá skoðuu, að hann
gæti sagt já eða nei, og annað lægi ekki f
breytingum nefnáarinnar (varaforSeti; rjett), og
því gæð bann átkvæði sitt með nefndinní. ■;
Jón Hjaltalin sagði, þessi ákvörðun vœri
á móti öllum frelsisanda og svo ifká & móti
stjórnarskránni, og vœri betur, að hún fjelli,
en að hún væri til miunkunar og eins og sett
út' f bláinn.
Ásgeir Einarsson sagðist halda, að hinn
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háttvirti 5. konungkjörni þingmaður hefði verið
að lýsa sjálfum sjer, þegár bann í fyrri ræðu
sinni hefði verið að tala um mann, sem ekki
skildi málið. Hann hefði sagt, að þettaværi
hvergi brúkað i öllnm heiminum, og að ákvörðunin væri beint ofan ( stjórnarskrána,
en hann sagðist þó geta frætt hann á því,
að þetta væri þó bæði á þingum i Belgíu og
Gnglandi (Jón Hjaltalín: Eg trúi eigi, nema
eg sjái). Sá 5. konungkjðrni þingmaður getur
fengið að sjá það i kveld. Hann kvaðst heldur ekki geta sjeð, að þetta væri að neyða
menn, þar sem þeim væri gefið tækifæri á
að koma með ástæðu fyrir þvf, að þeir eigi
vildu greiða atkvæði. Hann gæti þvíeigi sjeð
neinn galla við þetta, og mundi það vera alveg hættulaust fyrir þingið að aðhyllast þessa
breytingu.
Sighvatur Árnaaem sagðist ekki vilja
gjöra þetta atriði að kappsmáli. En út af
orðum þingmannsins, sem seinast settist
niður, þá vildi hann taka það fram, að þegar
væri að ræða um að ganga af þingi, þá væri
slíkt neyðarúrræði. Að öðru leyti væri sjer
eigi Ijóstj i hvaða samband þingmaðurinn hefði
sett þetta atriði við hina ákvörðun nefndarinnar um að skuldbinda þingmenn til að greiða
atkvæði sitt. Ef þessi nú nefnda ákvörðun
ætti að girða fyrir það,að menn gengju af þingi,
þágætibann eigiætlað, að svo yrði, beldur
mundi slik ákvörðun að sinni hyggju einmitt
geta gefið . orsök til þess,
að menn
færu að ganga af þingi, ef þeir ættu
voná, að þeir yrðu neyddir til að greiða atkvæði sitt á fundí, hvort þeir væru fúsir áþað
eða ékki.
Framaögumaður sagði, að það að ganga
afþingi við atkvæðagreiðslu væri sama, sem
að neita að gefá atkvæði sitt.
Jón Pjeturaaon sagði, að mikið væri þegar búið að ræðá um þessa36. gr. þingskapanna - (stjórnarfrumvarpsins), sem nefndírt
hefði fundið ástæðu til áð breýta áþennan
veg, er bréytingaruppástunga hennar benti
til. Fyrir sitt Jeyti gætí hann ómðgulega
sjeð betinyen aðbreytingaruppástunga þessí
kæmi beinlínis i bága við stjórnarskrána

(36. gr.), sem géngi út frá því, að þingmenn
þyrftu ekki að greiða atkvæði sitt, ef þeim
þætti það við eiga. það væri án efa meining
nefndarinnar, að ná þeim fjölda atkvæða, það
er að segja, %, er þyrftu til þess, að eptir
stjórnarskránni ályktun yrði gild, með því
að neyta þessa bragðs. HanU kvaðst nú að
visn eigi vilja aftaka það, að fijálslegra mætti
virðast, að þessari grein þingskapanna yrði
breytt i þetta horf, en slíkt gæti eigi komið
til tals, fyr en tilsvarandi grein stjórnarskrárinnar yrði breytt í sömu stefnu. Hinsvegar
væri það almenn regla, að ef maður hefði
rjett til einhvers, þá þyrfti hann ekki að
gjöra neinum manni grein fyrir, hvers vegna
hann notaði eigi þennan rjett sinn. Af þvi að
skapa þeim atkvæði, er ekki vildu greiða
atkvæði sitt, og leggja þau til meiri hlutans,
gæti leitt, að gjörð yrði ályktun um eitthvert
mál án þess, að % hlutir i raun rjettri hefðu
greitt atkvæði fyrir því. Að það væri jafnsterk skylda þingmanna að greiða atkvæði i
hverju máli, er á þingið kæmi, og dómarans
að greiða atkvæði i málum þeim, er fyrir rjett
kæihu, sæi hann ekki; í hið minnsta gæfi
stjórnarskráin þingmönnum binn rjettinn,
en vist ekki dómaranum rjétt til að láta
vera að greiða atkvæði, er hann ætti að
dæma.
Sighvatur Árnaaon: Með tilliti til þess,
er þingmaður Barðstrendinga hefði sagt fyrir
skemmstu, vildi hann taka það fram, að, ef
þingmenn víldu á annað borð hafa sig undan atkvæði, og á hinn bóginn vissu, að þeir
ættu að vera skyldir til að greiða atkvæði,
hvemig sem á stæði, þá þyrfti hjer ineiri
tryggingu, því að ekki þyrfli þá þingmaðurinn annað, en koma ekki á fund, þvíiað
hann yrði áö benda þingmanninum á, að bjer
stæði: «hver þingmaður, sem er áfundi, skal
skyldugur til að greiða atkvæði», allt svo
þyrfti' hann ekki annað en að vera ekki á
fundi eða gangaaf fundi. Yrði hann aö telja
það óheppilegt, ef af þvi gætileitt sú óregla,
að menn sæktu eigi fundi, en á hinn bóginn áliti hann æskilegt, að hvér þingihaður
gjörði sjer að skyldu og að greiðá . alkvæði
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hvort hann vildi i raun og veru vera laus við
það eða efcki.
Framsögumaður sagði, að það hlyti að
álífast siðferðisleg skylda hvers þingmanns,
að sækja ávallt fundi, nema lögleg forfóll
hindruðu, enda yrði hann þá og að eiga um
slíkt.við forseta. !Út af ræðu bins 4,. konungkjörna þirjgmanns þefðu sjer dottið í hug
orðin : «og þeirra vitnisburður várð eigi samhljóða». í nefndinni hefðu setið 2 lögfróðir
menn; hefðu þeir eigi getað sjeð, að uppástunga sú, er hjer næddi tirn, kœmi á nokkum hátt ,í hága við.stjórnarskrána, og iira
daginn hefði sjálfur landshöfðinginn lýst þeirri
skoðun sinni yfir, að þessi ákvörðua væri í
góðu lagi. En nú kæmi liinn báttvirti 4.
konungkjörni og löglærði þingmaður og tefdi
hjer vera gjört brot á stjórnarskránni; væri
þvi við því að híiast, áð «í viltti rnnndæ leiðast jafnveí útvaldir >. Fyrir sitt ieyti, hlyti
hann þó — eirts, og hfca öll nefndin hefði
gjört — að skilja 36:■■ grein stjórnarskrárinnar svó, að þar, væri ekki gjörl ráð fyrir
þvi, að þiDgmenn greiddu eigi atkvæði, heldrur þvert á móti. Sama .þingmattni hefði þótt
galli á því, að, <«f fleiri þingmenn greiddu
eigi atkvæði, þá skyldu. jafnmörgatkvæði, og
tala þingmaona þeirra væri, leggjast vjð ,atkvæðafjölda meiri hlutans. þessu yrði hann
að svara því, áð slíkt væri þá sjálfum þeim
að kenna, þvíað enginn meirtaði' þeim, að
greiða atkvæði silt móti málinn.
þá tókueigi fleiri til máls, og ljet þvj
forsetí ganga til atkvæða í málinu, og fjellu
þau á þann> veg :
■■■<..
1. Breytingarnppástunganefndarinnar við 1:
gr. samþykkf í eiquihtjóði.
2. Breytingarappástunga. sðmuað 3. liður
2. greinar falli burt, samþykkt í einu
hljoði.
3. Breytingaroppústnngá frá Jóni Pjeturssyni,
Torta Einarssyni, SighvatiÁrnasyni, Benidifct IOtistjánesyni, Jóni Hjaltalín : ,að 3.6.
grein ifalliburt, en önnnrnýkomi; í henn-,
ar stað. .
. ■ ,. .
Hjer varð atkvæðagreiðsla << ógtöggi, og
var því við baft rtafnakalti
<

.Jásögðu:
Benidikt Kristjáusson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjeturspon,
Sighvaiur Árnason,
; To-rfi Einarseon.
. : Nei sögðu:
, Bergur Thorberg, :

-

Ótafur Palsson,

i .•

Ásgeir Einarsson,
Eiríknr- Kúld,
Stefán Eiríksson,
l’órður Jóuasson.

Var hreytingaruppástnngan þannig felkl með
6 alkvaiðuin gegn, 5. <
Fruajivarpið sjálft í því formi, sem það
þannig ,er ív var samþykkt i einu hljóði.
Lýsti forseti því yíir, að það yrðj nú sent
forseta neðri deildarinnar.

FYiRSTA UMRÆÐA
í ne.ðri deild alþingis.
■
Á 36. ifúndj neðri.deijdar alþirtgis, II.
dag ágústmánaöar, kom samkværat dagskránni
ti| fyrstu uuiræðn frumvarp. til taga um þingsköp handa alþingi.
>
Eingr Ásmundwon sggði> að mál þetta
væri mjög: yftrgripstBttikið, og hefðu menn án
efa eigi hðfl tækifæri til að athuga það, eins
og vert væri. Ráðlegast vœri því, að setja
nefod í málið, og stakk hann upp á þriggja
manna nefnd.
Guðmundur /j&iarssop, sagði, að efneðri
deildio legði það ívana sinn, að se(ja aefod
í öll þau mál, sem kæmu frá efri deilldinní,
þá yrði það til þess að svæfa raáiin, því að
þiugið fengi þáekfci tíma til aðræða þau út,
þar sem svo stuttw thni væri eptir af þiflgtimaflum.
Grímur Thomaen var samdóma þipgmanni Dalamanna um, að fFumvarpið gæti
ejgi; orðið að lðguro^ ef, nefnd. yrði eett.
Rreytingar þær, gem, ;roenn óskúðuj vgsru
svo iitilvægar, að þeim raætti koma fram án
qefndar, þvj að þ«r vœrui helzt, breytiogar á
roáliuu.
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Eorseti behti þinginönnomá, aðmábð
blyti aðgangá lil efrt deíldnrinnar, ef breytingar væru gjörðar við frumvarpið, jaínvel
þó neftid yrði eigi kositt.
i
. *
Sr/nWtr Thomsen- k^aðst bafa ástæðutil
að halda, að efri deildin miindi samþykkja
frúmvarpið; þó bð tf'okkrar breytingar jværu
gjörðar við það; því að breytingar þessar
værtí þegar pfentaðar, og hefða komið fram
við 3. umræðu málstns í efri deildinni, én
það hefði að mestu leyti verið formiuu að
kenna, að þær voru ekki samþykktar.
J>á var gengið til atkvæða, og var samþykkt í einu hljóði, að málið. skyldi ganga
til annarar umræðu.

sköpuiwmiVæri ákvörðum ‘ubi það, að hiver
þinginaðuriwiri skyfdur Ii1 að vera við hveija'
iatkvæðagreiðelUj n'ebia: toana hefiði ðögmæt
forfölly eða layfl forseta til aðverafjaniægnr.
Og f öðru ilagi áliti hantt, áð hVerþirigmaður
ætti faelzt að vera sltyldiir tit dð grteiða alw
kvaeði, ewikom þegar atkvæðagréiðsiáú > < væri
munnleg (nafnakail), — ættu að segjajáeða
nei, én ekki að-> þegja -»• þvf úð sjér«þætti
það > eigi tilhlýðdégt, -að < þingmenir mættu'
þegja, þegar ætti < að> útkljá eitthvett niál./
Einn þingmaðnr liefði um dagiuó, erlaimálögin 'voru rædd, ságt; aðl sumimv greinom
væri likt ái komið með þingúiöMiuniOg dötnendum; þelta væri alvegsatt,og' eitt af þvf,
sem vferi >tíkt ástatt fyrirþeim, væriþaðj að
þeir hvorirtveggja hiýtu ópt aðrvera < ef» umy
bvernig þeir ættttáð grbiðá-atkvæðú En þái
vilái hann spyrja:
Htað myndi verða úr
dómunnm, ef dömaririn skóraðist tiírdan að
kveða npp- dóm í vandasömum mákim; því
áð vfst gætii opt komið þau mdl fýrir dómarann, ef hanm gjarhaw ivildi iverai laús. við
að dæma í; eí untttværi.
Og Jivuð imlnái
verða um löggjöf; ef þingmenn mspttn áð ósekju' ganga frá atkvæðagrfeiðshi;n$vd> irfargjri
áð atkvæði: binniaj éeirt eptir"v#H», 'yrðu "ónýt óg ómerk.
Einhverjir 'kynúuuð kalto
þetta skerðirjg á frelsi þlngmaima,; ieb þvf
gætt húnto éigí vefið Samdóma.Hitt væri
fremur að skerðia frelsi martttaj ef meiri
htnta þidgmanna væri> fyrÍrtnwnaðiBð koma
fram viljá sýnum og «tkvæðum, af þtíí að
nokkrura fáeimim fajeldist nppiað gatiga áf
fundi, óg þar með beita >þiii$ konar ofn'ki
vfð hina, er eþWr yrftu. þetta væri nfikihi
freíttur skerðing éðlifegó fretelB, og sé'wi nðj
sirmi ætlun -atís eigi-að eigaájer stað: ’ þingrneiin væru og ti þess kö'stiir og< til‘ þáss
kosláðir af; þjóðftigi, Sð ’tafks sjálflr nteð tH->
lögntti sínóirt og latkvæðúnii tdrttdeild' I Föggjöf' þjéftaríoniar. flann kvaðst > vilja: > nefaa
éitt dæmi>! Ef nokkor hluiiþSngiiianna gengi
af fundi, þúgar ætti að gruiða atkvæði um
fjáílögin, þá gafti'það leitt tUiíþeks,: að engin
í fjörlög yrðn búin til fyfié það timabil, ög þá
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f neðri deild alþingis.
Á 42. fundi neðri deildar, 17. dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránöi
til annarar umræðu frtimvarp til laga um þing-;
sköp alþingis.
Einar Ásmundsson gat þess, að þegar
frumvarp þetta hefði komið til 1. umræðu hjer í
deildinni, þá hefði hann stungið upp á,að nefnd
væri sett í það. En af því að sú uppástungai
hefði mætt talsverðúúfi mótmælum, þá hefði
hann tekið hana aptur, og gjörði það jaftiframt með þeirri ímyndun, að þingmenn þeirj
sem eigi vildu seija nefnd í málið, mundu
koma með breytlngaruppástungur við frutnvarpið, þvi að hann hefði tekið svo eptir, að
sumir þeirra væru ójer samdóma um það, áð
nokkrar breytingar þyrfti að gjöra við frumvarpið. Nú hefðu þé engar slíkar breytingar
komið; en hann sigðist fyrir silt leyti ekki
enn geta horflð frá þeirri sannfæringti, að
sumt í frumvarpinú þyrfti umbóta við, og að
ekki væri æskilegt, að það yrði að lögum öbreytt eins og það nú væri. það væri og enn
allurdagur tilstefnu að gjöra breytingaruppástungur, enda trtundi hanti leitast við að sameina sig nekkrum ððrum þingmönnum trtn
þær breytingar, ef sjer sýndust; nauðsynlegastar. það væri eitikum 36. gr.ý ef-sjer ekki
líkaði. Sjer sýndist nauðsynlegt, að í þing- I væri alifróðlegt að sjá, hvernig færi úm stjómi
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landsins. En ef þeir menn væru til, er vildu
hafa sig til að beita slíku ofríki í minni
háttar málum, þá mundu líka þeir hinir sömu
vera búnir í allt, þótt um stærri mál væri að
ræða. þetta bað hann deildina að hugleiða
vel, og kvaðst mundu reyna að sameina sig
við nokkra þingmenn um breytingaratkvæði
i þessa átt.
Grimur Thomsen sagðist skilja þingmanninn, er nú settist niðnr, svo, að hann
vildi láta þingmanninn vera eins skyldan til
að greiða atkvæði, eins og dómarann tii að
dæma. Hann sagði, að 36. gr. væri að visu,
ef til vill, nokkuð óijóst orðuð; en þó ætlaði
hann, að í henni mundi að miklu leyti liggja
sú hugsun, að þipgmaðurinn væri. skyldur
til að greiða atkvæði. því að þannig stæði
i greininni: «en skyldnr skal hver þingmaður, sem er á fundi, þegar atkvæði eru greidd,
en greiðir ekki atkvæði, að leiða rök að þvf,
hvers vegna hann greiðir ekki atkvæði, og
skal forseti þvf næst bera undir þingdeild
sína, hvort hún tekur þessar ástæður gildar.
Ef deildin ógildir ástæður þingmannsins, skal
svo álítast, sem hann hafi greitt atkvæði með
meiri hlutanumn. þessiorð í lögunum gjörðu
það með öilu óleyfilegt fyrir þingmanninn að
skorast undan að greiða alkvæði, nema hann
hefði til þess gildar ástæður. þessa aðferð
hefðu og ýmsar útlendar þjóðir, t. d. Belgíumenn; enda væri 36. gr. þessa frumvarps
nálega eins og tilsvarandi grein í þingsköpum Belgíumanna; (hafði hann þau þingsköp
i höndum sjer, og ias upp greininaj. Hvað
fjáriögin snerti, þá vildi hann geta þess, að
samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar rjeði
þar að eins meiri hluti atkvæða. En samt
sem áður væri hann fús á að sameina sig
nokkrum þingmönnum um breyting á 36. gr.
Það væri og annað atriði i þingsköpum sumra
þjóða, sjerí lagi Belgíumanna og fleiri þjóða,
er hann áliti mjög haganlegt; það nefnilega,
að enginn má tala nema tvisvar, hvorki við
I., 2. nje 3. umræðu, að undanteknum forsela og ráðgjafanum, sem hjá oss svaraði
til landshöfðingja. Að eins mættu menn auk
þess, að halda ræðu tvisvar, gjöra ýmsar

smá-athugasemdir, og spyrjast fyrir um eitthvað, er þeim væri óljóst. J>að væri og
mikið gott, að menn söfnuðu saman fleiri
athugasemdum, og kæmu með þær allar i
einu, en væru eigi að smátína þær fram, fyrst
þessa og svo hina.
þvi næst var gengið til atkvæða, og Qellu
þau þannig:
1. grein samþykkt i einu bljóði.
- — — .
2. —
. — — .
3. • —
—
.
- — —
4. —
. —
—
—
.
5.
■ —
- — —
6. —
- — —
—
7. —
- — —
8. —
—
—
- — —
9. —
—
- — ■ —
10. —
- — —*
11. —
—
12. —
—
: —
—
13. — ■ —
- —
—
- .— —
14. . —
—
- —
— ■
15. —
- — — '
16. —
, —
17. —
—:
— ,
—
18. —
- — '—
—
. - --—
19. —
—
20. —
með 21 atkv.
í einu hljóði.
—
21. —
—
- — —
22. —
—
með 21. atkv.
23. —
24. ——
í einu hljóði.
. —
- — —
25. —
—
með 21 atkv.
26. ■ —
—
27. —
— 20 —
—
28. —
— 19 —
—
29. —
— 20 —
—
— 21 —
30. —
—
— 21 —
31. —
—
32. —
— 18 —
—
33. —
- 16 — ■
—
34. —
i einu hljóði.
-35. —
með 20 atkv.
36. — ■
—
— 10 gegn 4
og var þá vegna óglöggrar atkvæðagreiðslu við haft nafnakall, og sögðu
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Já:
Guðmundur Einarsson,
H. Kr. Friðriksson,
Einar Gíslason,
Einar Guðmundsson,
Grímur Tbomsen,
Hjálmur Pjelursson,
ísieifur Gislason,

maður og landshöfðingi.

t’ó er áVallt

heimilt, að biðja sjer hljóðs um fyrirkomulag á atkvæðagreiðslu, um gæzlu
þingskapa, og til að hreinsa sig undan
áburði.
3. 20. gr. frumvarpsins falli burt.
4. 36. gr. (35. gr., ef hin 20. fellur) verði
orðuð á þessa leið:
Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun um
Jón Sigurðsson,
Páll bóndi Pálsson,
neitt mál, nema að minnsla kosti 2
þriðjungar þingmanna sjeu á fundi og
Snorri Pálsson,
Stefán Stepbensen,
greiði atkvæði. Skyldur er hver þingÞórarinn Bððvarsson,
maður að vera við staddur, þegar atÞorlákur Gnðmundsson,
kvæði eru greidd, nema hann bafi lögþorsteinn Jónsson.
mæt forföll, eða fararleyfl (43. gr.). Nií
greiðir þingmaður ekki atkvæði, að viðNei:
Eggert Gunnarsson,
höfðn nafnakaJli, og er hann þá skyldEinar Ásmundsson,
ur að leiðarökað þvi, hvers vegna hann
Guðmundur Ólafsson,
ekki greiðir atkvæði. Ber forseti þá undir
Páll Ólafsson,
þing eða þingdeild, hvort ástæður þingmannsins skuli gildar taka. Ef þingeða
Páll prestur Pálsson,
þingdeild ógiidir ástæður þessar, skal
Tryggvi Gunnarsson,
Þórður þórðarson;
svo álíta, sem þingmaðurinn hafl greitt
alkvæði með meiri hlutannm. Sama á
var greinin þannig samþykkt með 14 atkv.
sjer stað, ef hann skorast undan að
gegn 7. Benidikt Sveinsson greiddi eigi atgjöra grein fyrir aðferð sinni. Þó er
kvæði.
37. grein samþykkt ( einu hljóði.
38. —
r- —
—
39. —
—
- —
—
40. —
—-------—
41. —
—
- —
—
42. —
—
. —
_
44.
45.

honum heimilt að láta bóka málavöxtu.
All ræður við atkvæðagreiðslur, nema
þar um öðruvísi sje ákveðið i stjórnarskránni og þingsköpunum.
Einar Ásmundsson.
Grímur Thomsen.
Páll Pálsson. Páll Pálsson. Snorri Páisson.
E. B. Guðmundsson.
Þórður þórðarson.
Guðmundur Ólafsson. Þorsteinn Jónsson.

—
—
með 19 atkvæðum.
—
—
( einu bljóði.
Breytingaruppástunga
..
Fyrirsagnimar allar voru samþykktar án
við
frumvarp
til
laga
um
þingsköp
alþingis.
atkvæðagreiðslu. Frumvarpið allt í heild sinni
Að i 14. gr. í staðinn fyrir »4 þingsamþykkt í einu hljóði.
mönnum í efri deildinni og 8 i neðri deildinni«, komi: »3 þingmönnum í efri deildinni
B r e y t i n g a r u. p p á s t u n g u r
og 6 i neðri deildinni«.
við frumvarp til laga um þingsköp alþingis.
Grfmur Thomsen. Snorri Pálsson.
Einar
Ásmundsson. Stefán Stephensen.
1. Við 12. gr. orðin: »Enginn má o. s. frv.
Þórarinn
Böðvarsson.
Jón Sigurðsson.
til framsögumann þeirra« falli burtu.
Eggert
Gunnarsson.
Tryggvi
Gunnarsson.
2. Við 14.gr. bætist ný roálsgrein: »Enginn
má við neina umræðu taka tíl máls optar
en tvisvar i sama máli, nema framsögu-

374
þRIÐJA UMRÆÐA
í neðri deild alþingís.
Á 45. fundi neðri deildar alþihgis, 20.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni til 3. umræðu frumvarp til lagá um
þingsköp handa alþingi fslendinga, ásaml
þeim breytingaruppástungum, er komnar voru
fram við það frá þingmönnum.
Einar Átmundtson kv&ðst vilja fara fám
orðum um breylingamar, erfram væru komnar við frumvarpið,; og kvaðst hann ábta þær
allar horfa til bóta. Fyrsta breytingih værivið
12. og 14. gr., að við allar þrjár umræður
mætti hver þingntaður að eins laKa tvisvar
til máls í sama máli, nema framsögumaður
og landshöfðingi. það hefði verið tekið fram
við 2. umræðu af t. þingmanni GuUbrlngusýslu, að þessari reglu væri fylgt á mörgum
þingum erlendis, og svo mætti og vel fara á
voru þingi. Ef menn hefðu fjósa hugmynd
nflt eitthvert mál, þá gætu þeir safnað saman í eitt skýringam sínum og ástæðum viðvflýandi því, og komið með þær ( einu, og
ef þeim gleymdist eitthvað í eitt sinn, þá
gætu þeir komið með það i annað sinn. En
frá þessu væri undantekinn framsögumaðurinn og landshöfðinginn. Allir mundu hljóta
að fallast á, að þetta væri rjett. En hann
bað þess vel gætt, að frá þessu væri gjörð
undantekning, ef' einhver vildi breinsa sig
af áburði o. fl. Öunur breytiagin við 14.
gr. miðaði að, að gjöra það að reglu, !að ef
einhver vildi koma fram með breýtingárupþástungu til 3. umræðu, þá þyrfti hann að
eins að fá V4 af þingdetldarmönnum með
sjer, i stað */3, er stæði í frumvárpimt.
Ef
þessi breyting yrði samþykkt, þá yrði minni
þörf á að fara i liðsbón, og fá þingmenn i
sina flokk, opt jafnvel áður en þeir hefðu
fullkomlega getað áttað sig á málinu. Hann
vonaði, að þingmenn álitu þessa breyting til
bóta. Hio 3i breylihg væri, ef til vildi, mest,
nfl.: að fella 20. gr. alla burtu.
Sú grein
væri bæði óþörf og ótilblýðiDögi
Alþlngi
semdi lögin á íslenzku, og þau hlytu að
vera á íslenzku, og þótt landshöfðingi og
forsetar sneru þeim á dönsku, þá yrði þó

sjálfsagt frumtextinn að eins á íslenzku. Alþingi ætti eigi að semja lög neriia á íslenzku;
og þó að lögin gætu vérið á iveim tungumálurn, þá kvaðst hann öidungis mótmæla
því, að þau gætu háft nema einn frumtexta,
nefnil. á íslenzku.
iiantn sagðist vona, að
landshöfðinginn hefði verið sjer saradóma,
ef hann hefði veriðí salnam ; hann hefði
um daginn dróttað því að oss, að vjer værum eigi sjerlegir máifHæðingar, og þá væri
eigi líklegt, að vjer mundura geta skorið úr,
ef landshöfðingja og fórseta greindi á um,
hversu góð danska væri iá lagafrbmvörpum.
Fjórða breytingin lyti axk'því, að hver þingmaður væri skyldur að vera við atkvæðagreiðslu, og greiða atkvæði, eða gefa ástæður ella fyrir máli sínu, er lagðar væru undir
dámsatkvæði deildarinnar. þetta væri venja
í öðrum iöndum, þar íemværn góð og gömul þing, sem engin rainnkun væri að taka
til fyrirrnyodar; enda væri þetta náuðsynlegt.
Að öðru leyti væru að ems litiar breytingar
gjörðar á greininni, eins og bún hefði komið frá efri deiidinnL Loks kvaðst hann vona,
að þorri þingmanna sæi, að breytingar þessar væru allar til bóta.
Snorri Pálsson kvaðst vilja bæta því við
um 20. gr., að hann gæli eigi skilið hana.
Hann hefði borið hana undir þá þingmenn,
er skarpir væru laldir, og hefðu þeir eigi
heldur skilið hana. 120. gr. stæði: »el'þeim
kemur eigi saman«. Hvað væri meint með
»þeim«? Hann kvaðst ímynda sjer, að hjer
væri meint «textunum<i, hinum danska og íslenzka, en ekki forsetunum og landshöfðingja,
ef þeim bæri eigi saman.
Og hverjrr ættu
að skera ur? Vjer þingmenn. pá þætti sjer
nú skörin fara upp í bekktnn, ef hantl og aðrir
þingmenn ættu að skera úr því, hvort íslenzka textaoum væri rjett snúið á dönsku.
það yrði þá að vera eitt af skilyrðunum fyrir
að geta orðið þingmaður, að vera lögfræðingur, mátfræðragur og vet að sjer í dörisko.
En hvernig' stæði á þvi, að snúa þyrfti lagafrumvörpum á dönsku. Hánn kvaðst að sinu
leyti sem alþingismaður alveg verða að mótmæla því, að eitt einasta eyrisvirði væri lagt
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úr landssjóði lil að saúa friimvörpunum eða
þingtiðiuduBum á dönsko; vitdi ráðgjafinn
endilega hafa þetta hvórttveggja á dönsku,
þá yrði hann að kosta útleggingnna sjáifur.
Hann kvaðst eigi fá bétur sjeð, en að sama
regJa yrði aft gilda um ráftgjafann, er yrði
að áiítast islenzkur embættismaður, eios óg
um alla aftra íslenzka embættisrnenn. að hann
ælti aft kunna íalenzko.
Eða því ætti hann
eigi að kuona íslenzkn eins og hverannar is+
lenzkur embætttsmaður?Útleggingin ættiþví að
vera óþörf; kvaftst hann vona, að þetta væri
fleiri þingmanna meining, þó þeir hefðu ekki
ena þá kveðið ttpp úr með það.
Grímvr Thomten Sígði, að óbeppilegl
væri, að landshöfðinginn væri eigi i salnum;
hann (o: laodshöfðinginn) vildi eigi,eins og væri
rjett, aft þtogift. sæti lengur, en góðu hófi
gegndi, En ef vjer ættutn að sitja hjer ©g
bifta, þangað til búift væri aft snúa frumvörpunuin á dö«sk«, þáf yrði þitigtíHiinn æði-langur, og, ef tiJ.vildi optast að óþörfu. Þessi
greiq roættiþvi yjssulega falla bnrt.
Benidikt Sveintaon sagði, aft svo
margir hefðu ritaft nöfn sínundtr breylingarnar, að ©rð, sin munidu hvorki styftja þrer
nje steypa þeina,. Að
þingdeildarmanna
kæroifstað 1/s, óg aft 20. gr. fjelli burt,
kvaðst bano fallast »• Ea eigi þyrfti ;20, gn.
að fólla,,úr vegna þesg, að þingroenn væru
eigi færir tim að dæroa um útleggingnna,
þar sem fonsetarog iandeböfðingi væru meðal
þeirra, heidur af því afthpn væri »ópraktisk«.
Aptur kvaöst hann vera því roótfaUinn, að
takroai'kú nrálfrelsi manna. t’ingmaður Eyfjrðipga befði sagt,. aðmenn gætu safnað
öHujfa ástæðum sínum saroan í 2 ræður.
þetta væru ekki góðar njegildar ástæftur;
þvl að engiHn þingwpðw. gæti vitað fyrir
fraro, bvafta. ástæður aðrir þingmenn, er síðar töluftu, kwrou fraro meí, og; gæti: opt
hojiift »vo að, aft haon þyrfti að svara, opför
en tvigvar. þeiro uppiýsingotP) er siðarkæmu
fram i nrólúHU. Vpl groti- verift, að; þaft. yrfti
roáliqu til skaða, ef bannaft væri, aft taka,
optar, en tvisvar.UI roáiaif sama máli. Heppir
lftgra mnndi því vera, að bafa fullt májfrelsi,

en ætla þingmönnum að neyta þess meft
skynsemd f góðu hófi undir umsjón forseta.
Þótt höpt á málfrelsi kynnu aft ■ eiga við á
gömium, þroskuðum þingum, þá mundi miklu
heppilegra og eðlilegra, að leggja þau eígi
á ungt og.aft vonutn óþroskaft þiog. Siðastá
uppástungan nm skyldu þingmanns vrð atkvæðagreiftslu játaði hann að væri ágæt, ef
hún væri möguleg. f»að hefði áður verið sfcgt
i salnum, aft líkt væri á komið með dómaranum og þingmanninum; þetta væri satt; en
monurinn væri fjarskalega mikill. Bómarinn
stæði i öðru samhandi við sinn úrskurði, en
þingroaðurinn við sinn. Dómarinn hlýturaft
gjöra etida á þrætu eða rnáli, sem filýtur að
fá enda, oghann hJýtur beinlinisjið skera úr,
þótthannhafi eigi alveg Ijós rök fyrir sjer.
Hann hlyti að géfa öftrum rjetl. þetta band
lægi eigi á þingmanoinuro, sem ekki væri við
annað hundinn, en við sannfæringu sína. Og
þetta band verkaði því ólíkt á þingmann og
dómaraÞingmaðurinn ætti að fara eptir
sioni óháðu saonfæringu, og engu öðru. En
í raáli gætn verið Ivær stefnur, og hann áliti hvoruga þeirra rjetta; þá væri um bið
þriftja. að eins að velja fyrir þingmanninn, aft
greifta alls ekki aikvæði. En hvaðan kæmf
honum þá hift, óeðlilega band, að eiga á mól
sannfæringu sinni að játa þvf, sem hannatts
ekki.áJiti rjett? 31. gr. ttjórnarskráiwro#
segfti, að hverþingraaður væri einungis bunúinn við sanufæringa aína. Haan vildi spyrja,
bvort meiri hiuti þiugmanna ætti að hotna <
slað sannfæringar eins þingmanns. Sin skeftun væri, aft þótt þessi breyting væri hþppileg, þá gæti hún eigi Lomizt aft, úeraa 31,
gr. stjórnar8krárinnar væri breytt. En ef®úi
enginn meiri hluti vsri, við hváð ætti þá atkvæði þingmannsins að vera búndið? Þá ætti
að pína hann að greiða atJtvæði meft nveipf
‘hJtita, efta éf tii vill meft þiví, sero hann ekki
vjJidi. Hann yonaði, að; þingmenn hngsujðu
sig vel um, áftur en þeir greiddu atkvæði
roeðþesíu.: Og efvafi væri á, hvort það<
kæmi íbága viij stjórnarskrána eðaeigi, þá Mævi
það eigí sámboðið sóma þingsins, gð gefa
því þpgar atkvæði, þvíað nóglir tímí yært'.til',
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að koma breytingum fram.
Ef þingmenn
gætu sannfært sig i þessu efni, kvaðst hann
mundi gefa því atkvæði sitt, en annars ekki.
Grímur Thomsen kvaðst sannfærður um,
að 1. þingmaður Árnesinga gjörði eigi mál
þetta að kappsmáli. Breytingaruppástungan
uindir 4. tölul. við 36. gr. frumvarpsins (35.
gr., ef hin 20. fjelli) væri sprottih af annari
rót en þeirri, er þingmáðurinn hugsaði; húh
vwri stýluð til þess, að fylla upp i skarð,
sem i þessu tilliti væri i stjóroarskránni;
einkanlega miðaði hún lil þess að skvra 28.
gr. hennar; i þeirri grein væri rætt nm, nær
þingdeildirnar skyldn skipa eina rnálstofu (hið
sameinaða alþingi), og útheimtist þá til þess,
að gjörð yrði fullnaðarályktun, að 3/s þingmanna úr hvorri deild væru á þingiog tækju
þátt í atkvæðagreiðslunni. Nú væri eitthvert
vanda- og velferðarmál í húfi, og vildi þá
lítHI minni hluti þingmanna ónýtamálið; gæti
enginn neitað, að þessi flokkur hefði það alveg í hendi sjer, með þvi að greiða eigi atkvæði, svo framarlega sem breytingaruppástunga þessi yrði ekki að lögum. Hann kvaðst
hafa athugað þennan galla á stjórnarskránni
þegar í vetur, og hefði hahn þá i belgiskum og enskum lögum fundið þær ákvarðanir lútandi að þessu efni, að hve nær sem áriðandi mál kæmi fyrir, væri þegar i fundarbyrjun við haft nafnakall, svo vissa næðist
fyrir,-hverjir væru á fundi, eg vœru þingmenn
þá eigi á fundi og sjúkdómur eða önnur lögleg terföll hepti þá eigi frá því að sækja fund,
teldust þeir eigi að siður með meiri blutanum, þegar til atkvæða væri gengið, jafnt og
þeir, er viðstaddir væru og eigi greiddu atkvæði, nema því að eins að þeim heppnaðist að leiða þau rök fyrir undanfærslu sinni,
er rjettlætti aðferð þeirra i þingsins augum.
Á þessu væru flest þing og væri höfuðsökin
sú, að sjerhver þingmaður skyldaðist þannig
til þess að greiða atkvæði; gæti þingmaðurinn
eigi greitt atkvæði fyrir vafasemi, þá mætti
búast við þeirri sanngirni af hendi þingsins,
að það gæfi hann lausan við þá afleiðingu,
að verða talinn með meiri hluta. Hvað snerti
breytingaruppástunguna við 14. gr., þá þætti

það að visu lakmörkun á málfrelsi, að leyfa
eigi neinum að ræða nema tvisvar við hverja
umræðu, en þelta hefðum vjer mátt bera á
ráðgjafarþingi, enda hefði þá verið tíðkað, ef
eittbvað alriði hefði gleymzt eða umræðurnar borizt út i annad en áhorfðist í fyrstu,
að þingmaðurinn, sem úr sögunni hefði verið dottinn, hefði farið þess á leit við einhvern
annan að skvra þessi nýju atriði fyrir þinginu. Þessi takmörkun væri og við höfð, að
honum væri kunnugt, á öðrum þingum og
það hjá merknm þjóðum. Að endingu kvaðst
hann vilja benda þinginu á, að hafa fastan
augastað á 28. gr. stjórnarskrárinnar, því það
gæli vel verið, að þingmenn kynnu að iðrast
þess seinna, ef eigi yrði sjeð við þeirri misfelln, sem hún gæti haft í för með sjer.
Benidikt Sveinsson ságði, að það gleddi
sig, að þingmaðurinn væri sjer í rauninni
samdóma, og tdgangurinh væri góður. En
þingmaðurinn hefði sagt, að uppástungan miðaði til þess að laga stjórnarskrána, en það
tækist eigi að laga hana með þingsköpum.
Ef um útskyringu eina væri að ræða, kvaðst
hann vilja fallast á mál þingmannsins, en
skyldi 28. gr. stjórnarskrárinnar löguð, gæti
hann eigi verið þingmanninum samdóma um,
að þessi aðferð frá lagalegu sjónarmiði væri
rjett, enda væri það beinlinis i seioni greininni tekið fram, að einungis að svo miklu
leyti mætti breyta þingsköpum, að eigi kæmi
það f bága við stjórnarskrána; þessi uppáslunga sagði hann hefði einmitt breytingn á
grundvallarlögunum í för með sjer og gæti
því eigi gengið f gegB sem einfötd lög. Honum þótti það kynlegt, ef deildin skyldi hafa
vald yfir atkvæði þingmanns; þetta kæmi sjálfsagt eigi fyrir, þegar þingið viðurkenndi ogr
mæti ástæðurnar fyrir þvi, hvi hann greiddi
eigi atkvæði, en hann kvaðst að öðrum kosti
eigi fá sjeð, hvernig meiri hlutanum — ef
hann annars væri til — gæti borið rjettilega
vald til þess að fella ástæður þingmannáins,
og ráða þannig yfir sannfæringu hans, að
þvi leyti sem hjer kæmi til greina, þegar atkvæða væri leitað. Hann fyrir sitt leyti kvaðst
mjög ófús á þvi, að ályktunarfrelsi þingmanina
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væri takmarkað, og hið sama gilti eionig um
málfrelsi; þar sem væri góður forseti, væri
eigi mögulegt bð ímynda ajer, að máifrelsið
yrði misbrúkað. Og vildi hann jafnvel leiða
athygli þingsins að þeirri spurningu, hvort
það væri eigi fsjárvert stjórnarskrárinnar
vegna.
Grímur Thomsen spurði, hvort eigi yrðu
gefin lög til útskýringar laga (Benidikt Sveinsson: Mikið rjett, •authentisk Fortolkning.»);
í hinuai eldri lögum, stjórnarskránni, væri
eigi ságt, að þingmenn væru skyldir að greiða
atkvæði, en heldur eigi hið gagnstæða, en
hjer f þingsköpunum stæði það, til skýringar.
f stjórnarskrá Belga stæði einnig alveg eins
á, og þó væri eigi álitið, að þingsköpin strfddu
á móti stjórnarskránni, heldur að stjórnarskráin gengi út frá þvf sem sjálfsögðu, að
allír væru skyldir, að forfallalausu, að veraá
fundi og greiða atkvæði. Hann vildi einnig
mjnna þingmanninn á, að það væri skylda
forseta að sjá um, að eigi yrði tekið til umræðu neitt mál, er ionifæli í sjer breytingu
á stjórnarskrádni, án þess að þess væri getið í nppáatungunni, og tekið fram í fyrirsögninni. En forseti væri auðsjáanlega ekki
þingmanninura samdóma, þar sem hann f
engn befði tálmað málinu, og mundi þingmanninum vfst eins óhætt ogsjer, aðtreysta
forseta. :
•
h
Benidikt Sveimson sagði, að cauthentisk
FottoQtningv væraeigi bugsanleg, eptir að löggjafarþing væri komið á, heldur einungis
meðan einveldið hefði staðið.
Grimur Thomten sagði, að þessi sama
grein hefði komið fyrir f efri deildinni, og
hefði landshöfðinginn ekkert haft á móti, þótt
hann segði það eigi svo að skilja, að landshöfðingi þyrfti að hafa rjettara fyrir sjer en
1. þingmaður Ársesinga.
Háttdór Kr. FriðriktsOn kvaðst vera á
alveg gagnstœðri skoðun við 1. þingmann
Árnesinga; sjer þætti nógo opt tatað, ef hver
þingmaður mætti tala Ivisw við bverja umræðu, en þyrfti einhter þángmaður enn að
gjöra einhverja, athugasttnd, þá gæti hann
geymt sjer haua lil næstu umræðu. Enda

hefði reynslan á ráðgjafarþingunum sannað
það fyllilega, að fullnóg væri fyrir hvern, að
eiga kost á að tala 6 sinnum um hvert lagafrumvarp, og væru þeir þvi eigi sviptir neinu
málfrelsi. Að því er snerti 36. gr., þá þætti
sjer það íhugunarvert, að lögleiða harðari ákvarðanir. Ef þingmenn væru viðstaddir atkvæðagreiðsluna, þá æltu þeir að greiða atkvæði, en ef þeir vildu komaat hjá að greiða
atkvæði um eitthvertmál, mundu.þeir fánóg
yfirskyn, tjl að vera eigi á fundi, svo að ákvörðunin yrði öll á pappirnum, en eigi í
reyndinni. Hann sagðist vera samdóma þingmanni Árnesinga um það, að það væri óeðlilegt, að þingdeildin skapaði þingmönnum
atkvœði. Eigi sýndist sjer heldur eiga við
í þingsköpunum, að taka upp skýringar á
stjórnarskránni; greinin væri nógu hörð á
undan, og breytingin óheppileg.
Jtfn Sigurðsson kvaðst vera að sumu með,
en að sumuá mótibreytingaruppástungum þeiin,
sem hjer lægju fyrir, þannig gæti. hann eigi
aðhyllzt breytingaruppástynguna við 14 gr.,
því hann vildi eigi þrengja að frelsi þiugmanna á nokkurn hátt, , pg eigi heldur að
málfrelsi þeirra, enda sýndi það ag nú, sem
optar í málum, að þeir tveir jþingmenn, sem
mestan hlut hefðu haft í umræðum þessum,
þótt báðir væru skarpir, hefðu npna þurft á
að halda, að mega fá orðjð optar en tvisvar.
En aptur á móti kvaðst hgnn greiða atkvæði
með breytiDgunni við 36. gr., þar hann í
fyrsta lagi fengi eigi sjeð, að með henni væri
farið i bága við stjóruarskráqa, og f öðru
lagi ætlaðist hann til þess,, að þeir,: sem væru
viðstaddir á þingi, greiddu jafjnan atkvæði,
þegar til ályktunar kæmi. þessa heimtingu
hefðu kjósendur þeirrra gagnvart þeim, enda
kæmi naumast fyrir það .mál, hversu ókunnugnr sem þíngraaðurinn kypni að. vera þvi í
fyrstu, að hann eigi gæti glðggvaþ &jg á því
eptir 3 umræður svo, að honuna væri engin
vorkunn að hafa fengið einhverja fasta skoð,bb eða sannfæring i málinu, sem hann >gæti
og þá einnig sjálfsagt ætti að .láta kojna (
Ijós, þegar atkvæða væri 4eitað> Hpno kgaðst
verða að itreka það, að það væri skyidaþvers
48

378
eins þingmanns, að afla sjer sannfæringar
f hvérjti máfi, og reynsla sfn á þingum að
undanförnu (á ráðgjafarþingunutn), þar sem
sá óvandi hafði við gengizt, að menn hefðu
skotizt undan átkvæðagreiðslu, 'knýði sig til
þess að fylgja breytingaruppástungunni fastlega fram.
Þá var gengið til atkvæða, og fjellu þau
þannig:
1. Breytingaruppástunga 9 þingmanna við
12. gr. samþykkt með 12 atkv. gegn 8.
2. Breytingaruppáslnnga 8 þingmanna við
14. gr. samþykkt með 20 atkvæðum.
3. Viðaúkauppástunga hinna 9 þingmanna
við 14. gr. samþykkt með 11 atkv. gegn
6, og var þá vegna óglöggrár atkvæðagreiðslu viðhaft nafoakall, og sögðu .
Já:
Guðmundur Einarsstín,
Halldór Kr. Friðrikssou,
Einar Ásmundsson,
Einar Guðmundsson,
Grfmur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
ísleifur Gísláson,
PálíPálsson prestur,
Páll Pálsson bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gonnarsson,
Þórarinn Bððvarsson,
þórður þórðarson,
Þorsteinn Jóhsson.
Nei:
Einar Gislason,
Hjálmur Pjetursson,
Jón Signrðsson,
Páll Ólafsson,
Stefán Stephensen,
þorlákur Guðmundsson;
og viðaukinn þannig* samþykktnr með 14 atkvæðnm gegn 6
Benidikt Sveinsson og Eggerl Gunnarsson
greiddu eigi atkvæði.
4. Uppástunga 9 þingmanna^ að 20. gr. falli
bnrt, samþykkt f eintt hfjóði.
■
5. Breytingarttppástunga 9 þihgmanna við
36. gr. samþ. með laatkv. gegn 1.

6. Frumvarpið { heiid sinni með áorðnum breytingúm og með breyttri greinatöiu samþykkt í einu bljóði, og var
frumvarpið þá aptnr sent til efri deildarinnar.

EIN l'MRÆDA
I efri deild alþingis.
Á 45. fundi efri þingdeildarinnar, 23.
dag ágústmán., kom frumvarp til laga um
þingsköp handa alþingi íslendinga samkvæmt
dagskránni til einnar umræðu, og hafði frumvarpinu, eins og neðri þingdeildin hafði
breytt þvf, verið útbýtt meðal þingdeildarmanna 21. s. m.
Forseti gat þess, að hann hefði fengið
álit nefndar þeirrar, er hjer hefði áður verið
kosin f málið, dags. 21. þ. m.; hefði það
að vísn eigi legið frammi prentað hinn lögskipaða tíma, en hann hefði þó efigi viljað
draga málið út af dagskránni, með því að
hann áliti nauðsynlegt, að lifa sem stytzt
undir bráðabyrgðalögum; kvað hann nefudina
skýra frá i áliti þessu, að hún fyrir sitt leyti
hefði ekkertá móti frumvarpinu, eins og það
nú lægi fyrir, og las hann upp álitið, og ef
landshöfðingi og % þingdeildarmanna samþykktn það, að málið yrði tekið fyrir í dag,
mundi svo gjört verða. Bar hann það síðan undir atkvæði þingdeildarmanna, og var
eptir þar um gjörðum tilmælum við haft
nafnakall.
Já sögðu:
Bergur Thorberg,
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Torfl Eínarsson,
1
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,^
Stefán Eiriksson,
Eiríkur Kúld,
þórður Jónasson,
Jón Hjaltalín.
Nei sagði :
Benidikt Kristjánsson, ■
og var það þannig samþykkt með 10 atkvæð-
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pm gegn 1, að frumvarpið skyldi tekið til
umræðu í dag.
■
Varð engin umræða um málið, og var
því gengið til atkvæða, og var frumvarpið í
heild sinni samþvkkt meðlO atkvæðum, og
lýsti forseti því yfir, að það yrði afgreitt lil
landshöfðingjans sem lög, og var það mi
svo látandi:
LÖG
um þingsköp handa alþingi íslendinga.
I. Prófun kjörbrjefa, eiður, forsetar, varaforsetar, skrifarar/kosning þjóðkjörinna alþingisnianna i efri þingdeildina, setoing þingdeild
anna.
1. gretn.
í hvert sinn, er atþingl kemur saman
eptirnýjar kosningar, skal elzti þingmaðnrinn
syórna nmræðum þingsins, þangað til forseti
hins sameinaða alþingis er kösinn. Til þeSs
að prófa kjðrbrjefin, ganga þingmenn eptir
hiutþesti ( 3 deiidir, sem, að svo miklu leyti
serti unnt er, sjeu jafnstórar. Fyrsta deildin
fær annari deildinni, önnur doild þriðju deiid,
og þriðja deild fyrstu deild, kjörbrjef þeirra
þingmanna, sem eru í hverri þeirra um sig.
Sjerhver deild rannsakar kjörþrjef þau, sem
hón þannig hefurtekið við, gjörir uppástungur sinar til þingsinsum kósningar þær, sem
kjörbrjefin hljóða um, og kýs framsögumann.
Uppástungurnar má bera uþp án nokkurs
fyrirvara og mUnnlega;þingið getur með atkvæðagreiðslu um þær gjört ályktun um kosningaruar á sama fundi og uppástungurnar
eru bornar upp. Ályklun úm gildi eða ógildi
kosningar skal gjörð með því að greiða atkvæði með og á móti þvi, að hún sje viðurkennd sem gild. (29. gr. stjórnarskrárinnar).
2. ■. grein.
Eptir að binir nýju þingmenn þar næsl
hafa unnið eið að stjóroarskránni (30.gr.
stjórnarskrárinnar); skai kjósá iorseta og undir
stjorn hans varaforseta og 2 skrifara fyrir
hið sameÍBaðaalþingi. Kosningin gildírfyrir
allann þingtfmann það ár.
Til þess að verða kosinn forseti útheimt-

ist meir en helmingur alkvæða; verði þessum atkvæðafjölda eigi náð við fyrstu atkvæðagreiöslu, skal kosið á ný óbundnurakosningum. Verði þá heldur eigi náð þeim atkvæðafjölda, sem með þarf, skal að eins kjósa
um þá tvo þingmenn, sem flest höfðu atkvæði við aðra kosningu; hafi fleiri hlotið
jafnmörg atkvæði við þá kosningu,skal hlutr
kesti ráða, um hverja tvo skuii kjósa.,■ Fái
þeirbáðirvið hina bnndnu kosningu jafnmörg
atkvæði, skal hlutkesti sömuleiðis ráða, hvor
þeirra eigi að vera fórseti. Eptir sömu reglu
skal farið, þegar kjósa á varaforseta, en er
skrifararnir verða kosnir, skal ,atkvæðafjöldi
ráða.
3. grein.
Síðan skal kjósa óbundnum kosningum
hina 6 þjóðkjörnu alþingismenn, sem eiga
að hafa sæti í efri deild þingsins (16. gr.
stjórnarskrárinnar).
Allir alþingismenniruir
taka þátt i þeirri kosningu. þeir eru rjett
kjörnir i efri deild þingsins, Sena flest fáatkvæði. Hafitveir eða fleiri jafnmörg atkvæði,
skal hlutkesti ráða. Sömuieiðis skal kjósa
nefnd til þess að prófa þau kjörbrjef, gem
fyrst koma fram, eptir að hinni almennu prófun er lokið (1. gr,), ogsvo til þess að.rannsaka kosningar, sern þingið hefur fres^að nð
viðurkenna gildar, eða kærur,. sem snerta
kosningar, sem þegar eru teknar gildar. I
nefnd þessari sitja 5 menn, 3 kjörniraf hinu
sameinaða alþingi eptir þeitn reglum, sem
gilda um nefndarkosningar, og forsetar beggja
deildanna. Láti nefndio uppi skriflega uppástungu, eða leggi hún til, að kosningin verði
álitin ógiid, skulu uppástungur nefndar þessarar ræddar eptir reglunum fyrir 2. úmræðu
lagafrumvarpa (sbr. 13. gr ); en að öðrum
kosli gildir hið sama og ákveðið er í I. gr.
ttm uppástungur deildanna,
4. greiu.í
þar á eptir eru settar hinar tvær deildir þingsinS. í hvorri deildinni fyrtr sig gengsl
elzti þingraaðorinn fyrir kosningu forseíadeildarinnar, sem síðan skalsjáumkosningu
varaforseta og .2 skrifara.
<
Við kosningar þessar skai fylgja regltiaa
48*
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þeim, sem sellar eru í 2. Rr. um hinar samsvarandi kosningar f hinu sameioaða alþingi,
og gilda þær sömuleiðis fyrir allan þingtfmann i það skipti.
5. grein.
Forseti stjórnar umræðunum i hvorri
deild, og sjer nm, að allt fari fram i góðri
reglu.
Hann tekur við öllum skýrslum til
deildarinnar, og annast nm afgreiðslu þeirra
mála, er frá deildinni eiga að fara.
Vilji
hann taka nokkurn frekari þátt i umræðunum, en fylgir af stöðu hans sem forseta,
verður hann á meðan að víkja úr forsetasæti fyrir varaforsetanum.
Forsetinn tekur
eigi þátt i neinni atkvæðagreiðslu.
Forsetar beggja deildanna standa í sameiningu fyrir reikningum alþingis, en samt
getur forseti þeirrar deildarinnar, sem i hlut
á, ávfsað þvf (je, sem þingmönnum ber i
daglaun og ferðakostnað.
J»eir ráða menn,
sem þörf er á, til þingstarfa, og ákveða laun
þeirra. Sömuleiðis standa þeir í sameiningu
fyrir útgáfu alþiqgistiðindanna, ráða útsölumann þeirra og annast um tilsjónina með
skjalasafni alþingis, bókasafni þess og geymslu
á alþingistfðindunum,
Að endingu hafa báðir deildarforsetar
milli þinga vald til fyrir hönd deildanna að
gjöra þær ráðstafanir, sem með þarf, viðvfkjandi hinni innri skipun deildarinnar.
6. grein.
í forföllum forseta gengur varaforseti f
öllu tilliti f hans stað.
7. grein.
Skrifararnir balda undir tilsjón forsetans
stutta bók, þar sem ritað er efni umræðanna
og úrslit þeirra; hún skal lesin upp við byrjun næsta fundar á eptir, og skulu siðan forsetinn oe annar skrifarinn rita nöfn sfn undir
i hana. Enn fremur telja þeir saman atkvæði
við atkvæðagreiðslurnar, eptir að þeir sjálfir
fyrst hafa greitt atkvæði sfn. Sömuleiðis sjá
þeir undir tilsjón forsetans um skrásetning
ályktana deildarinnar, og ritar forsetinn og
annar skrifarinn nöfn sín undir þær. Störfum skal skipt milli þeirra eptir samkomulagi
við forsetann.

8. grein.
Reglurnar að framan (5.-7. gr.) gilda
einnig um forsetann, varaforsetann og skrifarana i hinu sameinaða alþingi, þegar deildirnar ganga saman f eina málstofu annaðhvort samkvæmt 16. og 28. gr. stjórnarskrárinnar, eða til þess að prófa kjörbrjef,
sbr. 3. gr. að framan.
II.

Nefndir.

9. grein.
Hvor þingdeildin fyrir sig getur sett
bæði stöðugar nefndir, sem málum af einhverri tiltekinni tegund skal vfsað til, og
nefndir i einstökum málum, sem þó einnig
seinna má vísa til nýjum málum, þegar efni
þeirra stendur i sambandi við eða er skylt
fyrra málinu. Nefndin getur sjálf bætt tveim
þingmönnum við tölu nefndannanna, ef deildin samþykkir það. Á hverju stigi, sem málið er til umræðu, má setja nefnd, eða vfsa
málinu til rannsóknarnefndar, sem þegar er
sett. Verði þetta gjört, þá er umræður þeg+
ar eru byrjaðar, skal síðan fresta þeim. Tala
nefndarmanná skal ávallt standa á stöku.
10. grein.
Nefndin kýs, jafnskjótt og hún er komin saman, forseta og skrifara, og á þeim
tima, er henni þykir þaðhentugt, framsögumann.
Nefndin lætur uppi álit, sem skal
prentað og útbýtt, og má eigi ræða það f
deildinni, fyr en að minnsta kosti einn dagur er liðinn frá þvi það var gjört.
III. Lagafrumvörp.
11. grein.
Lagafrumvörp skulu vera samin í lagaformi. f‘au skulu, hvort heldur sem þau
koma frá stjórninni eða frá þingmanni i deildinni eða frá hinni deildinni, lögð fyrir á
fundi og vera prentuð og þeitn útbýtt I degi
fyr, en þau verða tekin til fyrstu uraræðu.
Ekkert lagafrumvarp má samþykkja til fullnaðar, fyr en það hefur verið rætt þrisvar
sinnum i hvorri þingdeildinni um sig (27.
gr. stjórnarskrárinnar).
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12. grein.
Við fyrstu umraðu skal ræða frumvarpiö í heild sinni. Eptir að búið er að
rœða frnmvarpið á þennan hátt, skal leyta
atkvæða um, hvort það skuli ganga til annarar umræðti.
13. grein.
Við aðra umraðu, sem eigi má eiga
sjer stað, fyr en 2 dagar eru liðnir frá því,
að fyrstu umræðu var lokið, skal ræða hinar einstökú greinir lagafrumvarpsins með þar
til heyrandi breytingaruppástungum i þeim
köflum, sem forseta þykir við eiga. Jafnskjótt og búið er að ræða hvern kafla, skaf
gengið lil atkvæða um greinirnar i honum
og þar til heyrandi breylingaruppástungur.
Að endingu skal gjört út um það með atkvæðagreiðslu, hyort frumvarpið i þvi formi,
sem það nú er f, skuli koma til þriðju umræðu.
14. grein.
Við þriðju umrœðu, sem eigi má fram
fara fyr en 2 dagar eru liðnir frá því, að
lokið er annari umræðu, og eigi gjöra við
hana breytingaratkvæði af öðrum en nefndinni, meiri eða minni hlula i nefndinni, landshöfðingja eða að (ninnsta kosti 3 þingmönnum i efri deildinni og 6 I neðri deildinni,
Bkal ræða breytingaratkvæðin, þær greinir, er
breytingáratkvæðin eru gjörð við, og lagafrurhvarpið serti heild I einu iagi eða í köfluni eptir ákvörðun forseta, og greiða atkvæði um breytingaratkvæðin, Eptir að því
nwst annar skrifarinn roeðtilsjón forsetaná
hefui* skrásett lagafrumvarpið samkvæmt öllum þeím atkvæðagreiðsluni, sem fram hafa
ferið áður, sfcal lesa það úpp, að svó miklú
leyti sem forseta þykir þörf á, og aft endingu
setja það undir atkvæði í heild sjjmi.
Enginn má við neina umræðu taka til
máls optar en tvisvar i sdma máli, nemaframsögumaður og laodshöfðingi.
þó er ávallt
heimitt að biðja sjer taljóðs um fyrirkómulag
á atkvæðagreiðslu, um gæzlu þingskapa, og
tii að breinsa sig nndan áburði.
15. greia.
þegar lagafrumvarp er saroþykkt á þennan

hátt í þeirri deild, þar sem það fyrst er
borið upp, sendir deildarforsetinn það í því
formi, er það er samþykkt í, forseta hinnar
deildarinnar, og mælist til, að hann leggi það
fyrir deildina (28. gr. stjórnarskrárinnar).
Við umræðurnarum frumvarpið í þessari deild skal fylgja hirtum sðmu reglum,
og setlar eru áð framan viðvikjandi umræðunum nm það í þeirri deild, þar sem það
fyrst er borið upp.
16. grein.
Verði frumvarpið á þennan hátt óbreylt
sámþykkt i hinni þingdeildinni, sendir foreeti
delldarinnar það landshöfðingja.
17. grein.
Ef deildin aptor á móti gjörir breytingar á frnmvarpi þvf, sem henni hefur verið
sent, skal senda það aptur eins og þvi befur
verið breytt, til þeirrar deildar, þar semþað
fyrst er borið upp (28. gr. stjórnarskrárinnar).
Ef mátiðáður hefur verið rætt f nefnd, sendir forsetinn f þessari deild nefndinni þegar 1
stað frnmvarp það, sem hannhefur tekift við.
Eptir að frumvarpið i þvi formi, sem það
hefur fengið i hinni deildioni, og álit nefndarinnar um það er prentað, og þvfhefurverið útbýtt 2 dögum áður, skal taka þáð til
umræðu á þann hátt, setn fyrirskipaður er
um 3. umræðu iagalrumvarps (14. gr.), eo
þó er hverjum þingmanni heimilt að gjöra
breytingaruppástungur. Ef defldih feitst á
frumvarpið i því formi, sem samþykkt er i
binni deildinni, sendir forseti deitdarinnar
landshöfðingja það. En gjöri deildinbreytingar áþvf, sendir foreetinn það í hinunýja
lörini þuss hinni deiidinni (28. gr, stjórnarskrárinnár).
18. grein.
Failistþessi deild eptir umræðu samkvæmt þeim reglum, sem settar eru i 47.
gr., á fromvarpið ( þvf formi, :setn það nú
hefur, skal forsetinn senda landshðfðingja það.
En verði því breytt, sendir forseli deildarinnar
forseta hins sameinaða alþingis frumvarpið og
mælist til, að hann leggi það fyrir hið sameinaða alþingi (28. gr. stjórnarskrárinnár).
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19. grein.
Forseti hins sameinaða alþingis kaJlar
síðan saman báðar deildir þingsins, og leggur frumvarpið fyrir til einnar umræðu íhinu
sameinaða þingi i því formi, sem það hefur
fengið við siðustu atkvæðagreiðslu, eplir að
búið er að prenta það og því hefur verið
utbýtt 2 dögum áður. Við þessa umræðu
er hverjura þingmanni beimilt að gjöra hreytingaralkvæði, og skal með tilliti til þeirra
fylgja þeim reglum, sem settar eru í 23.gr.
Eptir að húið er að ræða þau og frumvarpið
sjálft í heild sinni lætur forseti ganga lil atkvæða. þegar alþingi þannrg myndar eina
málstofu, þarf til þess að gjörð verði fullnaðarályktun á máli, að tveir þriðjungar þingtnanna úr hvorri deildinni um sig sjeu á
fundi og eigi þált ( atkvæðagreiðslunni; ræður þá atkvæðafjöldi úrslitum um hin einstöku máls-atriði, en til þess að lagafrumvarp
verði samþykkt i heild sinni, þarf aptur á
móti að minnsta kosti, að tveir þriðjungar
atkvæða þeirra, sem greidd eru, sjeu með
frumvarpinu. Til þess að Trurovörp til tjárlaga og fjáraukalaga verðisamþykkt, útheimtistsamt að eins atkvæðafjöldi (28.gr. stjórnarskráritinar).
Verði frumvarpið samþykkt, skal forseti
hins sameinaöa alþingis senda landshöfðingja
það; að öðrum kosti felltirþað uiður.
IV. Frumvörp til stjórnarskipunarlaga.
20. grein.
Lagafrumvörp, sem hafa inni að halda
breytingar á stjórnarskránni eðá viðbót við
hana, skuiu í fyrirsögninni vera nefnd sern
frumvörp til stjórnarskipunarlaga; sjeu þau eigi
nefod svo, vfsar forseti þeim frá. Breytingaratkvæði, sem hafa inni að halda breytingar á
stjórnarskránni eða viðbót við hjana, verða að
eins gjörð við frumvörp til< stjornarskipunarlaga; verði þau gjörð yið önnur fromvörp,
vísar forseti þeira frá.

(26. gr. sljórnarskráiinnar), sem skal lagt
fyrir neðri deildina fyrst, skal í deildinni setja
þrjggja manna nefnd.,
Uppástungur frá þessari nefnd skulu
koma tvisvar sinnum til umræðu eptir reglnnum um aðra og þriðju umræðu. Hið sama
gildir, ef efri deildin setur nefud i málinu
um álit yfirskoðnnarmannanna; að öðrum kosti
skal deildini útkljá málið í einni umræðu.
Vl. Aðrar ,sjerstakar uppástungur.
22- grein.
Aðrar sjerstakar uppástungur en lagafrumvörp skulu vera samdar í ályktunarformi,
og skal sagt til þeirra á fundi. þingdeildin
ályktar þá á öðrum fundí eptir uppástungu
forsetans, hveruig ræða skuli uppástunguna.
Samt má eigi útkljá neina uppástuDgu á sama
fundi, og gjörð er ályktun um, hvernig skuli
ræða hana.
VII. Breytingaratkvæði og breylingar yið þau.
23. grein.
Breytingaralkvæði við þau lagafrumvörp
og þær uppástungur, sem eru til umræðu,
skulu vera prentuð ■.og þeim útbýtt daginn
áður, en þau eru rædd á fundi. Ef stungið
er upp á að skipta atkvæðagreiðslu um lagagrein, er það skoðað sem breylingaratkvæði
(sbr.36.gr.). Breylingar við breytingaratkvœöi má hver bera upp við byrjun þess
fundar, þá er þau skulu tekin til umræðu.
f»ó skulu þær þá vera prentaðar, og þeim
þegar útbýtt. Nefndin getur einnig borið upp
breytingaratkvæðl með jafnstuttum fresti, en
aörir einungis, þegar þingdeildin samþykkir
það.. Til þess að hera upp breytingar við
breytingaratkvæði, þarf aldrei fleiri en eiaa
þingmamv(sbr.; 14. grein);.
VIII.

Fyrirspurnir.

S
24. grein.
Æski einhver alþingismaður að bera upp
í annari hvorri þingdeildinni opinbert málefni,
V. Álit vfirskoðnnarinanna.
og beiðast þar um skýrslu landshöfðingja(37.
21. grein,
gr. stjórnarskrárinnar), skal þetta gjört með
Til þess að ræða álit ySrskoðunarmanna fyrirspurn, sem fengin sje forseta, og skal
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hún vera skrifleg og greinilega samin. Skýrir
forseti síðan frá fyrirspurninni á fundi, og
sker deildin umræðulaust á öðrum fundiúr,
bvort gjöra megi fyrirsþurnrna.
Verði það
samþykkt, sendir íforseti iahdshðfðingjanum
fyrirspumina, og verður hön svo borinupp
og rædd á futidt þará eptir/ Við þessa uiriræðu má eigi gjöra neina ályktun.

á fundi skýrt frá þvf, afhent nefnd þeirri,
sem sá, er tekið hefur málefnið að sjer til
flntnings, haimtar, að það sje' feögið, svo
framarlega sem slik nefnd er sett. Um sjerhvert málefni, sem vísað er til néfndar, skal
út af fyrír sig eða í sambandi við ðunur
málefni, sein vísað er til blutaðeigandi nefndar, látið uppi álit og skýrt frá/hvortnefndin
finni ástæðu til að gjöra uppástungu um það
til þingdeildarinuar eða ekki;
Uppástungumar verða fæddar í eitt skiþti eptir' þeim
reglum, sem gifda um aðra umræðu lagafrumvarps. Um þan málefni, sem nefridin
eigi finnur ástæðu til að gjöra oppástungu
um, svo og um málefni, sem eigi er vísað
til neinnar nefndar, má berauppuppástungnr í þingdeildiMii, og verða þær ræddar á
sama hátt og nefndaruppástongur ömmálefni. Frá ávðrpum eða þess kouar máiáleitunum skai sagt á ftmdi f þingdeildrnni; og
annast síðan forsetr um, að þær vérði lagðar
fram á lestrarsalinn undirti|sjón skrifaranha.
Ef forsetinn eða sá, sem tekið liefur þær að
sjer til flutnings, æskir, að þær verði lesnar
upp, skal umræðulaust leita atkvæða um það
á öðrum fundi seinna, en samt má að eins
leyfa að lesaþær npp, ef % hlutar aí- þeim
þingmönnum, sem eru við, samþykkja það.
þyki þingdeildinni ekki ástæða tiij -að
gjöra ályktun um eitthvert málefni, getur hún
visað því til landshðfðingjans eða fáð^jafans
(39. gr. stjórnarskrárinnar).

IX. : Apturköllun, frávísun, um að taka fyrir
næsta málið á dagskránni.
2.5. grein.
Bæði stjórnarfrumvörp ög frumvörp frá
þingmönnum deildarinuar má kalia aptur á
hverju stigi sem umræðurnar eru, ert hver
annar þingmaður, sem vili, getur þá jafnskjótt
tekið þau upp aptur. Hið samagildir og um
uppástungur og breylingaratkvæði.
26. grein.
þegar fyrifspnrn, nþpásturiga eða breytingaratkvæði eru borin upp og útlistuð, er
sjerhverjum þingmanni heimilt að kfefjast
þess, að þeim sje vísaðfrá. Kröfuna skal
komafram með, áðor en nokkurannar en
sá, sem gjörir uppástunguna eða ber upp
fyrirspurnina, hefur talað. þingdeildin sker
þá umræðulaustúrþvi, hvort henni skttli
visað frá. Meðan á umræðunnm 6tendur, má
einnig gjöra uppástungu, sem byggð sje á
ástæðum,um,»ð taka skuli fyrir- hið næsta
mál á' dagskránni, en samt skal þessi uppástunga vera skriflega tiikytmt forsetánnm
fyrirfram.

XI.
X. Utanþings máiefni.
27. grein.
Hvorug þíngdeildin má taka við neinu
málefni, nema eihhver þingdeiidarmanna taki
það 'að sjer til flulnings (38. gr. stjórnarskrárínnarj.
Hjer með skuln taldar bænarskrár, ávörp, kærur og þess konar málaleitanir frá
ntanþiBgsmðnnnm. Sje þess konar málefni
stýlað tii þingsins í heild þess, skal það áfhbnt þeirrí'déildihhi, ef'8á*:þingmáð(irf'áeæti
í, Bem hefár tekrö það að sjer til ffutnings.
Sjerhvert málefni skál, feptir að foráetf hefur

Umræðurnar, dagskráin. r. . ,

:
' ■
28. grein."
Sjerhver þingrtiáður, sem hefur óskað
að taka til máls, ogfenglð leyfi til þes», skal
standa upp frá sæti sfnu og mæla frnðan, og
skal haun ávalt víkja ræðu sinui til forsetans. Enginn má ávarpa annan þingmann
eða nefna hannnáfni.
- 29. grein.
Engtt' fæðu má balda á þann hátt, að
skrifað mál sje lesið öpp. Þessi feglá gfidir
i
samt
eigi urh forsetðnn hje fulltrúh stjófriarinnar.
'
' r
i
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30. grein.
Forselí gefur venjuiega þÍDgmönnum
færi á að taka til máls í þeirri röð, er þeir
beiðast þess; samt getur hann gjört undantekniog frá þessu tneð tilliti til framsögumannsios, svo og, til þess að ræður með og
á móti þeirri uppástungu, sem verið er að
ræða, skiptist á, eða til þess að láta þingmann gjöra gtulta leiðrjettingu eða athugasemd, aem snertir sjálfan hann.
Landshöfðinginn eða aðstoðarmaður hans
eiga rjett á að biðja sjer hljóðs eins opt og
þeir vilja, en gæta verða þeir þingskapa (34.
gr. stjórnarskrárinnar).
31. grein.
Sjerhver þingmaður er skyldur lil, að
gefa sig undir úrskurð forsetans að þvf leyti,
er snertir viðhald á góðri reglu.
Ef þingmaður tviavar á samn fundi , hefur veriö áminntur, getur forseti stungið upp á því við
þiiigið, að hontim sje alveg synjað þess, að
taka til máls á þeim fundi. Skyldi almennari óregla kofna upp, er það skylda forsetans að gjöra hlje á fundarhaldinu um stund,
eða, ef nauðsyn er til, siíta fundinum alveg.
32. grein.
það þykir koma í bága við góðu reglu,
að þingmenu gjöri góðan eða illan róm að
einhverju.
,
33. grein.
Þyki forseta, að umræðurnar dragiat úr
hófi fram, getur hann stungið npp á, að
þeim verði lokið, og gjörlr þingið út um það
umræðulaust.
Sömuleiðis getá 4 ' þingmenn
í efri deildinni og 8 i neðri deildinni krafizt
þess, að greidd sjeu atkvæði um það, hvort
umræðum skuli lokið.
Nöfn þessara þingmanna skulu rituð í gjörðabókina og lesin
upp.
34. grein.
Forsetinn ákveður við lok hvers fundar
dagskrá fyrir næsta fund deildarinnar.
þó
má ákveða hana eptir ályktun deildarinnar,
þegar 4 i efri og 8 í neðri deildinoi krefjast
þess sjcriflega, og gjöra uppástungu utntiltekna dagskrá.
Slfka kröfu og uppástungu
skal, ef farið er fram á, að tiltekið mál sje

látið ganga út af dagskránni, afhenda forsetanum sama dag, og dagskráin er sett; að
svo miklu leyli, sem farið er fram á, að tiltekið mál skuli tekið á dagskrána, skal það
tilkynnt þinginu við lok þess fundar, innan
hvers eða á hverjum uppástungan er afhent.
Um uppástunguna skai, án þess að umræður
fari fram, greiða atkvæði við byrjun næsta
fundar. Sje hún felld, er þar með samþykkt
dagskrá sú, sem forsetinn befur sett. íegar
dagskrá eigi er sett með ályktun þingsins,
getur forseti breytt röðinni á þeim málum,
sem eru á dagskránpi, og iátið mál, sem er
á dagskránni, ganga úr, ef hann skýrir þinginu frá þeim áslæðum, sem hann hefur til
þess; en hann getur að eins látið taka fyrir
mál, sem eigi er sett á dagskrána, þegar
það er samþykkt samkvæmt 43. gr.
XII.

Atkvæðagreiðsla.

35. grein.
Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun um
neitt mál, nema að minnsta kosti 2 þriðjungar þingmanna sjeu á fundi og greiði atkvæði.
Skyidur er bver þingmaður að vera við staddur, þeg-ar atkvæði eru greidd, nemahannhafi
lögmæt forföll, eða fararleyfi (42. gr.), Nú
greiðir þiugmaður ekki aikvæði, að viðhöfðu
nafnakðlli, og er hann þá skyldur að leiða
rök að þvi, hvers vegna hann ekki greiðir
atkvæði. Ber forseti þá undir þing eða þingdeiid, hvort ástæður þingmannsins skuli gildar taka. Ef þing eða þingdeild ógíldir ástæður þessar, skal svo álíta, sem þingmaðurinn hafi greitt atkvsði með meiri hlutanum. Sama á sjer staö, ef hann skorast undan að gjöra grein fyrir aðferð sinoi. í Í*ó er
bouum heimilt að láta bóka raálavöxtu, Afl
ræður við atkvæðagraiðshir, nema þar um
öðruvísi sje ákveðið f stjórnarskránni og
þingsköpunum.
36. grein.
Það er á valdi forseta, hvernig haan
skiptir atkvæðagreiðslunni, og í hverriröð
og innbyrðis sambandi hún fer frana; þó getur
þiugdeildin, ef 4í efriog 8 I neðri deildinni
kreíjast þess, breytt ákvörðun forseta, epUr
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að einn af nppástnngnmönntim og forseti,
hvor um sig, hafa tekið einu sinqi til máls.
þó má þingmaður heimta, að atkvæðagreiðslnnni um breytingaratkvæði sje skipt.
Tilmæli nm það skulu vera koroin fram, áður
en umræðurnar byrja (sbr. 23. grein).
37. grein.
Forseti hefur í öllum tilfellum, er hann
hefur ástæöu til að halda, að allir sjeu á
einu máli, vald til að lýsa þvi yfir, að gjört
sje út um eitthvert atriði, sem kemur undir
atkvæði, án atkvæðagreiðslu, ef enginn krefst
þess, að hún fari fram, — þó skal undantekið, er lagafrumvarp eða önnur sjerstök
uppástunga verður samþykkt til fullnaðar.
Að öðru leytl fer atkvæðagreiðsla jafnaðarlega fram á þann hátt, að þeir þingmenn,
sem sitja í sætum þeim, sem ákveðin eru
handa þingmðnnum, standi upp; á þennan
hátt skal atkvæði greiða bæði meðogámóti;
skrifararnir telja atkvæðin. Forseta er samt
heimilt að láta atkvæðagreiðslu fram fara með
nafnakalli, annaðhvort þegar í stað, eða eptir
að atkvæðagreiðsia befur fram farið á venjulegan bátt, ef honnm virðist efasamt, samkvæmt skýrslum skrifaranna, hvernig hún
hafl fallið.
Sömuleiðis geta 3 þingmenn f
efri deildinni og 6 f neðri deildinni kraflzt
þess, áður en atkvæðagreiðsla byrjar, að
greidd sjeu atkvæði um eitt eða fleiri atriði
með nafnakalli. Nöfn þeirra þingmanna, sem
heimta nafnakall, skulu lesin upp.
XIII.

39. grein.
Fundir beggja þingdeildanna og hins
sameinaða alþingis skulu haldnir f heyranda
hljóði. í*ó getur hlutaðeigandi forseti eða 4
þingmenn í efri deildinni og 8 í neðri deildinni krafizt, að öllum utanþingsmönnum sje
vísað burt, og skal þá þing það, er hlut
á að máii, skera úr, hvort ræða skuli málefnið í heyranda hljóði eða á heimulegum
fundi (40. gr. stjórnarskrárinnar).
40. grein.
Hlutaðeigandi forseti skipar fyrir um það,
hvernig mönnum verði gefinn kostur á að
koma á fundi þá, sem haldnir eru í heyranda hljóði.
Áheyrendurnir eru skyldir að
vera kyrrir og hljóðir. Brjóti nokkurá móti
þessu, geturforseti látið vísa þeim burt, og,
ef þörf er á, öllum áheyrendum.
41. grein.
Bæði umræður þingdeildánna og hins
sameinaða alþingis verða prentaðar í tfðindum, sem til þess eru ætluð.
XV.

Burtfararleyfi.

42. grein.
Sje þingmaður forfallaður að koma annaðhvort á fundi hins sameinaða alþingis eða
þingdeildanna, er hann skyldur til að skýra
hlutaðeiganda forseta frá forföllum sinum í
tækan tfma.
Burtfararleyfl af þingi getur
hlutaðeigandi forseti veitt um 2 daga, ef
nanðsyn krefur; fyrir lengri tíma þarf til þess
samþykki hlutaðeigandi þingdeildar.

Kosningar.

38. grein.
Kosningar fara fram eptir atkvæðafjölda
á þánn hátt, sem ákveðið er f 2. gr.; þó
nægir einn þriðjungur þeirra atkvæða, sem
greidd eru, til þess að verða kosinn f nefndir þær, sem deildirnar setja. Sjerhver kjörmiði, sem fleiri eða færri nöfn standa á, en
greiða skal atkvæði um, eða sem hefur inni
að halda nafn, sem eigi er nógu greinilega
tiltekið eða ekki á við, er ógildur.
XIV. Um það, hvort fundir skuli fram fara
f heyranda hljóði, prentun umræðanna.

XVI.

Afbrigði frá þingsköpunum.

43. grein.
Eptir uppástungu forsetans eða skriflegri
uppástungu frá 4 þingmönnum f efri deild
og 8 f neðri deild, má, svo framarlega sem
landshöfðingi aðhyllist uppástunguna, bregða
úl af þingsköpum þessum, nema því að eins
að það sje komið undir ákvörðunum f stjórnarskránni, ef 3/4 hlutar af þeim, sem greiða
atkvæði, eru ásáttir um það.
44. grein.
Það, sem fyrir er mælt í 26., 28., 29.,
30.,

31., 32., 33., 36., 37., 38., 39., 40.,
49
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42. og 43. gr. að framan um þingtleildirnar,
gildir einnjg um bið sameinaða alþingi, þegar
það gengur í eina málstofu í þeim tilfellum, sem getið er i 8. gr. að framan, að svo
miklu leyti, sem það getur átt við um um-

ræður þess. f>a.r sem í tjeðum greinum er
miðað viðákveðna tölu þingdeildarmanna,
skal í hinu sameinaða alþingi koma 12 í
slaðinn fyrir 8 1 neðri og 4 i efri deildinni,
og 9 í staðinn fyrir 6 og 3.

IX.
FRUMVARP

2. grein.
Fyrir að skoða skjöl skipsins, eins og
fyrir skipað er I 3. gr. í fyrnefndri tilskipun,
skal greiða þeim lögreglustjóra eða umboðsmanni hans, sera heldur rannsóknina, 10
aura af hverjum ton af rúmmáli skipsins, og
skulu þeir rita vottorð á skipverja-skrána nm,
að rannsóknin hafi verið gjörð, og að fyrir
það hafi verið greitt gjald það, sem fyrir er
skipað. Samt skal með þeirri undantekningu,
sem er í niðurlaginu á fyrrí greininni, færa
niður gjaldið utn helming eða 5 aura, þegar
gjörð hefur verið rannsókn áður á skipinu á
sömu fiskiferð og í sömu sýslu.
Þegar umboðsmaður lögreglnstjórans
hefur skoðað skipaskjölin fyrir hans hönd,
skai gjaldinu skipt jafnt milli þeirra.

til laga um breytingu á tilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland o. fl., 12. febrúar
1872.
I. grein.
þegar útlent fiskiskip, sem áðnr i neyð
sinni hefur leitað hafnar á íslandi, og tilkynnt það á þann hátt, sem fyrir skipað er
í 3. gr. i tilsk. um fiskiveiðar útlendra við
ísland o. fl., 12. febrúar 1872, og hafi verið
ritað vottorð á skipaskjölin nm rannsókn þá,
sem fram hefnr Tarið, seinna í sömu fiskiferðinni, það er að skilja, án þess það hafi
leitað hafnar annarstaðar en á Íslandi, og
áður en 2 mánuðir sjeu liðnir, kemst i þær
kringnmstæður, að það verði í neyð sinni að
leita hafnar á ný í hinni sömu sýslu, en þó
eigi vegna sóttar, sem komin er npp meðal
skipverja, skal eigi vera þörf á, að tilkvnna
það yfirvaldinu þar á staðnum, svo framarlega sem skipið eigi liggur við landið lengur en einn sólarhring á, þaun hátt, að það
geti haft samgöngur við land. Lögreglustjórinn eða umboðsmaður hans þar á staðnum skulu hafa nákvæmar gætnr á því, að
eigi verði farið kringum þessa ákvörðun, og
þegar í stað halda rannsókn þá, sem með
þarf, ef nokkur grunur kpmur upp. Komizt
það upp við rannsókn þessa, að farið bafi
verið kringum lögin eðá brotið hafi verið
gegn þeim, skal skipstjórnarmaður, auk þess
sem hann er sekur að : lögum, enn ■, fremur
greiða lögreglustjóranum gjald, 10 aura af
hverjum ton af rúmmáli skipsins, fyrir rannsókn þá, sem fram hefnr farið, og skal rita
það á skjöl skipsins.

Athugasemdir
við lagafrumvarp þetta.
Samkvæmt skipun frá stjórn sinni hefur
frakkneski sendiherrann i Kaupmannahöfn
vakið máls á því, að þegar hin 3. gr. í tilskipun um fiskiveiðar útlendra við Island og
fl., 12. febrúar 1872, er skilin eins og danska
sijórnin gjörir, á þá leið, að henni skuli beitt
í hvert skipti, sem útlent fiskiskip leitar
hafnar á íslandi íneyð sinni, þá geti það eigi
að eins vuldið hlutaðeigandi skipsútgjörðarmönnum mikils kostnaðar, heldur geti einnig
hlotizt af því mikil tímatöf og fyrirhöfn, eptir
sem til hagar á íslandi, þar sem skipstjórnarmaður, sem hefur orðið að leita inn á firði
á fslandi, optsinnis sje neyddur til að ferðast margar mílur, til þess að tilkynna yfirvaldinu orsökina til þess, að hann hafi lagzt
við akkeri, og láta rita vottorð á skipaskjölin.
Sendiherrann fór þess því á leit, að tjeðri
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ákvörðun yrði breylt á þá leið, að greiða
skyldi að eins gjaldið í fyrsta skipti, sem
fiskiskip leitar liafnar í neyð sinni, og þá ef
vera skyldi með 6 sk. af hverjum ton af
rúmmáli skipsins, hvort sem lögreglustjórinn
sjálfur eða umboðsmaður hans ritaði vottorð
sitt á skjölin, og skyldi rita kvittun fyrir
greiðslu gjaldsins á skipverjaskrána, sem
hiutaðeigándi yfirvald ávallt gæti heimlað fram
sýnda. J»á er utanríkisstjörnin séndi stjórnarráðinu brjef þetta frá sendiherranum, lagði
hún mikla áherzlu á, að gjörð yrði leiðrjetting á þvi, sem kært væri yfir, með því frakkneska stjórnin ávaiit hefði verið mjög fús til
þess að láta í tje aðstoð sina, þegar það
héfði komið til tals að heimta inn gjald þetla,
en það væri oþt tvfsýnt, hvort gjaldið fengist án aðstoðar stjórnarinnar, enda gæti þetla,
hvort sem er, hægiega orðið að þrætumáli.
J>ar sem stjórnarráðið verður að halda
þvi föstu, að fyrnefnd lagagrein sje rjett skilin
á þann hátt, sem sagt var að framan, hefur
það í tilefni af þessn verið íhugað, með
hverju móti yrði farið eptir ósk frakknesku
stjórnarinnar um að gjöra breyting á þeim
reglum, sem nú giida um þetta efni, og hefur
stjórnarráðið í því skyni látið semja frumvarþ það, sem prentað er að framan, til þess
það verði lagt fyrir alþingi í ár, og skal um
það gjöra þær athugasemdir, sem hjer skal
skýrt frá.
Að því leyti, sem fuilt svo mikið er
kvartað yfir tílkynningu þeirri, sem fyrirskipuð er, og yfir því, að gjaldið eigi að greiða
optar en einu sinni, hefur það fyrst verið íhugað, hvort undan fella mætti tilkynninguna
i ákveðnum tilféllútú, án þess það kæmi i
bága við tilgang lagaboðsins. Stjórnarráði'ð
hefur samt sem áður eigi þótzt geta stungið
upp á þvf, að fara svo langt í því tilliti, sera
sendiherrann befur óskað, þar sem það eigi
gæti samrýmzt við tilhlýðilega umsjón með
því, að verzlunarlögunum og skattgjaldalögunum sje fylgt, og með heilhrigðisáslandi
skipanna, sem hleypa inn á hafnirnar, þvi ef
það að eins skyidi tilkynnt f fyrsta skipti, þá
er fiskiskip leitar hafnar á lslándi neyðar

vegna, þá væri engin trygging fyrir því, að
skipið eigi á þeim tíma, sem er liðinn frá
þvf það leitaði hafnar i fyrsta skipti til þess
það kemur aptur, hafi verið í útlöndum eða
haft mök við önnur skip. Eins og þess vegna
er stungið upp á þvf í 1. gr. frumvarpsins,
að eigi megi með neinu móti sleppa lilkynningunni, þegar skipið sökum sótlar, sem
komin er upp meðal skipverja, leiti á ný
hafnar í neyð sinni, þannig befur það þótt
nauðsynlegt að áskilja, að það verði eigi
undan fellt, að tilkynna yfirvaldinu um komu
skipsins, þegar það á þeim tíma, sem liðinn
er frá því það síðast leitaði hafnar, hefur siglt
inn á höfo erlendis, og þar getað tekið vörur til íslands, sem gjald hvílir á. En þólt
undanþáganírá því, að tiikynna yfirvaldinu um
komu skipsins, sje þannig takmörkuð, er samt
of mjög hætt við þvl, að farið verði kringum
verzlunarlögin og skattgjaldalögin, nema enn
fremur það skilyrði sje sett, að það sje í sömu
sýslu að skipið leiti hafnar á ný, með
því lögreglustjóri þá við rannsókn þá,
sem þegar er fram farin á skjölum skipsins, hefur haft tækifæri til, að komast
að raun úm, hvort ástæða sje til að gruna
skipið, og hefur enn fremur þót*- ’ið eiga,
að stinga upp á, að skipstjórinn því að eins
skuli vera laus við að tilkynna lögrcglustjóranum um komu skipsins, að eigi sjeu liðnir
2 mánuðtr, og að skipið liggi eigi á höfn
lengur en sólarhring í mesta lagi.
Að því leyti, sem kæra sendiherrans því
næst nær til hins mikla kostnaðar, sem flýttir af því, sem ákveðið er í 3. gr. tilsk., þá
hefur stjórnarráðinu fundizt, að hann hafi
hokkuð til síns máls, og vegna þess er í 2.
gr. frtirnvarpsins stúngið upp á, að ef skipaskjölin verði skoðuð aptur í' sömu sýslti, þá
skuli að eins greiða hálft gjáld, en að þau
skip, sem brotið hafa gegn lögunum, og með
því gefið tilefnrtií rannsóknar, skuli þó eigi
njóta þessarar tilslökunar. t*að þýkir hæfa,
að láta gjaldið ,við fyrstu rannsóknina vera
10 a: fyrirhvern ton af rúmmáli skipsins, og
með því gjaldendum stendur á sama, hvort
lögreglusljóri eða umboðsmaður hans skoði
49*
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skipaskjölin, er þar að auki stungið upp á
því, að gjaldið skuli vera hið sama, hver sem
svo framkvæmir rannsóknina, en ef það er
umboðsmaðurinn, þá skal skipta gjaldinu jafnt
milli hans og lögreglustjóra.

FYRSTA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 4. fundi efri þingdeildarinnar, 7. dag
júlímán., kom frumvarp lil laga um breyting
á tilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland
og fl., 12. febr. 1872, samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu.
Tók enginn til máls, og leitaði forseti þvi
atkvæða um, hvort málið skyldi ganga til 2.
umræðu, og var það samþykkt. þá varleitað
atkvæða um, hvort nefnd skyldi kjósa í málið.
Var því neitað með 10 atkvæðum gegn 1.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 6. fundi efri þingdeildarinnar, 9. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránni til 2.
nmræðu frumvarp til laga um breyting á
tilskipun um fiskiveiðar útlendra við íslarid
og fl., 12. febr. 1872.
Sighvatur Árnasonk\tf> eigi mnndu þörf
að fara mörgum orðum um mál þetta, og
kvaðst vona, að þvi hvorki yrði breytt, þegar um neyðartilfelli væri að ræða, nje að
þingið Ijeti það falla niður, því menn ættu
að hafa sjer hugfast, að sýna línkind, þegar
svo á stæði.
Pórdur Jónasson kvaðst fallast á það, er
þingmaður Rangæinga nú hefði mælt; sjálft
málið væri einfalt og óbrotið. Tilefni þess
væri lagaboðið frá 1872, um sigiingu útlendra
fjskimanna, sjér í lagi Frakka, til íslands, og
væri þeim þar gjört að skyldu, ef þeir kæmu
hjer inn á hafnir, að sýna skipspappfra sína
og fá áteiknun sýslumanns á þá; þetta væri
upphaflega skilið svo, að það að eins ætti
við bina fyrstu komu þeirra, en stjórnin hefði
lagt þann skilning í orðin í 3. grein, að þau
innibyndu öll skiptin, sem skipin kæmu það

árið, og það hefði gefið frönsku stjórninni
tilefni til, að bera sig upp undan þessu, en
mest þó vegna þess tafa, sem af því leiddi,
þegar skipherrann þyrfti að fara á fund sýslumanns með skipskjölin, þvi hann væri opt f
fjarlægð. Lagaboðið hefði þvi fyrir seinni
komur skipsins sett gjaldið niður uin helming, og mundi hin franska stjórn að öllum
líkindum gjöra sig ánægða með þessa tilslökun, og kvaðst hann því vona, að þingið
mundi aðhyllast frumvarp þetta, eins og það
lægi fyrir.
Forseti kvaðst, fyrst eigi fleiri tækju til
máls, vilja bera frumvarpið undir atkvæði;
ekkert breytingar- nje viðauka-atkvæði væri
fram komið við það.
Var þá borin upp 1.
grein frumvarpsins og samþykkt, því næst 2.
grein, og var hún einnig samþykkt. þá var
frumvarpið borið upp i heild sinni, og var
það samþykkt; því næst var leitað atkvæða
nm, hvort frumvarpið skyldi ganga til 3. umræðu. Var það samþykkt með 10 atkvæðum.

þRlÐJA UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á 8. fundi efri þingdeildarinnar, 12. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránni til 3.
umræðu frumvarp til laga um breytingu á
tilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland,
12. febr. 1872.
Umræðulaust var gengið til alkvæða i
þvi máli, og frumvarpið í heild sinni samþykkt
í einu hljóði.

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á ellefta fundi neðri deildar alþingis,
14. dag júlímánaðar, kom til fyrstu umræðu
frumvarp um breyting á tilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland o. fl., 12. febr.
1872.
Einar Ásmundsson sagði, að mál þelta
kynni í skjótu áliti að sýnast ekki mikils
virði, og svo mundi efri deild þingsins hafa
sýnzt. En þeir, sem væru málinn kunnugir
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og tilskipuninni 12. febr. 1872, mundu
játa, að henni væri stórum ábótavant; þetta
hefði og stjórnin sjálf játað, meðþví að koma
fram með frumvarp þetta. En frumvarpið
bætti litið úr göllum tilskipunarinnar, og yrði
hann þvi að stinga upp á, að nefnd væri
sett til að hugleiða málið, og áliti hann 3.
manna nefnd nœgja.
Grímur Thotnsen taldi það óheppilegt
mjög, ef miklar málalengingar ættu að verða
um hvert mál á þinginu; hann væri móti
nefnd, en með því, að málið gengi lil 2.
umræðu.
Einar Ásmundssón var samdóma um
það, að þörf væri á að hafa ekki málalengingar, en það væri þó ekki heldur gott, að
ganga of fljólt fram hjá mikilsvarðandi málum, og þótt nefnd væri s-ett, þá væri ekki
gefið, að hún breylti stórvægilega.
Það var því næst samþykkt, að málið
gengi til 2. umræðu, en fellt frá nefnd með
11 atkvæðum gegn 9.

ÖNNUR UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á lö. fundi neðri deildar alþingis, 19.
dag júlímánaðar, kom ti, 2. umræðu frnmvarp til laga um breyting á tilskipun um fiskiveiðar útleDdra við fsland o. fl., ,2. febr.
1872.
Einar Asmundsson kvaðst við I. umræðu máls þessa hafa mælt með þvf, að
nefnd væri sett i málið, þvl að sjer hefði
þótt það þess vert, að vel væri hugsað um
það, en ákvörðun Irumvarpsins væri ónóg.
Ef það yrði samþykkt nú, þá væri hann sannfærður um, að málið kæmi aptur til næsta
þings, og þótt timinn nú væri naumur og
dýrmætur, þá múndi hann einnig verða dýrmætur á uæsta þingi; sjer sýndist því betra
að sinna þessu máli nú þegar, svo að það þyrfti
eigi að koma inn á þingið aptur að vönnu
spori. Ilann stakk upp á 3 manna nefnd.
Guðmundur Einarsson gat þess, að hanrt
hefði sjeð á dagskrá efri deildar. •Viðbætir
við lögin um flskiveiðar útlendra».

Einar Ásmundsson sjgðist ekki hafa
vitað neitt nm það.
f>að var því næst samþykkt með 12
atkv. móti 6, að S manna nefnd skyldi
kosin og umræðunni frestað; urðu þessir
fyrir kosningu:
Einar Ásmundsson
með 14atkvæðum.
Einar Guðmundsson —
6
—
Snorri Pálsson
—
6
—
í nefndinni var formaður kosinn Einar
Ásmundsson, og Snorri Pálssou skrifari og
framsögumaður.

NEFNDARÁLIT
um fiskiveiðar útlendra.
Hin heiðraða neðri deild alþingis hefur
kosið oss undirskrifaða i nefnd, lil að hugleiða «frumvarp til laga um breytingu á tilskipun 12. febrúar 1872 uin fiskiveiðar útIendra við ísland».
Frumvarp þetta er sainþykkt óbreytt
bæði að orðfæri og efni af efri deild þingsins við þriðju umræðu, og skulum vjer leyfa
oss að skýra frá áliti voru um það á þessa
leið.
Nefndinni kom sainan um, að í frumvarpinu væri fólgin talsverð rjettarbót á 3.
gr. I tilskipun 12. febr. 1872, þar semfrumvarpið ræður bót á þeim örðngleikum, sem
tjeð tilskipun leggur útlendum flskimönnum
á herðar í því, að leita hlutaðeigandi yflrvalds í hvert skipti, er þeir neyðast til að
leita sjer hafnar, og borga sama gjald, þó
ekki sjeu liðnir nema fáir dagar frá þvískjöl
skipsins voru skoðuð og áteiknuð, og gjöra
þeim jafnframt að skyldu að borga hærra gjald,
þegar umboðsmaður lögreglustjórans hefur
þetta eptirlit á hendi.
þar á móti finnst
nefndinni orðfærið á frumvarpinu mjög svo
óljósl og óíslenzkulegt, og jafnvel þó bin háttvirta efri deild ekki virðist hafa lagt mikia
áherzlu á þetta atriði, þar eð hún helur engar orðabreytingar gjört við frumvarpið, getum vjer ekki annað, eu vakið athygli neðri
deildarinnar á því, hvort það sje vel til fallið
fyrir þingið, að samþykkja lagafrumvörp, sem
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eru jafnóhönduglega úr garði gjörð og þetta,
hvað málið snertir.
Vjer vitum að vísu, að lagaboð þetta er
ekki mikils varðandi t sjálfu sjer, og þar eð
þingtíminn er farinn að styttast, en mörg
mjög áríðandi mál eptir órædd, viljum vjer
leggja hinni heiðrnðu deild í sjálfsvald, hvorl
hún vilji eyða þeim tíma, sem orðabreyting
við frumvarpið hlýtur að liafa í för með sjer,
en fari svo, að henni þyki það tiitækilegt, höfum vjer leyft oss að semja frumvarp það, sem
lijer með fylgir, sem aá efninu til er binu
mjög líkt, en sem einungis að voru áiiti gjörir breytingu þá, sem stjórnin hafði ætlazt til
að yrði á tilskipun 12. febrúar 1872, nokkru
glöggari og vafaminni.
þess skulum vjer enn fremur geta, að
vjer álítum, að það ætti jaftiaðarlega að vera
regla, þegar einhverri lagagrein er breytt
með nýrri rjettarböt, að taka einnig upp i
rjettarbótina þær ákvarðanir hinnar breyttu
greinar, sem óbreyttar eiga að vera, svo rjettarbótiu geli að öllu leyti komið í staðinn
fyrir hina gðmlu lagagrein.
Fyrir þesrar
sakir höfum vjer jafnframt tekið upp i frumvarp vort þær ákvarðanir úr 3. gr. tilskipunar
12. febrúar 1872, sem óbreyttar eiga að
standa eptir frumvarpi stjórnarinnar.

Alþingi, 2. ágúst 1875.
Eiuar Ásmundsson,
Snorri Pálsson,
formaður.
skrifari og framsögumaður.
E. B. Guðmundsson.
BREYTINGARUPPÁSTUNGA VIÐ
FRUMVARP
lil laga um breyting á tilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland o. fl., 12. febr. 1872.
I. grein.
Þegar úllenl fiskiskip leitar ( neyð sinni
hafnar á fslandi, og skipverjar vilja eða
þurfa að hafa einhver viðskipti við landsmenn,
þá skal skipstjóri lilkynna það lögreglusljóra
eða hreppstjóra þeim, sem þar er yfirboðinn, áður en sólarhringur er liðinn frá þvi,
er skipið varpaði akkerum. Skal lögreglustjóri, eða hreppstjóri fyrir hans hönd, skoða
skjöl skipsins og gæta þess vundlega, að

skipverjar á slíkuin skipum brjóli eigi gegn
verzlunarlögum eða skattalögum landsins, eða
fari kringum þau, enda gjöra þegar í stað
rannsókn ( því efni, ef hann hyggur nauðsyn til bera.
Fyrir að skoða skjöl skipsins skal greiða
lögreglusljóra eða hreppstjóra 10 aura af
hverjum lonn, er skipið rúmar, ef skipið
hefur eigi fyrri komið á íslenzka höfn og
sýnt skjöl sín í þeirri fiskiferð að landinu,
ella 5 aura af tonn. Skal rita á skipverjaskrána vottorð um, að skjölin háfi verið sýnd
og lögboðið gjald greitt fyrir skoðun þeirrá.
Þegar hreppstjóri skoðar skipaskjölin
fyrir hönd lögreglustjóra, skal gjaldinu skipt
jafnt milli þeirra.
Leiti fiskiskip á höfn til þess að fá læknishjálp við sótt, sem upp er komin meðal
skipverja, skal fara eptir skipunum þeim, er
gilda um sóttvarnir.
Nú leitar útlent fiskiskip á höfn fyrir
sakir ísa eða illviðra, enda gengur enginn
skipverja á land, eða hefur nein viðskipti
við landsmenn; er skip það undan þegið
þeirri skyldu að sýna skjöl sín, þótt það
liggi um akkeri til þess, er því er hættulaust
að láta út aptur.
2. grein.
Brot gegn því, er fyrir er mælt i lögum þessum, varða 10 — 200 króna sektum,
eptir málavöxtum.
3. grein.
Þessi lög koma í staðinn fyrir 3. grein
í tilskipun um fiskiveiðar útlendra við ísland
o. fl.j 12. febrúar 1872, og er grein sú hjer
með numin úr gildi.

FRAMHALD ANNARAR UMRÆÐU.
Á 37. fundi neðri deildar alþingis, 12.
dag ágústmánaðar, var haldið áfram annari
umræðu um frumvarp um fiskiveiðar útlendra
við ísland. Framsögnmaður var annar þingmaður Eyfirðinga.
Franwögumaður (Snorri Pálsson) sagði,
að nefndarálitið liefði legíð svo lengi fyrir
deildinni, að það mundi vera orðið ljóst þing-
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mönnum; hann þyrfti þvi eigi að skýra það
betur fyrir þeim. Eins og frumvarpið hefði
komið frá efri deildinni, hefði það verið 6Ijóst og óíslenzkulegt, og hefði því nefndinni þólt þörf að laga það. Breytingarnar
væru einkum málbreytingar, en efnið væri
mjög lítið breylt. Einttngis væri nákvæmar
tiltekið um þau skip, er leituðu hafna sökum isa eða illvjðra, án þess að skipverjar
hefðu nein viðskipti við landsmenn, að þau
væru undanþegin þeirri skyldu, að sýna skjöl
sín. 3. gr. í tilskipun 12. febr. 1872 væri
mjög óglögg, og hefði stjórnin sjálf játáð, að
hýn þyrfti breytinga Við. Stjórnin hefði skilið
hana þannig, að skip skyldu borga hafnargjald I hvert skipti, sem þau kæmu inn á
höfn; en það, sem Frökkum einkum þætti
ójöfnuður, vœri, að þeir í Jivert skipti yrðu
að leita uppi þessa menn, sem áteiknuðu
skjöl skipsins. Nefndinni hefði þólt betur
fara, að i stað »hreppstjóra» kæmi «umboðsmaður sýslumanns„, því að hreppstjórarnir
væru ekki ætíð umboðsmenn sýslumanna til
að rila á skjölin, en samt sem áðnr hefði
hvtn ekki viljað gjöra breytingu á þessu fyrri,
en hún hefði tillögur deildarinnar i þvi efni.
þá var gengið til atkvæða, og var fyrst
leitað atkvæða um breytingar nefndarinnar,
og íjellu atkvæði þannig:
1. gr. samþykkt með 16 atkvæðum.
2. gr,
—
- 17
—
3. gr.
- 17
,
Fyrirsögnin samþykktán atkvæðagreiðslu.
: Að frumvarp þetjta kæmi i staðinn fyrir
frumvarp stjórnarinnar og efri deildarinnar,
samþykkt með 16 atkvæðum.
Að málið gengi til 3. umræðu samþykkt
með 18 atkvæðum.

þRlÐJA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á 42. fundi neðri deildar alþingis, 1.7.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp um fiskivejðar útlendra.
Engin umræða varð um málið, og var þá

gengið tilatkvæða, og var frumvarpið óbreytt,
eius og það var samþykkt við aðra umræðn,
viðtekið með 21 atkvæði, gengur það nú aptnr
til efri deildarinnar.

EIN UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
i
Á 42. fundi efri þingdeildarinnar, Ií>.
dag ágústmán., var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til einnar umræðu frnmvarp til iaga
um breytingu á tilskipun um fiskiveiöar utlendra við ísland o. fl., 12. febr. 1872.
Þórður Jónasson kvaðst aðhyllast frumvarp þetta, eins og það nú lægi fyrir. Það
væri í fleirum atriðum vikið Jítið eitt við og
hliðrað til við Frakka, þar sem hlútaðeigandi
skipstjóri þyrftí, ekki að fara með eðá sýna
sýslumanni skipspappíra sína, nema í vissum
tilfellnm, þegar eilthvað verulegt lægi við, t.
a. m. þegar sjúkleiki væri meðal skipverja
o. s. frv. Skipið gæti þannig legið í höfn
afgjaldslaust, þegar illviðri bönnuðu því að
fara út, og það, eigi befði viðskipti við landsmenn. Sjer virtist og eigi eiga .við að kita
um smárauni viðFrakka, sem vjer eigum gott
að unna Og værn góðvinir Dana og íslendinga, sem þetta málefni og væri.
Nú tóku eigj fleiri til máls, og vaf frmn<varpið þá borið upp til atkvæða og samþykkt
í einu hljóði sem lög, svolátandi:
LÖG
um breyting á tilskipuq un> fiskiveiðar útlendra við fsland o, JL,, 12. febrúar 1872.
1. grein.
, ,
þegar útlent fiskiskip leitar i neyðsinni
hafnar á íslandi,, og skipverjar vilja. eða
þurfa að hafa einhver viðskjpti, við landsmenn,
þá skal skipsljóri tjlkynna það lögreglustjóra
eða hreppstjóra þeim,: sem þarer yfirbóðinn,
áður en. splarhringur er , liðipn. frá því; er
skipið varpaði akkerum. Skal lögreglustjóri,
,<eða breppstjóri fyrir hans hönd, skoða skjöl
skipsins og gæta þess vapdlega, að skipyerjar á slfkum skipum brjóti eigi gegn verzlunarlögum eða skaltalögum landsins, eða
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fari kringum þau, enda gjöra þegar í slað
raunsóknir í þvi efni, er hann hyggur nauðsyn lil bera.
Fyrir að skoða skjöl skipsins skal greiða
lögreglustjóra eða hreppsljóra 10 aura af
hverjum tonn, er skipið rúmar, ef skipið
hefur eigi fyrri komið á fslenzka höfn og
sýnt skjöl sín I þeirri fiskiferð að landinu,
ella 5 aura af tonn. Skal rita á skipverjaskrána vottorð nm, að skjölin haö verið
sýnd, og lögboðið gjald greitt fyrir skoðun
þeirra.
Þegar hreppstjóri skoðar skipaskjölin
fyrir hönd lögreglustjóra, skal gjaldinu skipt
jafnt milli þeirra.
Leíti ösfciskip á höfn til þess að fá lækuishjáip við sótt, sem npp er komin meðal
skipvérja, skal fara eptir skipunum þeim, er
gilda um sóttvarnir.

Nú leitar útlent Bskiskip á höfn fyrir
sakir fsa eða illviðra, enda gengur enginn
skipverja á land, eða heftir nein viðskipti
við landsmenn, er skip það undan þegið
þeirri skyldn að sýna skjöl sín, þótt það liggi
um akkeri til þess, er því er hættulaust að
lála út aptnr.
2. grein.
Brot gegn því, er fyrir er mælt f lögum þessum, varða 10—200 króna sektum,
eptir málavöxtum.
3. grein.
Þessi lög koma í staðinn fyrrir 3. grein
f tilskipun um öskiveiðar útlendra við ísland o. fl., 12. febrúar 1852, og er grein
sú hjer með numin úr gildi.

FRUMVARP
til laga ttm brunamál í Reykjavík.
1. grein.
Hver og einn er skyldur til að fara varkega með eld eða Ijós eða hvað annað, sem
valdið getur eldsvoða eða stuðlað til þess, að
hann komi upp. Allir húsbændur og húsmæður skulu hafa eptirlit með, að börn þeirra,
vinnuhjú eða annað heimilsfólk þeirra eða
aðrir, sem í þeirra þjónustu fást við einhver
störf i húsinu, hegði sjér svo f þessu tilliti,
að eigi verði að fundið. það skal að endingu einnig vera skylda húseigandá, áð hdfa
gætur á þvf, þegar leiguliðar þeirra eða þeir,
sem búa í húsum þeirra, vanrækja það, sem
að framan er fyrir mælt, og skulu þeir svo
sem unnt er koma í veg fyrir eða hindra það.
2. grein.
Það skal með öllu bannað:
að leggja eldfima hluti, svo sem hamp, hör,
hey og bálm og þvf ura Ifkt við eldstór eða upp við reykháfa, sem ganga
upp úr eldstóm;
að reykja tóbak eða bera kerti eða lampa,
sem kveykt hefur verið á og eigi er byrgð-

nr I ðruggu Ijóskeri, glæður, eða annan
eld, sem eigi er geymdur I lokuðum
jámkassa, um fjós- fjár- eða hesthús,
heyhlöður, lopt eða um aðra staði, þar
sem mikið er fyrirliggjandi af hálm, lokarspónum eða öðrum hlutum jafu-eldömum;
geyma í húsum ösku og annað, sem fellur frá eldstóm, annaðhvort óblandað eða
blandað sorpi, og öðru því um líku, nema
það sje í kerum úr rnálmi, steini eða
leiri, eða að snara því út, fyr en hellt
hefur verið á það vatni eða með öðru
móti komizt hjá allri hættu fyrir því, að
í þvi kvikni;
hleypa úr skotvopnuni nálægt hústim,
heystökkum, móhlöðum eða öðru jafneldömu;
kveykja skotelda og tendra blys eða bikhringa, án leyfis lögregluStjórnarinnar;
kveykja f sorphaugum af eldfimum úrgangi eða öðrum eldömum hlutum, án
leyfis lögreglustjórnarinnar.
3. grein.
Að nota eldstór, sem fluttar verða úr

að

að

að
að
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einum stað • annan og hafðar eru um stundarsakir, á götu og opinberu svæði eða vegi,
er að eins leyft með því móti, að þeim varúðarreglum sje fylgt, sem settar verða með
reglugjörð þeirri, sem bæjarstjórnin semur,
sbr. 16.gr. Hið sama erumlýsis- og tólgarbræðslu og tjöru- og bikgjörð, þegar það
er gjört undir beru lopti. í húsum inni má
eigi hafa slfkt um hönd á náttarþeli, heldur
eingöngu á daginn, og verður þá að við hafa
tilbærilega varúð.
4. grein.
Að því leyti er snertir reykháfa, ofna og
arin, sem eptirleiðis verða upp settir, skulu
þær reglur gilda, sem hjer segir:
Reykháfar skulu hlaðnir upp rammbyggilega, úr tígulsteini eða grjóti og kalki, og
vera hvervetna að minnsta kosti á þykkt við
hálfan tigulstein. f>ar sem reykháfurínn gengurgegnum bitana og borð, sem lögð eru
undir bita, skal að minnsta kosti véra 8’/3
þumlungur milli þeirrar hiiðarhans, seminn
veit, og alls viðarins, og má heldur eigi þilja
reykháfinn eða klæða hann borðum, eða láta
utan um hann veggfóður, sem limt er utan
á lista. Reykháfurinn skal hlaðinn annaðhvort frá grundvelli, eða liggja á hvolfi milli
tveggja steinveggja, og má með engu móti
liggja á bitunum.
Ofna og arin má eigi setja nær timbrinu, en að 8 þumlungar sjeu á milli; skulu
þeir standa á undirstöðu, sem hlaðin sje eingöngu úr kalkbundnum steini eða járni; sje
neðst f ofninum grind og því öskn-draghvolf
f undirstöðunni, og sje ofninn setturájárnundirstöðu, sem er bol innan, skal rjett undir
öskudraghvolfið, og að minnsta kosti 2þuml.
frá, setja járnþynnu á gólfið, sem fellur að
öllu leyti að undirstöðunni innanverðri. Af
gólfinu fyrir framan eldstöna skal að minnsta
kosti 12 þumlunga rúm vera þakið einbverju
efni, sem eigi sje eldfimt, og að minnsta
kosti 6 þumlunga rútn til hliðanna og fyrir
aptan eldstóna. Pfpur úr ofnum og kamfnum skuhi ganga inn f steinhlaðna reykháfa,
og má eigi vera skemmra milli ofnpípnanna
og loptsins eða viðarins en 8 þumlungar.

Lokaðar eldstór, sem elda má í (komfúr), má
setja á bita, þegar lagt er undir tvöfalt lag
af tigulstelnum, sem lagðir eru á flathliðina
þannig, að samfestingarnar á neðri steinunum sjen þaktar af efri steinunum, og járnumgjörð sett í kring, eða annað, sem sje
jafnörnggt. Að öðru leyti gildir hið sama
um þær, sem um ofna og arin.
Brunamálanefndin getur veitt tilslökun í
því, sem fyrir er mælt í þessari grein, þegar hún kemst að raun um, að gjörð sje einhver önnur ráðstöfun, sem hamlar eldsvoða.
5. grein.
Sjerhver húseigandi hefur ábyrgð á því,
að öllum eldstóm í húsum þeirra og reykháfum, sem úr þeim gauga, sje haldið f tilhlýðilegu standi. Leiguliði tekurþátt í þessari ábyrgð ásamt eigandanum, þegar hann
eigi f tækan tíma hefur skýrt eigandanum frá
einhverjum annmarka, sem honnm er kunnugt um, eða brunamálanefndinni, efnauðsyn
krefur.
Hvað opt hreinsa skuli reykháfa, skal
ákveðið af bæjarstjórninni, eptir að hún hefur
borið sig saman um það við brunamálanefndina. Sóturum (reykháfahreinsendam) þeim,
sem bæjarstjórnin ræður til þess, ber að sjá
um hreinsunina fyrir það kaup, scm bæjarstjórnin ákveður með gjaldaskrá, og má, ef
þörf gjöríst, taka það lögtaki. Brnnamálanefndin ákveður hinar nákvæmari reglur um
störf sótara.
Sótari hefur ábyrgð á þvi, hvernig hreinsað sje, en það skal vera ábyrgðarhluti eigandans, ef hann tálmar fyrir hreinsuninni,
eða með ósönnuin skýrslum veldur því, að
reykháfar eigi verði hreinsaðir á þeim tímum, sem ákveðið er.
Að hreinsa reykháfa með þvi að breuna
innan úr þeim, er eigi leyft, nema brunamálanefndin leggi á samþykki sitt, og skal
þá gæta þeirra varúðarreglna, sem henni
finnst ástæða til að skipa fyrir um.
Að hreinsaðar sjeu ofnpfpnr og reykháfar, sem liggja úr eldstóm, hefur sá ábyrgðina á, sem býr f þeim húsum, er reykháfurinn heyrir til.
50
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6. grein.
Eldivið, steinkol, mó og annað eldsDeyti
má eigi leggja upp fyrir utan hús, þegar
brunamálanefndin álítur, að hætt sje við, að
af því geti hlotizt eldsvoði. Mikið af við og
borðum má að eins hafa fyrir utan hús á
þeim stiiðum, þar sem brunamálanefndinni
þykir henta, og að öðru leyti skal þeirra skilvrða gætt, sem sett verða í reglngjörð bæjarstjórnarinnar.

7. grein.
Sjerhver sá, sem í húsi hefur forða af
púðri, skal vera skyldur til að geyma það í
lokuðn íláti úr pjátri eða eiri, og geyma það
upp undir þaki fyrir ofan efstu bitana. Skoteldar skulu varðveittir á sama hátt.
Samt skal það vera leyft, að hafa allt að
að 4 pd. af púðri í búð, eða því herbergi,
þar sem notað er púður við einhverja iðn, en
þar skal það sömuleiðis varðveitt í lokuðum
kerum úr pjátri eða eiri.
J>eir, sem verzla
með púður, skulu tvisvar sinnnm á ári skýra
slökkviliðsstjóranum frá þeirri verzlun, og
skal hann halda sjerstaka bók um það, og
tvisvar sinnum á ári grennslast eptir, hvort
púðrið sje geymt á þann hátt, sem að framan er fyrir mælt, og senda lögreglustjóra ritaða skýrslu um það. Sjerhver sá, sem flytur
sjóleiðis púður til bæjarins, skal, áður en
þvi er skipað upp, senda brunamálanefndinni ritaða tilkvnningu nm það, og skal nefndin sjá um, að fylgt sje þeim varúðarreglum,
sem þörf er á, þá er púðrinu er skipað upp.
Verði skotbaðmull, nítróglýserín, dýnamít og þess konar sprengiefni flutt til bæjarins, má eigi skipa þvf upp nema með leyfi
brunamálanefndarinnar, og skal hún í hverju
einstöku tilfelli ákveða, hverrtig því skuli skipað upp og hvernig það skuli geymt.
8. grein.
Byrgðir af steinolíu (petróleum), terpentinu og kamfínu og þess konar lýsingarvökvum, hvort heldur að það er um stúndarsakir
eða að staðaldri, má að eins hafa á þeim
stöðum, þar sem brunamálanefndin álítur,
að eigi geti hlotizt af þeim sjerstök hælta
fyrir eldsvoða.

Þetta gildir samt ekki um minni byrgðir
en 20 tunnur (3,500 potta), þegar þær eru
geymdar i jörð undir húsum, sem enginn
býr f, og skulu þar að auki verzlunarmenn
og verksmiðir hafa leyfi tilað geyma allt að
því 800 potta af fyrnefndum efnum í trjeílátum eða flðskum í sölubúðum og smiðjum,
sem eigi liggi ofanjarðar og sjeu undir húsum, en allt að því 200 potla af hinum sömu
efnum í sölu- og smíðahúsnm, sem sjeu ofanjarðar.
Um allar byrgðir skal gæta þeirra varúðarreglna, sem sagt er fyrir ura í reglugjörð þeirri, sem getið er að framan, og þar
að auki getur brunamálanefndin, þegar sjerstaklega til hagar, skipað fyrir um enn ítarlegri varúðarreglur.
9. grein.
Sjerhver sá, sem flvtur efni þau, sem
getið er um (7. og 8. grein, til Reykjavíkur,
skal láta með fylgja ritaða tilkynning um,
hverjum þau sjeu ætluð, og skal tilkynning
þessi send brunamálanefndinni, áður en það
verður leyft að skipa þeim upp.
10. grein.
Stærri byrgðir af áfengum drykkjum,
tjörn og brenndu en óbleyttu kalki, eru háðar tilsjón brunamálanefndarinnar, og eru þeir,
sem hafa byrgðir af tjeðum hlutum, skyldir
til að hlýða þeim reglum, sem brunamálanefndin finnur ástæðu til áð setja, með tilliti
til þess staðar, þar sem þær eru geymdar,
stærðar þeirra og þeirra varúðarreglna, sem
gæta ber.
11. grein.
Til þess að byggja verksmiðjur, sem
mjög hætt er við, að eldsvoði geti komið upp
í, á lóð kaupstaðarins, og hafa í þeim iðnað,
útheimtist leyfi landshöfðingja, og skal það
vera bundið því skilyrði, að þeim varúðarreglum verði fylgt, bæði ineð tilliti til byggingar verkstaðarins og notkunar hans, sem
brunamátanefndin álítur nauðsynlegar til þess
að koma i veg fyrir hættu fyrir eldsvoða.
Hinar sömu reglur gilda, þegar verksmiðjur
þessar eru fluttar og byggðar upp aptur,
svo og þegar byggt er við þær, og viðbót
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þessi að áliti brunamálanefndarinnar er þess
eðlis, að hún í meira lagi gjöri verksmiðjuna brunabættari en áður.
Hvenær sem brunamálanefndinni þykir
þess við þurfa, má táta menn, sem vit hafa
á, rannsaka tjeðar smiðjur.
Brunamálanefndin gjörir út um það,
hvort verksmiðja eða einhver atvinnuvegur
komi undir þessa grein.
12. grein.
Smiðjur trjesmiða, stólasmiða, laggara og
handiðnamanna, sem fást við trjesmfði, skulu
vera aðgreindar frá íveruhíbýlum, sem eru
áföst við þau, með veggjum, sem eru steinhlaðnir eða reyrlagðir og dregnir kalkhimnu,
og þegar íveruhíbýli eru upp yfir eða undir
þess konar smiðjum, skulu loptin í smíðahúsinu eða herbergjunum, sem undir eru,
vera gipsuð.
Úr þess konar smíðahúsum skulu spænir af því, sem smíðað er daglega, fluttir
burt á hverjum degi, og látnir á óhultan og
afvikinn stað, þar sem eigi er farið með eld
eða Ijós.
Hinar nánari reglur til að koma í veg
fyrir hættu afbruna í tjeðum smiðjum, einkum með tilliti til þess, að koma þar fyrir
eldstó og notkun smiðjanna, svo og um
geymslu á trjávið þeim, sem til þeirra heyrir, skulu ákveðnar í fyrnefndri reglugjörð.
Um fyrirkomulag á smiðjum skulu hinar nákvæmari reglur ákveðnar í reglugjörð þeirri,
sem bæjarstjórnin semur.
13. grein.
Verksmiðjur, þar sem eldur er hafður,
t. a. m. brauðgjörðarhús og ölgjörðarhús o.
s. frv., og allar þess konar minniháttar smiðjur, sem, ef stærri væru, yrðu taldar með
þeim smfðahúsura, sem eru mjög brunahætt,
t. a. m. tólgarbræðsluhús og kertasteypuhús
og önnur þvflík hús, eru háð tilsjón brunamálanefndarinnar, og skal það vera skylt með
tilliti til þeirra, að fylgja bæði hinura almennu varúðarreglum, sem ákveðnar verða í
nefndri reglugjörð, og hinum sjerstaklegu
reglum, sem brunamálanefndin álftur nauðsynlegar, til þéss að koma f veg fyrirbruna-

hættu. í nýjum bakaraofnum skulu ávalit
vera tvöföld hvolf.
14. grein.
Kirkjur,
leikhús, gripasýningarhús,
skemmtistaðir og önnur hús, þar sem margmenni kemur saman í stór búsakynni, eru
háð sjerstaklegri tilsjón brunamálanefndarinnar. Brunamálanefndin getur sjer í lagi
krafizt þess, að nógu margir útgangar sjeu
á þess konar húsum, og að þeim fylgi slökkvitól þau, sem þörf er á við bruna, svo og
að þar eplir kringumstæðunum sje haldinn
brunavörður, þegar húsin eru notuð, allt á
kostnað eigandans.
15. grein.
Allir húseigendur, sem bafa hús sín í
ábyrgð kaupstaðarins fyrir eldsvoða, eru skyldir til, auk þeirra slökkvitóla, sem til fengin
eru og sem haldið er við á kostnað kaupaðarins, að útvega á- eiginn kostnað slökkvitól þau, sem hjer skal getið, og ávallt halda
þeim i tilhlýðilegu standi. Eigendur húsa eða
margbygginga, sem fengio er ábyrgð fyrir,
er nemur 10,000: kr. og þar fram yfir: 1
brunastiga, 1 brunakrókstjaka, 5 brunaskjólur.
er nemur 8,000 kr. allt að 10,000 kr. 5
brunaskjólur.
er nemur 6,000 kr. allt að 8,000 kr. 4
brunaskjólur.
er neniur 4,000 kr. allt að 6,000 kr. 3
brunaskjólur.
er nemur 2,000 kr. allt að 4,000 kr. 2
brunaskjólur.
minni en 2,000 kr. 1 brunaskjólu.
Áhöld þessi skulu ávallt fylgja eigninni,
og má eigi taka þau fjámámi út af fyrir sig,
hvorki fyrir skatta nje aðra skuld.
Hinar nánari reglur um, að útvega
slökkvitól þessi og balda þeim við, verða ákveðnar í nefndri reglugjörð•
16. grein.
Reglugjörð sú, sem getið er í lögum
þessum, og sem þar að auki skal taka upp
í nákvæmari ákvarðanir um það, hverjir sitja
eigi f brunamálanefndinni, og úm verkabring
hennar, skal samin af bæjarstjórninni, og
50*
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send landshöfðingja til samþykklar.
Virðist
honum ísjárvert að samþykkja reglugjörðina
eða einstök atriði í henni, skal hann, áður
en hann leggur úrskurð á málið, semja um
málið við bæjarstjórnina, og reyna til að
koma sjer saman við hana um breytingar
þær, er hann álítur nauðsynlegar. Engin sú
ákvörðun, er hefur kostnaðarauka fyrir bæjarsjóðinn í för með sjer, verður tekin upp í
reglugjörðina, sje bæjarstjórr.in henni mótfallin. þykist bæjarstjórnin hafa ástæðu til, að
kæra yflr úrskurði landshöfðingja, getur hún
borið málið upp fyrir ráðgjafanum fyrir ísland.
17. grein.
Reglugjörðin skal prentuð á koslnað kaupstaðarins og birt almenningi samkvæmt reglum þeim, sem landshöfðingi selur í þvi tilliti.
Breytingar á reglugjörðinni og viðaukar
við hana skulu gjörðir og birtir á sama hátt
og hin upphafiega reglugjörð.
18. grein.
Það er skylda hvers og eins, sem verður var við, að eldsvoði sje að koma upp, að
hefja upp viðvörunarkall. Eigandi búss þess,
sem eldur kemur upp i, og sje hann eigi
viðstaddur, hlutaðeigandi leiguliðar eða heimilismenn, skulu, hið fyrsta unnt er, annast
um, að slökkviliðs-stjóranum og lögreglustjóranum verði sagt til um brunann.
19. grein.
Hver og einn skal, þá er bruni kamur
upp í húsi hans eða hibýlum, auk þess þegar í stað að gjöra þá, sem þar búa, vara við,
reyna til með öllu móti, sem í hans valdi
stendur, að slökkva eldinn þegar í stað, en
samt má eigi af þessari sök láta það hjá
liða, að segja til um brnnann, eins og fyrir
er mælt í næstu grein á undan.
20. grein.
Sjerhver er skyldur til, þegar eldsvoða
ber að höndum, að leyfa slökkviliðinu að
komast að húsi sínu og lóð sinni með sprautur og önnur áhöld, og láta sjer það lynda,
að það verði gjðrt með því, að brjóta niður
og ryðja því burt, sem til fyrirstöðu er.
Eigi heldur getur neinn bannað það, að
bygging, sem hann á, verði rifln, ef bruna-

málanefndin, eða, þegar brýn nauðsyn ber
til, sá, sem stendur fyrir þvi að slökkva
brunann, álítur það nauðsynlegt, til þess að
stöðva útbreiðslu eldsins.
21. grein.
það tjón, sem hlýzt af ráðstöfunum þeim,
sem getið er í greininni á undan, verður
skoðað sem brunatjón, og svo framarlega
sem hlutir, er brunabóta-ábyrgð eigi er fengin
fyrir, verða fyrir því, skal brunastjórnin
greiða skaðabætur fyrir.
Sá, sem vill krefjast skaðabóta hjá brunastjórninni fyrir slíkt tjón, skal, svo fljótt
auðið er, og f síðasta lagi innan 8 daga frá
því, að bruninn varð, bera upp kröfur sinar
fyrir bæjarfógeta, sem þar á eptir sjer um,
að upphæð skaðabótanna verði ákveðin, að
svo miklu leyti sem unnt er í sambandi við
virðingargjörðir þær, sem fram fara, til þess
að meta brunatjónið á eignum þeim, sem ábyrgð fyrir eldsvoða er fengin fyrir, og að
öðrum kosti með þvi, að lláta tvo menn, sem
sjerstaklega þar til verða kvaddir, meta
skaðann.
þeir meun, sem til þessa eru kvaddir,
fá í fæðispeninga 4 kr. hvor; standi gjörðin
lengur yflr en 8 klukkustundir, fá þeir fæðispeninga fyrir 2 daga; skulu þeir greiddir af
brunasljórninni.
22. grein.
Það er skylda hvers og eins, þegar
eldsvoði verður, að láta þá aðstoð í tje, til
þess að slökkva eldinn, sem hann getur, ef
slökkviliðs-stjórnin krefst þess, hvort heldur
með þvi, að hann sjálfur leggur verk til, eða
hann lætur af hendi við slökkviliðs-stjórnina
vatnsforða, slökkvitól, hesta, vagna eða aðra
hluti. Fyrir þær skemmdir, sem áhöld þau
og hlutir, sem notaðir hafa verið, kynnu að
verða fyrir við það, getur hlutaðeigandi
heimtað skaðabætur af slökkviliðs-stjórninni.
23. grein.
Enginn má við eldsvoða undir nokkru
yfirskyni ryðjast inn fyrir verði þá, sem settir
eru til þess, að bægja óviðriðnum mönnum
frá þeim stað, þar sem bruninn er, eða skorast undan, að hlýða fyriirmælum lögreglu-
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stjórnarinnar eða slökkviliðs-stjórnarinnar um
það, að vikja burtu frá svæöi því, sem
þannig er innibyrgt. Sjerhver sá, sem verður
brotlegur f því, skal þegar tekinn fastur.
24. grein.
Enginn má við eldsvoða, nema slökkviliðs-stjórnin leyfi það, kasta hlutum út úr
húsum eða gluggutn ofan á stræti, torg eða
i búsgarða, þar sem slökkviliðið er við starf
sitt, eða menn fyrir.
25. grein.
Með húsum þeim, sem eru svo skammt
frá brunanum, að hætt sje við, að eldurinn
læsi sig í þau, eða neistaflug nái til, skal
eigandinn eða sá, sem kemur ( hans stað,
vera skyldur að bafa nákvæmt eptirlit, og
skal hann þar að auki gjöra allt, sem i bans
valdi stendur, til þess að koma í veg fyrir,
að kvikni í húsunum, og sömuleiðis í tækan
tíma skýra slökkviliðsstjórninni frá, ef hætta
voflr yfir.
26. grein.
Enginn getur meinað brunamálanefndinni
eða þeim, sem eru útsendir af henni, inngöngu á lóð sina eða i hús sitt, þegar þeir
koma til þess að halda rannsóknir, til þess
að sjá um, að því verði fylgt, sem fyrirskipað er ( lögum þessum, og er sjerbver húseigandi skyldur til að sýna fram slökkvitól
þau, sem eiga að fylgja eigninni, þegar þesS
verður kraflzt af brunamálnefndinni eða þeim,
sem hún hefur útsent.
27. grein.
Skipanir þær og forboð þau, sem út
ganga frá brunamálanefndinni, til þess því
verði fullnægt, sem mælt er fyrir um í lögum þessum, skulu, þegar þess verður krafizt
af þeim, er skipunin eða forboöið á við, vera
byggð á áliti, sem rök sjeu leidd að um
það, hvernig kringumstæðunum á þeim stað
er varið, hvort þær sjeu þannig, að hætt sje
við eldsvoða, og hvort nauðsyn sje lil að
gjöra breytingu á því, og skal þá einnig
eptir því, sem á stendur, skýrt frá, hvernig
það skuli gjört.
Úrskurði brunamálanefndarinnar má bera
undir landsliöfðingja, en enginn getur með

þvf, að bera sig upp við landshöfðingja, komið sjer hjá að hlýða úrskurði brunamálanefndarinnar i bráð.
28. grein.
Með afbrot gegn lögum þessum, að svomifclu leyli sem þau'eigi koma undir hin almennu hegningarlög, svo og brot gegn reglugjörðinni um brunamál kaupstaðarins, og
þeim skipunum og forboðum, sem út gengin eru frá brunamálanéfndinni, skai farið sem
opinber lögreglumál, og liggja sektir við,
sem sjeu allt að því 200 krónur, eða einfalt fangelsi i allt að þvi 2 mánuði. Sektirnar renna í sjóð kaupstaðarins.
29. grein.
{ þeim málum, sem hafln verða gegn
einbverjum út af því, að hann eigi hafl hlýðnazt skipuuum eðaforboðum brunamálanefndarinnar, skal með dóminum beita þeirri
venjulegu þvingun, sem lög leyfa.
Álili
brunamálanefndin, að eilthvað sje eptir ásigkomulagi sínu svo brunahætt, að gjöra skuli
breytingu á því þegar ( stað, til þess almenningi.eigi sje nein hætta búin af þvf, og ef
sá, sem hlut á að máli, eigi þegar i stað
hlýðnast þvf, sem honum verður lagt fyrir í
þvi tilliti, skal lögreglustjórnin skyld til, eptir
beiðni brunamálanefndarinnar og á hennar
ábyrgð, að gjöra þær ráðstafanir, sem með
þarf, með því að beila beinlínis valdi sínu.
30. grein.
Landshöfðingi skal hafa heimild til, að
gjöra breytingar þær á þeim reglum, sem
snerta lögreglustjórn á brunamálum og viðauka
þá við þær, sem reynslan sýnir að þörf sje
á, og skal þá i hvert skipti gefa út um það
almenua auglýsingu.
31. grein.
þessi lög öðlast gildi 1. janúar 1876.
Athugas emdir
við lagafrumvarp þetta.
Eptir að búið er að taka Reykjavíkurkaupstað f brunabótafjelag hinna dönsku
kaupstaða, þykir það nauðsynlegt, að skipað
verði svo fyrir um brunamál hans, að þau,
svo sem unnt er eptir hvernig tilhagar þar á
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staðnum, verði samsvarandi þvf, sem fyrirskipað er um brunamál í hinum dönsku
kaupstöðum. Eptir að leitað hefur verið álits bæjarstjórnarinnar í Reykjavfk um það
mál, er lagafrumvarp það, sem prentað er
að framan, samið, til þess það verði lagt fvrir
alþingi, og er það f öllum verulegum atriðum sniðið eptir lögum þeim frá 21. marz
1873, sem gilda um tjeða kaupstaði.
Af hinum helztu breytingum, er gjörðar
hafa verið frá tjeðum lögum, skal nefna það,
að hjer er að nokkru leyti sleppt 1., 3. og
4. gr., með þvf þegar er búið að segja fyrir
um það, sem þar er fyrirskipað með tilsk.
um ábyrgð fyrir eldsvoða á Reykjavíkurkaupstað og fl. 14. febrúar 1872 og reglugjörð þeirri, sem gefln er út samkvæmt þeirri
tilskipun.
2. liður í 3. gr. er nýr. í 4. og 5. gr.
eru ákvarðanirnar i 8.—11. gr. laganna frá
1873 dregnar saman, og er þar að aukibætt
við einstöku ákvörðunum um reykháfa og
eldstór samkvæmt lögum 30. desembr. 1858,
15. gr. Eptir uppástungu bæjarstjórnarinnar
er eptir orðin «annað eldsneyti má eigi» i
6. gr. frumvarpsins, sem að öðru leyti er
samsvarandi 12. gr. í lögunum frá 1873,
sleppt þessum orðum «að svo miklu leyti
sem það (eldsneytið) eigi er ætlað til heimilis nauðsynja og daglegrar atvinnu», með
því af þessari undantekning mundi leiða, að
f Reykjavík, þar sem mór helzt er hafður
sem eldsneyti, yrði mjög miklir móhlaðar
settir upp við húsin.
Með því eigi eru í Reykjavík verksmiðjur þær, sem nefndar eru í 17. gr. laganna
frá 1873, ogsem eru sjerstaklega brunahættar, er eigi fundin ástæða til, að taka upp í
frumvarpið ákvarðanir um þær í 17.— 19.gr.
tjeðra laga, en í 9. gr. frumvarpsins virðast
vera settar nægilega tryggjandi reglur, ef til
þess skyldi koma, að slíkar verksmiðjur yrðu
stofnaðar.
í 12. gr. frumvarpsins erreglan i 20. gr.
laganna frá 1873 látin gilda um minni smfðahús
með því að sleppa orðunum «handa fleiri en
2 erfiðismönnum» í upphafi greinarinnar.

Ákvarðanir í 13. gr. frumvarpsins um
slökkvitól þau, sem húseigendur skulu vera
skyldir til að útvega á eigiu kostnað, eru
nýjar og hefur bæjarstjórnin fallizt á þær.
f 25. gr, er samkvæmt grundvallarreglunni í hinum almennu hegningarlögum 25.
júní 1869 31. gr. sektirnar færðar niður um
helming við það, sem ákveðið er í lögunum
frá 1873.

FYRSTA UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á 5. fundi efri þingdeildarinnar, 8. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránni til 1.
umræðu frumvarp til laga um brunamál í
Reykjavík.
Eiríkur Kúld kvaðst hafa lesið frumvarp þetta með athygli, en treysti sjer eigi
til að gjöra neinar breytingar við það; færi
það að vonum, þar sem málið hefði verið
borið undir bæjarstjórn Reykjavíkur, er hlyti
að vera málinu þess vegna langt um kunnugri; ætlaði hann því, að það væri eigi til
annars en telja tímann, ef málinu væri eigi
þegar visað til 2. umræðu.
Forseti leitaði því næsit atkvæða um það,
fyrst eigi tóku íleiri til máls, hvort málið
skyldi ganga til 2. umræðu, og var það samþykkt með 10 atkvæðum; en aptur var ráðið
frá nefnd í málinu með lOatkvæðum gegn 1.

ÖNNUR UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 7. fundi efri þingdeildarinnar, 10. dag
júlfmán., kom samkvæmt dagskránni til 2.
umræðu frumvarp til iaga um brunamál í
Reykjavík, og höfðu engar breytingaruppáslungur við það komið fram.
Fyrst engir tóku til máls, voru þá fyrst
bornar upp til atkvæða hinar einslöku greinir
frumvarpsins, og var hver þeirra um sig samþykkt með meiri hluta atkvæða. Var síðan
frumvarpið í heild sinni borið upp til atkvæða,
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hvort það skyldi ganga til 3. umræða.
það samþykkt í einu hljóði.

Var einu bljóði,
umræðu.

þRIÐJA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 13. fundi efri þingdeildarinnar 17.
dag júlímán., kom samkvæmt dagskránni til
3. umræðu frumvarp til laga um brunamál i
Reykjavík.
Án allra umræðna var f þvf máli gengið
til atkvæða, og frumvarpið í heild sinni þá
samþykkl í einu hljóði. Lýsti þá forseti þvf,
yfir að það yrði sent forseta hinnar neðri
deildar þingsins.

að raálið skyldi ganga til 2.

ÖNNUR UMRÆÐA.
f neðri deild alþingis.
Á 19. fundi neðri deildar alþingis, 24.
dag júlfmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu, frumvarp til laga um brunamál í Reykjavík.
Um málið varð engin umræða, og var
frumvarpið lesið upp og það samþykkt f
einu bljóði og sömuleiðis að málið skyldi
ganga til 3. umræðu.

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 17. fundi neðri deildar alþingis, 21.
dag júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið frumvarp til laga um brunamál f Reykjavík, eins og það kom frá efri deildinni til
fyrstu umræðu, og þar enginn tók til raáls,
var gengið þegar til atkvæða og samþykkt f

þRIÐJA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
A 21. fundi neðri deildar alþingis, 27.
dag julfmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp til laga um brunaroál í Reykjavík.
Engin umræða varð um það mál. Var
þvf næst frumvarpið samþykkt f einu hljóði
og fyrirsögnin án atkvæðagreiðslu, frumvarpið skyldi nú sent landshöfðingja.

XI.
FRUMVARP
til laga, nm breytingar á ákvörðunum þeim,
er tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á
eignum kirkna og prestakalla á fslandi og
því, sem þeim fylgir, 24. júlí 1789, hefur
inni að halda.
1. grein.
Þegar úttektir þær á brauðum, sem getið er um í tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á eignum kirkna og prestakalla álslandi og þvf, sem þeim fylgir, 24. júlí 1789,
fara fram, skal það vera undir prófastinum
komið, hvort og að hve miklu leyti gjörðin
skuli ná til ljensjarðanna og kirkjujarðanna;
þó skal presturinn, sem við tekur, hafa rjett
á að heimta, að úttekt sje gjörð, enda þótt
prófasti virðist hún óþörf, en þá skal hann

einsamail greiða kostnaðinn, sem af þvf rfs,
nema þvf að eins að presturinn, sem ferfrá,
bafi vanbirt að gjöra tilhlýðilegau skriflegan
samning um bygging á jörðunni, enda þótt
honum hafi verið gjört það að skyldu.
þegar taka skal út Ijensjörð eða kirkjnjörð, sem er f öðru prófastsdæmi, skal prófastur skýra biskupi frá því, og skal hann
þá fela prófastinum f þvf prófastsdæmi, þar
sem jörðin er, að framkvæma gjörðina.
2. grcin.
Fyrir tjeðar úttektir skal auk ferðakostnaðar eptir reikningi enn fremur gjalda
prófasti í fœðispeninga 3 kr. um hvern dag,
sem hann gjörðarinnar vegna er fjærverandi
frá heimili sfnu.
Skoðunarmönnum þeim,
eða yfirskoðunarmönnum, sem nefndir eru 1
tilsk. 24. júlf 1789, 3. og 4. gr., skal börga

400
2 kr. hverjum um hvern dag, sem þeir eru
við gjörðina. Þegar til taka á fæðispeningana og ákveða endurgjaldið fyrir ferðakostnaðinn, skal fara eptir því, sem fyrir er mælt
í aukatekjureglugjörð fyrir rjettarins þjóna á
íslandi, 10. sept. 1830, 15. og 16 gr.
Fyrnefndan kostnað skal greiða á þann
hátt, sem ákveðið er í 6. gr. áður nefndrar tilskipunar, þannig að presturinn, sem
fer frá, og presturinn, sem tekur við, borgi
sinn helminginn hvor, en samt með þeirri
tilbreytingu, er leiðir af þvf, sem fyrir er
mælt i 1. grein hjer að framan.
Athugasemdir við lagafrumvarp þettá.
Yfir því hefur opt verið kvartað, hversu
fjarri það fari, að endurgjald það, sem með
tilskipun 24. júlí 1789 er veitt hjeraðspróföstum fyrir að gjöra brauðaúttektir þær, sem
getið er um í tilskipuninni, samsvari þeim
kostnaði, er prófastarnir í rauninni hafa, sjer
í lagi þegar gjörðin skal fram fara 1 fjarlægri
sókn, þar sem 6. grein 1 tilskipuninni, auk
viðurværis, að eins veitir hlutaðeiganda prófasti 1 rd. fyrir fyrsta daginn, 64 sk. þann
næsta, 32 sk. fyrir þriðja daginn, og ekkert
framar; auk þess er þóknun sú, 12 sk. ádag,
sem veitt er skoðunarmönnunum með tjeftri
grein fyrir framkvæmd á skoðunargjörðum
þeim, sem eru samfara nefndum úttektum,
langtum minni en venjuieg daglaun á Íslandi
nú á tímum. Hefur þvf stjórnarráðinu virzt
að reyna ætti til, að laga gjöld þessi yfir
höfuð. þegar verið var að semja um þetta
við stjórnarvöldia á íslandi, kom það þv( næst
fram, að úttektirnar samkvæmt gamalli venju
ná eigi til ljens-og kirkjujarða, þegar allt er
í lagi, er snertir bygging þeirra, svo prestakallið og kirkjan á ekkert á hættu, þótt presturinn sem tekur við, taki við jörðunum án
sjerstakrar úttektar. Með því þessi venja
hefur eigi litinn sparnað í för naeð sjer fyrir
þá, sem 1 hlnt eiga, þar sem kirkjujarðirnar
opt eru margar og langt ámiili þeirra, hefur
þólt rjettast, að gjöra hana að Iðgum við
þetta tækifæri, þannig að það yrði falið prófastinum á hendur, að gæta þarfa bins opin-

bera með því að rannsaka hin skriflegu byggingarbrjef, sem umboðsstjórnin eptirleiðis
mun leggja preslunum fyrir ávallt að gefa út
fyrir jörðum þessum. Að endingu skal þess
getið, að það mun bæði verða sparnaður fyrir
þá, sem í hlut eiga, og veita meiri trygging
fyrir því, að nefndar úttektir sjeu áreiðanlegar, ef hlutaðeiganda prófasti verður gjört
að skyldu, þegar Ijens- eða kirkjujörð sú,
sem taka skal út, er í öðru prófastsdæmi, að
senda biskupi skýrslu um það, til þess að
bánn því næst geti falið prófastinum i þvi
prófastsdæmi, þar sem jörðin er, að framkvæma gjörðina.
Samkvæmt þvi, sem hjer er talið, hefur
stjórnarráðið látið semja frumvarp það, sem
prentað er hjer að framan, og skal að öðru
leyti um hinar einstöku greinir þess geta
þess, sem hjer segir.
Um 1. grein.
Þó prófasturinn fyrir hönd kirkjunnar og
prestakallsins eigi að gjöra út um, hvort þörf
8je á, að sjerstök úttekt fram fari á jörðunum, virðist það samt eiga að vera þeim presti
heimilt, sem tekur við, að heimta, að gjörðin fram fari, þótt prófasturinn álíti hana óþarfa, en ef það kemur fyrir, virðist sá presi•ur, sem frá fer, eða bú hans einungis eiga
að taka þátt í kostnaðinum við úttektina, ef
hann hefur iátið hjá líða að gjöra tilhlýðilegan skriflegan samning um bygging á jörðinni, þótt bonum hafi verið gjört það að
skyldu.
Um 2. grein.
þar sem stuogið er upp á því f þessari grein, að prófasturinn auk ferðakostnaðar eptir reikningi enn fremur skuli hafa í
fæðispeninga 3 kr. um hvern dag, sem hann
gjörðarinnar vegna er fjærverandi frá heimili sinn, þá er stærð fæðispeninganna samsvarandi því, sem f aukatekjureglugjörð 10.
sept. 1830 15. grein er veitt dómendum f
einkamálum, og með því það að minnsta
kosti er venjulegt, að embættismenn fái einnig fæðispeninga fyrir þá daga, er gjörðin fer
fram, og þetta að nokkru leyti er samhljóða
tilskipun 24. júlí 1789, 6. grein, hefur, eigi
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þólt ástæða til, að einskorða fæðispeninga
prófastanna við þá dagá, sem þeir eru á
sjálfri ferðirini. Skoðunarmönnumim er veitl
2 kr. þóknnn uiri bvern dag, og eru það
venjuteg daglarin tii sveita, og með þvf enginþarað lútandi ákvörðun er f tilskipon 24.
júlí 1789, ef það skýláust teklð fram, að
sama þóknun skuli veitt .vfirskoðunarmönnunum. Aptur á móti er hvorki skóðunarmönrium nje yfirskoðunarmönnum veitt end*
urgjald fyrir ferðakostnað, þar eð svo er ráð
fyrir gjört, að til þess verðí teknir bændur,
sem I nánd búa.

FYRSTA UMRÆÐA
I etfi deild alþingis.
Á 5. fundi efri þingdeildarinnar, 8. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránni tll fyrslu
umræðu frumvarp til laga um breytingar
á ákvörðunum þeim, er tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á eigrium kirkna og
prestakalla á fslandi og -þvf, sem þeim fylgir,
24. júlí 1789, hefur inni að halda.
ólafur Pálsson kvað mál þetta ekki umfangsmikið, og áleit eigi þurfa að setja nefnd
1 það, en áskildi sjer að gjörá viðaukú 'við
frumvarpið, þegar til 2. umræðu kæmi.
Eirikur Kúld gat þess, að kjör vjðkomandi embættismanna í þvi efni, er frumvarpið ræðir um, væru eigi sem bezt. Á þessu
stigi málsins ætiaði hann að visu eigi að
ræða hinar einstöku greinir þess, en mundi
þó 8fðar gjöra nokkrar breytiugar1, Svo sem,
að fastar- Væri ákveðið um endurgjald það,
sem nefnt væri i , 2. grein frumvarpsins, og
gæti bann eigi fallijt áþað, sem fyrir er
mælt f aukatekjureglngjörð frá lO. sept. 1830,
15. og 16. gr., þar sem honum væri kunnngt, að viðkoriiaridi embættismenn opt hefðu
engan veginn orðið skaðlausir af þéss korid
ar ferðum sfnum. VHdi hann t. d. til taka
2 krónur á dag fyrir hest, og ákvéðna borgun fyrir fylgdarmarin. Að öðru ieyti mundi
hann sfðar orða betur þessa uppástungu sína,
og legði nú það að eins til, að nefnd væri
kosin í málið.

Þórður Jónasson var einnig á því, að
málið kæmi i nefnd, þar eð margt væri í því,
Sem yfirvegunar þyrftí við, og málið mikið
rimvarðandi í sjálfu sjer. Úttektir á prestaköllum hefðu, eins og þær nú gangast við, jmsa annmarka, og sjer flagi væri það alriði til greina
takandi, að ekkert væri skipt sjer um úttekt
kirkjnjarðanria, og vildi hann þvi, að próföstum væri gjört að skyldu að taka þær út
um ieið og brauðið. það væriað vísu bundið
kostnaði, en hann kæmi svo sjaldan að. Jarðirnar færu í vanrækt, þegar aldrei er eptir þeim
litið, og kemuf það stundum fram, t. d.
þegar prestsekkja á ábúðarrjett áeinhverriaf
kirkjujörðunum, því hún kemur stundum svo
að, að hún ekki getur komizt þar inn f húsin, nema með þvi að byggja upp jörðina á
sinn kostnað. j>að væri sanngjarnt og rjett, að
prófastar fái breytingu á borgon fyrir starfa
sinn f þessn efni; þeir kunna að hafa fengið
hana um það leyti, er tilskipnn 1789 kom
út, en nú næði hún engriátt, en með þessu
lagaboði yrði góð og æskileg breyting í
þessu atriði. Hann áiiti einnig, að það eigi
áð gjöra próföstum að skyldu að taka út
jarðirnar, um leið og þeir tækju út sjálft bráuðið, og að áminna prestinn að annast um góða
ábúð á kirkjujörðutíum sina embættistíð.
Tórfi Einarsson liafði ætlað að frumvarp þetta væri gott og gilt, og áliti þvf nefnd
ónauðsynlega j en hvað kostnaðirin snerti við
úttektir þessar, vildi hanri benda á, að sparft
yrði laridsins fje, ogværi hannþvl mótfalllnnþví,
að færa ferðakostnaðinn ripp; aukatekjn-reglugjörðin væri líka jafngömul fyrir tíreppstjórii
og úttektarmenn og prófastana (ó. Pálssön:
það er tekið fram í frumvarpinulþ kivaðst hann
þá ekki: fara fleirum orðumomþaðað sinni.
Benidikt Kristjánsson kvað það máske
þykja undarlegt eptir sinfai stöðu, að hann
rtfælti móti nefnd í þessu tnáli; þvf sjer þætti
það vera, sem að smíða lángan skó á iítinn
fót, ef riefnd yrði selt; viidi hann • yfií höfuð
lillu foreyta, en lagfæfa þó sumt með viðauka-atkvæðum.
1
Sighvatur ÁrnOson gat þess viðvfkjaudl
þVf, er hínn 1. konongkjöfni þirigriiaðúr
51
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hafði mælt, að, ef fara ætti út í úttektir kirkjn- I
jarða, yrðimálið æði-umfangsmikið, og mundi
þá eigi veita af að setja“Tnefnd í það; en að
öðrum kosti væri hann rnótfallinn því, að
nefnd yrði sett.
Jón Hjaltalín var samdóma hinum 1.
konungkjörna þingmanni í því, að prófóstum
væri gjört að skyldn að hafa nákvæmt eptirJit með úttekt og byggingn kirkjujarða, þvf
að það væri allt of almðnnt, að jarðir þesgar
væru illa setnar og hús þeirra niðnrnídd;
gæti hann til fært þess mörg dæmi, án þess
að nafngreina nokkra, þvi að nnomina sunt
odiosa». Væri hann þvi með því, að nefnd
yrði sett í málið.
Úlafur Pálsson gat þess, að það mundi
byggt á misskilningi, að almenn regla vœri,
að ekkert tillit væri baft með úttekt kirkjujarða og ábúð. þvert á móti hefði bann
fyrir sjer 20 ára reynsju í þvf, að hið gagnstæða ætti, sjer stað, og að kirkjujarðir væru
á stundum teknar út um leið og prestssetrið, en ætíð gengið eptir því, hvernig ábúð
væri á þeim.
Stefán Eiríksson kvaðst ekki geta verið
með nefnd í þessu máli; frumvarpið væri í
sjálfu sjer auðskilið og greinilegt, og tæki
allt það fram, sem nauðsynlegt væri í þessu
lilliti. Eo viðvikjandi því, er þingroaðurBarðstrendinga hefði sagt, að launin væru fremur of lág, þáþættisjer það íajárvert að bækka
þau, því það gæti t. a. m. orðið tilfionanleg
borgun fyrir fátækan prest, sem kæmj að
fátæku brauði, að borga prófasti meira en
frumvarpið tii lekur,því það er. roargur prófastur, sem þarf að ferðast áfram til úttökustaðarina 4 til 5 daga, og því er þetta gjald,
sem hjer uœ ræðir, fulltilfinnaplegt fyrir fátæka presta.
Eiríkur Kúld kvað þingmann Skaptfellinga framar venju hafa misskilið sig, þarseen
meining síu eigi hefði verið, að laupin vœri
hækkuð, heldur að ferðakostnaðorinn væri
nákvæmar og. ríflegar tiltekinn. Uvað það
snerti, er þingmaður Strandasýslu befði talað
um, að spara yrðj f öllu vegna laudssjóðsins,
þá vildi hann benda honum á, að hjer væri

eigi að ræða um borgun úr landssjóði, heldur frá einstökum mönnum. En viðvíkjandi
því, er hinn 1. konungkjörni þingmaður hefði
farið fram á, að próföstum yrði gjört að
skyldu, að sjá um úttekt og ábúð kirkjujarða,
þá ætti slíkt sjer jafoan stað, ef þörf krefði,
eða ábúandi mætti álitast óáreiðanlegur.
Ásffeir Einarsson kvað sjer ekki ljóst,
bvort hinn I. konungkjörni hefði ætlazt til,
að skoðun prófasta á kirkjujörðunnm skyldi
fora fram á hverju ári eða einungis við úttekt, því ef það ætti að vera á hverju ári,
líkt og umboðsmenn eiga að gjöra, mundi
það verða erfitt og kostnaöarsamt, og hann
gæti ekki sjeð, að frumvarpið meinti það.
En að því er frumvarpið snerti, væri hann á
móti nefnd, þar eð breytingum mætti við
koma án hennar.
Eorseti leitaði þv( næst atkvæða um,
fyrst eigi fíeiri tóku til máls, hvort málið
skyldi ganga til 2. umræðu, og var þaðsamþykkt. Leitaði hann því næst atkvæða utn,
hvort nefnd skyldi kjósa í málið. Var þvi
neitað.

BREYTINGAR- OG VIÐAUKAUPPÁSTUNGÖR
við frumvarp til laga um breytingar á ákvörðunum þeim, er tilskipun um ráðstafanir til
viðurhalds á eignum kirkna og prestakalla á
íslandi, og þvf, sem þeim fylgir, 24. júli 1789,
hefur ínni að halda.
1. Breytingartlppástunga
frá Eirfki Kúld, þingmanni Barðstrendinga.
Að i 2. grein frumvarpsins orðin:
nþegar til taka á ... 16. gr.» falli burt, og
í þess slað komi : «þegar meta skal ferðakostoaðinn, skal fara eptiir því, sem fyrir er
mælt i aukatekjureglugjörð fyrir rjettarins
þjóna á íslandi 10. septbr. 183015., og 16.
gr., þó svo að eigi sje horgað meira en 2
krónur fyrir hest um daginn og 3 krónur
fyrir dag hvern fyrir fylgdarmann prófastsins».
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2. Viðaukauppástnnga
frá Ólafi Pálssyni, 6. konungkjörnum þingmanni.
1. að inn f fyrirsögn frumvarpsins á eplir
orðunum: «sem þeim fylgir* verði bætt:
«samt innsetningu presta*.
2. að bætt verði aptan við frumvarpið sem
3. grein:
«Fyrir innsetningu prests bera prófasti 4 krónnr, og takist bann ferð á
hendur eingöngu til þess, þá ferðakostnaður, eins og fyrir er mælt í 2.
grein. Sá kostnaður greiðist af hinum innsetta presti, móti endurgjaldi
af sjóði kirkju eða kirkna prestakallsins».

3. V i ð a u k au p p á s t u n g a
frá Benidikt Kristjánssyni, 1. þingmanni þingeyinga.
Að við fyrri blula I. greinar, á eptir
orðunum: «hafi verið gjört þaðaðskyldu», verði
bælt: «eða ef sú raun verður á, að kirkjujörð sje leigð þeim ábúanda, sem eigi sje
fullveðja fyrír ábúð jarðarinnam.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 7. fundi efri þingdeildarinnar, 10. dag
júlímán., var frumvarp þetta samkvæmt dagskránni tekið til annarar umræðu.
Benidikt Kristjánsson kvaðst eigi finna
sjerstaklega ástæðu til að fara mörgum orðum um viðaukauppástungu sina; hún væri
að minnsta kosti meinlaus.
fleldur eigi
fyndi bann sig knúðan til að mæla (beinlínis) á móti breytingaruppástungu þingmanns
Barðstrendfnga eða viðaukauppástungu bins
6. konungkjörna þingmanns.
Sigkvatur Ámason kvað mundi sannast
bjer máltækið: »að hver væri sjálfum sjer
næstúr», þar sem sumar breytingaruppástungur við þetta mál, sero kæmu nú rjett
á eptir hinu fellda eptirlaunamáli sfnu, vœru
sfylaðar í eiginn bag. Sjer virtist nefnilega,

að breytingaruppástunga þingmanns Barðstrendinga færi fram á, að bæta kjör prófasta, þar sem talað væri um að bækka laun
þeirra fyrir ferðir þeirra, en sú borgun lenti
á prestunum, er gjarnast væru fátækir, er
þeir kæmu að brauðuuum, og með því bætt
kjör hins efnaðri úr vasaþess fálækari,. því
prófastarnlr sætu optast á beztu brauðnm
i prófastsdæmi sfnu. í rauninni þstti sjer
ekki borgunin til prófastanna í sjálfu sjer
of bá, en það yrði að gá að því, að prófastarnir mega gjarnan eins og margir aðrir
í sveitahjeruðum vinna fyrir væga borgun.
Viðvíkjandi viðaukaatkvæði hínS 6. konungkjörna þingmanns um innsetningargjaldið, þá
virtist sjer hið sama verða ofan á, að velta
byrðinni yfir á bina miðurmegnandi, þvi það
væri lika eptir uppástungunni að auka gjald
á prestunum eða kirkjunum. Euaðþví er
snerti viðaukauppástungp þingmanns Þingeyinga, þá vildi hann mæla með benni, því
að bann gæti ekki neitað því, að það ætti
sjer þvf miður of opt stað, að þessar opinberu jarðir væru illa setnar, eins og sumar
aðrar, en hann vildi ekki mæla trössunum
bót.
Slefán EiríksSon kvað rjettast mundu að
fylgja frumvarpinu, því þó að kostnaðufinn
eptir ákvörðun frumvarpsins að vísu gæti
orðið nokkuð hár, þá yrði bann þó, ef tekin
væri upp borgun sú, er breytingaruppástunga
þingmanns Barðstrendinga færi fram á, enn
hærri, og löluvert hærri en eptir aukatekjureglugjörðinni af 10. sept. 1830. Vildi hann
laka til dæmis, að prófastur væri á ferðinni
6 dagafram og til baka, og það yrðu 18 kr.;
vanalega hefði prófastur 2 besta, og nú ætti
að vera 2 kr. fyrir heslinn dag hvern; það yrðu
24 kr.; siðan fylgdarmaður, er bafa ætti 3
krónur á dag; það yrðu 18 krónur; loks
ættu skoðunarmenn að hafa 2 krónur hvor,
ef úttektin stæði I 2 daga, yrðu þáð 8 krónur,
allt svo tii saroans 68 krónur, og yrði þetta
tilfinnanlegur kostnaður á fátæku brauði fyrir
komandi og farandi prest. Þingdeildin gjörði
þvf rjettast f að fella uppástungnna, ef þingmaðurinn tæki bana ekki aptur.
O*■ <1 *
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Landahöfðingi kvaðst ætla að fara fá- j
einuin orðum um þetta frumvarp til breytingar á tilskipun 24. júlí 1789, i sambandi
við breytingar þær, er á því hefðu verið
gjörðar.
Bvað snerti viðaukauppástungu
hins 6. konungkjörna þingmanns^ þá væri
hún alveg óaðgengilegj og siierti allt annað,
en frumvarpið færi fram á; í annan stað
væri hún með tilliti lil innsetningarlaunanna
óþörf, því að eptir kansellíbrjefi lá. júnf
1830 mættu prófastar heimta 4 krónur fyrir
innsetningu presta, og yrði hann þvi að ráða
frá henni. Hvað snerti viðaukauppástungu
þingmanns þingeyinga við 1. gr., þá væri
hún í góðri samkvæmni við frumvarpið, og
vildi hann því mæla fram með henni. Að
því er snerti breytingaruppástungu varaforseta við 2. grein, þá væri orðabreytingin við
síðasla lið hennar óþörf, því að eptir aukatekjúreglugjörð frá 10. sept. 1830, 15. og
16. gr., mundi líklega aldrei verða spursmál
nm meira en 2 krónur á dag fyrir hestinn:
vildi hann þvi skjóta því til hins heiðraða
þingmanns, hvort hann við 3. umræðu vildi
ekki sleppa út úr orðunum: «þósvoað eigi»
o. s. frv.
Eiríkur Kúld kvaðst þó verða að vera
á þeirri skoðun, að breytingaratkvæði sitt
væri eigi með öllu ástæðulaust, þar sem sjer
hefði virztiþað geta miðað til að fyrirbyggja
gjörræði; því að hugsazt gætu þeir menn, er
heimtuðu meiri Og það ósanngjarna borgun,
og þá hefði meining sín verið sú, að fyrirbyggja, að fram úr því mætti fara, er ákveðið
væri í breytingaruppástungu sinni. Hvað það
snerti, að ráðið hefði verið frá að taka til
greina viðaukauppástungu hins 6. konungkjörna þingmanns, þá gæti hann eigi verið
á sama máli um það.
Áð vísu gæti fallið
saman innsetning prestsins og úttekt brauðsins, og þá væri ekki um neinn sjerstakan
kostnað að ræða, en sjer þætti það aptur
ósanúgjarnt, þegar prófastur þyrfti að takast
langa ferð á hendur eingöngu vegna innsetningar, að hann þá fengi eigi endurgoldinn hæfilegan ferðakostnað. Hann yrði og að svara
þingrnanni Skaptfellinga, sem hefði ógnað, að

teknar yrðu 2 krónur fyrir hest prófasts, því,
að. slíkt mundi þó eigi íneira, en meðalmóhestsleiga hjer í Reykjavík. Hann kvaðst
eigi heldur geta samsinnt þingtnanni Rangæinga i því, að hjer væri verið að ýta frá hinum ríku á hina fátæku, því að prófastar þyrftu
alls eigi að vera rikari en prestar; svo væri
það og prófastins eiginn hagur, að gæta
allrar sanngirni í því efni. Að öðru leyti
vildi hann eigi faalda fast firam þessari uppástungu sinni.
Sighvatur Árnason kvað óheppilega stefnu
koma hjer fram; hjer væri semsje verið að
berjast fyrir, að hækka laun fyrir smásnúninga embæltismanna, og ef farið væri út í
þá sálma, þá væri hætt við, að fleira fyndist,
sem eigi þætti nje væri nægilega borgað, og
stundum alls ekkert.
Væri það spá sín og
ímyndun, að seinna meir mundi, ef til vildi,
heyrast raddir í sömu stefnu bæði frá einum
og öðrum, sem hefðu litla eða enga borgun
fyrir starfa sinn i opinberri þjónustu. Mundi
það að minnsta kosti geta orðið eins útdráttarsamt fyrir landssjóðinn, eins og þó
hinn áður umræddi 200—400 kr. eptirlaunastyrkur væri veittur.
Prófastarnir væru þvi
að eins prófastar, að minnsta kosti í sveitahjeruðunuin, að þeir væru menn færir og
fleygir til að sjá fyrjrsjer og sínum, samt
ætti að bæta kjör þeirra, en uppgjafaekkja fær
ekki einskilding.
Ólafur Pálsson kvaðst eigi geta skilið,
að viðaukaatkvæði sitt ætti eigi skylt við málið; hún væri eptir sinni meiningu i föstu
samanhengi við frumvarpið, og miðaði einmitt til þess, að glöggva upp hina gömlu ákvörðun í því efni. Sjer fyndist eptir anda
frumvarpsins alls eigi ósanngjarnt, þó ferðakostnaðurinn við innsetningu presta væri áskilinn jafnt og við úttekt, en öðru máli væri
að gegna, ef þetta tvennt fjelli saman, og
fyndi hann því eigi ástæðu til að falla að svo
komnu frá uppástungu sinni. En viðvikjandi
orðum þingmanns Rangæinga, virtist sjer
undarlegt, að, þótt mál það, er bann befðí
borið upp, hefði ekki gengið að óskum, þá
skyldi annað mál gjalda þess og þess vegna
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eiga að fyrirbyggja, að öðíum væri rjettur
gjör.
Bergur Thorberg kvað það líta svo út,
sem þingmaður Rangæinga tæki sjer þelta
mikið nærri; hann hefði og á ótilhlýðilegan
hátt sett mál þetta í samband við annað mál,
er þingdeildin væri búin að útkljá. Hjer
væri um embættismenn að ræða, er hefðu
áriðandi störfum að gegna, en væru launalausir yfir höfuð.
Sjer fyndist sanngjarnt,
að fyrir sjerstakleg embættisverk þeirra kæmi
i aðra hönd sæmileg borgun.
Virtist sjer
fyrir sitt leyti, að ftumvarpið mætti saraþykkjast óbreylt, og færi þ'að fram á hina
allraminnstu borgun í því, er hjer ræddi um.
Hvað snerti breytingu þá við frumvarpið, er
varaforseti hefði stungið upp á, virtist sjer
hún eigi skemma, en væri þýðiugarlítil og
reyndar óþörf. Hvað viðaukauppástungu hins
6. konungkjörna þingraanns snerti, þá gæti
hann vel fellt sig við bana, þótt bún eiginlega ætti ekki skyltvið frumvarpið; en gæti
þó hæglega komizt inn í það, ef fyrirsögninni væri breytt, eins og nppástungumaður
hefði gjört ráð fyrir.
Sighvatur Árnason sagðist vilja svara
hinum 6. konungkjöroa þingmanni því, að
hann hefði einmitt tekið fram, að borgunin
væri i rauninni lítil, en hefði álitið óráðlegt
að hækka borgun fyrir smáverk í hjeruðum
af þeira ástæðum, sem hann hefði tekið fram;
menn yrðu að sníða sjer stakk eptir vexti
bæði i stóru og smáu, og margir væru þeír
aðrir í hjeruðum, bæði hreppstjórar, hreppsnefndarmenn o. ft., er ynnu fyrir lilla eða
enga borgun, eins og hann hefði áður tekið
fram. Hann kvaðst eigi ætla að svara binum
3. konungkjörna þingmanni þvi, er hann
hefði sjerstaklega beint að sjer, en þó yrði
hann að ætla, að slikt hefði áður koroið fyrir
á þingum og i mikið stærri stýl, en þar
sem hann hefði sagt, að prófastar væru með
öllu launalausir fyrir störf sín, þá væri það
eigi alveg rjett, þvi að það mundi hann þó
vita, að prófastar hefðu laun fyrir kirkjuskoðanir, sem f sumum bjeruðum að minnsta
kosti borgaði sig vel út af fyrir sig.

Ólafur PáUson kvað það að vísu satt,
að kirkjuvi tjanir væru borgaðar, þó væri efasamt, hvað sumstaðar væri úr býtum borið
fyrir þær, þegar þeim ferðum væri lokið.
Svo ætlaði bann og, að hinum heiðraða þingmanfii væri freraur óljóst, hverjum störfurrt
prófastar hefðu að gegna; það væri meira
en að rölta um kirkjurnar; þeir hefðu umfangsmikil skrifstofustörf, er þeir fengju ekkert endurgjald fyrir, ógyrðu jafnvel að kaupa
alla prótókolla sjálfir, og færu störf þeirra
æ vaxandi.
Sighvatur Árnason kvaðst vel hafa vitað þettaj en hlytí þó að efast um, h'ort þeir
hefðu ffieira að gjöra en sumir aðrir, hvað
skrifstörfum viðviki, t. d. hreppstjórarnir;
um þau störf væri sjer kunnugt, og mundu
þau þar að auki eigi síður fara vaxandi með
ýmsar skriptir en störf prófasta.
Ólafur Pálsson kvaðst þó ætla, að flestum mundi það ljóst, að prófastsstörðn væru
mun umfangsmeiri, og hann hefði í öllu falli
átt svo mikið við hreppstjórnarskriptir, að
sjer væri það kunnugt.
Forseti kvaðst, fyrst eigi fleiri tækju til
máls, vilja bera undir atkvæði þingmanna:
1. Viðaukanppástungu þingmanns Þmgey-

2.
3.

4.

5.

6.

7.

inga við 1. gr. frumvarpsins. Var hún
þá samþykkt með 10 atkv.
Var þá borin upp 1. greinmeð áorðinni
breytingu. Samþykkt með 10 atkvæðum.
2. grein bórin upp óbreytt (því þingmaður Barðstrendinga hafði tekið aptur breytingaruppástungu sína), og var bún samþykkt í einu hljóði.
f>á var borin upp til atkvæða hin viðbætta
3. grein (samkvæmt uppástungu hins 6.
konúngkjörna þingmanns). Var hún saœþykkt með 7 atkvæðum.
Var þá borin upp tii atkvæða fyrirsögn
frumvarpsins breytt samhljóða 3, grein.
Var hún samþykkt með 6 atkvæðum.
Siðan vár frumvarpið borið upp til atkvæða í heild sinni, og samþykkt með 7
atkvæðum<
Var þáborið upp til atkvæða, hvort frumvarpið með áorðnnm breytingum skyldi
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ganga til 3. umræðu. Samþykkt með 9 tekju-reglugjörð fyrir rjetlarins þjóna á íslandi, 10. septbr. 1830, 15. og 16. gr.
atkvæðum.
' Fyrnefndan kostnað skal greiða á þann
Var frumvarpið nú þannig orðað:
hátt, sem ákveðið er í 6. gr. áður nefndrar
FRUMVARP
tilskipunar, þannig að presturinn, sem fer frá,
til laga um breytingu á ákvörðunum þeim, og presturinn, sem teknr við, borgi sinn helmer tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á inginn hvor, en samt með þeirri tilbreytingu,
eignum kirkna og prestakalla á fslandi og er leiðir af því, sem fyrir er mælt í 1. gr.
því, sem þeim fylgir, samt innsetningu hjer að framan.
presta, 24. júlí 1789, hefur inni að halda.
3. gréin.
Fyrir innsetningu prests bera prófasti 4
1. grein.
krónur, og takist hann ferð á hendur einÞegar úttektir þær á brauðum, sem get- göngu tií þess, þá ferðakostnaður, eins og
ið er um í tilskipun um ráðstafanir til viöur- fyrir er mælt I 2. grein Sá kostnaður
halds á eignum kirkna og prestakalla á fs- greiðist af hinum innsetta presti, móti endlandi og því, sem þeim fylgir, 24.júlí 1789, urgjaldi af sjóði kirkju eða kirkna prestafara fram, skal það vera undir prófastinum kallsins.
komið, hvort og að hve miklu leyli gjörðin
skuli ná til Ijensjarðanna og kirkjujarðanna;
þó skál presturinn, sem við tekur, hafa rjett
Breytingaruppástunga
á að beimta, að úttekt sje gjörð, enda þótt frá landshöfðingjanum, við frumvarp til laga
prófasti virðist hún óþörf, en þá skal hann um breytingar á tilskipun 24. júli 1789, eins
einsamall greiða kostnaðinn, sem af þvi rís, og það var samþykkt af efri deild alþingis
nema því að eins að presturinn, sem fer frá,
við 2. umræðu.
hafi vanbirt að gjöra tilhlýðilegan skriflegan
1. að í fyrirsögninni orðiu: «samt innsetnsamning um bygging á jörðunni, enda þótt
ingu presta» falli burt.
honum haíi verið gjört það að skyldu, eða 2. að 3. grein frumvarpsins falli burt.
ef sú raun verður á, að kirkjujörð sje leigð
þeim ábúanda, sem eigi sje fullveðja fyrir ábúð jarðarinnar.
þlUÐJA UMIIÆÐA
þegar taka skal út Ijensjörð eða kirkjujörð,
I efri deild alþingis.
Á 11. fundi efri þingdeildarínnar, 15.
sem er i öðru prófastsdæmi, skal prófastur skýra
biskupifrá því.og skalhann þá fela prófastinum dag júlimán., kom samkvæmt dagskránni til
1 því prófastsdæmi, þar sem jörðin er, að fram- 3. umræðu frumvarp til laga um breytingar
kvæma gjörðina.
á ákvörðunum þeim, er tilskipun um ráð2. grein.
stafanir til viðurhalds á eignum kirkna og
Fyrir tjeðar úttektir skal auk ferðakostn- prestakalla á íslandi og því, sem þeim fylgir,
aðar eptir reikningi enn fremur gjalda pró- 24. júli 1789, hefur inni að halda.
fasti í fæðispeninga 3 kr. um hvern dag, sem
Landahöfðinffi kvaðst að eins ætla að
hann gjörðarinnar vegna er fjærverandi frá skýrskota til þess, er hann hefði sagt við 2.
heimili sinu. Skoðunarmönntun þeim, eða umræðu máls þessa viðvíkjandi viðaukauppyGrskoðuparmönnum, sem nefndir eru í tilsk. ástungu hins háttvirta 6. konungkjörna þing24. jú|í 1789, 3. og 4. gr., skal borga 2 kr. manns, og vildi hann taka það upp aptur,
hverjum um hvern dag, sem þeir eru við að ákvörðunin I hinni viðbættu 3. grein, þó
gjörðina. þegar til taka á fæðispeninga og hún kynni að vera sanngjörn, ætti eigi hið
ákveða endnrgjaldið fyrir ferðakostnaðinn, minnsta skylt við frumvarpið.þarsem tilskipunin
skal fara eptir því, sem fyrir er mælt í auka- frá 24. júlí 1789 eigi með einu orði minnt-
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ist á innsetningu presta, og væri því fyrirsðgnin iíka, eins og henni hefði verið breytt
við 2. umræðu, alveg röng og óhafandi; væru
þessir formgallar svo mikjir, að þeir g«tu ef
til vill spillt fyrir frumvarpinu i heild smni.
Prófastsverk þau, er tilskipun þessi lalaði um,
þ. e. úttektir brauða, ættu ekkert skylt við ákvörðun viðvikjandi öðrum prófastsverknm, t.
d. innsetning presta, hjónavfgslu andlegrar
stjettar manna og það, að syngja yfir þeim.
Aptnr á móti gæti ef til viidi verið ástæða
til að gefa sjerstakar ákvarðanir um þessi
síðar nefndu prófastsverk, en bjer ætti það
alls ekki við.
Ólafur Pálsson kvaðst, af þvf að þessi
3. grein stafaði frá sjer, ætla að tala fáein
orð, ekki til þess að mæla svo mjög með
henni, þvi að sjer væri ekki svo annt um
hana, og væri bann fús til að láta hana falla
burtu, ef þingsköpin leyfðu það. Bann vildi
þó leyfa sjer að skjóta þvi til deildarmanna,
bvort það mundi nokkur veruleg breyting, þó
orðin: «samt innsetningu presta» i fyrirsögninni, væru færð aptast i fyrirsögnina, þvf
þau væru komin inn á rangan stað. Að öðru
leyti ætlaði hann eigi að mæla frekar fram
með uppástungu sinni.
Forseti kvað það mundu eigi leyfilegt
eptir þingsköpunum að kalla aptur einstakar
greinir, heldnr frumvarp { heild sinni, ogþá
líklega eigi heldur fyrirsögnina, þar sem næst
mundi ligigja að kalla breytinguna við fyrirsögnina pukabreytingaruppástungu.
Bergur Thorberg kvað sjer virðast þetta
svo lítil breyting, að hún gæti einu sinni eigi
heitið aukabreytingaruppástunga; það væri
auðsjáanlega að eins misritun, að þessi orð
væru sett á undan, en ekki á eptir dagsetningunni, og banp áliti þvi breytinguna
leyfilega, þar sem hún væri eigi fólgip í öðru
en að færa orðin lítið eitt til. Hipoháttvirti iandshðfðingi hefði sagt, að ákvörðunin
i 3. grein ætti ekkert skylt við frumvarpið,
en hann yrði þó að ætla, að hún stæði i
nokkru sambaadi við það, að því leyti sem
hvorttveggja værj prófastaverk, úttekt eg innsetning við skipti presta á brauðum.

Eirikur Kúld kvaðst fyrir aitt leytihafa
aðhyllzt þessa 3. grein, með þvi hann hefði
ætlað, að með því að taka upp þá ákvörðun, er
bún færi fram, mætti spara næsta þingi ómak,
og kvaðst hann vilja skjóta því til forseta, hvort
eigi mætti flytja orðin: «samt innsetningu
presta» á sinn rjetta stað.
Forseti skaut þá til atkvæða deildarmanna, hvort orðin «samt innsetningu presta«
mætti verða sett seinast f fyrirsögninni. Var
það fellt með 5 atkvæðum gegn 5, og fyrst
eigi fleiri tóku tii máls, var þvi næst 3. grein
frumvarpsins felld með 8. atkvæðum, og
breytingaruppástunga frá landshöfðingja: að
i fyrirsögninni orðin: «samt innsetningu
presta» falli burt, samþykkt roeð 10 atkvæðum.
Var þá frumvarpið i heild sinui (1. og
2. grein) samþykkt i einu hljóði. Varmálið
síðan afgreitt til neðri þingdeildarinnar.

FYR.STA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 16. fundt neðri deildar alþingis, 20.
dag júlímánaðar, kom tit fyrstu umræðu
frumvarp til laga um breytjngar á ákvörðunum þeim, er tilskipun um ráðítafanir til
viðurhalds á eignum kirkna og prestakalla á
íslandi og því, er þeim fylgir, 24. julí 1789,
hefur inni að halda.
Guómundur Einarstan sagði, að frumvarp þetta væri á góðum rökum byggt. f>að
væru roargir gallar á tilskipunioni af 24. júU
1789, sem hefðu þurft að leiðrjettast, en
sem nú ætti ekki við að taka fram. flann
kvaðst þvi að vísu helzt hafa viijað óska, að
tilskipunin hefði verið tpkin fyrir f heiid
sinni.
En á hinn bóginp sæihann enga
verulega agnúaá frumvarpi þvi, er bjer lægí
fyrir, eins og það kæmi frá efri deildinni,
og vildi hann, að það gengi þannig óbreytt
tii 2. umræðu.
Grímur Thomsen spurði forseta, bvort
ekki mundi vera leyfilegt, að gjöra óverulegar smábreytingar við frumvarpið, án þess að
þaö gengi þá aptur til hinnar deildarinnar;
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hann hefði gjarnan viljað gjöra nokkrar orðabreytingar við frumvarpið, enkvaðsl þó hætta
við það, ef það þyrfti að leiða til þess, að
málið gengi þá aptur til hinnar deildarinnar.
Forseti svaraði þessari fyrirspurn á þá
leið, að ekki mundi mega neina breyting svo
gjöra, að ekki yrði að bera undir hina deildina.
Fleiri tóku ekki til máls, var þá leitað
atkvæða og samþykkt f einu hljóði, að málið
gengi til 2. utnræðu.
ÖNNUR UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á 20. fundi neðri deiidar alþingis, 26.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu frumvarp til laga um breytingar á ákvörðunum þeim, er tilskipun um
ráðstafanir til viðurhalds á eignum kirknaog
prestakalla á íslandi og þvf, er þeim fylgir,
24. júlí 1789, hefur inni að halda. þegar
þetta mál hófst, komu inn aptur á þingfund
þeir sjö þingmenn, sem út höfðu gengið.
Enginn tók til máls og var þá gengið
til atkvæða; var 1. grein frumvarpsins samþykkt f einu hljóði, 2. grein sömuleiðis,
fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu, og
loksins var f einu hljóði samþykkt, að frnmvarpið skyldi þannig orðað gangatil 3.umræðu.
þRIÐJA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 23. fundi neðrí deildar alþingis, 29.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 3. umræðu frumvarp til laga um breyting
á tilskipun 24. júh' 1789, um eignir kirkna
og prestakalla. Varð engin umræða um málið; var þá gengið til atkvæða; fjellu þau
þannig;
1. gr. samþykkt f pinu hljóði.
2. gr. sömuleiðis.
Frnmvarpið f heild sioni samþykkt í einu
hljóði. Var það nú búið frá þinginu og
skyldi sent til landshöfðingja þannig látandi:
LÖG
nm bréytingar á ákvörðunum þeim, er tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á eign-

um kirkna og prestakalla á íslandi og þvf, sem
þeim fylgir, 24. júli 1789, hefur inni að halda.
1. grein.
Þegar úttektir þær á brauðum, sem getið
er nm f tilskipun um ráðstafanir til viðurhalds á eignum kirkna og prestakalla á íslandi og því, sem þeim fýigir, 24-ýúlí 1789,
fara fram, skal það vera undir prófástinum
komið, hvort og að hve miklu leyti gjðrðin
skuli ná til Ijensjarðanna og kirkjnjarðanna;
þó skal presturinn, sem viið tekur, hafa rjett
á að heimla, að úttekt sje gjörð, enda þótt
prófasti vírðist hún óþörf, en þá skal bann
einsamall greiða kostnaðinn, sem af þvf rfs,
nema þvf að eins að presturinn, sem fer frá,
hafi vanhirt að gjöra tilhlýðilegan skriflegan
samning um bygging á jörðinni, enda þótt
honum hafi verið gjört það að skyldu, eða
ef sú raun verður á, að kirkjujörð sje leigð
þeim ábúanda, sem eigi sje fullveðja fyrir ábúð jhrðarinnar.
þegar taka skal út Ijensjörð eða kirkjujörð, sem er f öðru prófastsdæmi, skal prófastur skýra biskupi frá þvf, og skal hann þá
fela prófastinum i þvf prófastsdæmí, þar sem
jörðin er, að framkvæma gjörðina.
2. grein.
Fyrir tjeðar úttektir skalauk ferðakostnaðar eptir reikningi enn fremur gjalda prófasti í fæðispeninga 3 kr. um hvern dag, sem
bann gjörðarinnar vegna er fjærverandi frá
heimili sínu.
Skoðúnarmönnum þeim, eða
yfirskoðunarmönnuro, feem nefndir eru i tilsk.
24. júlí 1789, 3. og 4. gr., skal borga 2 kr.
hverjum urn hvern dag, sem þeir eru við
gjörðina. þegar tit taka á fæðispeninga og
ákveða endurgjaldið fyrir ferðakostnaðinn,
skala fara eptir því, sém fyrir er ihælt f aukatekjureglugjörð fyrir rjettarins þjóna á íslandi, 10. septbr. 1830, í 5. og 16. gr.
Fyrnefndan kostnað skal greiða á þann
hátt, sem ákveðið er f 6. gr. áður nefndrnr
tilskipunar, þannig að presturinn, sem fer
frá, og presturinn, sém tekur viö, borgi sinn
helminginn hvor, en samt með þeirri tilbreytingu, er leiðir af því, sem fyrir er mælt
í 1. gr. hjer að framan.
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Konunftlég frumvörp, felld af Þinginu.
XII.
FRDMVARP
til laga nm sölu á fjórða parti þeim í silfurbergsBámanum i HelgustaðafjaHi, sem er eign
hinsíslenzka iándssjóðs, og fl.
Ráðgjafanum fyrir ísland veitist heimild
til, ef kaupandi býðst, eða að öðrum kosti
yið uppboðá kaupmannahöilinni f Eaupmannahöfn, að selja fjórða part þann í silfurbergsnámanum í Helgustaðafjalli ( SiiöurMúlasýslu, sem er eign hins íslenzka landssjóðs, aonaðhvort út af fyrir sig eða, ásamt
fjórða parti þeixn, sem tjeður sjóður sömuleiðis á í jðrðonni Helgustöðom, fyrir andvirði, sem sje að minnsta kósti 8000 kr., ef
að eins fjórði partur landssjóðsins í silfurbergsnámanum er seldur, og að minnsta
kosti 9000 kr., ef jörðin fylgir með.
Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Eptir að C. D. Túliníus, kaupmaður á
Eskiörði, um mörg ár hafði haft á leigu fjórða
part þanní silfurbergsnámanum í Helgustaðafjalli f Suður-Múlasýsiu, sem er eign hins
fslenzka landssjóðs, fjekk stjórnarráðið, á
meðan teigumáli þessi enn var í gildi, á árinu .1871, kenuiara í steinafrœði við Eaupmánnabafnarrháskóla, Fr. Johnstrup til þess
að takast ferð á hendur til íslands, til þess
raeðal aimar& að rannsaka tjeðan náma. Með
jwl Johnstrup i skýrshx sinni um ferð þessa
var mjög mótfallinn þeirrí aðferð, sem til
þessahafði vertð fylgt viðafuot námans, synjaði. stjórnarráðíð hairstið 1872 Túlin(us kaupraanni þess, er hann sótti um, að fá leigasamninginn um hluta landssjóðsins 1 námanum, sem var á enda Sl. desbr. s. á., endurnýjaðan ura 5 ár, eða að minnsta kosti fyrir
1 ár fyrir sama afgjald, sem hann hafði
goldið til þtss tfma, sem var 100 rd. á ári,
og var amtmanninum yfir norður- og austur-

umdæminu 7. nóvbr. 1872 jafnframt lagt
fyrir, að láta leggja á rjettarbann bæði gagnvart eigandanum, sem þá var, að % pörtum
námans, prófasti J>. Erlendssyni og Túlinius
kaupmanni, að námurinn yrði notaður á nokkurn hátt, þangað tiL sameigendurr.ir væru
búnir að koma sjer 6aman um aðra aðferð
við notkun hans; þar að auki var amtmanninumlagt fyrir að skipa blutaðeiganda sýslumanni að hafa gætur á, að enginn bryti úr
námanum, hvorki innlendír nje útlendir menn,
og skyldi þekja námann með möl. Jafnframt
þessu var amtmaður beðinn um að leita tfl
samnínga við prófast Þ. Erlendsson um nolkun námans eptirieiðis, og var um leið mælzt
til, að hann við tækifærí reyndi til að komast
eptir, hvort prófa6tur {>. Erlendsson væri fáanlegur tii að slita sameigninni, að þvf leyti
er námann snerti, og ef tii kæmi, með hvaða
skilmálum.
Stjórnarráðinu barst þar eptir bænarskrá
frá Túlinios kaupmanni, þar sem hann, án
þess að öðru leyti að geta sýnt fram umboð
það, sem með þurfti, sótti um, að samið yrði
við sig nm að slíta sameigninni, og sendi
hann stjórnarráðinu jafnframt endurrit af
yfirlýsingu þeirri, sem hann hafði látið bóka,
þá er honum var birt fyrnefnt bann stjórnarráðsins, og var hún þess innihalds, að
hanu fyrst um sinfo árið 1873 eigi mundi
láta vinna silfurberg úr námanum, en apttir
á móti skyldi útgjöldin við lilhlýðilega gæzlu
á námanum falla á hið opinbera, að hann
heimtaði i skaðabætur 600 kr. fyrir hvert ár,
er liði þangað til málið væri til lykta leitt,
og að eigandinn að :,/4 pörtnm námans mundi
vera tilleiðanlegtir til, að láta af hendi það,
sem hann ætti í jörðunni Helgustöðum, með
tilheyrandi hluta í silfnrbergsnámamim fyrir
24,000 kr. Eptir að stjórnarráðið út afþessari bænarskrá hafði leitað álits Johnstrups
báskólakennara um málið, ljet hanu i Ijósi,
52
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að eptir því sem honnm sýndist, gæti það
að eins komið til tals, annaðhvort að selja
þann fjórða part námans, sem landssjóðurinn
ættí, eða láta bann til leigu um íleiri ára
tíma og fyrir hærra afgjald en hingað til og
gegn tilbærilegu veði, eða báðir eigendurnir
í sameiningu bryti úr námanum við og við
með nokkurra ára millibili, og þótti honum
sá kostur bezlur. Stjórnarráðið mæltist síðan til við landshöfðingja, að hann leitaði til
samninga við prófast þ. Erlendsson, og ef til
kæmi gjörði samning við hann nm að vinna
námann í sameiningu, eða, til vara umleigu
némans samkvæmt því, sem Johnstrup hafði
bent til, en skyldi svo fara, að prófastur t*.
Erlendsson tæki hvorugum þessurn kosti,
óskaði stjórnarráðið að fá að vita, hvort hann
viidi kaupa af stjórninni fjórða part þann,
sem er þjóðeign, og ef hann hafnaði þessu
boði eða vildi eigi bjóða 8000 kr. fyrir partinn í námanum eingöngu, með hæfilegri viðbót fyrir jörðina, ef þess yrði æskt, að hún
einnig yrði seld, hvort hann þá vildi samþykkja, að gjörð yrði tilraun til að selja
námann allan við opinbert uppboð, ef fyrir
hann allan fengist að iriinnsta kosti 32,000
kr., ef til kæmi með hæfilegri viðbót fyrir
hina eignina.
Landshöfðinginn skýrði síðan stjórnarráðinu frá, að prófastur Þ. Erlendsson hefði
afsalað Túliníus kaupmanni sinn part í námanum og jörðunni Helgustöðum, og að Túliníus hefði gefið manni bjer í borginni umboð til þess að semja við stjórnarráðið um
námann. Ilefur síðan verið leitað til samninga við Ijeðan umboðsmann um þetta mál,
og lauk svo, að hvorki komst neinn samningur á um sameiginleg afnot námans nje
um það, að hann yrði látinn á lejgu nm
lengri ára-tíma fyrir hækkað afgjald, og að
Túliníus vildi heldur ekki ganga að þvf, að
kaupa parl landssjóðsins í námanum; aptur á
móti hefur umboðsmaðurinn lýst þvi yfir, að
hann væri fús til að semja við stjórnarráðið
um sölu á þeim 3/4 pörtum í eigninni, sem
Tuliníus á, fyrir verð, sem samsvari þeirri
borgun, sem stjórnarráðið hafði sett fyrir

fjórða part þann, sem landssjóðurinn á og
getið er að framan.
Eptir þeim málavöxtum, sem þannig er
skýrtfrá, geturað áliti stjórnarráðsins enginn
efi á því leikið, að nauðsyn beri til að leitast við að slíla sem fyrst sameigninni, sem er
jafnóheppileg fyrir baða málsparta En sökum ásigkomulags námans verður sameigninni
eigi slitið með þvi að skipta námanum milli
sameigandanna I ákveðna parta, og þar sem
stjórnarráðið gjörir ráð fyrir því, að eigi sje
ástæða til fyrir landssjóðinn að kaupa 3/4
parta þá í námanum, sem Túliníus á, hefur
það jþótt nauðsynlegt að koma því til leiðar
með lagafrumvarpi þessu, að stjórninni verði
veitt heimild til að seljá þann hluta i námanum, sem er eign landssjóðsins, annaðhvort
ef kaupandi byðist, eða við nppboð, og ef
til vill ásamt þeim parti, sem tjeður sjóður
á í jörðunni Delguslöðum, ef fyrir eignina
fengist það andvirði, sem nefnt er í lagafrumvarpinu.

FYRSTA ÖMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 3. fundi neðri deíldar alþingis, 3. dag
júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni til
fyrstu umræðu frumvarp til laga um sölu á
fjórða parti þeim í silfurbergsnámanum í
Helgustaðafjalli, sem er eign hins íslenzka
1 landssjóðs o. fl. Forseti gat þess, að eptir
þingsköpúnum mætti hver þingmaður eigi
tala optar en tvisvar við fyrstu umræðu. Ef
þingmenn vildu setja neftid í málið, gat hann
þess, að hana mætti setja eins við 2. og 3.
umræðu eins og við hina fyrstu, eptir þvf
sem bezt þætti haga.
Páll Ólafsson sagðist vera nokkuð kunnugur þessu máli, og væri það álit sitt, að
ekkert gagn væri í námanum f sameign þeirri,
sem nú væri, og eigi væri það auðið fyrir
eigendurna að vinna námann til skiptis, hann
gat þess lfka, að bágt mundi að hafa eptirlit á, að náminn væri rjett og haganlega
unninn, þegar enginn maður væri hjer á landi,
sem kynni að því verki. Hann áliti þvi bezt,
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annaðhvort að kaupa eða selja námann,
og af því tvennu vildi hann heldur lála
selja þá.
Jón Sigurðsson frá Gautlöndum óskaði
eptir upplýsingu frá landshöfðingja um lilrauuir þær, er stjórnin hefði gjört til að semja
við menn um kaup á námanum ; þingmenn
væru yfir höfuð ókunnugir máli þessu,
og væri þvf nauðsynlegt fyrir þá að fá slíkar
upplýsingar.
Landshöfðinffinn vitnaði fyrst lil athugasemdanna við frumvarþið, og bætti þvf við,
að hann hefði skrifað amtmanninum og sýslumanni þeim, er í htut ætti, að semja við sameigandann um námann, og hefði sjer verið
skýrt frá, að sameigandinn' sjera Þorsteinn
Erlendsson hefði afsalað Túiinfusi kaupmanni
sfnum hlut i námanum, og að hann hefði
gefið þriðja manni (stórkaupmanni G. E.
Petersen) f Kaupmannahðfn umboð til að
semja við stjórnina.
Tr-yggoi Gunnarsson áleil það heppilegt,
að námarnir væru seldir, þegar gætt væri að
erfiðleikum þeim, er væru á sameigninni. En
hann kvaðst vilja gjöra viðaiikaatkvæði i þá
átt, að salan væri birt f fleirum úliendum
blöðum, en f Danmörku.
Grímur Thomsen vildi vfsa málinu til
fjárbagsnefndarinnar.
Forseti kvað mega gjöra það við aðra
umræðu.
I’ví næst leitaði forseti atkvæða um það,
hvort málið skyldi ganga til annarar umræðu,
og var það samþykkt f einu hljóði.

UPPÁSTUNGA
til ályktnnar um notkun silfttrbergsnámans
f Helgustaðafjalli. Frá nefndinni f fjárhagslagamálinu.
Alþingi áiyktar að skora á stjórnina að
sjá svo fyrir, að það rjettarbann, sem samkvæmt brjefi stjórnarinnar frá 7. nóvember
1872 var lagt á að vinna silfurbergsnámann
f Helgustaðafjalli, verði þegar upphafið, og
náminn að svo mikiu leyti, sem hann er

landsins eign,
sjóðsíns.

unninn

á

kostnað lands-

Samkvæmt dagskránni skyldi málið nm
Helgustaðanámann koma til artnarar umræðu á
8. fundi neðri þingdeildarionar, en með þvf að
uppástunga sú, sem hjer fer á undan, kom of
seinttil þess, að hún yrði rædd á þeim fundi,
frestaði forseti umræðumálsinstilnæstafundar.

ÖNNDR I MltÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 9. fundi neðri deildar alþingis, 12.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
lil annarar umræðu frumvarp til laga um
sölu á fjórða parti þeim í silfurbergsnámannm
í Helgustaðafjalli, sem er eign hins íslenzka
landssjóðs.
Landshöfðingi sagði, að við fyrstu umræðu þessa máls hefði sjer skilizt svo, sem
þingmenn hefðu verið samhljóða um, að
nauðsynlegt væri að slita sameign þeirri, sem
væri um námann milli landssjóðsins og Túlinfus kaupmanus, og að sú sameign bezt
yrði slitin með þvf, að landssjóðtirinn seldi
sinn hlut í námanum. En þar sem nú uppástunga sú, er hjer lægi fyrir, færi fram á
að nota framvegis námann, án þess að slíta
sameigninni, þá vildr hann leyfa sjer að
stinga upp á því, að ályktun þessa máls yrði
frestað, þangað til þingmenn hefðu kynnt
sjer athugasemdir Johnstrups prófessors
þessu máli viðvíkjandi. Eptir brjefum, sem
gengið hefðu um þetta mál, kvaðst hann
fyrir sitt leyti sannfærður um, að landssjóðurinn gæti alls eigi látið vinna námann nema
í sameiningu við hinn núverandi sameignarmann, og að þessi liklega ekki myndi ganga
að samningi um uolkun námans, sem væri
landssjóðnum f bag, en aptnr mundi Túliníus
fremur vera fáanlegur til að slíta sameigninni. Hann vildi því, sem sagt, slinga upp
á, að málinu væri fiestað, þangað til þingmenn hefðu kynnt sjer skjöl Johnstrups og
svo ýms skjöl, sem landshöfðingi kvaðst sjálfur geta Ijeð tii upplýsingar málinu, og einn52*
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ig vildi hann stinga upp á því, að málinu
væri vísað til fjárhagsnefndarinnar.
Grúnur Thomsen kvaðst sem formaður
fjárhagsnefndarinnar vera alveg samdóma
landshöfðingja um það, að málinu væri vísað
tii fjárhagsnefndarinnar.
Benidikt Sveinsson kvaðst ekki vilja vísa
málinu þangað fyr en við þriðju umræðu.
Borseti kvaðst áiíta haganlegast, að fjárhagsnefndin fengi málið sem fyrst til meðferðar, til þess að hún hefði því betri tíma
til að hugsa um það.
Þvf næst var í einu ldjóði samþykkt, að
málið gengi nú þegar til fjárhagsnefndarinnar til ihugunar, og fresta þriðju umræðunni,
þangað til nefndiu hefði sagt álit sitt.

Álit f j á r 1 ag a n e f n d a r i n n a r
i málinu um sölu á þeim ’/4 í silfurbergsnámanum í Helgustaðafjalli, sem er eign
landssjóðsins.
Bptir að fjárlaganefndin f neðri deildalþingis er búin að kynna sjer þau skjöl, sem
herra landshöfðinginn góðfúslega sendi henni
til skýringar frumvarpinu til laga um sölu á
i silfurbergsnámanum f Helgustaðafjalli o.
s. frv., er nefndin komin að þeirri niðurstöðu, að ekki sje ástæða til að breyta þeirri
uppástungu til ályktunar um notkun tjeðs
náma, sem þegar er lögð fyrir deildiua.
í fjárlaganefndinni 19. júlí 1875.
Grímur Thomsen, Einar Ásmundsson.
formaður.

frUÐJA UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á 23. fundi neðri deildar alþingis, 29.
dag júlfmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 3. umræðu frumvarp stjórnarinnar til laga
um sölu á silfurbergsnámanum f Helgustaðafjalli, ásamt uppástungu tii ályktunar um
notkun námans frá nefndinni f fjárlagamálinu.
Grimur Thomsen gat þess, að eins og
stæði í áliti nefndarinnar, hefði landsböfðingi

útvegað henni skýrslur, og hefðu þær inni að
balda eptirrit af tveira brjefum, öðru frá
prófessor Johnstrup, þar sem lýst væri námanum og látið í Ijósi álit um, hvernig honum skyldi haganlegast varið, öðru frá landshöfðingja til sýslumanns f Suður-Múlasýslu
ura það, hvernig leita skyldi samkomulags.
Sýndu skýrslur þessar augljóslega, að stjórnin
væri í stökustu vandræðum með, hvernig
með námann skyldi fara, er samkomulag til
skynsamlegrar notkunar næðist eigi meðal
eiganda; og kvaðst hann skyldu skýra frá,
livað fjárlaganefndinni hefði gengið til þess
að stinga upp á þessu. Eins og bæði ástæður frumvarpsins og skýrsiurnar bæru volt
um, hefði Túliníus nefnilega, nndir eins og
bannið var birt honum, látið bóka þann fyrirvara, að landssjóðurinn skyldi borga sjer f
skaðabætur allt að 600 króna upphæð árlega,
á meðan hann mætti eigi nota námann; en
það kynni vel að fara svo, að landssjóðurinu fengist dæmdur til þessafjárútláts, meðan
bannið væri eigi númið á brott, þvi sjer væri
kunnugt um, að sumir væru á þeirri skoðun,
að, þegar annar sameigandi fyrirmuni öðrum
notkun hlutarins, þá verði hann að lögum
skyldaður til þess að upp bæta lucrum cessans,
þ. e. þann égóða, sera hann gæti haft af
notkuninni, ef bannið væri eigi. Af brjefum
Johastrups sæist, aðþað væri óhentugt fyrir
landssjóðinn að selja eða leigja námann, þar
á rnóti ímyndaði hann sjer, að það væri
haganlegt, að báðir I samfjelagi vildu vinna
námann; samvinna væri að vísu örðugleikum
bundiD, en sameigandi vildi hvorki kaupa nje
leigja nje vinna námann á skynsamlegan hátt.
Nú með því náminn eptir skýrslu Johnstrups
væri svo lagaður, að bann skyldi eigi notaður
nema 6. hvert ár, þá vlrtist neftidinni það
þó síður ókostur að vinna námann, ef samkomulag gæti komizt á um 4 næstu árin;
en frumvarpið vildi hann eigi saraþykkja, þvi
hann óttaðist, að af því hlytist — eptir því
sem hann áður hefði ádrepið — 600 kr.
byrði fyrir laudssjóðinn, þangað til samkomulag væri komið á. f>ar á móti skyldi bann
geta þess, að nefndin væri eigi á móti því

413
«ð áelja, ef nokkur hefði boðið sig fram.
En hjer væri öðru að gegna utnþað, og
gæti máske varað mjög lengi, elns og *vant
væri, þegar seljandi byði, áður nátninn gengi
út, enda byðust þá opt síður kaupendur, beldur en ef kaupendúr iéituðust sjálfir eptir.
Landshafðingi sagði, að sjer virtist uppástunga fjárlaganefndarinnar óheppileg; það
væri auðsætt, hð rjettarhann það, er stjórnin
befði lagt á notkun námans fýrir Túliníusi,
væri samkvæmt hlutarins eðli; þvf þégar ræddi
um sameign pro partibuð indivisiá — sem
kallað væri svo, þegar ómögulegt væri að
skipta hlutnum sjálftmn i ákveðna párta, heldur einungis ágóðannm eptir hlutfalli sameiganda í eigninni — og ágreiningur yrði á
meðal sameiganda, þá murídi eptir hlutarins
eðli og gildandi Iðgum enginn annðr kostur
fyrir en sá, að koma sjer saman um að slíta
fjelagsskapnum; þessu samkomulagi hefði verið
náð millum stjórnarinnar og Túliníusar með
þeim skilmála, að reynt yrði að selja hlut
landssjóðsins fyrir 8000 kr.,
ef jörðin
fylgdi eigi, en annars fyrir 9000 kr., og
þetta samkomulag hefði samkvæfflt stjórnarskránni verið borið fyrir alþingi. Á hinn
bóginn væri Túliníus ófús á að sémja um
notkun á þann hátt, sem iandesjóðnum væri
haganlegt. Svo sem mælt hefði verið, befði
Tnlinins ftð vfsu lagt fram skjal, þegar bahnið
hefði verið birt bonum, óg krafizt f skaðabætur 600 kr.; en þar sem bánnið færi efgi
fram á annáð en að fyrirhjóða alla Uotkun,
meðan hlutaðeigendur kæmu sjer eigi saman
um reglulega nolkub nátnans, þá fengi bann
eigi skilið, hvernig skaðabætur skýldu gvetðast honum fyrir, því landssjóðurinn hefði
eigi gjört anöað en rieytt rjettar sfns; ' hann
fengi þess vegna engin ðntttir úrræði sjeð
heldtir en að slíta sameigninni, annaðhvort
með þvf að selja ’/4 eða með því að kaupa
hina 3 partana. Vegur sá, er nefndin færi rríeð
því að skora á sljómina að láta vinna námann, væri ófter og gæti einungis orðið tii
þess, að náminn yrði alls eigi notaður, enda
væri hann líka óheppilega orðaður, þar sem
bann færi fram á, að stjórnin sæi um, að

hann yrði unninn á kostnað landssjóðsins áö
satnkomulags við Túliöíus. Hanríbeiddiþvf
hina háttvirtu deild um að fallast eigi á álit
nefndarinnar.
Benidikt Sveinaton sagðist verðaað játa,
að sjer vfflfi. raálið eigi glðggt, étí þvf væri
hann samdóma, að rjettarbannið væri hyggt á
hlntarins eöli og gildandi lögnm, þó Tújiníus
part,
ætti % og landssjóður eigi nema
þá værihonum eigi heimiit nð nota svo sian
hlut, að lundssjóðsins hágværi misboðið, og
þá sæi hanneigi neina ástæðu tilþess, að
hefja þetta rjettarbánn, Og það þvf srðursem
stjófnarfrumvarpið gæfi þær bendíngar, að
Túliníus hafi viljað skorást undan samkomulagi og beinlínis viljað setja stjórttinni stólinn fyrir dyrnar að nota sinn þart, þess Vegna
þætti sjer eigi iátæða til þess, að bera kvíðboga fyrir því, að landssjóðurinn dæmdist
til þess að greiða skaðabætur fyrir bánnið.
í öðru lögi hefði hann fengið opplýsingu frá
áreiðanlegum, málsmetandi fflanni, um að
silfurbergið sje dýrmætt eptir kringnmstæðunum; þegar mikið væri tilaf því, vœri það iítilsvert, og væri því eyðsla að seijá mikíð áf
þvf í einu; þannig væri það fflögulegt, að
*/4 partur námaos gæfi raeira af sjer, ef vel
vært með farið, heldur en hinir 3/4, sem
Túliníus gæti eytt á fám árum; en er enginn vegur þætti tii þess, að sanná hversu
mikils virði náthinn væri, vœri það með öllu
ógjörlegt að selja hann, vegna þess að engin likindi væru fyrir þvi, að nokkur kaupandi
byðist, því þegar sameigendur þeir, sem værn,
gætu eigi orðið ásáttir, þá örvænti hann um,
að nýir kaupondur yrðu fúsari til þess, að
leila samkomu lags, enda væri þá éigi líkíodi
til þess, að sá nýi vildi gefa fyrir ríátirann
hátt verð. Hana yrði þvf að haflast að þvf,
að hvorki væri nauðsyniegt aðhefja bannið
nje selja hlut sinrí, því að það væri auðsjáanlega skylda Túliníusar, að greiða veginn til
samkomulags, og að bjóða út f hláhin væri
alveg óaðgengilegt fyrir þirígið. það væri
þannig tillaga sfn, að þingdeildin hailaðist
hvorki að áliti nefndarinnar nje stjórnarionar.
Grímur Thomsen sagði, að Johnstrup
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hefði sagt viðvíkjandi notkun námans i sameiningu, að með því að nota hann eigi oema
5. hvert ár, mætti koma hærra verð á silfurbergið, 8—10 rd. á pundið, en aldrei gæti
það orðið tiltök að koma á markáði, nema
lítið væri til. Hvað því viðviki, að báðir lögfræðingarnir iþessari máistöfu vildu innistanda
fyrir því, að landssjóðurinn bæri hærra hlut,ef i mál værifarið út úr banninu, þá vildi
hann heldur magrar foriíkanir hetdur en feit
mál, enda hefðn máiaferli optlega önnur afdrif, en lögfræðingar lofuðu sjer og öðrum.
Fjárhagsnefndin hefði eigi viljað eiga það á
bættu, að komast i mál út af þessu, þess
vegna hefði hún stungið upp á, að hefja
bannið. En um söluna vildi hann að eins
taka það fram, hvort ekki mundi ráðlegra að
bíða fyrst um sinn átekta, heldur en aðfara
að bjóða námann út um öll lönd.
Landshöfðingi kvaðst vilja geta þess, að
i frumvarprnu sjálfu stæðr, að ef kaupandi
fengist eigi, þá mundi náminn verða boðinn upp, eptir að búið væri að auglýsa i blöðnm víða um lönd, að hann stæði til boða.
Hvað verð námans snerti, þá skyidi hann
geta þess, að Túlinius hefði viljað selja sinu
hlut fyrir 24,000 kr., og nægði þetta til að
sýna, hvers virði hann hefði álitið hann.
Afleiðingarnar af því, að rjetlarbannið væri
upphaflð, yrðu að líkindum þær, að Túliníus
færi að vinna námann, og þá gæti skaðinn
orðið miklu meiri, en 600 krónut árlega.
Grimur Thomsen sagði, að mögulegur
skaði væri 600 krónur; en ábatinn, ef selt
væri, 320krónur, nefnilega rentúrnar afsöluverðinu. Ef rjettarbannið væri upphaflð, og
Túliníus tæki að nota námann, þá sýndist
sjer ekkert vera því til fyrirstöðu, að stjórnin reyndi að ná samkomulagi við hann á öðrum grundvelli og með öðrum skilyrðum, en
þeim, sem hiugað til hefðu verið höfð fyrir
samningunum við Túliníus. Menn sæju, að
málið stæði nú þannig, að ekki yrði keypt og
ekki selt, en þriðji vegurinn, að reyna að
vinna námann í sameiningu við Túliníus,
vwri ekki fúllreyndur.

Pvi næst var gengið til alkvæða, og fjellu
þau þannig:
I. Uppástunga nefndarinnar f fjárlagamálinu
til ályktúnar alþingis um notkun námans
var samþykkt með 11 atkvæðum gegn 5.
En með því sú atkvæðagreiðsla þótti óglögg, var við haft nafnakall, og sögðu
já:
Guðmundur Einarssöif,
Halldór Kr. Friðriksson,
Einar Guðmundsson,
Grimur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
íslejfur Gislason,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson.
nei:
Benidikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Gíslason,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
. þórarinn Böðvarssoo,
þórður þórðarson,
þorlákur Guðmundsson,
þorsteinn Jónsson.
og var uppástungan þannig samþykkt með
12 atkvæðum gegn 9. Þar með var frumvarpið fallið, og skyldi ályktunin ganga til
efri deildarinnar, þannig hljóðandi:
Ályktun
um notkun silfurbergsnámans í Helgustaðafjalli.
Alþingi ályktar að skora á stjórnina að
sjá 8vo fyrir, að það rjettarbann, sem samkvæmt brjefi stjórnarinnar frá 7. nóvember
1872 var lagt á að vinna silfurbergsnámann
i Helgustaðafjalli, verði þcgar upphafið, og
náminn að svo miklu leyti, sem hann er
landsins eign, unninn á kostnað landssjóðsins.

415
FYRRI UMRÆÐA

að reyna að ná samkomulagi við Túlinfus,
en þar sem nú stæði f ástæðunum fyrir
31. stjórnarfrutnvarpinu, að þetta eigi hefði getað
dag júlfmán., kom ályktun um notkun silfur- fengizt, þá virtist sjer bezt að bfða, þár til
bergsnámans I Helgustaðafjalli, samþykkt af' þetta samkomulag gæti komizt á; bann gæti
neðri þingdeildinni 29. s. m., til nmræðu f ekki sjeð, að landssjóðnum yrði bakaður
efri deildinni, og hafði forseti sagt frá benni nokkur skaði við það, því þegar tveif menn
og látið útbýta henni meðal þingdeildarmanna ættu einn hlut í sameiningu pro partibus
á fundi daginn áður.
indivisis, mætti hvorugur nota hann én samJón Hjaltgtin bjelt, að þelta silfurberg þykkis hiús meðeigandans, nema þegar lögin
kynni í ókominui tíð að fá miklu meiri þýð- vegna sjerstakra kringumstæðna leyfðu undingu fyrir fsland, en menn nú gætu gjört antekningu, svo sem með skip. Annað mál
sjer nokkra hugmynd om, og gæti hann til- væri nú það, ef meðeigandinn gæti sannað
fært fleiri dæmi, er sönnuðu þetta; það hefði það, að hann gjörði engan skaða hinum, þó
t. d. fundizfc steinateguud ein á Grænlandí, hann notaði blutinn, en hann yrði þá endier menn I fyrstu hefðu sinnt næsta 'litið, en lega að sanna það, en Túiinius hefði éigi
nú hefði stjórnin árlega hjer um bil 60,000 gjört það. Hvað nú skaðabætur þær snerti,
rd. inntekt af henni; samslags dœmi gœti er Túiiniu8 beimtaði, þá væru það 600 kr. á
hann einnig lilfœrt frá Noregi; þar hefði ári, eo aptúr vildi hann kaupa þann fjórða
éinnig fundizt fyrir nokkrum árum steina- part, er landssjóðurinn ætti fyrif 8,000 kr.,og
tegund sú, er raenn hjer á landi kölluðu þegaf nú þess væri gætt, að 600 kr. krefðu
draugastein; hún innihjeldi fosforsúrt kalk, 15,000 kr. höfuðstól, þá sæi hver máður,
ogværi þvi einhver hinn ágætasti áburðuf, að þetta væri yfirdriflð, og þvf énginn gaumur
og hefði það orðið bin mesta inntekt fyrir gefandi. ■ Að fara að biðja stjórnina að uppeigandann. Menn ættu því að fara varlega, hefja bannið, væri auk þessa hjer ura bii hið
og vel ihuga máiið, og það þvl heldur sem sama, sem að þingið viðurkenndi, að stjórnin
silfurherg hvergi fyndist annarstaðar en á fs- befði lagt þetta bann á að ófyrirsynjn.
landi; þetta efni væri lika mjög þarft, og
Sighvatur Arnaaon sagðist álita þetta
kynni kann ske að getd komið i veg fyrir hina tnál mjög fhugunarvert, og vildl ráða til, að
ljarskalegu eyðileggingu, er nú hefði öld eptir nefnd yrði sett f það. Að öðru leyti virtist
öld, og mannsaldur eptir mannsaldur, átt sjer vera 3 Vegir fyrir hendi. Einn vsérí sá,
sjer stað á fslandi með torfristingum þeim, að selja hluta landssjóðsins; annar, að ejga
er leiddu af hinum öfuga byggingarmáta.
námann framvegis, og hinn þriðji, að kaupa
Jón Pjetursson sagði, að frumvarp stjórn- % hlutinia af kaupmánni Túlinfus. Viðvfkjarinnar befði fallið í neðri deildinni, og að aodi fyrsta veginum, að selja námann, og
þessi uppástunga, er bjer ræddi um, væri þvf hefði npðri deildin hafnað, þá virtistsjer
þvi komin i þess stað; kvaðst hann verða að bann Ifka óaðgengilegúr, og óaðgehgilegástaf
vera á sömu roeiningu og forseti, að nauð- af þeim 3 vegum, er haira hafði nefnt. < flarin
synlegt væri að setja nefnd f þetta mál, þvf ætlaði óþarft að rekja ástæðurnar fyrir þvf,
rnenn yrðu að fara mjög gætilega f það, að þar sem pægilega væri búið að sýna fram á,
roættu verða gagnsmunir námans.
skora á stjóriiina áð hefja forboð það, sem hvílikir
I
hefði verið lagt á, að vinna námann. Sjer Nú
'
værl sá vegurinn að halda áfrara að eiga
virtist ógjörúingur að vilja vinna námann námánn
i
(þ. e. ’/4 hluta lahdssjóðsins), og
yrkjahann. Það sýndisteinnig vera;
nema f sameiningu við Túliníus; ef lögbann- byrjaað
I
ið væri hafið, og hvor ætti að vinda fyrir sig, óaðgengilegt,
i
því að fullreynt sýndist vera, að
yrði náð viðunanlegu samkomulagi við
þá mundi afleiðingin verða sú, að hripsað eigi
i
væri það, hvor gæti náð tii. Pað yrði því fyrst Ihinn eigandaun, hvað saravinnu snerti; en til
í efri deild alþingis.
Á 25. fundi efri þingdeildarinnar,
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þessa yrði þá að opphefja bannið frá 7.
nóv. 1872, enda virtist sjer efasamt, hvort
það gœti haldizt lengur gagnvart Túlinius
Bkaðlaust fyrir landssjóðinn, þar sem hann
hefði heimtað 600 kr. skaðabætur, meðan
bannið stæði. En ef þingið þyrði að eiga
það á hættu, þá hefði hann alls ekkert á móti
því, að bannið fengi að slanda; því að eins
og hinn háttvirti 5. konungkjörni þingmaður
svo ljóslega iog skýrlega hefði tekið fram, og
sem þar að auki væri manna færastur að
dæma um slíka hluti, þá væri hjer um fágæta
dýrgripi að ræða. En væru þessir dýrgripir
fluttir árlega út um heiminn, þá gætu þeir
eigi lengur heitið dýrgripir fyrir fágæti þeirra.
Auk þessa hefði hinn saroi háttvirti þingmaður tekið fram; hve ágætt kaikefni væri í
silfurberginu, ef meun kyunu að neyta þess
í því augnamiði, er ailir mundu telja vert að
hlynna að. Af þessum ástæðum vildi bann
styðja að því, að ekki yrði gripið til þess,
að fara að vinna námann rjett út i bláinn,
án þess nokkuð fast væri ákveðið með samvinnuna. f>á væri að eins eptir 3: vegurinn,
og hann væri sá, að kaupa % hlotana af
eiganda, og gæti haon ekki qeitað þvf, að
sá kosturinn þælli sjer drengiltgastur og
beztor. l’etta mundi ekki verða svo báskalegur kostnaðúr, að minusta kosti mætti
leigja námann fyrir 100 rd. árlega eins og
verið hefði. Prófessor Johnslrnp hefði stungið
upp á hærrileigu; ennú væru þó 100 rd. áf
’/4 hlúta sama sem 400 rd.af öllum námanum, og 400 rd. borguðu höfuðstólinn A 25
árum. Slíkt mundi ekki þykja neitt slæm
jarðakaup. Nu vissu, menn, að 1 þessum svo
kallaða viðlagásjóði ættu að verá nál. 90,000
rd., sem að mestu lægju ávaxtarlausir, og
imyndaði hann sjer eigi illa tii fallíð, að verja
af honum 12000 rd. til að kaupa 3/4 blutina.
Þessari uppástungu hefði hann viljað hreifa,
án þess hann byggist eiginlega við, að menn
mundu falfast á hana. En menn yrðu þó á
hinn bóginn að gá aðþvf, að þetta væri nú
boðið fraro, og ske mætti siðar, ef nytsemi
silfurbergsins. tii kalkgjörðar o. s. frv. væru
eigi loptbyggingar einar, sem hann fyrir sitt

leyti engan veginn œtiaði, að eigi mundilengí
þurfa að biða til þess, að sömu kostir yrðu
eigi boðnir; Það vœri að minnsta kosti mjög
aðgæzluvert fyrir þtngið að bafna þessu boði,
þar sem menn einmitt nú væru farnir að
hafá aogun opin fyrir nytsemi steintegunda
þeirra, er land vort hefði að geyma; og þegar
á hinn bóginn niálið væri skoðað frá þeirri
blið, er hinn háttvirti 5. könungkjörni skoðaði það, nefnilega að naoðsyn bæri til, að
banna útflutning á öllu kalki, þá væri þvi
siður ráðlegt að aeijaalfkan dýrgrip, sem
silfurbergið væri, úr höndnm sjer.
Eiríkur Kúld sagðist helzt mundu aðhyllast skoðun neðri deildarinnar i þessn
máli. Þingmaður Rangæinga befði hugsað
sjer 3 vegi, er fara mætti, en hann gæti
jafnvel hugsað sjer, að farnir yrðo 5 vegir.
Einn væri að selja, annar að kaupa, þriðji
að taka hluta Túliníusar á leigu, fjórði að
nota námann i sameiningu með honum, og
fimroti að skipta námanum ( 4 jafna hluti.
Hver vegurinu mundi nú vera beppilegastur,? Fyrir sitt leyti yrði hann að hallast að
uppástungu neðri deildarinnar, og væri hann
farinn, þyrfti ekki, að setja nefnd í málið.
Hann væri nú betnlinis móthverfur þvi að
selja náiqann, því að hann væri hinum háttvirta 5. konungkjörna þingmanni alveg samdóma um það, að nóg væri búið að farga af
nýtilegu út úr landinu, enda vissi enginn,
bve mikill arður lægi máske fólginn í þessum x/4 hlata landsins í námanom. Yrði hann
að telja það sorglegt, ef það yrði verk hins
Iðggefandi þings fslendinga, að stuðia til
sliks, að lóga burt að óskoðuðn því, sem
hugsanlegt væri að geymdi 1 ijer mikinn
fjársjóð fyrir ókominn tíma. Að kaupa námanu (3/4 hlutina) ætlaði hann etgi færl að
svo slöddu, meðan eigi væri vfst, af hve
miklu (je væri að taka. Að taka % hlutina
á teigu, væri máske gott ráð1, ef eigandi vildi
slá til, því að með þvt mótii yrði landssjóðurinn einn um bituma roeð notkun hans. En
nú vsri fullijóst, að eigandi vildi eigi ganga
að þeim kostura. En aptur væri hugsanlegt,
að skipta námanum (seinna meir) { 4 bluti,
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og að sá, sem ætti meiri hlutann, rjeði skiptunum, en landssjóðurinn mætti svo velja
sinn íjórða hluta; með þvf væri hinum eigandanum eigi bannað að nota sitt. Hann
sagðist að vfsn eigi vera löglærður maður,
en þó efaðist hann um, að skoðun hins
háttvirta 4. konungkjörna þingmanns væri
rjett, er hann hefði ætlað, þegar um sameign væri að ræða, að sá, er meiri hluta
eignarinnar ætti, hefði eigi heimild til að
nota sinn hluta, nema með samþykki hins
eigandans, er minna ætti. En yfir höfuð sæi
hann enga hættu f því, að aðhyllast uppástungu
neðri deildarinnar.
Samvinnuna
mætti reyna, þó ekki væri lengur en um 4
ára tíma, og ef það reyndist ógjörningur,
gæti alþingi altjend tekið f taumana. En
hitt vantaði máske í nppástungu nedri deildarinnar, að sett yrði fast kontroll með nolkun námans, að hann yrði eigi skemmdur.
Ef nú hin heiðraða efri deild fjeilist á þessa
uppástungu hinnar deildarinnar, þyrfti alls
eigi að setja nefnd i málið.
Stefán Eiríksion sagði, að þetta mál
væri eptir eðli sfuu mjög vafningssamt, og
kynni fyrir þá sök að virðast ástæða til að
setja nefnd í það, en hann gæti þó eigi
skilið, hverjar uppljsingar eða hver ráð sú
nefnd mundi geta gefið fram yfir það, er
búið væri að reyna. Það væri auðsjeð af
því, er fram væri komið í máiinu, og einkum af athugasemdum stjórnarinnar við frumvarp það, er nú hefði verið lagt fyrir þingið,
að henni hefði enn eigi tekizt að ná neinu
samkomulagi viðTúliníus. Þingmaður Rangæínga hefði stungið upp á að kaupa 3/4 hlutina. En eptir ástæðum landssjóðsins gæti
það orðið honum tilfinnanlegur kostnaður,
þegar maður liti til krafa þeirra, er Túliníus
gjörði, eða umráðamaður hans í Höfn, og
eptir þvf yrðu 3/4 partar Helgustaöa 27,000
krónur. þess vegna hefði nú neðri deildin
tekið þetta úrræði, og væri hann þvf fyrir sitt
leyti samþykkur. Sjer þætti engan veginn víst,
hvort bannið gœti lengur staðizt gagnvart
Túlinius, og vildi hann spyrja hina lögfróðu
herra í deildinni, hvort hann mundi ekki

geta höfðað mál út af banninu.
En gæti
hann ekki höfðað mál út af þvf, þá hefði
stjórnin þau umráð, að hún gæti unnið námann með honum f sameiningu, og þann kostinn teldi Johnstrup beztan, eptir því sem
stendur í ástæðum frumvarpsins. Nú vissi
hann ekki, hvort stjórnin hefði myndugleika
til að halda banninu áfram, og hallaðist hann
því að skoðun neðri deildarinnar. Að minnsta
kosti væri ekkert í hættunni, því að stjórnin
gæti þá lagt bannið á aptur næstkomandi ár,
ef hún sæi sjer það fært á annað borð, að
hafa yfirumráðin.
Jón Pjetursson sagði, að það væri sannarlega mjög óheppilegt, að sá framgangsmáti, sem varaforseti og þingmaður Skaptfellinga hefðu bent til, sem hins tiltækilegasta, væri með öllu ómögulegur, því að það
stæði beinlínis f athugasemdum stjórnarfrumvarpsins, að Túliníus vildi eigi ganga að
þesskonar samningom. þinginu mundi eigi
lakast betur en stjórninni, að semja við hann,
og þess vegna væri fásinna, að fara að byggja
á þvf enn á ný, sem ómögulegt væri að fá.
Sjer sýndist hin heiðraða deild væri neydd
til að setja nefnd í málið. Menn ætlu þó
sannarlega að láta sjer umhugað um, að
sleppa eigi úr höndum sjer þvf, er væri svo
mikils varðandi.
Ef maður Ijeti Túlinfus
vinna námann eptir eigin velþóknan, yrði
það beinlínis til að eyðileggja eign landssjóðsins, þá, er hann ætti þar með honum.
Jón Hjáltalin sagði, að sjer sýndist af
ræðu þingmanns Skaptfellinga, að þetta mál
þyrfti betur að skýrast, og vildi baun ráða
deildinni til að setja nefnd f það.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá
með 10 atkvæðum samþykkt, að í þessumáli
skyldi við hafa 2 umræður, en með 7 atkvæðum samþykkt, að nefnd skyldi skipuð f þvf.
í nefndina voru kosnir:
Jón Hjaltalín
með 7 alkvæðum.
Eiríkur Iíúld
— 6-------Sighvatur Árnason
— 5-----f nefndinni var Jón Hjaltalín kosinn formaður og framsögum. ogEiríkur Kúld skrifari.
Á 27. fundi þingdeildarinnar, 3. dag á53
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pústmán., bar formaðnr nefndarinnar upp þá
ósk, að f nefndina væri bætt tveim mönnom,
og var það eptir tilmælum hans samþykkt af
deildinni, að þeir Jón Pjetursson og Benidikt Krisljánsson gengju í nefndina.

NEFNDARÁLIT
í málinu um notkun silfurbergsnámans í
Helgustaðafjalli.
Hin heiðraða efri deild alþingis hefur kosið oss í nefnd lil að segja álit vort um ályktun. þá, er neðri deild þíngsins samþykkti
29. dag fyrra mánaðar, um nolkun silfurbergsnámans í IIelgustaða(jalli; böfum vjer
rætt þelta mál með oss, og er álit vort um
það, sem nú skal greina.
Vjer getnm eigi annað en með öllu fallizt á það með neðri deildinni, að ógjörlegt
væri að selja nú þann hlnta í náma þessum,
sem landssjóðurínn á, því vjer verðum að álíla, að tími sá, sem nú er, væri mjög óhentugnr til þess; eins hljótum vjer að álita það ógjörlegt, að eiganda þess hluta
námans, er landssjóðnrinn ekki á, sje leyft
að vinna námann npp á eigin hönd, eða
eptir því, sem hann lystir, nema hann þá
færði skýr rök fyrir þvf, að náminn væri
unninn á sem skynsamlegastan hátt og hinn
ábatamesta fyrir landssjóðinn.
I*ar eð nú
eptir skýrslum þeim, er frá stjórninni hafa
koinið um þetta mál, er auðsætt, að hún
hefur leitazt við að ná samningiim um það
við umboðsmann þess hluta námans, er landsjóðurinn ekki á, og að þessum tilraunum
hefur lokið þannig, að hvorki hafi koinizt
nokkurt samkomulag á um sameiginleg afnot námans, nje um það, að hann yrði látinn á leign um lengri áratíma fyrir hækkað afgjald, og að sameigandinn eigi heldur
hefur viljað ganga að því, að kaupa part
landssjóðsins í námanum, en aptnr þó lýst
því yfir, að hann væri fús til að semja við
stjórnarráðið um sölu á þeiui þrem fjórðu
pörtum í námannm, sem hanp ætti, fyrir
24,000 krónur, hvar við þó hætist 3000 kr.
fyrir part bans í jörðunni, þá virðist nefndinni, að eptir öllum fyrtjeðum málavöxtum,

verði það að vera hollast fyrir landssjóðinn
og hið eina tiitækilega, að fela ráðherranum
á hendur að kaupa til handa landssjóðnum
fyrtjeða þrjá fjórðu parta í námanum og
jörðnnni fyrir það verð, er hann getur náð,
en sem þó eigi mætti vera hærra en 27,000
krónur. Af þessum ástæðum álítur nefndin,
að hún eigi að ráða þinginu til að fallast á,
að lagaboð kæmi út svoleiðis látandi:
Ráðheira íslands gefst í umboð að kaupa
til handa hinum íslenzka landssjóði þann
hluta í silfurbergsnámanum í Helgustaðafjalli og jörðunni Helgustöðum, sem tjeður sjóður ekki á, fyrir það verð, er ráðherrann álítur sanngjarnt, en sem þó ekki
sje yfir 27,000 krónur.

Alþingi, 9. ágúst 1875.
Jón Hjaltalín,
E. Iíúld, Sighv. Árnason.
form. og framsögum. skrifari.
Jón Pjetursson. B. Kristjánsson.
Á 37. fundi efri þingdeildarinnar, 14.
dag ágústm., var uppástunga neðri deildarinnar í þessu máli felld með 9 atkv. gegn 1,
en samþykkt, að í stað hennar skyldi koma
frumvarp nefndarinnar svo látandi :
FRUMVARP
til laga um kaup á þeim þremur hlutum silfurbergsnámans í Helgustaðafjalli og jarðarinnar Hefgustaða, sem landssjóðurinn ekki á.
Ráðherra íslands gefst í umboð, að kaupa
til handa hinum (slenzka landssjóði þann
hluta í silfurbergsnámanum í Helgustaðafjalli
og jörðunni Helgustöðum, sem tjeður sjóður
ekki á, fyrir það verð, ec ráðherrann álítur
sanngjarnt; en eigi sje það þó hærra en
27,000 kr.
Alþingi, 12. ágúst 1875.
Sighv. Árnason. E. Kúld.
J. Hjaltalín,
skrifari. form.ogframsögum.
Jón Pjetursson. B. Kristjánsson.
FYRSTA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 38. fundi efri þingdeildarinnar, IC.
dag ágústmán , kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu, frumvarp til laga um kaup
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á þeim þremur hkitum silfurbergsnámans i
Helgustaðafjalli og jarðarinnar Helgustaða,
sem landssjóðurinn ekki á, og hafði því verið útbýtt ( þingdeldinni á ftmdi 13. næst á
undan.
Sighvatur Árnason sagði, að eigi liti
út fyrir annað, en að deildin hefði ráðið
með sjer að láta þelta mál ganga umræðulaust til aHnarar umræðu. Þess vegna ætlaði
hann eigi að tefja timann með að fara neitt
út í þelta mál að sinni í von um, að það
gengi óhindrað lil 2. umræðu. En ef einhver deildarmanna kæmi með mótmæli gegn
því, kvaðst hann mundu leyfa sjer að tala
nokkur orð.
þá tóku eigi fleíri til máls, og var samþykkt með 10 atkvæðum, að málið gengi til
annarar uinræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 40. fundi efri þingdeildarinnar, 18.
dag ágústmán., var samkvæmt dagskránni
tekið tíl annarar umræðu frumvarp til laga
um kaup á þeim þremur hlutum silfurbergsnámans í Helgustaðafjalli og jarðarinnar
Helgustaða, sem landssjóðurinn ekki á.
Framsögumaður (Jón Hjaltalín) sagði, að
sfðast hefðu fóar mótbárur komið gegn frumvarpi þessu, og vonaði hann þvf, að það mundi
njóta góðs byrjar. Einn þingmanna hefði
tekið það fram, að engin hætta væri á ferðum viðvikjandi kaupinu, þvf að náma sú, er
hjer ræddi um, mundi vera hinn mesti menjagripur, og borga sig fullkomlega. j>ess konar náma væri hvergi til í heimi nema hjer;
reyndar hefði illa verið með hana farið, en
það væri engin ný bóla, þótt menn Ijekju hart
eignir landsins. Hann kvaðst því vona, að
þingdeildin fjellist á frumvarp þetta, svo að
náminn yrði allur landsins eign.
Pórður Jánasson kvaðst vona, að mál
þetta fengi sem beztan byr. Reyndar mætti
við þvi búást, að þótt náminn yrði keyptur,
þá yrði faann að litlum eða engum notum
fyrst um sinn, þar eð allan undirbúning vant-

aði til að vinna hann; þetta ætti þó eigi og
þyrfti eigi að vera lil fyrirstöðu fyrir því, að
náminn yrði keyptur, þvf að landsinönnum
jykist að öllum líkindum dugnaður og þekking, svo að menn seinna mundii hafa gagn
af námanum.
Hjer væri að eins spurningin
um það, hvort landssjóðurinn gæti borið
þennan kostnað. Kvaðst hann ætla, að ýms
ráð mætti finna til að bæta kjör landssjóðsins, svo að hann yrði fær úm, að kaupa
námann. Reyndar væri það víst, að verðið
væri fjarska-hátt, en vera mætli, að hlutaðeigandi eigandi slægi nokkuð af, og að stjórninni mundi heppnast að semja við eigandann,
og hefði hann þá góða von um, að verðhæöin lagfærðist. Vildi hann mæla með því,
að kaupið gæti farið fram, því að námi þessi
væri menjagripur, og gæti síðar orðið mjög
gagnlegur fyrir landið, ef menn kynnu með
að fara, og væri það því sín tillaga, að náminn yrði keyptur.
Stefán Eiríksson kvað það mundu þingdeildinni kunnugt, að hann hefði við fyrri
umræður málsins eigi veríð fullkomlega sannfærður um, að breyla til frá uppástungu
neðri deildarinnar í þessu máli; en er hann
nú hefði betur skoðað huga sinn um þetta,
þá yrði hann að fallast á það, að náminn
yrði keyptur. Samvinnan hefði reynzt erfið,
og mundi verða það framvegis. Verðiðværi
reyndar hátt, en þeir fjársjóðir kynnu að
liggja í námanum, að rentan, sem væri eptir
27,000 kr. rúmir 1,000 kr., næðist með tímanum upp.
Stjórnin hefði reynt á marga
vegu að koma sjer saman við sameigandann,
en kunnugt væri, hvernig það hefði gengið;
fyrir því væri æskilegast að kaupa námann.
Ef til vill, mundi það verða allþungt fyrir
landssjóðinn, enda hefði sjer heyrzt landshöfðingínn ekki gjöra mikið úr tekjuafganginum f fjárlagafrumvarpinu, en eptir því sem
lægi fyrir frá fjárlaganefndioni, þá mundi mega
byggja nokkurn veginn á þvi, að tekjur og útgjalda áfgángur sá, sem hún befði fært lil,
væri nærri sanni.
Sighvatur Árnason sagðist helzt vilja
ráða til þess, að kaup þessi færu fraro; því
53*
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að hjer væri ( rauninni eigi annað tiltækilegt fyrir hendi. Einnig mætti líta á það,
sem hver einstakur maður hefði fyrir augum, þegar hann keypti jörð, nefnilega það,
hvort hið keypta gæti borgað sig á vissum tilteknum tlma, svo sem 25—30 árum,
og þar sem nú landssjóðurinn hjer ætti hlut
að máli, þá væri þó líklegt, að hann mundi
lifa lengur en svo, að hann þættist eptir
25 til 30 ár sjá þetta ef til vildi sem fulla
eign sína eða sinna. Iljer væri ekki um útarfa að ræða; þetta hefði lika vakað fyrir
þeim mönnum, er hefðu komið fram með
uppástungu þessa, og það þvf Jieldur sem
neyðarúrræði væri fyrir þingið, að ganga inn
á samvinnu við sameigandann, og að selja
honum þann fjórða part, er landssjóður ætti,
væri heldur ekki sem aðgengilegast; það
væri nóg hjá farið af þess háttar, enda vildi
hann eigi heldur ganga inn á slfkt.
fíergur Thorberg sagðist ekki vera samdóma þvi, að ráðlegast væri að kaupa þá
parta námans, er eigi væru eign landssjóðsins, því bjer væri að ræða um allmikið fje,
sem bann eigi vissi, hvort landssjóðurinn gæti
sjeð af á næsta fjárhagstímabili frá öðrum
gjöldum, er á honum hvíldu. Hann sagði og,
að hjer væri nokkuð öðru máli að gegna en
um einstaka menn, þar sem landssjóðurinn
ætti í hlut, því að námi þessi gæti orðið honum fulldýr, ef hann yrðí að liggja rentulaus um kannske heilan mannsaldur, og þá
væri auðvitað, að rentutap það yrði að skoðast sem lagt við kaupsummuna, og arðurinn,
sem náminn þá kynni að gefa af sjer síðar
meir, yrði því að vera þeim mun meiri. Hann
vonaði einnig, að neðri deildin eigi fjellist á
frumvarp þetta, þó að þessi deild kannske
kynni að gjöra það.
Eiríkur Kúld sagðist heldur vilja ráða
til þess, að náminn yrði keyptur, því að þó
svo væri, að landssjóðurinn kannske hefði
tap af kaupinu í fyrstu, þá væri þó eigi ólíklegt, það kynni að vinnast upp seinna meir;
og kvaðst hann varla halda, að neðri deildin
færi að ónýta það, sem þessi deild úrskurðaði í þessu efni; menn yrðu og einnig að

gæta að þvl, að landssjóðnum mundu bætast
þær tekjur, er aldrei hefðu verið nefndar hjer,
t. a. m. af sölu prentsmiðjunnar, er nú væri
í ráði að selja, og þyrftu menn því ekki að
óttast það, að þessi kaup væru landinu
ofvaxin.
Framsögumaður sagði,að nú væri svo mikið
þegar selt af því, er landinu hefði mátt verða
að notum, að jafnvel mætti nú fara að hugsa
um að kaupa það á ný aptur; en þar sem
hefði verið talað um, að náminn ef til vill
kæmi til að liggja rentulaus um lengri tíma,
kvaðst bann þó ekki geta skilið, að svo þyrfti
vera, því einhvern tíma lærðu þó íslendingar
að brenna kalk sjálíir, og væri þeim því varla
láandi, er heldur vildu halda fast i þessi
hlunnindi, er mætti segja um að væru hjer
um bil hin siðnstu, er eptir væru.
fíergur Thorberg sagði, að það hefði
verið ein athugasemd hjá þingmanni Barðstrendinga, sem hefði gjört sjer nauðsynlegt
að svara, þvf að þessi athugasemd ljeti að
vísu vel í eyrum, en væri í rauninni að eins
villandi.
þingmaðurinn hefði nefnilega likt
námanum saman við prentsmiðjuna.
En
hann vildi spyrja, hvað landssjóðurinn hefði
gefið fyrir prentsmiðjuna? og hvort gjörðar
yrðu sömu kröfur til þeirrar eignar og hinnar, er keypt væri dýrum dómum.
þar að
auki væri prentsmiðjan eigi ónýt landssjóðnum, ef hann fyrir hana fengi margar þúsnndir króna. Hinum 5. konungkjörna þingmanni mundi eigi þörf að svara mörgu. Að
eins vildi hann geta þess, að þegar ræða
væri um að kaupa fasteign fyrir hönd landssjóðsins, þá væri ekki nóg, að einhvern tíma
að öldum liðnum mætfi vænta arðsemi af
þessari eign, heldur yrðii það að vera vist,
að hún gæti sem fyrst orðið arðberandi, og
það að minnsts kosti ríflega að því skapi, er
svaraði kaupverðinu.
Honum væri gramt í
geði yfir sölu fasteigna, og játaði hann með
honum, að opt hefði máske verið gjört of
mikið af þvf. En þar sem þingmaðurinn sæi
eigi nema tómar iliar afleiðingar af því, gæti
hann eigi verið honum alls kostar samdóma,
því að það mundi vera fullt eins heppilegt,
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að einstakir menn (prívatmenn) ættu sem
flestar fasteignir, og þá sjálfseignarbændur
væru sem flestir, eins og hið opinbera ætti
þær.
Að öðru leyti kvaðst bann eigi hafa
getað sannfærzt af ræðu hins háttvirta þingmanns.
Hann yrði að ætla það óforsvaranlegt að kanpa slíka fasteign fyrir Ije landsins, meðan maður hefði eigi annað en hugmyndir og spádóma um arð af henni einhvern tíma á ókomnum tíma, nje heldur með
því kaupi væri af stýrt nokkru tjóni fyrir landið.
Eiríkur Kúid sagðist hljóta að leiðrjetta
orð hins 3. konungkjörna þingmanns, því að
hann hefði eigi skilið sig. Hann hefði tekið
prentsmiðjuna sem dæmi, einmitt til þess að
sýna, að landssjóðnum bættost þar tekjur, ef
salan næði fram að ganga, eins og likindi
væru til, en þingmaðurinn hefði verið að tala
um, að landssjóðinn skorti fje til að kanpa
námann. Að öðru leyti vildi hann geta þess
viðvíkjandi orðum sama þingmanns, að það
væru alls engar hngmyndir nje spár einar,
er arðsemi þessarar eignar væri byggð á,
og i því skyni vildi hann leyfa sjerað skýrskota til orða hius 5. konungkjörna þingmanns. Haun hefði sýnt og sannað ljóslega,
að silfurbergið hefði selzt fyrir afarhátt verð, og
livernig gæti þingmaðurinn ætlað, að það Qelli
í verði, þó húsbænda- eða eigandaskipti yrðu.
Sami þingmaður hefði minnzt á, að allt væri
ónýtt, fyrst nú ættiað banna allan útflutning
á silfurbergi, en hann sæi eigi, hví þingið
gæti eigi upphafið þá lagaákvörðun, er það
sæi sjer hag við það. Hann kvaðst því vona,
að þingmí(ðurinn gæfi sjer rjett í því, að
hjer væri um.verulegan (factiskan) tekjuauka
að ræða.
Framsögumaður kvað það vera leiðinlegt, að hinn 3. konungkjörni þingmaður
hefði eigi tekíð eptir því, er talað hefði verið
bjer í salnum fyrir skemmstu af greindum
og gætnum þingmanni. þingmaður Rangæinga hefði með skýrum reikningi sýnt fram
á, að náminn mundi borga sig á 25 árum;
þessi reikningur hefði alls ekki verið byggður
á lausu lopti, heldur breinum factis, enda
hefði hið lægsta verið til tekið.

Ján Fjetursson kvaðst eigi skilja, hvað
þingmenn ætluðu sjer í þessu máli, ef þeir
vildu fella þetta frumvarp.
Nú hefði þingið
horfið frá því, að selja námann, svo og frá
hinu, að nota hann í sameiningu við Túliníus, og hvað væri þá annað eptir, en að
halda sjer við þetta nýja frumvarp, er færi
fram á að kaupa námann.
því næst var gengið til atkvæða, og var
samþykkt með 10 atkvæðum, að málið gengi
til þriðju urnræðu.

þRIÐJA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 43. fundi efri þingdeildarinnar, 20. dag
ágústm., var samkvæmt dagskránni tekið fyrir
til 3. umræðu frumvarp til laga um kaup á þeim
3 hlntum silfurbergsnámans í Helgustaðafjalli
og jarðarinnar Helgustaða, sem landssjóönrinn
ekki á. Umræðulaust var gengið til atkvæða,
og frumvarpið þá samþykkt með 9 atkv. gegn
I. Gat forseti þess, að það yrði afgreitt til
neðri deildarinnar, þannig hljóðandi:
FRUMVARP
til laga um kaup á þeim þremur hlutum silfurbergsnámans í Helguslaðafjalli, og jarðarinnar Helgustaða, sem landssjóðurinn ekki á.
Ráðherra íslands gefst f umboð, að
kaupa til handa hinum fslenzka landssjóði
þann hluta í silfurbergsnámanum i Helgustaðafjalli og jörðinni Helgustööum, sem tjeður sjóður ekki á, fyrir það verð, er ráðherrann álítur sanngjarnt; en eigi sje það þó
hærra en 27,000 kr.

FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 47. fundi neðri deildar alþingis, 23.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu frumvarp til laga um kaup
á þeim 3/4 silfurbergsnámans í Helgustaðafjalli, sem ekki er eign hins islenzka landssjóðs.
Grímur Thomsen sagðist vilja geta þess
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í nafni nefndarinnar, er haft hefði hjer áður
mál þetta til meðferðar, að henni hefði sýnzt
rjettast að ráða neðri deildinni frá að samþykkja frumvarp það, er hjer lægi fyrir. Eins
og þingmenn vissu, hefði neðri deildin áður
komizt að þeirri niðurstöðu, hvorki að kaupa
námann, nje að selja hann. Nú hefði aptur
efri deildin komizt að gagnstæðri niðurstöðu,
nefnilega að kaupa. það væri hvorttveggja,
að varla væri til fje til að kaupa fyrir, og
óvíst að eigandi vildi selja, enda væri ísjárvert að gjöra slíkt kaup, þar sem nú lægi
hjer fyrir annað frumvarp, er bannaði að
flytja silfurbergið úr landi. Ef það frumvarp
yrði að lögum, þá væri lítil arðvon í náminum. Stjórnin hefði annars sjálf sett rjettarbannið, og eins mundi hún geta hafið það
npp á sitt eindæmi, ef henni svo sýndist.
Hann rjeð því til að fella frumaarpið.
Tryggvi Gunnarsson sagðist telja það
sjálfsagt, að deildin færi eigi að samþykkja
frumvarp þetta, fje væri ekki fyrir hendi til

að kaupa námann, og annað frumvarp lægi
hjer fyrir frá efri deildinni, er færi fram á
að banna útflutninga á silfurbergá. það væri
sjálfsagt, að stjórnin gæti hafið sjálf rjettarbannið, eins og hún hafði lagt það á, og
mundi því skaðlaust að fella frumvarp þetta.
En þó væri það verra, að þá lægi1 ekkert fyrir,
hvort leigja ætti aptur þann part, er landið
á í námanum, eða vinna hann á þess kostnað; þetta hefði verið tekið fratn í ályktun
þeirri, er neðri deildin sendi frá sjer, og efri
delldin hefði fellt; það væri því nauðsynlegtr
ef mögulegt væri eptir þingsköpunum, að sú
ályktun gæti komið til atkvæða, og skaut
hann því til forseta, hvort hann sæi ráð til
þess.
Forseti sagðist álíta, að það gæli ekki
orðið, þar sem uppástungan hefði einu sinni
verið felld af efri deildinni.
því næst var frumvarpið fellt frá 2. uinræðu með 20 atkv.

XIII.
FRUMVARP
til laga um að greiða skuli aðflutningsgjald
af ílutningsvörum þeim, sbm fluttar eru til
íslands með póstgufuskipinu.

sem goldið er af póslgufuskiptau íslenzka,samkvæmt lögum um siglingar eg verzlun á
íslandi, 15. apríl 1854, og hefur alþingi látið þá skoðun f Ijósi, að með því póstgufuskipið flytji flulningsvöru auk póstsendinganna, verði að greiða af því tjeð gjald, án
tillits til þess, sem fyrir mælt er í lögum um
hina stjórnarlegu stöðu íslands í rikinu, 2.
janúar 1871, 6. gr., 2. lið. En skoði maður lög þessi í sambandi við þær umræður,
sem fram fóru bæði á ríkisþinginu danska
og alþingi Íslendinga, áður en lögin urðu til,
er það eigi neinum efa bundið, að 2. liður
6. greinar í lögunum eigi einmitt sjer i lagi
við lestagjaldið eptir lögum 15. apríl 1854,
og stjórnarráðið hefur því eigi getað gjört
ráðstafanir til beinlínis að uppfylla þá ósk
alþingis, að landssjóðurinn skyldi vera undanþeginn þessu endurgjaldi. Aptur á móti
hefur það komið til yfirvegunar, hvort eigi
með öðru móti mætti verða við ósk alþingis,
þar sem það er viðurkennt, að þegar vörur

Af fhitningsvörum þeim, sem flytjast til
íslands með hinu konunglega danska póstgufuskipi, skal greiða gjald til landssjóðsins.
sem sje 5 af hverju hundraði af flutningskaupinu.
Afgreiðslumenn gufuskipsins á íslandi
skulu heimta gjaldið saman eptir þeim reglum, sem ráðgjafmn fyrir ísland nákvæmar
setur nm það.
1‘essi lög öðlast gildi 1. dag janúarmán.
1876.
Athugasemdir við frumvarp þetta.
Alþingi hefur optar en einu sinni hreift
því máli, hvort landssjóðurinn íslenzki væri
skyldur til að borga aptur Iestagjald það,
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$ær, gem flytjast iil fslands með póstgufuskipinu, eru undanþegnar gjaldi þvi, sem
fólgið er f hinu almenna lestagjaldi og greitt
er af þeim vörum, sem flytjast til landsins með
verzlunarskipunum, þá komi við þetta fram ójöfnuður á kjörum hinna (slenzku kaupmanna
fremur en skyldi, jafnframt og landssjóðurinn
íslenzki missi nokkurs í af tekjum sínum.
Sljórnarráðið hefur þess vegna látið semja
frumvarp það, sem prentað er að framan, til
þess það verði lagt fyrir alþingi, sem kemur
saman á þessu ári, og er tilgangurinn með
því sá, að leggja gjald, sem bjer um bil yrði
á borð við gjaldið samkvæmt lögunum frá
1854, á flutningsvörur þær, sem flytjast til
íslanás með póstgufuskipinu jafnhtiða hinum
eigiolegu póstsendingum, sem pjálfsagt eiga
að vera undanþegnar gjaldi — en með þeim
er, auk póstsendinga þeirra, sem nákvæmar
eru tilgreindar í auglýsingu 26. septbr. 1872,
5. gr., talinn farangur farþega; en þar sern
gjaldið er lagt á vörur, hefur stjórnarráðinu
fundizt, að það kæmi bezt heim við almennar tollgrundvallarreglur, að gjaldið að eins
verði beimtað af þeim vörum, sera flytjast til
landsins, en eigi af þeim, sem fluttar eru út
úr landinu.
Að því leyti, sem stungið, er upp á, að
gjáidið skuli vera 5 af hverju hundraði af
flutningskaupinu, skal þess getjð, að flutningskappið að vísu eigi eingöngu er reiknað
eptir því, hvað mikið fer fyrir vönmum í
skipinu, og að það er talið með nokkuð ýmislegu móti eptir ásigkomulagi þeirra, þannig að
flutningskaupið fyrir nokkrar vörpr er miðað
við 100 pd., og fyrir aðrar við tenings-fet eða
ásigkomulag umbúðanna o. s.frv.; en á hinn
hóginn eru samt hiu einstökp fiutningsgjöld
sjer í lagi miðuð við, hvað mikið fer fyrir
vörunum. Á póstgufuskipi því, sem hingað
til hefur farið á milli, hefur eptir skýrslu
póststjórnarinnar verið flutt til íslands hjer
um bil 300 lestir af verzlunarvöru að meðaltali á ári bverju, en af því má samkvæmt
þeim skýrslum, sem fyrir liggja, gjöra ráð
fyrir, að gjald það, sem hjer er stungið upp
á, verði hjer um bil 1000 kr. á ári, sem

renna í landssjóðinn, og svo framarlega sem
stærra póstskip kynni að verða sett í gang,
sem reynzt hefur að mikil þörf sje á, er
það vitaskuld, að vænta megi, að tekjur þessar aukist.
Að endingu skal þess getið, að það
þykir bezt til faiiið, að fela afgreiðslumönnunt
gufuskipsins á íslandi á bendur að heimta
saman gjaldið samkvæmt tilvísunarbrjefum
þeim, er til þeirra koma, og að umboðsstjórnin skuli sjá um, að settar verði hinar
nákvæmari reglur um gjaldheimtuna.

FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 3. fundi neðri deildar alþingis, 3. dag
júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni tekið
fyrir til fyrstu umræðu frumvarp til laga um,
að greiða skuli aðflutningsgjald af flutningsvörum þeim, er fluttar eru til Islands með
póstgufuskipinu.
H. Kr. Friðrikswn sagði, að stjórnin
hefði opt verið beðin um, að af numið væri
lestagjald það, sem fsland borgaði I rikissjóðinn af póstgufnskipinu, sem er 994 rd.
En þetla hefði eigi enn fengizt. Nú ætlaði
stjórnin að bæta þetta upp með því, að gefa
kost á gjaldi því, er frumvarpið talaði um.
Tolli þessum mætti, ef til vildi, mæla nokkra
bót, ef póstskipið flytti vörur fyrir minna
verð, en önpur skip. En það væri öðru nær
en að svo væri, þvf að flutpingseyrir væri þar
meiri en með nokkru öðru skipi. Ef &á tollur, sem frumvarpið ræddi um, væri tekinn,
þá greiddu íslendingar tvöfalt lestagjald af
þeim vörum, sem póstgufuskipið fiytti, eða
bæði beinlínis og óbeinlinis. Beinlínis væri
hann goldinn I ríkissjóð, og óbeinlínis, þar
sem þeir, er vörurnar ættu, borguðu hanu f
Iandssjóð; enda væri tollur frumvarpsins
allur annar, en þingið hefði um beðið. Hann
kvaðst því eigi fá sjeð, að frumvarpið bætti
á nokkurn hátt úr ósanngirni þeirri, sem áður var nefnd. Það væri ýmislegt í frurovarpsástæðunum undarlega orðað, og hann
ætlaði öldungis rangt, svo sem þar, sem tal-
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að væri tim, að af timræðunum, sem fram
hefðu farið, bæði á ríkisþinginu danska og
alþingi, væri það auðsætt, að eptir 2. lið 6.
greinar í lögunum af 2. jan. 1871, ætti póstskipið að vera laust við lestagjaldið eptir
lögum 15. apr. 1854 af því rúmi þess, sem
vörur væru fluttar í. En hann kvaðst eigi
muna til, að þingið hefði nokkru sinni talað
eitt orð í þá átt, að samþykkja það gjald, eða
að ganga að því, heldur hefði hið gagnstæða
átt sjer stað, að þingið hefði bæði í frumvarpinu og líka, er lögin kómu út, mótmælt
því. En sem sagt, þó að vjer fjellumst á
þetta frumvarp, þá bætti það ekkert úr, heldnr befði það nýjar álögur í för með sjer,
því að þá yrðu íslendingar að greiða tvöfalt
lestagjald af hverju lestarúmi póstskipsins,
og því stærra sem póstskipið væri, því ósanngjarnara væri þetta fyrirkomulag. Hann kvaðst
því vilja ráða þinginu frá að taka frumvarpið til 2. umræðu.
Tryggvi Gunnarsson áleit, að (sjárvert væri
að hafna því fje, er landssjóðnum byðist með
þessu frumvarpi; meðan sú ákvörðnn í stöðulögunum stæði, að póstskipið skyldi ekkert
lestagjald greiða, þá væri hún til þeim mnn
meiri skaða, sem póstskipið yrði stærra;
nokkrar bætur fyrir þeunan missi væri 5%
af flutningsgjaldinu, sem með frumvarpinu
byðist, en þó eigi nægilegar, 8°/0 samsvaraði nokkurn veginn 4 króna lestagjaldi, þegar
hæfilegt flutningskaup væri tekið fyrir vörur
með póstskipinu, og mundi hann því taka
sjer breylingaratkvæði við frúmvarpið i þessa
átt.
Einar Ásmundsson sagði, að sjer virtist
stjórnin hafa með frumvarpi þessu viðurkennt, að landssjóðurinn ætti reyndar að fá
lestagjald af póstskipinu, að þíví leyti sem
það væri notað eins ogkaupskip til að flytja
verzlunarvörur. En stjórnin áliti, að stöðulögin, sem svo væru kölluð, frá 2. jan. 1871,
stæðu í vegi fyrir því, að kalla þetta gjald
lestagjald samkvæmt lögum 15. apr. 1854.
Hann kvaðst eigi geta verið á sama máli og
stjórnin um þetta efni; en með því stjórnin
vildi nú, að landssjóðurinn fengi af vörum

þeim, sem ftottar eru í póstskipinu, viðlíka
hátt gjald og lestagjaldið ætti að vera, þá
vildi hann aðhyllast frumvarpið með lítilli
breytingu, því sjer sýndist það óverulegt, hvort
gjaldið væri kallað lestagjald eða aðflutningsgjald, ef það að eins væri jafnt að upphæð.
Ðann sagði, að í athugasemdunum við frumvarpið stæði, að hjer nm bil 300 lestir af
vöru væru fluttar til íslands á póstskipinu
ár hvert, og af þessu ætti lestagjaldið að vera
1200 krónur, en eptirreglu þeirri, sem frumvarpið setur, mundi aðflutningsgjaldið eigi
verða meira en 1000 krónur; vildi hann því
hækka gjald þetta svo, sem því svaraði. Hann
kvað það vera auðsætt, að stjórnin vildi, að
vjer fengjum voru máli framgengt í þessu
efni, eptir tillögum síðasta alþingis, en að
hún þar á móti áskildi sjer að sitja við sinn
keip að forminu til, með öðrum orðum, hún
vildi gefa oss kjarnann en halda sjáif eptir
á hnotinni, og þetta mætti ekki meinahenni.
Grímur Thomsen kvaðst vera á sama
máli sem þingmaður Reykjavíkur, að frumvarpið væri lítt brúkandi; hjer væri svo að
sjá, sem stjórnin vildi losa sig við þá skyldti
að endurbæta oss ójafnað. Sjer væri og
kunnugt, að bæði ráðgjafmn og landshöfðinginu hefðu gjört sjer far um að laga mál þetta
í stefnu alþingis. En íjárhagsstjórnin, og
sjerstaklega póstmllastjórnin, hefði staðið i
vegi fyrir að þetta fengi framgang. Ef hjer
væri um stórfje að gjöra, væri að vísu ekki
vert að gjöra kappsmál af forminu einu. En
hjer væri um litla upphæð að ræða, og nógir
vegir væru til að útvegá landssjóðnum 1000
kr., ( stað þessa ljár. Það væri engan veginn
hið sama, að landið fái 2 rd. af hverri lest
póstskipsins, og það sem frumvarpið fer
fram á. Því að með frumvarpinu stingur
stjórnin upp á, að vjer gjöldum gjaldið úr
vorúm eigin vasa. þeir, sem helzt fá flutningsvörur með póstskipinu, eru menn úr
hjeruðunum við hafnir þær, er póstskipið
kemur á, og þannig einkum Reykvíkíngar
og Gullbringusýslubúar. Ráðaneytið vildi
vara oss við, að vera aðgætnir, er vjer tökum móti lögum, þar sem það hefur byggt
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ástæður sínar á umræðum alþingis, sem
reyftdar hafa aldrei átt sjer stað — i stað
þeas að byggja þær á löguuum sjélfiim; það
væri því einmitt nauðsynlegt að varast það,
að skoða þetta sem endurbót þess, er vjer
segðutn rjett vera, og væri það varasamt,
að gefa eptir rjett þann, er vjer hefðum eptir
verzlunarlögunum. Hann vildi mæla með þvf,
að mál þetta kæmi eigi til 2. umræðu.
Landshöfðingi kvað það vera mísskilning þingsins, að álit sitt á þessu máli befði
verið hið sama og þingsins, en hitt væri satt,
að hann hefði starfað að því, að mál þetta
yrði lagað að efninu til, eins og stungið er
upp á f þessu frumvarpi ; einnig væri það
misskilningur af þingmanni Reykvikinga, að
hjer væri farið fram á tvöfaldan toll. J»að
væri eigi ósanngjarnt, að ísland endurgyldi
rfkissjóðnum lestagjald af póðtskipinu, þar
sem það að öðru leyti horgaði ekkert til
póstferðanna, Um prósent-upphæðinu mundi
vera tækifæri til að ræða á síðara stigi málsins.
Tryggvi Gunnarsson lágði það til, að
málið gengi til 2. umræðu, þvf að þingmenn
hefðn enn haft stuttan tfma til að kynna sjer
það.
Balldór Kr. Friðriksson sagði, að þvf
yrði alls eigi neitað, að éf gjald þetta yrði
lagt á,þá yrði tollurino tvöfaldur, þvf að póstskipið gæfiekkert eptír af flntningskaupinu,
og flutningur á þvf væri dýrari en á öðrum
Skipum, og allt áonað væri með póstekipinu
fillldýrt. það væri auðsætt, að þar semiandssjóðurfnn borgaði 994 rd. árlega, þ. e. gæfi
eptír toll, sem howum bærí samkvæmt lögrnn af 15. apríl 1854, væri ísland ekki laust
við að gjalda til póstfOíða, sem það þó ætti
að vera eptir lögunura. Auk þess væri það
ahnefiut viðufkennt, að póstskipið væri of
■Htfð, en þvi etærra sem póstskipið væri, því
meir
borguðum vjer til póstferðáníia.
það vaeri vonandi, að Vjer ættum þá framtíð fyrir höndum, að póstsklpið væri eigi
bundið við Reykjnvík eina, og yrði þá fcið
sama ofau á, svo að með þvf móti gaéti svo
farið, að leslagjaldið því nær hyrfi. Auk

þess væri þetta frumvarp eins konar fleygur
ofan f lögin 15. aprfl 1854. Gjaldið legðist
allt á einstöku menn, er fengju vörur með
póstskípinu.
Hann yrði þvf að vera á því,
að frumvarpið ætti ekki að komast lengra,
en til fyrstu umræðu.
Einar Ásmundsson kvaðst ekki geta verið samdóma þingmanni Reykvíkinga f þvf,
að þeir sem kaupa þær vörur, sem póstskipið flytur, væru ver haldnir en aðrir, þegar
skipið gyldi ekki hærra aðflutningsgjald, heldur en önnur skip lestagjald.
Og þó sami
þingmaður vildi kalla það fleyg f lögum, að
sjerstakleg lög væru fyrir póstskipið, þá væru
menn vanir slíkum fleygum. Bæjarstjórnarlög Reykjavíkur væru þá eptir því fleygur f
sveitarstjórnarlögunum.
En þetta kæmi af
þvf, að sjerstaklega stæði á þessari einu
sveit Reykjavfk, og sjerstaklega hagaði einnig til með póstSkipið.
Hann vildi því mæla
með, að frumvarpið gengi til annarar umræðu.
Þóratinn Böðvarsson skoðaðí frumvarpið sem góðsamlega sáttatilraun. En eigi
væri það vfst, að sú tilraun nægði til að
koma eættum á. Hann tók það fram, að þó
frumvarpið væri gjört að lögum, þá vœri með
þvf engaö veginn gjört út ura þá spurningu,
bvort draga ætti af árgjaldwra. Haan kvaðst
vilja mæla með þvf, að málið kæmi til annarar umræðu.
Grímur Thomsen. “Jeg hjelt, að þdð
kæmi ekki fyrir mig, að þurfa að forsvara
landshðfðlngjann móti sjálfum honum. Jeg
veit með vissu, að haun hefur verið hlynntur þessu máli, og uppástungur hafis f því
hafa verið miklu betrien fruravarpið*. t’ingmaður Eyfirðinga betfði sagt, að byrðin yrði
hin sama fyrir Gullbringusýslu, hvort sem
þetta yrði að lögum eða ©igi; en sjer þætti
undarlegt, áð svo greindur maður skyldi
mæla svo. Lestagjaidiö fjelli á landssjóðinn,
en 5 prC., sem væri vlðbót við flutningslaunin, fjelli á Gullbringusýslu og Reykjavík.
í máii þessu væri það eigi samboðið virðiugu þingsins, að sleppa rjetti sínum; því að
samkvæmt stöðulögunum væru að vfsu póstferðirnar undanþegnar afgjaidi, aptur á móti
54
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væri það ekkl { íslaDds þágu, að póststjórnin væri skipsreiðari, en þá ættu lögin af 15.
apríl 1854 við. Ef stjórnin vildi verðaskipsreiðari, yrði hún að gjalda 2 rd. af hverri
lest. Þessi lög gætu heldur ekki orðið nema
til bráðabyrgða; þvf ekki yrði lengi að biða
stærra skips, og yrði þá að taka annan mælikvarða fyrir prósentunni.
þetta frumvarp
gæti því eigi átt við, ef önnur skip svo og
svo stór gengju á míllí.
Porlákur Guðmundsson var samdóma
þingmanni Gullbringusýslu, að gjaldið lenti

helzt á nærsveitunum við Reykjavík, og þá
kaupstaði, er póstskipið helzt flytti vörur til,
og þeim ÁrnesiDgum, er næstir byggju. Kaupmenn mundu hafa vit á, að láta tollinn lenda
á kaupendunum, eins og á sjer stað úm
brennivínstollinn. Þingið mætti ekki ganga
frá sannfæringu sinni eða veikja rjett sinn í
lestagjaldsmálinu.
J>ví næst leitaði forseti atkvæða, og var
málíð fellt frá annari umræðu með 15 atkvæðum móti 7.

XIV.
FRUMVARP
til laga um kosningar til alþingis.

aldri, þegar kosningin fer fram, og hafi óflekkað mannorð.
2. grein.
Enginn sá verður álitinn hafa óflekkað
mannorð, sem sekur er orðinn að lagadómi
um nokkurt það verk, sem svívirðilegt er
að almennings áliti.
3. grein.
Enginn getur átt kosningarrjett, sem
eigi er fjár síns ráðandi, eða sem orðinn er
gjaldþrota.
4. grein.
Enginn getur átt kosningarrjett, sem
þiggur af sveit eða hefur þegið sveitarstyrk,
nema hann sje annaðhvort endurgoldinn eða
honum hafi verið gefinn hann upp.
5. grein.
Enginn getur átt kosningarrjett, nema
hann, þá er kosningin fer fram, hafi verið
heimilisfastur í kjördæminu eittár. Sá, sem
hefur fast aðsetur á fleiri stöðum, segir
sjálfur til, á hverjum staðnum hann vilji
neyta kosningarrjettar síns.
6. grein,
Kjörgengur til alþingiis er hver sá, sem
hefur kosningarrjett samkvæmt greinunum
að framan, ef að hann
1, ekki er þegn annars ríkis eða að öðru
leyti er í þjónustu þess ;
2, hefur að minnsta kosti síðustu 5 ár
verið í löndum þeirn i norðurálfunni,
sem liggja undir Danaveldi, og

KoSningarrjettur og kjörgengi.
1. grein.
Með þeim takmörkunum, sem nákvæmar
eru tekoar fram hjer á eptir (1,—5. gr.), hafa
kosningarrjett tii alþingis:
a, allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda
nokkuð til allra stjetta; þó skulu þeir,
sem með sjerstaklegri ákvörðun kynnu
að vera undanskildir einhverju þegnskyldugjaldi, ekki fyrir það missa kosningarrjett sinn;
b, kaupstaðarborgarar, ef þeir gjalda til
sveitar að minnsta kosti 8 kr. á ári;
c, þurrabúðarmenn, ef þeir gjalda til sveitar að minnsta kosti 12 kr. á ári;
d, embættismenn, bvort heldur þeir hafa
konunglegt veitingarbrjef, eða þeir eru
skipaðir af því yfirvatdi, sem konungur
hefur veitt heimild til þessa;
e, þeir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, eða embættispróf við prestaskólann i Reykjavík eða eitthvert annað
þess háttar opinbert próf, sem nú er
eða kann að verða sett, þó ekki sjeu þeir
í embættum, ef þeir eru ekki öðrum
háðir.
Þar að auki getur enginn átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn fullra 25 ára að
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3. sje orðinn fullra 30 ára að aldri, þegar eptir að búið er að fá upplýsingar um málið,
en í Reykjavík, á Akureyri og ísafirði skal
kosningin fer fram.
Kjósa má samt þann mann, sem á hlutaðeigandi bæjarstjórn gjöra það.
lieima utan kjördæmis eða hefur verið þar
11. grein.
skemur en eitt ár.
Frá I. til 21. apríl, að báðum þessum
dögum með töldum, skulu kjörskrárnar liggja
Kjörskrár.
öllum til sýnis á þeim stað, sem er hent7. grein.
ugur fyrir hrepps-eða bæjarbúa eða eptir atHlutaðeigandi hreppsnefnd skal hlutast vikum á fleiri slíkum stöðum. Staðfest endtil um, að haldnar sjeu kjörskrár yfir þá urrit af skránum má bafa til þess að leggja
menn í hverjum hreppi, sem kosningarrjett fram. Hvenær og hvar skrárnar verði lagðar
hafa.
í Reykjavik, á Akureyri og ísafirði fram, skal birta með að minnsta kosti 14
skal hlutaðeigandi bæjarstjórn gjöra ráðstaf- daga fyrirvara við kirkjufund eða á annan
anir þær, sem með þarf, til þess að halda hátt, sem vant er að birta almennar auglýskjörskrárnar.
ingar þar á staðnum.
12. grein.
8. grein.
Innan 8 daga frá því, sá tími er liðinn,
Kjörskrárnar skulu i sjerstökum dálkum,
sem þar til eru gjörðir, innihalda fullt nafn er kjörskrárnar liggja til sýnis, skal hver sá,
kjósenda, aldur þeirra, stjett og heimili, og sem álítur, að sjer sje ranglega sleppt þar,
skal á skránum vera rúm, þar sem rituð eða einhver sje á skránni, sem eigi hafi rjett
verður atkvæðagreiðsla kjósenda. Á hverri til þess að standa þar, bera upp fyrir oddkjörskrá skal raða niður nöfnura kjósenda vita hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarsljórnar
tilmæli sin um, að verða tekinn upp á skrárneptir stafaröð.
ar, eða kröfu sina um, að nafn htns verði
9. grein.
Kjörskrárnar skai semja einu sinni á ári dregið út, og skulu tilfærðar ástæður þær,
hverju; skal leggja þær kjörskrár til grund- sem krafan er byggð á.
13. grein.
vallar, sem þá eru í gildi, en samt fella þá
Mótbárur þær, sem þannig ern komnar
kjósendur úr, sem siðan eru dánir eða hafa
flutzt burtu eða misst kosningarrjett sinn (2. fram gegn kjörskránum, skal hlutaðeigandi
4. og 5. gr.), og bæta þeim við, sem siðan hafa sveitar- eða bæjarstjórn gjöra út um áopinöðlazt kosningarrjettsinneðasemfyrir i.júlím. berum fundi, sem skal haldinn innan hinna
fullnægja þeim skilyrðum, sem sett eru með næstu 3 vikna. Til þess fundar skal með 8
tilliti lil aldurs og heimilis.
Enn fremur daga fyrirvara segja til bæði þeim, sem fram
skulu þeir, sem að visu enn þá ekki hafa hafa komið með mótbárur, og þeim, sem
fullnægt þeim skilyrðum, sem siðast var mælt er á móti, og skal þeim siðarnefndu
getið, en sem vænta má að muni fullnægja um leið skýrt frá, hver mótmæli sjcu komjn
þeim einhvern tíma á því ári, er kjörskrárnar fram gegn þeim. Samkvæmt þeim skjölum,
skulu gilda fyrir, teknir upp á skrá sjer og sem málspartamir leggja fram, og framburði
skal um leið tilgreina þann dag i árinu, er þeirra vitna, sem þeir leiða, skal leggja úrþeir annaðhvort verða fullra 25 ára að aldri, skurð á ágreining þann, sem fram er komeða hafa verið heimiiisfastir i kjördæminu inn, og hann ritaður með fám orðum í hina
venjulegu gjörðabók hlutaðeigandi sveitareitt ár.
eða bæjarstjórnar. Þegar búið er að leið10. grein.
Leiðrjetting þessa og viðauka við kjör- rjetta kjörskrárnar samkvæmt þessu, skal
skrárnar skal gjöra i marzmán. Efasemdir þær, oddviti hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnsem við það kunna að koma fram, skulu ar rita nafn sitt undir þær. Eplir þetta
breppsnefndirnar gjöra út um í sveitunum, verður á því ári engin breyling gjörð á kjör54*
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skránum, nema dómur sje á undan genginn
(16 grein).
14. grein.
Hinar leiðrjettu kjörskrár skal alstaðar
nema í Reykjavík gefa út í tvennu lagi, og
skal oddviti hlutaðeigandi sveitar- eðabæjarstjórnar tafarlaust senda oddvita þeirrar sýslunefndar, sem i hlut á, aðra skrána. Hann
skal innan 1. júlí skýra hlutaðeiganda amtmanni frá, hvort hann hafi tekið við öllnm
kjörskránum, og ef svo ekki er, hverjar
vanti. Amlmaður skal þá, ef á þarf að balda
með þvi að beita hæfilegum þvingunarsektum,
sjá um, að þær skrár, sem vantar, verði útvegaðar viðstöðulaust.
í Reykjavík skal oddviti bæjarstjórnarinnar innan þess tima, sem gétiö var, skýra
amtmanninum yfir suðuramtinu frá, hvort
búið sje að leiðrjetta kjörskrána.
15. grein.
Ef komizt verður að því, að kjörskrárnar eigi sjeu leiðrjettar á lögskipaðan hátt,
skal skýra landshöfðingja frá því, og skal þá
þegar ákveðið, hvort höfða skuli lögsókn, og
skal amtmaður þar að auki skipa blutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórn, ef á þarf að
halda, að viðlagðri hæfilegri þvingunarsekt,
tafarlaust að gjöra þær ráðstafanir, sem fyrirskipaðar eru í lögunum. Amtmaður skal
þegar svo á stendur hafa vald til að stytta
fresti þá, sem ákveðnir eru í lögunum.
16. grein.
Sá, sem er óánœgður með úrskurð, er
synjar honum kosningarrjettar, má heimta að
sjer verði fengin útskript af úrskurðinum
kauplaust, og getur hann látið málið ganga
til dóms og laga. Mál út af þessu skal fara
með sem gestarjettarmál. Málepartarnir eru
fyrir undirrjetti undanþegnir því, að greiða
rjettargjöld, og skal hið opinbera skipa tnann
fyrir hðnd sveitar- eöa bæjarstjórnarinnar,
sem stefnt er. Verði það dæmt, að sá, sem
í hlut á, eigi kosningarrjett, skal taka hann
upp á kjörskrána, jafnskjótt og hann sýnir
fram útskript af dóminum.
17. grein.
Kjörskrárnar gilda frá I. júlf tii 30. júni

árið eptlr. Samkvæmt þessum skrám skulu
allar þær kosningar til alþingis fram fara,
sem til falla á því ári, þó þannig að þess
verði gætt, að þeir menn, sem á aukaskránni
eru (9. gr.), að eins hafa rjett til þess að
greiða atkvæði, ef þeir fyrir kosningardaginn
hafa fullnægt þeim skilyrðum, sem sett eru
með tilliti til aldurs og heimilis. Ef kosniDg kemur fyrir fleiri sinnum á árinu, skal
endurrit af skránum, sem staðfestsje afhlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórn, vera til
reiðu til afnota við bina nýju kosningargjörð.
Iíjördæmi og kjörstjórnir.
18. grein.
Sjerhver sýsla ( landinu skal vera eitt
kjördæmi, að undanteknum Skaptafells- og
þingeyjarsýslum, sem hvorri um sig skal
skipt í 2 sjerstök kjördæmi með þeim takmörkura, sem hingað til hafa verið. Kaupstaðurinn Reykjavik með því nágrenni, sem
heyrir undir lögsagnarumdæmi bæjarins, skat
vera kjördæmi fyrir sig.
Tölu binna þjóðkjörnu alþingismanna,
sem ákveðin er í stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni íslands, 5. janúar 1874, 14.
gr., skal skipt niður á þann hátt, að 2 atþingismenn veröi kosnir í sjerhverju afkjördæmum þeim, sem hjer skulu talin: Gullbringu- ogi Kjósarsýslu, Árnessýslu, Rangárvallasýslu, ísafjarðarsýslu ásamtísafjarðarkaupstað, Húuavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu ásarnt Akureyrarkaupstað, Norður-Múlasýslu og Suður-Múlasýslu, en í hverju
hinna kjðrdæmanna, sem eru hin 2 kjördætni í
Skaptafells- og Þingeyjarsýslum.hvorri um sig,
Vestmannaeyjasýsla, Reykjavíkur-kaupstaður,
Borgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla, Snæfelisnessog Hnappadalssýsla, Daiosýsla, Barðastrandarsýsla og Strandasýsla, skal kjósa 1 alþingismann.
19. grein.
Fyrir hvert kjördæmi skal setja kjörstjórn. Skal f Reykjavík oddviti bæjarstjórnarinnar vera oddviti kjörstjórnarinnar og
skulu að auki vera f henni 4 mcnn, sem
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bæjarstjórnin kveður til, 2 úr sínum flokki
og 2 úr flokki kjósenda í kaupstaðnum; en
< hinum kjördæmunum er sýslumaður odd•viti kjörstjörnarinnar og eru i henni að auki
2 aðrir af sýslunefndarmönnum, sem sýslunefndin sjálf kýs.
20. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar stendur fyrjr
öllum undirbúningi undir sjálfa kosninguna,
og sjer um, að kjörskrárnar sjeu við á kjörþinginu.
21. grein.
Kjörstjórnin heldur kjörbók, þar sem
bókað skal, að kjörskrárnar og þau brjef, sem
komin eru tjl sljóruarinnar, hafi verið lögð
fram. í kjörbókina skal rita það belzta af
þvf, sem fram fer á kjörþiuginu, eu þar með
skal þó eigi telja ræður þær, sem balduar
verða. Kjörstjórnin skal rita nöfn sin undjr
kjörbókina, og skal f Reykjavík bæjarstjórniu
geyma bana, en ella sýslunefndirnar.
í síðasta lagi 8 dögum eptir kosninguna
skal oddviti kjörstjórnarinnar senda landshöfðmgjá fullkomna útskript, scm hann hefur staðfest, afþvi, sem ritað er í kjörbókina
um kosningu þá, sem fram hefur farið,
Landshöfðingi fær síðan alþiugi, er það kemur saman, útskriptina, sem send befur verið
til hans, ásamt þeim skýrslum, sem bann
hefur fundið ástæðu til að útvega.
Kjörþiggendur.
22. greiju.
Enginn getur orðlð fyrir kosningu, þegar kjósa á þjóðkjörna alþingisntienn, nema
etnn eða fleiri af kjósendum t kjördæminn 1
siðagta lagi fyrir náttraál kveldiou. fyrir þann
dag, er kosningin skal fram fara, hafi skciflega skýrt oddvita kjörstjórnarinnar frá, að
hann sækist eptir kosnúigu, og lýsi þvíi yfir,
að þeir vilji mæla fram með honum til þeiríar kosningar, seta til stendur, og skal þac
með fyigja skrifleg yfirlýsing frá þeim, «em
f hlnt á, um, að hann sje fús til þess að
taka á móti kosningunni i hlutaðeigandi kjördæmi, og að bann eigt bafi Iátið bjóða sig

fram til kosningar á sama tíraa í nokkru öðru
kjördæmi.
23. grein.
það er eigi nauðsynlegt, að kjörgengi
kjörþiggenda verði söpnuð fyrir kjörstjórninni. Komi fram við kosningargjörðina mótmæli eða jafnvel sannanir gegn kjörgengi
þeirra, getur kjörstjórnin að vísu eigi bannað umræður um það, en heidur ekki fyrir
þá sök skorait undan, að bjóða þá fratn til
kesningar. Spurningin um kjörgengi þeirra,
sem í hlut eiga, kemur undir úrskurð alþingis, ef þeir verða kosnir.
24. grein.
Komist það upp, að einbver kjörþiggjandi hafi látið bjóða sig fram í fleiri en einu
kjördæmi, er sú kosning eða þær kosningar,
sem þano kann að verða fyrir, ógildar.
Kosningargjörðirnar o. fl.
25. greip.
Hinar almennu kosnjngar á þjóðkjörnum alþingisroöunum eiga venjulega fram að
fara 6. hvert, ár.
þegar slikar kosningar eiga fram að fara,
annaðhvort fyrir þásök, að, eins og sagt var,
kjörtfininn er á enda, eða vegna þess, að
alþingi er leyst upp, verður geðð út nm það
opið brjef, þar sem kooungur skipar fyrir,
að kosningarnar skufi fram fara.
Kosningarnar skulu venjulega haldnar k
septbr. á. því ári, sem næst er á undan. því,
er atþingi skal koma saman.
26. grein.
Kjörtíminn fyrir aHar kosningar skal talinn frá I. septbc., ef ákveðið er samkvæmt
greininniáundan, að kosningarnar skuli fram
fara á þeim mánuði, en ef það kynni að
verða ákveðið, að kosntngarnar skuli frara
fara á öðrutn tíma árs, skal nákvæmar aagt
fyrir um það í fyrnefndu brjefi, frá bvaða
degi kjörtíminn skuli talinn.
27. grein.
Ef kjósa þarf einstakan þjóðkjöriun alþingismann, gilidir hin nýja kosning fyrirsvo
langan tíma, sem sá áfcti eptir, en biun nýkjörni alþingismaður tekur við af.
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þegar einstakar kosningar skulu fram
fara, gjörir landshöfðinginn fyrirskipun um
það.
28. grein.
Kosningarnar fram fara f kjördæmum
þeim, sem ákveðin eru fyrir þær, á kjörþingum, sem hver og einn má koma á.
29. grein.
Kosningar skulu venjulega haldnar annaðhvort á þeim þingstað, sem er næstur miðju
kjördæminu, eða á öðrum hentugum stað,
sem amtmaður til tekur nákvæmar, eptir að
hafa leitað álits sýslunefndarinnar.
30. grein.
Dag og klukkustund, er kjörþingið skal
haldið, skal oddviti kjörstjórnarinnar til taka,
og skal hann með 4 vikna fyrirvara auglýsa
það og kjörþingisstaðinn við kirkjufund eða
á þann hátt, sera að öðru leyti er venjulegur
um opinberar auglýsingar þar á staðnum.
31. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar setur kjörþingið, og eptir að hann hefur lesið upp hið
konunglega opna brjef, eða þann úrskurð
landshöfðingja, er fyrirskipar kosninguna,
leiðir hann athygli þingheimsins að þvf, hver
tilgangurinn sje með kosningargjörðina, og hve
mikilsvarðandi hún sje. Ilann nefnir sfðan
nöfn þess eða þeirra kjörþiggenda, sem boðið
hafa sig fram, og svo þeirra kjósenda, sem
mæla fram með kosningu þeirra, og skorar
áþá, að ganga fram og viðurkenna meðmæling sína. Sjeu þeir eigi komnir á fund, og
hafl eigi sagt til forfalla, sem kjörstjórnin álítur gild, eða ef þeir skorast undan að standa
við hina skriflegu meðmæling sfna, verður
eigi tekið titlit til hennar, og ef þannig má
álfta, að einhver af þeim, sem gefið hafa til
kynna, að þeir sæktust eptir kosningu, hafi
eigi lengur meðmæling til kosningar frá neinum kjósanda f kjördæminu, getur hann eigi
orðið boðinn fram til kosningar.
Iíjósendur þeir, sem eru á fundi, og
standa þar við meðmæling sína með einhverjum kjörþiggjanda, eiga rjett á að taka til
máls, og hið sama er um þá kjörþiggendur,
sem boðnir eru fram til kosningar. Að öðru

Ieyti má bjóða kjörþiggjanda fram til kosningar, þótt eigi sje hann sjálfur á kjörþingi.
Enn fremur er sjerhverjum kjósanda, Sem er
við staddur, heimilt að leggja spurningarfyrir
þá kjósendur, sem mæla fram með einhverjum til kosningar, og eins fyrir kjörþiggendur þá, sem eru á fundinum, og er þeim
sömuleiðis heimilt, að svara spurningunum.
Samt má eigi bera upp neina slíka spurningu, fyr en þeim kjósendum, sem mæla
fram með einhverjum til kosningar, og þeim
kjörþiggendum, sem eru við staddir, hefur
verið gefinn kostur á að laka til máls. Kjósendur þeir, er mæla fram með einhverjum
til kosningar; og kjörþiggendur skulu látnir
taka til orða eptir stafaröð nafna þeirra, sem
síðar var getið.
Oddviti stýrir umræðunum, og skal sjá
um, að bæði þær og öll kosningargjörðin
fari fram í góðri reglu. Enginn af kjörstjórunum má tala með eða á móti kosningu
nokkurs kjörþiggjanda.
Oddviti lýkur umræðunum, þegar honum þykir það við eiga, og skorar hann siðan
á kjósendur að ganga til kosningar með því
að greiða atkvæði með einum, eða i þeim
kjördæmum, þar sem kjósa skal 2 alþingismenn, tveimur af þeim kjörþiggendum, sem
boðnir hafa verið fram til kosningar. þótt
eigi sjeu fleiri kjörþiggendur, en kjósa skal
f kjördæminu, skal atkvæðagreiðsla samt fram
fara (smbr. 34. gr.j.
32. grein.
Atkvæðagreiðsla skal fram fara eptir
kjörskránum, þannig að kjósendur greiði atkvæði sin munnlega í þeirri röð, er þeir
koma að.
Enginn getur neytt kosningarrjettar síns, nema hann sjálfur komi á kjörþing.
33. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar á eigi þátt f því
að taka við atkvæðum. Eínn af binum, sem
f kjörstjórninni eru, ritar, eptir að hann hefur kannazt við kjósendurna, nafn þess eða í
þeim kjördæmum, þar sein kjósa skal 2 alþingismenn, nöfn þeirra tveggja kjörþiggenda,
sem kjósandi greiðir alkvæði sitt með, við
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hliðina á hans eigin nafni á sjálfri kjörskránni. Annar ur kjörstjórninni ritar á sjerstaka atkvæðaskrá nafn kjósenda við hliðina
á nafni þess eða þeirra kjörþiggenda, sera
hann hefur greitt atkvæði sitt með. Áður
en kjósandinn gengur frá, skal lesa upp
fyrir honum bæði hans eigið nafn og þess
eða þeirra nöfn, sem hann hefur kosið,
til tryggingar því, að rjett sje ritað á báðar skárnar, og að það beri saman hvað við
annað.
Þegar eigi fieiri kjósendur gefa sig fram,

tvo, milli þeirra fjögra —, sem við hina seinni
kosningu höfðu flest atkvæði. Sje svo, að
fleiri hað við aðra kosningu fengið jafnmörg
atkvæði, skal hlutkesti ráða, hver þeirra geti
orðið boðinn fram til hinnar bundnu kosningar. Sömuleiðis skal hlutkesti ráða, ef atkvæði eru jöfn við þriðju kosningu.
35. grein.
í kjörbókinni skal bóka, hvernig kosningin hafl farið, og lýsa því yfir fyrir þingheiminum; sömuleiðis skal oddviti kjörstjórnarinnar svo fljótt sem verða má, tilkynna
þeim, sem kjörinn er, sje hann eigi við staddur, kosninguna. Atkvæðaskrárnar skal leggja
við kjörbókina, og skal öll kjörstjórnin rita
nöfn sfn undir hana.
36. grein.
Kjörstjórnin fær hverjum þjóðkjörnum
alþingismanni kosningarbrjef, semskal samið
samkvæmt fyrirmynd, sem stjórnarráðið fyrir
ísland segir fyrir um, og skal kjörstjórnin
rita undir það nöfn sín.

til þess að greiða atkvæði, skal oddvili hátt
og snjallt skora á þá kjósendur, sem eigi
hafa greitt alkvæði, að gjöra það, og skal
hann um leið sitja stuttan frest til þess, en
frestur þessi má samt ekki, hvernig sem á
stendnr, vera skemmri, en 2. kiukkustundir
líði frá þvf að kosningargjörðin byrjaði, og
skal eigi lúka atkvæðagreiðslu, enda þótt sá
frestur sje liðinn, sem oddviti hefur sett,
á meðan kjósendur, án þess að nokkurt
hlje verði á, gefa sig fram til atkvæðaKostnaður, ábyrgð og um það, hvenærlögin
greiðslu.
skuli öðlast gfldi.
Þegar engir fieiri kjósendur æskja að
taka þátt f kosningunni, samkvæmt þvf, sem
sagt er, færa kjörstjórarnir (að svo miklu,
sem þeir hafa kosningarrjett), inn atkvæði
sjálfra þeirra, og rita nöfn sín bæði undir
kjörskrána og atkvæðaskrána, og er þá atkvæðagreiðslu lokið.
34. grein.
Eptir að búið er að bera saman kjörskrárnar og atkvæðaskrána, skai telja saman
atkvæði. Sá, eða þeir tveir í þeim kjördæmum, þar sem kjósa skal 2 alþingismenn,
sem hlotið hafa flest atkvæði, sru þá kosnir
alþingismenn fyrir kjördæmið. Samt er enginn rjettkjörinn alþingismaður, nema hann
hafi hlotið meira en helming þeirra atkvæða,
sem greidd eru. Hljóti enginn eða eptirþvf,
sem á stendur einungis annar þeirra, sem
boðnir eru fram til kosningar, svo mörg atkvæði, skal aptur kjósa óbundnum kosningum; fái þá enn enginn þann atkvæðafjölda,
sem með þarf, skal velja enn á ný, en að
eins milli þeirra tveggja — eða ef kjósa skal

37. grein.
Alþingismenn fá í endurgjald 6 kr. um
hvern dag, bæði fyrir þann tfma, sem þeir
þnrfa til ferðarinnar til og frá þeim stað.þar
sem alþingi er haldið, og fyrir þann tíma,
sem þeir ern í alþingi.
Sömuleíðis fá þeir
endurgoldinn ferðakostnað eptir reikningi,
sem forseti f hlutaðeigandi þingdeild samþykkir og ávfsar. Þessi útgjöld greiðast úr
landssjóðnum.
38. grein.
Annarstaðar en f Reykjavfk méga kjörstjórarnir reikna sjer fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað samkvæmt tilskipun
um sveitastjórn á fslandi, 4. maf 1872, 33.
grein., þannig að útgjöldin greiðist úr sýslusjóðnum. Að því leyti annar kostnaður verður við kosnjngarnar t. a. m. til prentunar
kjörskránna, til auglýsinga, o. fl., skal einnig
greiða hann úr sýslusjóðnum. í Reykjavfk
skal greiða útgjöld þau, sem sfðast voru
nefnd, úr sjóði bæjarins.
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39. grein.
Vanræki nokkur störf þau, sem honum
cru lögð Fyrir með lögum þessum, skal hann,
að svo miklu leyti sem þyngri hegning eigi
liggur við samkvæmt iögnm, sæta 10—200
kr. sektum.
40. grein.
þessi lög öðlast fyrst gildi við lok þess
tíma, er alþingismenn þeir, sem ná eru,
eru kjörnir fyrir, nema til þess skyldi koma
fyr, að láta nýjar almennar kosningar fram
fara vegna þess að alþingi er leyst upp, en
þá skal beita lögum þessum með tilliti til
þeirra kosninga.
Frá sama tíma falla þær ákvarðanir úr
.gildi, sem tilsk. 8. marz 1843 og tilsk. 6.
janúar 1857 hafa ioní að balda um kosningar til alþingis, og sömuleiðis opið brjef
0. júlí 1848 um kostnað við ko'sningar til
alþingis.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

kjörgengi, og af þvl hve einkennilega hagar
til á íslandi.
Um hinar einstöku greinir frumvarpsins
skal pess getið, sem hjer segir.
Um 1.—6. grein.
Ákvarðanirnar um kosningarrjett Og kjörgengi eru teknar eptir 17. og 18. grein í
stjórnarskránni, en það hefnr samt þótt bezt
tíl fallið yfirlitsius vegna að skipta því, sem
fýrir er mælt i 17. gr. um skilyrðin fyrir
kosningarrjetti, í fleiri greinir.
Um 7. grein.
Samkvæmt þvl, sem Ifyrir er mælt f tilsk.
6. janúar 1857, 3. gr., er það falið sveitastjórnunum, f sveitunum hreppsnefndunum
og í kaupstöðunum bæjarstjórninni, að gjöra
þær ráðstafanir, sem með þarf til þess að
halda kjörskrár.
þess skal getið, að eigi
befur þótt næg ástæða til, að láta prestion
eiga þátt f því, að sjá um kjörskrárnar, eins
og fyrirskipað er í tilskipun 8. marzl843, 18.
og 38. gr., sbr. tilsk. 6. janúar 1857, 3. gr.
Samkvæmt tilsk. 6. janúar 1857, 3. gr.,
smbr. tilsk. 8. marz 1843, 17. gr., eru eigi
að eins haldnar skrár yfir þá, sem kjörrjett
hafa, heldur einnig yfir þá, sem kjðrgengir
eru, en þetta stóð f sambandi við það, að
kjörstjórnin eptir binum gildandi reglum gat
neitað að taka við atkvæðum, sem greidd voru
með þeim, er eigi voru kjörgengir, smbr.
tilsk. G.janúar 1857, 5. gr., Og tilsk. 8. marz
1843, 31. gr. Með því nú alþingi samkvæmt
29. gr. f sljórnarskránni skcr sjálftúr, hvort
afþingismenn sjeu fóglega kosnir, kemur það
eigi til, áð kjörstjórnirnar skuli til bráöabyrgða skera úr þvl, hvorteinhver kjörþiggjahdi sje kjðrgengnr, og er því eigl framar
nein ástæða til, að láta semja skrár yfir þá,
sém kjðrgengir eru, og það því síður, sem
slfkar skrár ávafit hlyti að verða ófallkomnar,
méð því menn, sem búa l'yrir utau kjördæmið, geta verið kjörgehgir.
Úm 8.—11. gr.

Samkvæmt 1. ákvörðun um stundarsakir
í stjórnarskrá um bin sjerstaklegu má'efni
Islands skal tilskipun um kosningar til alþingis, 6. janúar 1857, sbr. tllsk. 8 marz
1843, gilda um kosningarnar til aíþihgís, að
Öðru leyti en þvl, sem Ieiðir af 14., 17.
«g 18. gr. 1 stjórnarskránni, þángað til öðruyísi Vérður fyrir mælt með lögúm. Eptirþví
fyrirkomulagi, sem nú er komið á, verður
samt að álíta, að ákvarðanir þær, sem I tjeðri
tilskipun standa, sjeu ekki fuílnægjandi f ýmsum greinum, og stjórnarráðið befur því
fundið ástæðu til, að leggja fyrir alþingi
frumvarp það, sem prentað er hjer að framan, til taga nm kosniugar til álþingis.
Þegar verið var að semja frumvarp þetta,
var ýHr höfuð byggt á þýí sama, sem samkvæmt lögum 12. júlí 1867 liggur tií grundvallar fyrir kosningunum til fólksþingsins I
rikisþinginu, en það er samt vitaskuld, að út
J»að, setn hjer ftarlega er sagt fyrir ufli
af þessu béfur verið brugðið f ýmsum verulegum greinum, bæði vegna þess, að stjórn- fyrirkomolag á kjðrskrám (8. gr.), nm leiðarskráin 5. janúar 1874 hefur inní að balda rjefting þeirra (9. og 10. gr.) og um að þær
sjerstaklegar ákvarðanír um kosmngarrjett og skuli lagðar fram til, sýtítr fyrir ahmenning
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(ll.gr.), er álilið nauðsynlegt, lil þess fengin
verði meiri trygging fyrir þvf, að kjörskrárnar sjeu áreiðanlegar, en sú, sem hinar samsvarandi ákvarðanir í tilsk. frá 1843, 20.—23.
gr., sbr. 38. gr., hafa inni að halda.
Um 12. og 13. grein.
Eptir tilsk. frá 1843 er það að vísu
venjulegt, að hefja skuli mótmæli gegn kjörskránum á undan kosningunni innan ákveðins tíma frá þvf, að skrárnar voru lagðar fram
til sýnis; smbr. 21. ög 22. gr. f tilskipuninni; en
samt var það eptir 26. gr. tilskipunarinnar
leyfilegt við sjálfa kosninguna að koma fram
með mótbárur gegn því, að einhver væri
tekinn upp á kjörskrána. En það er hvorttveggja, að það liggur i augum uppi, að kosningarnar geta fram farið miklu fljótara og
vissara, þegar kjörskrárnar eiga að liggja
fyrir leiðrjetlar að öllu leyti, áður en kosningarnar fara fram, svo að eigi verða við
sjálfa kosninguna borin upp nein mótmæli
gegn henni, enda leiðir það af þvf fyrirkomulagi, sem fyrir skipað er í frumvarpi þessu,
þar sem aðrir standa fyrir kosningunum en
þeir, sem semja kjörskrárnar, sbr. 7. og 19.
gr. frumvarpsins, að eigi verði skorið úr
mótbárum gegn kjörskránum á sjálfum kjördeginum.
Um 14. grein.
Annarstaðar en f Reykjavfk skal senda
annað af þeim tveimur exemplörum, sem
getið er f greininni, til kjörstjórnarinnar, svo
það verði við haft við kosninguna, en hinu
skal hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarsljórn
halda til þess það verði notað við leiðrjetting á skránni síðar meir.
Aptur er, hvað
Reykjavík snertir, gjört ráð fyrir þvf, að bæjarstjórnin haldi báðum exemplörunum af
kjörskránum, með því kjörstjórnin þar samkvæmt 19. gr. frumvarpsins verður kosin af
bæjarfulltrúum og meiri partur hennar eru
bæjarfnlltrúar.
15,—17. gr.
eru að mestu leyti samhljóða hinum samsvarandi reglum f lögum 12. júlf 1867, en
af því haldið er, að það eigi bezt við, að
kosningarnar fari fram í septbr. (22. gr.),

eins og hingað til, eru frestirnir ákveðnir
samkvæmt þvf, og eru þeiryfir höfuð lengdir.
Um 18. gr.
Fyrri liður þessarar greinar ersamhljóða
þeim reglum, sem hingað til hafa gilt, sbr.
tilsk. 8. marz 1843, 13. gr. og tílsk. 6. jan.
1857, 8. gr., en aptur er síðari hluti greinarinnar tekinn eptir fyrstu ákvörðun um stundarsakir f sljórnarskránni.
J>ar að auki skal þess getið, að það
hefur verið yfirvegað, hvort eigi skyldi skipta
þeim sýslum, þarsem kjósa skal 2 alþingismenn, í 2 kjördæmi, eins og Skaptafells-og
þingeyjarsýslum, en það hefur samt þótt
rjettast, að láta þær reglur haldast fyrst um
sinn, sem nú gilda, þess heldur, sem menn
hafa áður á alþingi látið f Ijósi, að það ætti
bezt við að halda þeirri skipting á kjördæmunum, sem hingað til liefur verið, sbr. alþingistfðindi 1851, bls. 529, en á þessu má
gjöra breytingu síðar meir, ef það þykir betur við eiga, eptir þvf hvernig til hagar eða
eptir tölu kjósanda, að skipta sýslu f 2 kjördæmi.
Um 19.—21. grein.
Eins og það er faliö á hendur hreppsnefndunum og bæjarstjórn kaupstaðanna, að
sjá um kjörskrárnar, þannig þykir það við
eiga, að kjörstjórnirnar skuli myndaðar af
sveitastjórnunum, og virðist það þá liggja
næst fyrir, að Iáta nefnd, sem sýslunefndin
skipar, standa fyrir kosningum f kjördæmum
utan Reykjavfkur, en f þeim kaupslað er ætlazt til, að kjðrstjórnin sje skipuð á þann hátt,
sem getið er í 19. gr.
Um 22.—24. gr.
Samkvæmt reglum þeim, sem nú gilda,
hefur eigi þótt við eiga að skipa svo fyrir,
að menn skyldu sjálflr koma á kjörþing, til
þess að verða boðinn fram til kosningar (sbr.
31. gr.), en til þess að komast hjá að halda
nýjar örðugar kosningar, sem yrðu nauðsynlegar, ef einhver, sem kosinn er, annaðhvort
skoraðist undan að taka á móli kosningu,
eða væri kosinn f fleiri kjördæmum, hefur
virzt ástæða til, að gjöra þeim að skyldu,
sem vill taka á móti kosníngu f einhverju
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kjördæmi, að láta skýra oddvita kjörsljórnarinnar frá þv( samkvæmt því, sem fyrir mælt
er í 22. gr., sbr. einnig tilsk. 6. jan. 1857,
5. gr., og er svo einnig fyrir skipað, að enginn megi bjóða sig fram til kosningar nema
i einu kjördæmi.
Enda þótt alþingi, eins og drepið er á
að framan, skeri úr því, hvort þingmenn þess
sjeu löglega kosnir, og kjörstjórnin fyrir þá
sök eigi geti hafnað atkvæðum, jafnvel þótt
þau sjen greidd með kjörþiggendum, sem
að áliti kjörsljórnarinnar eigi eru kjörgengir,
hefur samt verið haldið, að eigi ætti að
banna umræðu um kjörgengi þess, sem í
hlut á (23. grein).
Um 25.—30. grein.
þar sem kosningarnar til alþingis áður
hafa fram farið að tilhlutún hinna innlendu
stjórnarvalda, hefur það eptir því fyrirkomulagi, sem nú er orðið, þótt bezt við eiga,
að konungur ákveði hinar almennu kosningar til alþingis, en samt hefur það verið álitið, að kosningarnar ættu, eins og hingað
til, jafnaðarlega að fara fram í september,
og að það eigi að fela hlutaðeigandi kjörsljórn, að ákveða nákvæmar þann dag, er
kosning skuli fram fara.
I’egar einstakar
kosningar skulu fram fara, er það aplur á
móti falið landshöfðingja á hendur, að gjöra
þær ráðstafanir, sem með þarf í þvf tiiliti.
Sökum þess, að kjörtíminn jafnaðarlega
nær yfir 6 ár, en eigi verður búizt við því,
eins og getið er, að kosningarnar færu fram
allar á sama degi, hefur það þótt nauðsynlegl, að til taka ákveðinn dag, er kjörtfminn
sje talinn frá, án tillits til þess, hvenær
kosningarnar hafa fram farið.
Ákvörðunin
um kjörstaðinn (26. grein) er samhljóða þeim
reglum, sem hingað til hafa gilt, smbr. tilskipun 8. marz 1843, 15. grein.
Um 31.—33. grein.
Eins og það er fyrir skipað f 22. grein,
að einn eða fleiri af kjósendum í kjördæminu, skuli á undan kjördeginnm skýra kjörstjórninni frá þeim, sem býður sig fram til
kosningar, þannig er það ákveðið í 31. grein,
að þeir kjósendur, sem mæla fram með ein-

hverjum kjörþiggjanda, skuli, nema þeir sjeu
löglega forfallaðir, koma á kjörfundinn, og
standa við þá skýrslu, sem þeir áður hafa
gefið, samkvæmt þvf, sern nákvæmar segir
fyrir um í greininni, og er því meiri nauðsyn á því, sem það þykir rjettast eptir því,
sem til hagar á íslandi, að það eigi verði gjört
þeim, sem bjóða sig fram, að skyldu, að
koma sjálfir til kosningarinnar.
Þar sem kjósendur samkvæmt tilskipun
1843, 29. grein, greiða alkvæði sín eptir
þeirri röð, sem kjörstjórinn ákveður, og eptir nafnakalli, er stungið upp á því í 32.
grein, að kjósendnr skuli greiða alkvæði eptir þeirri röð, er þeir koma f til atkvæðagreiðslu.
Um aðferðina við atkvæðagreiðsluna eru
að öðru leyli fyrir skipaðar líkar reglur og
þær, sem gilda á Færeyjum um kosningar
til fólksþingsins, smbr. lög 29. desember
1850, 25. grein, o. s. frv.
Um 34.—36. grein.
Reglurnar í 34. grein um, hve mörg
atkvæði útheimlist til þess, að vera álitinn
rjett kosinn til alþingis, eru samhljóða því,
sem hingað til hefur gilt, smbr. tilskipun 6.
janúar 1857, 7. grein, með þeim breytingum, er af því leiðir, að nú skal kjósa 2 alþingismenn í fleiri kjördæmum.
Um 37. grein.
Endurgjaldið til alþingismannanna er ákveöið samkvæmt þvi, sem fyrir er skipað
í tilskipun 1843, 79. grein.
Um 38. grein.
Samkvæmt opnu brjefl 6. júlí 1848, fá
allir kjörstjórar og hinir aðrir, sem í kjörstjórninni eru, 1 rd. í fæðispeninga fyrir
hvern dag, sem þeir eru viðsladdir á kjörþingi, og endurgjald fyrir ferðakostnað eptir
nákvæmari reglum; en með því að það eru
sýslunefndarmenn, sem samkvæmt þessu
frumvarpi eiga að standa fyrir alþingiskosningum annarstaðar en í Reykjavík, þykir það
bezt til fallið, að þeir fái fæðispeninga og
endurgjald fyrir ferðakostnað, samkvæmt því,
sem fyrir er mælt um sýslunefndarmenn í
því tilliti í lögum um sveitarstjórn á ísiandi,
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4. maí 1872, 33. gr.; þar á móti hefur eigi
þólt áslæða til að veita kjörstjórum í Reykjavík, sem eigi yfirgefa heimili sitt, neitt endurgjald fyrir hluttekning þeirra í kosnÍDgargjörðinni.
f>ar sem kostnaður sá, sem getið var
að framan, og önnur útgjöld við alþingiskosningar samkvæmt lilskipun frá 1843, 79.
grein, eru greidd úr amlsjafnaðarsjóðunum,
þykir það eðlilegast, að kostuaðurinn við
þetta eptirleiðis greiðist úr sýslusjóðnum,
þegar um annan stað er að ræða en Reykjavik, og að því leyti, er snertir þennan kaupstað, er samkvæmt tilskipun um sveitarsljórn
á íslandi, 4. maí 1872, 60. grein, hjer
stungið upp á því, að kostnaður sá til prentunar kjörskránna og auglýsinga o. s. frv.,
sem við kemur þessu kjördæmi, skuli greiðast úr sjóði bæjarins.
Um 39. grein.
Með því það er harðla áríðandi, að reglum þeim, sem fyrir skipaðar eru með lilliti til kosninganna sje nákvæmlega fylgt,
hefur það þótt rjettast, til þess enn ítarlegar að stuðla til þessa, að skipa fyrir að sama
hegning skuli liggja við, ef út af þessu er
brotið, sem ákveðin eríhinum dönsku kosningarlögum, en sektirnar eru þó færðar niður um helming samkvæmt grundvallarreglu
þeirri, sem fylgt er í hinum almennu hegningarlögum, 25. júní 1869, 31. grein, þar
sem ákveðið er um sektir.
Um 40. grein.
Með því það þykir rjettast, að kosningar til alþingis á hinum sama kjörtíma fari
fram eptir hinum sömu kosningarreglum, er
stungið upp á því, að lög þessi fyrst skuli
öðlast gildi við lok þess kjörtíma, sem nú
er, nema Dýjar almennar kosningar þurfl að
halda vegna þess, að alþingi er leyst upp.

FYRSTA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á sjöunda fundi neðri deildar alþingis,
9. dag júlímánaðar, kom samkvæmt dag-

skránni til fyrstu umræðu frumvarp til laga
um kosningar til alþingis.
Benidikt Sveinsson sagði, að það væri
alkunnugt, að kosningarlög væru jafnan hin
vandasömustu mál, er fyrir þing gætu komið,
og kæmi það af þvi, að eptir hlutarins eðli
ætti að visu hver maður jafnan rjett til þess
að taka þátt I lögum og landstjórrt, en allir
væru eigi jafnfærir um þetta, og þvi væri
vandinn að útiloka ekki of marga og hleypa
þó eigi of mörgum að. Það rjetta væri, að
láta ásigkomulag hvers lands ráða, eins og
tilraunir frjálslegra löggjafa i öðrum löndum
vottuðu. Hin fyrri kosningarlög af 8. marz
1843 og 6. jan. 1857 liefðu verið fremur
frjálsleg en ófrjálsleg. þetta frumvarp væri
byggt á 14., 16. og 18. grein stjórnarskrárinnar og væri mjög skylt L. 12. júlí 1867,
sem lægju til grundvallar fyrir kosningarlögum til fólksþingsins. Þætti sjer þetta frumvarp mikilsverð rjettarbót; hann helði lesið
það fljótlega og ekki fundið á því neina aðalgalla, þó að á einstökum greiuum væru
æskilegar breytingar, sjer í lagi væri málið
miður heppilegt, því þessi lög gengju frá
manni til manns.
Hann stakk upp á samkvæmt þessu, að málið gengi til 2. umræðu,
og að 5 manna nefnd yrði kosin.
Halldór Kr. Friðriksson gat þess, að
sjer líkaði vel frumvarpið yfir höfuð, og það
væri í ýmsu bezta rjettarbót, en hann vildi
að eins við þessa uinræðu taka fram 3 atriði, er sjer þætlu ísjárverð. í fyrsta lagi
þætti sjer efasamt, hvort það ætti við hjer á
landi, sem farið væri fram á í 22. og 24.
gr., sbr. við 31. gr. frumvarpsins, þó almennt væri það í öðrum löndum, að þingmannsefnið skyldi bjóða sig fram, og hafa
tvo menn, sem mældu fram með honum til
kosningar, þá ætlaði hann, að það ætti eigi
við hjer á landi, og margir mundu eigi fella
sig við þá ákvörðun. í öðru lagi yrði hann
að vísu að játa, að mikil bót væri í þvf, að
hver hreppur byggi til kjörskrá út af fyrir
sig, en sjer væri eigi Ijóst, hvort kjörstjóri
ætti að steypa öllum alkvæðaskránum saman í eitt; þetta alriði væri alls ekki Ijóst
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eptir orðatiltækjum frumvarpsins. í þriðja lagi til laga um kosningar til "alþingis, er afhálfu
drap hann á það, að endurgjalcl það, sem ráðgjafans fyrir ísland var lagt fyrir þessa
farið væri fram á i 37. grein og sett 6 kr., deild þingsins.
Höfum vjer nú á mörgum fundum fhughefði á sínum tíma (1844) verið all-sæmilegt, en úr því reiknað væri eptir pening- að frumvarpið, og skulum leyfa oss að skýra
um, væri vafasamt, hvort sú borgun væri frá skoðun vorri á því.
Að því er snertir efni frumvarpsins,
nægileg.
Benidíkt Sveinsson hjelt, að þingmanni er nefndin þeirrar skoðunar, að frumvarpið í
Reykvíkinga hefði skjátlazt; sjer sýndust á- öllum verulegum greinum sje svo aðgengikvarðanirnar í 22., 24. og 31. gr. ágætlega legt, að hún hikar ekki við, að ráða hinni
skiljanlegar frá því sjónarmiði, að gefa þing- heiðruðu deild til að aðhyllast það að mestu
mannsefninu (Valgcandidaten) hvöt til þess, leyti óbreytt að efninu til. Að eins skal
að lýsa skoðunum sínum, og kjósendum einn- þess gelið um 2. grein, að nefndinni fannst
ig hvöt til þess að leita slíkrar yfirlýsingar rjettast að laka það fram með berum orðum,
um mál, sem fyrir lægju, áður þeir kysu. f að þeir, sem hafi fengið uppreist æru sinnar
öðru lagi hefði þingmaðurinn verið í vafa samkvæmt tilskipun 12. marz 1870, verði
um, hvort kjörskránum skyldi steypa saman, taldir að hafa óflekkað mannorð og því einnen á 7. og 20. gr. sæist, að þessi efasemd ig kosningarrjett, hvað það snertir, þar sem
sje eigi á rökum byggð, og fari frumvarpið þetta sjest ekki glögglega af greininni.
Um 32. gr. er það að segja, að nefndinni
því eðlilega fram, að svo skuli gengið tilatkvæða, eptir því sem menn ber að á fund- þykir ástæða til að breyta efni hennar á
inn; því það virðist sjer sanngjarnt, að þeir I þann hátt, að kjörstjórnin skeri úr, í
njóti fyrst rjettar síns, semfyrst að beri; sje hvaða röð brepparnir greiði atkvæði, en að
þetta þvi augljósara, þegar gjört sje ráð fyrir, kjósendur hinna einstöku hreppa greiði alkvæði
að kosningin vari eigi lengur en eina tvo samkvæmt kjörskrá livers hrepps, með því
tíma.
Yiðvíkjandi 3. atriði þingmannsins það mundi auðsjáanlega valda óreglu og töf,
kvaðst hann vera honum samdóma.
að haga atkvæðagreiðslunni eptir þessari frumVar þá gengið til atkvæða um, hvort varpsgrein óbreyttri.
Þar sem nefndin þannig er frumvarpinu
málið skyldi ganga til annarar umræðú, og
var það samþykkt í einu hljóði. Síðan voru því nær í öllum greinum samdóma að efninu
kosnir f nefnd í málið eptirfylgjandi 5 menn: til, verður hún að hinu leytinu að láta þá
Páll bóndi Pálsson
með 16 atkv. skoðnn sína í Ijósi, að málið á mörgum greinþórður þórðarson
— 15 —
um frumvarpsins sje miklu miður vandað, en
þórarinn Böðvarsson
— 13 —
skyldi, svo að þörf sje á mörgum orðabreytÞorlákur Guðmundsson — 13 —
ingum, þvi það þykir eiga vel við, sjálfsagt
ísleifur Gíslason . . — 11 —
á öllum lögum, en ekki sízt á þeim lögum,
í nefndinni var þórarinn Böðvarsson sem snerta almenning eins mikið og þessi,
kosinn formaður og framsögumaður, og ís- að þau sjeu svo vel úr garði gjörð að málleifur Gíslason skrifari.
inu til, sem kostur er á. Hefur nefndin því
leyft sjer að stinga upp á töluverðum orðabreytingum, og einnig á nokkrum stöðum
NEFNDABÁLIT
vikið heilum setningum við, án þess þó að
um frumvarp til laga um kosningar til al- hún vildi, að efnið raskaðist neitt við það.
þingis.
Samkvæmt þessu leylir nefndin sjer að
Hin heiðraða neðri deild alþingis kaus ráða hinni heiðruðu neðri deild alþingis til,
að þessu sinni oss undirskrifaða i nefnd, til að samþykkja frumvarpið með þeim breytingað hugleiða og segja álit vort um frumvarp um,sem nú skal gctið viðhverjacinstakagrein.
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1. grein.
Orðin : «oghafi óflekkað mannorð* falli
burt.
2. grein
orðist þannig:
• Enginn getur átt kosningarrjett, nema
hann hafi óflekkað mannorð; en sá verður
eigi talinn að hafa óflekkað mannorð, sem sekur er orðinn að lagadómi um nokkurt það
verk, sem svfvirðilegt er að almenningsáliti,
nema þvl að eins, að hann hafi fengið uppreist æru sinnar, samkvæmt tilsk. 12. marz
1870».
3., 4. og 5. grein óbreyttar.
6. grein.
«að» á eptir «ef» falli burt.
1. tölul. «að öðru leyli» falli burt.
3. tölul. «sje» breytist í «er».
7. grein
breytist þannig:
«HIutaðeigandi hreppsnefnd eða bæjarstjórn skal semja og halda kjörskrár yfir þá
menn í hverjum hrepp eða bæ, sem kosningarrjett hafa».
8. grein.
Upphafið orðist þannig :
«Á kjörskrárnar skal setja í sjerstaka
dálka fullt nafn» o. s. frv.
9. grein.
Upphafið orðist þannig:
«Iíjörskrárnar skulu samdar einu sinni
á ári hverju; skulu þær kjörskrár lagðar til
grundvallar, sem þá eru í gildi, en þeir kjósendur úr felldir, sem» o. s. frv.
«og bæta þeim við» breytist í «og þeim
bætt við»; «með tilliti til aldurs og heimilis„ breytist í: «um aldur og heimili».
10. grein
orðist þannig:
«Kjörskrárnar skulu leiðrjeltar í marzmánuði ár hvert. Efasemdum þeim, sem þá
kunna að koma fram, skal hlutaðeigandi
hreppsnefnd eða bæjarstjórn skera úr, þá er
búið erað fá skýringar um málið*.
11. grein
«endurrit af» breytist í: «eptirrit af*; á
eptir «annan» komi: «þann».

12. grein.
Upphafið breytist þannig: «Áður en 8
dagar eru liðnir frá þeim tíma, er kjörskrárnar hafa legið til sýnis, skal hver sá, er ætlar,
að sjer sje ranglega sleppt á skránni, eða að
einhver sje þar» o. s. frv.
13. grein.
Upphafið orðist þannig:
«Aðfinningum þeim við kjörskrárnar,
sem þannig eru komnar fram, skal hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórn skera úr á
opinberum fundi, sem skal haldinn, áður en
3 næstu vikur eru liðnar. Til þess fundar
skulu með 8 daga fyrirvara kvaddir bæði þeir,
sem fram hafa komið með aðfinningar, og
þeir, sem mælt er á móti, og skal binum
síðar nefndu», o. s. frv.
14. grein.
Upphafið orðist þannig:
«þá er búið er að leiðrjetta kjörskrárnar, skulu þær alstaðar, nema í Reykjavík,
samdar í tvennu lagi„.
Á eptir «senda» komi «aðra skrána»,
en þau orð falli burt í enda setningarinnar.
«Innan 1. júlí» breytist í: «fyrir l.d. júlfm.»
«ef svo ekki er» breylist í: «ef svo er
ekki, þá».
Endir málsgreinarinnar orðist þannig:
"Amtmaður skal þá sjá um, að þær skrár,
sem vantar, verði útvegaðar tafarlaust, og
beita hæfilegum þvingunarsektum, ef á þarf
að halda».
»innan þess tíma» breytist f: „fyrir
þann tíma».
15. grein.
Upphafið breytist þannig: »Verði það
uppvíst, að kjörskrárnar sjeu eigi» o. s. frv.
„og skal hlutaðeigandi amlmaður — f
lögunum» breytist f: »og skal amtmaður þar
að auki skipa hlutaðeigandi sveitar- eða
bæjarstjórn að gjöra tafarlaust þær ráðstafanir, sem fyrirskipaðar eru f lögunum, og
ieggja við hæfilega þvingnnarsekt, ef á þarf
að halda».
»fresti þá, sem ákveðnir» breytist í: hvern
þann frest, sem ákvcðinn».
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16. grein.
«útskript» breytist í «eptirrit»; sýnir
fram útskript» breytist í: «leggur fram
eptirrit».
17. grein.
Orðin: «sem tilfal!a» falli burt.
«með tilliti til aldurs og heimilis» breytist í «um aldur og heimili„; «endurrit» breytist í «eptirrit„.
18.—20. grein óbreyttar.
21. grein.
»að kjörskrárnar — lögð fram» breytist
í: «að fram hafl verið lagðar kjörskrárnar
og þau brjef, sem til hennar eru komin„.
«ella» breytist i: «annarstaðar„.
• fullkomna útskript, sem hann liefur staðfest» breytist í: «staðfest eptirrit». — «útskriptina, sem send hefur verið til hans„
breytist í: »eptirrit þetta»; «fundið ástæðu»
breytist í: «þótt ástæða».
<tlijörpiggendur« breytistí: «þingmannaefni«, og sje þetta orð, þingmannaefni eða
þingmannsefni, við haft, eptir því sem við á á
hverjum stað, föllum þeim greinum frumvarpsins, þar sem «kjörþiggendur» eða «kjörþiggjandi» kemur fyrir.
22. grein.
„sækist eptir» breytist í: «taki við».
23. grein.
»verði» breytist í «sje». «Spurningin
— kosnir» breytist í: «Alþingi fellir úrskurð
um kjörgengi þeirra, sem kosnir eru».
24. grein.
«Komist það upp» breytist í: «Verði
það uppvíst».
«hafi látið bjóða sig fram í
fleiri» breytist í: «hafi gefið kost á sjer f
fleirum». Á eptir «kosningar» komi „ógildar», en það orð falli burt í enda greinarinnar.
«Kosningargjðrðirnar»breytist í: «kosningarnam.
25. grein.
«leyst upp» breytist í: «roflð», »einsog
sagt var» falli burt.
«á árinu, sem næst er á undan þvf er»
breytist f: «árið áður en».
26. grein óbreytt.

27. grein.
«hinn nýkjörni alþingismaður tekur við
af» breytist í: «frá fór».
28. grein breytist þannig:
«Kosningarnar fara fram i kjördæmi
hverju á kjörþingi, og má hver koma þar,
er vill».
29. grein breytist þannig:
«Kosningarnar skulu haldnar á þeim
þingstað, sem næstur er miðju kjördæminu;
en sje hann óhenlugur, þá á öðrum stað,
sem amtmaður til tekur eptir uppástungu
sýslunefndarinnar».
*
30. grein breytist þannig:
«Oddviti kjörstjórnarinnar skal til taka
dag og klukkustund, er kjörþingið skal baldið, og auglýsa með 4 vikna fyrirvara á kirkjufundum eða á annan venjulegan hátt kjörþingisstaðinn, og nær kjörþingið skal haldið».
31. grein.
«eptir að» breylist í: «er». — «þingheimsins» breytist í «kjósendanna»; «viðurkenna» breytist f „kannast við»; «sagt til
forfalla» breytist í: «tjáð forföll»; «verður eigi
tekið tillit til hennar» breytist í: «verðurhún
eigt tekin til greina»; «sæktust eptir» breytist í: «tækju við».
«þeim kjósendum, sem mæla fram með
einhverjum til kosningar» breytist í: «meðmælendunum»; «slafaröð nafna þeirra, sem
síðar var gelið» breylist í: «upphafsstaf í
nöfnum þingmannaefna».
«Lýkur» breytist í: «slltur„.
32. gr. breytist þannig:
«Kjörstjórnin ákveður, í hvaða röð hrepparnir kjósa; kjósendur úr hverjum hreppi
greiða atkvæði eptir stafaröð á kjörskránni.
Enginn» o. s. frv.
33. grein.
«greiðir atkvæði sitt með» breytist í:
„gefur atkvæði sitt».
• Eigi fleiri» breytist í: „engir fleiri».
Á eptir „skemmri en» bætist við «svo»; «og
skal eigi Ijúka atkvæðagreiðslu — til atkvæðagreiðslu» breytist í: «þótt sá frestur sje liðinn, skal eigi alkvæðagreiðslu lokið, meðan
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kjósendur gefa sig fram til hennar, án þess
að hlje verði á».
«Að svo miklu leytisem» breytist í <>ef»;
• sjálfra þeirra» breytist í: «sjálfra sín».
34. grein.
«veija» breytist í: «kjósa».
35. grein.
«og lýsa þvi yfir» breytist í: «og skal
oddviti kjörstjórnarinnar lýsa því yfir»; «oddviti kjörsljórnarinuar» breyllst í: «hann». Á
eptir »tilkynna« komi: »kosningnna«, en það
orð falli burt ( enda setningarinnar.
36. grein.
»sem skal samið« breytist f: »skal það
samið«.
37. grein.
»til og frá þeim stað, þar scm alþingi
erhaldið« breytistí: »til alþingis ogfráþví«;
»í alþingi« breytist í: »á alþingi«.
38. grein.
»að því leyti» breytist í: »ef«.
39. grein.
»Iögð fyrir» breytist í: »á hendur falin«;
»skal hann — 10—200 kr. sektum« breytist
i: »skal hann sæta 10—200 kr. sektum, ef
þyngri hegning liggur eigi við samkvæmt
lögum«.
40. grein breytist þannig:
«Lög þessi öðlast gildi við lok kjörtima
þeirra alþingismanna, sem nú eru. En ef
nýjar almennar kosningar fara fram fyr, sökum þess að alþingi sje rofið, skulu þær fram
fara eptir lögum þessum.
Frá sama tíma» o. s. frv.
Alþingi, 20. júli 1875.
Þórarinn Böðvarsson,
ísl. Gíslason,
formaður og framsögumaður.
skrifari.
P. Pálsson.
þórður þórðarson.
I’orlákur Guðmundsson.
ÖNNUR UMRÆÐA
i neðri þingdeildinni.
Á 22. fundi neðri deildar alþingis, 28.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu frumvarp til laga um kosningar til alþingis, ásamt nefndaráliti um frumvarpið og breytingaruppástungum.

Framsögumaður (Þórarinn Böðvarsson}
sagði, að nefndin hefði litlar breylingar gjört
við frumvarpið, og væru ( nefndarálilinu færðar stuttar ástæður fyrir þeim; hann þyrfti því
ekki að tala margt um málið
Nefndinni
hefði þótt frumvarpið í öllu verulegu golt,
og fleslar breytingarnar væru að eins orðabreytingar. [>að þælli henni meðal annars
heppilegt við frumvarpið, að þar væru teknar
saman ( eilt allar ákvarðanir um kosningarnar, og kjörskrárnar gjörðar aðgengilegri.
Nefndinni hefði sýnzt nauðsynlegt, að bæta
þeirri ákvörðun í 2. grein, að þeir menn,
er fengið hefðu uppreisn mannorðs síns,
skyldu eigi taldir í tölu þeirra, er hefðu flekkað mannorð, og skyldu þeir því hafa kosningarrjett. Hvað 32. grein snerti, þá hefði
nefndin álitið, að það gæti valdið ruglingi, ef
kjósendur skyldu alkvæði greiða í þeirri röð,
er þeir kæmu að. J>að væri ekki víst, að
einn kæmi að í einu, heldur margir saman,
og heimtaði hver að komast að með sitt atkvæði, þess vegna hefði hún gjört breytingu
þessa við greinina. Ýmsar aðrar breytingar
hefði komið til orða að gjöra, t. a. m. við
1. gr. staflið c, en breyting á honum mætti
álítast sem breylingá sljórnarskránni, einnig
um varaþingmenn, en það ætti miður við, að
kjósa varaþingmenn á löggjafarþing, enda
væri kosning varaþingmanna minni hluta
kosning, en nauðsynin til að kjósa þá minni,
þegar kjörskrárnar væru ætíð til taks; um
kaup handa þingmönnum, enda þótt kringumstæðurnar væru breyttar, síðan sú kaupupphæð var sett, sem nú er, þá virtíst eigi
næg ástæða til, að breyta því. Ákvörðunin
um meðmælendur ætti eigi sem bezt við,
sem stæði, en menn mundu venjast henni,
og naumast kæmi hún að skaða. Orðabreytingar væru margar, og þó, ef til vildi, ekki
nógu margar.
Hann kvaðst svo ekki ætla
að fara fleiri orðum um málið, fyr en hann
sæi, hverjar undirtektir það fengi.
Landshöfðingi gat þess, að bann væri
samdóma nefndinni um allar breytingar hennar, að undantekinni breytingunni í tölulið 1.
i 6. grein. Það væri að vísu ekki annað en
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orðabreyting, er í sjálfri sjer gjörði ekkert
til. En af því að orð þessi stæðu í stjórnarskránni, þá vildi hann ráða deildinni frá að
fella þau burt.
FramsögumaSur sagði, að ef breyting
þessi þætti vera móti stjórnarskránni, þá væri
hann ekkert á móti því, að hún fjelli burt.
f>ví næst var gengið til atkvæða, og fjellu
þau þannig:
1. Orðin: «og hafi óflekkað mannorð» sfðast f 1. grein samþykkt í einu hljóði að
skyldu falla burt úr frumvarpinu á þessum stað.
2. 1. grein frumvarpsins með áorðinni
breytingu samþykkt f einu hljóði.
3. 2. grein, eins og nefndin hafði orðað
hana, samþykkt í einu hljóði.
4. 3. grein samþykkt í einu hljóði.
5. 4. grein sömnleiðis.
6. 5. grein sömuleiðis.
7. 6. grein, nefndin: að orðin: «að öðru
leyti» falli burt, fellt með lf alkvæðum.
8. 6. grein með orðamun nefndarinnar
samþykkt f einu hljóði.
9. 7. grein, eins og nefndin hafði breytt
henni, samþykkt f einu hljóði.
10. Breyting nefndarinnar við 8. grein samþykkt f einu hljóði.
11. 8. greinmeð þessari breylingu samþykkt
f einu hljóði:
12. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
9. grein samþykkt með 20 atkvæðum.
13. 9. grein með þessari breytingn og nokkrum orðabreylingum samþykkt með 20
atkvæðum.
14. 10. grein, eins og nefndin hafði orðað
hana, samþykkt f einu hljóði.
15. 11. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt i einu hljóði.
16. 12. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt f einu hljóði.
17. Breytingaruppástnnga nefndarinnar við
13. grein samþykkt með 20 atkvæðum.
18. 13. grein með þessari breytingu samþykkt f einu bljóði með 20 atkvæðum.
19. 14. grein með orðabreytingum nefndar-

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

innar samþykkt með 21 samhljóða atkvæðum.
15. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt f einu hljóði.
16. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.
17. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.
18.grein óbreylt samþykkt f einu hljóði.
19. grein einnig óbreylt samþykkt i einu
hljóði.
20. grein óbreytt samþykkt f einu hljóði.
21. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.
Breytingaruppástunga nefndarinnar við
fyrirsögnina á undan 22. grein samþykkt
með 19 atkvæðum.
22. grein með orðabreytingu nefndarinnar samþykkt með 18 atkvæðum.
23. grein með orðabreytingu nefndarinnar samþykkt með 21 samhljóða atkvæðum.
24. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt f einu hljóði.
Breytíng á fyrirsögninni fyrir 25. grein
samþykkt án atkvæða.
25. grein með orðabreylingum nefudarinnar samþykkt f einu hljóði.
26. grein óbreytt samþykkt f einu hljóði.
27. grein með orðabreytingu nefnda'rinnar samþykkt f einu hljóði.
28. grein með orðabreytingu nefndarinnar samþykkt f einu hljóði.
29. grein, eins og nefndin hafði stungið
upp á að orða hana, samþykkt í einu
hljóði.
30. grein, breytt af nefndinni að orðunum til, samþykkt f einu hljóði.
31. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt f einu hljóði.
Breytingaruppástunga nefndarinnar við
32. grein samþykkt með 20 atkvæðum.
32. grein með áorðinni breytingu samþykkt með 20 atkvæðum.
Breyting nefndarinnar við 33. grein samþykkt með 20 atkvæðum.
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42. 33. greip með áorðinni breytingu og
ýmsum orðabreytingum, er nefndin hafði
stungið upp á, samþykkt ( einu hljóði.
43. 34. grein með orðabreytingu nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.
44. 35. gr. með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt ( einu hljóði.
45. 36. gr. með orðabreytingu nefudarinnar samþykkt ( einn hljóði.
46. 37. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt í einu hljóði.
47. 38. grein með orðabreytingu nefndarinnar samþykkt i einu hljóði.
48. 39. grein með orðabreytingum nefndarinnar samþykkt i einu hljóði.
49. orðabreytingar nefndarinnar við fyrri
bluta 40. greinar samþykktar með 20
samhljóða atkvæðum.
50. 40. grein með þessari breytingu samþykkt i einu hljóði.
51. Fyrirsögn frumvarpsins og hinna einstöku kafla samþykkt án atkvæðagreiðslu.
52. Frumvarpið í heild sinni með áorðnum
breytingum var lesiö upp og samþykkt
með 20 atkvæðum.
53. þá var samþykkt með 20 atkvæðum, að
frumvarpið þannig lagað gengi til 3.
umræðu.

Þriðja dmræða
( neðri deild alþingis.
Á 27. fundi neðri deildar alþingis, 3.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp til laga um kosningar til alþingis. Framsögumaður (þórarinn prófastur Röðvarsson) leiddi athygli þingsins að fáeinum prentvillum í frumvarpinu, en
að öðru leyti tók enginn tii máls, og las þá
forseti frumvarpið upp, og var það samþykkt
i heild sinni í einu hljóði, og fyrirsögnin án
atkvæðagreiðslu, og var það nú sent efri
deildinni þannig orðað.

FRUMVARP
til laga um kosningar til alþingis.
Iíosningarrjettur og kjörgengi.
1. grein.
Með þeim takmörkunum, sem nákvæmar
eru teknar fram hjer á eptir (1.—5. gr.), hafa
kosningarrjett til alþingis:
a, allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda
nokkuð til allra stjetta; þó skulu þeir,
sem með sjerstaklegri ákvörðun kynnu
að vera undanskildir einhverju þegnskyldugjaldi, ekki fyrir það missa kosningarrjett sinn;
b, kaupstaðarborgarar, ef þeir gjalda til
sveitar að minnsta kosti 8 kr. á ári;
c, þurrabúðarmenn, ef þeir gjalda til sveitar að minnsta kosti 12 kr. á ári;
d, embættismenn, hvort heldur þeir hafa
konunglegt veitingarbrjef, eða þeir eru
skipaðir af því yfirvaldi, sem konungur
hefur veitt heimild til þessa;
e, þeir, sem tekið hafa lærdómspróf við háskólann, eða embættispróf við prestaskólann í Reykjavík eða eitthvert annað
þess háttar opinbert próf, sem nú er
eða kann að verða sett, þó ekki sjeu þeir
f embættum, ef þeir eru ekki öðrum
háðir.
Þar að auki getur enginn átt kosningarrjett, nema hann sje orðinn fullra 25 ára að
aldri, þegar kosningin fer fram.
2. grein.
Enginn getur átt kosningarrjett, nema
hann hafi óflekkað mannorð; en sá verður eigi
talinn að hafa óflekkað mannorð, sem sekur
er orðinn að lagadómi um nokknrt það verk,
sem svívirðilegt er aðalmennings áliti, nema
þvf að eins, að bann hafi fengið uppreist
æru sinnar, samkvæmt tilsk. 12. marz 1870.
3. grein.
Enginn getur átt kosningarrjett, sem
eigi er fjár síns ráðandi, eða sem orðinn er
gjaldþrota.
4. grein.
Enginn getur átt kosningarrjett, sem
þiggur af sveit eða hefur þegið sveitarstyrk,
56
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nema hann sje annaðhvort endnrgoldinn eða
hormm hafi verið gefinn hann npp.
5. grein.
Enginn gettir átt kosningarrjettj nema
hann, þá er kosningin fer fram, hafi verið
heimilisfastor í kjördæminu eitt ár. Sá, sem
hefur fast aðsetnr á fleiri slöðum, segir
sjálfnr til, á hverjum staðnum hann vilji
neyta kosningarrjettar sfns.
6. grein.
Kjörgengur til alþingis er hver sá, sem
hefnr kosningarrjett samkvæmt greinunum
að framan, ef hann
1, ekki er þegn annars rfkis eða að öðru
leyti er í þjónustu þess ;
2, hefur að minnsta kosti í síðustu 5 ár
verið í löndnm þeim f .Norðurálfunni,
serh liggja undir Ðanaveldi, og
3, sje orðinn fullra 30 ára að aldri, þegar
kösningin fer frám.
Kjósa má samt þann mann, sem á
heima utan kjördæmis eða hefur verið þar
skemur en eitt ár.
Kjörskrár.
7. grein.
Hlutaðeiganði hreppsnefnd eða bæjarsljórn skal semja og halda kjörskrár yfir þá
menn í hverjum hrepp eða bæ, sem kosningarrjett hafa.
8 grein.
Á kjörskrárnar skal setja í sjerstaká dáika
fullt nafn kjósanda, aldur þeirra, stjett og
heimili, og skal á skránutn vera rúm^ þar
sem rituð verður atkvæðagreiðsla kjósanda.
Á hverri kjörskrá skal raða niður nöftaum
kjósanda eptir stafaröð.
9. grein.
Kjörskrárnar skulu samdar einn sinni á
ári hverju; skulu þær kjörskrár lagðar til
grundvallar, sem þá eru í gildi, en þeirkjósendur úr felldir, sem síðan eru dánireðahafa
flutzt burtu eða misst kosningarrjett sinn (2.,
4. og 5. gr.), og þeim bætt við, sem siðan hafa öðlazt kosningarrjett, eða sem fyrir
1. júlímán. fullnægja þeim skilyrðum, sem
sett eru um aldur og heimili.
Enn fremur

skuln þeh-, sem að vfsu enn þá ekki hafa
fullnægt þeim skilyrðum, sem síðast var
getið, en sem vænta má að muni fnllnægja
þeim einhvern tíma á því ári, er kjörskrárnar
skulu giida fyrir, teknir upp á skrá sjer, og
skal um leið tilgreina þann dag í árinu, er
þeir annaðhvort verða fullra 25 ára að aldri,
eða hafa verið heimilisfastir f kjördæminu
eitt ár.
10. grein.
Kjörskrárnar skulu leiðrjettar í marzmánEfasemdnm þeim, sem þá
uði ár hvert.
kunna að koma fram, skal hlutaðeígandi
hreppsnefnd eða bæjarstjóm skera úr, þá er
búið erað fá skýringar itm málið.
. 1 t. grein.
Frá I. til 21. apríl, að báðum þessum
dögum meðtöldnm, skulu kjörskrárnar liggja
öllúm til sýnis á þeim slað, sem er hentugur fyrir hrepps- eða bæjarbúa, eða eptir atvikum á fleiri slíkum stöðum. Slaðfest eptirrit af skránum má hafa til þess að leggja
fram. Hvenær og hvar skrárnar verði lagðar
fram, skal birla með að minnsta kosti 14
daga fyrirvara við kirkjnfurld eða á annan þann
hátt, sem vant er að birta almennar auglýsingar þar á staðnum.
12. grein.
Áður en 8 dagar eru liðnir frá þeim tfma,
er kjörskrárnar hafa legið til sýnis, skal hver
sá, er ætlar, að sjer sje ranglega sleppt á
skránni, eða að einhver sje þar, sem eigi hafi
rjett til þess að standa þar, bera upp fyrif oddvita hlutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar
tilmæli sfn um, að verða tekinn npp á skrárnar, eða krðfu sfna nm, að nafn hins verði
dregið út, og skuíu tilfærðar ástæðnr þær,
sem krafan er byggð á.
13. grein.
Aðfinningtim þeim við kjörskfárnar, sem
þannig eru komnar fram, skal hTutaðeigandi
sveitar- eða bæjarstjórn skera úr á opinberum fimdi, sem skal haldinn áður en 3
næstu vikur eru liðnar. Til þess fundar skulu
með 8 daga fyrirvara kvaddir bæði þeir, sem
fram hafa komið með aðfinningar, og þeir, sem
mælt er á móti, og skal hinum siðarnefndu
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um leið skýrt frá, hver mótmæli sjcu komín
fram gegu þeim. Samkvæml þeim skjölum,
sem málsparlarnir leggja fram, og framburði
þeirra vitna, sem þeir leiða, skal leggja úrskurð á ágreining þann, sem fram er kominn, og hann ritaður með fám orðum í hina
venjulegu gjörðabók hlulaðeigandi sveitareða bæjarstjórnar. Þegar búið er að leiðrjetta kjörskrárnar samkvæmt þessu, skal
oddviti blutaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórnar rita nafn sitt undir þær. Eplir þetta
verður á þvl ári engin breyling gjörð á kjörskránum, nema dómur sje á uudau genginn
(16 grein).
14. grein.
J»á er búið er að leiðrjetla kjörskrárnar,
skulu þær alstaðar, nema í Reykjavík, samdar í tvennu lagi, og skal oddviti hlutaðeigandi sveitar- eða ba'jarstjórnar tafarlaust senda
aðra skrána oddvita þeirrar sýslunefndar, sem
1 hltit á. Hann skal fyrir 1. júh'mán. skýra
hlntaðeiganda amtmanni frá, hvort hann hali
tekið við öllum kjörskránum, og ef svo
er ekki, hverjar vanli. Amlmaður skal þá
sjá um, að þær skrár, sem vantar, verðj útvegaðar tafarlaust, og þeita hæfilegum þvingunarsektum, ef á þarf að halda.
í Reykjavík skal oddviti bæjarstjórnarinnar fyrir þann tíma, sem getið var, skýra
amtmanninum yfir suðuramtinu frá, hvort
búið sje að leiðrjetla kjörskrána.
15. grein.
Verði það nppvíst, að kjörskrárnar
sjeu eigi leiðrjeltar á lögskipaðan hátt,
skal skýra landshöfðingja frá því, og skal þá
þegar ákveðið, hvort höfða skuli lögsókn, og
skal amtmaður þar að auki skipa hhitaðeigandi sveitar- eða bæjarstjórn, að gjöra tafarlaust þær ráðslafanir, sein fyrirskipaðar eru
í lögunum, og leggja við hæfilega þvingunarsekt, ef á þarf að halda. Amtmaður skal,
þegar svo á stendur, hafa vald til að stytta
hvern þann frest, sem ákveðinn er i lögunuin.
16. grein.
Sá, sem er óánægður meðúrskurð þann, er
synjar honum kosningarrjetlar, má heimta, að

sjer verðí fengið eptirrit af úrsknrðinunr
kauplaust, og getur bann látið málið ganga
til dóms og laga. Mál út af þessu skal fara
með sem gestarjettarmál. Málspartarnir ern
fyrir undirrjetti undanþegnir þvi, að greiða
rjetlargjöld, og skal hið opinbera skipa mann
fyrir hönd sveitar- eða bæjarsljórnarinoar,
sem stefnt er. Verði það dæml, að sá, sem
i hlul á, eigi kosningarrjett, skal taka hann
upp á kjörskrána, jafnskjólt og hann leggur
fram eptirrit af dóminum.
17. greiu.
Kjörskrárnar gilda frá I. júlímánaðar til
30. júnímán. árið eptir.
Samkvæmt þessum skrám skulu allar kosningar til alþingis
fram fara á þvi ári, þó þapnig að þess
verði gætt, að þeir menn, sem á aukaskránni
eru (9. gr ), að eins hafa rjett til þess að
greiða alkvæði, ef þeir fyrir kosningardaginn
hafa fullnægt þeim skilyrðum, sero selt eru
um aldur og heimili. Ef kosning kempr fyrir
fleirum sinnum á árinu, skal eptirrit af
skránum, sem staðfest sje af hlutaðcigandi
sveitar- eða bæjarstjórn, vera til reiðu til
afnola við bina nýju kosniugu.
Kjördæmi og kjörstjórnir.
18. grein.
Sjerhver sýsla á laudinu skal vera eitt
kjördæmi, að uudanteknum Skaplafells- og
þingeyjarsýslum, sem hvorri um sig skal
skipt i 2 sjerstök kjördæmi með þeim takmörkum, sem hingað til hafa verið. Kaupstaðurinn Reykjavík með því nágrenni, sem
heyrir undir lögsagnarumdæmi bæjarins, skul
vera kjördæmi fyrir sig.
Tölu hinna þjóðkjörnu alþingismanna,
sem ýkveðin er í stjórnarskrá mn hin sjerstaklegu málefni íslands, 5. janúar 1874,14.
gr., skal skipt niður á þann hátt, að 2 alþingismenn sjeu kosnir I sjerhverju af kjördæmum þeim, sem hjer skulu lalin: Gullbringu- og Kjósarsýslu, Árnessýslu, Rangárvaliasýslu, ísafjarðarsýslu ásamtísafjarðarkaupstað, Búnavatnssýslu, Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu ásamt Akureyrarkaupstað, Norður-Múlasýslu og Suður-Múlasýslu, eu í hverju
56*
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hinna kjördæmanna, sem eru hin 2 kjördæmi í
Skaptafells- og t’ingeyjarsýslum,hvorri um sig,
Vestmannaeyjasýsla, Reykjavíkur-kaupstaður,
Borgarfjarðarsýsla, Mýrasýsla, Snæfellsnessog Hnappadalssýsla, Dalasýsla, Barðastrandarsýsla og Strandasýsla, skal kjósa 1 alþingismann.
19. grein.
Fyrir hvert kjördæmi skal setja kjörsljórn. Skal í Reykjavík oddviti bæjarstjórnarinnar vera oddviti kjörstjórnarínnar og
skulu að auki vera i henni 4 menn, sem
bæjarstjórnin kveður til, 2 úr sfnutn ílokki
og 2 úr flokki kjósanda í kaupstaðnum; en
í hinum kjördæmunum er sýslumaður oddviti kjörstjórnarinnar og eru f henni að auki
2 aðrir af sýslunefndarmönnum, sem sýslunefndin sjálf kýs.
20. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar stendur fyrir
öllum undirbúningi undir sjálfa kosninguna,
og sjer um, að kjörskrárnar sjeu við á kjörþinginu.
21. greim
Kjörstjórnin heldur kjörbók, þar sem
bókað skal, að fram hafi verið lagðar kjörskrárnar og þau brjef, sem til hennar eru
komin. í kjörbókina skal rita það helzta af
þvi, sem fram fer á kjörþinginu, en þar með
skal þó eigi telja ræður þær, sem haldnar
verða. Kjörstjórnin skal rita nöfn sín undir
kjörbókina, og skal í Reykjavík bæjarstjórnin
geyma haua, en annarstaðar sýslunefndirnar.
í síðasta lagi 8 dögum eptir kosninguna
skal oddviti kjörstjórnarinnar senda tandshöfðingja staðfest eptirrit af þvf, sem ritað
er í kjörbókina um kosningu þá, sem fram
hefur l'arið. Landshöfðingi fær síðan alþingi,
er það kemur saman, eptirrit þetta ásamt
þeim skýrslum, sem bonum befur þótt ástæða til að útvega.

sfðasta lagi fyrir náttmál kveldinu fyrir þann
dag, er kosningin skal fram fara, hafl skriflega skýrt oddvita kjörstjórnarinnar frá, að
hann taki við kosningu, og lýsi því yfir,
að þeir vilji mæla fram með honum til þeirrar kosningar, sem til stendur, og skal þar
með fylgja skrifleg yfirlýsing frá þeim, sem
f hlut á, um, að hann sje fús til þess að
taka á móti kosningunni í hlutaðeigandi kjördæmi, og að hann eigi hafi látið bjóða sig
fram til kosningar á sama tíma í nokkru öðru
kjördæmi.
23. grein.
það er eigi nauðsynlegt, að kjörgengí
þingmannaefna sje sönnuð fyrir kjörstjórninni. Komi fram við kosninguna mótmæli
eða jafnvel sannanir gegn kjörgengi þeirra,
getur kjörstjórnin að visu eigi bannað umræður um það, en heldur ekki fyrir þá
sök skorazt undan, að bjóða þá fram til
kosningar. Alþingi fellir úrskurð um kjörgengi þeirra, sem kosuir eru.
24. grein.
Verði það uppvíst, að eitthvert þingmannsefni hafi gefið Rost. á sjer í fleirumen
cinu kjördæmi, er sú kosning eða þær kosningar ógildar, sem hann kann að verða fyrir.
Kosningarnar.

25. grein.
Ilinar almennu kosningar á þjóðkjörnum alþingismönnum eiga venjulega fram að
fara 6. hvert ár.
þegar slíkar kosningar eiga fram að fara,
annaðhvort fyrir þá sök, að kjörtíminn er á
enda, eða vegna þess, að alþingi er rofið,
verður gefið út um það opið brjef, þar sem
konungur skipar fyrir, að kosningarnar skuli
fram fara.
Iíosningarnar skulu venjulega haldnar í
septembermán. árið áður, en alþingi skal
koma samaa.
þingmannaefni.
26. grein.
Kjörtíminn fyrir allar kosningar skal tal22. grein.
Enginn getur orðið fyrir kosningu, þeg- inn frá 1. septbr., ef ákveðið er samkvæmt
ar kjósa á þjóðkjörna alþingismenn, nema greininnf á undan, að kosningarnar skuli fram
einn eða fleiri af kjósendum f kjördæminu í fara í þeim mánuði, en ef það kynni aö
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vérða ákveðið, að kosningarnar skuli fram
fara á öðrum tíma árs, skal nákvæmar sagt
fyrir um það i fyrnefndu opnu brjefi, frá
hvaða degi kjörtfminn skuli talinn.
27. grein.
Ef kjósa þarf einstakan þjóðkjörinn alþingismann, gildir bin nýja kosning fyrir svo
langan tfma, sem sá átti eptir, er frá fór.
þegar einstakar kosningar skulu fram
fara, gjörir landshöfðinginn fyrirskipun um
það.
28. grein.
Kosningarnar fram fara i kjördæmi
hverju á kjörþiugi, og má hver koma þar, er
Vill.
29. grein.
Iíosningarnar skulu haldnar áþeim þingstað, sem næstur er miðju kjördæminu, ensje
hann óhentugur, þááöðruin stað, sem amtmaður til tekur eptir uppástungu sýslunefndarinnar.
30. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar skal til taka
dag og klukkustund, er kjörþingið skal haldið, og auglýsa með 4 vikna fyrirvara á
kirkjufundum eða á annan venjulegan hátt
kjörþingisstaðinn, og nær kjörþingið skál
haldið.
31. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar setur kjörþingið, og er hann hefur lesið upp hið konunglega opna brjef, eða þann úrskurð
landshöfðingja, er fyrirskipar kpsninguna,
leiðir hann athygli kjósendanna að því, hver
tilgangurinn sje með kosninguna og hve
mikilsvarðandi hún sje. Haún nefnir síðan
nöfn þess eða þeirra þingmannaefna, sem boðið
hafa sig fram, og svo þeirra kjósanda, sem
mæla fram með kosningu þeirra, og skorar
á þá, að ganga fram og kannast við meðmælingu sína. Sjeu þeir eigi komnir á fund, og
hafi eigi tjáð forföll, sem kjörstjómin álítur gild, eða ef þeir skorast undan að standa
við hina skriflegu meðmæling sína, verður
hún eigi tekin til greina, og ef þannig má
álíta, að einhver af þeim, sem gefið hafa til
kynna, að þeir tæki við kosningu, hafi

eigi lengur meðmæling til kosningar frá neinum kjósanda i kjördæminu, getur hann eigi
orðið boðinn fram til kosningar.
Kjósendur þeir, sem eru á fundi, og
standa þar við meðmæling sina með einhverju þingmannsefni, eiga rjett á að taka tii
máls, og hið sama er um þau þingmannaefni,
sem boðnir eru fram til kosningar. Að ððru
leyti má bjóða þingmannsefni fram til kosningar, þótt eigi sje hann sjálfur á kjörþingi.
Enn fremur er sjerhverjum kjósanda, sem er
við staddur, heimilt að leggja spurningar fyrir
þá kjósendur, sem mæla fram með einhverjum til kosningar, og eins fyrir þingmannaefni þau, sem eru á fundinum, og er þeim
sömuleiðis heimilt að svara spurningunum.
Samt má eigi bera upp neina slíka spurningu, fyr en meðmælendunum og þeim þingmannaefnum, sem eru við staddir, hefur
verið gefinn kostur á að taka 'til máls. Kjósendur þeir, er mæla fram með einhverjum
til kosningar, og þingmannaefni skulu látnir
taka lil orða eptir upphafsstaf i nöfnum
þingmannaefnanna.
Oddviti stýrir umræðunum, og skai sjá
um, að bæði þær og öll kosningin fari
fram i góðri reglu.
Enginn af kjðrstjórunum má lala með eða á móti kosningu
nokkurs þingmannsefnis.
Oddviti slýtur umræðunum, þegar honum þykir það við eiga, og skorar hann síðan
á kjósendur að ganga til kosningar með því
að gefa atkvæði sitt einum, eða í þeim
kjördæmum, þar sem kjósa skal 2 alþingismenn, tveimuraf þeim þingmannaefnum,sem
boðnir hafa verið fram til kósningar. f>ótt
eigi sjeu fleiri þingmannaefni, en kjósa skal
i kjördæminu, skal atkvæðagreiðsla samt fram
fara (smbr. 34. gr.).
32. grein.
Kjörsljórnin ákveður, í hvaða röð hrepparnir kjósa; kjósendur úr hverjum hreppi
greiða atkvæði eptir stafaröð á kjörskránni.
Enginn gétur neytt kosningarrjettar síns,
nema hann sjálfur komi á kjörþing.
$3. grein.
Oddviti kjörstjórnarinnar á eigiþátt i þvi
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að taka við atkvæðum. Einn af hioum, sem
j' kjörstjórninoi eru, ritar, eptir að hannhefur kanoazt við kjósendurna, nafn þess eða í
þeim kjördæmum, þar sem kjósa skal 2 alþingismenn, nöfn þeirra tveggja þingmannaefna, sem kjósandi greiðir atkvæði sitt, við
hliðina á hans eigin nafni á sjálfri kjörskránni. Annar úr kjörstjórninni ritar á sjerstaka atkvæðaskrá nafn kjósanda við hliðina
á nafni þess eða þeirra þingmannaefna,
sem hann hefur gefið atkvæði sitt. Áður
en kjósandinn gengur frá, skal lesa upp
fvrir honum bæði hana eigið nafn og þess
eða þeirra nöfn, sem hann hefur kosið,
til tryggingar því, að rjett sje ritað á báðar skárnar, og að því beri saman hverju við
aunað.
Þegar engir fleiri kjósendur gefa sig fram,
til þess að greiða atkvæði, skal oddviti hátt
og snjallt skora á þá kjósendur, sem eigi
hafa greitt atkvæði, að gjöra það, og skal
hann um leið setja stuttan frest til þess, en
frestur þessi má samt ekki, hvernig sem á
stendur, veraskeminri en svo, að 2 klukkustundir
líði frá því að kosningargjörðin byrjaði, og
þótt sá frestur sje liðinn, skal eigi atkvæðagreiðslu lokið, meðan kjósendur gefa sig
fram til hennar, án þess að hlje verði á.
t*egar engir fleiri kjósendur æskja að
taka þátt I kosningunni, samkvæmt því, sem
sagt er, færa kjörstjórarnir (ef þeir hafa
kosningarrjett), iun atkvæði sjálfra sín, og
rita nöfn sín bæði undir kjörskrána og atkvæðaskrána, og er þá atkvæðagfeiðslu lokið.
34. grein.
Eplir að búið er að bera saman kjörskrárnar og atkvæðaskrána, skal telja saman
atkvæði. Sá, eða þeir tveir í þeim kjördæmum, þar sem kjósa skal 2 alþingismenn,
sem hlotið hafa ílest atkvæði, eru þá kosnir
alþingismenp fyrir kjördæmið. Samt er enginn rjetlkjörinn alþingismaður, nema hann
hafi hlotið meira en helming þeirra alkvæða,
sem greidd eru. Hljóti enginn eða eptir því,
sem á stendur einungis annar þeirra, sem
hoðnir eru fram til kosningar, svo mörg atkvæði, skal aptur kjósa óbundnum kosning-

um; fái þá enn enginn þann atkvæðaljðlda,
sem með þarf, skal kjósa enn á ný, en að
eins milli þeirra tveggja — eða ef kjósa skal
tvo, milli þeirra fjögra — sem við hina seinni
kosningu höfðu flest atkvæði. Sje svo, að
flejri hafi við aðra kosningu fengið jafnmörg
atkvæði, skal hlutkesti ráða, hver þeirra geti
orðið boðinn fram til binnar bundnu kosningar. Sömuleiðis skal hlutkesti ráða, ef atkvæði eru jöfn við þriðju kosningu.
35. grein.
í kjörbókinni skal bóka, hvernig kosningin hafi farið, og skal oddviti kjörstjórnarinnar lýsa því yfir fyrir þingheiminum; sömuleiðis skal hann svo fljótt sem verða má,
tilkynna kosninguna þeim, sem kjörinn er,
sje hann eigi við staddur. Atkvæðaskrárnar
skal leggja við kjörbókina, og skal öll kjörstjórnin rita nöfn sfn undir hana.
36. grein.
Kjörstjórnin fær hverjum þjóðkjörnum
alþingismanni kosningarbrjef; skal það samið
8amkvæmt fyrirmynd, sem stjórnarráðið fyrir
ísland segir fyrir um, og skal kjörstjórnin
rita undir það nöfn sín.
Kostnaður, ábyrgð og um þ»ð, hve nær lögin
skuli öðlast lagagildi.
37. grein.
Alþingismenn fá í endurgjald 6 kr. um
hvern dag, bæði fyrir þann tíma, sem þeir
þurfa til ferðarinnar til alþingis og frá því,
og fyrir þann tíma, sem þeir eru á alþingi.
Sömuleiðis fá þeir endurgoldinn ferðakostnað
eptir reikningi, sem forseti í blutaðeigandi
þingdeild samþykkir og ávísar. Þessi útgjöld
greiðast úr landssjóðnum.
38. grein.
Annarstaðar en í Reykjavík mega kjörstjórarnir reikna sjer fæðispeninga og endurgjald fyrir ferðakostnað samkvæmt tilskipun
um sveitastjórn á fslandi, 4. mai 1872, 33.
grein, þannig að útgjöldin greiðist úr sýslusjóðnum. Ef annar kostnaður verður við
kosningar t. a. m. til prentunar kjörskránna,
til auglýsinga, o. fl., skal einnig greiða hann
úr sýslusjóðnum. í Reykjavík skal greiða
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útgjöld þau, sem síðast voru nefnd, úr sjóði
bæjarins.
39. grein.
Vanræki nokkur störf þau, sem honum
eru á hendur falin með lögum þessum, skal
hann sæta 10—200 kr. sektum, ef þyngri
hegning eigi liggur við samkvæmt lögum.
40. grein.
Lög þessi öðlast gildi við lok kjörtima
þeirra alþingismanna, sem nú ertt. En ef
nýjar almenhar kosningar fara fram fyr, sökum þess að alþingi sje roflð, skulu þær fram
fara eptir lögum þessum.
Frá sama tima falla þær ákvarðanir úr
gildi, sem tilsk. 8. marz 1843 og tilsk. 6.
janúar 1857 hafa inrii að halda Um kosningar til alþingis, og sðmuleiðis opið brjef
6. júlí 1848 um kostnað við kosningar til
alþingis.

FYR6TA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 30. fundi efri þingdeildarinnar, 6. dag
ágústmán., var samkvæmt dagskránni tekið
fyrir til 1. umræðu, frumvarp til laga um
kosningar til alþingis (samþykkt af ueðri
deild alþingis við 3.umræðu 3. ágúst 1875).
Eiríkur Kúld sagðist játa, að neðri deildin héfði gjört nokkuð við frumvarp þetta;
hún hefði í mörgum greinum lagfært málið,
sem ekki hefði verið áður sem allra bezt.
En á efninu hefði hún ekki gjört verulegar
breytingar, og yrði hann þó fyrir kitt leyti að
ælla, að á því væru töluverðir gallar. f
rauninni þætti sjer mál þetta, sem stæði, ekki
neitt sjerlegt áhugamál, þvi að eptir þvf sem
koshingarnar til alþingis hefðu fram farið
síðast, virtist sjer engin ástæða til að kvarta
undan hinum fyrri kosningarlögum, enda
væri lika þessi breyting, er hjer væri ágjörð,
heldur en ekki sniðin í útlendu formi, og
mundu þessi kosningariög að mörgu þvi
betnr eiga við í Danmörku, en eptir þvi sem
bjer begaði til. Á þessu stigi málsins ætlaði
hann að visu eigi að fara út i einstakar
greinir þéss, en drepa þó á sumt lauslega,

er sjer þættu töluvcrðir annmarkár við. Hjer
væri t. a. m. ællazt lil, að oddviti kjðrstjórnarinnar mætti verða kosinn sem hver annar. f’etta væri beint á roóti hinum eldri
kosningarlðgum, og yrði hann að telja það
óbeppilegt, því að, éf þeim varnagla hefði
eigi verið slegið föstum, eins og gjört væri
í hinum eldri kosningarlögum, að þá mætti
eigi kjósa, gæti bann hjer utn bil fullvissað
menn um, að flestir þeirra mundu nú sitja
á þingi. Enn væri annað, er hann kynni
ekki við. Hjer stæði, að, þótt kjðrstjórnin
fengi beinlínis sönnun fyrir því, aðþingthannsefni hefði eigi þá hæfilegleika, er með þyrfti,
þá mætti hún engu siður ekkert mæla gegn
kosningu hans.
Svo væri ög annað atriði
óviðkunnanlegt. Hjer stæði, að, ef hlutaðeigandi œtlaði sjer rangt gjört, með þvf að honum
væri synjað koshingarjettar ogkjörgengis, mætti
bann höfða mál og láta það jafnvel ganga
til hæstarjettar, ailt sjálfsagt upp á opinberan kostnað.
fessi ákvörðun þætti
sjer að minnsta kosti óþörf, og allt of
kostnaðarmikil, enda gæti hún varla samrýmzt því, er síðar væri ákveðið, að alþingi skyldi gjöra út um það mál. Lika
þætti sjer óhappaieg þessi ákvörðuh um
meðmælingar og meðmælendur þingmannaefnanna. Hann vissi tii þess, að mönnum
væri eigi svo gjarnt til hjer á landi áð viija
trana sjer fram, og sízt máske þeim, er færastir væru til þess, að taka kosningu; enda
væri sú meðmæling bezt fyrir þá, að þeir
hefðú setið áðurá þingi,og væru orðnir kunnugir að duguaði; áöur væri eigi hægt að
dæma um til fullnustu, að hve míkiu Kði sá
eða sá yrði, og væru þannig meðmæli þessi
þýðingarlítii, þar sem þau gætu komið alveg
nrður á rangan stað. En allt ura það gæti
sá, sem aldrei hefðiá þing komið, verið meiri
kostum búion en hinn gamli þingmaður, en
af þvi hann væri óreyndur, mundi enginn ef
til vill gefa honum meðmæliugu jafnt hinum, og yrði hann þess vegna ekki kosinn.
Eun væri hjer einn undárlegur gaili. Kjörstjórniuni værí stranglega bannað að mœia
með eða móti kosnihgu, en þó gæti hún, ef
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svo bæri nndir, með fullkomnu pjðrræði ráðið
kosningnnni. Áður hefði það nefnilega verið
vani, að kjörstjórarnir kysu fyrstir, til þess að
þeir gætu eigi haft ótilbærileg áhrif á kosninguna. En nú, þar sem þeir ættu að kjósa
seinastir, gæti einmitt allt verið komið
undir atkvæði þeirra. Sökum þessara og
annara galla, yrði hann að ráða til að setja
nefnd f málið, ef það annars ælti að ganga
lengra; þingmenn vissu, að mörg miklu þýðingameiri mál væru enn óútkljáð, og tfminn
orðinn naumur.
Enda væri engiu hælta,
þó þetta mál drægist, því að þótt svo kæmi
fyrir, að kjósa þyrfti nýjan þingmann fyrir
hið yíirslandandi kosningartímabil, þá mætti
sjálfsagt gjöra það eptir hinum gömlu kosningarlögum, þvi hann ætti ekki við þá kosningu lengri þingsetu, en vjer, sem kosnir erum nú eptir þessum sömu iögnm.
Stefán , Eiríksson sagðist vera sömu
meiningar og hinn háttvirti varaforseti um
það, að eptir því sem frumvarp þetta væri
komið frá neðri deildinni, þá þyrfti það
sannarlega lagfæringar við f ymsum greinum til þess, að það gæti átt vel við hjer
á landi, því að þetta frumvarp, eins og stendur f ástæðum stjórnarfrumvarpsins, er að mestu
sniðið eptir kosningarlögnm fólksþingsins í
Danmörku, þar sem öllu hagar til á annan
veg. Ilann vildi að eins taka til dæmis, að
hjer væri sýslunefndunum uppálagt að ákveða kjörstjórnina; nú iiði lapgur timi frá
því, þar til er kjörþingið yrði haldið, og einhver kjörstjóranna gæti á þeim tíma fallið frá,
þá þyrfti að fara að kalla saman nýjan sýslufund til að velja kjörstjóra. þetta mundi
verða ærið kostnaðarsamt i Skaptafellssýslu,
þar sem eínn sýslufundur kostar um 80 kr.,
einungis til þessa, og þar á ofan óþolandi
timatöf. þá vœri betra, eins og verið hefði,
að oddviti sýslunefndarinnar hefði váld til að
velja sjer sjálfur menn i kjörstjórnina, og
svona væri víðar, að frumvarp þetta þyrfti
stórkostlegra breylinga við, ef þetta ættu að
verða brúkleg lög. Hann kvaðst þvf vilja ráða
til að setja nefnd, ef málið yrði eigi algjörlega fellt, sem væri máske fullt eins vel til

fallið. Því eins og brúka hefði mált hin
fyrri kosningarlög til þessara kosninga, svo
mætti einnig, ef til kæmi, brúka þau enn.
Benidikt Krístjánsson sagðist sjá einn kost
við þetta frumvarp, og hann væri sá, að hinar
eldri ákvarðanir væru teknar hjer saman í
eitt. En að öðru leyti sagðist hann vera
samdóma þvi, að frumvarpið, eins og það
nú væri, hefði þá ókosti, er hinn háttvirli
varaforseti þegar hefði tekið fram, og þeir
væru enda fleiri. f 40. grein væri ónákvæmni
nokkur, þar sem ekkert væri gjört ráð fyrir,
eptir hverjum reglum skyldi kjósa, ef einhver þingmanna fatlaðist úr leik.
Heldur
ekki hefði hann fundið hjer reglur fyrir því,
hvernig eigi að birta þessar almennu kjörskrár. Líka þætti sjer óheppilegt, að það
skuli vera tiltekið, að 4 menn skuli vera í
kjörnefndinni i Reykjavikurumdæmi einu auk
oddvita kjörstjórnarinnar.
Sjer virtist þá
slíkt hið sama ætti að eiga sjer stað í öðrum kjördæmum landsins. Svo væru og ýmsir
fleiri smágallar og óþægileg orðatiltæki, sem
hann vildi eigi tala um að sinni. En að öðru
leyti yrði hann að álíta nauðsynlegt, að setja
nefnd f málið, ef þvf annars væri sinnt.
Bergur Thorberg sagði, að hann væri á
sama máli og þingmaður Þingeyinga, að nauðsynlegt væri að setja nefnd, ef miklar breytingar ætti að gjöra við frumvarp þetta, hann
yrði að skoða það sem mjðg óheppilegt, ef
frumvarpið yrði fellt, þar sem þetta bæði væri
merkilegt mál í sjálfu sjer, og stjórnarlögin
einnig gjörðu ráð fyrir, að kosningarlögin ættu
að koma út; það gæti vel verið, að við
itarlegri rannsókn kynnu að finnast ýmsar
misfellur á þvi, en það væri þó engu að siður i heild sinni efni f góð og nytsöm lög.
Hann kvaðst heldur ekki geta verið hinum
háttvirta varaforseta samdóma um það, að
lög þessi væru sniðin f útlendu formi. Það
væri reyndar satt, að þau væru lik kosningarlögunum til fólkþingsins, en það væri einnig
eðlilegt, þar sem alþingið nú væri löggefandi.
Hann sagði enn fremur, að menn eigfcheldur hefðu bent á neitt einstakt, sem eigi ælli
við; þvi að það, sem varaforseti hefði talið
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galla, að oddvitar kjörstjórnarinnar væru kjörgengir, kvaðst hann eigi geta sjeð að væri
hinn minnsti galli, því hann gæti ekki sjeð,
hvers vegna eigi mætti kjósa þá eins og
hvern annan meðlim kjörstjórnarinnar, og væri
það sannarlega að ætla mönnum Ktinn pólitiskan þroska, að halda, að þeir mundu kjósa
hann einmitt fyrir þessa sök, og gæti hann
eigi ætlað mönnum svo litla hugsnnarsemi.
Hann kvaðst heldur ekki sjá, að það væri
neinn galli, að hafa meðmælendur; sjer virtist það miklu fremur vera til þess, að vekja
áhuga á þvl, að útvega sjer góðan alþingismann og hvöt til að vanda til kosningarinnar.
Að kjörstjórnin á að kjósa seinast, væri heldur ekki neinn annmarki;
það væri satt, að hún með þvi gæti gjört út
um kosninguna, en það ætti hún sammerkt
við hvern annan, er seinast kysi, ef svo stæði
á atkvæðum. Það væri heldur eigi neitt fráleitt, að menn gætu farið i mál, ef neitað
væri að taka mann á kjörskrána, þvf að það
væri pólitiskur rjettur, sem mikið væri varið
i, að hafa kjörgengi og kosningarrjett, en þar
sem þetta mundi koma mjög sjaldan fyrir, gæti
það varla bakað mikinn kostnað. Loks vildi
hann taka það fram, að sjer virtist eigi vera
nauðsynlegt að breyta miklu, og að þvi mundi
eigi vera nauðsynlegt að setja nefnd í málið.
Torfi Einarnon kvaðst ætla að bæta þvi
við i framhaldi af þvi, sem þingmaður Barðstrendinga hefði tekið fram um bændurna,
að hann hefði reynslu fyrir þvf, að þeir væru
sizt gefnir fyrir að láta bjóða sig fram, sem
hæfastir væru, og á hinn bóginn mælti búast við, að sumir mundu verða boðnir fram
má ske með nægum meðmæiingum, er alls
eigi væru færir til þingsetu. Kvaðst hann
því verða að vera á þvf, ef annars máiinu
væri sinnt nokkuð, að þá yrðí sett nefnd í
það.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og var borið undir atkvæði deildarmanna, hvort mál
þetta skyldi ganga til annarar umræðu, og
var það samþykkt með 7 atkv., svo var og
samþykkt með 7 atkv., að 3 manna nefnd

skyldi selja f málið, og urðu fyrir þeirri
kosningu:
Eiríkur Kúld
með 9 atkv.
Benidikt Kristjánsson— 7 —
Torfi Einarsson
— 7 —
í nefndinni var Eiríkur Kúld kosinn formaður, en Benidikt Kristjánsson skrifari og
framsögumaður.

NEFNDARÁLIT
um frumvarp til laga um kosningar til alþingis, samþykkt af neðri deild alþingis.
Hin heiðraða efri deild alþingis hefur kosið
oss, sem hjer ritum nöfn vor undir, f nefnd til
að segja álit vort um frumvarp til laga um kosningar tii alþingis, sem hin heiðraða neðri deild
alþingis hefur á fundi 3. d. þ. m. samþykkt.
Frnmvarp það, sem hjer ræðir um, er
mjög litið frábrugðið kosningarlögum þeim,
sem nú eru, enda getum vjer eigi álitið, að
á þeim sjeu neinir mikilvægir gallar. En
engu að sfður má það þó virðast hagfellt, að
kosningarlög þau, sem nú eru, verði sameinuð i eitt lagaboð, og þeim breytt til bóta
( þvf, sem þætti miður fara.
Vjer leyfum oss því að gjöra grein fyrir
þeim helzlu umbótum, sem að voru áliti
mætti gjöra við frumvarp þetta.
Við 7. grein þykir oss það athugandi,
að ekki er ætlazt til, að kjörgengir menn sjeu
ritaðir á kjörskrárnar, sem vjer verðum þó
að álfta hagkvæmara að gjört sje, eins og
hjer hagar til; þvf gjöra má ráð fyrir, að
kjósendum geti komið það f góðar þarfir, að
vita, hveijum kjörgengum mönnum þeir eigi
völ á, enda getur slíkt eigi valdið miklum
ómaksauka fyrir hreppsnefndir.
Við niðurlag 9. gr. virðist oss það athugandi, að samkvæmt 7. gr. frumvarpsins
er einungis boðið að tilgreina f aukaskránni
þann dag á árinu, er einhver hefur öðlazt
kosningarrjett, en ekki kjörgengi.
Ákvörðun um það, að slikt hið sama
skuii gjöra um kjörgengið, þarf því að bæt57
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ast inn í, I samhljóðun við breylingu þá, sem
vjer höfum stungið npp á við 7. gr.
19. gr. ákveður um, að 4 menn skuli
vera í kjörstjórninni (Reykjavlk auk oddvita,
og skulu 2 þeirra vera úr bæjarstjórninni,
og 2 úr flokki kjósandanna, en í hinum öðrnm kjördæmum landsins skuli að eins vera
2 menn auk kjörstjóra, og skulu þeir báðir
vera úr flokki sýslunefndar. Vjer getum nú
eigi álilið það þeim mun vandameira, að slýra
kosningum (Reykjavík en annarslaðar, að áslæða sje til, að hafa fleiri menn (kjörstjórn
þar en ( öðrum kjördæmum, eins og oss að
hinu leytinu þykir betur við eiga, að sama
regla sje alslaðar sett um þetta, og þá einnig
í því, að einn kjörstjóranna í hverju kjördæmi sje úr flokki kjósandanna.
22. gr. gjörir það að undantekningarlaitsu skilyrði fyrir því, að nokkur megi verða
kosinn til alþingismanns, að einn eða fleiri
af kjósendum hafi skýrt oddvita frá, að hann
vilji taka við kosningn, og mæli fram með
honum, ekki seinna en um nátlmál kveldinu
fyrir kjörþing. En það er hvorltveggja, að
oss hugsast, að svo geti farið á kjörþingi, að
enginn hafi í tæka tíð boðið sig fram, eða
þeir einir, sem kjósendum væri um skap að
kjósa, enda virðist oss hagfellt og getum
heldur ekki sjeð neitt á móti þvf, að þeir
kjörgengir menn, sem sótt hafa kjörfund, geti
orðið fyrir kosningu, ef þeir þegar ( fundarbyrjun gefa kost á sjer.
í 23. gr. er sagt, að kjörsljórnin geti
ekki komizt undan að bjóða menn fram til
kosningar, þó jafnvel sannanir sjeu komnar
fram á móti kjörgengi þeirra. En þó alþingi einu sje gefið úrskurðarvald í þessu
máli, virðist oss samt óheppilegt, og jafnvel
fara illa á þvi, að leggja svo mikla áherzlu,
sem gjört er í grein þessari, á það, að kjörstjórn megi ekkert úrskurðarvald hafa um
kjörgengi manna.
Samkvæmt framansögðu, ráðum vjer efri
deild alþingis að samþykkja frnmvarp það,
sem hjer ræðir um, með þeim breytingum
við hinar einstöku greinir þess, sem nú skulu
taldar.

Við 2. gr. komi í staðinn fyrir: «samkvæmt tilskipun 12. marz 1870»: «að lögum».
Aptan við 7. gr. komi: «og kjörgengi».
Við 9. gr. Eptir orðin: «en þeir kjósendur» bætist inn í: «og kjörgengir menn».
Eptir orðin: «eða misst kosningarrjett sinn»
bætist inn (: «og kjörgengi». í staðinn fyrir «(2., 4., 5. gr.)» komi: »(2., 4., 5. og 6.
gr.)»,og aptan við orðin: «öðlast kosningarrjett» bætisl inn í: «og kjörgengi». Endir
greinarinnar: «annaðhvort verða--------—
eitt ár» falli burt, en Cþess stað komi:
«er þeir hafa náð hvort heldur kosningarrjetti eða kjörgengi».
Við II. gr. í slað orðanna: «skalbirta
með að minnsta kosti 14 daga» komi: «skal
birta að minnsta kosti með 14 daga».
Við 19. gr. Fyrir «4» komi: «2»; fyrir »2« komi: »1«, tvívegis. Eptir orðin: »2
aðrir« komi: »1«, og eptir »sýslunefndarmönnum« komi: »og 1 af kjósendunum«.
Við 22. gr. Eptir: «Enginn» í byrjun
greinarinnar, komi: «sem ekki mætir sjálfur
á kjörfundi, hvort heldur hann á heimili innan kjördæmis eða utan».
Orðin: «þegar
kjósa á þjóðkjörna alþingisrnenn* falli burtu.
Orðin: •( hlutaðeigandi kjördæmi» falli burt,
og sömuleiðis orðin: «á saimjt tíma». Aptan
við greinina bætist: «sem eigi hafa þá þegar
hafnað framboði hans.
Nú vilja nokkrir kjósendur kjósa til alþingismanns einhvern þeirra, sem á kjörþingi
eru, og skal hann gjöra kost á sjer, áður en
kosning byrjar, svo oddviti kjörstjórnarinnar
viti, að hann vilji við kosningu taka og geti
boðið hann frant».
Við 23. gr. Orðin: «eða jafnvel sannanir» falli úr.
Aptan við 24. gr. bætiíst: «nema því að
eins að skilyrði því, sem sett er ( 22. gr.,
sje fullnægt».
Við 25. gr. í síðustu grein komi: «fara
fram» í staðinn fyrir «haldrtar».
Við 28. gr. í staðinn fyrir: «fyrir svo
langan tíma» komi: «að eiris fyrir fram», og
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í slaðinn fyrir: «gjörir landshöfðinginn fyrirskipun» komi: «skipar landshöfðingi fyrir».
Við 29. gr. í staðinn fyrir: «kosningar
skulu haldnar» komi: «kjörþing skal halda».
Alþingi, 18. ágúst 1875.
E. líúld, B. Krisljánsson, Torfi Einarsson.
formaður. skrifari og framsögum.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 45. fundi efri þingdeildarinnar, 23.
dag ágústmán., kom samkvæmt dagskránni til
annarar umræðu frumvarp til laga um kosningar til alþingis.
Asgeir Einarsson sagðist vera hræddur
um, að enginn tími yrði til að Ijúka þessu
máli, og vildi hann af þeirri ástæðu heldur
leggja það ttl, að málið yrði þegar dregið út
af dagskránni, svo að það tefði ekki að ónýtu fyrir öðrum nauðsynjamálum.
Vildi
hann heyra álit hins háttvirla forsela um
þetla efni.
Forseli sagði, að það væri auðvitað, að
ekki væru mikil líkindi til, að málinu yrði
búið að Ijúka fyrir þinglok eptir venjulegum
þingskapareglum, en til þess að út af þeim
yrði brugðið, til að flýta fyrir málinu eða af
öðrum ástæðum, þyrfti samþykki landshöfðingja og að 3/4 blutir þingmanna í hvorri
deild greiddu atkvæði fyrir því.
Landshöfðingi sagði, að þar sem svo
skammur timi væri eptir af hinum lögskipaða
þiugtíma, að kosningarlög þessi yrðu varla
búin í tæka tið, ef hin heiðraða deiid fjellist
á breytingar þær, er .nú væru fram komnar,
þá virlist sjer sá vegur einn greiðastur, að
samþykkja frumvarpið óbreytt, eins og það
hefði komið frá neðri deild þingsins, og í því
skyni skyldi hann ieyfa sjer að biðja hina
heiðruðu nefnd, að taka þessar breytingar
sínar aptur. Hann kvaðst þó eigi mundi hafa
beint þessari áskorun að nefndinni, heföi
sjer þótt breytingarnar þýðingarmiklar eða
nauðsynlegar, en þar sem allir mundu verða
að játa, að þær stæðu á mjög litlu, þá væri
engin áslæða til frá nefndarinnar hálfu, að

halda þeim fram, og tefja þannig fyrir því,
að frumvarp þetta, sem hefði inni að halda
verulega rjellarbót, gæti þegar orðið að lögum.
það væri heldur eigi æskilegt, að fara
að taka upp aptur umræðurnar nm þetta mál
á næsta þingi, þar sem báðar deildirnar í
öllu verulegu væru á sama máli. Breytingin
við 7. grein væri óheppileg vegna þess, að
kjörgengi væri ekki, eins og kosningarrjetturinn, bundið því skilyrði, að maður hefði
verið 1 ár heimilisfastur innan kjördæmisins, og því gætu kjörskrárnar ekki gefið neina
áreiðanlega tryggingu í því efni, heldur mundi
þetta að eins valda óþarfa-ómaksauka fyrir
hlutaðeigandi hreppsnefndir og bæjarstjórnir.
Breytingarnar við 19., 22., 23. grein væru
svo þýðingarlitlar, að haun gæti varla ímyndað sjer,að nokkur fyndi ástæðu lil að fresta
tnálinu sakir þeirra til næsta alþingis.
Eirikur Kúld sagðist að vísu vera sarndóma þingmanni Húnvetninga um það, að
tíminn væri orðinn svo naumur, að líkindi
væru til, að þetta mál yrði eigi útkljáð á þessu
þingi, nema því að eins að frumvarpið væri
samþykkt óbreytt, eins og það væri komið
frá neðri deildinni. En í sjálfu sjer gæli
bann ómögulega verið hinutn hæstvirta landshöfðingja samdóma um, að þelta væri bezta
ráðið, og þá ekki beldur um það, að breytingunum yrði vísað aptur lil nefndarinnar,
sakir þess, að sjer fyndist eigi eins lítið varið í þær, og hinn hæslvirti laudshöfðingi
hefði látið á sjer skilja. En á hinn bóginn
vildi hann brýna það fyrir mönnum, að það
væri eigi skaði skeður, þó mál þetta yrði
eigi útkljáð nú, því að ef til þingmannskosningar þyrfti að taka, áður en þetta
kosningatímabil,er nú stæði yfir, væri útrunnið, þá ætti ekki að kjósa eptir þessum lögum, heldur kosningarlögum þeiin, er síðast
hefði verið kosið eptir, enda þyrfti málið
ekki að tefja fyrir næsla alþingi, þar sem
nú væri þá búið að ræða það og laga að
miklu leyti. Fyrir sitt leyti gæti hann þvt'
eigi sem nefndarmaður gengið að því, að
taka breylingarnar aptur
Framsögumaður sagði, að þótt hann að
57*
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nokkru leyti væri landshöfðingja samdóma i
þvf, að aliar breylingar nefndarinnar væru
máske ekki sjerlega þýðingarmiklar, þá ætlaði hann þó, úr því sem nú væri komið, að
heppiiegra væri aiveg að fella málið, en að
breytingar þessar kæmust eigi að. Kosningarlögin, eins og þau nú yrðu, væru sannarlega hagfelldari, en frumvarp þetta, eins
og það væri komið frá neðri deildinni. þó
vildi hann eigi af taka, hvað nefndin kynni
að gjöra við nákvæmari yfirvegun. En rjettast þætti sjer að ræða nú breytingarnar við
þessa umræðu, og væri þá nógur tími fyrir
þingmenn að hugsa sig um, hvað gjöra skyldi
við 3. umræðu.
Hann kvaðst þá vilja leyfa sjer að taka
stuttlega fram helztu breýtingarnar, er nefndin
hefði gjört við frumvarpið. í frumvarpinu
væri eigi gjört ráð fyrir því, að þeir, sem
kjörgengi hefðu, væru teknir inn á kjörskrárnar. Hann gætí nú ímyndað sjer, að
þetta ætti að standa i sambandi við þá meginreglu, að alþingi eitt skuli dæma um, hvort
þingmaður sje rjett kosinn eða eigi. En
hvern grundvöll hefði alþingi að byggja úrskurð sinn á, ef þessa atriðis væri eigi minnzt
i kjörskránni, annars hlyti alþingi að álita
hvem þann rjett kjörinn þingmann, er engar kvartanir væru komnar fram um. það
væri og opt nauðsynlegt fyrir kjósendurna að
sjá, hverjir kjörgengir menn væru í þeirra
kjördæmi. Allmargir væru þeir, er eigi hefðu
mikla hugmynd um, hvað útheimtist til kjörgengis. Kjörstjórnin þyrfti þar fyrir ekki að
leggja neinn endilegan úrskurð á í því efni.
Önnur breytingin, er hann vildi minnast á,
væri við 22. grein, þar sem það væri gjört
að skilyrði fyrir þvf, að nokkur yrði kosinn
alþingismaður, að hann hefði af kjósendum
verið borinn fram i síðasta lagi um náttmál
fyrir kjörfundinn. það væri nú sannast að
segja, að hið pólitiska líf væri nýbyrjað hjá
oss, og væri enn eigi búiðað ryðja sjer til rúms
i meðvitund allra á meðal þjóðarinnar. Sá
væri og skoðunarháttur manna hjer á landi,
að það væri álitin framhleypni, að bjóða sig
sjálfan fram til kosningar. Og ef nú t. a. m.

enginn af kjósendum hefði verið sjer úti um
mann til að mæla fram með til kosningar,
gæti svo farið, að enginn befði boðið sig
fram í tæka tíð, eða þá þeir einir, er kjósendum væri móti skapi að kjósa. þess vegna
hefði nefndin sett þá ákvörðun, að þeirmenn,
er sæktu kjörfundinn, gætu, áður en fundurinn byrjaði, gefið kost á að taka móti kosningum. þessi ákvörðun hefði nefndinni þannig
þótt hagfelld, og stundum alveg nauðsynleg.
Sumum kynni máske að þykja það orðabreyting
ein, er nefndin hefði ráðið til að fella burt
orðin: «eða jafnvel sannanir», i 23. grein.
En nefndinni hefði þótt jafnvel ólögulegt og
undarlegt, að kjörstjómin ætti endilega að
bjóða fram þann mann til kosningar, er enginn vafi væri á, að eigi væri kjörgengur. það
væri sitt hvað, að hún segði: »þið megið
raunar kjósa þennan mann, en hann mun
eigi vera kjörgengur». Kjörstjórnin ætti þó
að hafa svo frjálsar hendur, að hún mætti
leiðbeina mönnum; úrskurðarvaid þyrfti hún
eigi að hafa fyrir því. Að endingu vildi hann
þvi aptur taka það fram, að meðan hann hefði
eigi borið sig saman við meðnefndarmenn
sina, þá mundi hann eigi taka aptur breytingarnar. En ef um tvennt væri að velja,
þá kysi hann heldur, að frumvarpið væri fellt
i þetta sinn. Kosningarlög vor væru vel við
unandi fyrst um sinn.
Foraeti sagðist vilja geta þess, viðvíkjandi þvi, er þegar hefði verið drepið á, að
hann áliti sig eigi bæran um það samkvæmt
þingsköpunum, að láta málið ganga út af
dagskrá. Að öðru leyti væri sjálfsagt mögulegt að ljúka málinu innan þingloka frá þessari deild, þó breytingar nefndarinnar kæmust
fram, en eigi frá þinginu í heild sinni.
Torfi Einarsson kvaðst ómögulega geta
sjeð, að menn hjer i deildinni væru bundnir
við það, sem neðri deildin segði. Framsögumaður hefði áður tekið fram gallana á frumvarpinu, og líklega ætti hann eigi hvað sfzt
að þekkja hugsunarhátt fslendinga; það væri
kunnugt, að flannarnir byðu sig optast fram,
en hinir skynsömu drægju sig í hlje. það
væri og einnig sá annmarki við 22. greinina,
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að { slrjálbyggðum plázum gæti orðið mjög
erfllt fyrir kjósendur, að skýra oddvita kjörstjórnarinnar í tæka tíð frá því, ef einhver
byði sig fram til kosninga. Hið sama væri
einnig að segja um 23. greinina, að hún
væri miður heppileg, þar sem afleiðingin gæli
orðið sú, að kjördæmið yrði án þingmanns
það árið, einna helzt i þeim kjördæmum, sem
ekki kjósa nema einn þingmann, og vildi
hann þvf fyrir sitt leyti helzt halda þeim
lögum, sem nú giltu i þessu tilliti.
Landshöfðingtnn kvaðst ætla að bæta
því við orð hins heiðraða þingmanns Strandasýslu, að neðri deildin engan veginn hefði
farið fljótlega yfir frumvarpið; hún hefði sett
nefnd í málið, og gjört margar breytingar
við það. Að öðru leyti vildi hann taka það
upp aptur, að framsögumaður eigi hefði mælt
í mót þvi, að breytingar nefndarinnar væru
i sjálfu sjer þýðingarlitlar; áherzlan lægi að
eins á 22. og 23. gr., og hjeldi hann, að
framsögumaður væri samdóma um, að það
væri nokkur bót, og að ákvarðanir þær, er
þar væru tcknar fram, væru eðlilegar og til
góðs eins.
Stefán Eiríksson sagði, að sjer fyndist
litil nauðsyn, að ræða frumvarp þetta; því
að auðsjcð væri, að ef þessi þingdeild færi
að breyta frá því, sem nefndin hefði farið
fram á, þá yrði málið ekki fullrætt f báðum
deildunum. Hann sagði, að það væri eigi
sjerleg nauðsyn á nýjum kosningarlögum, eins
og nú stæði, en þó kvaðst hann geta fallizt
á margar breytingar nefndarinnar, þvi þá
yrðu þó þessi kosningarlög skárri af skömminni til, helduren þau hefðu verið úr hðndum
neðri deildarinnar. Hann vildi helzt, að meiri
breyting hefði verið gjörð við 19. grein, því
að sjer virtist það óbeppilegt, að kjörstjórnin væri kosin af sýslunefndinni, þar stundum gæti langur tími verið liðinn frá því,
er kjörstjórnin hefði verið kosin og þar
til er kosningar færu fram, og væri þá ekkert spaug í víðlendum sýslum, t. a. m.
Skaptafellssýslum, ef kalla þyrfti aptur saman sýslufund. Hann hefði þvi helzt viljað, að

nefndin hefði fellt þetta alveg burtu, að nokkur meðlimur kjörsljórnarinnar væri kosinn af
sýslunefnd, enda kvaðst bann hyggja, að mál
þetta mundi falla, og væri þá lítill skaði
skeður, þar sem menn hefðu áður góð lög
í þessu efni.
Þá tóku eigi fleiri til máls; Ijet forseti
þá ganga til atkvæða, og fjellu þau þannig :
1. grein (frumvarpsins).
1. 1. grein frumvarpsins samþykkt með
10 atkvæðum.
2. grein (frumvarpsins).
2. Nefndin felld með 7 alkvæðum gegn 4.
3. 2. grein frnmvarpsins óbreytt. Hjer urðu
atkvæði óglögg, og var við haft nafnakall.
Já sögðu:
Bergur Thorberg,
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Eiríkur Kúld,
Jón Hjaltalín.
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiriksson,
Torfi Einarsson,
t'órður Jónasson.
Nei sögðu:
Benidikt Kristjánsson.
Var greinin þannig samþykkt með 10
atkvæðum gegn 1.
3. grein (frumvarpsins).
4. 3. grein frumvarpsins samþykkt með 9
atkvæðum.
4. grein (frumvarpsins).
5. 4. grein frumvarpsins samþykkt með 9
alkvæðum.
5. grein (frumvarpsins).
6. 5. grein frumvarpsins samþykkt með 10
atkvæðum.
6. grein (frumvarpsins).
7. 6. grein frumvarpsins samþykkt með 10
atkvæðum.
7. grein (frumvarpsins).
8. Nefndin felld með 7 atkvæðum gegn 4.
9. 7. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 10 atkvæðum.
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8. grein (frumvarpsins).
10. 8. grein frumvarpsins samþykkt með 9
atkvæðum.
9. grein (frumvarpsins).
11. Nefndin fallin
við atkvæðagreiðsluna
á undan.
12. 9. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 9 atkvæöum.
10. grein (frumvarpsins).
13. 10. grein frumvarpsins samþykkt með
10 atkvæðum.
11. grein (frumvarpsins).
14. Nefndin felld með 7 atkvæðum gegn 4.
15. 11. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 9 atkvæðum.
12. grein (frumvarpsins).
16. 12. grein frumvarpsins samþykkt með
9 atkvæðum.
13. grein (frumvarpsins).
17. 13. grein frumvarpsins samþykkt með
9 atkvæðum.
14. grein (frumvarpsins).
18. 14. grein frumvarpsins samþykkt með 9
atkvæðum.
15. grein (frumvarpsins).
19. 15. grein frumvarpsins samþykkt með 9
atkvæðum.
16. grein (frumvarpsins).
20. 16. grein frumvarpsins samþykkt með 8
atkvæðum.
17. grein (frumvarpsins).
21. 17. grein frumvarpsins samþykkt með
9 atkvæðum.
18. grein (frumvarpsins).
22. 18. grein frumvarpsins samþykkt með
10 atkvæðum.
19. grein (frumvarpsins).
23. Nefndin felld með 7 atkvæðum gegn 4.
24. 19. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 6 atkvæðum gegn 5.
20. grein (frumvarpsins).
25. 20. grein frumvarpsins samþykkt með 9
atkvæðum).
21. grein (frumvarpsins).
26. 21. grein frumvarpsins saroþykkt með
10 atkvæðum.

22. grein (frumvarpsins).
27. Nefndin felld með 6 atkvæðum gegn 5.
28. 22. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 9 atkvæðum.
23. grein (frumvarpsins).
29. Nefndin felld með 6 atkvæðum gegn 4.
30. 23. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 6 atkvæðum gegn 4.
24. grein (frumvarpsins).
31. Nefndin fallin við atkvæðagreiðslu hjer
á undan.
32. 24. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 6 atkvæðum gegn 3.
25. grein (frumvarpsins).
33. Nefndin felld með 5 atkvæðum gegn 5.
34. 25. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 6 atkvæðum gegn 4.
26. grein (frumvarpsins).
35. 26. grein frumvarpsins samþykkt med 9
atkvæðum.
27. grein (frumvarpins).
36. 27. grein frumvarpsins samþykkt með
9 atkvæðum.
28. grein (frumvarpsins).
37. Nefndin felld með 7 atkvæðum gegn 4.
38. 28. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt með 7 atkvæðum gegn 1.
29. grein (frumvarpsins).
39. Nefndin felld með 7 atkvæðum gegn 4.
40. 29. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt
með 7 atkvæðum gegn 3.
30. grein (frumvarpsins).
41. 30. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 2.
31. grein (frumvarpsins).
42. 31. grein frumvarpsius samþykkt með
7 atkvæðum gegn 2.
32. grein (frumvarpsins).
43. 32. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 2.
33. grein (frumvarpsins).
44. 33. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 2.
34. grein (frumvarpsins).
45. 34. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 1.
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35. grein (frumvarpsins).
46. 35. grein frumvarpsins samþykkt með
8 atkvæðum.
36. grein (frumvarpsins).
47. 36. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 1.
37. grein (frumvarpsins).
48. 37. grein frumvarpsins samþykkt með
8 atkvæðum.
38. grein (frumvarpsins).
49. 38. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 2.
39. grein (frumvarpsins).
50. 39. grein frumvarpsins.
Vegna óglöggrar atkvæðagreiðslu var við
haft nafnakail.
Já sögðu:
Bergur Thorberg,
Ólafur Pálsson,
Benidikt Iíristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.
Nei sögðu:
Ásgeir Einarsson,
Eiríkur Kúld,
Torfi Einarsson,
f>órður Jónasson.
Var 9. greinin þannig samþykkt með
7 atkvæðum gegn 4.
40. grein (frumvarpsins).
51. 40. grein frumvarpsins samþykkt með
7 atkvæðum gegn 2.
52. Að frumvarpið þannig óbrcytt gangi til
3. umræðu samþykkt með 6 atkvæðum
gegn 5.

þRlÐJA EMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á 47. fundi efri þingdeildarinnar, 25.
dag ágústmán., var samkvæmt dagskránni tekið fyrir til 3. nmræðu frumvarp ttl laga um
kosningar til alþingis.
Framsögumaður sagðist hafa lftið að
segja, fyrst breytingar nefndarinnar hefðu

verið felldar; hann vildi fyrir sitt leyti, að
frumvarpið í heild sinni helzt yrði fellt; því
að hann kvaðst ekki geta sjeð, að það væri,
eins og það var samþykkt við aðra umræðu,
f nokkru tilliti betra en hin núgildandi kosningarlög, því að þau væru að hans áliti fullkomlega viðunandi; menn kynnu kannske að
segja, að nokkur bót væri við þessi lög, sem
nú lægju fyrir, að íþeim væri tiltekið, að kjörskrárnar ætíð skyldu vera á reiðum höndum,
ef kjósa þyrfti þingmann; en þótt þessi lög
fengju eigi fram að ganga að þessu sinni,
væri þó eigi öll von úti um það, að betri
lög kynnu að koma, áður en almennar kosningar færu fram. Menn gætu ef til vill komizt af með kosningarlög þau, sem nú væru,
ef einhvers þingmanns missti við; þvf dæmin
hefðu s$nt, að eigi þyrfti að veröa vandræði
úr þvf, þótt svo kæmi fyrir, að fljótlega þyrfti
að vinda að kosningu þingmanns. Það gæti
reyndar vel verið,að Vestmannaeyjar eigi hefðu
haft þingmann á þessu þingi, ef eigi hefði
verið vikið frá hinum gildandi reglum, en
alþingið hefði eigi tekið svo hart á þessu,
og væri þá Iíklegt, að það mundi einnig gjöra
það framvegis.
Siffhvatur Árnason sagðist hafa, síðan
er mál þetta hefði verið til annarar umræðu,
borið frumvarp þetta saman við hin eldri
kosningarlög og yfirvegað þennan samanburð
nákvæmlega, og eigi getað fundið, að þessi
lög væru f néinu tilliti aðgengilegri en kosningarlögin frá 6. janúar 1857 og tilskipun 8.
marz 1843; hann kvaðst heldur eigi geta
sjeð, að bráð nauðsyn væri að fá þessi lög
nú þegar; það stæði Ifka f stjórnarskránni i
1. grein ákvarðananna til bráðabyrgða, að
hin núverandi kosningarlög skuli gilda, þar
til er önnur lög komi f þeirrastað; þaðværi
og fleiri atriði i þessum njju lögum, sem
væru verri en f hinum eldri kosningarlögum,
og vildi hann þvf heldur halla sjer að því,
að lög þessi eigi næðu nú þegar gildi.
Eiríkur Kúld kvaðst vilja geta þess, að
hann væri þingmanni þingeyinga alveg samdóma, að frumvarpið, eins og það nú iægi
fyrir, eigi væri i neinu tilliti aðgengilegra en

456
hin eldri kosningarlög. Hann sagðist ekki
ætla að taka alla þá galla fram, er sjer
fyndust vera á frumvarpinu, en að eins benda
á 16. grein, þarsemsagt væri, að mál mælti
höfða, ef synjað væri kosningarrjettar, og að
með þau mál skyldi fara sem önnur gestarjettarmál. Þessi ákvörðun væri að hans
hyggju mjög óheppileg. Sama væri að segja
um 19. grein, að þar væri talsvert misrjetti,
og gæti hann eigi skilið, hvers vegna Reykjavík
skyldi vera rjeltarhærri en önnur kjördæmi;
hann kvaðst heldur eigi geta sjeð, hvers vegna
menn þyrftu að flýta svo fyrir þeim lögum,
er menn f rauninni eigi þyrftu á að halda,
fyr en almennar kosningar ættu að fara
fratn. Lög þessi kæmu líka sjálfsagt fyrir á
næsta þingi, og þyrfti þá engin töf að verða
af þeim, en nú væri þinglíminn svo liðinn,
að eigi væri tími til að ræða þau eins ftarlega og nauðsynlegt væri, og til hvers ættu
menn að kasta höndunum að þessu.
Bergwr Thorberg sagði, að enn hefðu
eigi beyrzt aðrar en óvinveittar raddir gegn
frumvarpi þessu, og gegndi það furðu, þar
sem málið væri nú komið svo langt áleiðis;
fyrst hefði neðri deild þingsins samþykkt það,
og síðan þessi deild við I. og 2. umræðu
með meiri hluta atkvæða. Kvað hann sjer
þykja óhappalegt, ef sú yrði nú raunin á, að
það yrði fellt. Að öðru leyti gæti hann eigi
ætlað, að til þess mtrndi koma, þvf að sjer
virtist þessi deild hafasýnt þegar, að hún
ætlaði sjer að aðhyllast frumvarpið, en ekki
fella. Enda hefði verið sjúifsagt rjettara, ef
frumvarpið ekki hefði þótt vera viðunandi,
að aðhyllast þá breytingar á þvf, er til bóta
mættu horfa. Nokkrir deildarmenn hefðu
þótzt finna töluverða galla á frumvarpinu, en
hann áliti miklu minna í þá varið, en
orð væri á gjört. þannig hlyti hann að álíta
það eðliiegt, sem þó befði verið fnndið að,
að f kjörstjórninni í Reykjavík væru fleiri
menn, en aanarstaðar, þar sem kjósendur
væru þar fleiri, en tala kjörstjóranna f öðrum kjördæmum landsins mætti álftast nægileg. Hinum báttvirta varaforseta hefði þótt
það óheppilegt við 16. gr., að þeim, sem

þætti sjer ranglega synjað kosningarrjettar,
væri þar gjört heimilt að höfða mál út af
því. Hann gæti engan veginn sjeð, að neitt
væri móti því, að veita þennan rjett. Hjer
væri um póliliskan rjett að ræða, er sannarlega væri eigi lítilsverður, að minnsta kosti
eigi fyrir álit manna í borgaralegu fjelagi, og
væri þvi hlutaðeiganda eigi meira en rjettur
gjör, þó málið væri prófað, og það á sem
tryggilegastan hátt. Hann gæti eigi heldur
fallizt á, að það skipti svo litlu, að þessu
frumvarpi væri frestað, þvf að með því væri
ónýtt gjört allt það, er framkvæmt hefði verið
f þessu máli á þinginu. það væri sjálfsagt
eptir þeirra skoðun, er þætti frumvarpið óhafandi, rjettara að fella það. En, eins og hann
hefði tekið fram, væri þessi skoðun þeirra
eigi á rökum byggð. Reynslan heíði líka
sýnt, að neðri deild þingsins, sem hefði íhugað málið vandlega, og enda meiri hlnti
þessarar deildar væru ekki á þessari skoðun.
Hann kvaðst því vona, að frumvarpið yrði
ekki fellt, að minnsta kosti mundi hann gefa
þvf alkvæði silt.
FramsögumaSur sagði, að það væri
ef til vill misskilningur af sjer, að þegar mál
þetta hefði verið rætt við aðra umræðu, þá
hefði sjer heyrzt, að deildarmenn eigi kæmu
fram með neinar verulegar útásetningar við
breytingar nefndarinnar, og ef svo hefði
verið, þá hefðu menn fellt þær sökum tlmaleysis. En þegar málið væriþannig skoðað,
þá gæti hann eigi betur sjeð, en að deildarmenn einmitt með þessu hefðu játað það,
að framvarpinu væri f ýmsum greinum ábótavant, og þyrfli endurbótar sið; hjer væri að
eins spurningin um það, hvort frumvarp þetta
væri lakara eða betra, en hin núgildandi
kosningarlög. En ef það væri ekki betra,
þá væri rjettara að fella það en samþykkja
það, enda væri það eitthvað undarlegt, ef
menn færu að semja ný iög, er eigi væru
betri, að áiili þeirra, er semdu þan, en þau,
er menn áður hefðu um hið sama efni,
Hann kvaðst eigi skyldu tala um 16. grein;
nefndin hefði engar breytingar við hana gjört,
enda þótt hún hefði öndverðlega haft það i

457
hyggju. Hefði henni komið f hug, hvort eigi
mnndi betra að láta úrskurð lögreglustjóra
gilda um kosningarrjett manns, en fara með
ágreining út af því sem gestarjettarmál. En
kostnaðurinn, er af því leiddi fyrir hið opinbera, mnndi varla verða mikill, því einnngis væri gjört ráð fyrir gefins málssókn við
undirrjettinn. Sjer sýndist framboð manna
til kosningar geta, að minnsta kosti í bráðina, haft illar afleiðingar. Eigi gæti hann
fellt sig við, að kjörgengra manna skyldi eigi
getið á kjörskránum. Sjer þætti það eitthvað
óviðfelldið, að þótt sannanir væru fyrir þvf,
að einhver maður hefði eigi kjörgengi, skyldi
kjörstjórnin þó mæla fram með honum til
kosningar, enda þótt alþingi ætti að skera úr
kjörgengi hans, því að af þessu leiddi auðsjáanlega, að þingmaður þess kjördæmis gæti
orðið rækur af þinginu, og því þingmannslaust fyrir það kjördæmi. Hann kvaðst finna
galla á þessu frumvarpi, en sjer hefði eigi
verið bent á neina kosti, er það hefði fram
yfir hin eldri kosningarlög. Vildi hann því
fella frumvarpið, enda þótt löngum tfma hefði
verið varið til þess, meðan hann sæi eigi,
að það f nokkru væri betra en hin nú gildandi lög um það efni.
Torfi Einarsson sagðist eigi skyldu fara
að lelja upp galla þá á frumvarpinu, er hann
hefði bent á um daginn, enda hefði enginn
enn mótmælt þeim. Sjer sýndist frumvarp
þetta óþjóðlegt og óframkvæmanlegt, ef að
lögum yrði. Hann kvaðst eigi sjá, að það
væri rangt, að fella frumvarpið. Nefnd hefði
verið sett í málið og hún gjört breytingar
við það. Nú væri annaðhvort, að nefndin
hefði eigi getað lagfært gallana á frumvarpinu, og breytingar hennar felldar fyrir þá sök,
eða þá, að menn hefðu viljað fá það fram,
eins og það nú er, og hugsað, að það væri
betra, en það er, og fyrst þessi deild hefði
sjeð galla á frumvarpi neðri deildarinnar, þá
vissi hann eigi, hvaða samvizkubit menn
þyrftu að hafa af því, að fella frumvarpið,
þar eð allir væru samdóma um, að það væri
verra en eigi belra, en hin nú gildandi kosningarlög.

Bergur Thorberg sagðist lítið hafa heyrt
annað tekið fram máli þessu viðvíkjandi, en
þá ókosti, sem frumvarpið ætti að hafa, en
hann kvaðst þó verða að halda, að það einnig hefði mikla kosti fram yfir hin eldri lög,
svo sem það, er kjörskrárnarsnerti og allan
undirbúning til kosninga. Að nota hin eldri
lög með því að víkja frá þeim, væri neyðarúrræði, ogeins það, að einn maður sæti hjer
á þingi f krapti þess, að afbrigði hefðu verið
gjörð frá hinum gildandi Iðgum; hann sagðist eigi segja þetta í því skyni, að lasta
þingið fyrir það, að það hefði tekið svo mjúkt
á þessum galla, heldur til þess að benda
fram á annmarka þá, sem væru á hinum
eldri kosningarlögum; hann gæti og eigi
heldur sjeð, að ástæða væri nú til að fella frumvarpið, þar sem það hefði þó verið samþykkt
við aðra umræðu hjer í deildinni, þótt að
vísu breytingar nefndarinnar hefðu verið felldar, því að sfðan hefði ekkert það fram komið, er gæti rjettlætt þá aðferð, og þar við
bættist einnig það, að neðri deildin hefði vel
og vandlega yfirvegað málið og fundið í þvf
mikla rjettarbót.
Ásgeir Einarsson sagðist einungis ætla
að standa upp til þess, að gjöra grein fyrir
atkvæði sínu. |>ar sem hinn háttvirti 3. konungkjörni þingmaður hefði eins og álitið
nokkurs konar skyldu fyrir þingið að aðhyllast nú þetta frumvarp, úr því að það
hefði verið samþykkt við aðra umræðu, þá
kvaðst hann fyrir sitt leyti eigi geta gjört að
því, þvf að hann hefði þá gefið atkvæði sitt
móti því, þar sem hann eigi hefði ætlað
nægan tíma eptir til þess að ræða það, eins
og vera bæri; það hefði verið siður Rómverja, að búa eigi nein lög til, nema þvf að
eins að reynslan hefði verið búin að sýna,
að þörf væri á þeim, og væri því vonandi,
að íslendingar, sem þætti svo mikið koma til
rómarjettarins, færu þó nokkuð eptir þessari
góðu reglu. Hann sagðist ekki ætla að fara
út í hinar einstöku greinir frnmvarpsins, af
því að hann þættist sjá forlög þessarar Kartagóborgar, heldur vildi hann að eins lýsa þvf
yfir, að hann mundi gefa atkvæði sitt móti
58
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frnmvarpinu, og gjörði hann það með góðri það hefði verið, þegar rædd var kosningin úr
Vestmannaeyjum.
samvizku.
Fyrst ekki tóku fleiri til máls, var málið
Eiríkur Kíild sagðist ætla að taka það
borið
nndir atkvæði, og við haft nafnakall.
fram viðvikjandi því, sem sagt hefði verið,
já sögðu:
að deildin hefði að nokkrn leyti eine og sknldBergur Thorberg,
bundið sig til *að samþykkja frumvarpið, af
ólafur Pálsson,
því að hún hefði aðhyllzt það við aðra umJón Pjetursson.
ræðti, þá gæti hann ómögulega sjeð, að svo
væri. í'á galla, sem á frumvarpinu væru,
nei sögðu:
Ásgeir Einarsson,
ætlaði hann eigi að taka fram, því að búið
Benidikt Eristjánsson,
væri að gjöra það. Ilinn háttvirti 3. konungEiríkur Kúld,
kjörni þingmaður hefði að sínu áliti eigi tekJón
Hjaltalín,
ið neitt það fram, er sýndi yfirburði þessara
Sighvatur
Árnason,
nýjti laga fram yfir hin eldri nú gildandi lög
Stefán
Eiriksson,
um sama efni; því að hið eina dæmi, er hann
Torfi Einarsson,
hefði tekið fram, sannaði ( rauninni alls
Pórður Jónasson.
ekkert.
Var
frumvarpið þannig fellt með 8 atTorfi Einnrsson sagðist halda, að eins
kvæðum
gegn
3.
mjúkt yrði liklega móðurhjartað að verða,
þegar um 23. grein væri að ræða, eins og

XV.
FRUMVARP
til laga um breyting á þeirri tilhögun, sem
hiiigað til hefnr verið á birting laga og tilskipana á íslandi.
1. grein.
Frá 1. ágúst 1876 skal þinglýsing sú á
lögum og tilskipunum fyrir Island, sem nú
er í gildi, vera af tekin, og frá sama tíma
skal birting sú á lögum og tilskipunum, hvort
heldur þær eru konunglegar eða út gefnar
af stjórnarráðunum (en þar með eru talin
opin brjef, anglýsingar, reglugjörðir, erindisbrjef og samþykklir, o. s. frv.), sem á sjer
stað í stjórnartíðindunum fyrir fsland (deildinni A), vera skuldbindandi fyrir alla. Að
svo miklu leyti sem eigi er sagt sjerstaklega
fyrir um það í sjálfum lögunum eða tilskipununum, hve nær þau skuli öðlast gildi, þá
verður það þann dag, þegar fjórir mánuðir
eru liðnir frá þeim degi, er það númer kom
út af stjórnartíðindunum, er þau eru birt í.
Á sjerhverju númeri skal tilgreindur sá dagur, er það kemur út.

2. grein.
Viðvíkjandi birting þeirra tilskipana, sem
stjórnarvöldin á íslandi samkvæmt lögum geta
gefið út, skulu þær reglnr haldast, sem hingað til hafa gilt.

A t h u g a s e m d i r við lagafrumvarp þetta.
Þar sem farið er að gefa út stjórnartíðindi fyrir lsland, samkvæmt konnngsúrskurði 13. júlí f. á., ermeðþví vegur greiddar til þess, að komast hjá hinni nú gildandi
tilhögun á birling lagaboða, að þinglýsa þeim,
og má álíta það mjög æskilegt. Þinglýsing
á mannlalsþingum er, einkum þegar þinglýst
er mörgum eða stærri lagaboðum, mjög illa
til þess fallin, að því augnamiði verði náð,
sem til er ætlazt með þinglýsingunni, sem
er, að lögin verði öllum kunn, því svo mörg
önnur störf koma fyrir á manntalsþingum,
sjer í lagi allar opinberar gjaldheimtur, að
þegar margir eru á þingi, getur sýslumaður
ekki komizt yfir að lesa upp lagaboðin i
heild þeirra, og mun það orðin venja, að
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minnsta kosti á flestum manntalsþingum, að
láta það nægja, að lesin sje upp fyrirsögn
lagaboðsins og dagsetning, og bóka það, sem
með þarf um það, í þingbókinni. Með því
þar að auki fleslir af þeim, sem sækja þingið, cinungis koma þangað til þess að borga
skatta sína og gjöld, en hirða eigi um það,
sem að öðru leyti fram fer, og með því það
einnig gctur viljað til, að ylir höfuð fámennt
sje á þingi, liggur það í augum uppi, að
þinglýsing lagaboðanna samsvari eigi tilganginum. Þar að auki er sá sjerstaklegi annmarki á allri þessari aðferð við birting laga
á fslandi, að þinglýsing í öllum lögsagnarumdæmum, að Reykjavík undantekinni, eplir
nú gildandi lögum að eins getur farið fram
einu sinni á ári, en af því leiðir, að lagaboðin eigi geta öðlazt gildi, fyr en löngum
líma eptir að þau ern út komin. Stjórnarráðið hefur því lálið seinja lagafrumvarp það,
sem prentað er að framan, lil þess það verði
lagt fyrir alþingi; er það byggt á því, sem
fyrir er mælt í 3. og 4. grein í lögunum um
hin dönsku lagalíðindi, 25. júní 1870, og
skal um innihald þess að eins gela þess, sem
bjer segir.
þótt ráð sje fyrir því gjört, að það eigi að
veraaðalregla, að sagl sjefyrirum það íliverjum einstökum lögum eða tilskipun fyrir ísland,
hve nær þau skuli öðlast gildi, með því það
meðal annars er komið undir því, hve nær
hlutaðeigandi númer af sljórnartíðindunmn
verður sent lil íslands, hefur stjórnarráðið
samt eigi viljað undanfella að setja jafnframt
almennan frest, er lögin öðlist gildi, þegar
ekki beinlínis er sagt fyrir um það í lögunum sjálfum, og virðist þá, einkuin vegna
þess, að gufuskipsferðirnar hætta á vetrarmánuðum, að eigi verði settur skemmri
frestur, en fjórir mánuðir frá því, að hlutaðeigandi númer af stjórnartíðindunum er
komið út.
Af því lögum þessum verður að þinglýsa eptir þeim reglum, sem nú eru ( gildi,
hefur eigi orðið til tekinn skemmri tími, er
þau skuli öðlast gildi, en I. ágúst 1876.

FYRSTA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 4. fundi efri þiogdeildarinnar, 7. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránni til fyrstu
umræðu frumvarp til laga um breyting á
þeirri lilhögun, sem hingað lil hefur verið á
birting laga og tilskipana á íslandi.
Eirikur Kúld gat þess, að mál þetta væri
hvorki langt nje umfangsmikið; að öðru leyli
væri hann frumvarpinu hlynntur og fjellist á
ástæður þær, er teknar væru fram í athugasemdunum við það. |>ó álili hann eigi birtinguna í stjórnarlíðindunuin, er frumvarpið
talaði um, fulltryggjandi.
Vildi hann því
stinga upp á, ef hætt yrði að birta lögin á
manntalsþingum, að breppstjórum yrði gjört
að skyldu, að birla þau á kirkjufundum, og
væri það betur til fallið, eu að fela það
hreppsnefndum á bendur, þar sem þær eigi
hefðu eins miklar hvalir lil að kalla saman
fjölskipaða fundi eins og hreppstjórar.
Ef
þessari ákv'örðun yrði bælt við frumvarpið,
áleit hann birtinguna fulltryggjandi.
Sighvatur Árnason kvað hið sama bafa
vakað fyrir sjer; þótti honum stefna frumvarpsins góð, en birliugin þó eigi fulltryggjandi, þar sem stjórnartiðindin, sern birtingin
ætli að vera bundin við, væri í fárra höndum.
Væri hann því samdóina þingmanni
Rarðslrendinga, að birtingin færi frain helzt
á kirkjufundum, því aðrir mannfundir væru
bæði strjálir og illa sóttir; inundi hún á þann
hált ná betur tilgangi sínum; þó væri það
ekki meining sín, að 'gjöra þetta að beinu
skilyrði fyrir löggildingu lagaboðanna, eins og
hann líka í byrjuninni hefði tekið fram, heldur að frumvarpið stæði óhaggað í því tilliti.
Ásgeir Einarsson kvað sjer hafa dottið
bið sama í hug að nokkru leyti; vildi þó orða
uppástunguna nokkuð á annan veg, því að í
víðlendum sóknum kæmu menn eða gætu
menn opt eigi komið til kirkju í mjög langan tíma; þyrfti því birtingin að fara fram á
fleiri fundum, ogskyldi hann skýra þeltabetur,
þegar búið væri til breytingaratkvæðið.
Stefán Eiriksson tók það fram, að baun
væri því samþykkur, að birting eingöngu í
58*
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sljórnartíðindunum væri eigi næg, en með
tilliti til þess, að hreppstjórum væri gjört að
skyldu, að birta lögin, virtist sjer eiga eins
vel við, að hreppsnefndunum væri falið það
á hendur. En þar skoðanir þingmanna væru
mjög sundurleitar um frumvarp þetta, áliti
hann rjettast að setja nefnd f málið.
Ólafur Pálsson aleit óþarfa að setjanefnd
í svo lítið mál, og mundi það geta gengið
leið sina án hennar.
Torfi Einarsson kvaðst eigi vita, hvort
hann tæki rjett eptir þessum frnmvarpsgreinum. í öllu falli þætti sjer óheppileg sú tvískipting, er á yrði, ef sýslumennirnir birtu
nokkuð, en hreppstjórarnir nokkuð.
Þætti
sjer því einfaldari birting sú, er fram hefði
farið á manntalsþingum.
Benidikt Kristjánsson áleit við eiga að
taka úr 1. grein ákvörðnnina úm 4 mánuði,
þar eð álita yrði, að þessi timi af mörgum
ástæðum væri of stuttur, en þá yrði aptur
að bæta inn í ákvörðun, er lil tæki lengri
tíma.
Bergur Thorberg kvaðst eigi geta fallizt
á það, er þingmaður þingeyinga hefði stungið upp á, þar eð álíta yrði, að hinir umtöluðu 4 mánuðir væru nægilegur tími til birtingar laga. En hvað það snerti, að hreppstjórar skyldu skyldir að annast um, að lögin fengju sem víðasta birtingu, þá mætti
annaðhvort bæta því inn í fyrstu grein eða
setja sjerslaka ákvörðun um það. Nú sem
stæði fengju hreppstjórar að vísu eigi stjórnartíðindin, en því mætti breyta.
Torji Einarsson kvað sjer rjett núna
hafa komið til hugar, að ef út kæmu einhver þau lög, svo sem ný kláðalög eða þess
konar, er fljótt yrði að neyta, hvort þá 4
mánuðir væri eigi of langur tími (Bergur
Thorberg: þá stendur það í lögunum).
Jón Pjetursson tók það fram, að við
einhvern vissan tíma yrði að miða löggildingu laganna; í frumvarpiuu væru til teknir 4
mánuðir frá prentun, og við það yrði að
miða, nema öðruvísi yrði ákveðið, hvort sem
hreppstjórarnir væru búnir að birta þau eða
ekki. Sjer virtist mega sameina þetta svo.

að hreppstjórarnir, er þeir hefðu meðtekið
tiðindin, hjeldu fund svo sein í næstu viku
eptir, og auglýstu þá lagaboðin, og yrði svo
miðuð iöggildingin við birtinguna; en þetla
útheimti að vísu á eptir skýrslu frá hreppstjórunum um það, hve nær birtingin hefði
fram farið.
Sighvatur Árnason kvaðst vilja mótmæla
því, að það ætti sjer stað, að hreppstjórar
væru skyldir að kalla saman fundi í slíkum
tilgangi, þar eð það yrði þeim of þungbært
ofan á önnur störf, og í annan stað þýðingarlaust, því svo tíðir mannfundir yrðu alls
ekki sóttir í hjeruðum.
Benidikt Kristjámsson kvaðst eigi geta
fallið frá þeirri skoðun sinni, að hinn tiltekni tími, 4 mánuðir, væri of stuttur. Það
lægi þó í augum uppi, að lög gætu eigi verið
skuldbindandi fyr en menn þekktu þau; væri
það á ábyrgð stjórnarinnar, sem lögin gæfi,
ef almenningi gæfist eigi færi á að kynnast
þeim; væri og birting laga á landi þessu
ýmsum örðugleikum bundin og færi misjafnlega úr hendi. Vildi hann því rýmka tíinann frá 4 til 6 mánaða.
Landshöfðinginn kvaðst alveg samþykkur þingmanni þingeyinga í því, að sem mest
vissa væri fengin fyrir þvi, að almenningi
yrðu kunn lögin; væri það einmitt það, er
frumvarpið færi fram á. Kvaðst hann vona,
að þingmenn væru sjer samdóma í því, að
frumvarp þetla væri langtum fullkomnara í
þessu efni, en hin gamla aðferð, að auglýsa
á manntalsþingum, þar sem svo mörg önniir störf kæmu fyrir, og viðast hvar væri orðinn vani, að láta það nægja, að lesin væri
upp fyrirsögn lagaboðsins og dagsetning,
svo og það, að manntalsþing væru haldin að
eins einu sinni á ári, en af því leiddi, að
lagaboðin gætu eigi öðlazt gildi fyr en löngum
tíma eptir að þau væru út komin; svo hefði
t. d. verið um brennivínslollinn. Að öðru
leyti gat hann þess, að við 1. umræðu yrði
málið að eins rætt í heild sinni.
f>ar eð eigi íleiri tóku til máls leitaði forseti alkvæða um það, hvort málið skyldi
ganga til 2. umræðu. Var það samþykkt í
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einu hljóði. Var þá leitað alkva'ða um, hvort
nefnd skyldi kjósa nú þegar. Var því neitað.
Tók þá þingmaður Skaptfellinga aptur uppástungu sina um, að nefnd yrði sett. Var
þá 1. umræðu í þessu máli lokið.

VIÐAUKA-OG BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
við konunglegt frumvarp til laga um breyting á tilhögun þeirri, sem verið hefur hingað til á birting laga og tilskipana á íslandi.
1. Viðaukauppástunga.
Frá Bergi Thorberg, 3. konungkjörnum
þingmanni, Eiríki Kúld, þingmanniBarðstrendinga, Sighvati Árnasyni, 1. þingmanni Rangæinga, og Ásgeiri Einarssyni, 1. þingmanni
Húnvelninga.
Að bætt verði aptan við 1. grein:
Hreppstjórar skulu birta almenningi sem
allrafyrst á kirkjufundum og öðrum mannfundum lagaboð þau og annað, er hjer ræðir um.
2. Breytingaruppástunga
frá Benidikt Krisljánssyni, 1. þingmanni
þingeyinga, og Jóni Pjeturssyni, 4. konungkjörnum þingmanni.
í 1. grein falli burt: «Að svo miklu
leyti sem eigi er sagt» o. s. frv. til enda
greinarinnar; en í stað þess komi: «þegar
búið er að birta þau á bæjarþingum og
hreppaþingum.
Formenn sveitanefndanna
skulu kalla hreppsbúa á þing í næstu viku,
eptir að þeir fá tíðindiu, með þingboðsseðli,
er berist tafarlaust rjetta boðleið nm hreppinn, og skal í honum skýrt frá, hver lagaboð og tilskipanir birta eigi.
í kaupstöðum
birta bæjarfógetar lögin og tilskipanirnar á
fyrsta bæjarþingi, eptir að þeir hafa fengið
tíðindin.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 6. fundi efri þingdeildarinnar, 9. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránui til 2.

umræðu frumvarp til laga um breyting á
þeirri tilhögun, sem hingað til hefur verið á
birting laga og tiiskipana á íslandi.
Gat
forseti þess, að fram væru komnar viðaukaog breytingaruppástungur viðfrumvarp þetta;
væru þær prentaðar og útbýtt meðal deildarmanna.
Eirikur Kúld gat þess, að frá 4 þingmönnum væri fram komin viðaukauppástunga
við 1. grein frumvarps þessa; hún væri að
vísu eigi löng, en nægileg að sinni ætlan til
tryggingar því, að lagaboðin yrðu kunnug;
aptur væri komin breytingaruppástunga frá
tveimur þingmönnum, er, eptir þeirra skoðun, ætti að miða til enn meiri tryggingar
við birtingu laga; hún væri eigi allstult; en
að sinni ætlan væri hún óþörf, og veitti alls
enga meiri tryggingu; kvaðst hann vona, að
þeir mundu taka hana aptur, er þeir heyrðu
ástæður sínur; það væri þá í fyrsta lagi efasamt eptir sveitastjórnarlöggjöönni, hvortoddvitar sveitanefnda, svo sem breytingaruppástunga þessi færi fram á, gætu kallað saman
slíka fjölmenna fundi; svo yrðu menn og að
gæta þess, hvílíkan kostnað og tímatöf þetta
hefði í för með sjer, því að einnig tíminn
væri peningar.
Eptir breytingaruppástungunni yrði þá máske að kalla saman þessa
fundi 7—8 sinnum á ári, þar sem með
hverri póstferð optast kæmi meira eða minna
af stjórnartíðindum, og mundu bændur hvorki
geta nje vilja sækja slíka tiða fundi lil þsss
máske að heyra 2 eða 3 línur upplesnar.
Bcnidikt Kristjánsson kvaðst vera annar þeirra tveggja manna, er komið hefðu
fram með breytingaruppástungu þessa, er
hefði oröið fyrir svo hörðum dómi og miklum misskilningi; þingmaður Barðstrendinga
hefði þar, að sinni hyggju, gjört úlfalda úr
mýflugunni. Breytingaruppástungan væri þó
byggð á því, að hver einstakur maður hefði
rjett til þess, að fá að þekkja þau lög, er
hann ætti að hlýða ; en eins og öllum væri
kunnugt, þá ætti eptir ákvörðun frumvarpsins hvert lagaboð að ná gildi, þegar 4 mánuðir væru liðnir frá því það númer af stjórnarlíðindunum, er þau væru birt í, kæmi út,
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en eins og auðsjeð væri, þá væri þetta með
öllu ómögulegt, t. a. m. á þeim tíma, er
liði frá síðustu til fyrstu póstskipsferðar, og
gengi því breytingaruppástungan eingöngu út
á, að bæta úr því. þingmaður Barðstrendinga gjörði og of mikið úr ómaki því, er
leiddi af að kalla fundi þessa saman. Auk
þess ætlaðist uppástungan til, að á þingboðsseðlinum væri tiltekið, hver lög skyldi birta
í það skiptið, og væri þá undir hverjum einum komið, hvort bann vildi falla frá rjetti
sínum, að þekkja lögin, eða eigi.
þingmaðurinn gat og þess, að formenn sveilanefndanna hefðu enga skyldu á höndum til
þess, að kalla saman slíka fundi, en sjer sýndist alls ekkert á móti, að einmitt þeim væri
falið það, eins og breytingaratkvæðið færi
fram á, og hefði það ráð verið tekið af því,
að hreppstjórar hefðu enn eigi fengið stjórnartíðindin, og til þess að hlífa landinu við
nýjum kostnaði, sem yrði samfara því, að
útbluta hreppstjórum tíðindunum.
Sighvatur Arnason tók það fram, að
menn greindi hjer eiginlega mest á um, hvað
væri nægileg trygging fyrir birtingu laganna,
en sjer virtist breytingaruppástunga þessi, um
Hð kalla saman fund í hvert skipti, bæta svo
sem alls ekkert úr í því efni. Hann vildi t.
a. m. taka til, að, ef menn í sveitum á vetrardag ættu að kalla saman slíka fundi, er hafa
ættu nokkra þýðingu í því efni, þá væri sú
reynsla sín, að slíkt væri opt ómögulegt og
ógjörningur á þessu landi.
En viðvíkjandi
því, er þinginaður þingeyinga hefði talað um,
að mönnum væri í sjálfsvald sett, að koma
eða koma ekki, þegar þeir væru búnir að
heyra lagaboðsins getið, þá væri þó sannarlega annað að heyra lagaboðið nefnt, og hitt
að vita innihald þess.
Stefán Eiríksson kvaðst, eins og þingmenn mundu muna eptir, hafa verið á því,
að nefnd yrði sett f mál þetta, enda virtist nú,
sem þess mundi eigi hafa verið vanþörf, eptir því sem umræðurnar hefðu fallið. Kvaðst
hann fallast á viðaukauppástungu hinna fjögra
þingmanna, að lagaboðin yrðu birt á kirkjufundum og öðrum mannfundum. En hvað

uppástungu hinna tveggja þingmanna áhrærði,
þá áliti hann hana óhafandi, þar sem þeir
ætluðust til að kalla alla hreppsbúa á fnnd,
hvenær sem lagaboð kæmi til að auglýsa;
kvaðst hann halda, að bændur þökkuðu fyrir,
að sækja t. a. m. slíka fundi um heyannir;
þar til lýsti sjer í uppástungunni nokkurs
konar hugsunarvilla, þar sem í henni stæði,
að kalla þessa fundi saman eptir hreppaþing, allt svo skildist sjer, sem ætti þó endilega að auglýsa lagaboðin fyrst á hreppaþingi eptir uppástungunni, svo þau lagaboð,
sem kæmu milli hreppaþinga, hlytu eptir
uppástungunni að bíða óbirt milli hreppaþínga, og ætti þó slíkt illa við, og væri óhafandi almennings vegna.
Benidikt Kristjánsson benti til þess, að
sjer virtist viðaukauppástungan fara of stutt,
því auðsjeð væri, að hjer væri gjört ráð fyrir,
að lögin sjeu orðin skuldbindandi fyrir þegnana um lengri eða skemmri tíma, áður en
þeim hefði verið gefinn kostur á að þekkja
þau. Vildi hann því enn aptur brýna fyrir
þinginu, að það eigi að vera föst regla, að
lögin nái ekki gildi fyrri en þau sjeu birt.
Á*geir Einarsson Ijet þá skoðun sína í
Ijósi, að, ef viðauka- og breytingaruppástungan væru bornar saman, lægi það í augum
uppi, að hin fyr nefnda, nefnilega þeirra
4 uppástungumanna, mnndi reynast fulltryggjandi, því hin aðferðin gæti opt haft of langan tíma í för með sjer, því, ef gefa ætti út
og nota bráðabyrgðalög, svo sem fjárkláðalög, er þegar skyldi neyta, yrði það um seinan, að boða saman sveitarfundi til að auglýsa þau hlutaðeigendum.
Eiríkur Kúld kvaðst vera hræddur um,
að svo mætti ætla, sem þingmaður þingeyinga væri að hræðast skuggann sinn; honum mætti þó vera jafnljóst og sjer, að tíðari væru víðast kirkjufundir, en á 4 mánaða
fresti. En þar sem þingmaður þingeyinga
hefði gjört lítið úr annmörkum þeim, er væru
á að kalla saman sveilanefndarfundi 1—8
sinnum á ári, yrði hann að halda þeirri
skoðun, að slíkt væri að þröngva kjörum
bænda, og með öllu ógjörningur. Og þar
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sem hann hefði sagt, að menn gætu vcrið
sjálfráðir um, að sækja fundinn eða eigi, þá
þætli sjer óviðurkvæmilegt að hugsa svo,
með því að öllum ætti einmitt að vera hugarhaldið að kynnast lögunum og halda þau.
En þar sein hann segði, að sveitanefndirnar, en ekki hreppstjórarnir, fengju í hendur
stjórnartíðindin, þá mætti án efa úr því bæta
með hægu móti.
Sighvatur Arnason gat þess, að honum
virtist það gefið, að ef hreppstjórunum á
annað horð yrði falið á hendur að birta lagaboðin, þá yrði og að senda þeim stjórnartíðindin.
Jón Pjetursson kvaðst eigi hafa skilið
neitt af þvi, er þingmaður Húnvetninga hefði
talað; gæti hann því eigi svarað honum. Að
því er snerti þingmann Barðstrendinga, hefði
hann að vísu skilið nokkuð meira í ræðu
hans. En ástæður þær, er hann hefði fært
fyrir viðaukauppástungu hinna 4 þingmanna
og móti nppástungu sinni og þingmanns
þingeyinga, fyndust sjer einkisvirði.
Hann
vildi spyrja, hvaða lagalega þýðingu viðaukauppástunga hinna heiðruðu 4 þingmanna hefði?
Hann gæti eigi sjeð, að hún hefði nokkra;
því eptir frumvarpinu gætu lögin opt verið
búin að fá gildi, áður en hreppstjórarnir sæu
þau, auk heldur verið búnir að lesa þau upp
á kirkjufundnnum; og hvaða gagn gæti þá verið
í þessum npplestri á þeim lögum, er búin
væru að ná lagagildi? Hann gæti ekki sjeð,
að það væri nokkurt; þetta yrði þá nokkurs
konar lagakennsla, sem hreppstjórunum væri
faiin á liendur, en hún mundi þó verða til
lítils gagns, þó þingmaður Barðstrendinga
áliti hana nægilega tryggjandi. þingmaður
þessi hefði og sagt, að mönnum ætti að vera
hugarhaldið að kynnast lögunum og halda
þau; í þessu hefði hann með öllu rjett að
mæla, en hvernig gæti hann þá ætlazt til,
að menn kynntu sjer og hjeldu þau lög, er
út kæmu, án þess þeir nokkuð af vissu; þetta
væri hvort á móti öðru. — Þingmanninum
hefði enn fremur þótt það óþolandi kostnaður og tfmatöf, ef ætti að fara að kalla saman bændur á fund f hvert skipti, sem ný

lög kæmu út; en hvaða kostnaður og tímatöf
væri það fyrir bændur, þó þeim væri boðið
eða gefinn kostur á að koma og kynna sjer
þau, ef þtjir vildu? alls enginn; því ekki þyrftu
að koma nema þeir, sem vildu kynna sjer
betur þessi nýútkomnu lagaboð, hinir, er
ekki hirtu um það, gætu setið heima, þeir
yrðu fyrir engum sektum fyrir það, þó þeir
ekki kæmu, og ekki öðru illu, en sem, ef til
vildi, kynni að leiða af því, að þeir ekki
kynntu sjer lagaboðin; þessi óþolandi kostnaður og tímatöf yrði þá að eins að vera
fólgin í því, að oddvitar hreppsnefndannna
nokkrum sinnum á ári yrðu að skrifa þingboðsseðil, er opt ekki mundu verða nema
svo sem 2 línurá oktavista; en hvaða ástæða
væri að ærast út af þessu, og kalla siíkt óþolandi kostnað og tímatöf. Hvað nú annars málefnið sjálft snerti, þá vissu allir, að
öll ný lög æltu að betra ástandið sem er,
eða bæta úr einhverri nauðsyn manna, því
væri mjög svo áríðandi, að þau gætu náð
sem fyrst gildi, eptir að þau væru út komin,
en með því þó öll lög gengju út á að gefa
reglur fyrir gjörðum manna, og heimtuðu
hlýðni við sig, þá væri það auðsætt, að ekkert lagaboð ætti að ná gildi eða verða beitt
á móti mönnum fyr, en þeim væri unnt að
vita um útkomu þess eða laga gjörðir sínar
eptir því. f>að væri satt, að ráðstafanir þær,
til að gefa lögunum gildi, er nú um tíma
hefðu tiðkazt, hefðu verið mjög ófullkomnar,
og menn gætu talið það stjórnarfrumvarpinu
til gildis, að við það væru sett föst og ákveðin takmörk fyrir því, hve nær nýútkomin
lög skuli ná gildi, en á þessu fyrirkomulagi
væru þó talsverðir gallar, því stundum gæti
tfminn, er líða ætti frá því lögin kæmu út,
og til þess þau œttn að ná gildi, sem 6je 4
mánuðir, orðið óþarflega langur, en stundum,
svo sem er lagaboðið kæmi út í nóvembermánuði, langtum of stuttur, þvf þá yrði lagaboðið þegar búið að ná giidi, er það kæmi
til landsins, og það væri þó óviðurkvæmilegt
að heimta, að menn skyldu hafa hlýtt því, á
meðan þeim var ómögulegt að vita, að það
væri út komið; eins væri það og nokk-
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uð óeðlilegt, að binda þá gildi lagaboðsins
bjer á landi við það, hve nær það hefði
verið prentað í Danmðrku.
Uppástunga
sín og þingmanns Þingeyinga miðaði að
því, að láta lagaboð þau, er út kæmu, ná
sem fyrst gildi, að auðið væri, en þó eigi
fyrri en svo, að unnt væri fyrir menn hjer
á landi að vita um útkomu þeirra, og kynna
sjer þau, ef þeir vildu, og hann yrði því að
ráða til, að þingdeildin aðhylltist uppástunguna.
Torfi Einarsson kvaðst eigi ætla að lengja
nmræðurnar um mál þelta, og fannst honum
eptir því, sem komið væri málunum, hefði
hvorug af þessum uppástungum átt að vera
lil; kvaðst hann þó fella sig betur við viðaukauppástunguna, þvi hvað það snerti, að
kalla saman svo tíöa fundi, sem breytingaruppástungan benti til, þá yrðu þeir að meslu
þýðingarlausir, og eptir seinni reynslu að
dæma, lítt sóttir.
Sighvatur Árnason kvaðst eigi hafa
skilið ræðu hins háttvirta 4. konungkjörna
þingmanns; en hann efaðist ekki um, að hann
hefði skilið hana sjálfur; en að því, er málið
sjálft snerti, vildi hann taka það fram, að
það væri ekki nóg, að selja mönnum í sjálfs
vald, hvort menn eingöngu vildu láta sjer
nægja með, að heyra titlana á lagaboðunum,
eða kynnast innihaldi þeirra; því með því
væri alls ekki fengið það verulega í þessu
atriði málsins, sem er, að lögin yrðu sem
flestum kunn; en það mundi verða afleiðingin,
ef farið væri fram því, að kalla saman fundi í
sveitum aptur og aptur um hávetur, að enginn
kæmi á fund, og menn yrðu svo jafnrjettir
eptir sem áður; og yfir höfuð furðaði hann
á því, að nokkrum manni, sem þekkti til
sveitahjeraða, skyldi detta slik uppástunga í
hug.
Aspeir Einarsson kvað hinn 4. konungkjörna þingmann hafa kvartað yfir því, að
hann ekki skildi sig, en þingmaður Rangvellinga væri búinn að sýna, að sá konungkjörni hefði ekki skilið sig sjálfur viövíkjandi birtingu lagaboðanna, en hann vonaði þó,
að þingið hefði skilið meiningu sína. Að

öðru leyti ætlaði hann eigi að orðlengja mál
þetta að svo komnu, því alkvæðin mundu
skera úr þessu skilningsleysi.
Eirikur Kúld kvaðst að vísu eigi vera
lagamaður, eins og hinn 4. konungkjörni
þingmaður, en þó yrði hann að ætla, að
hann og þingmaður þingeyinga af misskilningi hefðu lagt of mikla áherzlu á hinn fyrirskipaða 4 mánaða tíma, er gildi lagannaætti
að vera bundið við, enda mundi og optast
eigi þurfa svo langan tíma; þess bæri og að
gæta, að 1. gr. frumvarpsins gjörir ráð fyrir,
að í hverri löggjöf sje til tekið, nær hún
nái gildi, en þegar það sje ekki, þá eru 4
mánuðir takmarkið, svo þessir 4 mánuðir eru
að álíta sem undantekning frá aðalreglunni.
Viðaukauppástunga sín og hinna þriggja
þingmanna hefði lagt mesta áherzlu á það,
að almenningi yrði Ijóst, hvað j lögunum
stæði, og væri það aðalatriðið.
Jón Hjaltalin kvaðst eigi ælla að bæta
miklu við umræður þessar, en einungis láta
þá skoðun sína í ljósi, að sjer virtist viö—
aukaatkvæði hinna 4 þingmanna nægileg viðbót við frumvarpið, sem í sjálfu sjer væri
mikið gott. Vildi hann og benda á, að eigi
væri viðurkvæmilegt, að ganga út frá því, að
íslendingar vildu eigi hlýða lögunum; því til
hvers væri þá að gefa út lög?
Landshiifðingi kvaðst hafa skilið umræðurnar svo, að allir deildarmeun væru á eitt
sáttir um það, að birting sú, er frumvarpið
færi fram á, væri miklu hentugri, en hin
forna birting á mannlalsþingum. Væri það
og fullkomin sannfæring sín.
Frumvarpið
færi því fram, að fastákveðinn timi væri til
tekinn, er gildi laganna skyldi vera bundið
við; þetta mætti engan veginn vera á reyki,
en það yrði þó ofan á eptir breytingaruppástungu hinna tveggja þingmanna. En hvað
það snerti, að fela sveitarnefndum á hendur,
að birta hin útkomnu lagaboð, þá mundi
það eigi heppilegt, svo sem sýnt hefði verið
fram á. þar á móti kvaðst hann fella sig
við viðaukauppástungu hinna 4 þingmanna,
er miðaði að því, að gjöra lögin kunnugri,
og kvað hann ekki mundu geta orðið því
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neilt til fyrirstöðu, að hreppsljórunum yrðu
í þvi skyni afhent stjórnarlíðindin ókeypis.
Forseti kvaðst þá vilja, fyrst eigi fleiri
tækju til máls, bera það undir alkvæði þingmanna, hvort þeir vildu fallast á breytingaruppástunguna við 1. gr. frumvarpsins; var
hún felld með 7 atkvæðnm móti 3. Var því
næst borin upp 1. grein til atkvæða, og var
hún samþykkt ( einu hljóði. þá var borin
upp til atkvæða viðaukauppástungan við 1.
grein, og var hún samþykkt með 8 atkvæðum. Í’ví næst var og 2. gr. frumvarpsins
samþykkt í einu hljóði. Loks var frumvarpið
í heild sinni þannig lagað borið undir atkvæði, hvort það skyldi ganga til 3. umræðu,
og var það samþykkt í einu hljóði.

þRIÐJA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 8. fundi efri þingdeildarinnar, 12. dag
júlímán., kom samkvæmt dagskránni til 3.
umræðu frumvarp til laga um breytingu á
þeirri lilhögun, sem hingað til hefur verið á
birting laga og tilskipana á íslandi. Án allra
umræðna var gengið til atkvæða í því máli,
óg var frumvarpið í heild sinni samþykkt
með 9 alkvæðum, og lýsti forseti þvi yfir,
að það gengi nú til neðri þingdeildarinnar.

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á II. fundi neðri deiidar alþingis 14.
dag júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið til fyrstu umræðu frumvarp stjórnarinnar til iaga um breyting á þeirri lilhögun,
sem hingað til hefur verið á birting laga og
tilskipana á íslandi, eins og það var samþykkt af efri deildinni 12. dag. júlímán. þ. á.
Guðmundur Einarsson sýndi fram á, að
tími sá, er frumvarpið til tæki frá því eitthvert lagaboð væri prentað, þangað til það
næði lagagildi, væri talsvert of stuttur. Ef
t. d. lagaboðið væri prentað í Kaupmannahöfn í byrjun desembermánaðar, þá kæmi

það fyrsl í marzmánuði með póstskipinu til
íslands, og þannig gætu þessir 4 mánuðir
verið nálega eða alveg liðnir, áður en nokkur maður á íslandi væri farinn að sjá lagaboðið. En ekkert veitli af, þótt það hefði
2 til 3 mánuði fyrir sjer til að berast út um
landið. Hann vildi því álíla. að tíminn þyrfti
að vera allt að 7 mánuðir. Það gæti engum
dulizt, að ef 4 mánaða tíminn væri hafður,
þá gæli það opt komið fyrir, að lagaboð væri
komið i gildi, áður en menn í ýmsum hjeruðum landsins vissu nokkuð um það, og
gæti þá hæglega farið svo, að þeir alveg óafvitandi brytu það. þetta gæti einkum orðið meinlegt, þegar lagaboðið innihjeldi annaðhvort bann, er lagt væri á einhverstaðar
eða þá afnám banns, og mætti vei nefna ýms
dæmi lil sönnunar þessu.
Þorláltur Guðmundsson var líka á þeirri
skoðun, að tíminn væri of stuttur, því þetla
væri bvggt á því, sem gilti um auglýsingu
hinna dönsku lagatíðinda.
En slíkt gæti
ekki átt við hjer, og það væri hart, að missa
af rjettindum sínum, eða verða straffaður
fyrir afbrot móti þeim lögum, sem ekki væru
komin tii landsins. Það gæti opt farið svo,
eins og þingmaður Dalamanna hafði sagt,
að tíminn frá því lagaboðið væri prentað,
þangað til það kæmi út til íslands, yrðu 3
—4 mánuðir. Hann áliti þvf nauðsynlegt að
gjöra breyting í þessa átt á frumvarpinu.
Landshöfðingi stakk upp á, að umræðunni um hin sjerstöku atriði málsins væri
frestað til 2. umræðu.
Grímur Thomsen leyfði sjer að spyrja,
hvort sú birtingaraðferð, sem hingað til hefði
verið, væri betri, en sú, sem frumvarpið
hjeldi fram. Það vissu þó allir, hvernig gengi
til á manntalsþingum, að fyrst væru þau opt
illa sótt, og þeir, sem þar væru, gæfu þvi lítinn gaum, þótt lög væru þar upp lesin. Hann
kvaðst ekki neita því, að þingmenn þeir, er
talað hefðu í málinu, hefðu nokkuð til sfns
máls. En þá væri það vafasamt, hvort heppilegt væri að hafa tímann eins langan, eins
og stungið hefði verið upp á, nefnilega 7
mánuði. Hann vildi og leiða athygli þing59
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manna að þvi, hvort ekki mnndi vera betra
að lilífíist sem mest á þessu þingi við að
gjiira breytingar, sem ekki værn alveg nauðsynlegar; það væri og erfitt fyrir lögin, að
gefa tryggingu fyrir alla, og í þessu máli
sem optar væri mest undir því komið, hvað
hver einstakur maður legði sig í líma með
að kynna sjer lögin.
Gvbmundur Einartton kvaðst játa það,
að frumvarpið væri hetra, en það fyrirkomulng, sem hingað til hefði verið, en hann vildi
þó ítreka það, sem hann áðnr hefði sagt, að
sjer þætti tímaákvörðunin, eins og htin væri
í frumvarpinu, vera galli á frnmvarpinu, sem
gæti opt orðið einstökum mönnum til tjóns
eða lagaáfellis.
Þoriákur Guðmundnon sagði, að hið
gamla fyrirkomulag á birting laganna liefði
verið mjög ófullkomið, og opt hefði það verið látið nægja, aðlesa titilinn álagboðnnum.
því hefði þetta frnmvarp verið gefið út, og
yrði þvi ekki neitað, að það væri til endnrbótar.
En sjer þætti þó timinn í því ol
stuttnr, og væri því breytt, þá væri það slórum betra, en hið gamla fyrirkomnlag.
I>ví næst var samþykkt í einn hljóði, að
málið gengi til 2. nmræðu.

BREYTLNGARLPPÁSTLNGA
við frnmvarp til laga um breylingu á þeirri
tilhögun, sem hingað til hefur verið á birtingu laga og tilskipana á Islandi. FráRenidikt Sveinssyni 1. þingmanni Ároesinga.
í staðinn fyrir 1. grein komi:
1. grein.
Frá I. degi ágústmánaðar 1876 skal
þinglýsing sú á lögtim og tilskipunum, sem
hingað til hefur við gengizt, vera úr lögum
nutnin. Frá sama tíma skulu lög og skipanir, um hvert efni sem er, og komi þau
frá konungi eða ráðherra íslands, prentuð í
stjórnartíðindum íslands deildinni A, enda skal
enginn rengja texta þann.
þá skulu lög og skipanir ná ftillu gildí
gagnvart öllum, er þau eru birt á bæjarþing-

um og hreppaþingum, og sktilu hreppstjórar kveðja hreppsbúa á þing með þingboðsseðli í næstu viku á eptir, er þeir fá tíðindin, og berist þingboðið tafarlanst rjelta boðleið um hreppinn. Skal þar getið laga þeirra
og skipana, sem birta á. í kanpstöðum skulu
bæjarfógetar birta lög og skipanir á fyrsta
bæjarþingi, þá er þau eru til þeirra komin.
{ 2. grein í stað orðsins: «tilskipana»
komi: «ráðstafana og skipana».

ÖNNLR LMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 15. fundi neðri deildar alþingis, 19.
dag júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið til 2. iimræðu frumvarp stjórnarinnar
um breyting á þeirri tilhögun, sem hingað
til hefur verið á birting laga og tilskipana á
íslandi, samþykkt af efri deildinni. Við l.
grein frumvarpsins hafði fyrri þingmaður
Árnesinga gjörl breytingaruppástungu.
Benidikt Sveinsson kvaðst taka vel ráðleggingn þeirri, sem 1. þingmaðnr Gullbringnsýsln hefði gefið þinginu, nefnilega að
fylgja sem nákvæmast þeirri reglu, að orðlengja sem minnst um frumvörp frá efri deildinni, en gefa því sem hljóðast samþykki sitt;
viðvíkjandi þessu frnmvarpi yrði hann þó því
miður að lýsa því yfir, að hann gæti eigi
fallizt nema á aðalhugsun þess, að gjörð sje
breyting á birtingarlöggjöfinni, sem er, þar
sem eigi er birt nema einu sinni á ári. Hann
skyldi fúslega jála, að eigi væri unnt að
skipa svo fullkomlega fyrir nm birtingu laga,
að þau kæmust til allra vitnndar, einnig þeirra,
sem viki sjer nndan að mæta á boðnðnm
birtingarfundi; gildi birtra laga yrði að hvíla
á lögskipuðn áliti um, að þeir, er í hlut ættu,
þekktu (præsiimptiv þekking); þar með væri
alls eigi sagt, að fullkomnari birting væri
eigi til, en sá þinglestur, er tíðkaður væri
nú hjá oss; þvert á móti fjellist hann frá
þessu sjónarmiði á höfuðstefnu frumvarpsins, en þar fyrir gæti hann eigi fallizt á birtingarmátann eptir frumvarpinu. þessi orð
frumvarpsins: «skal birling sú á lögutn og
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tilskipunum............. sem á sjer slað ( sljórnartiðindunum'i, gæti hann nefnilega alls eigi
fellt sig við; hann fái alls eigi sjeð, að það
sje nein birting á lögum, að þau komi út
í stjórnartíðindúnum; hann sjái eigi, að það
sje neinn viðburður, sem skuldbindandi sje til
þess að hlýða lögunum, þó þau berist út úr
einhverri prentsmiðju í Kaupmannahöfn; þessi
ákvörðun hlyti að vera orðin til í ógáti.
Frestur sá, sem tekinn væri til aðstoðar í
2. lið 1. greinar frumvarpsins, veitti enga
tryggingu fyrir því, að Iögin næðu til þess að
verða almenningi birt, þó «sjerstaklega væri
sagt fyrir um það í lögum», er frá þinginu
kæmu síðar meir. Allir þekktu vel fjarlægðina, og vissu vel, að umboðssljórnin væri,
svo framariega sem þessi skipan kæmisl á,
eigi lögskylduð til neinnar birtingar, og þó
látið væri líða tiltekið tímabil frá þeim «negativa» viðburði, að lögin kæmu út í Kaupmannahöfn, veitti það enga tryggingu fyrir
þvf, að almenningur næði að kynnast þeim
á annan hátl; margar tálmanir gætu verið því
til fyrirstöðu, póstskipið t. d. strandað o. s.
frv., og þó úr þessu mætti bæla með því að
lengja tímann 4 mánuði, sem til tekinn væri
f frumvarpinu, væri þessi aðferð eigi síður
alveg gagnstæð hugmyndinni lög. í’aðalriði
væri aðgætandi við lög, sem ætlu að hafa
gildi, að þegnunum hefði gefizt tækifæri lil
þess að kynna sjer þau, og láta þau tala við
skynsemi sína og frjálsræði, enda bæru allir
tímar volt um, að þessu atriði hafi verið
fullnægt, eins víst og rekstur uppspretlu
þeirranæði til lýðsins sjálfs; þella atriði væri
svo ljóst f sögu ísiands, að hann áliti það
óeðlilegt að víkja frá því. þannig áliti hann,
þegar borin væri saman tilsk. 8. okt. 1824
við 10. gr. í stjórnarskránni, er mælti fyrir
um birtingu laga, þá hlyti sú ákvörðun, sem
þar væri gjörð, að miða til 8. oktbr. 1824,
en einnig líka til hverra þeirra birtingarlaga,
sem kæmu ( staðinn, þar á móti væri stjórnarskráin ( vegi fyrir, að 8. okt. 1824 yrði
breytt á þann hátt, að lögbirting skyldi vera
með öllu af numin, eins og frumvarpið færi
fram á, þvi það væri alveg heimildarlaust að

nefna það birting, þó lögin væru prentuð (
stjórnarlíðindunum í Kaupmannahöfn, sá viðburður væri einungis eðlilegt stig í lilbúningi þeirra, og ákvörðun sú i frumvarpinu
hefði það áríðandi mið, að útvega óvefengjanlegan (autentiskan) texta i sömu merkingu, sem scgir í Grágás, «að lög skuli vera
það, sem sje skráð», en kvað það alveg
heimildarlaust, sem gjört væri í frumvarpinu, að leggja meira í þvílíka ákvörðun. Hann
vonaðist eptir, að deildin sæi, að bann hjeldi
eigi frekar á móti frumvarpinu, en sjer þættí
nauðsyn bera lil, en lianu áleit það sjálfsagt,
að láta málið ganga til 3. umræðti.
H. Kr. Friðriksson játaði, að sumum
kynni að þykja, að eigi bæri nauðsyn til þess,
að breylt væri löggjöfinni um birtingo laga,
en úr því stjórninni þætti breytingin hagfelld,
og efri deildin hefði fallizl á nppástungu
hennar, og flestum virzt hún rjettarbót, þá
væri eigi verl, að breyta þessu frumvarpi; og
breylingaruppástunga 1. þingmanns Árnesinga væri allt annað en hagfelld; því að hún
væri öldungis óhafandi. Væri það haganlegt, að kalla alla hreppsbúa saman í hvert
skipti, er lög kæniu úl? Hattn vildi halda, að
bændurn fjelli eigi vel, hvernig sem á stæði, að
yfirgefa slörf sín, og takast langferðir á hendur, stundum heilar þingmannaleiðir, svo sem
bæði um heyannir í sveit, og um vertíðir við
sjó. það væri öldungis skakkt, að hjer sje
eigi að ræða um neina birtingu, þar sem
lögin sjcn prenluð, öllum stjórnarvölduin
send þau til útbýtingar um allt land, og þar
að auki fyrirskipað, að auglýsa þau á mótum, og skyldu menn hræðast það, að stjórnin eins og gerði sjer leik að því, að lála
lögin koma út í byrjun vetrar, að enduðum
árssamgöngum milli Islands og Danmerkur,
þá mætli komast fyrir það með lengingu á
frestinum, sein frumvarpið tæki til.
Guðmundur Einarason kvaðst hafa tekið
fram við I. umræðu, að sjer þætti frestur sá,
sem settur væri, of stutlur og gæti komið illa
við, þegar bann væri á lagt eðaaf numið, og
áskildi sjer breytingaruppástungu við 3. umræðu; þótti honum breytingaruppástunga 1.
59*
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þingmanns Árnesinga tafsöm og mikið óhag- i
felld, og óhagræði af henni leiða bæði fyrir
hreppstjóra og hreppsbúa, og þar að auki
væri þess að gæta, að ef hreppstjóri nú vanrækti skyldu sína, og svo væri drýgt afbrot,
sem hin nýju lög, er lægju hjá hreppstjóranum óbirt, skipuðu öðruvísi fyrir um, þá slyppi
hinn seki, og enn fremur yrðu lagaboðin þá
birt sitt á hverjum tima, ef lil vildi í hreppum, er lægju saman. Ilann hallaðisl þannig
að frumvarpinu, eins og það lægi fyrir, og
vildi einungis hafa lengdan frestinn til 6 eða
7 mánaða.
Benidikt Sveinsson ítrekaði, að útkoma
lagaboðsins væri engin birting, þó settnr
væri frestur sem í frumvarpinu, þá gæti tímalengdin í sjálfu sjer, það að tiltekinn tími
liði, ekki komið f birtingar stað, þó heilar
aldir fengju að líða þannig. llann vonaðist
cptir, að þingmenn sæju, að það væri skylda
löggjafans að gefa þegnunum tækifæri til að
þekkja þær lagareglnr, sem ættu að gilda, og
ætti sú yfirvegun hjer ekkert við, hvort það
væri örðugt eða eigi, það ætti að framkvæmast, áðnr lögin næðu gildi; hann vildi nefna
sem dæmi úr rjettarsögu íslands, þegar sendir voru menn á leiðarþingin frá Noregi að
birta þar lög.
Landshöfðingi mótmælti uppástungu 1.
þingmanns Árnesinga, af því að aðaltilgangur allra ákvarðananna um birtingu laga væri
sá, að til taka einhvern ákveðinn dag, er lög
á honum skyldu öðlast gildi, svo enginn efi
sje á, en þar sem breytingaruppástungan
fcli hreppstjóranum á hendur að annast auglýsingu þeirra, þá væri það undir þeim komið,
hve nær lögin öðlast gildi á þeim og þeim
staðnum; en fyrir því geti það opt verið erfitt að fá nægilega vissu um það, hve nær
lögin hefðu verið birt. Þar sem nokkrir
þingmenn hefðu hreift því, að fresturinn 4
mánuðir mundi verða of stuttur, sjer í lagi
með tilliti til vetrartimans, ef lögin væru
prentuð um seinan um haustið, þá mætti
gjöra ráð fyrir, að ráðgjafinn láti eigi prenta
lög fyrir ísland á þeim tíma. J>ar sem þeirri
mótbáru hítfi verið hreift, að í frumvarpinu

væri fresturinn 4 mánuðir miðaður við það,
sem tílt væri f Danmörku, þá vildi hann
geta þess, að eptir L. 25. júni 1870 ættu lög
að öðlast gildi viku eptir að þau væru innfærð í lagatíðindin. Það hefði verið sagt, að
til þess að lögin gætu náð gildi, yrðu þau að
hafa verið birt öllum, en þetta væri eigi
meiningin, heldur að eins að gefa mönnum
kost á að kynna sjer þau, og til þess hjálpaði frumvarpið mikið, því að lögin kæmu út
um allt landið í fjölda exemplara, einnig
gæfist þeim kostur á að útvega sjer stjórnartíðindin, sem vildu. Sjer sýndist því frumvarpið ráða bót á öllu verulegu, er ábótavant hefði verið f þessu efni.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að ef
uppástunga 1. þingmanns Árnessýslu yrði
að lögum, þá færi svo, að lög yrðu birt á
ólikum tímum árs, t. a. m. lög, sem á einum staðnum væru birt í marzmánuði, þau
yrðu á hinum staðnum birt ef til vill í júlí,
og á þriðja staðnum í september, o. s. frv.
í hverju máli yrði svo að fá skýrslu um það,
hve nær þau eða þau lög hefðu birt verið
á þeim stað, er um væri að ræða.
Sjer
fyndist ölliim vera gefinn kostur á, að kynna
sjer lögin, þar sem stjórnarlíðindin lægju hjá
hreppstjórunum, og hjá þeim gætihverhreppsbúi, sem vildi, kynnt sjer lögin. það væri
ekki auðið, að taka svo út fyrir allar æsar,
að menn gætu átt víst, að hvert mannsbarn
þekkti lögin. Uppástungan hefði að sínu áliti ómak, kostnað og vastur í för með sjer
engum til gagns.
flvað leiðarþingin snerti,
þá kvaðst hann ekki vita til þess, að gilding
laga hefði nokkru sinni verið bundin við þau,
heldur hefðu lögin verið birt á alþingi, og
við það fengið gildi.
Porlákur Guömundsson sagðist álíta nú
sem fyr tímann of stuttan, og þótt landshöfðingi hefði sagt, að ráðgjafinn mundi sjá
um, að lögin yrðu ekki prentuð á þeim tíma
árs, er óhentugastur væri í þessu efni, gæti
maður þó ekki byggt á því sem lagareglu, og
vildi hann því sameina sig við þingmann
Dalasýslu um breytingaratkvæði í þessa átt.
llann kvaðst ekki fá betur sjeð, en að uppá-
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gtunga I. þingmanns Árnessýslu mundivalda
hreppstjórum og hreppsbúum miklum erfiðleikum, og slíkir fundir mundu ilia sóttir um
heyannir og optar, enda væri ekki sanngjarnt
að bæta störfum á hreppstjóra, meðan þeim
væri ekki sjeð fyrir launum. Hann áleit
frumvarpið mikla rjettarbót, enda þótt lagaboðin ekki væru auglýst nema á haust- og
vorfundum.
Benidikt Sveinsson gat eigi sjeð betur,
en að landshöfðingi, með því að viðurkenna,
að lög væru eigi bindandi fyr en mönnum
væri gefinn kostur á að kynna sjer þau,
befði yfirgefið skoðun stjórnarinnar, því sjeu
stjórnartíðindin bindandi, þá hafi aukabirting
enga þýðingu, þó sending tíðindanna og útbýting þeirra, sem gjört sje ráð fyrir, kosti
cins mikil umsvif, eins og þinglesturinn. í
stað þessa hefði umboðsstjórnin vald til að
skipa hreppstjórum að senda bændum þingboðsseðil, það væri þó betra en prentun i
stjórnartíðindunum. Hann ítrekaði, að frumvarpið færi fram á nokkuð, sem væri alveg
móthverft íslenzku rjeltarfari, og taldi til birting á leiðarþingum, alþingi fram að 1801,
og síðan í landsyfirrjeltinum, og bað þingið
að rannsaka máiið ítarlega undir 3. umræðu.
Guðmundur Einarsson sagði, að þingmaður Árnesinga hefði sannfært sig um það
gagnstæða, er hann vildi sanna, sem sje, að
frumvarpið fylgdi einmitt þeirri skoðun, sem
drottnað hefði i fornöld; lögin hefðu öðlazt
gildi á alþingi, en eigi á leiðarþiogunum.
Grimur Thomsen: Þingmaður Árnesinga
hefði sagt, að það sem væri haganlegt, væri
sjer óviðkomandi, það yrði að láta undan
kröfum laga-hugmyndarinnar, en það væri
sem þingmanninum væri inislagðar hendur,
þar sem bann i kláðamálinu hefði viljað gjöra
ósamþykkt frumvarp að gildandi lögum með
því einu að láta birta það. Maður gæti þó
ætið krafizt þess, að hann væri sjálfum sjer
samhljóða. Hvað mólbáru þingmanns Dalamanna snerti, þá hefði landshöfðingi tekið
það fram, sem engum gæti dottið í hug að
efa, að ráðgjafinn sæi svo um, að lögin yrðu
prenluð á haganlegum tíina. Hann áleit ó-

fært að senda efri deildinni aptur frumvörp,
nema hættulegar misfellur væru á þeim, en
kvað svo fáa hafa lagzt á eitt með I. þingmanni Árnesinga, er hann sæi engan með
honum nema þingmann Skaptfellinga, svo
að sjer dytti í hug glæfraferðir Tordenskjolds,
er hann hefði eigi haft nema einn með sjer,
og sá hefði verið grálandi.
Halldór Fribriksson ítrekaði þann óhag,
er stæði af breytingaruppástnngunni, efbændum ætti að stefna saman einkum um hávetur, um vertíð eða heyannir, eða ef þeir
þyrftu að takast langferð á hendur fyrir sakir
þessarar birtingar.
Benidíkt Sveinsson sagði, að sjer þælti
merkilegt að þingmaðurinn skyldi vera á því
máli, að það liði heilir vetur bjer á landi,
áður lög yrðu kunn, og þó skyldi nú setja í
lög, að þau skyldu birtingariaust öðlast
hjer gildi 4 mánuðum eptir að þau væru
innfærð í stjórnartíðindin; það væri hryllilegt
til að vita, þegar um lögleiðslu sakalaga
væri að ræða.
Að umræðunni lokinni var gengið til atkvæða, og var
1, breytingaruppástunga fyrra þingmanns
Árnesinga felld með 12 atkv. gegn 7.
2, I. gr. frumvarpsins, eins og hún kom
frá efri deildinni, samþykkt með 14 atkv. gegn 3.
3, breylingaruppástunga I. þingmanns Árnesinga við 2. gr., náði einungis 8 alkv.
4, 2. gr. óbreytt samþykkt með 14 alkv.
5, að frumvarpið þannig orðað gengi til 3.
umræðu, var samþykkt með 17. alkv.

Breytingaruppástunga
við frumvarp til laga um breytingu á þeirri
tilhögun, sem hingað til hefur verið á birtingu laga og tiiskipana á íslandi.
í staðinn fyrir 1. gr. komi:
1. grein.
Frá 1. degi ágústmánaðar 1876 skal
þinglýsing sú á lögum og skipunum, sem
hingað til hefur við gengizt, vera úr lögum
nurnin. Frá sama tíma skulu iög og skip-
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anir um hvert efni sem er, og komi þau frá
konungi eða ráðherra íslands, prentuð I
stjórnartíðindum íslands deildinni A. Ska)
enginn rengja texta þann, og verða þá lögin skuldbindandi fyrir alla að 6 mánuðum
liðnum frá þeim degi, er það blað kom út,
sem þau cru birt i, nema lögin sjálf ákveði
öðruvisi.
Lög og skipanir skulu hreppstjórar birta
á hinum lögskipuðn hreppaþingum og bæjarfógetar á bæjarþingum. Beri bráða nauðsyn
til, kalla tjeðir embættismenn saman aukafundi til að birta lagaboð; í þingboðinn skal
ætíð getið, hver þau lög og skipanir eru, sem
birta á.
Alþingi, 20. júlí 1875.
B. Sveinsson. Páll Pálsson. G. Einarsson.
Páll Ólafsson.
Einar Gíslason.
Þorlákur Guðmundsson. I’órarinn Böðvarsson.
I’órður þórðarson.
Jón Sigurðsson.
Einar Guðmundsson. Snorri Pálssomi

Þriðja umræða
í neðri deild alþingis.
Á 18. fundi neðri deildar alþingis, 23.
dag júlimánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið til þriðju umræðu frumvarp til laga um
tilhögun á birtingu laga og tilskipana ásamt
breylingaruppástungu frá 11 þingmönnum.
I.andshöfðingt sagði, að þó breylingaruppástungan bætti nokkuð úr annmörkum
þeim, sem hann hefði tekið fram við þinginann Árnesinga, væri hún eigi síður mjög
óheppileg. Orðatiltækið «skyldi enginn rengja
texta þennan», þótli honum alls eigi við eiga
f lögum um birlingu Iaga, því eptir stjórnarskránni væru lögin byggð á samhljóða ályktun þings og stjórnar, þannig að sú samhljóðun rjeði fyrir texta þeirra; enn fremur
vantaði í breytingaruppástunguna, að á sjerhverju númeri stjórnarlíðindanna skyldi til
greindur útkomudagur þess; þessi ákvörðun væri alveg nauðsynleg, því blaðið yrði
sjálft að bera þann ákveðna frest með sjer,
og einmilt frá sjónarmiði þeirra,sem heimta,að
lögin sjeu kunngjörð, sje nauðsynlegt að hlut-

aðeigendurgeti ált það víst,frá hvaða tíma Iögin
geti öðlazt gildi. Hvað lengdina snertir á frestinum, sje, eptir því sem hann áður hafi greint,
engin þörf á, að hann, eptir póstfyrirkomulagi þvi, sem nú er, nemi meira en 4 mánuðum til þess, að hvert blað tíðindanna nái
að berast út um allt landið; það geli eigi
komið sljórninni að neinum notum, að láta
prenta lög í nóvember, desember eða janúar, og megi þess vegna eigi gjöra ráð fyrir
þvf, enda mætti eigi gleyma því, að það væri
á valdi alþingis sjálfs, að ákveða í hvert skipti
við frumvörp þati, er það hefði lil meðferðar,
dag þann, er þau, skyldu öðlast gildi. Þess
vegna beiddi hann þingið þess, að veita eigi
breytingaruppástungunni atkvæði sitt.
Benidikt Sveinsson vildi eigi taka upp
aptur það, er hann hefði sagt áður, um gallana á frumvarpinu. Að vísu hefði hann eigi
sjálfur ált þátt í þessari breytingaruppástungu,
en eigi að síður hefði hann ritað undir hana
nafn sitt, þar eð hún bætti úr þeim aðalannmörkum, sem væru á frumvarpinu; það
vantaði í þann viðbæti, sem snerti promúlgatío laganna; þessi frestur, sem hjer væri
nefndur, væri fyrir þá sök lengdur, að lögin
skyldu birt öllum, áður þau næðugildi,þaugætn
eigi orðið skuldbindandi, fyr en menn þekktu
þau, en aptur á móti væri það eigi annað
en lagakennsla að tilkynna lög, eptir að þau
væru orðin skuldbindandi fyrir alla. f>ess
vegna væri lengingin á frestinum aðalmergur
uppástnngunnar, að lögin næðu gildi með því
að birtast á lögskipaðan hált. Landshöfðinginn hefði tekið fram 3 atriði, er litu að
þrenns konar göllum. Væri sá fyrsti sá, að
eigi ætti við að setja : »og skal enginn rengja
texta þann». þessu kvaðst hann eigi samdóma. Það mætti vel vera svo, að stjórnarlíðindin væru eigi samhljóða frumritinu, en
þó skyldi stjórnin ábyrgjast, að þessi samhljóðan ætti sjer stað, og það því heldur,
sem frumritið kæmi aldrei fyrir almennings
sjónir. Viðvíkjandi því atriði, að tekinn skyldi
sá dagur til, þegar lagaboðið kæmi út í
stjórnartfðindunum, þá felldi hann sig betur
við það, er það glöggvaði fyrir, en bann
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sæi eigi, að það innibindi í sjer þann galla,
að uppástungan eigi að falla fyrir.
Einar Guðmundsson. Auk þess, sem
fram hefði verið fært, virtist sjer þessi birting á frumvarpinu svo ófullkomin, þegar
hreppstjóri skyldi birta á kirkjufundi. Bændur gætu farið á mis við það. þegar valdstjórnin heimtaði af alþýðu hlýðni við lögin, hefði
hún aptur heimtu á að eiga kost á að þekkja
þau.
Grimi Thomsen þótti óaðgengileg þau
fyrirmæli «skal engiun rengja texta þann»,
ef sú væri meiningin, að prentvillur mætti
eigi lngfæra, jafnvel þótt meiningarvilla væri;
á hinn bóginn væri dagsetning blaðsins nauðsynleg. þessir tveir gallar gerðu breytingaruppástunguna óhafandi. t’riðji gallinn væri
sá, að hreppstjórar væru taldir með embættismönnum, þó þetta væri eflaust órjett, og
eptir gildandi orðaþýðingu alls eigi ætti við.
Hann vildi því stinga upp á nefnd í málinu.
Var þegar gengið til atkvæða um, hvort
kjósa skyldi nefnd, og var sú uppástunga
felld með 11 atkv. gegn 9, og siðan lialdið
áfram umræðunum.
Guðmundur Einarsson sagði, sjer hefði
dottið i hug, þegar landshöfðinginn hefði talað: «nú höggur sá, er hlífa skyldi». Sjer
hefði semsje fundizt, áð herra landshöfðinginn gjörði of litið úr stjórninni, ef hún skyldi
eigi geta haft ábyrgð á því, að áreiðanlegur
texti kæmi út i stjórnartíðindunum af lagaboðunum, og sömuleiðis mætti ætla stjórninni
það, að hún sæi um, að sá dagur væri prentaður á blað tíðindanna, nær það kæmi út.
í þriðja lagi skyldi hann geta þess, að konferenzráð Magnús Stephensen teldi í ritum
sínum hreppstjóra meðal embættismanna, og
væri varlega farandi f að rengja hann.
Halldór Kr. Friðriksson gat eigi sannfærzt af ræðu þingmanns Árnesinga. |>að
fyrirmæli: «skal enginn rengja texta þann»,
hefði hann hvergi sjeð í lögum fyr; það gæti
verið einhver nýbreytni eða sjerleg speki;
en hún væri svo ólagaleg, sem framast mætti
verða. í’að yrði eigi öðruvísi skilið, en að
ætlazt væri til, að konungur skrifaði fyrst

undir lagaboðið í stjórnartiðindunum; en það
væri auðsjeð, hversu vel hugsað slíkt væri.
Alþýða ætti sjálfsagt að eiga kost á að kynna
sjer lögin, en kostur væri á þvf, þegar þau
lægju prentað fyrir hjá sýslumönnum og sýslunefndum, hreppstjórum, hreppsnefndum, prestum og alþingismönnum. Hannskildieigiíþví, að
alþýða væri bætt með þessu fremur en með
frumvarpinu, og þó birta ætti tvisvar á ári,
þá væri enginn fremur skyldur að mæta eptir
þingboðsseðlum á þeim samkomum, heldur
en á manntalsþingum.
Hann gæti heldur
eigi fundið, að uppástungan hefði bætt það,
sem til hafi verið ætlazt; hann sæi eigi, af
hverju eigi skyldi dagsetja blöðin, er kæmu
út, þegar eigi væri tekinn til í lögunum
sjálfur löggildingardagur; heldur eigi gæti
hann sjeð, að ákvörðunin ( siðara parti fyrri
greinar byndi nokkurn, fremur en ákvörðunin
i frumvarpinu frá efri deildinni; því þegar
gildi laganna væri miðað við hina framantöldu 6 mánuði, þá væru þau bindandi orðin,
án tillits til hvort þau væru bírt á hreppaþingum eða eigi, og hann sæi því eigi fremur takmörkun f þessari ákvörðun, en í því,
sem borizt hefði hingað úr efri deildinni, og
ef lögin ættu fyrst þá að ná lagagildi, er þau
væru birt á hreppasamkomum, þá væri það
hrein og bein mótsögn við það, að þau væru
gild orðin eptir 6 mánuði, frá því þau væru
prentuð í stjórnartíðindunum.
Snorri Pálsson vildi leyfa sjer að leiðrjetta þingmann Gullbringusýslu, þar sem
hann hefði sagt, að hreppstjórar væru eigi
embæltismenn; öðruvísi ætlaði þó Instrnx
24. nóvembr. 1809, þar væru þeir taldir embættismenn; bann fmyndaði sjer, að það sæti
eigi á sjer að tala nm tímalengd viðvikjandi
birlingu lagaboða, þvi væri áður nægilega
svarað; en ef hann hefði skilið landshöfðingja rjett, þá hefði alþingi vald til þess að
ákveða, hvaða dag sjerstök lög skuli öðiast
gildi.
Tryggvi Gunnarsson kvað málið hljóta
að ganga til efri deildar aptur, ef breytingaruppástunga þessi næði samþykki, og þótti
óheppilegt, ef svo færi, því efri deild sam-
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þykkti naumast frumvarpið þannig lagað.
Aðalbreytingin væri þó eigi önnur, en 6 mánuðirnir væru seltir í staðinn fyrir 4 mánuði,
og kysi hann þannig eplir málavöxtum að
fella uppástunguna, en mæla fram með frumvarpinu, eins og það hefði komið frá efri
deildinni.
l'órarinn Böðvarsson gat eigi skilið í,
að gallar væru svo miklir á nppástungunni, að
hún væri óhafandi; það væri þó veruleg bót,
að lengdur væri tíminn, en birtingaraðlerðin,
sem væri í frumvarpi efri deildarinnar, þætti sjer
óhafandi, enda hefði hún eigi verið við höfð
frá því birting af stólnum var af numin. ðlenn
færu eigi til kirkju til að heyra lög lesin og
gætu eigi vitað fyrir, nær þau yrðu lesin;
sem stæði væru mörg branð prestlaus í landinu og þess vegna sjaldan messað á sumum
kirkjum einkum á vetrnm; yrði þessi birting
við kirkjur mjög víða sama og engin birting.
Jón Sigurðsson sagðist einn sinni ekki
hafa ætlað sjer að taka framar til máls i
þessu máli, en sjer færi likt og karlinum sem
sagði «sig langaði lika til að koma i kórinn,
þegar aðrir syngju».
Hann sagði sjer virtist, að þetla mál, sem hjer væri til umræðu,
væri líkast barnaglingri, sem stjórnin hefði
kastað inn á þingið handa þingmönnum til
að leika sjer að, enda væri þingið farið að
hringla með það eins og eitthvert barnagull.
Hann kvað hið eina ráð, úr þvi sem komið
væri, það að fella frumvarpið.
Landshöfðingi kvað það misskilning, sem
komið hefði fram af hendi þingmanns Dalamanna; hann hefði einungis tekið það fram,
að fyrirmælið: «skal enginn rengja texta þann»
ætti alls eigi við í lögum um birtingu iaga;
en þar sem látin hefði verið sú skoðun f
ljósi, að frumvarpið væri lakara en það fyrirkomulag á birtingu laga, sem áður hefði
verið, þá skyldi bann einungis geta þess, að
það væri fyrst nú við 3. umræðu, sem þessi
skoðun hefði komið fram, og þess vegna
þætti sjer eigi nauðsyulegt að svara henni.
Að umræðunni lokinni var gengið til atkvæða, og kom fyrir:

1. Breylingaruppástunga frá II þingmönnum við 1. grein frumvarpsins samþykkt
með 12 atkvæðum gegn 8; var þannig 1.
grein frumvarpsins fallin,
2. 2. grein frumvarpsins samþykkt með IC
alkvæðum.
3. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða.
4. Frumvarpið í heild sinni samþykkt með
12 atkvæðum gegn 7,
og var það þnnnig sent aptur til efri
deildarinnar þannig orðað.
FRUMVARP
til laga um breytingu á þeirri tilhögun, sem
hingað til hefur verið á birtingu laga og lilskipana á íslandi.
1. grein.
Frá 1. degi ágústmánaðar 1876 skal
þinglýsing sú á lögum og skipunum, sem
hingað til befur við gengizt, vera úr lögum
numin. Frá sama tíma skulu lög og skipanir um hvert efni sem er, og komi þau frá
konungi eða ráðherra íslands, prentuð í
stjórnartíðindum íslands deildinni A. Skal
enginn rengja texta þann, og verða þá lögin
skuldbindandi fyrir alla að 6 mánuðum liðnum frá þeim degi, er það blað kom út, sem
þau eru birt í, nema lögin sjálf ákveði öðruvisi.
Lög og skipanir skulu hreppstjórar birla
á hinum lögskipuðu hreppaþingum og bæjarfógetar á bæjarþingum. Beri bráða nauðsyn
til, kalla tjeðir embættismenn saman aukafundi til að birta lagaboð; í þingboðinu skal
ætíð getið, hver þau lög og skipanir eru,
sem birta á.
2. grein.
Viðvíkjandi birting þeirra tilskipana,sem
stjórnarvöldin á Islandi samkvæmt lögum
geta gefið út, skulu þær reglur haldast, sem
hingað lil hafa gilt.

BREYTINGARUPPÁSTUNGA
við frumvarp til laga um breyting á þeirri
tilhögun, sem hingað til hefur verið á birting laga og tilskipana á fslandi, eins og það
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var samþykkt af neðri deild alþingis við 3. þar hrakin, og að þeim fundið. En þar sem
umræðu á fundi 23.júlímán. 1875.
nú væri fram komin uppástunga um, að 4
Frá Eiríki Kúld, þingmanni Barðstrendinga. mánuðum yrði breytt i 6 mánuði, ætlaði hann,
að til sátta gæti gengið milli deildanna, því
Að ( stað 1. gr. komi svo lálandi grein. varla gæti hann skilið að neðri deildin lijeldi
1. grein.
svo fast við sinn keip, að hún eigi fjellist nú
Frá 1. degi ágústmán. 1876 skal þing- á frumvarpið, eins og það fyrst kom frá
lýsing sú á islenzkum lögum og tilskipunum, þessari deild.
sem nú er lögboðin, vera úr lögum numin.
Benidikt Kristjánsson kvaðst verða að
Frá sama tíma skal það vera skuldbindandi láta álit silt í Ijósi í þessu máli; hjer væri
birting gagnvart öllum, bæði á lögnnum, og um tvennt að velja, um frumvarp neðri deildá skipunum konungs og stjórnarráðanna, — arinnar og breytingaruppástungu hins hátlen þar með eru talin opin brjef, auglýsing- virta varaforseta, og yrði hann fyrir sitt leyti
ar, reglugjörðir, erindisbrjef og samþykktir o. heldur að aðhyllast frumvarp það, er sams. frv. — að þau eru prentuð í sljórnartíð- þykkt hefði verið ( neðri deild þingsins, því sjer
indum fslands, deildinni A, og ná þá lög og fyndist, að út úr því mætti lesa það, sem
tilskipanir gildi, er 6 mánuðir eru liðnir frá væri aðalkjarni þessa máls, og sem beinlínis
þeim degi, er blað það, sem þau eru aug- væri nauðsynlegt til þess, að lögin hefðn
lýst (, kom út, nema lögin eða tilskipanirnar nokkra skuldbindandi skyldu fyrir landslýðsjálfar mæli fyrir um, hve nær þau verði gild. inn, en það væri, að almenningi gæfist kostÁ hverju blaði stjórnartiðindanna skal til- ur á, að kynna sjer lögin, er hann síðar
meir ætti að hlýða. En þetta gæti hann eigi
greina, hvaða dag það hafi komið út.
Hreppstjórar skulu birta almenningi sem fundið (breytingaruppástungu þeirri, er hjer
allrafyrst á kirkjufundum og öðrum mannfund- lægi fyrir, því sjer virtist, að eigi lægi annað
um lagaboð þau og annað, er hjer ræðir um. í henni en það, að prenla skyldi lögin í
stjórnartíðindunum og svo bíða i 6 mánuði,
þar til þau öðluðust gildi, en að eigi væri
gjört ráð fyrir, að þau skyldi birta á því
EIN UMRÆÐA
tímabili, nema ef tækifæri kynni að gefast.
í efri deild alþingis.
Á 23. fundi efri þingdeildarinnar, 29. Annars virtist sjer mál þetla vera komið í
dag júlímán., kom samkvæmt dagskránni til slíkt óefni, að hann fyrir sitt leyti helzt vildi
einnar umræðu frumvarp til laga um breyt- slá gálga yfir það, og að það yrði látið falla
ingu á þeirri tilhögun, sem hingað til hefur niður, enda þótt það mætti virðast hálf-undverið á birling laga og tilskipana á íslandi. arlegt, að svo lílið mál skyldi vefjast svo
(Samþykkt af neðri deild alþingis við 3. fyrir þinginu, að til slíks þyrfti að koma, en
það væri komið af þeim ástæðum, að sumir
umræðu á fundi 23. júlí 1875).
Eiríkur Kúld sagðist eigi ætla að fara eigi vildu taka til greina, hve nær lögin væru
mörgum orðum um breytingaruppástungu þá, prentuð, nema því að eins, að mönnum um
er hjer lægi fyrir, en sjer fyndist þó, að hún leið gæfist kostur á að kynna sjer lögin, þvi
að minnsta kosti væri betur orðuð, en frum- þetta væri nauðsynlegt skilyrði fyrir því, að
varp stjórnarinnar og breytingar þær, er hin þau gætu verið skuldbindandi fyrir þann, sem
neðri deild hefði gjört við það. Hann kvaðst ætti að hlýða þeim, hinir aptur á móti, og
með engu móti geta fallizt a þessar breyt- sem kannske væru fleiri, hefðu álitið þetta
ingar neðri deildarinnar, eins og þær lægju einskis vert; hefðu hinir fyrri því heldur
fyrir, þvf að það væri sumt f þeim, er hefði slakað til, og það um of.
hneykslað sig t. a. m. þessiorð: «skai enginn
Sighvatur Ámason sagði, að mál þetta
rengja» o. s. frv., enda þótt þau hefðu verið | sýndist ekki mikið á pappírnum, en það hefði
60
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þó orðið stórt í meðferðinni, og mundi hjer
sannast hið forna móllæki, að eigi væri
minni vandi að gæta fengins tjár en afla;
kvaðst hann skoða þetta mál svo, að betur
hefði það verið óbreytt, og að látið hefði
verið standa við hið gamla, sem í rauninni
væri bezt, en gjöra þær breytingar, er nú
væru fram koinnar ; að þetta væri svo,
sýndu bezt vafningar þeir, er nú værn
komnir fram, þar sem menn eigi hefðu
getað fundið neitt betra fyrirkomulag á birtingu laganna, en áður hefði verið.
Menn
væru hjer að tala nm, hve áríðandi það væri,
að þegnarnir fengju tækifæri til að kynna
sjer lögin, áðnr en þau öðluðnst gildi, en
hver væri þá meiri trygging en hin gömlu
manntalsþing, sem væru bæði lögskipaðir
fundir og fjölsóttarí en allir aðrir fnndir;
rnenn hefðu nú að vísu fundið það að þeirri
birtingu, eins og tekið væri fram í ástæðunnm fyrir frumvarpi stjórnarinnar, að sýslumenn Ijetu sjer það orðið nægja, eingöngu
að lesa upp fyrirsögn og dagsetningu lagaboðanna, í stað þess að lesa þan sjálf, og
svo einnig það, að þeir hefðu svo mörgum
annarlegum störfum að gegna, að þeir eigi
gætu sinnt þessu; það liefði því verið stnngið upp á því, að hreppstjórar skyldu gjöra
þau almenningi kunn á hreppaþingum, og
ætlað, að með því væri meiri trygging fengin fyrir því, að birtingin næði tilgangi sínum, en hann kvaðst þó halda, að hreppsljórar einnig hefðu nógum öðrum störfum að
gegna, þar sem þeir optlega væru oddvilar
hreppsnefndanna og auk þess yrðn að nota
tækifærið haust og vor á hreppaþingunum til
þess, að ráðslaga um ýms sveitarmálefni, er
þeir fyndu knýjandi ástæðu til að hugsa um.
þvi miðnr væri nú þessi breyting á birtingu
laga komin svo langt, að eigi mundi tjá að
slá stryki yfir hana, hversu fúslega sem hann
gæti óskað þess.
Sjer virtist nefnilega, að
þessi birlingarmáti væri fremur apturför en
framför frá því, sem hefði verið; það væri
einnngis til þess, að draga ákvörðunina um
gildi laganna til Danmerkur og út úr sjálfu
landinu. j>ar sem talað væri um, að lögin

skyldu hafa gildi 4 eða 6 mánnðum frá því,
að þau væru prentuð í deildinni A af stjórnartíðindunum, þá vildi hann síður aðhyllast
4 mánuði, því vel gæti farið svo, að sá tími
væri úlrunninn, þegar lækifæri gæfist aðauglýsa þau á hreppaþingum eða kirkjufundum, og þeltta væri þó án alls efa miklu
verra fyrirkomulag, en áður hefði verið, og
vildi hann því I þessu lilliti af tvennn illu
laka hið skárra,
Hjer lægju nú fyrir 2—3
breytingar frá því, sem áður hefði verið:
stjórnarfrumvarpið, breyting neðri deildarinnar og breytingaruppástunga þingmanns
Barðstrendinga. það væri að vísu ekki ólíklegt, að fyrst neðri deildin hefði náð þessu
samþykki frá sinni hlið, sem hjer lægi fyrir,
að efri deildin mundi bíða ósigur, þegar
deildirnar kæmu saman, en samt sem áður
inundi hann, sem skásta úrræði, sem nú
væri um að velja, gefa atkvæði sitt fyrir breytingaruppástungu þingmanns Barðstrendinga.
Eiríkur Kúld sagði, að sjer fyndist
þingmaður Bangæinga nokkuð fastheldinn
við hið gamla, og liti eigi svo út, sem hann
vildi hafa neina af þessum breytingum, heldur halda hinitm gömlu manntalsþingum, og
það enda þótt allir hefðn viðurkennt, að
menn á þann hátt, er hjer ræddi um, hefðu
miklu betri og vissari veg til að kynna sjer
lögin, en áður hefði verið. Þar sem þingmaður þingeyinga sagði, að engin ákvörðun
væri um það, að lögin yrðu birt, næði nú
engri átt, þar sem beinlínis væri tekið fram
í frumvarpinu, að lögin skyldu fyrst öðlast
gildi að 6 mánuðum liðnum, og líklegt væri
þó, að menn kæmu einhvern tfma á þvf tímabili til kirkju eða annara mannfunda, og
mætti þetta því varla heita breyting til hins
lakara.
þingmaður Rangæinga hefði talað
um, að þessi birtingarmáti, er hjer ræddi
um, væri að draga gildi laganna til Danmerkur og úr landinu, en sjer virtist hið
mótsetta, að hjer væri einmitt verið að draga
birtinguna inn í landið. það væri allt annað
mál, þó þingmaðurinn eigi vildi, að íslenzk
lög væru birt f Danmörku. Hvers vegna að 6
mánuðir eigi væri nægilegur tfmi til þess, að
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lögin yrðu birt og næðu gildi, kvaðst hann
heldur eigi geta skilið, þar sem alþingið gæti
tekið til, hvenær lögin skyldu öðlast gildi, ef
annars kæmi til, að þyrfti að fresta löggildingunni. j>að væri því að berjast við skugga
sinn og verja það, sem hingað lil hefði verið
álilið óbrúkanlegt, þegar þingmaður Rangæinga heldur vildi halda hinum gamla birtingarmáta; manntalsþingin mættu því að
minnsta kosti vera betur sótt hjá honum,
en alstaðar annarstaðar.
J>að væri því að
sínu áliti enginn betri birlingannáti, en einmitt á kirkjufundum, því að fara að kalla
menn saman, kannske 7—8 sinnum á ári,
hefði líklega vel mikinn kostnað í för með
sjer, og hætt væri við, að fáir yrðu til að
gegna slíku.
Bergur Thorberg kvað það gegna furðu,
hve örðugt uppdráltar svo einfalt mál, sem
þetta væri, ætlaði að eiga, og hversu það
vefðist fyrir þinginu; hjer væri að kjósa um
frumvarp neðri deildarinnar og breytingaruppástungu þingmanns Barðstrendinga, og
gæti sjer eigi blandazt hugur um, að halda
sjer heldur að breytingaruppástungunni, því
að hún væri að öllu leyti eins og frumvarp
það, er efri deildin hefði samþykkt áður, að
þvi einu undan teknu, að 4 mánuðum væri
breytt í 6 mánuði; þar sem þingmaður |>ingeyinga hefði tekið það fram, að frumvarp
neðri deildarinnar gæíi mönnum betri kost
á, að þekkja lögin, áður en þau öðluðust
gildi, þá kvaðst hann eigi geta skilið þetta,
þar sem löggildiiigin í hvorutveggja, bæði
frumvarpi neðri deildarinnar og breytingaruppástungunni væri skilyrðislaust bundið við
Gmánaðatíma; þá kæmi hin seinni ákvörðim
í fyrstu grein i frumvarpi neðri deildarinnar,
er segði svo fyrir, að hreppstjórar skyldu
birta lögin á hreppaþingum, en þetta væri
enginn kostur fram yfir frumvarp efri deildarinnar, því að það tæki einmitt hið sama
fram, þótt það aö vísu ællaðist til, að birtingin færi fram á annan hátt, og gæti hann
eigi betur sjeð, en að sú ákvörðun í breytingaruppástungunni hefði mikla kosti fram
yflr það, er til væri ætlazt í frumvarpi neðri

deildarinnar, og væru 6 mánnðir fullkomlega
nægilegur tími, ef ákvörðuninni væri hlýtt,
en eptir því, er frumvarp neðri deildarinnar
fyrirskipaði, gæti það hæglega farið svo, að
meir en 6 mánuðir væru liðnir frá því lagaboðið kæmi út, og þar til næsta hreppaþing
yrði haldið.
Frumvarp neðri deildarinnar
hefði að vísu einn kost, sem suniir köliuðu,
og það væri, að enginn mætti rengja textann, og villan yrði því að standa, ef eitthvað hefði misprentazt, sem þó eigi væri ómögulegt, að gæti komið fyrir.
t’ingmaður
Rangæinga hefði talað um hinn ágæta fjársjóð, sem menn ættu í þinglestri laganna,
en hann kvaðst eigi geta verið bonum samdóina í því, þar sem allir yrðu að játa, að
það væri mjög ófullkominn máti að birta
mönnum lög á, því bæði væri það ómögulegt, að koma því við að lesa upp öll lögin,
og þó nú svo væri, að þetta mætli gjöra,
væri hælt við, að mönnum mundi leiðast að
heyra svo langan upplestur, eins og t. a. m.
ef lesa ælti upp öll hegningarlögin, og afleiðingin yrði þá sú, að menn lærðu næsta
lítið, ef inenn eigi nenntu að taka eplir; svo
væri það og aðgætandi, að á manntalsþingin
kæmu miklu færri,eirina helzt bændur, en aplur
á kirkjufundina kæmu menn af öllum stjeltum, og væri það því miklu óhagfelldara að
lesa lögin upp á manntalsþingum,þegar það ælli
að vera til að kynna mönnum þau, og yrðu
líklega jafnvel þeir að játa þelta, er gjörðu
svo mikið úr uppleslrinum. Kvaðst liann loks
vona, að samkomulag næðist milli deildanna,
því ófært væri það, ef mál þetla vefðist svo
fyrir deildunum, að það á endanum yrði að
falla niður.
Jón Hjaltalín sagðist finna ástæðu til
að hrósa hinum heiðraða þingmanni Rangæinga fyrir ræðu sína seinast. Hann væri
honum alveg samdóma í því, að einatt gæti
það verið tóm nýjungagirni manna, er lægi
til grundvallar fyrir þessum sífelldu breytingum, er menn væru opt svo fljótir á sjer
að vilja hafa fram. Hann þekkti mörg dæmin til þessa.
Við hefðum fengið t. a. m.
núna 4 «pharmacopeur» hverja eptir aðra, og
60*
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Ijeli nærri, að hver væri annari verri; eins
niundi geta verið tim lögin stundum, þegar
verið væri á alla vegu að tæta þau í sundur.
þingmaður Rangæinga hefði því að sinni
hyggju, eins og Englendingurinn sagði: «hitt
naglann á höfuðið». Það væri varlega farandi í það, þegar eilthvað væri orðin rótgróin landsvenja, að fara að hreifa við því;
það væri eigi ávallt breytt til batnaðar. Vaninn væri líka nokkurs konar lög, eins og Englendingar hefðu að máltæki («the custom
is law»).
En hvað nú snerti málið sjálft, þá væri
iijer um 2 breytingar að ræða frá hinu fyrra
frumvarpi, eins og það hefði verið samþykkt
af þessari deild um daginn, og þegar hann
Jiti á þær, gæti sjer eigi blandazt hugur um,
að fallast heldur á breytingaruppástungu hins
hátlvirta varaforseta. Hann ællaði sjer ekki
að fara langt út i að tala um breytingu þá,
er neðri deildin hefði samþykkt; hann ætlaði að eins að benda á þessa hugmynd neðri
deildarinnar um «infallibilitas» eða óskeikanlegleika; sjer virtist hún ekki eiga alls kostar
við, þar sem um mannaverk væri að ræða,
eins og þessi lög óneitanlega væru, þó þau
væru komin breytt frá neðri deildinni, og
það sæi maður á breytingaruppástungu hins
liáttvirta varaforseta, að eigi hefði hann ætlazt lil slíks óskeikanlegleika, og væri hann
þó geistlegur maður.
Stefán Eiríksson sagði, að mál þetta
hefði í fyrstu sýnzt lítilfjörlegl, en það hefði
þó undarlega vafizt fyrir þinginu, og lití út
fyrir, að útganga þess mundi verða tregari,
en inngangur þess í þingdeildirnar.
Væri
hann enn á sömu meiningu, eins og hann
hefði við hinar fyrri umræður máls þcssa
látið í Ijósi, að ekki hefði verið nauðsynlegt,
að breyta nokkuð frá stjórnarfrumvarpinu,
því þelta 6 mánaða takmark, sem neðri deildin hefði tekið, væri auðsjáanlega ekki til annars en tefja fyrir, að lögin gætu öðlazt gildi.
Að fara að kalta saman aukafundi, eins og
stungið hefði verið upp á, mundi bæði verða
þýðingarlílið, og svo efaðist hann um, að þeir
yrðu sóttir. I’að væri því miklu betur til

fallið, að birta lögin á kirkjufundum, eins
og þessi deild befði i fyrstunni stungið upp
á, sem bæði væri eptir eðli sinu tíðir, og
svo væru þar menn af öllum stjettum, sem
hlýddu á upplesturinn, en á breppaskilaþingum væru að eins bændur, og það opt mjög
fáir. Að gjöra því að skyldu að birta lögin
á hreppaþingum, væri miður til fallið, þar
sem þau eigi væru nema tvisvar á ári. Að
fara að láta hreppstjóra kalla saman líða fundi
í þessu skyni, ætlaði hann, eptir því sem
hann þekkti til í sveiturn, árangurslítið og
jafnvel ógjörandi, eins og bann hefðí sýnt
fram á. Menn mundu almennt varla fara að
hlaupa frá vinnu sinni, hvernig sem á stæði,
hvort það væri um heyannir eða endranær,
til að heyra lesin upp eitt eður fleiri lagaboð. Hann kvaðst því gefa atkvæði sitt fyrir
breytingaruppástungu hins háttvirla varaforseta, með þvf hann áliti það mjög óheppilegt, ef þingdeildin nú færi að gefa atkvæði
ofan i sjálfa sig, og hlaupa eptir uppástungum neðri deildarinnar, sem ættu miklu betur
við i þessu máli.
Benidikt Kristjánsson kvaðst verða að
segja með þingmanni Skaptfellinga, að enn
væri skoðun sín á málinu hin sama og áður, nefnilega sú, er hann að nokkru leyti
hefði látið í ljósi í breytingaruppástungu
þeirri, sem hann og annar heiðvirður þingmaður hefðu komið fram með í upphafi þessa
máls, og með því nú sjer virtist breyting
neðri deildarinnar fara nær þessari sinni
breytingu, væri sjer nær skapi, að hallast
heldur að henni, þótt hann á binn bóginn
játaði, að þar væri eigi nægilega skýrt lekið
fram, að nota skyldi 6 mánaða frestinn til
að gjöra almenningi kunn Iögin, þannig að
full trygging fengist fyrir því, að þeir, er
lögunum ættu að hlýða, hefðu átt kost á
að þekkja þau. En því síður væri þó nokkur trygging gefrn fyrir þessu í breytingaruppástungu þingmanns Barðstrendinga. Síðari kaíli greinarinnar væri í lausu sambandi
við hinn fyrri. í síðari kafla uppástungunnar væri að eins leiðbeining gefin i þá átt, að
hreppstjórar skyldu svona við tækifæri birta
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almenningi lögin; og þótl þeir nú gjörðu það
í tæka tíð, hefði sú birting enga lagalega
verkun; eptir uppástungunni væri það birtingin ein í stjórnarlíðindunum, deildinni Á,
sem reyndar væri ekki annað en prentun
eða útgáfa laganna, sem ætti að hafa skuldbindandi afl gagnvart hlutaðeigendum, hvort
sem þeim hefði gefizt kostur á að heyra þau
eða eigi. En f frumvarpinu, eins og það
kæmi frá neðri deildinni, væri þó seinni liður 1. greinar að nokkru leyti samsíða ákvörðun fyrra liðsins.
þótt birtingin þar
væri bundin við hreppaþingin, gæti maður
gjört ráð fyrir, að 6 mánaða fresturinn mundi
að jafnaði nægja, og sá væri kostnrinn, að
gjört væri ráð fyrir, að upplestur laganna á
þessuni þingum skyldi vera skuldbindandi
f'yrir hlutaðeigendur. Hinn háttvirti 5. konungkjörni þingmaður hefði fundið að því, að
inn f frumvarp neðri deildarinnar hefði verið
tekin þessi orð: «Enginn skal rengja texta
þann», og þótt liggja í þvf einhver «infallibilitets»hugsun. Hann ætlaði, að þetta væri
misskilningur og einmitt vottur um, að þingmaðurinn væri fallibilis, því að hjer væri eigi
talað um annað, en að löggjaflnn skyldi hafa
ábyrgð á því að texti laga þeirra, er birta skyldi
landslýðnum, væri hinn eini áreiðanlegi, og
sú ábyrgð gæti varla verið mannlegum kröptum of vaxin. Raunar væri eigi ómögulegt,
að stafur gæti misprentazt í lögunum, eins
og allir vissu, en þá ætti sljórnin hægt með
að ráða bót á því í tækan tfma. Hann vissi
eitt dæmi til þess, að lög hefðu þannig komið
rangprentuð til landsins, en þá hefði stjórnin
verið búin að leiðrjetta það, áður en þau
hefðu verið þinglesin. Að öðru leyti þættu
sjer þingmenn vera helzt of sýtingssamir með
koslnaðinn, er af hinni einu tryggjandi birtingaraðferð leiddi. Ef menn meltu lítils
mikilsvarðandi rjettindi, þá gæti hann skilið
það, enda væri það hverjuin í sjálfsvald selt,
að hafna þessum rjetlindum sínum, með því
að spara sjer ómak, en hið opinbera hefði
þá leysl skyldu sína. Sjer þætti lítlu skipla
um kostnað og ómak á móti því, ef hið op-

inbera sneiddi sig hjá þeirri skyldu, að birta
lögin þeim, er ættu að hlýða þeim.
Ásgeir Einarsson sagði það liti svo út,
sem allir gjörðu sjer nú að skyldu að tala
sem mest, og þætti sjer því ráðlegast að vera
sem stuttorðastur.
Viðvíkjandi þessari ákvörðun, að «enginn skuli rengja texta laganna», þá vildi hann kalla hana fremurprentvillu, eu hugsunarvillu. Þingmaður Þingeyinga hefði þó tilfært dæmi upp á, að rangprentazt hefði lagaboð. Ætli þá hefði eigi
verið ónotalegt, liefði eigi mátt rengja texta
þann? En viðvíkjandi þvf, að birta lögin á
hreppaþingnm, þá væri það miklu síður tilfallið, þau væru eigi nema haust og vor,
þá væru kirkjufundirnir þó mun tíðari, enda
þótt maður gjörði ráð fyrir, að fólk væri ókirkjurækið. þá ælti nú að bæta úr liinni fyrnefndu ákvörðun með því að bæta við, að
kalla skyldi saman aukafundi, þegar bráð
nauðsyn bæri til. En þá væri aptur mikill
munur á, hver nauðsynin væri, t. a. m. hvort
menn ættu að koma til að hlýða á lagaboð
um löggildingu nýs verzlunarstaðar, eða lagaboð um, að nýir skattar væru lagðir á. það
gæti orðið eitthvað hneykslanlegt úr þessu.
Sighvatur Árnason sagði, að þingmaður
Þingeyinga hefði dregið sterkari ákvörðun út
úr seinna lið I. greinar í frumvarpi neðri
dcildarinnar, en hann gæti gjört, þar sem
hann hefði viljað leiða f Ijós, að þar væri
ætlazt til, að gildi laganna skyldi vera jafnhliða hinu bundið við upplesturinn á hreppaþingunum, er haldin væru i því skyni, að birta
lögin.
Hefði þetta falizt í ákvörðun neðri
deildarinnar, þá hefði sjer eigi blandazt hugur um að fallast heldur á hana, því að það
væru þó tveir lögskipaðir fundir. Hinn háttvirti 3. konungkjörni þingmaður hefði ætlað,
að upplestur sýslumannanna á manntalsþingum mundi fremur leiðast mönnum, og menn
mundu ekki Iæra mikið af honum. Það væri
nú raunar máske vel virðandi gelgáta, að
mönnnm mundi fremur geðjast að upplestri
hreppstjóranna. I’að væri þá líklega bezt til
fallið, að skipta um, eins og nú brygði fyrir,

478
og gjöra hreppstjórana að sý9lumönnum, eins
og bændur að amtmönnum.
Jón Pjetursson sagði, að hjer væri nm
tvennt að velja, frumvarpið eins og það nú
kæmi frá neðri dei Idinni, og breytingaruppástungu hins háttvirta varaforseta.
Þó sjer
raunar þætti frumvarp neðri deildarinnar
ekki rjett vel orðað, þá væri þó meining
þess sannarlega betri, en breytingaruppástnngunnar. Sjer gæti yfir höfuð aldrei skilizt, að heiintað yrði, að menn hlýddu lögunum, án þess þeim væri gefinn kostur á, að
vita nokkuð um þau. í breytingaruppástungunni væri ekkert hirt um þetta, heldur rígbyndi hún gildi laganna við vissan tíina. En
það væri líka annað I uppástúngunni, sem
væri enn verra, og að sínum dómi alveg óhafandi; það væri þessi ákvörðun í seinni
liðnuin i I. grein, að hreppstjórar skuli sem
allrafyrst birta almenningi lögin við kirkjufundi og á öðrum mannfundum. Þetta hefði
alls euga lagaþýðingu, því að gildi laganna
væri ekkert bundið við þessa lausu ákvörðun,
en menn mundn víst kannast við það, að í
lögum ætti ekkert það að slanda, er enga
lagaþýðingu hefði. Svo væri nú bælt við:
og á i'öðrum mannfundum». Hvaða mannfundir mundu það vera? Mundi þá eiga að
gjöra hreppstjórunum að skyldu að koma
alstaðar, þar sem menn kæmu fjölmennt
saman? það væru mannfnndir. Þeir ættu
þá eptir því, að koma að birta lögin, t. a. m.
í rjettum, á þingum og í veizlum og þegar
gratið væri; þar væri opt margt manna saman komið. En ætli þeir þættu ekki þar óvelkomnir gestir með lagalestur sinn. Sig
minnti, að Jónsbók kallaði slíka menn, er
kæmu óboðnir í veizlur, boðflennur. þetta
sýndi, að ekki væri vanþörf á að vanda ofurlítið orðfærið. Hann gæti þess vegna ómögulega fallizt á þessa uppástungu, og af tvennu
illu mundi hann heldur hallast að frumvarpi
neðri deildarinnar.
I.andshöfðinginn tók það fram, að enda
þótt hann áliti lengingu þá á frestinum frá
4 mánuðum í 6 mánuði, er gildi laganna
gagnvart þegnunum væri bundið við, óþarfa

i sjálfu sjer, þá skyldi liann þó með tilliti
til þess, er fram væri komið I málinu, mæla
með nppástungu hins liáttvirta varaforseta.
Með tilliti til alhugasemda þeirra, er hinn
háttvirli 4. konungkjörni þingmaður hefði
komið fram með, viðvíkjandi ákvörðuninni í
síðari lið l.greinar um, að hreppstjórar skuli
birla almenningi sem allrafyrst lagaboðin o.
s. frv., þá ætlaði hann nlveg ónauðsynlegt,
að ræða þau orð nú, því að þau væru einu
sinni samþykkt af þessari deild.
Jón Pjetursson kvaðst aldrei hafa samþykkt þessi orð, og sjer virtust þau enn óhafandi.
Eiríkur Kúld sagðist alls ekki geta verið
hinum háttvirta konungkjörna þingmanni
samdóma um, að sú ákvörðun, er hjer ræddi
um, væri óhafandi — það væri raunar hreystilega talað — heldur yrði hann að álíta hana
einmitt nauðsynlega til þess að gefa almenningi kost á að kynnast lögum þeim, er
hann ælli að hlýða, og þetta atriði væri einmilt það, er þessi þingmaður og þingmaður
þingeyinga hefðu verið að berjast ákafast
fyrir. Hinum hæstvirta landshöfðingja væri hann
í sjálfu sjer alveg samdóma um, að 4 mánaða fresturinn væri nægilega langur, en hann
belði haldið ákvörðun neðri deildarinnar um
6 mánaða frestinn í þeirri von, að það
mundi geta leitt til samkomulags milli deildanna.
Sighvatur Arnason sagðist ætla að taka
það fram viðvfkjandi orðum hins háttvirta
4. konungkjörna þingmanns, að hann gæti
ómögulega álitið hreppstjórana vera neinar
boðflennur á hreppaþjngum haust og vor, og
það væru líka mannfundir.
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, var gengið til atkvæða i málinu, og fjell atkvæðagreiðsla þannig:
1, Breytingaruppástunga þingmanns Barðstrendinga samþykkt með 8 alkvæðum
gegn 1.
2, Frumvarpið með áorðinni breytingu í
beild sinni samþykkt rneð 8 atkvæðum
gegn 1.
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EIN UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á 26. fundí neðri deildar alþingis, 2.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt
dagskránni til einnar umræðu frumvarp til laga
um birtingu laga og tilskipana.
Benidikt Sveinsson kvaðst áður hafa
vakið athygli deildarinnar á því, að frumvarp
stjórnarinnar kæmi í beina mótsögn við eðli
allra þeirra laga, sem þjóð, er löggjafarvald
hefði, gæti verið þekkt fyrir að láta koma
frá hendi sinni, og ( beina mótsögn við
sljórnarskrá íslands, og loksins I beina mótsögn við allt það, er væri samkvæmt og
samboðið rjeltarsögu íslands.
f»etta hefði
og deildin að nokkru leyti viðurkennt með
breytingum sínum við frumvarpið, og efri
deildin líka. Báðar deildirnar hefðu breytt,
og neðri deildin eptir ællun sinni til bóta.
En ef efri deildinni hefði mistekizt að laga
stjórnarfrumvarpið, þá hefði henni sannlega ekki síður mistekizt að laga þetta.
Hann kvaðst nú vilja vekja athygli deildarinnar á þvf, hvort það væri eðlileg og rjett
hugsun, það sem hjer stæði i framvarpinu:
»Frá sama tfma skal það vera skuldbindandi
. . ., að þau eru prentuð o. s. frv. . . . og
ná þá gildi, er 6 mánuðir eru liðnir» o. s. frv.
Hann vildi nú spyrja, hver munur væri á
þvf, að lögin væru skuldbindandi fyrir alla,
og að þau næðu lagagildi ? það væri nokkuð,
sem lægi alveg beint fyrir, að þegar lögin
væru birt orðin, þá væru þau líka orðin
skuldbindandi fyrir alla, og ef þau væru birt
á skuldbindandi hátt, þá væru þau um leið
orðin gildandi fyrir alla. þar sem f 3. tölulið 1. greinar væri talað um mannfundi, þá
vildi hann spyrja, hverjir þeir mannfundir
væru? Hvort það væru þeir mannfundir, sem
þingmaður Gullbringusýslu hefði mælt á
móti um daginn að væru til þess, að lög
skyldi birta á þeim.
Eða ætti að kalla til
þess saman sjerstaka kirkjufundi? Hverjir
væru þessir mannfundir? Væri það tilgangurinn að lögin skyldu birt á strætum og
gatnamótum? Hann vildi skjóta því til at-

kvæða deildarinnar, hvort það mundi ekki
stríða á móti rjettarmeðvitund íslendinga, að
lög skyldu eiga að verða skuldbindandi fyrir
þá við þá athöfn, að þau væru prentuð f
Kaupmannahöfn? Annars vildi hann ekki fara
mörgum orðum um þelta mál; en að eins
vekja atbygli deildarinnar á því, að nú væri
meir en helmingur þingtímans liðinn og
mikið af verkefni þíngsins óunnið.
Þess
vegna sj'ndist sjer óheppilegt, að eyða löngum tíma til að tala um þetta mál meir en
komið væri.
Bálldór Kr. FriSriksson sagði, að sjer
þætli það merkilegt, ef það kæmi í bága við
mannlega skynsemi og mannlega rjettartilfinningu, að lög væru prentuð og þannig birt.
Að láta sjer slík orð um munn fara, væri
barnaskapur, er ekki ætti að heyrast á þingi,
og væri gagnstætt allri rjettri hugmynd um
lög.
Það hlyti hver maður að sjá, að ef
svo væri kveðið á, að lög skyldu við prentunina öðlast lagagildi, þá gjörði það alls
ekkert lil, hvort þau væru prentuð á fslandi,
Kaupmannahöfn, Englandi, Frakklandi eða
hvar sem væri, að eins, ef ætlaður væri nægilegur tími til þess, að lögin gætu breiðzt út
meðal hlutaðeiganda og orðið þeim kunn.
Hjer væri einmitt um það að ræða, að gefa
mönnum kost á, að kynna sjer lögin. Þetta
sama væri og siðnr hjá öðrum þjóðum, og
væri það undarlegt, ef slíkt þætti þeim samboðið, en oss ósamboðið.
Það væri engin
mótsögn, þar sem sagt væri f frumvarpinu,
að frá þeim tíma skyldi það vera skuldbindandi birting o. s. frv..........og næðu þau þá
gildi. þetta væri engin mótsögn.
Að þvf,
er snerti birtingu laga við kirkjur, þá sæi
hann eigi, að það væri gagnstætl hinu guðrækilega hugarfari, sem menn ættu að hafa
þar, að þar væri þeim birt lög, sem þeir
ættu að breyta eptir f lífi sínu.
Og kvaðst
hann ætla, að þótt öðrum þingmanni Gullbringusýslu hefði þótt það óbafandi, þá
mundu sóknarbörn hans ekki taka svo öllum
fram f guðrækni eða kirkjurækni, að þau
ekki gætu þolað slikt af vandlælingarsemi og
guðsótta.
Og þar sem hjer væri talað um

480
mannfundi, þá gætu þeir verið, hverjir sem
vera skyldu; hjer væri að eins um það að
tala, að hreppstjórinn gjörði sveitungum sínum lögin kunn á hvern þann hátt, er beztur
væri og við hvert tækifæri, sem byðist til
þess. Það væri annars lítill sómi fyrir þingið, og nærri því undarlegt, ef þingið ællaði
nú fyrst að fella málið, þegar það væri búið
að ganga í gegnum allar umræður, og þegar
einmitt það væri nú lagað við frnmvarpið, er
flestum hefði helzt þótt að því, nefnilega að
fresturinn væri of stuttur, þar sem hann
hefði verið að eins 4 mánuðir.
Jón Siffurðsson sagði, að þótt frumvarp
þetta væri eigi langt, þá hefði það þó lítil
heillaþúfa orðið fyrir þingið.
Og þótt það
nú væri búið að ganga f gegnum aill það,
sem það hefði gegnum gengið, þá hefði það
enn litlar umbætur fengið, og enn væru ráð
manna á reiki með ýmsar ákvarðanir þess.
Sumir vildu láta frestinn, frá því lögin koma
út í stjórnartiðindunum og til þess þau ná
lagagildi, vera 4 mánuði, sumir 6 mánuði,
og sumir hefðu stungið upp á 8 mánuðum.
Sumir vildu hafa þessa birtingaraðferð, aðrir
hina.
Að lesa lög upp á kirkjufundum
væri, ef eigi óhafandi, þá þó mjög óeðlilegt.
«Mannfundum» væri óákveðið orð, og mætti
eptir því lesa lögin upp í drykkjustofum, en
slikt væri ósamboðið þeirri virðingu, sem
menn ættu að hafa fyrir lögunum.
Állt
þetta sýndi, að þingið væri ekki enn búið að
átta sig á þessu máli, eða komið að fastri
niðurstöðu í þvf. En þar af leiddi þá einnig,
að það væri ekki svo undirbúið, að hægt
væri að taka um það fasta ályktun, og þvi
væri það eina og bezta úrræðið, að fresta
þessu máli til síðari tíma.
Benidikt Sveinsson benti þingmanni
Reykvíkinga á 10. gr. f stjórnarskrá íslands,
og spurði hvernig frumvarpið gæti samrýmzt
við hana.
Það hlyti, sagði hann, að vera
hugmyndin um birting laga,eigiað þegnarnirfái
aðgang að lögunum, heldur að löggjafinn birtir, svo að þau verða skuldbindandi.
Ifann
vildi enn fremur spyrja þingmann Reykvíkinga, hvort bann gæti búizt við þvf, að

glæpamaðar fari að hlaupa suður í Danmörku
og útvega sjer þar nýjar skuldbindingar og
ný bönd? Gæti vel verið, að þau væru rjett,
en það mundi varla þurfa að búast við því,
að margir glæpamenn gjörðu slíkt.
Hann
kvaðst enn vilja minnast þess, að haft íslendingar nokkurn tima andað i þá ált, að
ísland væri of náið bundið við Danmörku,
þá kastaði þó fyrst tólfunum, ef þetta frnmvarp yrði að lögum. t*ar við bættist nú, að
ef ekki væri víst, að textinn i deildinni A
væri rjettur, þá gæti svo farið, að rangnr
texli í Danmörku væri orðinn að lögum,
skuldbindandi fyrir íslendinga, þólt enginn
maður á fslandi væri farinn að sjá þau.
Grímurn Thomsen sagði, að þótt hann
sæti nærri varaforseta, þá þættist hann ekki
skyldur til að sannfærast um, að fella ætti
frumvarpið.
En það væri aðgætandi, að
þingmaður Árnesinga hefði um daginn komið
með breytingaruppáslungu, er væri alveg
samhljóða frumvarpinu (Benidikt Sveinsson:
Misskilningur). Ef annars þingmaðurinn ekki
gæti slakað til í málum, er ekki væru meir
áríðandi en þetta, þá sýndi það, að hann
vantaði þann þroska, sem þörf væri á á löggjafarþingi.
Ekki gæti hann heldur skilið,
að birting laga í kirkjum gæti gjört skaða
hinu andlega og guðlega lífi, sem þar ætti
að búa. Það gæti ekki verið neitt Ijótt eða
hneykslanlegt f þvf, þótt mönuum væri á
þessum stöðum tilkynnt, eptir hverju þeirættu
að hegða sjer í lífinu.
Halldór Kr. Friðriksson kvaðst eigi
finna f 10. grein stjórnarskrárinnar neina ákvörðun um það, hvernig konungur ætti að
láta birta lögin, heldur að eins, að hann
skyldi annast um, að þau væru birt; eða ætlaði hinn fyrri þingmaður Árnesinga að skjóta
hesti undir konung, og láta hann svo ríða
með lögin heim á hvert kot, og lesa npp?
Nú væri hjer valin þessi birtingaraðferð, og
gæti hún verið góð og gild eins og hver
önnur, að eins ef hún væri hagkvæm hlutaðeigendum.
Birting laganna væri sjálfsagt
skuldbindandi, þegar er þau væru prentuð og
það þyrfti eigi annarar birtingar við.
En
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þau væru ekki frarakvæmd fyr en 6 mánuð- svo sem: kaupstaðarfundi, fundi í rjettum, i
um eptir, og væri þetta engin mótsögn. En brúðkaupum, við jarðarför (Páll prestur Pálsþað væri auðvitað, að þingmanni Árnesinga son: við barnaskírnir) — hann hjelt það
veitti hægt að hártoga það eins og margt spillti eigi að telja það með;ef nokkurmeinannað; en hann gæti ekki ímyndað sjer, að ing ætti að vera f frumvarpinu, þá væri
þingmenn Ijetu slíkar hártoganir vilia sig, hreppstjóri með því skyldaður til að vera á
enda mundiþámega segja, að þeirekki væru hverjum einum mannfundi um ótiltekinn tfma.
undir það búnir eða þess færir, að sitja á Loksins kvað hann svo mikið hafa verið rætt
löggjafarþingi.
um að varpa frumvarpinu, og láta aðra tilhögun
Landshöfðinginn sagði, að þar sem tal- á birtingu laga bíða annara tíma, að hann
að hefði verið um, að frumvarpið væri f mót- vildi halda því fram, enda væru allir ánægðir
sögn við 10. gr. stjórnarskrárinnar, þá vildi með þá ráðstöfun, sem nú væri höfð í þessu
hann geta þess, að þar sem sagt væri, al efni.
konungur ætti að annast um, að lögin yrðu
Iialldór Kr. Friðríksson sagði, að þingbirt, þá væri það sjálfsagt svo að skilja, að maðurinn, sem sfðast talaði, hefði víst þótzt
hann sæi um, að birtingin fram færi eptir mjög fyndinn um mannfundina.
En hann
gildandi lögum. Skuldbinding laganna sagði kvaðst vilja enn taka það fram, að það gæti
hann vera fólgna í því, að lögin væru gefin ekki spillt guðrækilegum hugsunum manna,
af löggjafarvaldi landsins, birtinguna f því, að þótt þeim væri sagt eða tilkynnt við kirkjuna
allir gætu kynnt sjer þau. En ef allir væru það, sem þeir ættu að haga sjer eptir í hverssamdóma um þetta, þá mundu og flestir dagslega lífinu, og að minnsta kosti mundi
verða að játa, að það væri miklu aðgengilegra hann þó eigi prjedika það fyrir sóknarbörnog hagkvæmara en það, sem hingað til hefði um sfnum, að þeir skyldu eigi hlýða lögunverið, að fá 300—400 exemplör af lögunum um; og þótt hreppstjórar kunngjörðu mönndreifð víðs vegar út um landið.
um lög, hvort heldur við skírnir eða i öðrPórarinn Böðvarsson kvaðst halda, að um samkvæmum, þá gæti engum, er rjett
þær kenningar þyrftu langs tíma með til vildi á málið líta, þótt það Ijótt eða hneykslþess að rótfestast f rjettarmeðvitund íslend- anlegt.
inga, að lög skyldu hafa skuldbindandi krapt
Páll Pálsson, prestur, sagði, að sjer þætti
fyrir oss með þvf að útganga prentuð úr það leitt, ef hreppstjórum yrði gjört það að
einhverri prentsmiðju í Danmörku, á Eng- skyldu, að vera eios og hundur i hverri hofÞað gæti svo að borið, að sá, sem
landi eða hvar sem vera vildi, enda væri það ferð.
eignaðist
barn, vildi allra-sízt hafa hreppherfileg mótsögn, að kalla þann atburð
stjórann
hjá
sjer með boðsmönnum, þá er
»skuldbindandi birting«, þar sem þó aptur á
móti væri ákveðið, að lögin fyrst skyldu fá það væri skfrt.
Porlákur Guðmundsson sagðist ekki geta
»gildi«, þegar 6 mánuðir væru liðnir. Hreppstjórum væri einnig falið á hendur að verið ánægður með frumvarpið; en undarlegt
»birta« á kirkjufundum og mannfundum. Á þætti sjer, hvað sumir hjeldu fast fram að
kirkjufundum yrði aldrei birt nema á helgi- lesa lögin upp á kirkjufundum, og væri
dögum,
nema
því að ..eins að kirkju- merkilegt, að efri deildin skyldi komast að
fundir yrðu til þess saman kallaðir, og )eirri niðurstöðu, þar sem þó margir í henni
auk þess væri flestum kunnugt, að eigi ættu heima í Reykjavfk, og mætti því vera
allopt væri messað víða um land; held- )að kunnugt, að eptir því sem hann hefði
ur ekki væri það til tekið, hvort birta skyldi litið til í þessi skipti, sem hann hefði verið
á undan eða eptir messu eða í messu. hjer við kirkju, þá væru lítil líkindi til, að
Einnig, hvað mannfundi snerti, gæti verið margir yrðu eptir inni í kirkjunni til að
þörf á að taka til nákvæmar tegundir þeirra, hlusta á seinasta lagaboðið, er lesa ætti, þeg61
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Já:
ar svo margir hefðu ekki þolinmæði til að
Stefán Stephensen,
bíða eptir hinni seinni blessun af vanalegu
Tryggvi Gunnarsson.
blessununum, þótt ekki bætlist þriðja blessNei:
unin við.
Hann sagði, að reyndar mundi
Benidikt Sveinsson,
sjer slanda á sama, hvort Iagaboð eða annEggert Gunnarsson,
að væri lesið yör sjer dauðum; en þó vildi
Einar Gíslason,
hann ekki fyrirfram óska þess, að slíkt efni
Einar Guðmundsson,
væri haft fyrir líkræðu yfir sjer. Hann gæti
Guðmundur Ólafsson,
því ekki gefið frumvarpinu atkvæði sitt, eins
Hjálmur Pjetursson,
og það lægi fyrir.
Jón Sigurðsson,
því næst var gengið til atkvæða. Eptir
Páll Ólafsson,
beiðni nokkurra þingmanna var við haft nafnaPáll Pálsson, preslur,
kall, og sögðu:
Snorri Pálsson,
Já:
þórarinn Böðvarsson,
Guðmnndur Einarsson,
þórður þórðarson,
Halldór Kr. Friðriksson,
þorlákur Guðmundsson,
Einar Ásmundsson,
þorsteinn Jónsson.
Grímur Thomsen,
ísleifur Gíslason,
Og var frumvarpið þannig fellt með 14
atkvæðum gegn 8.
Páll Pálsson, bóndi,

ákvarðanir, sem í lögum ern settar um borgun í ríkismynt, skuli óhaggaðar slanda,
þangað til þeim verði breytt með lögum.
En af því samt gjöldin skulu greidd I hinni
nýju mynt frá því, að hin nýja reikningseining er í gildi leidd, er í fyrri lið tjeðrar
greinar sett aðalreglan um það, hvernig hin
einstöku gjöld skuli greiðast, og jafnframt er
því í síðari liðnum bælt við, að sje borgun
þannig ákveðin, að gjald það, sem greiða á
í einu lagi, af því kröfunni er svo varið, fáist með því að margfalda upphæð í ríkismynt,
eða með því að leggja saman fleiri slíkar upphæðir, skuli aðalupphæð gjaldsins reiknuð út
eptir hinum fyrri peningareikningi, áður en
því verður breylt I hina nýju peninga samkvæmt aðalreglu greinarinnar. þessi síðast
Athugasemdir
nefnda ákvörðun, sem sett er til þess, að
við lagafrumvarp þetta.
18. grein í peningalögunum 23. maí gjöra skaða þann, sem flýtur af peninga1873, sem birt eru á íslandi með auglýsingu breytingunni, sem minnstan, á einnig við um
25. sept. s. á., er byggð á því, að allar þær útreikniag burðargjalda samkvæmt því, sem

XVI.
FRUMVARP
lil laga um breyting á.póstgjöldum frá
ríkismynt í krónnmynl.
Þegar breyta skal gjöldum þeim fyrir
póstsendingar, sem getið er í tilskipun um
póstmál á íslandi, 26. febrúar 1872, 8. gr.,
frá ríkismynt í krónumynt, skal eigi fara eptir
þeirri ákvörðun, sem 18. gr., 2. liður, í peningalögunum 23. maí 1873 hefur inni að
halda, en hinum einstöku burðargjöldum skal
breyta samkvæmt því, sem fyrir er mælt í
1. lið nefndrar greinar í peningalögunum.
Þessi ákvörðun öðlast gildi 1. janúar 1876.

483
fyrir er'mælt í tilsk. um póstmál á íslandi,
26. febr. 1872, 8. gr.
J»ví verður samt
eigi neitað, að þetta fyrirkomulag hlýtur að
verða því til fyrirstöðu, að hinn nýi peningareikningur komist á, þar sem hver og einn
vegna þess, sem fyrir er mælt í pósllögunum,
hefur stöðuga hvöt til þess, að miða við hinn
fyrri peningareikning, en það tálmar því, að
hinn nýi peningareikningur komist f gang.
þess vegna verður að reyna til að komast
hjá sliku fyrirkomulagi, og það því fremur, sem
sjá má fyrir, að þegar landslýðurinn er orðinn vanur hinum nýja peningareikningi og
meðvitundin um hina fyrri peningaskipun er
að hverfa, þá muni það valda sífelldum misskilningi á því, sem fyrir er mælt um gjöld
fyrir póstsendingar, og koma umkvörtunum
til leiðar yfir því, sem umboðsstjórnin eigi
mun geta gjört neina leiðrjetting á.
Þar sem það því hefur verið viðurkennt,
að breyta ætli póstgjöldum frá ríkismynt í
krónumynt á þann hátt, að ekki sje annað
gjört, en blált áfram breytt hinum einstöku
burðargjöldum, hverju fyrir sig, fráríkismynt
f samsvarandi upphæð eptir krónumynt, þá
eru út gengin lög fyrir Danmörk 24. marz
1875 liks innihalds og frumvarpið að framan,
og hefur þótt ástæða lil að koma því til leiðar, að sett yrði einnig lík ákvörðun fyrir ísiand, en það virðist ekki eiga að vera því
fyrirkomulagi, sem hjer er stungið upp á, til
fyrirstöðu, að tekjur póststjórnarinnar kynnu
að rýrna lílið eitt við það.

Tryggvi Gunnarsson sagði, að uppástunga þingmannsins frá Skaptafellssýslu ætti
ekki alls kostar hjer við. Sjer skildist, að
frumvarpið færi eigi fram á, að breyta burðareyri, heldur að breyta mynt. Hjer væri
um það að tala, að breyta 4 sk. í 8 aura o.
s. frv. eptir peningalögunum. Breytingu á
burðareyri áliti hann nauðsynlega, en ef
fylgja ætti stefnu þessa frumvarps, yrði þvi
ekki komið við, helduryrði þá breytingin að
koma fram á tilskipun 26. febr. 1872 8. gr.;
sýndist honum, að gjald, sem þar væri ákveðið 4 sk., verði lOaurar, og svo annað
eptir því hlutfalli. Um þetta atriði kvaðst
hann mundu gjöra viðaukaatkvæði. En seinna
sagðist hann skyldu ákveða, hvernig hann
orðaði það.
Forseti las þvf næst upp uppástungu
þingmanns Skaptfellinga.
Landshöfðingi sagði, að breyting þingmannanna frá Skaptafellssýslu og SuðurMúlasýslu færi lengra en frumvarpið. þetta
fyrirkomulag væri hagkvæmt frá sjónarmiði
reikningseiningarinnar, af því að það væri
byggt á desímalsysteminu, en frá hálfu póstmálanna væri belra, að það væri geymt, þar
til umboðsmálin kæmu fyrir. Skaut hann því
til deildarinnar, hvort eigi væri rjett að ræða
það mál í sambandi við póstmálin.
J>ví næst leilaði forseti atkvæða um þetta,
og var með 21 atkvæði samþykkt, að málið
skyldi ganga til 2. umræðu.

UPPÁSTUNGA
til
breytingar
á
frumvarpi til laga um breytFYRSTA UMRÆÐA
ing
á
póstgjöldum
frá ríkismynt í krónumynt.
i neðri deild alþingis.
Frá
Páli
Pálssyni,
1. þingmanni Skaptfeilinga.
Á 3. fundi neðri deildar alþingis 3. dag
júlímánaðar kom samkvæmt dagskránni til
Að f tilskipun um póstmál á íslandi 26.
umræðu frumvarp til laga um að breyta póstfebr. 1872, verði í 8. gr. stafl. a, 1. tölul.
gjöldum frá ríkismynt í krónumynt.
Páll Pálsson (prestur) áleit ísjárvert, að breytt þannig:
að fyrir 4 sk. komi lOaurar,
láta tekjur póstsjóðsins, sem nú er fátækur
---------8 — — 20 —,
og í byrjun, minnka; stakk hann því upp á,
---------12— — 25 —;
að burðargjaldinu yrði öðruvísi hagað, en
gjört væri f frumvarpinu, og óskaði sjer rjett að í 2. töiul. f sömu gr. sama stafl. verði
4 sk. breytt f lOaura;
til breytingaratkvæðis í þá stefnu.
61‘

484
Mál þetta átti samkvæmt dagskránni að
koma tii 2. umræðu á 9. fundi þingdeildarinnar, 12. dag júlímánaðar, en umræðunum
um það var frestað, unz umræðunum um
frumvarp til laga um breytingu á tilsk.
26. febr. 1872 frá fyrra þingmanni SuðurMúlasýslu (Tryggva Gunnarssyni) væri lolýð,
og með þvf að það frumvarp var samþykkt
Breytingaruppástungu þessa tók höfund- við þriðju umræðu á 15. fundi Jjingdeildarurinn aptur á 8. fundi deildarinnar, 10. dag innar, 19. dag júlímánaðar, fjeil stjórnarjúlímánaðar.
frumvarpið niður.
að í 3. tölul. í sömu gr. sama stafl. verði
8 sk. breytt í 20 aura.
Að öðru leyti skal hinum einstöku burðargjöldum, er ákveðin eru í tilskipun um
póstmál á íslandi, breyta samkvæmt því, sem
fyrir er mælt í 1. lið 18. greinar í peningalögum 23. maí 1873.

t

