B.
Frumvörp, borin upp af þíngmönnurn.

A.

Frumvörp, afgreidd af Þinginu sem lög.
I.
FRUMVARP

til laga um þorskanetalagnir í Faxaflóa.
(Fl'á Grími Thomsen, 1. þingmanni GUllbringusýslu).
1. grein.
Hvergi má leggja þorskanet í Faxa!1óa
fyrir 14. dag marzmánaðar á ári hverju.
2. grein.
Brjóti nokkur móti 1. grein, skulu net
og afli upptæk, og skal sá, sem upp tekur,
eiga aflann; en net og flár, kúlur, dufl og
duflfæri skal selja við opinbert uppboð, og
rennur andvirðið í sjóð þess hrepps, sem
sá býr í, er brotlegur hefur orðið gegn
þessum lögum.

í Faxa(tóa, frá Grími Thomsen 1.
þingmanni Gullbringusýslu.
Grímur Thomsen sagði, að þegar frá
því á síðari hluta næstliðinnar aldar hefðu
ýmsar ráðstafanir verið gjörðar um þorskanetalagnir, S\"O sem konungsúrskurður af 18.
sept. 1783, stiptamtmannsbrjef 20. nóv. 1820
og rentukammerbrjef
18. maí 1822.
En
ekkert af þessu væru lög, heldur að eins ráðstafanir til bráðabyrgða, er gefnar hefðu verið eptir umkvartanir og bænir búanda með
Faxaflóa. Allar þessar ákvarðanir hefðu legið í dái um mörg ár, þangað til loksins að
landshöfðinginn kvaddi til gildis konungsúrskurð þann, er nefndur var, frá 18. sept. En
það gjörði hann eptir bón margra bænda í
Gullbringusýslu.
Nú hefðu komið til þingsins bænarskrár úr Gullbringusýslu,
er færu
því fram, að bannað sje að leggja þorskanet
fyrir síðasta stórstraum á Góu, er falli frá
14 - 20. marz. Að hann nú kæmi með frumvarpið ofan f úrskurð landshöfðingjans kæmi
af því, að eptir þeim úrskurði gætu Akurnes ingar og Selljerningar lagt net sín fyr,
en menn i suðurhluta sýslunnar, en það væri
ósanngjarnt.
Áður hefði þetta ekki komið
netalagnir

Á 5. fundi neðri þingdeildarinnar,
7.
dag [úlímán., skýrði forseti deildarinnar frá,
að frumvarp þetta hefði verið afhent sjer,
og ljet hann útbýta því meðal þingdeildarmanna.
FYRSTA UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.

Á 6. fundi neðri deildar alþingis, 8. dag
júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni til
fyrstu umræðu, ff'Umvarp til lag(1 um porska-
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til, því að þá hefðu menn ekki lagt net sín
eins djúpt og nú væri gjört.
Landshöfðingi gat þess, að hann hefði,
um leið og hann sendi suðuramtinu
auglýsingu sína frá 2. febr. f. á., lagt fyrir arntmanninn að leita álita hlutaðeigandi
hreppsnefnda og sýslunefndarinnar
í Gullbringusýslu um það, hvort æskilegt væri að gjöra
nákvæmari lagaákvarðanir
um þetta mál, og
senda sjer tillögur nefndanna
með ummælum amtsráðsins.
Uppástungur
í þá átt væru
enn eigi komnar frá amtsráðinu,
því að það
sje nýlega tekið til starfa.
En þar sem
skoðanir manna Ilm þetta mál mundu verða
margvíslegar,
þá áliti hann heppilegra,
að
hlulaðeigendum
yrði gefinn kostur á, að segja
vilja sinn í því efni. Að endingu
sagðist
hann vilja taka það fram, að Faxatlóa mætti
eigi skoða sem fjörð eða vík, heldur sem
part af meginhafinu.
Grimu« Thomsen sagði, að það væri rjett
í hverju máli; að gefa alþýðu kost á að kynna
sjer það, og leggja frum tillögur sínar í því.
En hjer lægi fyrir það mál, sem segja mælti
að hefði verið á dagskrá
síðan
1793,
og
mundi því vera orðið nokkurn veginn Kunnugt
alþýðu.
Frumvarpið
hefði verið samið eptir
samkomulagi
við marga merka sjávarhændur ;
síðan sent með öllum sjó, og hefðu allir
verið samþykkir
þvi, nema
einn bóndi í
Garðinum.
Ef hjer væri um það að ræða,
að koma á almennu
fyrirkomulagi
um fiskiveiðar, þá væri sjálfsagt, að leggja það fyrir
almenning.
En sjálfur landshöfðinginn
hefði
ekki k rafizt ítarlegri. skýrslna, áður en hann
gaf út ákvörðun slna.
En auglýsing landshöfðingjans
gjörði. það nauðsynlegt,
sem áður var ekki nauðsynlegt,
því að nú gengju
lögin ekki jafnt yfir alla, og það væri ójafnaður, sem að vísu væri ekki yfirvöldunum að
keana, því að þau gætu ekki gefið lög, heldur að eins leitt aptur i gildi ákvörðun,
sem
legið hefði f dái.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að hjer
væri spurning um það, hvort þorskanet yfir
höfuð gætu spillt fyrir fiski veiðum annara
manna, eða ekki, því að undir því sje kom-

ið, hvort frumvarp
þetta eigi að fá framgang eða ekki.
En hann kvaðst ætla erfitt
að sanna það, að þorskánet spilltu veiðinni.
En það væri þó hart, að leggja hapt á frelsi
manna af þeim ástæðum, að fiskimenn spilltu
fyrir sjálfum sjer, þótt þeir spílttu eigi fyrir
öðrum.
Sumir segðu,
að fiskurinn gengi
alveg eins,
þótt netin lægju fyrir honum;
aptur segðu aðrir,
að hann kæmist ekki í
gegnum netastöppuna,
sem þeir svo kalla.
En það væri víst ekki gott að segja,
hvorir
hefðu rjettara fyrir sjer.
Netafiskurinn
kæmi
á ýmsum limum, og ef hann IlÚ kæmi fyrst
eptir 14. marz, hvaða gagn væri þá í banninu?
Lög þessi yrðu mjög ófullkomin í
alla staði, og óvinsæl.
En þótt nú svo væri,
að þorskanetin
gætu gjört einhver óþægindi
í suðurparti Gullbringusýslu,
þá væri þó hart,
að enginn maður mætti leggja neinstaðar net
í öllum Faxaflóa
fyrir þá sök.
Fiskurinn
gengi inn nálægt
suðurlandinu,
og þá væri
það þó auðsætt, að það gjörði engan skaða,
þótt Akurnesingar
t. a. m. legðu net á sfn
mið, þvi að með því spilltu þeir þó eigi fyrir göngunni inn með suðurlandinu.
En eptir frumvarpinu
mætti hvergi leggja net milli
Öndverðamesa
og Reykjaness.
það þyrfti .
þvi fyrst vandlega að gá að því, hverjir þeir
væru, sem þorskánetin
spilltu fyrir. Auk þess
væri það að athuga,
að fiskurinn lægi opt
ekki nema fáa daga, og hyrfi svo alveg, en
eptir frumvarpinu
væri mönnum alveg bannað, að ná f hann, meðan hann stæði til boða.
Hann kvaðst hafa talað um þetta við ýmsa
þá menn, er bæði hann og aðrir teldu hina
greindustu og beztu sjómenn, sem hjer væru,
og hefðu flestir eða allir þeirra láli~ í ljósi
óánægju sína yfir þvi, ef banna ætti þeim þá
veiðiaðferð,
er þeir álitu bezta.
Hið eina,
sem þeir gætu ímyndað sjer að kynni að
tefja fyrir fiskigöngunni,
væri það, að þegar
stormar kæmu og netin fylltust af fiski, sem
dæju í netunum, þá gæti verið, að fiskurinn
legðist við lýsuna.
Að endingu kvaðst hann
vonast eptir því, að þingið hugsaði sig vel um,
áður en það gjörði frumvarp þetta að lögum.
Benidikt Sveinsson lýsti yfir ánægju sinni
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yfir frumvarpinu, og sagðist vilja vera hlynntUf öllum þeim
frumvörpum,
sem hefðu fyrir
augum að efla atvinnuvegi landsins og vernda
þá. það væri almennt viðurkennt,
að fiskurinn þyrfti að komast tálmunarlaust
á stöðvar
þær, er hann væri vanur að gjóta á. það
væri engin ósanngirni; að banna Akurnesingum að leggja net sín eins og hinum, þvi að
þeir gætu tálmað vestangönguuum
að komast upp á grunníð, eins og nelin suður frá
austangöngunum.
I)að væri kunnugt, að fiskurinn gengi með botn inum, og því hlytu þau
veiðarfæri, sem botninn væru lögð, að tálma
göngu hans.
Þar við bættist það, að fiskurinn styggðist
af grjötkastínu,
sem netunum
fylgdi.
Loksins stakk hann upp á, að málið
gengi til annarar umræðu. og að nefnd væri
kosin I það.
Halldór Kr. Friðril.sson sagði, að hjer
væri litlum ástæðum
að svara.
Spurningin
væri einmitt um það, hvort fyrirkomulag það,
sem Irumvarpið
færi fram á, miðaði lil að
efla atvínnuveglna,
eða hitt, að spilla þeim;
en það væri mjög efasamt, að netin spilltu
fiskigöngunni.
Að minnsta kosti væri mönnum það nokkurn veginn kunnugt, að fiskurinn gyti helzt á hinum svo nefndu «Ilraunamiðum»; en einmitt þar væru mí will" lögð,
og gætu þau þvi ekki tálmað fiskinum að
komast þangað.
Grímur Thomsen sagðist álita, að þingmaður Reykvíkiuga gæti lítið dæmt um göngu
fisksins, því að hann (0: þingmaðurinn)
hefði
aldrei þorskur verið, eins og Ólafur á Akranesi hefði sagt.
Ólafur stlptamtmuður
Stephensen
hefði komist einhverstaðar
svo að
orði í ritum sínnm, að það væri almennt álit, að þórskanetin
algjörlega væru búin að
skemma þorskareiðar
í Hafna •.firði, og eins
væri undir Vogastapa; hann hefði átt tal um
þetta mál við bændur
á Seltjarnarnesi,
og
hefði þeim að vísu þótt hart að mega eigi
leggja net á mið sín, þegar þeim sýndist;
en þó hefði, einn þeirra sagt, að lmð gjörði
eigi svo mikið til, ef vetrarverlíðin
væri lengd
til 20. maí, enaðalástæðau-með
frumvarpinu
væri sú, að þorskanetin
spilltu fyrir fiskiveiðí

unum; kæmi þetta heiti niður á fátæklingum,
sem eigi hefðu færi á að gjöra sig eins vel
út til sjávar, eins og hinir efnaðri.
þær ákvarðanir, sem nú stæðu, væru einkum í hag
fyrir Seltjerninga
og Akurnesinga.
Þorlðku« Guðmundsson
vildi styðja að
því, að málið kæmist
1iI annarar umræðu.
Ef Magnús
Stephensen
væri risinn upp úr
gröf sinni, mundi honum
þykja nóg um að
sjá, hvernig
til gengi með þorskánetin
nú á
dögum, því opt hefði hann talað um skaðræði af þeim í ritum sínum.
það hefði líka
verið heldur almennt álit nú á síðari tímum,
að þorskanetastappnn
hefði eyðilagt gullkistu
landsins, nefnilega hið fiskisæla hraun undir
Yogastnpn.
'l'1'yggvi Gunnarsson. mælti á móti nefnd
f málinu.
Þórarinn Böðvarsson sagði, að upplýsingar í þessu máli væru nauðsynlegar;
kvaðst
hann hafa haldið fund f Kollaflrði, og á þeim
fundi hefðu mælt flestir hreppsnefndarmenn
og sýslunefudarrnenn
allir úr ({jósarsýslu og
1 úr Gullbringusýslu;
honum þólli ástæður
þingmanns
Ileykvíkinga
þannig lagaðar, að
þær mundu varla spilla mjög fyrir málinu.
Jón Sigurðsson áleit nefnd eigi þurfa,
kvað málið svo einfalt og óbrotið.
Halldór Kr. F1'iðl'iksson mælti einnig á
móti nefud.
Grímur Thomsen vildi að eins óska, að
málið gengi 1iI annarar umræðu,
þvi næst var þvi nær I einu hljóði samþykkt, uð málið skyldi ganga til annarar umræðu.
ÖNNUR

í neðri

UMRÆÐA

deild

alþingis.

Á 1'0. fundi neðri deildar alþingis,
13.
dag júlímánaðar,
var lekið til annarar umræðu
frumvarp
til laga umþorskanetlJlagnir
í
Fa;w/lúIJ, frá fyrra þingmanni
Gullbringusýslu.
Á meðan á umræðunni
slóð, gekk
forseti af fundi, og settist varaforseti í hans
sæti í hans stað.
ÞÓf'(H'inn Böðvarsson sagðist ekki þurra
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margt að tala um málið, þvi að flutningsmaðurinn
hefði lekið fram allar helztu ástæður með því. En það hefði komið nokklið fyrir, sem hann hefði eiginlega ekki búizt við j það hefði nefnilega
komið til sín
brjef frá nokkrum vinum sínum á Seltjarnarnesi, og í þvi væri því mótmælt, að frumvarpið um netalagnlrnar
fengi framgang til
laga á þessu þingi, og væri hann beðinn að
styðja að þvi, að þeir fengju vilja sínum f
þessu
framgeugt.
þetta kvaðst hann eigi
geta af þeirri ástæðu,
að hann áliti ástæður Selljerninga
eigi rjettar,
þar sem þeir
hefðu það fyrir ástæðu,
að mál þetta hefði
eigi verið borið undir sýslunefndina
eða hreppsnefndir
sýslunnar.
En hann sagðist hafa
gjört það, sem hefði nálega sömu þýðingu,
eins og að bera það undir sýslunefndina,
því
að hann hefði haldið fund i Kollafirði og
hinn þingmaður
Gullbringusýslu
i Njarðvík,
og á fundum
þeim hefði öll sýslunefndin
verið og margir hreppsnefndarmenn,
og bæði
þeim
og öðrum
fundarmönnum
hefði þá
komið saman
um, að þörf væri á þvi, sem
frumvarpið
fer fram á. þó að þvi mál þetta
hefði ekki beinlínis verið borið undir sýslllnefndina, þá hefðu þó meðlimir sýslunefndariunar
látið í ljósi álit sitt um það. Hann
kvaðst því vonast til, að þetta atriði yrði ekki
til að spilla fyrir málinu eða hrinda þvi.
Haildð« Kr. Friðriksson sagðist hafa I
höndum bænarskrá frá mörgum hinum merkustu bændum í Reykjavík,
og las hann upp
niðurlagsatriði
hennar,
sem var á þá leið,
að þe ír beiddu alþingi þess, að sjá svo um,
að engin bönd viðvíkjandi þorskauetalögnum
á þeirra
miðum yrðu á þá lögð, eða látin
ná til þeirra.
Ástæður þeirra I bænaskránni
væru líkar þeim, sem hann hafði tekið fram
við 1. umræðu málsins,
þær, að það befði
opt komið fyrir, að skömmu
eptir að net
hefðu verið lögð á djúp, hefði tekið að fiskast ágætlega upp á grunni,
en fiskur horfið
ar djúpmiðum,
og gætu þeir því ekki verið
á þeirri skoðun,
að netalagnir
yfir höfuð
spilltu fyrir fiskigöngum
uppá
grunn ið. Og
þó að mí svo væri, að netin gætu spillt

þar, sem svo hagaði til, þá gæfi þetta þó
með engu móti átt við um netin á þeim
miðum,
sem væru innst í flóanum, og fiskurinn yfir höfuð kæmi fyrst á, þegar hann
væri búinn að fara fram hjá öllum hinnm
veiðistöðvunum.
Þeir vildu því ekki banna
mönnum suður frá, að biðja um þau bönd
á sig,
er þeim sýndist,
en hitt vildu þeir
biðja þingið að sjá um, að þau bönd væru
ekki látin ná yfir á Innnesinga,
því að það
kváðust þeir álíta bæði ástæðulaust
og geta
orðið sjer til stórmikíls
skaða og hnekkis.
Til sönnunar
því, að þetta gæti átt sjer stað,
gat hann þess, að árið 1866 hefðu f Kollafjörð verið lögð net um það leyti, sem menn
hjeldu að fiskur væri genginn.
En það
hefði ekki orðið vart f þau í nokkra
daga.
Nú voru sömu :netin
lögð
á djúpið,
og
þau urðu þegar við fyrstu umviljun
full af
fiski. Og þetta voru hin fyrstu net er vorn
lögð það ár.
Hefðu menn
nú eigi mátt
flytja netin á djúpið, þá hefðu þeir þó auðsjáarilega
farið á mis við flsk þann,
er á
djúpinu
fjekkst,
eins og þetta einnig sýndi
það, að fiskurinn hefði staðnæmzt á djúpinu,
þótt engin net lægju þar fyrir honum.
Fleiri
dæmi nefndi
þingmaðurinn
máli sinu til
sönnunar.
Enn fremur kvaðst hann álíta
það f mesta máta ósanngjarnt,
að banna
Garðsmönnum
að nota fiskinn, er hann væri
á hraðri göngu inn hjá þeim, þar sem þó
náttúran
sjálf hefði eptir
afstöðu
þeirra
skapað þeim vertíð fyr en innbyggendum
við
Faxaflóa.
Hann kvaðst hafa þessa daga kynnt
sjer bók eptir prófessor
Sars i Noregi um
fisk. Væri í þeirri bók sýnt fram á, að net
skemmdu alls ekkert flskigöngurnar,
og jafnframt, að fiskurinn
gengi alls eigi upp að
landinu
til að leita að hagkvæmum
stöðum
til að leggja hrogn sín á; því að það væri vist,
að þorskurinn
legði eigi hrogn sín á sjávarbotn inum, heldur talsvert uppi í sjó. Í Noregi hefðu verið lagðar ýmsar tálmanir
á
netalagnir
og á ýmsum stöðum, en þær hefðu
brátt verið af teknar, fyrst á einum staðnum
og síðan á öðrum, og nú væru þeir almennt
komnir að þeirri niðurstöðu,
að allar þessar
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tálmanir væru fyr og siðar til skaða. Sars
segði það um fiskigöngurnar, að hann gæti
ekki sagt um, af hverju fiskurinn gengi á
grunnið. þvi þar sem það hefði verið álitið, að
bann gengi á grunnið til að gjóta, þá reyndist slíkt ósatt, þegar þess væri gætt, sem nú
væri fullsannað, að fiskurinn gyti ekki niður
við botn, heldur hátt uppi I sjó. Að endingu
kvaðst bann \'ilja geta þess, að í Noregi
væru að eins þær takmarkanir við Ilskiveiðarnar, er miðuðu að þvi, að koma I veg fyrir,
að einn maðurinn skemmdi veiðarfærin fyrir
öðrum.
Slíkar takmarkanir væru helzt við
Lofoten; þar væru þær líka nauðsynlegar,
því að mannfjöldinn væri svo geysi-mikill og
þrengsli mikil á fiskisvæðinu.
þar gengju
5000 skip með 24000 manna.
Hjer væri
ekki að tala um neitt líkt því, og ættu
þvi slíkar takmarkanir hjer ekki við.
Þar
sem þingmaður Gullbringusýslu hefði talað um sýslufundi, þá kvaðst hann ekki
geta kallað slíkan fund, sem fundinn f
Kollaflrðt, sýslufund.
Það mælti og með
nógum ástæðum sýna, að það væri langt frá,
að það læri eindreginn vilji manna i Gullbringusýslu, að frumvarp þetta yrði að lögum. þannig vissi hann til þess, að þrír
merkustu bændur i Strandarhreppi væru á
móti (Grunur Thomsen: hverjir?) Guðmundur í Landakoti, Guðmundur á Auðnum og
Guðmundur á llrunnastöðum, og sjálfur hefði
þingmaður Gullbringusýslu getið um einhvern hinn merkusta bóndann í Hosmhvalaneshreppi.
sem væri þvi mótfallinn.
Að
endingu sagðist hann vona, að allir þingmenn væru sjer samdóma um það, að yfir
höfuð og einkum núna ættu þingmenn að
varast að gefa lög, nema þeir væru nokkurn
veginn vissir um, að þau væru til hagsmuna.
Grímur Thomsen sagði, að hjer væri um
það að tala, að af nema ójöfnuð, og skaut
því til þingmanna, hvort þeir álitu það ekki
ósanngjarnt, að ein lög gengju yfir 3/~ einhvers fjelags, en 11.• væri undan þeginn. þar
sem þingmaður Reykvíkinga hefði nefnt merkismenn Ii Ströndinni, et væru í móti frum-
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varpinu, þá hefði hann nýlega talað við Guðmund I Landakoti, og hefði hann sagzt alls
ekkert bann vilja hafa, en hitt þætti honum
hinn mesti ójöfnuður, að Innnesingar væru
undan þegnir þeim lögum, sem hinir yrðu
að hlýða, og annar af hinum heim Guðmundunum stæði einmitt undir bænarskránni,
er beiddi um það, sem frumvarpið færi fram
á. því næst gat hann þess, að hann hefði
nú einnig fengið bænarskrá frá n.eykvikingum, og væri sagt i henni, að eins og of
snemma lögð net suður frá hindruðu sunnang'ðngurnar, þannig hindruðu og of snemma
lögð net inn frá vestangöngurnar.
Hann
sagðist hafa bók frá 1873 eptir norskan þjóðmegunarfræðing Toethe, nafnfrægan
mann. í henni væri sagt, að nauðsynlegt
væri að selja takmörk á netalagulr, þvi að
þau væru búin að gjöra sum hjeruð að öreigum. Hann kvaðst álíta það rjett, sem
grundvallarreglu, að leggja ekki höpt á atvinnuvegina, en allt hefði sín takmörk, og
það haptið væri verst, er misjafnt lægi á.
Eptir umkvörtunum að sunnan hefði landshöfðinginn 2, febr. 1874 kvatt til gildis hinar
gömlu ákvarðanir. Meira hefði hann ekki
getað. það væri ekki fíjötræðl, að gjöra frumvarp þetta að lögum á þessu þingi, heldur
snarræði í að nema af ójöfnuð.
Halldór Kr. Friðrikeeon. sagði, að þingmaðurinn lalaði svo mikið um ójöfnuð. En
hann yrði vel að gæta þess, að Faxaílól væri
svo stór, að vel gæti það átt við á einum
stað við hann, sem ekki ælti við á öðrum,
og eptir þvi ættu einmitt lögin að fara. Það
dytti þó engum í hug, að setja sömu veiðilög fyrir allt lund ið. IIann sagðist verða að
álila, að bænarskrá sú, er þingmaður Gullbringusýslu hefði fengið i hendur frá Heykvikingum, væri tram komin af allt öðru en
rjetturn hvötum; bænarskráin væri frá hinum
ómerkari mönnum bæjarins yfir höfuð, sem
að hans áliti sæju ofsjónum yfir þvi, að hinir
duglegu sjómennirnir fengju fyrir dugnað
sinn mikinn atla, þegar þeir sjálfir sælu tómhentir, af því þeir befðu ekki dug og orku
til að fylgja hinum að leita aflans. Hann

kvaðst ekki geta metið meira orð þessa
Tvethes, sem þingmaðurinn
hefði nefnt, en
nefndar þeirrar, sem selt hefði verið i Noregi
til að rannsaka
fJskiveiðamáliðj
hún hefði
gengið i gegnum sögu fiskiveiðanna frá 1627
og leitað allra upplýsinga,
sem auðið hefði
verið.
Ef þingið vildi setja þessi lög, þá
væri þó heppilegra
að fresta því fyrst um
sinn,
þvi að þingmenn
gætu ekki nú svo
fljótt kynnt sjer málið, sem þörf væri á, áður en þeir gæfu slík lög.
Grímur Thomsen sagði, að þorskanet
væru ekki höfð á Íslandi nema við FaxaMa,
og þvi gæti ekki verið að tala um ákvarðanir
eða lög viðvíkjandi þeim nema við Faxaflóa j
þvi að það væri gamall siður, að selja ekki
lög, nema þar sem þau gætu haft einhverja
þýðing.
Þar sem þingmaður
Reykvíkinga
hefði álitið bænarskrá Reykvíkinga fram komna
af öfund, þá yrði hann að gela þess, að þeir
þyrftu einmitt ekki neinn að öfunda,
þvi að
þeim væri, eins og nú stæði, leyft að leggja
net, er þeir vildu.
þeir gætu þvi ekki hatt
öfund Iii hinna,
er það væri bannað.
Hitt
væri heldur, að bænarskráin
sýndi, að enn
væri nokkuð eptir af hinum forna anda íslendinga, að líta á almennings
hag, en ekki
sinn eiginn.
Hann áliti þannig,
að bænarskráin væri einmitt
fram komin af hinum
fegurstu tilfinningum mannlegs hjarta, hugsuninni um almennings
heill.
ll(JlldórKr.
F"iðrikssoR sagðist aptur
vilja taka það fram, .að f bænarskrá þeirri,
sem hann hefði I höndum frá Reykvikingl1m,
'Væri það skýrt tekið fram, að Innnesingar
gætu ekki spillt fyrir öðrum með sinum netum.
Þeir Heykvíkingar,
sem sent hefðu
þingmanni Gullbringusýslu
bænarskrá,
væru
að vísu margir,
en það væru engir merkismenn bæjarins, og þó að þeir gætu ekki Mundað sunnanmenn,
sem bannað
er nú. að
leggja net fyrir hinn tiltekna líma, þá gætu
þeir mikið vel öfunduð sína eigin sveitunga,
eða sjeð ofsjónum
yfir dugnaði þeirra.
Sú
bænarskrá,
sem til sín væri komin, væri undirskrifuð ar öllum hinum merkustu bændum
bæjarins,
og af þeim væruIveir
í bæjar-

stjórninni.
Þeir, sem vildu ekki hafa net,
þá beiddi enginn að hafa net.
En þá mættu
þeir búast við, að fara alveg á mis við margt af
hinum vænsta fiski. Og þegar menn reiknuðu, hvern. skaða eða ábata þeir hefðu af
netunum, þá mættu menn ekki, eins og sumir
gjðrðu, gá að því einu, hvort netahluturinn
einn
nægði til að borga netin, heldur yrðu menn
að líta og á það, að eigandi
fengi einnig
hlut fyrir sig sjálfan og skipið, og ef til vill,
menn sína, þar sem hann án neianna fengi
opt alls engan fisk, og bann sjálfur, menn
hans og skip sæti annaðhvort
arðIaust í
landi, eða reri til einskis.
Petta atriði væri
þó vel athugandi.
Grímur Thomsen sagðist hara i höndum bænarskrá
frá merkum manni, er segði,
að netalagnir
sunnanmanna
vestur á Svið
skemmdi stórum fiskiallann I Faxatlóa.
Með
þvi fyrirkomulagi,
sem nú væri,
mætti vel
búast við, að sunnanmenn
hættu alveg að
fá sjómenn,
þvi að vertiðin yrði lengri hjá
Innnesíngum,
og helzt vildu menn róa þar,
sem vertíð in værl lengst,
því að' þar væri
mest arðsvon.
Loksins nefndi hann nokkur
dæmi upp á það, að meon hefðu fiskað netfisk mikinn á færi fyrir lausn,
og það væri
þó öllum fl'jálst að gjöra.
Því næst var samþykkt nálægt í einu
hljóði, að málið gengi til þriðju umræðu.
ÞRIÐJA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 12. fundi neðri deildar alþiugis,
15.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið til 3. umræðu frumvarp
til laga um
porskcmetalagnir í Faxafl6a.
Halldór Kr. Friðriksson gat þess fyrst,
að hann hefði fengið skjal nskkurt frá hreppsnefndinni á Akranesi, og væri það stýlað til
nefndarinnar
í netamálinu , þvi að hreppsnefndin
hefði búizt
við, að nefnd mundi
hafa verið selt í málið,
sem reyndar ekki
væri.
Efnið I· skjali þessu væri líkt þvi, sem
fyr hefði verið tekið fram hjer á þinginu,
það, a.ð, net hömluðu ekki fiskigöngum,
og
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alls engin sönnun væri fyrir þvi, að þau á
nokkurn bátt hrektu hann af stefnu sinni.
Það væri sannfæring hennar, að allt bann á
netalagnir væri til þess að tefja og hnekkja
framförum manna við Faxat1óa.
Að öðru
leyti haðst hann ekki vilja vera að taka upp
aptur ástæður þær, er hann hefði komið með
fyrir skoðun sinni, þingmenn mundu muna
þær, og þeir yrðu að meta þær eptir þvi,
sem þeim sýndist i sambandi við það, sem
komið hefði verið með á móti. Þingmaður
Gullbringusýslu hefði um daginn komið með
bók eptir merkan mann, prentaða 1873, sem
hefði á móti netalögnum.
Nú kvaðst hann
sjálfur hara náð I eldri útgáfu af þeirri bók,
og þar væri af krapti mælt með netum, og
þau talin hið ágætasia veiðarfæri.
Þannig
befði þá þessi maður verið á báðum áttum
um þetta mál, og mundu þvi skoðanir hans
verða að minnsta kosti að vega hvor aðra
upp. Aðra bók. kvaðst hann og hafa eptir
nerskan fræðimann Luberg, er segði, að netin
væru eitt af framfaraverkfærom
seinni tíma.
Hefðu þau anað mönnum
margra milfóna
rikisdala.
Og þrátt fyrir öfund og hleypidóma hinna fátækari og dugmínní manna,
hefðu þau þó fengið þann viðgang, að fiskiafli væri orðinn tvöfaldur við það, sem áður
hafði verið. Nú fengist einatt mergð fiskjar
f netin um þann lima árs, er enginn fiskur
fengist á færi, eða tæki beitu. Petra sýndi,
að i Noregi hefði verið líkt ástatt og hjer,
að sumir hefðu ætlað að netin spilltu, sumir
ekki. En nú væri þó svo komið, að nú væru
þó allir hinir skynsamari menn þjóðarinnar
komnir að þeirri niðurstöðu,
að hverjum
skyldi leyft að hafa net, hvar og hve nær
sem bann vildi, og þessa skoðun hefði lfka
stjórni ll' sjálf I Noregi aðbyllzt.
Hjer væri
ekki um það að ræða, að banna eða: leyfa
net; heldur það, hvort menn mættu nota
fIskIgöngur, sem snöggvast kæmu og hyrfu
aptar eptir nokkra daga, svo ekki yrði við
þær vart framar.
En þetta væri einmitt
bannað, ef allar netalagnir . á þessum IDn~
nesingamiðum
væru bannaðar.
Og þega.r
þess nú væri gætt, að hjer væru meðal sjálfra

hlutaðeiganda svo mjög skiptar skoðanir, þá
sýndist sjer betra fyrir þingmenn
að fara
varlega í þetta mál, þangað til þeir væru búnir
að útvega sjer i því betri upplýsingar eg fastari
sannfæringu, og sjer sýndist þannig ráðlegast að fresta málinu til næsta þings. það
væri ekki annað,
sem hann færi fram á.
Hann yrði líka að taka það fram, að þetta
væri hið fyrsta löggjafarþing íslendinga, og
hefðu þingmenn nú allt aðra ábyrgð gagnvart sjálfum
sjer og gagnvart þjóðinni, en
meðan þingið var að eins ráðgjafarþing, og
sjer sýndist það þvi skylda þingsins að fara
varlega í að gefa lög, sem ekki væri nokkurn veginn víst að væru til sannra hagsmuna fyrir þjóðina.
Grímur Thomsen sagðist ekki ætla að
fylgja þingmanni Reykvíkinga um allt, svo
víða sem bann hefði farið í ræðu sinni. En
þar sem þingmaðurinn varaði þingið við að
flýta sjer I þessu máli, þá mundi það aldrei
verða svo vel rætt, að hann ekki jafnan hjeldi
fram þeirri skoðun, að Innnesingar einir ættu
að hafa einkaleyfi U1, að leggja net fyrir 14.
marz, þótt hinum öllum væri það bannað.
Þess kvaðst hann vilja geta, að til þíngsíns
væri nú komin bænarskrá
frá 4 hinum efnuðustu bændum á Álptanesi.
Það væru menn,
sem þó ekki þyrftu að öfundast yfir öðrum
I þessu máli, þvi að þeir gætu fullkomlega
fylgt öðrum á sjó. Þess skyldu menn gæta,
að ef frumvarp þetta fjelli, þá mætti enginn
leggja net I sjó fyrir 14. marz, nema Reykvíkingar, Seltjerningar og Akurnesingar. Þetta
mál væri ekkert nýtt mál, svo sem hann
hefði áður sagt, heldur mælti svo heita, sem
það hefði verið á dagskrá síðan 1793 .. Þegar það konuogsbrjef,
sem landshöfðingi
kvaddi til gildis 2. febr. 1874, var gefið út"
var allt öðruvísi ástatt eo ml er. þá datt
engum manni f hug, að leggja Del vestur á
SViði,svo
að koouDgs.brjefið gat þá verið,
sanngjarnt og fullnægjandi þörfunum , þar
sem það nú er ósanngjarnt og ófullnægjandi.
En landsMfðinginn
hefði ekki ge:tað gefið
nein ný lög, heldur kvatt f gildi hin, gömlu,
Hann kvaðst hafa það eptir merkum þjóð-
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megunarfræðing
í Noregi,
að áður en net I að fá hjörg úr sjó framar þá vertíð.
þella
voru tekin upp f Noregi, hefðu þar fiskazt nm I mundi þó líklega fáum ~ýna~t sanngjarnt.
13,000,000
þorská á ári hverju, en nú fengj- i
Benidikt Sveinsson
kvaðst hafa tekið
ust hjer um bil 9 til 10 milíónir af fiski árlega, það fram við I. umræðu,
að það ætti að
og hvernig gæti þetta átt sjer stað, ef netin vera tilgangur löggjafans,
að hlynna að atværu til góðs fiskiaflanum ? Enn fremur sagði I vinnuvegum landsins,
og miða til þess að
hann, að áður hefði fiskazt með öllum ströndgjöra aðganginn til þess, að hagnýta sjer þá,
um Noregs, níl að eins suður að eynni Stað. jafnan fyrir alla, og væri það þvi I rjella
Jafnvel meðal sjálfra Innnesinga
væru margir átt, (Ið hindra veiðiaðferð, sem tálmaði fiskiá því, að láta eitt yfir alla ganga.
göngum j úrræði
þingmanns
Reykvíkinga,
Halldór Kf'. Friðriksson
sagðist
enn að fresta úrslitum þessa máls til næsta þings,
vilja taka það fram, að það væri hjer um eng- væri ekkert úrræði;
f öðru lagi hjeldi hann
an ójafnað að ræða,
þar sem allt öðruvísi vissulega,
að það lægi fyrir utan verksvið
hagaði til með net Innnesinga
en sunnansýslunefndn,
að rannsaka göngur þorsksins.
manna,
Net Innnesinga
gætu ekki orðið á Skyldi úrskurð leggja á í þessu máli,
væri
leið fisksins,
fyr en hann væri búinn
að, sjálfsagt
mest metandi álit náttúrufræðinga
ganga fram hjá hinum
veiðistöðvunum,
og I þeirra,
sem lagt hefðu stund á að kynna
því væri það móti hlutarins
eðli, að þau! sjer lögmál flskigðngu,
en væri einhver sá
spilltu fyrir þeim.
Hinir 4 Álptnesingar,
sem nafngreindasti
þeirra, prófessor Sars, á þeirri
nefndir voru, væru ekki, þótt þeir væru merk- skoðun, að þorskurinn
gyti allt eins vel upp
ir, meir til greina takandi,
en allir hinir lindir yfirborði sjávarlns,
eins og niður við
mörgu merkismenn
af Seltjarnarnesi
og úr botn, þá væri annaðhvort
einhver hængur á
Reykjavík, sem beiddust hins gagnstæða við manninum eða á bók hans, og eins og kunnbeiðni ÁlptnesingannJ.
Og þeir Reykvíkingngt væri af umræðunum,
væru þeir fræðiar, sem þingmaður
Gullbringusýslu
hefði menn, sem hjer kæmu við, á svo ólíku máli
með sjer, væru sumir sveitarómagar,
sumir og svo andhverffr hver á móti öðrum, að ógætu ekki fyrir sakir heilsuleysls eða annara mögulegt væri að meta þá. f öðru lagi væri
hluta sótt sjó sem duglegir menn, og snmir eigi mjög á bænarskránnm
og skýrslunum að
færu jafnvel aldrei á sjó. Hann kvaðst ekki byggja, sem horizt hefðu þinginu, því hann
ætla,
að fremur ætli að fara eptir tillögum
hjeldi naumast,
að sjómönnunum
við Faxaþessara
manna,
heldur en hinna merkustu
flóa stæði þetta mál glöggvara fyrir sj6num, en
og duglegustu manna bæjarins.
Það fyndist þeim hin nm íyrtðldu; þar hefði einungis ræða
sjer ójöfnuður,
að banna mönnum að nota þingmanns Reykvíkinga riðið baggamnninn
og
fiskinn þá stund,sem
bann staðnæmdist
á sannfært
sig í gagnstæða
átt við það, sem
miðum þeirra, og það á þann hátt, sem menn til hefði verið ætlað.
það annað atriði þætti
vissu
að ekki yrði öðrum að neinu tjóni. sjer bjei' mest áríðandi, ef sannað yrði,
að
þótt svo væri, að flskiafl! hefði minnkað í bannið tálmaði dugnaðarmönnum
við FaxaNoregi um nokkur ár, þá væri alls eigi gefið, flóa frá, að ná meiri fiskiafla,
en öðru væri
að slíkt væri netunum
að kenna.
Hvernig nær, en að hæfa væri fyrir þvi; hve miklu
stæði á þvi, að nú um mörg ár hefði fiskur fje væri eigi varið til netanna,
og hve miklagzt frá Vestmannaeyjum?
Hvort væri það inn arð gæfi eigi það fje ar sjer,
væri því
netum að kenna?
Það væru og fáheyrðar
varið á annan hátt? eptir ágízkun sinni hefði
sektir, sem hjer lægju við broti.
Ef nokkr- Vatnsleysuströnd
600 skipa, Rosmhvalanesum yrði það, að leggja net svo sem 4 dög- hreppur
100, Álptanes 400, Seltjarnarnesum fyrir tiltekinn tíma,
þá mætti sá búast hreppur 50 og Akranes 20, öll 6 og 8 róin;
við, að missa alla sína netaútgerð.
og væri nú fylgdu með hverju tveggja manna fari 4 net,
honum þar með gjört, ef til vill, ómögulegt,
með hverjum sexæring 12 net og með hverj-
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11m áttæring 16 til 20 net, fyrir t 170 skip
væri það 9360 net, en netið á 2i kr., gengi
þá til netanna 224,640 kr. Hann ímyndaði
sjer, að við mundi bregða, ef þeir, er í hlut
ættu, að dæmi Norðlendinga,
útveguðu sjer
þilskip f stað þessa veiðlútbúnaðar,
og hrykki
þá ofantöld fjárframlög Iii neta, sem árlega
væru gjörð, fyrir 25 þilsklpum, sem gæfi af
sjer svo yfirgnæfandi ávinning, að netalagningarnar fljótt legðust alveg af.
Halldð« K,.. Friðriksson sagði, að þar
sem þingmaðurinn frá Gullbringusýslu benti
á, að fiskurinn i Noregi hefði fækkað á seinni
árum, þá væri að vísu svo að sjá á blaðsíðu
56. f bókinni, sem fyr var gelið. En þegar
litið væri á töflurnar f sömu bók um útfluttan fisk úr landinu, þá væri aðgætandí, að
miklu fleiri skippund væru nú flutt út úr
landinu en áður.
Fiskiafla mætti ekki miða
við fjöldann einn, heldur stærð fisksins.
Enda kæmi þetta vel heim við það, að f net
fengist nálega jafnan vænn fiskur. þingmanni
Árnessýslu þætti sjer ekki vert að svara.
Ef bann vildi belta mælsku sinni til þess að
fá Reykvikinga til að taka hann fyrir fjárhaldsmann, þá gæti hann reynt, hvernig það gengi.
Hjálm",r Pjetu,.sson sagðist vera samdóma þingmanninum frá Árnessýslu I þvi, að
ástæðurnar á báðar hliðar f þessu máli vægu
nokkurn veginn upp hvorar á móti öðrum.
En hann kvaðst ekki draga þar af þá sömu
ályktun og hann. Hjer væri það aðalspurningin, hvort netin spilltu eða bættu fiskigöngurnar. En svo lengi sem þingmönnum væri
það óljóst, væri þeim það og óljóst, hvort
þeir spilltu eða bættu með því að greiða
atkvæði með frumvarpinu.
En hvað kostnaðinn snerti af netunum, sem þingmaður
Árnessýslu hefði lagt S\'O mikla áherzlu á,
þá væri það næsta furðanlegt, ef allir hinir
duglegustu og greindustu mennirnir í mörgum sveitum væru svo viti firtir, að vera að
brúka ár eptir ár það, sem þeir hefðu svo
mikinn skaða af. þar sem talað væri um
almenningsálit, þá væri alls ekki vist, hvoru
megin meiri hlutinn væri, ef leitað væri atkvæða allra búanda við Faxafléa; ef netin
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væru til styrkingar framtakssemi manna, þá
væri ísjárvert að banna þau. Aknrnesingar
og Seltjerningar hefðu nýlega tekið upp nei,
en engin sönnun væri enn þá fram komin
fyrir þvi, að net þeirra skemmdu fyrir fiskigöngunum inn flóann. Þá væri það enginn
ójafnaður, þótt ekki væri lagt á þá bann að
brúka net s in, er þeir vildu, heldur væri hið
gagnstæða miklu fremur ójafnaður. Hann
kvaðst þannig vona, að þingmenn sæju, að
það væri Isjárvert að taka fram fyrir hendur
manna, sem vildu sýna dug og atorku.
Grímur Thomsen sagðist vilja taka nokkuð ýtarlegar fram hugsun, sem þingmaður
Árnesinga hefði drepið á. það væri talað
um, að af Suðurlandi kæmu opt slæmar vörur. Nú kæmi það einatt fyrir, að net, sjer
í lagi framan af verUð, lægju í slæmri veðuráttu f sjónum marga daga, svo að ekki væri
hægt að vitja um sakir gæftaleysis.
Þegar
svo loksins yrði komizt í netin, þá væri sá
fiskur, sem í þeim væri, morkinn og úldinn,
og netin opt ónýt.
Síðan væri nú þessum
fiski ruglað saman við annan fisk, þannig
skemmdi hann alla vöruna, svo að hún yrði
þjóðinni til ósóma og skaða, þegar hún
kæmi fram á sjónarsvæðið. þingmaður Reykvíkinga sýndist bera meiri virðingu fyrir hinum efnnðu, en hinum fátæku. En hver vissi
níl, nema þessir fátæku menn væru f fátækt
fallnir fyrir óskynsamlega netabrúkún.
Hvað
sektirnar snerti, þá væri bezta ráðið til að
komast hjá þeim, að brjóta ekki lögin. Hann
kvaðst svo ekki ætla að fara fleiri orðum
um málið.
þá er umræðunum var hjer komið, kom
til forseta uppástunga um, að umræðunum
væri hætt, frá þessum 9 þingmönnum:
Jóni Sigurðssyni,
Snorra Pálssyni,
Einari Ásmundssyni,
Stefáni prófasti Stephensen,
Þorláki Guðmundssyni,
Benidikt Sveinssyni,
Einari Guðmundssyni,
Páli Ólafssyni og
Einari Gíslasyni,

og samþykkti þingdeildin þá uppástungu.
Því næst "ar gengið til atkvæða um
frumvarpið:
J, ~rein samþykkt
með If atkv. gegn 3.
2. grein samþykkt
með 1 f> atkv. gegn 3.
Allt frumvarpið
samþykkt með J 6 atkvæðum gegn 3, og var frumvarpið
síðan
sent forsela efri deildarinnar.

. Á 12. fundi
{'fri þingdeildarinnar,
16.
dag júltmán.,
skýrði forsett deildarinnar
frá,
að hann frá forseta
neðri deildar
þingsins
hefði
fengið frumvarp
t il laga nm þorskanetalagnir
í Fuxaflöa
(borið upp í nrðri
deildinni
af Grími Thomsen
J. þingmanni
Gullbringuog Rjósarsýslu),
eins og það
hafði verið samþykkt þar I deildinni
við 3.
umræðu,
með þeim tilmælum,
að það yrði
lugt fyrir hina efri deild þing sins.
Var frumvarpið lagt fram, og því útbýtt meðal þillgdeildarmanna.og fylgdu því svolátandi ástæður.

Ástæður
fyri r frumvarpi

til laga um þorskanetalagnlr
f Faxaflöa.
(Frá Grími Thomsen,
J. þingmanni Gullbringusýsln.

Eins og kunnugt er, innleiddi Skúli fógrt i Magijússol) þorskánet
hjer á landi, og
sjer í lagi ( kringum Faxaflóa,
17 52. Von
bráðar fóru menn að finna til þess, að eptirlit þyrfH frú hálfu hins opinbera til þess,
að þetta veiðarfæri, sem bæði er og hefur
verið of kostnaðarsamt
fyrir hina fátæku útvegsmenn,
ekki spillti nS,~iveiðunum fyrir öllum almenningi.
Kvartanir
komu þá, ein á
aðra ofan, úr öllum þeim fiskiverum í kringIlm Faxaflöa,
þar sem þorskánet
þá vorn
viðhöfð, og stjórnin áleit sjer skylt, að reyna
til með lagaboðum
að reisa skorður "ið ofbrúkun
og vanbrúkún
þorskaneta.
Í þessu
skyni út komu konungsbrje]'
B. apr. 1782
og 18. september
1793 (sbr. stiptamtsplakat
20. nóvemher
J 820). sem, eins og eðlilegt
er, ekki snertu
stærra svið af Faxaflöa,
eo

það, sem þorskánet þá voru viðhöfð í, og
eiga því ekki nema við veiðistöðvar
i syðri
parti ílöans frá Leirusjó
til Hafnarfjarðar.
Lagaboð þessi höfðu inni að halda nákvæmar reglur fyrir, hvarog hve nær leggja mætti
net, að þau skyldi með tilteknum
fresli upp
taka, annaðhvort
kveld eða morgna, o. s. frv.
- reglur,
sem varla áttu við ástandið
þá,
og þvi síður við ástandið nú.
Enda er það
einkennilegt,
að t. d. í Leiru var að eins
leyft að leggja net frá einum bæ (Stéru-Hétml},
sem þá var sú helzta útvegsjörð í tjeðu plázi;
en nú eru þar mörg býli með mörgum
ábúendum,
sem, eins og við er að búast,
brúka hið opt nmgetua veiðarfæri.
Smám saman og sjer í lagi sökum þess,
að eptirlitið
af hálfu hins opinbera,
eptir
orðalagi hinna fyrrnefndu lagaboða,
varð að
reynast mjög örðugt og .ónógt, fjellu þessar
fyrirskipanir
í gleymsku
og 'dá, og þorskanetalagnirnar
sneru
aptnr f hið fyrra horf
takmarka- og tillits-laust,
bæði að tímanum
og miðunum til. Samfara þvi kviknuðu uptur umkvartanlr,
og loksins fannst þeim sjávurbændum,
sem innar búa í Faxallóa,
sjer
5\0
aðþrengt
með netalögnum
þeirra, sem
utur búa, að fulltingis yfirvaldanna
var leitað
til að afstýra þessum ótakmörkuðu netalögnum.
Var sjer i lagi tekið fram, að netastappan
yzt í tlóanum
frá Garðskaga og
norður eptir hamlaði
þorskgðngunum
frá
:eðlilegri
rás inn á grunnmið.
Landshöfðinginn yfir Íslandi fann sig þvi tilknúðan
til,
með auglýsingu
frá 2. febr. 1874, að leiða
hin eldri lög Igildi, því annar vegur tá honum ekki opinn,
fyrst hann,hvort
eð var,
vildi taka umkvartanirnar
til greina.
~ú er aðgætandi,
að síðan um alda'mótin,
þegar hin eldri lög komu út, hafa
'mörg netamið bæzt við, sjer í lagi að norð:anverðu í flóanum,
og yfir þessi mið nær
'því ellki auglýsing landshöfðingjans,
sökum
þess að hin eldri lög ekkert til taka um þqð
Sl/æði, hvar netalagnir
á þeirri tíð ekki áttu
sjer stað.
Af þessu
leiðir þann rj!'lltarójöfnuð
í
kringum Faxaflöa, að 9/10 verstöðva á þorssa-
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netasvæðinu ekki mega leggja nei í sjö, fyrri
en 11. marz á ári hverju,
en 1/10 (Reykjavik, Selljarnarnesi
og Akranesi) er heimilt að
leggja þau á hverjum
tíma árs, sem þeim
liz I.

sjerstuklega
reynslu,
að tvísýnt væri, hvað
hjer skyldi úr ráða.
í máli þessu væru 2
andvfgir flokkar,
og væri það raunar fjölmennari. flokkurinn,
er vi~dt hafa takmörkun
á netulögnum.
Hann hefði að vísu frá ungAf bænarskránum.
sem málinu
fylgja, demsárum
haft .færi á að kynna sjer málið,
!\jf' st, að allur hávaði úLvegsbænda
el' á því, en ætlaði þó eigi á þessu stigi málsins að
að netalagnuf vetrarvertiðarbyrjun
hamli fara nákvæmar út í það, en, rjeði þiag ínu til
Ilskigðngunum
; - (net lögð að sunnanverðu,
að fella það eigi Illi, en láta það ganga þegsunnangöngum,
og að norðanverðu,
vestan- ar til 2, umræðu.
göngum).
í kringum 11. marz ætla reyndir
Bergur Thorberg kvaðst að eins ætla
sjómenn að fyrsta. þorskaganga á grunn sje að gjöra þá almennu athugasemd,
að, þar
að mestu leytí af- staðin, en hitt er eðlilegi , sem hjer ræddi um, að leggja hapt á frjálsa
þó þeir, sem eptir auglýsingu
landshöfðingjatviunuvegi
manna , þá yrði að vera upplýsi,
ans nú hafa fullt frelsi til að leggja net sln.: og yflrgnæfaudi
ástæður
færðar fyrir því, að
nær þeim Iizt, vilji njóta einkaleyfisins
sem ~ það væri nauðsynlegt.
Eptir því, sem fram
lengst, og þetta mundi skr, ef frumvarpið
væri komið, vildu sumir hlutaðeigendur
láta
yrði ekki að lögum.
takmarka
netubrúkunina
sem skaðlegu,
en
aptur aðrir væru á gagnstæðri skoðun; mundi
hvorirtveggja
að vísu hafa nokkuð til síns
máls, en þó væru ástæðurnar
af beggja hálfu
FYHSTA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
eigi nógu ljósar nje fullnægjandi
til þess, að
ráðlegt væri enn, að gjöra út lim nokkuð í
Á 11. fundi efri þingdeildarinnar,
19. þvi efni, enda hefði og hinn hæstvirti landsdag júlimán.,
kom samkvæmt dagskránni
til höfðingi
lýst yfir því áformi sínu, að leita
I. umræðu
frumvarp
til lag(J flm þorsklJ- fyrst nánari upplýsinga
hjá sýslunefndum
og
netalagnir í Faxaf!óa.
hreppsnefndum
í Gullbringuog I{.iósarsýslll
Eiríkur Kúld. sagði, að frumvarp það) og á Akranesi,
þeim sveitum, er bannið helzt
er hjer lægi fyrir, væri að vísu eigi langt, en gæti náð til ; með því móti mundu
að vísu
málið þó svo vaxið, að sjer væru ástæður
endileg úrslit málsins
verða að bíða næsta
þær, er .mæltu með og mót, eigi svo kunnþings, en sjer virtist eigi svo mikið undir
ar, sem hann vildi óska.
Að vísu játaði því komið,
því að bann væri þó til gegn
í syðr! sveitunum
við Fuxaflöa,
hann, að óheppilegt
væri, ef farið væri að netalögnum
gjöra stórar breytingar
við mál þau, er sam- sem mest hlyti að hafa að þýila, ef netaþykkt væru með fjölda atkvæða i hinni deildlagnir annars væru skaðlegar.
En hvað snerti
Akurnesinga,
Seltjerninga
og Iteykinni, nema brýn nauðsyn
kreíði;
þó gæti netalagnir
hugsazt,
að ástæða væri Iii þess, en menn víkinga, væru flestir samdóma um, að þær
mættu eigi hrapa að þvi, og i þessu máli gætu eigi skemmt fyrir sunnanmönnum.
Hann
treysti bann sjer eig~ nú þegar IiI að segja, yrði því að fá ljósari
rök og upplýsingar,
hvoru hann mundi gefa atkvæði sitt; en á- áður en hann gæti gefið shkr] algjörðri takmörkun á netalögnum
við Fuxaflöa
atkvæði
skildi sjer rjett til að gjöra
athugasemdir
silt, en vildi láta málið ganga nú þrgar til
sínar við málið við næstu umræður.
Sighvatur Árnason sagði, að kunnugt
2. umræðu"
og jafnvel
láta
setja nefnd í
væri, að þetta væri eigi neitt nýmæli,
að málið.
Ólllfur Pálsson. kvaðst vera samdóma
vilja hara takmörkun
á þorkanetalögnum,
en
3. konungkjðrni
þinghins vegar kvaðst hann og játa, að mál þetta þvi, er hinn há.llvirli
samt þingmaður
Rangæinga
hefðu
væri svo sjerstaklegs
eðlis, Og úthelmti
svo maður
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ráðið Iii, að láta málið ganga þegar til 2.
umræðu, i öllu falli til þess að mönnum
gæflst ráðrúm til að lesa ástæður fyrir frumvarpinu,
en fyrir sitt leyti sæi hann eigi
nauðsyn á, að nefnd yrði sett.
Stefán Eiríksson
sagðist að vísu vera,
eins og nokkrir hefðu líka látið á sjer heyra,
utan við þetta mál, að þvi leyti að hann
væri eigi fullkunnngur
því; hann hefði þó
gjört sjer far um að kynna sjer málið eptir
upplýsingum
þeim, er væru fyrir hendi; sæi
hann,
að sumir mæltu með banninu,
en
sumir væru á móti því. En yfir höfuð þætti
sjer ísjárvert, að fyrirmuna mönnum, að leita
bjargræðis síns lÍ þann hátt, er þeim virtist
haganlegast,
Hann kvaðst ekki beinlínis geta
sagt eða sjeð, að netalagnir
hömluðu Ilskigöngu,
þar sem um jafnrúmt svið væri að
tala og hjer i Faxaflóa.
En þegar nú fiskur
gengi seint á grunn,
en nógur netafiskur
snemma á djúpi, þá væri það hart, að meina
dugandismönnum
að leggja net sín, fYI' en í
seinustu viku góu; sjer hefði sýnzt bezt til
fallið, að málið hefði áður verið undir búið
á sveita- og sýslufundum,
og menn við FaxaIlóa hefðu komið sjer saman um málið, en
ekki að ströng lög væru nú sett um það, og
þannlg selt fjötur á útveg dugnaðarmannains.
Hann yrði þvi að vera á þeirri skoðun, að
bezt mundi,
að hrapa eigi að þvi, að gjöra
fbann þetta að lögum.
Benidikt: Kristjánsson sagðist að eins
ætla að gjöra eina athugasemd,
og hún væri
sú, að, ef fresta ætti málinu, til þess að fá
fyllri reynslu fyrir því, hvort þorskanetalagnir
spilltu eða spilltu ekki fyrir þorskgöngum.
þá yrði að upphefja bann það, er samkvæmt
auglýsingu
laudshöfðingja
frá 2. febr. 1874,
hefði verið lagt á þorskanetalagnir
við suðurhluta Faxallóa fyrir 14. marz ár hvert; þar
sem 9/10 hlutir útvegsmanna
ættu þar verstöðvar,
en eigi nema 1/10 í nyrðri hluta
Ilóans,
er óháðir væru banninu.
(Já væri
fyrst ástæða til að ætla,
að reynslan
gæti
sýnt - ef menn annars nokkurn tíma gætu
fengið fulla vissu um göngu fisksins - hvort
netin hömluðu þorskgöngunum
frá eðlilegri

ras Inn á miðin.
Að öðru leyti vildi hann
leggja það til, að málið gengi þegar til 2.
umræðu.
Jón Iljaltalín
sagðist hafa lesið mörg
ágæt rit um náttúru fisksins og göngur hans;
þar á meðal eitt höfuðverk
eptir
einhvern
hinn bezta fiskifræðing á Norðurlöndum,
að
nafni Kröyer.
Eptir skoðun hans og annara
ágætra fiskifræðinga leitaði þorskurinn á grunn
stundum í miðjum janúarmánuði,
byrjun febrúar eða marzmánaðar,
til að leggja hrognum sinum;
þetta væri «Instlnctfisksins;
náttúruhvötin
segði honum, að þar væri óhultast; það væru og yfir höfuð skilyrðin fyrir tímguninnl,
gott og óhult lægi, og að sólarhitinn næði þar betur til, en á djúpinu.
Samkvæmt rannsókn þessara lærðu flskifræðinga, væru margar miliónir
hrogna I hverjum hún-þorski, og þó nú þessi viðkoma væri
fjarska-mikil, þá væri um hana sem annað, að
hún væri eigi óendanleg,
enda ætti hún óþrjótandi skaðlega óvini, er eyðilegðu hrognin, þau þjenuðu
sem æti fyrir urmul fiskitegunda.
Af þessu gæti eigi verið minnsta
spurning
um, að þorskurinn
leitaði upp á
grunninn,
til að gjóta hrognunum.
það væri
líka eprírtektavert,
að þessi skoðun kæmi
saman við almennt
álit og reynslu gamalla
greindra manna, að skaðlegt væri að leggja
net fyrir þorskgöngurnar.
Herra Ólafur stiptamtmaður Stephensen,
einhver ágn-tasti fræðimaður og gætnasti maður, hefði haft þá skoðun, að netin skemmdu fyrir fiskigöngum,
og
hefðu engir sannað
hið mótsetra.
Sami
maður hefði safnað skýrslum,
er náðu yllr
135 ár. Hefði sagt þar, að í þá daga hefði
verið ágæt veiðistaða við Vogastapa, á Ströndinni og í Hafnarfirði, hefðu menn fengið þar
almennt lestarhlut, er svo hefði verið kallaður (1200), en nú á dögum þætti gott, ef
menn fengju 200-300
til hlutar,
þá hefðu
menn engin net brúkað, eins og kunnugt væri.
({vað hann það vera sorglegt,
að mál þetta
væri gjört að kappsmáli;
vildi hann óska
þess, að þinginu auðnaðist að leggjast á eitt
og ræða mál þetta með gætni og varúð, því
að þetta væri sannarlega
umhugsunarefni.
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2. umræðu, frumvarp til laga um por81.a1letalagnir í Faxaflóa.
Ásgeir Einarsson sagðist hafa talað nokkur orð I þessu máli við I. umræðu, og ætlaði þvi ekki að fjölyrða um það nú,
en
kvaðst vona,
að, ef enginn mælti á móti
málinu nú þegar, mundi enginn heldur gefa
atkvæði sitt á móti þvi, að það gengi til 3.
umræðu.
Eirikur Kúld kvaðst eigi vita, hvort
hann gæti þó orðið við bón hins heiðraða I.
þingmanns Ilúnavatnssýslu,
þvi að hann yrði
að taka það upp aptur, að hann hefði enn
eigi getað kynnt sjer mál þetta svo, að hann
pættist viss um, hvernig
hann mundi gefa
atkvæði i máli þessu.
Hversu
mikið og
margt,
sem hann hefði heyrt rætt um mál
þetta með og mót i neðri deildinni,
væru
sjer þó engu að siður óljós mörg atriði, er
sjer vírtíst Þ lll' fa að koma til greina,
áður
en gjört yrði út um málið.
En það hefði
hann sjeð og skilið,
að málið hefði verið
sótt af talsverðu kappi,
bæði með og móti
frumvarpi
þessu í neðri deildinni,
og það
máske meir, en góðum afdrifum málsins gæti
orðið fyrir heztu ; að minnsta kosti hefði
hann samt eigi af þessum umræðum getað
fengið þær upplýsingar,
er sjer virtust nægilegar iii að geta af ráðið nokkuð um það,
hvort gjöra skyldi frumvarpið nú þegar að
lögum eða ekki; en hinn heiðraði þingmaður Húnvetninga
gæti rnáske
skýrt það svo
fyrir sjer, þó yrði hann að efast um það;
en hann mætti samt sem áður eigi ætla, að
hann hefði nokkuð á móti þvi, að málið
gengi til 3. umræðu.
Það mætti sjálfsagt tala
margt með og móti netaveiðinni ; máske gæti
það mælt með óbundinni
nctaveiði,að
sá
þorskur, er snemma veiddist, það er að segja
áður en hann hrygndi, væri feitari, en siðar,
þó þætti sjer slíkt athugavert, sjer virtist það
nokkuð líkjast þvi, ef menn skæru ærnar,
áður en þær bæru,
en allir sæju, til hvers
ÖNNUR UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
það mundi leiða.
Áður hefðu menn skorið
hrognin ofan í netin, en nú tíðkaðist að selja
Á 16. fundi efri þingdeildarinnar,
21. þau kaupmðnnum ; ætlaði hann að hin forna
dag júlimán.,
kom samkvæmt dagskránni
tíl venja hefði verið heppilegri.
Eitt væri enn

Að öðru leyti vildi hann mæla fast fram með
þvi, að málið gengi lit 2. umræðu.
Ásgeir Einarsson sagði, að tvö atriði
væru komin fram i máli þessu;
annað atriðið væri um form málsins, en hitt um málið sjálft.
Honum hefði heyrzt sumir vera I
efa um, hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu.
En eptir 28. grein stjórnarskrárinnar
kvaðst hann vera i efa um, hvort rjett væri
að fella mál frá I. umræðu, þegar svo á stæði
sem hjer, að málið væri búið að ganga gegnum neðri deildina,
samþykkt með fjölda atkvæða.
Svo tætti sjer það og eigi siðferðislega rjett, þar sem þá þingið gæti eigi neytt
þess rjettar, að báðar deildir komi saman til
að ræða málið.
Hvað nú snerti málið sjálft,
hefði það verið nægilega rætt I neðri deildinni og samþykkt þar með öllum atkvæðum,
að frumvarpið fengi framgang, og hefðu þó
vist komið þar fram allar þær mótbárur, er
hægt væri að tína til.
Eptir þeim lögum,
sem nú væru, mættu sumir le~gja net, en
sumir ekki, og mætti víst þar um segja, sem
von legt væri, að þegar lögunum er skipt, þá
er líka friðnum skipt.
Væri það sannarlega
sorglegt, ef óvild skyldi risa út af máli þessu.
En að fara nú að safna nýjum upplýsingum
i þessu máli, l'ýndist sjer óþarfi; þær væru
allar komnar fram, og hefðu þær sýnt, að
almenningsvilji
væri, að takmarka netalagnir,
enda væri ófært að láta málið dragast,
og
halda þannig við þvi misrjetti,
er á væri.
Vonaði hann þvi fastlega, að málið yrði þegar látið ganga til 2. umræðu.
Fyrst fleiri tóku ei!li iii máls, bar forseti það undir atkvæð] deildarmanna,
hvort
málið skyldi ganga til 2. umræðu,
og var
það samþykkt i einu hljóði.
Stungið hafði
verið upp á að kjósa nefnd i málið, en sú
uppástunga var felld með 7 atkvæðum gegn I.
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éupplýst i þessu máli, er hann þó yrði að
telja eitt höfuðatriðið,
og það væri, hvert netafiskurinn tæki beilu; fyrir sitt leyti yrði hann'
að ætla, að svo væri,
i ungdæmi sfnu hefði
hann vitað til þess, að Vestflrðingar
hefðu i
Dritvik veitt fisk á lóðir sinar,
með förum
eptir net frá Suðurlandi,
því að þá hefðu net
hvergi annarstaðar
verið við höfð. þetta kvaðst
hann
að eins taka fram,
sem
dæmi með
frumvarpinu,
því ef fiskurinn tæki beitu,
þá
mætti veiða hann án neta,
og að líkindum
helzt,
eptir að hann væri búinn að hrygna,
og teldi hann það gott vegna fjölgunarinnar.
Á hinn bóginn virtist sjer mjög ísjárvert að
takmarka
frjálsa atvinnuvegi
manna.
I'að
hefði að vísu verið fært Iii, að efuamennirnir einir hefðu gagn af þessari
veiðiaðferð,
þeir hefðu einir krapt Iii að halda úti net-.
um sínum,
en hann sæi eigi, hví ætli að
takmarka þá f dugnaði
sinum fyrir þá sök,
að aðrir væru eigi eins duglegir
og þeir.
Hann kvaðst eigi heldur
geta skilið,
hvers
vegna Sunnanmönnum
væri svo annt um, að
Innnesjamenn
fengju eigi að leggja net sín,
þar sem þó ástæða væri' til að halda, að þau
gætu alls ekkert spillt fyrir Sunnanmönnum
j
væri hann hræddur Ilm, að slíkt kæmi til af
því, að þeir litu hálfskökku auga til Innnesja-I
manna.
Að vísu gæti hann játað,
að erfitt
væri fyrir smábáta að sækja á djúpið, þegar
net væru snemma lögð,
en því notuðu þei~
þá eigi stóru skipin meira,
en þeir gjörðu.
Af því að málið væri nú svona vaxið, ætlaði
hann hyggilegra,
að það yrði eigi leitt til
lykta á þessu þingi, en biða þess, að málið
)'rði betur skýrt; fáir þingmenn
mundu vera
málinu nægilega kunnugir;
og hinn eini maðor í neðri málstofunni,
er hann ætlaði,
að
þekki i Iii netaveiðarinnar
ar eigin reynslu, hefði
einmitt
greitt atkvæði á móti frumvarpinu.
Í'etta allt hefði vakið hjá sjer efa um, hvað
rjettast væri að gjöra í þessu máli, og mundi
hann því, ef til vildi, leiða hjá sjer að greiða
atkvæði um það, þegar til þess kæmi.
Jón Hjalt'llín sagðist
við 'I. umræðu
þessa máls eigi hafa getað annað, en verið
meðmæltur
frumvarpinu.
Nú hefði bann enn

betur kynnt sjer það,
er fram væri komið
með og mót þessu máli, og hefði það einungis orðið til þe-s,
að styrkja sig i þei rri
skoðun, að enginn efi væri á, að netalagnlr
hefðu
spillt og spilltu
fyrir þorskveiðum.
það væri og hefði verið almenn trú manna.
~lenn gætu reyndar sagt,
að það hefði eigi
mikið að þýða. því að menn lryðu svo mörgu,
sem ekki væri, en þvi gætu menn þó trúað,
að þegar gengið væri beint á móti náttúrulögunum,
væri eigi á góðu ven.
Hið sama
yrði ofan á, þegar litið væri til þess, er hinir lærðustu og ágætustu
fiskifræðingar
segðu
um það efni.
Hann yrði og að leiða athygli
manna að því, að gagnið af netunum væri
langtum minna, en menn hjeldu,
auk þess
sem fiskurinn
i vondum veðrum lægi opt
lengi í netunum og skemmdist;
þetta mundi
eigi eiga lítinn þátt i þvi, að sunnlenski fiskurinn væri miður úlgengilegur
á mörkuðunum. það herði verið sagt,
að ógjörniogur
væri að hindra
menn í næringarvegum
sinum; það væri raunar salt, en þá væri aptur
spursmálið,
hvort netin eigi skemmda yfir
höfuð fyrir þorskveiðunnm,
Nú væri það
víst, og va-ri þess vegna bein skylda alþingis
að ráða bót á því fyrirkomulagi,
er jafnt
skaðaði hinn ríka, sem hinn fátæka.
Hinn
háttvirti
I. þingmaður
Gullbringusýslu
herði
tekið það ljóst fram í ræðu
sinni
f neðri
deild þingstns,
hversu þorskveiðin
f Noregi
hefði gengið til rýrðar,
síðan farið var að
brúka þar nd, þar sem þorsklalan
hefði fallið úr 13 miliónum
niður í 9 miliónir.
Ef
nú netin hefðu þessl eyðileggjandi áhrif þar,
þvi gætu þau þá eigi gjört það eins hjer.
Skipastöll
Norðmanna
hefði stórum aukizt,
fólkslalan einnig,
en prodúkitónin
i þessari
grein hefði farið minnkandi
að mun,
svo
sem hann hefði áður sagt.
f neðri deildinni herði um daginn verið talað um,
að
þorskurinn
mundi gjóta hrognunum
upp f
miðjum sjó eða ofar, en hann gæti fyrir sitt
leyti ekki gjört mikið úr slíkum mikróskópiskum ofsjónum,
sizt ætlaði hann, að hent
væri að byggja lög á þeim.
Eptir þessu
væri það sín skoðun,
að þingið mundi eigi

14

ftjöra

neinum hlutaðeigandi
skaða með Því,
nú þegar frumvarpið;
hjer væri
eigi að ræða um einstakra manna hagsmuni,
heldur
almennings
yfir höfuð.
Vildi hann
því, að málið gengi þegar til 3. umræðu.
Á.geir EiMrs80n tók það fram, að hinn
háttvirti þingmaður Barðstrendinga
hefði byrjað á þvi, að segja, að það, að veiða þorskinn
áður en hann hrygndi,
væri sama sem að
skera ærnar utan af lömbunum.
Hjer hefði
þingmanninum
ekki tekizt
að sanna það,
sem hann hefði viljað sanna;
því að eptir
orðum hans ætti það einmitt að vera skaðlegt, að leggja net snemma,
eða áðnr en
þorskurinn
hrygndl,
Hvað það snerti,
að
hrognin væru seld eða borin niður, kæmi
eiginlega þessu
máli ekki við. Viðvíkjandi
þyi, hvort netafiskur læki beitu, þá gæti hann
sagt honum,
að draga
mætti líka fisk, án
þess hann tæki heitu.
Hinn heiðraði þingmaður hefði talað um, að isjárvert
væri að
takmarka atvinnuvegi
manna; það gæti nú að
vísu látið vel á tungu og í eyrum, en þó því
að eins, að sannleikur og rjett hugsun fylgdi,
þvi að opt kæmi það fyrir, að nauðsynlegt
væri, að takmarka ýmsa mísbrúkun
f þessu
efni, eins og dæmin hefðu sýn], til að mynda,
þegar
æðarfuglamorðingjarnir
kölluðu
það:
ranglæti, að þeir mæltu ekki nola þann bjargræðisútveg.
þó hann væri landinu yfir höfuð
stór skaði,
eins væri um selaskotamenn,
og Dll væri það orðið upplýst,
hvern skaða
Vestmannaeyjamenn
hefðu
gjört sjer með
lundadrápinu.
Hinn sami þingmaður
hefði
talað um, að eigi dygði að fyrirmuna
dugnaðarmönnunum
að nota veiðina, er hún byðist.
Ættu þá einstakir
menn ilð hafa einkaleyfi
til að skemma fyrir öðrum, og sjálfum sjer,
eins og hann hef~i sýnt með dæmum, þar sem
þeir fáu fiskimenn legðu á svið net sín, og
svo úldnaði fiskurinn opt í netunum og drægi
að sjer annan fisk, svo að hann gengi miklu
síður upp á grunnmíðln.
Hann hefði jafnvel talað við marga,
er alls eigi befðu viljílð
haía vneln net.
Það þætti sjer raunar of
snemmt, að kuma með svo mikla breytingu,
en hitt væri það, að jöfnuður
yrði að vera
ilð lögleiða

á í þessu efni; það mætti eigi leyfa fáeinum
mönnum að leggja, eða eins og stæði í á~
stæðum frumvarpsins,
nl. 1/10 parti af fiskimönnunum,
þótt þeir skemmdu
fyrir hinum,
og enda sjálfum sjer.
Eigi yrði því heldur
komið við nú, sem áður hefði verið skipað hjer,
eins og nú væri í Noregi, og betur yrði kornið þar við, þar sem netin lægju fyrir innan
allar eyjar, að taka netin opt upp, þess vegna
skemmdu netin enn meir hjer en í Noregi,
og fiskurinn í þeim.
Stefán Eiríksson sagðist
hara látið þá
skoðun i ljósi þegar
við I. umræðu
máls
þessa, að hann gæti ekki verið fullkomlega
sannfærður um, að lagabann þetta væri nauðsynlegt, enda væri það enn skoðun sín, að
það mundi of snemma upp borið.
Á bænarskránum
frá hlutaðeigandi
útvegsmönnum, sem færu hver í sína áttina, virtist það
vera gefið, að málið hefði þurft að vera betur rætt og undirbúið
heima fyrir.
fannan
stað litist sjer eigi á, að bann þetta væri
lagt á, þar sem það mundi eigi leiða til
annars,
en sekta og málaferla,
og væri það
ekkert spaug, því,að netin væru eigi svo ódýr
eða ökostnaðarsöm.
þingmaður
Húnvetninga
þyrfti ekki að hrista höfuðið yfir þessu, sem
hann segði, þar sem eptir 2. gr. frumvarpsins
ætti að gera upptæk net og ana j sllkar sektir
eru þó óhafandi,
þó maður Íl skynsamasta
hátt vilji nota bjargræðis útveg sinn.
Af öllu,
sem fram væri komið móti þessu, væri það
auðsætt,
að engum skynsömum
sjómanni
mundi detta í hug ilð brúka net ár eptir ár,
ef þau eigi borguðu
slg, jafndýrt
veiðarfæri
og þau væru. það væri ailajafna sagt bjer (
salnum,
að netin hömluðu fiskigöngum
inn
á flrðína; það gæti nú má ske verið svo, en
þó gæti hann frætt þingmenn
á því, að í
Austur-Skaptafellssýslu,
þar sem engin oe'
væru við höfð,
gengi
fiskurinn nÚOrðið
aldrei að landi.
Hvort mundi það vera netum
að kenna?
Nei, en hitt væri orsökin, að útlendir fiskimenn
lægju á djúpinu
fyrir utan
og bæru þar niðurl svo að flskurlnn ðrægi&t
allur til þeirra;
mundi
ekki hi!) sama geta
átt sjer stað hjer, en ekki það, aðnetil)
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hömluðu flsklgðngunum.
Af þessum ástæðum yrði hann að ætla, að þetta frumvarp væri
of snemma upp borið hjer á þingi.
6lafur Pálsson kvað það alveg satt og
rjett, er hinn heiðraði
þingmaður
Húnvetninga hefði drepið
á, að hjá Norðmönnum
væri stranglega
vakað yfir þvi, að netin væru
upp tekin á hverju laugardagskveldi,
og ekki
lögð aptur
fyrri en næsta mánudag,
og af
hverju öðru mundu þeir gjöra það, en einmitt af þvi, að þeir væru sannfærðir
um, að
netin hindruðu
fiskigöngurnar.
þessu mundi
varla verða komið við hjer, þar sem sjór
væri S\'O opinn,
og þvi eigi hægt dögum
saman að vitja neíjanna,
eða ná þeim upp.
I)ess vegna yrði hann að aðhyllast
frumvarpið.
Ásgeir Einar.'Ison sagði, að hinn heiðraði þingmaður
Skapifellingu
hefði undrazt
það, að bann móti netalögnum
skyldi leiða
til sekta.
Ómögulega
gæti sjer þótt það
undarlegt,
þó að menn, þegar menn gjörðu
lagabrot,
yrðu að sæta sektum.
Það væri
líka í öllum veiðilögum, að, ef net væru lögð
ólöglega,
skyldu þau upptæk.
Hann heiði
ekki skilið það, að nokkur maður
mundi
brúka net, ef hann hefði skaða af þeim.
Það
gæti vel verið, að einstakir menn
þyldu að
missa net sín, en almenningur
og hinir fátækari gætu eigi með neinn móti staðizt það,
en nú væru þeir neyddir til að brúka þau,
fyrst hinir gjörðu það. Sami þingmaður hefði
sagt, að það væru eigi netin, heldur niðurburður
Frakka,
sem hamlaði
fiskinum
að
ganga á grunn.
En hann kvaðst þá vilja
spyrja, hvort það væri ekki hjer um bil sama,
hvort menn gjörðu það sjálfir, eða að Frakkar
gjörðu það.
Stefán Eiríksson sagði, nð þingmaður
Húnvetninga
herði alveg misskilið sig, það
væri þó ekki sama að við hafa niðurburð
og
leggja net, þess vegna væri alls ekki sannað
með þvi, að netin hömluðu þorskgöngum.
Jón Pjetursson sagðist ekki geta annað
en aðhyllzt frumvarpið j það væri sannfæring
sin, að netin eyðulegðu fiskiveiðarnar,
og ættu
helzt engin net að liðast. Það væri margfaldlega
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sannað,
að flskiani hefði verið miklu meiri
áður en nú; allir gætu sannfært sig um það,
er hefðu veitt því nokkra eptirtekt.
þetta
spursmál
lægi nú raunar ekki beinlínis fyrir
nú, en hitt væri aðalatriðið,
hvort ójöfnuður
sá, er nú við gengist, skyldi \'ið haldast framvegis, eða af nemast.
Frumvarpið
vildi af
aema ójöfnuðinn,
en hinir andvígu,
er þó
væru að eins '/,0 hluti hlutaðeiganda,
vildu
við halda honum.
En sjer virtist, að svo
mætti eigi standa
lengur, og ekki mundi til
neins gagns að bíða betri upplýsinga,
þvi að
ávallt mundi svo þykja sumum, sem æ þyrftu
nýjar og nýjar upplýsingar.
Ójöfnuðurinn
IlPgi opinn fyrir.
Suður með flóanum mættu
menn ekki leggja net fyrir tiltekinn tíma, en
innra, hvenær sem þeim litist, enda þótt þeir
með þvi skemmdu
fyrir Sunnanmönnum.
Það væri þvi sjálfsagt, að láta bannið ná jafnt
til þeirra.
Sighvatur Árnason sagðist ætla, af þvi
nokkur
ágreiningur
væri I máli þessu,
að
gjöra með fám orðum grein fyrir atkvæði
sínu.
Hann sagðist
fyrir löngu hafa heyrt
talað um, að margir hefðu \'i1jað láta takmarka netabrúkun,
sumir hefðu aptur verið
á móti þvI.
Nú væri sá flokkurinn
stærri,
er vildi hafa takmörkunina,
kæmi það til af
þvi, að þeir þættu st hafa forna og nýja reynslu
fyrir
því, að netalagnir
I byrjun verlfðar,
meðan fiskurinn væri að ganga á grunn, hefðu
skaðleg áhrif á göngnna.
Af einhverju
hlyti
það og að koma, að hinar fornu góðu veiðistöðvar
við Vogastapa
og víðar í Faxaflóa
væru með öllu undir lok liðnar,
enda væri
það almennt
álitið netunum
að kenna.
Nú
væru það aptur einstakir menn, er álitu, að
sjer væri órjettur gjör, ef bannið kæmist á,
vegna þeirra sjerstöku
kringumstæða.
En
þá ræki nú að þvi, er ræða væri um einstakan rjett, og almennan
rjett, að hinn almenni
rjettur
og almenningsheilI
yrði að
silja i fyrirrúmi
fyrir vilja
eða rjelli hins
einstaka.
Hann vildi líka taka það fram, að
sjer væri vel kunnugt um, hvernig farið hefði
með lundavelðína
í Vestmannaeyjum,
þegar
farið var að við hafa net iii þess. þegar búið

hefði verið, að við hafa þau takmarkalaust
hvort málið skyldi ganga til 3. umræðu, og
um nokkur ár, hefði lundaveiðin
farið æ var það samþykkt með 7 atkvæðum.
minnkandi,
og nú væri hún því nær horfin.
þetta og annað fleira hefði meir og meir
sannfært
sig um, að takmarkalausar
netaþRIÐJA UMRÆÐA
lagnir væru fiskigöngum til tálmunar og eyðif efri deild alþingis.
leggingar, og þá undir eins almennum
atvinnuvegi manna.
Á 19. fundi efri þingdeildarinnar,
24.
Torfi Einarsson sagðist að eins ætla að dag júlímán.,
kom samkvæmt dagskránni til
standa upp til að gjöra grein fyrir atkvæði 3. umræðu frumvarp
til laga um þorskasínu.
Hann sagðist nú að vísu geta sagt, að netalagnir í Faxaflóa.
hann væri bæði of kunnugur
og of ókunnÞórður Jðnasson : Jeg var ekki viðugur þessu máli. Hann væri ekki kunnugur
staddur, þegar þetta mál kom hjer til umnetunum,
en hann ímyndaði sjer, að hann ræðu, en jeg hef kynnt mjer, bæði hverjar
þekkti þó til veiðiskapar eins og hver annar undirtektir það fjekk f þingdeildinni
og þær
þingmanna
yfir höfuð.
Hann kvaðst eigi ástæður, sem komu fram, og verð jeg að vera
geta neitað þvi, að sjer hefðu þótt ástæð- á því, að það sje með góðum rökum, að
urnar sumar, er færðar hefðu verið með og þingdeildin hefur ekki fallizt á, að það væri
mót málinu,
bæði { neðri og efri deildinni,
látið frjálst fyrir þá, sem búa við norðurhluta
nokkuð ljettvægar.
Það herði t. a. m. verið Faxaflóa, hvenær þeir legðu þorskánet sín,
tekið fram, að fiskiaflinn hefði minnkað hjer því það mundi leiða af sjer margs konar misvið Faxaflóa;
það væri ekki nema eðlilegt, klið, meðan þeir, er búa við sunnanverðan
þegar sjávarútvegurinn
færi vaxandi og þröngt flóann, ekki mega,
eptir þvi sem þeir hafa
væri í veiðistöðum,
að fiskiaflinn
gengi þá undirgengizt,
gjöra það fyrir 14. marz á vorvanalega til þurrðar.
Svo hefði og það verið,jn.
Það er og aðgætandi, að netalagnir tlðkfært til, að netin mundu eigi horga sig, og ast eigi á Innnesjum
nema lítið eitt, og eru
þó hefðu menn kostað eins miklu upp á þau, að kalla nýjar á Sviði; þeir geta því eigi
og sagt hefði verið, eða 200,000 krónum ár- kvartað yfir því, þó þeir hafi ekki meiri rjett
lega, það gæti eigi vel komið heim.
í tilliti til netalagnanna
en þeir, sem búa
En hvað nú aðalspursmálið
snerti um sunnanvert
við Faxaflóa.
það er og eðlilegfiskigöngurnar,
þá vildi hann geta þess, að ast, að netaveiði á sama fiskisvæði sje undir
hann hefði heyrt, að sunnangangan
væri að- sömu lögum og kjörum, því við það er engalgangan; ef svo væri, ættu Sunnanmenn
sízt um hlutaðeiganda
gengið of nærri, en það
að óska þess, að vera takmarkaðir.
Nú hefði getur það orðið, ef sumum
er leyft netahann aptur heyrt, að stundum kæmi vestanbrúkun en sumum eigi á sama tímabili, þegganga, er Ionnesjamenn
yrðu fyrst varir, þá ar kringumstæðurnar
eru þær sömu, og engspillti það fyrir Sunnanmönnum,
ef þeir, er in ástæða liggur fyrir að gjöra undanteknnorðar byggju, legðu net sin fyrir gönguna,
ingu, og svo virðist hjer vera.
og fyrir sitt leyti væri hann líka sannfærður
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, bar forum, að netin
tefðu fiskigönguna.
Hann seti frumvarpið
upp til atkvæða, og var það
kvaðst því að lokum vera kominn til þeirrar síðan samþykkt
með 8 atkvæðum.
Forseti
ályktunar,
að hinir heiðruðu
deildarmenn
lýsti því þá yfir, að frumvarpið
yrði sent
mundu með góðri samvizku geta greitt at- landshöfðingjanum,
samkvæmt þingsköpunum,
kvæði sitt með frumvarpinu.
og var það nú þannig orðað:
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, kvaðst forseti vilja bera undir atkvæði deildarmanna,
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LÖG
um þorskanetalagnlr

Faxaílóa.

1. grein.
Hvergi má leggja þorakanet
í Faxaflöa
fyrir 14. dag marzmánaðar
á ári hverju.
2. grein.
Hljóti nokkur
móti 1. grein, skulu net

og atli upptæk, og skal
eiga aflann; en net og
duflfæri skal selja við
rennur andvirðið f sjóð
býr f, er brotlegur hefur
lögum.

sá, sem upp tekur,
flár, kúlur, dufl og
opinbert uppboð, og
þess hrepps, sem sá
orðið gegn þessum

II.
FRUMVARP
til laga um laun handa Jóni riddara Sigurðssyni, alþingismanni
ísfirðinga.
(Frá nefnd þeirri, er sett hefur verið í neðri deild alþingis til að íhuga bænarskrár
alþingis).

til

sem hafa á hendi fast ákveðið starf i þjónustu landsins;
hitt væri verðlaun,
árlegur
styrkur, þóknun
eða þvi um líkt; embættin
væru nauðsynleg til þess, að ákvörðun mannfjelagsins
yrði framgengt,
og þess vegna
beinlínis
Á 7. fundi neðri þingdeildarinnar,
9. dag hvíldi með tilliti til embættislauna
en þvílík skylda hvíldi
júlímánaðar,
gat forseti deildarinnar
þess, að skylda á landssjóðnum,
f þvf efni, sem hjer væri
frumvarp þetta hefði verið sjer afhent, og. eigi á landssjóðnum
um að ræða.
En þegar þannig sú spurning
Ijet hann útbýta þvi meðal þingdeildarmanna.
lægi fyrir, að leggja á landssjóðinn
Bý útgjöld, þá yrði þingið að yfirvega,
ekki einFYRSTA UMRÆÐA
ungis, hvort æskilegt væri að sýna einbverjI neðri deild alþingis.
um viðurkenningu
sína, beldur einnig, hvort
Á 10. fundi neðri deildar alþingis, 13. ástand
landssjóðsins
og launalagaástandið
dag júlímánaðar, kom til 1. umræðu samkvæmt
leyfi þvílíka álögu.
þess vegna kvað bann
að málinu yrði vísað til fjárbagsdagskránni
frumvarp
til laga um laun hentast,
handa Jóni riddara Sigurðssyni, fllþingis- eða launalaganefndarinnar,
enda gæti hann
manni isfirðinga, og var varaforseli í forseta frá stjórnarinnar
hálfu eigi dæmt um, hvort
stað, meðan á umræðunni
slóð.
frumvarp þetta gæti. orðið að lögum fyr, en
Landshöfðingi sagði, að þó hann eigi launalögin og fjárhagslögin
væru afgreidd.
persónulega
hefði neitt á móti uppástungEinar Ásmundsson stakk upp á, að málunni, hjeldi hann þó, að allir væru sjer sam- inu væri vísað til 2. umræðu,
og var það
dóma um, að láta eigi persónulegar
tilfinnsamþykkt með öllum atkvæðum,
ingar ráða fyrir álögum á landssjóð;
virtist
honum
skylt að taka fram þessar athugasemdir,
sem ættu við i hverju máli, sama
ÖNNUR UMRÆÐA
eðlis og hið fyrirliggjandi.
Yfir höfuð væri
í neðri deild alþingis.
það ísjárvert að gjöra undantekningu
frá lagareglu þeirri, að laun úr landssjóði yrðu einÁ 12. fundi neðri deildar alþingis,
t 5.
ungis veitt embættismönnum
landsins, 'J: þeim, dag júlímánaðar,
var tekið til 2. umræðu
Frá nýári 1876 skulu 3200 krónur
ár
hvert greiddar Jóni riddara Sigurðssyni,
alþingismanni
Ísflrðinga, að launum úr landssjóði.
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frumvarp
til laga um laun handa Jóni
Sigurðssyni, þingmanni
Ísfirðinga, og var
varaforseti þá I forsetasætinu.
Umræðulaust
var frumvarpið
samþykkt í einu hljóði, og
sömuleiðis, að það gengi til 3. umræðu.

Uppástunga
til breytingar á frumvarpi
til laga um laun
handa Jóni riddara Sigurðssyni, alþingismanni
Ísfirðinga.
Orðið -riddari" falli burt.
í staðinn fyrir: ••að launum"
komi:
"sem heiðurslaun •.
Fyrirsögn
frumvarpsins
breytist samkvæmt þessu.
Á Alþingi, 11. júlí 1875.
Einar Ásmundsson.
Tryggvi Gunnarsson.
Ísleifur Gíslason.
Einar Guðmundsson.
Snorri Pálsson.
Einar Gíslason.
Jón Sigurðsson.
Benidikt Sveinsson.
Grímur Thomsen.

"RIÐJA
i neðri

Og var það síðan sent forsela

Á 15. fundi efri þingdeildarinnar,
20.
dag júlímán.,
skýrði forseti deildarinnar
frá,
að hann hefði fengið frá forseta neðri þingdeildarinnar
frumvarp
til laga um heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni, alþingismanni
!sfil'ðinga. Var frumvarpið lagt fram, og því
útbýtt meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 20. fundi efri þlngdelldarlnnar,
26.
dag júlímán., var samkvæmt dagskránni tekið fyrir til 1. umræðu f1'umval']I til laga um
heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni alþingismanni ísfirðinga.
Án allrar umræðu
val' i einu hljóði ályktað, að það mál gengi til annarar umræðu.

UMIlÆÐA.

ÖNNUll UMRÆÐA
i efri deild alþingis.

deild alþingis.

Á 15. fundi neðri deildar alþingis,
19.
dag júhrnánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
.lil þriðju umræðu frumvarp
til laga um
laun handa Jóni Sigurðssyni, alþingismanni
Ísfirðinga, og var varaforseti þá i forsetasætinu.
Við þetta frumvarp voru komnar þrjár
breytingar frá 9 þingmönnum.
Þar eð engin umræða varð um málið, var
gengið til alkvæða og fjellu þau þannig:
I. að orðið ••riddari" falli burt,
samþykkt
í einu hljóði með 22 atkvæðum.
2. að í staðinn fyrir:
«að launum.
komi :
••sem helðurslaun«,
samþykkt
f einu
hljóði.
3. fyrirsögn frumvarpsins breytt þessu samkvæmt, samþykkt í einu hljóði.
4. frumvarpið með breytingunum
samþykkt
í einu hljóði.

efri deild-

arinúar.

Á 22. fundi efri þingdeildarinnar,
28.
dag júlímán.,
kom samkvæmt dagskránni
Iii
2. umræðu frumvarp
til laga um heiðu1'slaun handa Jóni Sigurðssyni, alþingismanni
ísfirðinga.
Landshöfðingi sagði, að eins og hann
fyrir stjórnarinnar
hönd eigi gæti að svo
stöddu dæmt um það, hvort frumvarp þetta
gæti öðlazt löggildingu,
þar sem það stæði f
svo nánu sambandi
við launa- og fjárlögin,
svo gæti og eigi heldur þessi deild gjört það,
fyr en neðri
deildin hefði rætt lög þessi;
kvaðst hann því vilja skjóta því til þingdeildarmanna,
hvort eigi mundi betur við eiga,
að fresta 3. umræðu,
þar til deildin gæti
rætt mál þetta i sambandi við þau lög og
dæmt um, hvort það gæti samrímzt við launaog fjárlögin.
Ásgeir Einarssun kvaðst ekki vita, hvort
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hinn hæstvirti
landshöfðingi
hefði
hreift
þessu í neðri deildinni,
þar sem málið hefði
verið samþykkt við allar umræður, og mundu
þeir þó vita þar betur, hvað liði launa- og
fjárlögunum
en menn hjer í þessari
deild;
vildi hann því fyrir sitt leyti eigi fresta málinu, þar til þau lög væru búin, enda mundi
þá einnig mjög verða liðið á þingtímann.
Jón Pjetursson
sagðist
vera alveg á
sama máli og hinn hæstvirti
landshöfðingi,
að eigi væri hægt að ræða mál þetta, fyr en
launa- og fjárlögin lægju fyrir frá neðri deildinni, en að öðru leyti mundi það vera á valdi
forseta, hvort fresta ætti málinu þangað til
Asgeir Einarsson hjelt,
að þá mundi
þurfa að bíða býsna-langan
tíma, og væri
líklegt, að fjárlaganefndin
hefði hugsað um
þetta.
Eiríkur Kúld kvaðst eigi finna ástæðu
til að fresta málinu,
þar til fjárlaganefndin
væri búin, þvi að hann
hefði það traust til
neðri deildarinnar,
hvar málefni þetta hefði
verið samþykkt
í einu hljóði, að hann teldi
það vist, að hún hefði vitað til, að fjárlaganefndin mundi ætla sjer að sjá máli þessu
farborða.
Benidikt Kristjánsson sagðist vilja fresta
málinu, þar til fjárlagafrumvarpið
væri komið
frá neðri deildinni,
og gæti hann vel skilið
það, að neðri deildin hefði samþykkt frumvarp þetta, þar sem fjárlaganefndin
sæti þar.
En hann
áliti ekki þar fyrir sjálfsagt,
að
þörf væri á, að bíða eptir því, að útkljáð yrði
um fjárlögin.
Ólafur Pálsson kvað það þvi siður fsjárvert, að fresta 3. umræðu, sem málið eigi
væri svo umfangsmikið,
að hætt væri við, að
það tæki langan tíma,
að ræða það;
vildi
hann þvi leggja það til, að því yrði frestað:
um sinn.
Stefán Eiríksson
sagðist eigi vera þvi
samdóma, að málinu yrði frestað, þar til fjárlaganefndin
hefði lokið starfa sinum, og þar
mál þetta væri nú komið frá neðri deild
þingsins,
hvar fjárhagsmálið
væri til meðferðar,
yrði hann að álíta, að nefndin hefði
yfirvegað,
að landssjöðurlnn
gæti vel borið l

þessa
litlu þóknun,
sem hjer væri farið
fram á.
Forseti hjell, að eigi þyrfti að orðlengja
þetta meira, þvi þingdeildin
gæti Deytt rjettar þess,
sem 34. gr. þingskapanna
heimilaði henni, og kvaðst hann þá, fyrst eigi tækju
fleiri til máls, vilja bera undir atkvæði, hvort
mál þetta skyldi ganga
til þriðju umræðu,
og var það samþykkt í einu hljóði.

þRIÐJA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.

A 24. fundi efri þingdeildarinnar,
30.
dag júllmán.,
skýrði forseti deildarinnar
frá,
að hann hefði fengið uppástungu
frá 4 þingmönnum, sem sje
Eiríki Kúld,
Torfa Einarssyni,
Ásgeiri Einarssyni
og
Benidikt Krlstjánsaynl,
um, að málið,
frumvarp til laga um heiðurslaun handa J6ni Sigurðssyni,
alþingismanni lsfirðinga, kæmi til umræðu daginn
eptir,
og gat hann þess, að uppástunga
þessi yrði þá í fundarbyrjun
borin upp til
atkvæða.
A næsta fundi, daginn epli)', bar forseti
það undir atkvæði deildarinnar,
hvort í dag
skyldi taka fyrir til þriðju umræðu málið um
frumvarp
til laga um heiðurslaun handa
Jóni Sigurðssyni, a7þingismanni
isfirðinga,
og var með 9 atkvæðum
samþykkt,
að svo
skyldi vera.
Eiríkur Kúld sagði, að það hefði vakað
fyrir uppástungumönnum,
að bezt mundi vera
að flýta fyrir máli þessu,
einkum þar sem
þeim væri kunnugt um, að deildin nú sem
stæði hefði mjög fá verkefni
fyrir hendi.
Hinn hæstvirti
landshöfðingi
hefði að vísu
viljað fresta máli þessu,
en hann fyrir silt
leyti gæti eigi álitið,
að þess þyrfti með,
þar sem sjer væri kunnugt um, að fjárhagsnefndin hefði gjört ráð fyrir þessu,
og þvi
tekið það upp á fjárhagsáætlunina;
HO virtisl sjer það einnig vera hálfóþægilegt
fyrir
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deildina, að fresta málinu, þar til fjárlögin
væru útkljáð, sem varla gæti orðið fyr en
síðustu dagana af þinginu, og þá væri vanalega nóg að starfa, og því nauðsynlegt áður
að útkljá sem mest af hinum smærri málum.
Þ6rður Jðnasson sagði, að hann þyrfti
ekki að fara mörgum orðum um mál þetta,
þvi að það mælti bezt sjálft með sjer, þar
sem hjer ætti sá maður í hlut, sem öllum
fremur, af þeim Íslendingum, sem nú væru
uppi hjá oss, hefði unnið af góðum og hreinum hug með einstökum áhuga og fylgi fyrir
frelsi og framförum ÍSlendinga, og það öldungis launalaust, og ef til vill, með þvi að
fara á mis við alla viðurkenningu hins opinbera. Það hefði þvi ekki verið fagurt afspurnar, ef íslendingar hefðu gleymt þessu,
og eins og ekki vitað, hvað að þeim sneri.
En nú hefði þingið tekið málinu vel og
frjálslega, svo það væri öll von til, að því
verði vel framkvæmt. Þingið ætti því heiður

og þökk skilið; það yrði þvI til sóma, og
niðjum vorum til uppörvunar, að feta i íétspor þessa slns einstaka frelsisvinar, sem ísland aldrei mundi gleyma, heldur geyma
minningu hans f verðskulduðum heiðri og
þakklæti, eins og hann á skilið.
Forseti bar þá undir atkvæði deildarmanna, hvort frumvarp þetta skyldi samþykkja, og var það gjört f einu hljóði j lýsti
þá forseti því yfir, að það yrði afgreitt til
landshöfðingja.
Var það nú þannig orðað:
LÖG
um heiðurslaun handa Jóni Sigurðssyni, alþingismanni Ísflrðinga.
Frá nýári t 876 skulu 3200 krónur ár
hvert greiddar Jóni Sigurðssyni, alþingismanni Isfirðinga, sem heiðurslaun úr lands~jóði.

III.
FRUMVARP

til laga um löggilding verzlunarstaðar á Vestdalseyri við Seyðisfjörð.
(Flutningsmaður Tryggvi Gunnarsson, I. þingmaður Suður-Múlasýslu).
Vestdalseyri við Seyðisfjörð f NorðurMúlasýslu skal vera löggildur verslunarstaður frá I. janúar 1876.

FYRSTA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.

Á 10. fundi neðri deildar alþingis, 13.
dag júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni
Á 8. fundi neðri þingdeildarinnar,
tO. tekið til I. umræðu frumvarp til laga um
dag júlímánaðar, skýrði forseti deildarinnar löggilding uerzlunarstaðar á Vestdalseyri við
frá, að til sin væri komin bænarskrá úr Suð- Se!Jðisfiö,·ð.
Tryggvi Gunnarsson,
skýrði stuttlega
ur-Múlasýslu um löggildingu Vestdalseyrar
til verzlunarstaðar, og var bænarskránni visað frá málavöxtum. Fyrst 1842 hefði verið gefið
til fyrri þingmanns Suður-Múlasýslu j samdi leyfi til að verzla á Seyðisfirði, en eigi ákveðið
hann síðan frumvarp þetta, og var það síðan um takmörkin, og dróst það til 1855. 1848
prentað, og því útbýtt meðal þingdeildar- og 18.) 1 hefðu verið byggðir verzlunarstaðir,
manna á 9. fundi deildarinnar, 12. dag júlí- annar á Vestdalseyri, sem er lítið eitt út með
firðinum, en hinn á svonefndri Öldu við
mánaðar.
fjarðarbotninn.
Af þvi svo langt var milli
þessara tveggja verzlunarhúsa, að þau gátu
eigi heitið einn verzlunarstaður, kom brátt
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ágreiningur
um það, hvor þeirra skyldi verða
löggildur, en það var til lykta leitt með konungsúrskurði
6. jan, 1855, er löggilti verzlunarstaðinn
á Öldunni;
rjeð
þvi mest fylgi
þess manns, er þá var sýslumaður
í Múlasýslu, en ekki það, að staðurinn væri hentugri en hinn.
Þó var þáverandi
eiganda
Vestdalseyrar leyft að verzla sína tíð, og hjelzt
þar sú verzlun fram yfir 1860, þar til er
hvalveiðamenn
frá Vesturheimi
keyptu staðinn. En þegar verslunin
lagðist niður
á
Eyri, komu fram óþægindin
og óánægjan
yfir því, og Ijetu menn óánægju sína {ljósi
{ bænarskrá til alþingis 1873. Allir voru þar
á því máli, að þessi umkvörtun
og ósk manna
væri á rökum byggð, en álit þingmanna skiptist um það, hvernig fljótast yrði ráðin bót á
þessu; sú skoðun varð þó ofan á, að greiðara væri að vísa málinu
yflrvaldaveglnn,
heldur en að samin yrðu lög um það efni.
En þessi aðferð þingsins
var næstum orðin
málinu að falli, því stjórnin
treysti sjer eigi
til að breyta konungsúrskurði,
þar sem þing-j
ið hefði eigi meðhöndlað
málið til laga, en
af því hún sá, að hjer var um nauðsynjamál
að gjöra, vildi hún bæta úr þessu, hvað hægt
var, með því að útvega verzlunarleyfi fyrir 3
ár frá 1874-77,
sem gefið var af konungi
26. fehr. 1874, svo að á meðan væri hægt að
ná í tillögur alþingis; gat hann þess, að íslenzkt fjelag ætti í hlut, sem berðist fyrir að
koma á innlendri verzlun, og vænti þess, að
þingið því fremur styrkti þetta mál, sem fjelagið hefði þá þau einu úrræði,
annaðhvort
að hætta verzlun þar eða rifa húsin og flytja
þau á Öld una sjer til mikils tjóns, þar sem
hússtæði væru ekki að fá, nema þar sem hætt
væri við snjóflóðum
og þar sem væru talsverðar útgrynningar;
á hinn bóginn nægði eigi
að vísa máli þessu yflrvaldaveginn.
Var síðan nærfellt { einu hljóði samþykkt, að málið
skyldi ganga til 2. umræðu.
ÖNNUR UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á J 2. fundi neðri

deildar

alþingis,

15.

dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið til 2. umræðu
málið um löggildingu
Vestdalseyrar til verzlunarstaðar.
í byrjun þessarar umræðu gekk forseti
af fundi, og settist varaforseti
i forsetasæu
í
hans stað.
Landshöfðingi
kvaðst álíta hentast, þar
sem mál þetta væri gengið til 2. umræðu,
að deildin setti nefnd { því, til þess að allar sjerstaklegar
kringumstæður,
sem snertu
staðinn,
yrðu rannsakaðar
og allar athugasemdir við málið sem bezt íhugaðar, áður en
þingið legði endilegan
úrskurð á það; það
væri eigi fyrir þá sök, að kringumstæðurnar
mæltu eigi með frumvarpi
þessu,
að hann
vildi leiða athygli þingsins hjer að - enda
áliti hann alla verzlunarkeppni
góða, er stuðlaði að því, að gjöra verzlunina innlenda heldur gengi sjer það til, að hann efaðist
um, að stjórninni þætti að öðrum kosti málið
nægilega rannsakað,
heldur mundi ef til vill
heimta nákvæmari skýrslur af hlutaðeigandi
yfirvöldum á staðnum.
Tryggvi Gunnarsson
sagði það gleddi
sig að heyra, að landshöfðingi
væri málinu
heldur meðmæltur, en kvaðst eigi sjá þörf á,
að nefnd væri kosin, því málið væri mjög
einfalt. Við I. umræðu hefði hann lekið fram
helztu atriði þess, og í lagasafninu
væri
mikið til upplýsingar
um það mál, einnig
væru og nokkrar upplýsingar
bæði í ræðum
þingmanna
og i bænarskrá
frá Múlasýslubúum í tíðindum
næstliðins
alþingis;
hann
tók það einnig fram, að Aldan og Vestdalaeyri gæti naumast
annað heitið
en einn
verzlunarstaður,
þar sem svo lítið bil væri á
milli þeirra, að verzlunarkeppnin
væri hin
sama, hvort vegalengd þessi væri eða eigi.
Hann vildi því eigi, að þingið hefði þá fyrirhöfn fyrir málinu, uð nefnd væri kosin, en
litist því öðruvísi,
væri það á þess valdi að
kjósa nefndina.
lljálmur Pjetursson tók upp hendingu
landshöfðingja
til þingsins
og stakk upp á
nefnd, en sú uppástunga
var algjörlega felld;
þar næst var frumvarpið borið undir atkvæði
í heild sinni og samþykkt
með flestöllum
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atkvæðum, emnig var samþykkt með öllum aðist hugur um, að samþykkja frumvarpið,
atkvæðum, að frumvarpið gengi til 3. umræðu eins og það lægi fyrir frá neðri deild alþannig lagað.
þingis. Hinar sjerstöku kringumstæður fyrir
beiðni þessari kvaðst hann eigi ætla að tala
um, en eínungls geta þess, að hið svokallaða
þRIÐJA UMRÆÐA
Gránufjelag hefði keypt hús þau, er þar
í neðri deild alþingis.
væru, og mundi það verða tilfinnanlegur
hnekkir fyrir fjelagið, ef það yrði að rífa hús
Á 16. fundi neðri deildar alþingis, 20. þau, er það hefði keypt á Eyrinni.
Vonaði
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni hann því fastlega, að máli þessu yrði gaumtil þriðju
umræðu frumvarp
til laga ur geflnn, þvi þessi litli visir, sem er að
um löggildingu verzlunarstaðar
á Vestdals- komast á fót hjá oss i tilliti til innlendrar
eyri við Seyðis{jörð.
verzlunar, þyrfti alla þá aðhlynningu, sem
Tryggvi
Gunnarsson
(flutningsmaður) framast mætti verða, og þar leyfi hefði áður
sagði, að mál þetta hefði hingað til átt svo fengizt fyrir verzlun á þessum stað um 3 ára
góðu gengi að fagna hjá þessari deildinni, tímabil, áliti hann, að ekkert yrði til fyrirað hann vonaði, ið það kæmist úr þessu stöðu, að þar nú fengist löggilt kauptún.
slysalaust til hinnar deildarinnar, og fengi
Fyrst eigi tóku fleiri til máls, bar formeðmæli hins hæstvirta landshöfðingja.
seti það undir atkvæði, hvort mál þetta skyldi
Fleiri tóku ekki til máls; var þá leitað ganga til annarar umræðu, og var það samatkvæða um frumvarpið, og það samþykkt I þykkt i einu hljóði.
einu hljóði; gekk það þá til efri deildar.
ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.

FYRSTA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.

Á 21. fundi efri þingdeildarinnar , 27.
efri þingdeildarinnar, 24. dag júlimán., var samkvæmt dagskránni tekið
til laga um
dag júlímán., kom samkvæmt dagskránni til fyrir til 2. umræðu frumvarp
á Vestdalseyri
1. umræðu frumvarp til laga um löggilding löggildingu verzlunarstaðar
Umræðulaust var það ályktverzlunarsiaðar
á Vestdalseyri við Seyðis- við Seyðisfjörð.
fjörð, og hafði því verið útbýtt meðal þing- að f einu hljóði, að það mál skyldi ganga til
3. umræðu.
deildarmanna á 16. fundi, 21. s. m.
Eirfkur Kúld sagði, að það þætti líklega koma úr hörðustu átt, að hann skyldi
standa upp til þess að mæla með þessu máli,
ÞRIÐJA UMRÆÐA
þar sem hann hingað til eigi hefði verið vaní efri deild alþingis.
ur að vera slíkum málum hlynntur, en það
kæmi til af því, að hann hefði af hendingu
Á 23. fundi efri þingdeildarinnar,
29.
heyrt þær ástæður tilgreindar f neðri málstofunni, er sjer virtust vera byggðar á svo dag júlfmán., var samkvæmt dagskránni tekið
góðum og sanngjörnum grundvelli, að hann fyrir til 3. umræðu frumvarp til laga um
á Vestdalseyri
nú þegar vildi gefa atkvæði sitt fyrir því, að löggilding verzlunarstaðar
við Seyðis{jörð.
Umræðulaust var gengið til
mál þetta gengi til 2. umræðu.
Stefán Eiríksson kvaðst vera samþykkur atkvæða, og frumvarpið samþykkt i einu
þvi, er hinn háttvirti varaforseti hefði talað, hljóði. Lýsti forseti því þá yfir, að það yrði
og vonaði hann, að þingmönnum eigi bland- sent landshöfðingja sem lög, svo látandi :
Á 19. fundi
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LÖG
um löggilding verzlunarstaðar á Vestdalseyri
við Seyðisfjörð.
Vestdalseyri

Múlasýslu skal vera löggildur verzlunarstaður
frá 1. janúar 1876.

við SeyðisfJörð í Norður-

IV.
FRUMVARP

til laga um stofnun barnaskóla á Ísaflr ðí.
(Flutningsmaður Stefán Stephensen, 2. þingmaður ísfirðinga).
barnaskólans

t. grein.

næði fastri skipun, og að eptir-

A Ísaflrðí skal stofna skóla, sem öll börn lit yrði haft á, að hann yrði bundinn þeim
þau, sem þar eiga heima, geti notið þeirrar
kennslu í,. er þykir nauðsynleg fyrir menntaða menn yfir höfuð,
Svo má og fyrir hæfilega borgun taka
f þennan skóla önnur börn, þegar því verður
við komið án þess hin missi f. Kostnaðinn
til skóla þessa skal greiða úr bæjarsjóði, að
svo miklu leyti sem kennslukaup barnanna
Dg aðrar tekjur skólans ekki hrökkva til.
2. grein.
Landshöfðingjanum yfir Íslandi skal falið
á hendur með ráði biskupsins, amtmannsins
f vesturamtinu og bæjarstjórnarinnar á Ísafirði, að skipa fyrir um fyrirkomulag skóla
þessa og skyldur bæjarmanna við hann.

reglum, sem nauðsynlegar væru til þess, að
hann gæti náð þrifum og viðgangi. Hann
væri fyrir sitt leyti ánægður með, að málinu
væri vísað yfirvaldaveginn.
Benidikt Sveinsson
stakk upp á, að
málinu væri þegar vísað án frekari umræðu
til 2. umræðu, Dg var það samþykkt í einu
hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.

A 23. fundi neðri deildar alþingis, 29.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu frumvarp til laga um stofnun bat'naskóla á tsafirði.
Flutningsmaður
(Stefán

FYRSTA UMRÆÐA

í neðri deild alþingis.
Á 20. fundi neðri deildar alþingis, 26.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 1. umræðu frumvarp til laga um stofnun barnaskóla á lsafirði, frá 2. þingmanni
isafjarðarsýslu.
Flutningsmaður (Stefán Stephensen) sagði,
að barnaskóli væri að nokkru leyti korninn á á
ísafirði, nefnilega að því leyti, að húsið væri
byggt, og f vetur hefði verið kennt þar. Hann
kvaðst þvi vona, að deildin heldur gleddi st
af þessari viðleitni Ísfirðinga, en að hún vildi
leggja nokkrar tálmanir á, að þessi vísir til

Stephensen)
kvaðst fáu hafa við að bæta við það, sem
hann hefði sagt við t. umræðu.
Tilgangur
beíðandanna væri að eins sá, að fá fasta
reglugjörð fyrir skólann. Bann sagðist ekki
hafa ástæðu til að tala meira að sinni, þar
sem málið hefði eigi orðið fyrir neinum
verulegum mótmælum; vildi hann að eins
óska þess, að málinu væri á sinum tíma
vísað til yfirvaldanna.
Landshöfðingi kvaðst vilja skjóta þvi til
deildarinnar, hvort ekki væri ástæða til að
gjöra ákvörðun um það í frumvarpinu, hvernig
leggja ætti á fje til þarfa skólans. Sjer fyndist
eigi nægileg ástæða til að leggja á nýjan
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skatt, heldur leggja gjöldin til skólans á
bæjarsjóðinn, og sjálfsagt auka þau eptir
lögum af 26. janúar 1866. En eptir þeim
væri 'Is at útgjöldum bæjarins jafnað niður
á fasteign og % eptir efnum og ástæðum,
og þessi siðari aðferð væri mjög hentug eigi
siður þegar um skóla væri að ræða, en önnur útgjöld.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að sjer
fyndist ákvörðunin í frumvarpinu nóg, og
hún benda til þess, að útgjöldum til barnaskólans skyldi jafna niður eptir efnum og
ástæðum að jöfnu hlutfalli við önnur bæjargjöld. En þetta frumvarp gæti náð lagagildi, hvort sem bitt frumvarpið yrði samþykkt eða ekki; munurinn yrði að eins sá,
að er þetta yrði samþykkt, en hilt ekki, þá
yrði öllum gjöldum jafnað niður eins og að
undanförnu. En annars yrði þeim mun minna
jafnað á eptir efnum og ástæðum, sem hin
nýja álaga hrykki til.
þvi næst var gengið til atkvæða og fjellu
þau þannig:
1. 1. grein frumvarpsins samþykkt ( einu
hljóði.
2. 2. grein frumvarpsins samþykkt með 21
samhljóða atkvæðum.
3. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
4. Frumvarpið í heild sinni samþykkt r einu
hljóði.
5. Að frumvarpið gengi til þriðju umræðu,
samþykkt í einu hljóði.

FYRSTA UMRÆÐA

r

efri deild alþingis.

A 28. fundi efri þingdeildarinnar, 4. dag
ágústmán., var samkvæmt dagskránni tekið
fyrir til 1. umræðu frumvarp til laga um
stofnun barnaskóla á isafirði, og var umræðola ust r einu hljóði samþykkt, að það
skyldi ganga til 2. umræðu.
ÖNNUR UMRÆÐA

í efri deild alþingis.

A 30. fundi efri þingdeildarinnar, 4. dag
ágústmán.,
kom samkvæmt dagskránni til
annarar umræðu f~mvarp til laga um stofnun barnaskóla á tsafirði.
Eiríkur Kúld sagði, að hjer þyrnu ekki
langar umræður við; þessi skóli, er talað
væri um, væri þegar kominn á, og væri það
þvi næst til að koma föstu fyrirkomulagi á
hann, að mál þetta væri borið undir alþingi;
kveðst hann því halda, að þingdeildin gæfi
án frekari umræðna atkvæði silt fyrir því, að
málið gengi til 3. umræðu.
Forseti bar þá undir atkvæði þingdeildarmanna, hvort mál þetta skyldi ganga til 3.
umræðu, og var það samþykkt r einu hljóði.
þRIÐJA UMRÆÐA.

r

efri deild alþingis.
þingdeildarinnar, 9. dag.
þRIÐJA UMRÆÐA
ágústmán., var samkvæmt dagskránni tekið
í neðri deild alþingis.
fyrir til þriðju umræðu frumvarp til laga
um stofnun barnaskóla á fsafirði. UmræðuÁ 26. fundi neðri deildar alþingis, 2. laust var gengið til atkvæða, og frumvarpið
dag. ágústmánaðar,
kom, samkvæmt dag- samþykkt í einu hljóði. Kvaðst forseti mundu
skránni, til þriðju umræðu frumvarp til laga senda það landshöfðingja, og var það nú
um stofnun barnaskóla á tsafirði.
þannig orðað:
Engin umræða varð um málið; var því
LÖG
þegar gengið til atkvæða, og var frumvarpið
um stofnun barnaskóla á fsa6rði.
lesið upp r heild sinni og samþykkt með 20
I. grein.
atkvæðum, og fyrirsðgnin án atkvæðagreiðslu.
A
Ísafirði
skal
stofna skóla, sem öll börn
Frumvarp þetta gekk slðan til efri deildarinnar.
þau, sem þar eiga heima, geti notið þeirrar
Á 32. fundi
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2. grein.
Landshöfðingjanum
yfir Íslandi skal falið
á hendur með ráði biskupsins,
amtmannsins
í vesturamtinu
og bæjarstjórnarinnar
á ísafirði, að skipa fyrir UID fyrirkomulag
skóla
þessa og skyldur bæjarmanna
við hann.

kennslu f, er þykirnaui\synleg
fyrir menntaða menn yfir höfuð.
Svo má og fyrir hæfilega borgun taka í
þennan skóla önnur börn, þegar því verður
"ið komið, án þess hin missi í. Kostnaðinn
til skóla þessa skal greiða úr bæjarsjóði,
að
svo miklu leyti sem kennslukaup
barnanna
og aðrar tekjur skólans ekki hrökkva til.

V.
IiI opins brjets
(flutningsmaður

FRUMVARP
um, að leggja skall á útmældar lóðir á ísafirði.
Stephán Stephensen,
2. þingmaður
Ísflrðlnga),

I. grein.
útmældum
lóðum, tilheyrandi
isafjarðarkaupstað,
skal greiða 1-2 aura af
hverjum
sex ferhyrningsálnum
auk gjalds
þess, sem ræðir um í reglugjörð
26. janúar
1866, 19. grein.
2. grein.
Bæjarstjórnin
skal í hvert sinni, er hún
gjörir áætlun um tekjur og útgjöld bæjarins,
fyrir næsta fardagnár
á eptir, tiltaka, eptir
að hafa fengið þar um álit skólanefndarinnar,
upphæð gjalds þessa fyrir hvert komandi ár.
3. grein.
Gjald þetta, sem rennur í bæjarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar,
á að- koma upp Iþann hluta
af útgjöldum bæjarins, sem verja á til barnaskólans.
Og skal að öðru leyti, að því er
innheimtingu
þess og annað þar að lútandi
snertir,
fara eptir. ákvörðunum
þeim, sem
gilda um bæjargjöldin
yfir höfuð, samkvæmt
reglugjörð 26. jan. 1866.

Ar öllum

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 20. fundi neðri deildar alþingis,
26.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið til t. umræðu
frumvarp
til opins
brjefs um, að leggja skatt áútmældc4rlóðir
á Isafirði.·
.'
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Stefán Stephensen sagði, að þegar reglugjörð,
dagsett
26. jan. 1866, hefði verið
gefin út fyrir Ísafjarðarkaupstað,
hefði enginn
barnaskóli átt sjer þar stað, þvi væri hvergi
gjört ráð fyrir, hvaðan skyldi taka fje til
hans; að eins í vetur hefði verið lagt á bæjarbúa fjegjald, er þeir hefðu greitt til skólans, en misjafnlega
hefði þeim geðjazt álagan til þessa augnamiðs,
og væri sprottin af
þeim vandræðum
sú uppástunga
að leggja
1 eða 2 aura á hverjar 6 0 álnir, að undanskilduafgjaldi
þvi, er á grunninum
hvíldi,
þvi í reglugjörðinni
26. jan. 1866, segði,
að eptir byggða lóð skyldu goldnir 2/", en af
útmældri
lóð og kálgörðum
%. þetta afgjald væri hjer farið fram á að auka eptir
tjeðum mælikvarða.
Hjer væri eigi tekið
fram,
að afgjaldinu skyldi varið til barnaskóla.
Grímur Thomsen vildi leiða athygli þingmannsins
að því, að breytt
yrði »opins
brjefs« f -tll laga« j Dopiðbrjef.
væri bureaukratiskt orðatiltæki, sem eigi tíðkaðist á löggjafarþingi.
Stefán Stephensen þakkaði
þingmanni
Gullbringusýslu
fyrir bendinguna,
en kvaðit
þegar við prentun
frumvarpsins
hafa tekið
eptirþessum
galla.
Halldór ·~r. Friðriksson
vildi benda
tlutningsmanni
á, að það þyrfti nýja grein
um það, hvenær
lagaboðið
ætti að Öðlast

lagagildi,

og að hann því þyrfti að koma nógu

3.

tímanlega með þann viðbæti, svo að það eigi
tefði fyrir.
Síðan var gengið
samþykktfeinu
hljóði,
umræðu.

4.
til atkvæða,
og var
að málið gengi til 2.

5.
6.
7.

Breylingaruppáslunga
við frumvarp til opins brjefs um, að leggja
skatt á útmældar lóðir á 'safirði.
(Frá Stefáni Stephensen,
2. þingmanni
ísfirðinga).

3. grein frumvarpsins
samþykkt með 21
atkvæði.
4. grein samþykkt með 21 atkv.
Fyrirsögnin
með breytingu samþykkt án
atkvæða.
Frumvarpið f heild sinni samþykkt I einu
hljóði.
Að málið skyldi ganga til 3. umræðu,
samþykkt f einu hljóði.

þRIÐJA UMRÆÐA
í neðri deild alþíngis.

I. að f fyrirsögninni
f stað orðanna:
"til
opins brjefs«, komi: .tiI laga •.
2. að bælt verði aptan við frumvarpið nýrri
grein, er verði 4. grein, og að hún verði
svo hljóðandi:
-Lóg þessi öðlast lagagildi 1. dag
ágústmán. 1876«.

A 26. fundi neðri deildar alþingis, 2.
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið til 3. umræðu
frumvarp til laga um,
að leggja skatt á útmældar lóðir á lsafirði.
Engar umræður urðu um þetta mál, og
var frumvarpið samþykkt með 20 atkvæðum
og síðan sent Iii efri deildarinnar.

ÖNNUR UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 23. fundi neðri deildar alþingis,
29.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu
frumvarp
til laga um,
að
leggja skatt á útmældar lóðir á Isafirði.
Stefán Stephensen sagði,
að I. grein
frumvarpsins
hefði verið svo óheppin,
að
verða fyrir mótmælum
landshöfðingja.
En
hann sagðist þó vera sannfærður
um, að
belðendurnlr
.hefðu haft gilda ástæðu til
beiðni sinnar.
Að minnsta kosti gæti hann
vitnað það, að f vor hefði verið hin megnasla óánægja á Ísafirði út af því, hvernig útgjöldum til skólans var jafnað niður f vetur.
Og frauninnigjörði
það lítið til, hvernig
gjöldunum væri jafnað niður, þegar þó bæjarbúar yrðu hvort sem væri, að bera þau.
þvi næst var gengið til atkvæða, og íjellu
þau þannig:
1. 1. grein frumvarpsins
samþykkt með t 8
atkvæðum.
2. 2. grein frumvarpsins
samþykkt með 19
atkvæðum.

FYRSTA UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á 28. fundi efri þingdeildarlnnar,
4. dag
ágústmán.,
var frumvarp
til laga um, að
leggja skalt á útmældar lóðir á Isafirði, samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til Iyrstu.umræðu, og hafði því verið útbýtt meðal þingdeildarmanna
daginn áður,
eins og það .var
samþykkt af neðri deildinni.
Án þess nokkur tæki til máls, var f einu
hljóði samþykkt,
að það mál gengi til 2.
umræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 30. fundi efri þlngdelldarlnnar,
6. dag
ágústrnán.,
kom samkvæmt
dagskránni
til
2. umræðu, frumvarp til laga um, að leggja
skatt á útmældar lóðir á fsa(irði.
Bergur Thorberg sagði, að bann ætlaði
að gjöra litla athugasemd
við mál þetta, sem
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hann annars væri i alla staði hlynntur; mál
þetta væri eigi komið á sem allra formlegastan hátt inn á þingið, eða rjettara sagt
undirbúningur þess væri ekki sem formlegastur, þar sem hvorki lægi fyrir álit bæjar8tjórnarinnar um málið, nje heldur viðkomandi amtmanns,
en þetta hefði farið betur,
og verið þinginu til meiri leiðbeiningar; hann
kvaðst þó eigi leggja svo mikla áherzlu á
þetta, þar sem meðlimir bæjarstjórnarinnar
væru meðal beiðandanna, og hins vegar væri
mikill áhugi á, að fá skólann tryggðan með
föstu fyrirkomulagi, og hjer væru menn að
leitast við að útvega honum tekjur til að
tryggja tilveru hans. það stæði I sambandi
við þennan ófullkomna undirbúning, að nú
lægi tvöfaldur skattur á lóðunum til bæjarsjóðs, bæði sá, er ákveðinn væri eptir bæjarstjórnarlögunum
og nú eptir skölalðgunum; en þessum sköttum befði mátt steypa
saman, og gjöra þannig skattaálögurnar einfaldari, ef málið befði verið betur undir búið; hann kvaðst eingöngu taka þetta fram,
til að benda þingmönnum á, hvernig á þessu
stæði.
Eiríkur Kúld sagðist gleðjast yfir því,
hversu mannúðlega að hinn hátlvirti 3. konungkjörni þingmaður hefði tekið f mál þetta;
og væri það þvi mjög leiðinlegt, ef þingið
eigi tæki undir það f einu hljóði. Hjer væri
um menn að ræða, sem vildu koma upp
betra barnauppeldi hjá sjer, og væru þvi að
biðja um að mega leggja meiri skatt á sig,
i stað þess að hlaupa I landssjóðion,
eins
og mörgum nú hættir við. Hann kvaðst þvi
vona, að málið án frekari umræðu væri látið
ganga til 3. umræðu.
Forseti kvaðst þá, fyrst eigi tækju fleiri
til máls, vilja bera það undir atkvæði, hvort
mál þetta skyldi ganga til 3. umræðu, og var
það samþykkt i einu hljóði

I'RIDJA UMRÆÐA.
f efri deild alþingis.
Á 32. fundi efri þingdeildarionar, 9. dag
ágústmáo., var samkvæmt dagskránni tekið
fyrir til þriðju umræðu frumvarp tillaga um,
að leggja skatt á útmældar lóðir á isafirði.
Án þess nokkur tæki til máls, var gengið til
atkvæða, og frumvarpið þá samþykkt f einu
hljóði.
Kvaðst forseti mundu senda það
landshöfðingja, og var það nú þannig orðað:

LÖG
um, að leggja skalt á útmældar
Ísafirði,

lóðir á

J. grein.
Af öllum útmældum lóðum, tilheyrandi
fsafjarðarkaupstað,
skal greiða 1-2 aura af
hverjum sex ferhyrnings-álnum
auk gjalds
þess, sem ræðir um f reglugjörð 26. janúar
J 866, 19. grein.

2. grein.
Bæjarstjórnin skal r hvert sinni, er hún
gjörir áætlun um tekjur og útgjöld bæjarins
fyrir næsta fardaga-ár á eptir, tiltaka, eptir
að hafa rengið þar um álit skólanefndarinoar,
upphæð gjalds þessa fyrir hvert komandi ár.
3. grein.
Gjald þetta, sem rennur f bæjarsjóð Ísafjarðarkaupstaðar,
á að koma upp í þann
hluta af útgjöldum bæjarins, sem verja á til
barnaskólans.
Og skal að öðru leyti, að þvi
er innheimtingu þess og annað þar að lútandi snertir,
fara eptir ákvörðunum þeim,
sem gilda um bæjargjöldin yfir höfuð, samkvæmt reglugjörð 26. jan. 1866.
4. grein.
Lög þessi öðlast lagagildi I. dag ágúst-

mán. 1876.
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VI.
FRUMVÁRP
til laga um vegina á fslandi.
(Flutningsmað~r Jón Sigurðsson, 2. þingmaður
I. grein.
Öllum vegum skal skipt
fjallvegi og
byggðavegi.
2. grein.
þeir vegir eru fjallvegir, sem liggja milli
landsfjórðunga
eður sýslna, og sjeu þeir
þingmannaleið byggða á milli, eður meira.
Alþingi ákveður, hverja vegi skuli álíta fjallvegi.
3. grein.
Fje það, er með þarf til vegabóta á fjallvegum, greiðist úr landssjóði.
Ákveður alþingi i hvert skipti, sem það kemur saman,
upphæð þessa Ijár fyrir næstu 2 ár, en
landshöfðinginn
gjörir þær ráðstafanir,
er
með þarf, til þess fjenu verði varið samkvæmt ályktunum þingsins.
4. grein.
Byggðavegum skal skipt f sýsluvegi og
hreppavegi ; það eru sýsluvegir, sem liggja
sýslna á milli, og !ljeu þeir hálf þingmannaleið byggða á milli, eða meira; svo skal og
leggja einn alfaraveg yfir hverja sýslu, þar
sem mest er þjóðbraut,
og jafnvel tvo, ef
sýslur eru víðlendar. Hver sýslunefnd fyrir
sig stingur upp á, hverjir vegir skuli vera
sýsluvegir þar I sýslu, og leggur síðan hlutaðeigandi amtsráð úrskurð á málið. Gjald
það, .sem eptir tilskipun 15. marz 1861 greiðist til þjóðvega, skal hjer á eptir ganga
einungis til vegabóta á sýsluvegum.
5. grein.
Hreppsnefndirnar
stinga upp á, hverjir
vegir skuli álitast hreppavegir
I hverjum
hreppi, og leggur slðan hlutaðeigandi sýslunefnd úrskurð á málið. Öll gjöld til hreppavega greiðast þannig, að fyrir hvern verkfæran mann, 20-60 ára, greiðist hálft dagsverk eptir verðlagsskrá, þó skal hverjum einstökum gjaldanda heimilt að vinna af sjer
gjaldið, ef hann kýs það heldur.
Hreppsnefndirnar ráða, hver i sínum hrepp, hvernig

Þingeyinga).

vegabótagjaldinu
er varið.
Þó skulu þær
gjöra hlutaðeigandi
sýslunefnd
grein fyrir
þvi, hvað unnið hefur verið að vegabótum
hvert ár, og hvernig vegabótagjaldinu hefur
verið varið.
6. grein.
Nú er sýsluvegur lagður yfir einhvern
hrepp eptir 4. gr., svo þar er minna að gjöra
við hreppaveg en annars, skal þá hlutaðeigandi sýslunefnd hafa heimild til að taka allt
að helmingi af vegabótagjaldi þess hrepps,
og leggja til vegaaöta f öðrum hreppum, þar
sem eigi er sýsluvegur.
7. grein.
þegar lög þessi hafa náð lagagildi, eru
af numdar ákvarðanir
f 1., 2., 3., 18. og
21. gr.' tílsk, 15. marz 1861, og hverjar
aðrar ákvarðanir, sem koma i bága við lög
þessi.
Á ll. fundi neðri deildar alþingis, 14.
dag júlhnánaðar,
skýrði forseti deildarinnar
frá, að hann hefði fengið I hendur frumvarp
þetta, og var þvi þá útbýtt meðal þingdeildarmanna.
FYRSTA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á 13. fundi neðri deildar alþingis, J 6.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið Iii 1. umræðu frumvarp til laga um
vegina á tslandi, frá 2. þingmanni Þingeyinga.
Jón SigurðlB01I. (flutningsmaður) sagði,
að orsökin til þess, að hann hefði komið
með frumvarp þetta fram fyrir þingið, væri
sú, að bann befði haft með sjer til þings
bænarskrá frá kjósendum sínum, sem beiddi
um breyting á vegabótalöggjötlnni
frá 15.
marz 1861. það mundi vera almenn ætlun,
að löggjöf sú þyrfti stórum umbóta við, enda
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sýndi það sig r þvi, að til hinna fyrstu alþinga, eptir að tilskipunin kom út, hefðn
komið margar bænarskrár,
er sumar færu
fram á breyting á henni, en sumar, að hún
yrði alveg af tekin. En af þvi að þetta var
skömmu eptir að löggjöfin kom út, þá var
þvi ekki sinnt, þvi að menn vildu sjá um
nokkur ár,
hvernig hún reyndist.
Nú
mundi svo mega sýnast, sem hún væri orðin
fullreynd f 14 ár. það væri margt, sem að
henni þætti, en það væri einkum eitt atriði,
sem hann áliti eitt með þvi öheppilegasta I
henni; það væri, að fjallvegum og byggðavegum væri þar ruglað saman, og· nefndir
þjóðvegir einu nafni.
Til þess a~halda
þeim i standi, væri ætiað vegabótagjaldið,
er fjarri væri þvi að geta fullnægt þeim tilgangi. Aður en löggjöfin kom út, hefðu fáeinir menn tekið sig saman og látið ryðja
fjallvegina, en síðan mætti beita, að þar befði
ekki verið kastað steini úr götu, því að vegabótagjaldiðgengi
allt til byggðarveganna, og
veittl ekki af. Annað væri og óheppilegt I
löggjöfinni, það að aukavegi alla ætti að gjöra
og við halda með skylduvinnu; sú tilhögun
væri hvervetna illa ræmd, eins og einnig
skylduvinna I sjálfri sjer væri óeðlileg kvöð
á mönnum. Af þessu leiddi annað, að þar
sem vegum öllum væri skipt i tvennt, þjóðvegl og aukavegi, og þegar hreppstjórar ættu
ail kveða á, hvar skyldi vera þjóðvegur, og
hvar aukavegur. þá ljetu þeir flest verða
þjóðvegi, til þess að firra sveit sína sem
mest skylduvinnu.
Til þess nú að bæta úr
þessum göllum, hefði hann kornið fram með
frumvarp peua, sem færi þvi fram, að fjallvegir skyldu kostaðir af landssjóði, og að
skylduvinna væri af tekin, en leggja i þess
stað gjald á alla verkfæra menn I sveitinni,
þó þannig, að. hver mætti, ef hann vildi,
"inna af sjer gjaldið við vegabætur.
Landshöfðingi
var samdóma flutningsmanni í því, að mál þetta væri mjög mikilsvarðandi fyrir land og lýð, þar sem það
snerti samgöngur milli manna i landinu, er
væri mjog ábótavant.
Hann kvaðst og álíta
aðalstefnu frumvarpsins heppilega, og því

væri það óskandi, að málið fengi góðar undirtektir á þinginu; en undir það heyrði að
sínu áliti, að nefnd væri sett i málið, sem
ef til vill ætti að setja vegalögin frá 15.
marz f heild sinni undir rannsókn.
Páll Pálsson prestur var samdóma hinháttvirta flutningsmanni i þvi, að málið væri
mikilsvarðandi og sannarlegt áhugamál allrar
þjóðarinnar,
enda væri það sameiginn vilji
allra landsbúa, að vegalögunum væri breytt,
ef unnt væri, I betra horf. Í'eir, sem ferðazt
hefðu nokkuð, vissu það vel, að víða væru
aukavegir nálega ófærir, þótt þjóðvegirllir
væru allgóðir.
Málið væri mjög yfirgripsmikið, og þvf vildi hann taka að sjer uppástungu landshöfðingja, að nefnd væri sett i
það; kvaðst hann vona, að það þyrfti ekki að
valda mjög mikilli tímaleogingu,
þar sem
mál þetta hefði svo opt og ítarlega verið
rætt á hinum fyrri þingum, og gætu þær
umræður verið til tals verðs stuðnings fyrir
nefndina. Stakk hann því upp á ;; manna nefnd.
Þorlákur
Guðmundsson gat þess, að
hann hefði haft með sjer til þingsins bænarskrá frá ÁrneSSýslu um þetta efni, en hann
hefði þvi að eins lofað að vísa henni fram
á þinginu, að frá fleiri hjeruðum landsins
kæmi líka bænarskrá um sama efni.
Hann
kvaðst vita. dæmi, er nægði til þess, að sýna,
hversu óhagfelld skipting væri á aukavegum
og þjóðvegum. Þannig mætti nefna sem dæmi,
að þegar tekin hefði verið almenn ákvörðun
um, hvað heila skyldu þjóðvegir eða aukavegir, hefðu hreppstjórar f Grimsnesi álilið
það þjóðveg, sem hreppstjðrinn I þingvallasveit hefði álitið aukaveg; hann áliti því
nauðsynlegt,
að mál þetta fengi framgang,
og sjer í lagi, að vegabótalögin væru endurskoðuð I heild sinni, og vildi hann því mæla
fram með nefnd f málinu.
Halldór Kr. Friðriks.on játaði, að vegabótalögin þyrftu endurbóta við, og frumvarpið
bætti mikið úr göllum þeim, sem á þeim
væru, og það væri aðalatriðið, að landssjóðurinn legði nokkuð fje til vegabótanna.
Skipting milli þjóðvega og aukavega vær] mjög
athuga verð.
Á fjöllum væru viða ógöngur
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einar, þótt fjallveguJ'inn væri eigi .langur, og
viða væru langir fjallyegir í sýslunni; sem
fullkomin ofætlun væri fyrir einstök sveitafjelög eða jafnvel sýslufjelög að bæta úr að
öllu leyti upp á eiginn rammleik.
Jón Sigurðsson sagðist ekki hafa ætlað
sjer að stinga upp á nefnd f þessu máli,
meðfram af þvi, að sjer virtist þingið nokkuð
spart fl nefndum. Hann sjálfur hefði ekkert
á móti nefnd, en sjer þætti þó ráðlegra að
fresta þvi til 2. umræðu að kjósa bana.
Það var því næst i einu hljóði samþykkt,
að málið gengi til 2. umræðu, og með 17
atkvæðum samþykkt, að nú þegar skyldi
nefnd kosin, og hún skipuð 3 mönnum.
þessir urðu fyrir kosningu :
Jón Sigurðsson
með 19 atkv.
Pá" prestur Pálsson.....
6
Guðmundur Ólafsson 6f nefndinni var formaður kosinn og
framsögumaður Jón Sigurðsson,
og skrifari
Páll Pálsson.

NEFNDARÁLIT
um frumvarp tillaga um veglna á lslandl,
Hin beiðfaða neðri deild alþingis hefur
kosið oss, sem bjer ritum nöfn vor undir,1
nefnd til þess að segja álit vort um frumvarp
það til laga um vegina á Islandi, er lagt
befur verið fyrir þingið. Vjer höfum íhugað
þetta mál og rætt það með oss á nokkrum
fundum, og leyfum vjer oss að skýra frá
áliti voru um það á þann hátt, er hjer skal
greina.
Eins og oe(odinni var það fullkunnugt,
að talliverð óánægja á sjer stað meðal landsbúa. mcO vegabMlllögin ffá lá, marz 1861,
þannig gat henni ekki beidur. dulizt það, að
óánægja þessi á sjer einkum rætur J þvi,
hversu langt er frá þvi, að vegirnir sjeu, nú
eptir 14 ára reynslu álögum þessum, komnir
i nokkurn veginn vlðunanlegt horf, hvort svo'
seJlllitið; er til þjóðveg.anna eða auk.veganna;;
því þar sem n9kJí.llð hefur verið starfað aðvegabótum, þá ónýtíst það jafnóðum aptur,

!lVO annaðhvort verður að hætta við að halda
veginum áfram, svo þvi verði baldið við, sem
þegar er gjört, eða ef áfram verður baldið,
að láta það, sem fullgjört er, með öllu ónýtast. Þetta virðist nefndinni hljóta einkum
að koma til af því, að tillögin til vegábótanna
sjeu langtum of lítil, en það kemur aptur m
af þvi, að skipting veganna er eptir tilskipuninni ekki sem heppilegust, þatsem sú raun
hefur á orðið, að svo mikið sem unnt er
hefur verið dregið inn undir þjóðvegina~
en gjört sem minnst úr aukavegunnm, svo
að fyrir vegabótagjaldið hefur svo Iílið orðið
unnið að þjóðvegunum, en aukavegirnir þar
að auki verið vanræktír, vegna þess að skyltIu.
vinnan, sem tilskipunin gjörir ráð fyrir, er
næsta óvinsæl meðal alþýðn, og gengur mjög
misjafnt að geta fengið lIenni framgengt. Við
þetta bætist, að öll umsjón og framkvæmd A
vegabótum hefur verið svo margbrotin, þar
sem gjört er ráð fyrir, að uppástungur um
vegabæturnar
skuli fara frá breppstjórmn til sýslumanna, og frá þeim aptur til
amtmanna, og SYO sýslumönnum falin öll umsjón með vegunum; .
Frumvarp það, er hjer ræðir um, gjöri,
ráð fyrir ýmsum breytingum, er ráða munu
bót á binum helztu vandkvæðum, er að fram .•
an eru tekin fram. Fyrst og fremst skiptir
það vegum öllum- í fjallvegi ogsveitavegi, og
skal allan kostnað til fjallveganna greiða úr
landssjóði, en til sýsluveganna skal kostnað;.;
urinn greiðast á sama hátt· og gjört ar ráð
fyrir í tilsk, 15. marz 1861 j það Iig~ur I aug .•
um uppi, að þessi ákvörðun leiðir til þess;
að miklu meira íje fæst til að gjðra við:sýslu ••
vegina, þegar- allir fjall vegir dragást frá, og
ræður þá. að líkindum, að þeir muní þvi
fyr kemast. í viðúnanlegt bort
f öðru .lagi
gjörir frumvarpið umsjón með og framhl8md
á vegabótunum einfaldari, þar sem hreppsnefndirnar þurfa ekkLað fara nema til sýslunefndanna
viðvíkjandi .heeppavegunuæ, og
sýsJunefndirn~r að eins til amtl\rá~ins, hvað
sýsluveginasnertirj
en alþingi þar á métí ás.amt mndshi)fðingja ákveður .viðgjörð og gjall}
það, el' lýtur að fjallvegijm. Loksins aftekuF,
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frumvarpið skylduvinnuna
við aukavegi, S\'O
að bver og einn er sjálfráður, hvort hann
vinnur af sjer gjaldið eða greiðir það, og
álítur nefndin, að þetta muni verða til mikilla
bóta; þar sem skylduvinnan hefur hingað til
gengið mjög svo i molum og verður alla-jafna
óvinsæl.
Af þeim ástæðum, sem að framan eru
taldar, getur nefndin ekki annað en einlæglega ráðið hinni heiðruðu þingdeild til að
samþykkja frumvarpið með þeim fáu breytingum, er nefndin hefur gjört á þvi, og viljum vjer I fám orðum skýra frá athugasemdum vorum um hverja einstaka grein þess á
þennan hátt.
Viðvlkjandi I. gr. er ekki annað að athuga, en það, sem þegar er tekið fram.
Eins og áður er á vikið, þótti nefndinni það nauðsyn, að ákvörðunin um, að úr
landssjóði skyldi tekið gjaldið til fjallveganna,
yrði tekin upp í lögin, þar það hlýtur að
verða til þess, að sýsluvegirnir,
sem I raun
rjetlri eru hinir eiginlegu þjóðveg ir, komist
sem fyrst I betra borf, en nú er. Nefndin
álítnr það einnig ekki ónauðsynlegt,
að alþingi álykli, hvar endurbæta skuli fjallvegina
f það og það skiptið, um leið og það ákveður upphæð fjártillagsins, en það er vitaskuld, að framkvæmdin á vegabótunum verði
falin á hendur .landshöfðingja.
Viðvlkjandi 4. gr. frumvarpsins
kom
nefndin sjer saman um, að taka það fram,
að ekki skyldi sýslu vegur byggða á milli kallast lengri, en svo að hann verði eigi meir
en þingmannaleið j einnig áleit hún það nauðsynlegt að til taka ekki, hversu marga sýsluvegi skuli leggja yfir sýslu hverja, þvi það
getur verið næsta misjafnt, eptir þvi, hvernig
til hagar, enda virðist það hentugast, að hver
sýslunefnd sjer f lagi ráði mestu f þvi falU.
Samkvæmt þessu hefur nefndin einnig
breytt sfðari lið ffyrstumálsgrein
3. gr. frumvarpsins.
Bvaðákvörðunina um gjaldið snertir, þá er það þegar tekið fram hjer á undan.
Jafnvel þótt nefndin hafi ekkert sjerstaklegt að athuga við 5. gr. frumvarpsins,
þá viljum vjer 'geta þess, eins og að framan
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er á vikið, a3 brýna nauðsyn ber til þess, að
af taka hina mjög óvin sælu skylduvinnu;
en
þó margt kunni að þurra að lagfæra viðvlkjandi gjaldskyldunni
og aldursákvörðuninni,
þá sjer nefndin sjer ekki fært að fara út f
það, eins og nú á stendur, þvi til þess þyrfti
að breyta til að meiru eða minna leyti gjörvöllum lögunum af 15. marz 1861, en til þess
virðist ekki kominn limi að svo stöddu, allrasizt fyr en sjest fram á, hvernig framkvæmdarvaldinu verður hjer eptir hagað f landinu.
Viðvíkjandi 6. gr. frumvarpsins
hefur
nefndin ekki annað að athuga, en það, að
henni virtist rjettara að ákveða nákvæmar,
að sýslunefndirnar
skuli því að eins láta
vegabótagjaldið ganga frá einum hreppi til
annars, að nauðsyn beri til eptir ásigkomulagi hreppsins; og þess vegna hefur nefndin tekið upp viðauka við frumvarpið, en sem
f raun og veru er að eins til skýringar.
Hvað 7. gr. frumvarpsins snertir, þá er
nefndin henni samþykk að lítilli orðabreytingu
undantekinni.
það virðist sem sje ónauðsynlegt að til taka sjerhverja
einstaka lagaákvörðun, er kann að koma í bága við þær
breytingar, sem frumvarpið gjörir ráð fyrir,
heldur að eins taka það fram í almennri ákvörðun, að allt það skuli vera af numið í
hverju lagaboði sem vera kann, er komi f
bága við lög þessi.
Með þessum athugasemdum leyflr nefndin sjer að ráða hinni heiðruðu þingdeild til
að samþykkja frumvarpið með þeim breytingum, er hjer greinir:
I., 2. og 3. gr. óbreyttar.
Að I 4. gr. á eptir .byggða á mllll-,
komi: -allt að heilli þingmannaleið.
Alfaravegu skal leggja yflr hverja sýslu, þar sem
mestar eru þjóðbrautir..
En falli burt ••eða
meira. til .vlðlendar.
ínel,
5. gr. óbreytt.
Að f 6. gr. frumvarpsins
eptir .þess
hrepps. verði bætt við: «samkvæmt 5. gr .•••
Orðin:
"þar sem ekki er sýsluvegur. falli
burt, en komi f staðinn: ••þar sem mikið er
að gjöra að vegabótum,
enda sje þar eigi
sýsluvegur •.

Að r 7. gr. verði eptir .18610
-sem- fyrir framan «og-.
Jón Sigurðsson,
Páll Pálsson,
form. og Irarnsðgum,
skrifari.
Guðmundur Ólafsson.

bætt

BREYTINGARUPPÁSTUNGA
við frumvarp til laga um vegina á Íslandi.
2. gr. f stað orðanna:
.Alþingi o. s. frv.
til Ijallveg!», komi: ••Landshöfðingi
ákveður eptir tillögum hlutaðeigandi
amtsráðs
eða amtsráða, hverjir vegir skuli vera fjallvegir ••
3. grein orðist svo:
• Fje það, sem með þarf til vegabóta á
fjallvegum,
greiðist
IÍr landssjóði.
fjárlögunum
skal r hvert skipti ákveðin
upphæð
þessa fjár fyrir hver næstu
tvö ár ••
4. gr. Eptir orðin:
'sýslna
mllll», falli
burt orðin: .og sjeu - eða meira»,
. f 5. gr. f staðinn fyrir .1/2 dagsverk», komi
• heilt dagsverk •.
Halldór Kr. Friðriksson.
Grímur Thomsen.
Tryggvi Gunnarsson.
Einar Ásmundsson.
Snorri Pálsson.
Guðmundur
Einarsson.
Páll Pálsson, bóndi.
Í

r

ÖNNUR ,UMRÆÐA
neðri deild alþingis.

Á 22. fundi neðri deildar alþingis, 28.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu
frumvarp til laga um vegina á Islandi, ásamt nefndaráliti
um frumvarpið og breytingaruppástungu
7 þingmanna.
FramsögumalJuf' (Jón Sigurðsson) sagði,
að nefndin hefði gjört fáar breytingar við
frumvarpið, og það helzt orðabreylingar
einar,
er hann hefði fyrir silt leyti ekkert á móti.
En aptur væru fram komnar nokkrar breyting.ruppástungur
frA 7 þingmönnum,
er væru
fullkolÍ'lOar efnisbreytingar.
Hvað þá breytinguna við 2. grein snerti, þá vildi hann geta

þess, að það hefði vakað fyrir nefndinni, að
mjög væri hæpið, að landshöfðingi gæti, eptir því sem nú stæði á, fengið þær upplýsingar, er nauðsynlegar væru til þess, að hann
gæti gjört ákvarðanir um, hverja vegi skuli
fjallvegu telja, nema bjá alþingi,
þar amtsráðin væru heldur engan veginn svo kunnug
um land allt, að þau gætu gefið landshöfðingja þessar upplýsingar.
Aptur sætu á þingi
þeir menn, er nákunnugir
væru víðsvegar út
um landið, og því hefði nefndinni sýnzt svo,
sem þingið í heild sinni væri færast um, að
geta gjört nauðsynlegar
ákvarðanir um þetta
efni. Hann kvaðst þvi hefðu kunnað betur
við, ef breytingaruppástunga
hinna 7 þingmanna
hefði farið I þá stefnu,
að landshöfðingi skyldi ákveða fjallvegina eptir uppástungu þingsins.
En ef deildin vildi fallast
á þessa breytingu,
þA vildi hann ekki heldur
gjöra bana að kappsmáli fyrir sitt leyti. En
aptur gæti hann alls ekki fallizt á þá breytingaruppástungu
hinna 7 þingmanna,
að færa
1/3 dagsverk
upp í heilt dagsverk.
Sjer fyndist það óheppilegt,
að auka svo skatti á skatt
ofan A bændur, og mundi slikt valda megnrl
óánægju,
enda áliti bann, að nægja mundi
að taka gjaldið eptir frumvarpinu.
Guðmundur
Einarsson sagði, að þótt
hann hefði ritað nafn sitt undir breytingaruppástunguna,
þá væri hann við nákvæmari
yfirvegun samdóma framsögumanni,
að óheppilegt mundi vera að hækka gjaldið upp i
heilt dagsverk.
En hann kvaðst vilja skjóta
því til íhugunar
nefndarinnar,
hvort henni
sýndist ekki 6. grein óglögglega orðuð; hefði
hann hugsað sjer að sameina sig við nokkra
þingmenn um breytingaruppáslungu
við hana.
l/já/mttf' Pjetursson kvaðst vera alveg
mótfallinn
breytingaruppástungunni
við 5.
grein,
og hefðu víst uppástungumenn
eigi
litið þar nema á aðra hliðina.
Það mundi
njótt minnka í vasa bænda, ef þingið vísaði
á fje þeirra á hverjum degi og bætti á þá
skatti á skatt ofan.
Það væri að vfsu satt,
að vegum væri viða ábótavant, eins og nok,krir þingmenn hefðu gjört orð á við fyrstu umræðu þessa máls, en þess bæri líka að geta,
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að f nokkrum hreppum, sem hann þekkti og þannig jafnað niður eptir efnum og átil, væru vegir I góðu lagi, og hefðu tekið stæðum. (5. gr. írumvæpslns virtist sjer
miklum bótum síðan tilskipun 1á. marz 1861 einnig vanta álvðrðun 9varanditil
J8. gr.
kom I gildi, og hann væri viss um, að sum- liIsk. 15. marz 1861, um að húsbóndinn skuli
staðar þyrfti alls ekki meiri álögu en 1/2 dags- greiða borgun þá, sem kemur I staðinn fyrir
verk á hvern verkfæran mann, til all umbæta dagsverk, fyrir þá verkfæra menn, sem eru I
vegina sæmilega. Að minnsta kost] væri það hans þjónustu. En þessi ákvörðun væri ali mesta máta athugavert,
að ákveða það veg nauðsynleg , frumvarpinu og i fullri
hærra, og kvaðst hann vilja skora á þing- samkvæmui við ákvörðun þess um það, að
menn, sjer i lagi á bændurna, sem væri hverjum gjaldanda skyldi heimilt að vinna
kunnugast um fjepyngjur almennings, að at- af sjer gjaldið, ef hann kysi það heldur. Á .•
huga vel þessa breytingaruppástungu, áður kvörðunin I 4. gr., þar sem nefnt væri «alen þeir gæfu henni atkvæði sitt.
faravegur., væri óglögg, og ætti að koma
Halldór Kr. Friðriksson kvaðst ekki geta Isýslnvegllr. I staðinn fyrir .alfaravegllr •.
verið samdóma framsðgumanni i þvi, að alGrímur Thomsen sagði, að framsöguþingi ætti að ákveða, hverjir vegir skyldu maður hefði ekki haft verulega á móti öðru
fjallvegir teljast. Sjer sýndist það vera alveg af breytlngaruppástungunní
en þyt, að hækka
umboðslega eðlis, og að landshöfðingi ætti 1/2 dagsverk upp f heilt. Hann kvaðst nú
að gjöra ákvörðun um þetta eptir skýrslum fyrir sitt leyti verða að ætla, að fáir tjelu sig
og uppástungum amtsráðsins.
Ef amlsraðið muna um það. Breytinguna við 3. gr. áliti
væri ókunnugt, þá gæti það útvegað sjer skýr- hann nauðsynlega, því að auk þess að þetta
ingar frá sýslunefndunlIm.
A þingi væru og atriði væri umboðslegs eðlis, ÞA væri það
að eins fáeinir menn, er kunnungir væru, að athuga, að ef frumvarp þetta yrði að lögum
svo að allt kæmi að þvi leyti i sama stað 1. ágúst 18i6, þá yrði að bíða með allar
niður, að alþingið I heild sinni væri eigi vegabætur til næsta þings, þvi.ft fyr gæti
kunnugrá
ástæðunum á hverjum einstökum þingið ekki ákveðið, hverja vegi skyldi fjall~
stað heldur en amtsráðið. lIann kvaðst ekki vegi telja, og þá yrði enn lengi að biða eptir
geta betur !ljeð, en að það væri óeð1ilegt, að þing, þvi að þingið gæti ekki gjört neiÐa ágjöra þetta að löggjafarmáli.
Að þvi er kvörðun án staðfestingar konungs.
snerti breytiogaruppáslunguna,
að hækka 1/2
Guðmundur Einarsson sagði, að þegar
dagsverk upp I heilt, þá vildi hann ekki fara hann hefði borið breytingaruppástunguna
við
hart i að halda henni fram. En ef allir væru 5. gr. saman við 6. gr., þá hefði hann komizt
á einu máli um það, að vegirnir þyrftu um- á þá skoðun, að breytingin væri óheppileg og
bóta við, þá yrðu líka allir að játa, að elu- gæti leitt til óánægju, því að það gæti hæghvað þyrfti að leggja i sölurnar, til þess að Lega komið fyrir, samll.llEmt þessum fyrirhugumbæturnar gætu fenglzt. þar að auki væri uðu lögum, að ár eptir ár yrði helmingi
það ljettir, ef fje til vegabóta á fjaHvegllm, hreppsvegabótagjalds I einum hreppi varið
væri tekið úr landssjóði. það væri þvi at- til vegahóta i öðrum langt I burtu, og mundi
hugavert, hvort heppilegt væri, að fella þessa þá gjaldendum þykja það ærið, þótt ekki væri
breytingaruppástongu.
það meir, en hAlft dagsverk fyrir b,ern verkLandshöfðingi
sagði, að eplir lögunum færan maon.
frá t 5. marz 1861 ætti v·egabótagjaldið að
Framsðgumalur
sagði, að. þar sem
vera 1/2 dagsverk, og fyndist sjer ekki ástæða sessunautar sinn, þingmaður GuUbringusýsht,
til að hækka það meir, þar sem það nú eptir hefði sagt, al eptir frumvarpinu yrði ekkert
frumvarpínu yrði tekið af hverjum verkfærum að vegum unnið fyr en eptit næsta þ.ing, þóu
manni, án HHils til þess, hvort hann væri frumvarpið yrði. i lög lein l. ágúst. 1876,. þá
efnaður eða ekki; en bilt úr brepp!ljóðnum, . vildi hann segja honum, að þessi binD sami
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agoúi væri og á breytlngar-uppástungunnl,
þvi
að hann vissi eigi betur, en að amlsráðið
ætli hinn löglega ársfund sinD"
vorin, og
gæti það þá ekki heldur gjört neina uppástúngu um fjallvegina fyrri en þá, það mundi
þvi tæpast geta orðið únnið nokkuð að vegabótum á fjall vegum, fyrri en sumarið
• 877 ,
og þá ætli alþingi aptur að koma saman.
Grímur ThomlJe1I sagði, að amlsráðið
sæU kvalt tit aukafunda;
það væri ákveðið i
.8vsitarstjórnarlögunum.
Hjálmur Pjetursson sagði, að viðvíkjandi
breytiogaruppáslungunni
við 2. grein gæti
það bætt úr, ef amtsráðin leituðu sjer uppJÝ3inga hjá sýslunefndunum,
hverjir
vegir
skyldu teljast með fjall vegum, og þannig aoað sjer eins góðrar þekkingar
á vegunum,
eins og alþingi befði.
En hvað kostnaðinum vi~iki,
þá yrði bann að halda fatll við
það, að '/, dagsverk væri bæði fullþungt,
og líka nægilcgt á mörgum stöðum, og það
.væri öldungis
bið sama, hvort menn ynnu
það af sjer, eða greiddu það f öðru; vinnan
.væri sama sem gjaW.
Þorlákur GuðmundssQn kvað það eigi
ætlun slna, að vilja fþyngja bændasijettinnl,
eo eigi að slður vildi hann halla sjer að þvi,
að beils dags skylduvinna
yrði á lögð, því
hálfs dags vinna gæti þá hæglega orðið að einum þriðja.
Framsögumaðu,. sagði, að þetta kynni
vel að vera svo, þar sem sá þingmaður, er
sfðast talaði, þekkti til, en þar setn sjer væri
kunnugt um bjeruð - og væri það aIlviðaþætti sjer þessl frekari álaga miður við eiga,
og þvi varúðarvcrðari,
sem bælt væri með
henni tökalli á skatt ofan.
Hjálmur Pjetursson. furðaði sig á þvi,
að 2.þingmaðuf
Ároesinga hjelt, að '/z dagsverk mundi breytast í '/a úr dlgsverki; honum hlyti að vera það kunnugt,
að það væri
algengt,
að þegar tveir skyldu vinna hálft
dagsverk hvor, þá legðu þeir saman, svo að
einn ynni heilan dag.
Þorlákur GulJmutWsson sagði, að f Árnessýslu, þar sem hann þekkti til, hefði jafnan verið unnið að aukavegum heilt dagsverk,

og þeir þó ekki þótt of vel hættir; enda mundi
heilt dagsverk lögum samkvæmt.
Þetta kæmi
ekki þungt á, nema ef gjaldið yrðj að gteiðast út úr hreppnum , peningum.
Þvi næst var gengið
til atkvæða,
og
fjellu þau þannig:
I, 1. grein frumvarpslas
samþykkt f einu
hljóði.
2. Breytingaruppástunga
við 2. grein frá 7
þingmönnum
(Halldór Kr. Friðriksson,
Grímur Thomsen,
Tryggvi Gunnarsson,
Einar
Ásmundsson,
Snorri
Pálsson,
Guðmundur
Einarsson,
Páll bóndi Pálsson) samþykkt með 12 atkvæðum gegn 6.
3. 2. grein með áorðiooi breytingu
samþykkt með 18 atkvæðum.
4. Breytingaruppástunga
frá 7 þingmönnum við 3. grein samþykkt með 16 atkvæðum gegn I.
5. 3. grein með óorðinni breytingu samþykkt með 19 atkvæðum .
6. Breytingaruppástunga
við 4. grein frá 7
þingmönnum
samþykkt
með
II atkvæðum gegn 5.
7. Breytingaruppástunga
nefndarinnar
við
4. grein
samþykkt
með 10 atkvæðum
gegn 4; en með því að atkvæðagreiðslan varð óglögg, var við haft nafnakall og
sögðu
já:
Guðmundur
Einarsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Guðmundur
Ólafsson,
Ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
Þórarinn Böðvarsson,
þórður Þórðarson,
þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn Jónsson.
5*
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8.
9.
10.
I I.
12.
13.

14.
15.

16.

nei:
Halldór Ik Friðriksson,
Benldlkt Sveinsson,
Hjáímúr Pjetursson.
Og var uppástungan
þannig samþykkt
með t 7 atkvæðum gegn 3.
Annar þingmaður ísfirðinga var genginn
burt af þingi.
4. grein með áorðnum breytingum samþykkt I einu hljóði.
Breytingaruppástunga
frá 7 þingmönnum
við 5. grein felld með 14 atkv. gegn 4.
5. grein óbreytt samþykkt með 19 atkvæðum.
Breylingaruppástunga
nefndarinnar
við
6. grein samþykkt með 15 atkvæðum.
6. grein með áorðinni breytingu samþykkt með 17 atkvæðum.
7. grein með IiLlum orðabreytingum
samþykkt með 19 atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða.
Frumvarpið I heild sinni, með áorðnum
breytingum,
var þá lesið upp og samþykkt með 19 atkvæðum,
Að mál þetta gengi til 3. umræðu, samþykkt í einu hljóði.
Var frumvarpið nú þannig orðað:

FRUMVARP
til laga um vegina á íslandi.
(Samþykkt af neðri deild alþingis við 2. umræðu 28. júlímán. 187 [»).
I. grein.
Öllum vegum skal skipt I fjall vegi og
byggðavegi.
2. grein.
þeir vegir eru fjallvegir, sem liggja milli
landsfjórðunga
eða sýslna, og sjeu þeir
þingmannaleið byggða á milli, eður meira.
Landshöfðingi ákveður eptir tillögum hlutaðeigandi amtsráðs eða amtsráða, hverjir vegir
skuli vera fjall vegir.
3. grein.
Fje það, sem með þarf til vegabóta á
fjallvegum, greiðist úr landssjóði.
Í fjárlögunum skal í hvert skipti ákveða upphæð þessa

fjár fyrir hver næstu 2 árj en Iandshöfðinginn gjörir þær ráðstafanir,
er með þarf, til
þess fjenu verði varið samkvæmt ályktunum
þingsins.
4. grein.
Byggðavegum skal skipt f sýsluvegi og
hreppa vegi ; það eru sýshrvegir, sem liggja
sýslna á milli. Alfaravegu skal leggja yfir
hverja sýslu, þar sem mestar eru þjóðbrautir. Hver sýslunefnd fyrir sig stingur upp á,
hverjir vegir skuli vera sýsluvegir þar f sýslu,
og leggur síðan hlutaðeigandi
amtsráð úrskurð á málilt Gjald það, sem eptir til:'
skipun 15. marz 1861 greiðist til þjóðvega,
skal hjer á eptir ganga einungis til vegabóta
á sýsluvegum.
5. grein.
Hreppsnefndirnar
stinga upp á, hverjir
vegir skuli álllast hreppavegir í hverjum
hreppi, og leggur síðan hlutaðeigandi sýslunefnd úrskurð á málið. ön gjöld til hreppavega greiðast þannig, að fyrir hvern verkfær-an mann, 20-60 ára, greiðist hálft dagsverk
eptir verðlagsskrá;
þó skal hverjum einstökum gjaldanda heimilt að vinna af sjer gjaldið, ef hann kýs það heldur. - Hreppanefndirnar ráða, hver f sfnum hreppi, hvernig vegabólagjaldinu er varið. - Þó skulu þær gjöra
hlutaðeigandi sýslunefnd grein fyrir þvi, hvað
unnið hefur verið að vegabótum hvert ár, og
hvernig vegabótagjaldinu hefur verið varið.
6. grein.
Nú er sýsluvegur lagður yfir einhvern
hrepp eptir 4. grein, svo þar er minna að
gjöra við hreppa veg en annars; skal þá hlutaðeígandi sýslunefnd hafa heimild til að taka
allt að helmingi af vegabótagjaldi þess hrepps
samkvæmt 5. grein, og leggja til vegabóta I
öðrum hreppum, þar sem mikið er að gjöra
að vegabótum, enda sje þar eigi sýsluvegur.
7. grein.
þegar lög þessi hafa náð lagagildi, eru
afnumdar ákvarðanir f 1., 2., 3., t 8., og 2 J.
grein í tilskipun t 5. marz 186 t, sem og
hverjar aðrar ákvarðanir, er koma f bága við
lög þessi.
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BllEY'l'INGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til laga um vegina á, Islandi,
eins og það var samþykkt af neðri deild alþingis við 2. umræðu.

andi sýslunefnd hafa heimild til að taka annaðhvort ár allt að helmingi ar hrepps vegabótagjaldi þess hrepps, samkvæmt 5. grein,
og leggja til vegabóta f öðrum hreppi sýsl1.
unnar, þar sem miklar vegbætur þarf að gjöra,
B re y tin g a r upp ást ung a frá nefnd- en enginn sýsluvegur eða aðeins líIilI kafli
inni.
hans liggur um.
Falli þessi nýja grein bætist inn r fruma. grein.
varpsins 6. grein eptir orðin: .haCa heimild
Fyrir síðustu orðin r greininni: .sam- til að taka»: -annaðhvort ár ••
kvæmt ályktunum þingsins. komi: ••á sem Guðmundur Einarsson.
þórður Þórðarson;
haganlegastan hátt»,
þórarinn Böðvarsson.
Íslelfur Gíslason.
4. grein.
Einar Ásmundsson.
Páll Pálsson.
Fyrir orðin: .Alfaravegu skal» komi: Þorlákur Guðmundsson. E. B.Guðmundsson.
"sýsluvegi skal og ••
5. grein.
Á eptir orðunum: .þó skal hverjum ••.
þRIÐJA UMRÆÐA
et hann kýs það heldur. bætist inn f: • og
í neðri deild alþingis.
greiðir hver húsbóndi gjaldið eða verkið af
bendi fyrir heimilismenn sína»,
Á 27. fundi neðri deildar alþingis, 3. dag
ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni lek7. grein.
Fyrir orð in í upphafi greinarinuar: • þeg- ið til 3. umræðu frumvarp til lagá um vegar lög þessi hafa náð gildi- komi:
«Lög ina á Islandi, ásamt breytingaruppástungum
þessi öðlast gildi I. ágúst 1876, og eru þá þeim, sem komnar voru fram við frumvarpið.
af numdar ••
Framsögumaður
(Jón Sigurðsson) sagði,
að það hefðu orðið forlög þessa frumvarps,
að margar breytingar væru við það gjörðar.
2.
Br e y tin g a r upp ást ung a frá 8 þing- Mönnum hefði verið svo umhugað um að
krukka i það, að varla væri eptir nema bolmönnum við 2. grein.
urinn. Svona hefði það verið skapað eptir
Orðin oog sjeu þeir eður meira •• aðra umræðuna, og þá hefði nerndinsjálf
ekki haft önnur ráð en þau, að fara sjálf að
falli burt.
lappa líka dálítið upp á það, til þess að
Þórður þórðarson.
Hjálmur Pjetursson.
Guðmundur Einarsson.
Ísleifur Gíslason.
gjöra það dálítið skárra útlits. En svo væru
Stefán Stephensen.
Halldór lír. Friðrikssen. aðrar breytingar komnar frá ýmsum þingmönnum. Af þeim breytingum gæti hann fallizt
þorsteinn Jónsson, Einar Gíslason.
á breytinguruppástunguna
við 2. gr., úr því
afdrif 4. greinar urðu eins og þau urðu við
a.
B r e y tin g a r upp á s I u D g a frá 8 þing- aðra umræðu, að lengdartakmarkið á sýsluvegum var úrfelIt. þar á móti gæti hann
mönnum við 6. grein.
ekki fallizt á breytingaruppástunguna
við 6.
Fyrir 6. grein frumvarpsins
komi ný gr. Sjer fyndist frumvarpsgreinin ákveðnari
og betur orðuð, en þessi hin nýa grein. Ekki
grein svo hljóðandi:
Leggist sýsluvegur samkvæmt 4. grein gæti hann heldur verið sam þykkur efnisbreytingu
svo haganlega yfir einhvern hrepp, að hrepps- hennar, að gefa sýsluuefndunum heimild til
vegabæturnar r honum verði auðunnar og að ráðstafa allt að helmingi af vegabótagjaldi
viðhald þeirra auðvelt, þá skal hlutaðeig- hreppanna að eins annaðhvort ár, því að það
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mundi mega eiga það undir sýslunefndonum, að fara ekki illa með valdi IlÍnu f þessu
máli, enda væri þá IIka innanhandar
fyrir
hreppsnemdlrnar
að bera sig upp við am tIráðið.
Guðmundur Einar"on sagði, að sjer væri
ekkert kappsmál að fá fram breytinguna á
allri 6. grein, en sjer ryndist hÚD ljósari
en frumvarpsgrelnln, Hún gerði líka ráð fyrir,
að þó dálftill kafli af sýsluvegi lægi um
breppinn, er (je æuí að fá til úr hiQ01II, þá
skyldi það ekki standa i vegi, en það væri
þó heppilegra en ákvörðun frumvarpsgreinannnar, er gerði ráð fyrir, að um þaDn hrepp
lægi enginn sýsluvegur, er greiða skyldi til.
Á hinn bögíun lagði hann mikla áherzlu á
það, að ekki tæri nema annaðhvort ár tekið
breppsvegabótafje úr einum hreppi og látið í
annan; sagði hann það bæði þvingandi og
tilÐnnanlegt fyrir fátæklinga einkum, að verða
annaðhvort að ferðast f fjarlægar sveitir til
að vinna fyrir þá sveit, eða þá selja skepnur
s(nar til þess, að geta goldið i peningum.
þetta mundi og verða harði a óvinsælt.
Hann
bað deildina að athuga þetta atriði vel, áður
en hún greiddi á móti breytingaruppástungunDi atkvæði sitt f þvi.
}'ramsögumalJur
sagði, .ð það gæti
vel verið, að óvinsæ(t yrði, ef það yrði föst
regla, að taka íje úr einum hreppí í annan
til vegabóta.
En það gæti samt sem áður
verið fullkomlega rjett, t. a. m. ef sýsluvegur
lægi eptir endilöngum hreppi, þá hefði sfa
hreppurinn
ef til vill Iftið eða ekkert að
~jöra við hreppavegi hjá sjer, svo það yrði
sýslnfjelagið í heild sinni, sem kostaði þar
vegabæturnar.
«Hvað er nú rjetUátara, en
að taka nokkuð aC vegabótagjaldi þess hrepps
og leggja til annara hreppa». Þar sem i
breytingaruppástunguuei
væri gjört ráð fyrir
að eins lithun parti af sýsluvegi, þá væri
stíU oC óábeðið, þvi jafnan gæti komið upp
ágreiningur um, hvað sá dálilli partur ætli að
vera stór.
Guðmundur Einar8son sagði, að það ,sem
framsðgurnaðue hefði talað um seinast, væru
hreinar undantekningur,
en engin regla. Og

38

hvað það sneru, að orðin f breytingaruppástungunnivið 6. gr. «lítill katli, væru óákveðin,
þá væri líklegt, að 8ýsluDefndiDni væri trúandi
til 8VO mikillar rjettsýni, að meta slfkt með
sanngirni, hvað i þeim orðum ætti að liggja.
Tryggvi Gunnar,son
sagði, að þegar
væri borin saman 2. gr. og 4. gr., þá mætti
sjá, að ósamkvæmni yrði milli þeirra tveggja
greina, ef breytingamppástungan
við 2, gr.
yrði samþykkt.
þvf að þá stæði i 2. gr.:
• Þeir vegir eru fjallvtgir, er liggja milli • .
sýslna»,
en' 4. gr.: • það ero sýsluvegir,
er liggja milli sýlllnao. þetta væri auðsjáanlega mótsögn.
En ef 2. gr. hjeldist óbreytt,
þar sem ákveðið er, að fjallvegir skuli vera
að minnsta kosti ein þingmannaleið, þá yrði
ekki mótsögn úr þvI. Hann vildi þvi bæði
ar þessum ástæðum fallast • 2. gr. frumvarpsins óbreytta, en .Ui breytiogaruppástunguna við bana, og hka af því, að hætt
væri við, að amtsráðio reyndu að raka eld
00 sinni köku, og ráða til að gjöra allt of
marga vegi að fjallvegum, svo landSIljóðurinn
ekki sýslusjóðirnir bæru vegabótakostnaðinn,
ef engin takmörk væru sett um það erni,
og gæti slikt oröiö meiri kostnaður
fyrir
landssjóðinn, en hann gæti risið lindir.
Halldór Kr. F1'iðriksson játaði, að það
gæti reyndar vel verið, að amtHáðið vildi
draga heldur mikið til fjallveganna.
En hann
gæti þó ekki s-kilið í því, að ekki mælli trúa
landshöfðingja fyrir að "já um þetta, og taka
hæfilega til greioatillögursýshmefndaoDa
og amt~niðanna.
En á hinn Mgion
gæti
það verið óheppilegt,
að eioskorða fjalh'egi
við svo langan veg, sem 2. gr. frumvarpsins
gjörði. Nefndi hann til dæmis Vesturlandlð,
þar sem væru eintómar snarbraltar heiðar,
og þótt ekki væru þær langa!' mjög, þá gæti
það verið of vaxið sýa;lllnni einni, er i hlut
ætti, að sjá þar um bærilega vegi.
Hjálmur Pjeturssonsagðisl
reyndar geta
fallið frá orðinu, þvi þiDgmaðor Reykvíkinga
hefði tekið fram flest það ,er bann befði ætlað að
segja, en samt vildi hann bæta þvi við, aðsjer
sýndist að minnsta kosti skaðlaust, þó hin
umræddu orð i 2. grein frumvarpsins rjenu

burt, eo breytingaruppástongan
yrði 113m· 4. 3. grein með. áorðinni breytingu samþykkt, þvI lengsti vegurinn væri alls ekki
þykkt i einu hljóði.
skilyrði fyrir þvi, hversu kostnaðarsamt væri 5. Breytingaruppástunga
nefndarinnar við
4. gr. samþykkt f einu hljóði.
nð gjöra hann færan; margir þeir vegir, sem
væru styttri en þingmannaleið, gætu verið 6. 4. gr. með áorðinni breytingu samþykkt
f einu hljóði.
miklu koslnaðarsllmari og verri viðureignar,
nefndarinnar við
heldur en aðrir, Bern væru þingmannaleið eða 7. Breytingaruppástunga
5. gr. samþ)kkt j einu hljóði.
meira; og kvaðst bann verða að álita hættu8. 5. gr. með áorðinni breyUngu samþyUt
laust að leggja þetta undir álit landshöfðingja
i einu hljóai.
og amtsráðs.
þvi næst vat gengið Iii atkvæða og fjellu 9. Br eytingaruppástunga 8 þingmanna um
nýja grein felld með 11 atkv. gegn II.
þau þannig:
I. Breytingaruppástuoga
8 þingmanna við tO. Breyting 8 þingmanna við 6. gr. frum.
2. grein samþykkt með II atkvæðum
varpBins samþykkt með 16 athæðum
gegn 2.
gegn tO, en vegna óglöggrar atkvæðagreiðslu var við haft narnakall, og sögðu t I. 6. gr. með þessari breytingu ttamþykkt
f einu hljóði.
já:
Guðmundur Einarsson,
t 2. Breytiogaruppáslunga
nefhdarinnar dð
7. greía samþykkt , einu hljóði.
Halldór Kr. Fdðriksson,
13. ';'. grein með áorðlnnl breytingu sa.
Einar Gislason,
þ~kkt f einu hljóði.
Hjálmur Pjetursson,
Ísleifur Gíslason,
14. Fyrirsögnin .amþykkt án atkvæðagreiðslu.
Iá. Frumvarpið atlt með áorðnum breyling.,;.
Páll Ólafsson,
um samþykkt f eina hljóði,
Páll Pálsson, bóndi,
og var. frumva.rpið þannig lagað sent til eCri
Stefán Stephensen,
deildarinnar.
þórarinn Böðvarsson,
þórður þðrðarson,
Þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn JÓn.son.
FYRST A UMRÆÐA
nci:
f efri deild alþingis.
Beniðikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Á 29. fundi efri þingdeildariooar,5
dag
Eiaar Ásmundsson,
ltgústmltn., kom samkvæmt dagskránni; til I.
Einar Guðmundsson,
umræðu frumuarp tillaga um vegina lÍ ts·
Grimnr Tbomsen,
landi(samþykkt af neðri dei1dalþingis við 3.
Guðmundur Ólafsson,
umræðu 3. ágúst 187S), og haMi þ,',erið
Jón Sigurð&lOR,
útbýtt meðal þiogdeildarmanna • fundi .dagiDU áður. Umræðelaost var með 10; atkv.
Páll Páls8QB, prestue,
Saorri PáÍSSOD,
samþyUI, að mátið gengi til 2. umræðu.
Tryggvi. Gunnarsson.
Og var þaaoig breytioglD samþykkt lBeð
12 atkvæðum gegn 10.
ÖNNUR lJMRÆÐ1.
2. 2. grein með þessari breytingu samþykkt
I efri deild alþfngis.
með 16 atkvæðum.
3~. BreytingaruppáB&unga nefndarionar við
Á 31. fundi efri· þiD~eildarioaar, 1. dag
3. grein samþykkt með 20 atkvæðum.
ágúslmán., kem samkvæmt ftsskráaoi til!.
e,
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Að öðru leyti ætlaði
umræðu frumv(Jrp til laga um vegina á væri milli sveilanna.
hann eigi að fjölyrða um mál þetta frekara,
Islandi.
Sighvatur Árnason sagði, að eigi liti út ef enginn annar hugsaði sjer að gjöra breytfyrir, að hin heiðraða deild mundi ætla sjer ingar við það.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var frumað gjöra breytingar
við frumvarp
þetta,
og
atkvæði
deildarmanna.
þá eigi heldur til bóta.
Eptir sinni skoðun varpið borið undir
væri þó þetta mál eitt af þeim málum,
er Var það samþykkt í heild sinni I einu hljóði,
þingið ætti að leggja mjög mikinn áhuga á. og að það gengi til 3. umræðu.
Hann kvaðst eigi heldur neita því, að neðri
deildin hefði gjört hjer á nokkrar umbætur,
ÞRIÐJA UMRÆDA
en fyrir silt leyti hefði hann óskað talsvert
f efri þingdeildinni.
fleiri bóta.
En með þvi málið væri komið
svo langt áleiðis gegnum
þingið,
og af þvi
Á 32. fundi efri þingdeildarinnar,
9. dag
hann þættist sjá, að þessi deild mundi ekki
ætla að breyta neinu i þessu tilliLi, ætlaði ágústmán., var frumvarp til laga um vegina
dagskránni
tekið fyrir
hann eigi til nelns fyrir sig að fara að ráð- á Is7andi samkvæmt
Varð engin umræða um
gjöra breytingar.
Á hinn bóginn leyfði hann til þriðju umræðu.
málið,
og var frumvarpið
samþykkt
í einu
sjer að taka það aptur upp,
að vegabótahljóði.
Lýsti forseti þviyOr, að það yrði afmálið væri eitt ar hinum helztu áhugamálum, og sem allir ættu að vera fúsir til að greitt til landshöfðingja,
og var það nú þannig
orðað.
leggja lið sitt fram jafnhliða
hinu opinbera
til að greiða fyrir; þvi að, meðan vegir vorir
væru I óstandi,
sæi hann engra verulegra
LÖG
um vegina á Íslandi,
framfara von, hvað samgöngur
og allt, sem
stæði f sambandi við það, snerti.
Menn gætu
nú máske
hugsað sjer, að gufuskipsferðir
1. grein.
kringum landið gætu töluvert bætt úr þessu,
Öllum vegum skal s~ipt I fjallvegi og
og vildi hann alls eigi neita því, að svo byggðavegi.
mundi verða á mörgum stöðum; en þó eigi
2. grein.
þeir vegir eru fjallvegir, sem liggja milli
f þeim hjeruðnm
landsins,
er alls ekkert
eða sýslna.
Landshöfðingi
gagn gætu han af þeim, svo sem væru báðar landsfjérðnnga
ákveður eptir tillögum hlu.taðeigandi amtsráðs
Skaptafellssýslur,
Rangárvallaog Árnessýslur. þess vegna lægi það í augum uppi, að eða amtsráða,
hverjir vegir skuli vera fjallvegabæturnar
væru þvf nauðsynlegri,
sem vegir.
gufuskipsferðirnar
mundu verða ónógar fyrir
3. grein.
mörg hjeruð
landsins.
Enn fremur drap
Fje það, sem með þarf til vegabóta á
hann á 6. grein frumvarpsins,
og gat þess, fjallvegum, greiðist úr landssjóði.
f fjárlögað það hefði verið torsótt
að koma henni unum skal i hvert skipti ákveða upphæð þessa
fram f neðri deildinni.
En fyrir sitt leyti fjár fyrir hver næstu 2 ár; en tandshöfðingværi hann henni alveg samþykkur.
Sjer væri inn gjörir þær ráðstafanir,
er með þarf, til
kunnugt um, að Isumum sveitum væri svo, að þess fjenu verið varið á sem baganlegastan
f sumum sveitum þyrni Utiðað gjöra við vegi, hátt.
en aptur í öðrum sveitum rjett ókleyft fyrir
4. grein.
þær Iljálfar að gjöra þær vegabætur, er með
Byggðavegum
skal skipt f sýsluvegi og
þyrni.
Hjer væri eigi "heldur i mikið ráðizt, hreppavegi;
það eru sýsluvegir,· sem liggja
en það, sem það væri, horfði það I rjetla áll, sýslna á milli.
Sýsluvegi skal og leggja yfir
þar sem það bætti úr ójöfnuði þeim, er á. hverja sýslu, þar sem mestar eru þjóðbrautir.
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Hver sýshmefll(l fyrir s.ig stingur upp á,
hVt!rjir vegirskuH vera sýsluvegir þar ( sýslu,
og leggur slllan hlutalleigandi alDtsráð úrskurð
á -"álið. Gjald það, sem eplir tHskipun 1á.
marz 1861 gr"ilIisl tll þjóðve.ga, skal bjer á
eptir ganga etaungía til vegabóta á sýsJuveglim.

5. grein.
Hreppsnefndirnar stinga upp á, hverjir
vegir skuli álilast hreppavegir fhverjum
hreppi, og leggur síðan hlutaðeigandi sýslu_
nefnd úrskurð á,málill. Öll gjöld til hreppavega greiðast þannig, að fyrir hvern verkfæran mann, 20-.-60 ára, greiðist bálft dagsverk eplir verðlagsskrá;. þó skal hverjum ein .•
stökum gjaldanda heimilt a~ vinna af sjllf
gjaldill, ef bann kýs það; heldur, og g,eU~lr
hver húsbóndi ~jaldið eða verkið af hendi
fyrir heimilismenn sína.
HreppsDefndirnar
ráða, hver' sfoumhreppi,
hvernig vf!gllbóla~

gjaldinu er varið. þósk~l~ þ\llr gjöra hlutaðeigandi sýs,lunefnd ~r-eip f~fir Þ,vl, hl(a~
unnið hefur verið að vegabótum hvefl ár •.og
hvernig vegabótagjaldiou hefur verið var-i1).
6. grein.
Nú er s.ýsl~vegur lagiqr, yfir einhvern
hrepp eptir 4. grein, svo þar er minna að
gjöra við hreppaveg en annars; skal þá hlutaðeigandi sýslundll~ bafa heimlld til l)ð taka
annaðhvort ár a1l.t ilð. helmingi af veg"bó~agjaldi þess hrepps samkvæmt á.. grein, Qg
leggja til vegabóta (öðrum hreppum,
þar
sem mik.ið er að gjöra að veg~b.ólum, enda
sje þar eigi sýsluvegur.
7, grein.
Lög þessi öðla.st gildi 1. ágQst 187Q, ~g
eru þá afn"mdar á,k.var~a,ir ( I., ~~,3,., 18.
og 21. grein' tils~ipu ••. ~5. marz 186.1, seW
og hverjar aðrar ákvarðanir, er ~oll\a í h~ga
við lóg þessi.

VII.

FRUMVARP

til laga um breytingu á tilskipun um gjald á brennivfni og öðrum áfengum d~y~~j"Ill,
26. dag febrúarmáa. 1872.
(Flutningsmaður Halldór Kr. Friðriksson, þIngmaða~ l\~ykvrkingl\).
:1. grein.
Hjer eptir8kll.l
greila aðflutningsgjald
af alls konar öli, 4 aura fyrir pott hvern.
Sje brennivín eða þess konar til búnir áfengir drykkir flutt til Íslands í ámum, tunnum eða öðrum slærri llátum, skal greiða 2
-..32 aura' af bverjum peuí eptir þvi, hversu
mikill vinandi er fdrykkoum, tvo aura fyrir
hvert mæ1i.tig ; en sjeu þ~ssi •• drykkir flullir
f flöskum, eigi stærri en svo, að laki tvær
merkur, skal greiða sama gjald af hverjum
þremur pelum, og .greíða skal af pottinum í
stærri lIátum. Af all. konar bOl'ðvfnum skal
greiða '6. aura fyrir hverja S p~la.
Gjald þetta rennari landssjóðinn.
2. grein.
Verði sú raun á, þegar vínföng eru flutt
til· taland., að nokkuð
þeim haf á leið-

,r

inni skemmzt, leklð niður eða með Ilinhverju
móti farið forgörðum, I>hl ekkeF~gjAld gl!~iO~
af þvi, sem farizt hefur, ef eigandi tlðil..I!m.,.
boðsma~qr hans s~nar með voll,Qrrd lög.,.
reglust jóra, að tollskrám e~ vörUij~r.iQ telji.
meira, en land er. QuU •.
3. g~ein.
Hjer m~ er úr lögQm numin 1. ,r~!p
tilskipuna' ~nda bl"ndi "fll gjí\ld á bre~gi,.
víni og öðrum áfengum dry",~jum, dj\g/l. 26,.
febrúar 1872.
í

Á 12. fundin~i
þi(,)gdejld~rinJ1lW,• 5.
dag [úlímán.,
I$kýrÞl ft)f!jeti fr/l, að. Jil 81~
\I~,ikomiðff'tfmvarp
~jllagA "'ID ,b,~yti~gJJ'
~ tillhipuR.
~mgjf1Jf!, tl /J.'I:cr&n,~v{~iq(JiÆ~f"
um áfenoum dry1Jkium, 26. 4au ,{eb,rl#ff'm·
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18i2, frá Halldóri
Friðriksf\yni,
þingmanni
Reykv!kinga,
og var því útbýtt meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA

i neðri

UMRÆÐA

deild alþingis.

Á 13. fundi neðri deildar alþingis,
16.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt
dagskránni
til fyrstu umræðu
frumvarp til laga um
breyting á tilskipun
um gjald á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum 26. febr.
1872.
Flutningsmaður
(U. Rr.
Friðriksson)
sagði,
að með tilskipun af 26. febr. 1872
væri lagður 8 sk. tollur fl hvern pott brennivlns þess,
er ekki væri flutt I flöskum j og
hefði tollurinn þá verið miðaður
við það
brennivin, er væri 8° sterkt.
Þá hefði veri~
talað um, að mun yrði að gjöra á sterkum
og ósterkari vínföngum,
en það hefði eigi
náð fram að ganga,
En reynslan væri búin
að sýna, að þetta hefði farið öðruvísi en til
var ætlazt.
því að síðan lögin voru gefin,
hafi kaupmenn
flutt upp eintómt osprit\>l ,
stað 8° brennivíns; en spriutð et 16° sterkt.
þannig
gætu
nú
kaupmenn
fengið
2
potta af brennivíni úr 1 poul «spríus;
vlð
það yrði tollurinn
helmingi
minni,
en UI
hefði verið ætíazt, og Inndssjóðurinn
yrði
þannig fyrir skaða.
Sama væri að segja um
öl, að nú væri svo mikið flutt upp af þvi,
að ekki væri vert, að láta það vera alveg
tolllaust.
Til þess að bæta úr þessu, kvaðst
hann hafa komið frarn með frumvarp þetta.
En hann hefði síðar sjeð, að bæta þyrfti við
það ákvörðun I þá átt, að þeir; sem f1yttu
upp vínföng , skyldu skyldir til að hafa skrá
yfir styrkleik vlnsins, og gjalda annars hæsta
gjald, ef þá skrá vantaði,
og mundi hann
koma með þfl uppástungu
við 2. umræðu
málsins.
2. grein frumvarpsins
væri 'komin
af þvi, að opt hefði það komið fyrir, að
kaupmenn
hefðu orðið að borga toll afvfnföngum, sem hefðu skemmst á leiðinni upp
til landsins
eða lekið niður.
En slíkt væri

ósanngjarnt,
heldur
ættu þeir að fá eptirgjöf á því, sem þeir gætu sannað að skemmzt
hefði eða farizt.
Jón SigurðllSon gat þess, að til plngsins væru komnar
nokkrar
uppástungur
um
toHmál, er gengið hefðu til bænarskráanefndarinnar, og hún lagt það til, að setja nefnd
til að hugleiða málið, og þætti sjer því óheppilegt
að ræða peua mál sjerstaklega.
Þvi væri betra, að fresla umræðunum
um
þetta frumvarp, þangað til búið væri að setja
nefnd I tollmálinn yfir höfuð, ef þinginu litist svo.
þvi næst var leitað atkvæða nm, hvort
frumvarpið skyldi ganga til annarar umræðu,
og vnr það samþykkt, og sömuleiðis að nefnd
skyldi setja I málið þá þegar.
Halldór Friðriksson sta:kk upp á þriggja manna nefnd,
en Páll bóndi Pálsson sagði, að málið væri
svo margbrotið,
ef tollmálið f heild sinni ætti
að leggjast við það, að hann áliti ekki veita
af [, manna nefnd. Var þá gengið til atkvæða um þetta,
og 5 manna nefnd samþykkt.
þessir hlutu kosningu:
Halldór Kr. Friðrilsson
með 15 atkv.
Tryggvi Gunnarsson
14
Einar Ásmundsson
7
Páll bóndi Pálsson
7
Snorri Pálsson
7
( nefndinni var H. Kr. Friðriksson
kosinn formaður og- framsögumaður,
en skrifari
Tryggvi Gunnarsson.

NEFNDARÁLIT
málinu um frumvarp til laga Ilm breytingu á tilskipun um gjald á brennivíni
og
öðrum áfeugum drykkjum 26. dag febrúarmán.
1872, og I tollmálinu.
FRUMVARP
til laga um breyting á tilskipunum
gjald á
brennivini og öðrum áfengum drykkjum, 26.
dag febrúarmán.
1872!
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1. grein.
Hjer eptir skal greiða aðflutningsgjald

ar

nils konar öli, sem Iii íslands er flutt, .) aura
fyrir hvern pott.
Af brennivíni eða vínanda skal greiða
af hverjum potti:
með 8° styrkleika eða minna.
20 aura
- 8° og alllað 12° styrkleika • 30- yfir 12° styrkleika
..
40 Af rauðavíni og messuvíni
skal greiða
t 1)aura af hverjum pou i, í hverju i1áti, sem
það er Dutt. Af öllum öðrum ,,'nföngum skal
greiða 30 aura af hverjum potti, ef þau eru nuu
'ílátum stærri en svo,að rúmi tvær merkur;
en sjeu þau flutt i minni ílátum, skal greiða
sama gjald af hverjum þremur pelum, sem
af pollinum , stærri i1átum.
Gjald þeUa rennur f landssjóð.
2. grein.
A tollskrám þeim og vöruskrám, sem
skip eiga að hafa með sjer, samkvæmllögum
I á. dag april mán.
18,,4 , sbr. við tilskipun
26. dag febrúarmán.
1872 2. grein,
skal
ávalll tilgreint, hversu styrkt brennivínið eða
vínandinn sje, og sje það eigi tiltekið, skal
tollgreiðandi borga hæsta gjald, nema því að
eins, að hann á sinn kostnað láti rannsaka
það, er til Íslands kemur,
og fái vollorð
hlutaðeigandi
lögreglustjóra
um styrkleik
brennivínsin •.
3. grein.
Verði sú raun á, þegar vínföng eru f1uU
til Islands,
að nokkuð af þeim hafi á leiðinni skemmd, lekið niður eða með einhverju
móti farið forgörðum, skal ekkert gjald greiða
af þvi, sem farizt hefur, ef eigandi eða umboðsmaður hans sannar með voUorði lögreglustjóra, að tollskráin eða vöruskráin telji
meira, en f land er Outt.
4. grein.
Hjer með er úr lögum numin I. grein
tilskipunar handa Islandi um gjald á brennivíni
og öðrum áfengum drykkjum, dagsettrar 26.
febrúarmán. 1872.
5. grein.'
>«"-,'
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1876.
At bug as e m dir.
Nefndin er samhuga f þvi, að

nauðsyn

beri til að laga og jafnframt auka gjald það,
sem eptir tilskipun 26. dag febr. 1872 er lagt
á brennivín og aðra áfenga drykki, og að
gjaldið eigi að fara hækkandi epli •• þvi, hversu
sterkt brennivlnið er; þó ætlar nefndin, að
óhagkvæmt sje að hækka gjaldið fyrir hvert
mælistig,en
að það verði eigi of margbrotið,
þó gjaldið sje ákveðið í þrennu lagi, eins og
til er tekið í frumvarpi nefndarinnar.
Af þvi rauðavin og messuvín eru ódýrir
og eigi áfengir drykkir, ætlum vjer, að gjald
af þeim eigi að vera minna, en á hinum dýrar] vinum og áfengum drykkjum.
En með
þvi að hjer er engin tollstjórn eða lollþjónar,
virðist oss nauðsynlegt, að tekið sje fram á
rarmskránni, hversu sterkt brennivín ið er, og
sje það eigi gjört, skuli heimta hæsta gjald;
þó virðist sanngirni mæla fyrir, að tollgreiðendum sje gefinn kostur á, að láta rannsaka
styrkleika brennivínsins hjer á landi, ef svo bæri
undir, að styrkleikans væri eigi getið á farmskránni, en þá sjálfsagt á þeirra eiginn kostnað.
Að þvi er snertir bænarskrár þær um
tollmálið, er til þingsins komu, og nefndinni
voru afhentar,
þá komumst vjer til þeirrar
niðurstöðu, að eigi væri ráðlegt að hrapa að
þvi, að leggja toll á ýmsar þær munaðarvörutegundir,
"em bænarskrárnar nefna, heldur
að rjettast væri að fresta því að þessu sinni,
af þeim ástæðum, er nú skal greina:
I. Ef leggja skyldi toUá fleiri munaðarvörur,
þá þyrfti að setja marga menn iii að gæta
þess, að engin undanbrögð verði viðhöfð, en'
bæði hefði peua mikinn kostnað I för með
sjer, og svo værum vjer með öllu óviðbúnir
slíkri tollgæzlu.
2. Með þvi að nú er I ráði að setja
nefnd til að íhuga, hvernig breytt yrði hinum beinu sköttum hjer á landi svo, að þeir .
kæmu haganlegar á gjaldstofninn,
en nú á
sjer stað, þá virðist oss sjálfsagt, að nefndin skoði eigi málið einungis frá þessari hlið,
heldur líti á það, hvort ekki mætti lækka
nokkuð hina gömlu beinllnis skatta með þvi,
að leggja á óbeinllnis skalla,
og þvi tæri
rjettasl að fela sk<útanefndinni á hendur málið um toll á munaðarvörum.

6*
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Af þessum ástæðum þótti nefndinni eigi
ráðlegt, að stinga upp á mlli á Oeh'i vörum
að þessu sinni, eða semja :frumvarp um það.
Alþingi, 23. jÓn l875.
H. lH. Friðriksson,
Tryggvi Gunnarsson,
Iorm. og framsögum.
skrifari.
Einar Ásmundsson.
. Snorri Pálsson.
Páll bóndi Pálsson,

ÖNNUR UM~ÆÐA
i De'ðri deild ;alþingis.
Á 25. fundi neði'i deildar alþingis,
3 t.
dag júlimánaðar,
kom samkvæmt dagskl'ánni
til 2. umræðu frumvarp
til 'laga um breyt·ingu á tilskipun 26. febr. 18i2 um gjald
á brennivíni og öðrum áfengum drykkjum.
Framsögumaðar
(Halldór Kr. Friðriksson) sagði, að þegar hann og meðnefndarmenn hans befðu farið að hugleiða nákvæm-ar frumvarp
það, ,erb8qn
hafði fyrst lagt
:(yrir þingið,
þá hefði þelmþöu ástæða til,
að breyta nokkrum ákvörðunum
I því, með
þvi hefðl hann þá tekið aptur sitt frumvarp,
og kæmi nú frumvarp
nefndarinnar
ístaðinn.
Belsta breytillg,crncfi1din
hefði gjörI,
væri viði.
grein ·frllff]varpsins.
NefndilÍni
hefði sem sje þótt óhagkvæmt,
að láta gjaldið bækkafyrirhvert
mælistlg brennlvírrslns,
en aptur hefði hennl ekki virzt of margbrotið, að skipta styr+Ueika vlnsíns f tiltekna 'kafla
og ák\'eðagjaldið
eptir þeim, því. að það hefði
þótt sj~lfsagt, að gjaldið ætti ~ð fara 'hækkandieplir
þvi, 'hversu sterktbrennivinið
væri,
en ákvörðunin lim þetta mætti þó ekki verða
mjög margbrotín;
enþað
kynni 'hún áð hafa
orðið, ef gjaldið skyldi breitast við hvert stig
styrkleika vínsins. Enn fremur hefði nefndinni
sýnzt, að gjidd af rauð vini og messuvíní, sem
eru óáfeiJgir og ódýrir drykkir, ætti að vera
minna, enaf hinum dýrari vinum.Ákvörðunin f 5. grein -befði sýnzt nauðsynleg til þess,
að kaupmenn gætu eigi kömiðvlð
brögðum
til að ikomast undan tollhækkuninni
'næsta
sumar á 'ölföngum, er þeir (Iyllu til landsins.
Landshöfðingi' kvaðst rera samdóma nefnd-

inni um það, að ekki væri ráðlegt að leggja
á margbrotnari
lolla, en svo, að mögulegt
••æri að hafa eptirlit á greiðslu þeirra.
Það
væri og miklum erfiðleikum bundið að koma
bjer á kostnaðarsamri
tollstjórn,
enda hefm
sú ástæða valdið því, að sljórnin tók eigi til
greina uppástungu
alþingis
1871 um að
leggja toll á spritt.
Með þvi að sjer Sýndist
ekki ómögulegt að hara það eptirHt, er ák vörðun I. greinar meðlillili
til vínfanga heimt;aði,þá
gæti b_n fyrir sittteyti
fallizt á
bana. Að vlsu gæti 2. greinleitl
til þess,
.að lögreglustjórinn
yrði að rannsaka
styrkleika vínsins,
þegar það kæmi fyrir, sem
vel gæti komið fyrir~ að skipið, er vínið fi,ytti,
hefði engar skrár um hann. En Sillk:tmundi
leiða til talsverðrar fyrirhafnar
og kostnaðarauka ryrir lögreglustjórann
t. a. m. að kaupa
II Gradestok»
o. s-v. frv.; þess vegna sýndist
sjerllanngjarnt,
að anka þóknunina úr 2 pC.
upp f 4 pC., eins og alþingið 187 [hefðistungið uppá. Hann kvaðst vera þvi samdóma, að
gjald ar ódýrum vínum 'ætti 'að ·veraminna
en af dýrum. En þar sem nefnt væri hjer
messllvln,þá
væri þaðnokkuðóákvcðið,'
eptir þvi som hann þekkititil,
væri
-Ctder»,
sem sje no·kkurskonar
eplalögur ·(Æblemost),
flutt hingað
sem messuvín.
Kvaðst hann
vilja skjóta því til verztunarmanna
hjer i
salnum, að láta I ljósi skoðun sin a um þetta
·mál. Aplur á hinn bóginn
sæi hann enga
ástæðu til, að taka taoð'vin
fflöskum
undan hinu hærra tollgjaldi j því að rauða ••In
væri bæði eins dýrt og dýrara en hin,
og
gæti verið lIfengur
drykkur.
Hvað "bjór"
eða öl snerti, 'þá yrði hann að vera þvi mótfallinn að leggja á það nokkurt gjald, þ~1að
bæði væri það, að engin trygging
væri fyrir
því, að það gjald næðist,
og svo gæti tollur
af því aldrei orðið hár; hann gæti orðið svo
sem 2000 krónur árlega.
þar sem 3. gr.
gjörði ráð ryrir þvi, að rannsókn færi fram,
þá væri þessi ákvörðun I samstemmi við það,
sem umhoðsstjðrnin
hingað til hefði fylgt
fram, samkvæmt
tilskipun
26. febr. 1872.
Hvað 5. gr. snerti,
þá væri 'það ómögulegt,
að frumvarpið
næði lagagildi
fyr en búið
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væri að lesa þau á manntalsþingum,
eptir þessu samdóma, þvi ,ð þá hlytu v{oflutningþvi sem nú væri :6staUmeð
birtingu laga- ar að verða minni næsta ár.
boða. þess \legna -vildi bann breyta f greinFromsögumaðursagði,
að hann gæti
inni .1. jan." í .1. jú Ifn ,
eHi verið samdóma landshöfðingjafþvl,
að
Tryggvi Gunnar8lon lýsti ánægju sinni hara bærr. gjaAd ar l'8uð~llli, en nefndin harni
yfir þvi, hvernig Iand'Aoofðiugi hefði tekið til tekið. það væri eigi sanngjarDl,að
hafa
frumvarpinu.
þar sem landshöfðingi hefði bærri toll af rauðvfDi,sem 101laði ef til wll
skorað á sig, að segja álit sitt um messuvín, 48-6á aura, og ef ætti að fara '.eptir :gæð'þá vildi hann geta þess, að hann hefði heyrt um þess og 'dýrleika,
þá ætti gjaldið að
það :bll'ði nefnt ,jCid.er" og Ht.a messuvfn, vera 'venT1S konar, hærra og lægra eplir
og að hann þekkti dæmi !til þess, að þegar gæðunum;:en
sliktgjörði
erfiðleika ,ogvafnþað gengi undir nafninu Cíder, væri enginn inga, sem eptir sinu áliti svöruðúekki kostntollur á þvi, en þegar það gengi undir nafn- aðínum.
Hann kvaðst fyrir sitt leyti ekki
inu messu vín, væri það tollað. Að hafa messu- vilja fylgja fast fram 5. greiniQui, þvi að
vin ólollað sýndist sjer engin ástæða til, þvi hann væri sjátiori nok!krumvafa um, hvort
að af þvi vini \-æri 'tals'Vert flutt, og miklu hún gæti haft fnamgang.Á
hiun bóginn
meira drukkið af þvi, en það sem haft væri væri vafasamt, hvort ekld mætti vera búið
l/l kifikfHlntJa. Ekki gæti sjer heldur sýnzt á- að birta lögin nógu snemmu, emkum hjer ,
stæða til a~ anton ionkeimtulaunin, þótt toll- Reykjavik og 1 ReiTi 'kaúpstö'ðumj en einmitl
:urinnværiákveðinn
eptjr styrkleik «emiivlnsI kaupstöðunum væri 'meslárlðanði,
að lögin
,iDS, 'þvíað eptir þvi sema stæðl, -hlyti st yrt.. kæmust nógu snemma fI,til 'þess aÐ tílgangleikurinn að vera ákveðinn á tollskráoni,og þótt ur þeirra næðist þegar á .næsta ári.
lögreglustjórinn þyrrti að mæla styrkleik vínsLandshöfðingisagJi,
að þar sem sú
ins einstöku sinnum, þá væri það ekki stór- spurning lægi fyrir, hvert rrum~3rp þetta
vægileg fyrirbofn. tar sem.landshöfðing! hefði gæti náð lagagildi 'I. jan. un 6, þá Nildi hann
haft á móti tolli af óli af þeirri ástæðu, að' geta þess,
að þessi spurning hefði einu
öl slæði ekki á tollskránni, þá væri það að- sinni áður legiðfyrir"ogstjómm
hefði þá
.gætandi, að 'öl hefði svo mikinn 'ólglikrapt, komtzt að þeirri niðufs&öðu,að
eptir því,
.að eigi yrði ihjá :þvf komizt, að Oytjaþað í sem á stæði með birtingu laga, væri þetta
8lerktlm ílátum ogeinkeooilegllm
frá öllum ekki mögulegt, og kvaðst ,bann búast við, að
öbrum .ilátum, þeim er skip ,hefðu að tlytja,; hún nú mundi komast að .sömu -ofðurstöðu.
~g væri ,þ~í aUðvelt að hafa epurítt á 'þ6"S8U.· þótt æskilegt væri ,að hækka tolltekjllrnar,
Hvað löggildingu
frumvarpsins snerti, 'þá þá gæti hann ekki verið með .vl, að leggja
'væriþa"ð ébeppdegt, ef 'það 'ekki gæti orðið .toll á öl, enda 'mundi það eUiallka
tekjað ,Iögums\lo 'snemma, að tilgangur nefnd- urnar til muna.
:Að öðru leyti 'vildi hanu
.arinnaruæðlst,
og áður en deildlnbreyttieUi
takaupp
aptur þær ástæður, er 'hann
iþessu, 'vildi 'hann biðja þá; þingmenn, sem aður 'hefði .sagt.
.bezt hefðu vit á lögum, -að láta skoðun 'sína
Framsögumaður sagðist .eigi fá skilið,
í ljósi um þetta atriði.
að 'þessi ákvörðun um ölið þyrfti neitt að
.Geimu« Thomsen sagði, :að þótt hann spilla. Ef ekki gæti orðið uppvíst, að öl
væri ek.Jí.
i tögfr.óður, ~þá vildthanu
igjðra þá væri flutt til landsins, þá væri aldrei annað,
:alhugl\Sl:lmd,að skaðinn yrði ,ekki svo mikill, en að ekkert yrði goldið af því. I'að væri
iþótt lögioekki
kæmu fyr I gang en 'I. jilli, aptur víst, að hingað \lærUlutHalsvert af sterku
,þ~1 að þá ilýttu kaupmenn sjer að n,tja som öli (<<Baiersk Öl-), og væri það ekki heppíI
'mest upp af vínföngum ,I-vor, -og ;að:þvf ekapi: legt, að láta það vera alveg laust við tollgjald.
yrðu tolltetjumar
meiri það .árið .en ella.
Þliínæst var gengið m .alkvæða, og
TryggVi iGunnarS80n gat ékki vellið: fjellu þau þannig:

45

nefndarinnar
samþykkt með
21 atkvæði.
2. grein nefndarinnar samþykkt I einu
hljóði.
3. grein nefndarinnar sömuleiðis i einu
hljóði,
4. grein nefndarinnar samþykkt með 21
atkvæði.
5. grein nefndarinnar samþykkt með 11
atkvæðum gegn 4.
Atkvæðagreiðslan
þótti óglögg; var þvi nafnakall við haft
og sögðu
já:
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Einar Ásmundsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Gíslason,
Hjálmur Pjetursson,
Ísleifur Gislason,
Jón Sigurðasoa,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Ssorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson.
nei:
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Ólafsson,
Stefán Stephensen,
þórarinn Böðvarsson,
þórður þórðarson,
Þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn Jónsson.
Og var greinin þannig samþykkt með
12 atkvæðum gegn 9. Benidikt Sveinsson greiddi eigi atkvæði.
Frumvarpið allt f heild sinni samþykkt
með 16 atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða.
Að málið gengi til þriðju umræðu samþykkt í einu hljóði.

1. 1. grein

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

BREYTINGARUPPASTUNGUR
við frumvarp til laga um gjald á brenni-

víni og ölrw1n áfengum drykkjum,
26. dag
febrúarmán. 1872, eins og það var samþykkt

ar

neðri deild alþingis við 2. umræðu.
1.
II r e y t n g a r upp ást
í

u

0

g a,

frá landshöfðingjanum.
Við 1. grein: að orðin: «af alls konar
öli - hvern pou-, og orðin: «skal greiðai eptir «vínanda» falli burt.

2.

II r e y tin g a r upp

ást ung a,
frá nefndinni.

Við I. grein:
að- breytist i: "yfir
Við 5. grein:
• Lög þessi öðlast
eru löglega birt ••

Orðin: -með 8° og allt
8° og allt að ••
Greinin breytist þannig:
gildi undir eins og þau

ÞRIÐJA UMRÆÐA

, neðri deild alþingis.
Á 28. fundi neðri deildar alþingis, 4.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp um toll á brennivíni og öðrum áfengum
drykkjum,
ásamt
breytingaruppástungum
landshöfðingja
og
nefndarinnar.
Framsögumaðu,. (Halldór Kr. Friðriksson)
sagði, að land14böfðingi hefði komið fraJn með
breytingaruppástungu við I. gr. frumvarpsins,
af þvi að hann væri hlynntur fraumvarpiou í
sjálfu sjer, og þætti það haganlegt, en áliti,
að sú ákvörðun í því, að leggja gjald á öl,
kynni að spilla fyrir þvi. Eo framsögumaður
kvaðst eigi geta hugsað, að þetta gæti farið
5\'0. það væri satt, að hjer væri f rauninni að eios
um litið gjald að ræða, eo þótt það yrði ekki nema
svo sem 2000 k.r., þá mætti þó um þa.ð legja,
að • vesalan dregur OsiOflest ••, og væri landst-jóðnum þó betra að fá það eo ekki. Ef
það reyndist 8VO, að öl yrði flutt þanDig, að
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lðgreglusljórnin eigi gæti komizt að þvi, þá un,
að ekki væri hægt að hafa nægilegt
væri ekki annað, en að gjaldið af þvi ölinu eptirlit (coDtrollere) með ölOutnlngum, en 1næðist eigi, og yrði það þá svo áð vera. sjárvert að leggja toll á þá vöru, sem slíkt
Breytingaroppáslunga
nefndarinnar við 1. gr. eplirIityrðieigi
baft áj að Oest öl væri ekki
væri að eiDS orðabreyting, sem gjörði grein- áfengur drykkur, þótt einstaka tegund þess,
ina dálítið ljósari. Um breytingaruppástungu
t. d. baierskt öl væri það, og að upphæð
nefndarinnar við b. gr. gat hann þess, að gjaldsins gæti ekki orðið að verulegem mun
nefndinni hefði komið saman um, að æski- fyrir landssjóðinn. En af þ\'j að :bann þó herði
legt væri, að frumvarpið gæti sem fyrst orðið verið meðmæltur frumvarpínu f sjálfu 'sjer,
að lögum, til þess að kaupmenn gætu ekki þá hefði bann komið með þessa breytingarskotið sjer undan að greiða gjaldið, er land- uppástungu I þeim tilgangi, að greiða fyrir
sjóðurinn ætti með rjettu að fá. Bann sagði málinu.
enn' fremur, að landsböfðingi hefði við fyrri
Tryggvi Gunnar"1On sagði, að fáar breytumrJtlu
málsins· verið á þeirri skoðun, að ingar hefðu verið gjörðar ,ið frumvarpið, nema
frumvarpið gæti ekki orðið að lögum 1.jan. i breyting landshöfðingja,
er sprottin væri af
og nefndin hefði og falli~t á þá skoðun, að þvi, að landsllörðingi óttaðist, .að ákvörðun
frumvarpið yrði að verða birt á löglegan bátt, frumvarpsins um toll ar öli. mundi IIpilla fyrfyr en það gæti orðið að lögum. þá hefði ir því, að það gæti fengið lagagildi. það
nú verið. um tvennt að velja, annaðhvort að væri að vlsu satt, að annmarki væri á þvi, að
biða þess, að það væri birt, orðið um allt hafa eptirlit með ölOutningum, af þVíað öl
land - en til þess yrði að biða fram i.jú\{- væri ekki nefnt á tollskránni.
En við þetta
mánuð, og þá næðist eUi tilgangur nefndar- væri það aðgætandl,
að öl væri. Oull f eininnar - eða þá að gjöra ákvörðun I þá átt, kennilegum ílátum, eins og hann hefði tekið
sem breyUngaruppástunganferfram
á. Það fram við aðra umræðu, svo að það glllti þó
væri kunnugt, að I Reykjavik væri bæjarþingseUidulizt,
ef nokkoraðgæzla
væri höfð á
rjettur á bverjuAHlmmtudegi, og I hinum öðr- þyí. Landshöfðingibefði
sagt, að gjaldið ar
um kaupstöðum, (saOrði og .Akureyri, mundu ölinu mundi verða mjög litið; en einmitt
og vera ákveðnir bæjarþingsrjettir, að minnsta þessvegna væri ólíklegt, að þessi ákvörðun
koslieiou' sinni í hverjum mánuði, þótt hann gæti spillt fyrir frumvarpinu f helld sinni,
vÍ8siþaðreyodareigimeð
vissu. Áþes.um fónd- eða að kaupmenn mundu, h.ra. undanbrögð,
um væri nú innanbandar að .birta lagaboðið, þar sem um IIYO litið væri að tala, en á hina
og á þann bátt gæti þaðkomizt nógu snemma hliðina miklar sektir, bæði fyrir kaupmenn
f gildi f kaupllððunum,en
einmitt þar væri ög .kipstjóra,
ef, ~ndanbrögð verða uppvís.
það nauðsynlegast, þvi að þangað væru að- Annars væri það. aðgætandi, að þóölflutnlPl"
Outningarnir mestir, einkum til Reykjavikur. ar hefðu. ekki veNð miklir fyrir nokkll1l\l4rþannig. mundi breytingaruppástunga
þessi við ·um,· þá hefðu .á. seinni árum ölflutningar fa.r5; 8r. gjöra það að verkum, .að tilgangur ið vaxandi, . og mundu þó að IIkindum au~laga þessara næðist talsvert fyr en. ella, til .út enn þá meira, þegar þessilðg væru. komhagnaðar fyi'ir .Iandssjóðinn.
Að öðru leyti ín á, að háf toUur:verður
á :vlnfönguD).
kvalst hann vonast til, að frumvarpið .:væriVæritollur
ekki tekinn af öli, ~diþað
nú. svo úr garði. gji)rt, að, það gæti náð sam- leiða til. þea., að mikl.u minna. yr~~ fllltt ar
þy.kki deildarinnar.
þeim vinum~. er land$sjóðurioD, ~tu"tekjur
L(Jnchhö(ðingikyaðst
bafavið
2. um- ar,en öl þeim mun meira ,flu,q .I!ta~inn,og
rælhl,tekið það fram, "aiUsJárvert
:væri að .yrði þetta þannig Ja~8~j~DqlJ)' Qð miklQm
aðbyllaslþ!
álf.vörðlln i ".gr.,
að' leggja tekjumissi.
Br~ytiDg8ruppást,u~a.
nefndargjald áðI.
.Við .sömuomræðu
hefði ,bann ,inDar\'ið,~.grein\'æri
að n.oli.~ru ley~igjðr
og lekið fram 6stæður sinar rýrir þ'eirri ;skoð';. að ráði, landsllöfðingja,· og miðaði. til þess
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að lögin kæmust sem fyrst f gang. Hefði
nerndioni auk þess þóu það nauðsynlegt, að
biðja landshöfðingja
að raraþess
áleit við
ráðgjafaon, að hann vildi hlQtast til um það"
að lögin sem fyrst gætu náð samþykki konungs, svo þau sem fyrst kæmust hingað til
landsins aptur, og svo aptur, að landshöfðingi sæi um, að þau væru blrt svo fljótt sem
auðið væri út um tandið, svo klltlpmenn gætu
sem minnst flutt af vini til landsins á næstkomandi vori, með þeim tolli, er nú hvlldi
á því.
þvi næst var gengið til atkvæða, og fjellu
þau þannig:
l. Breytingaruppástonga
landshöfðingja við
1. grein felld með 18 atkvæðum gegn
1, þar md var fallin orðabreyting sú I
greininni, er bann hafði stungið upp á.
2. Breyting nefndarinnar við I. grein samþykkt með 2 t atkvæði.
3. Breyting nerndarínnar við 5. grein samþykkt með 21 athæði.
4. Frumvarpið i heild sinni samþykkt með
21 atkvæði.
5. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu,
og var síðan frumvarpið sent til forseta efri
deildarinnar.

FYRSTA UMRÆDA
f efri deild alþingis;
Á. 31. fundi efri þingdeildarinnar,
7.
dag ágústmán.,
var samkvæmt dagskránni
lekið fyrir til fyrstu umræðu
fAlmvarptil
laga um öreytinguá
til,kipun um gjald á
brennivíni og öðn.tm áfengum drylilljum ~8.
dag febrdarmán.
187a, samþykkt ar neðri
déild alþingis við 3. umræðu á' fundi 4.
ágúslmán. 1875, og bafði lW' verið útbýtt
meðal þingdendarmanna
tsetm. dögum áður.
Stefán Ein1t,soR segðist hljóta að· JálQ,
að þettafrumvarpvreri
I~rgu
tilliti nauðsynlegt, og beetnr kosturinn viðþal vlIlri'q,
ef meon vegna þessa tolls hættu a6 dNlkka
brennivín. Raunar værí nú þá fl hinítbóginn
aðgætandi, að, er menn bættu að
sjer i

f.

staupinu, mundu tekjur þær, er áætlaðar \:ærll
að laDdssjóðurinn hefl\i af tolHnum, ganga
úr 'jer að sama skapi.
Yfir höfuð væri
það þó golt, ef almenningur
fyrir bragðiÐ
bætti að drekka. Að öðru leyti ætlaði bann
einungis 8ðleyfa sjer að drepa á 3. grein.
Sjer virtist hún nokkuð '~járverð. Nú kæmi
það t. a. m. f)Tir, að só, sem greiða ætti
tGllinn, uppástæðl, að svo og svo mikið hefði
spiHzt af vininu • leiðinni, og ætli hann }lá
, hvert sinn að fá vottorð lögreglustjóra.
Af
þessu flyti, að rogreglustJórilln yrði stöðug.t
að vera við, á meðan skipað væri upp. þetta
mundi verða óbærilegur kostnaður og -timatöf fyrir lögreglilsljóraoo,þv(
á mörgum stöðum á landinu, e-ptir þvi sem sjer væri kunnugt, tæki uppskipun upp láogan tíma t. a. m.
3 til 4 vikur.
E,'rikur Kúld sag~ist ekki geta verið samdóma þingmanni Skaptfellingal þvi, er-hann nú
hefði mæla. Barm kvaðst gjGra lílið úr þetrr]
hættu fyrir landssjóðinn, að menn hætta að
drekka brennivín, Oann vildi lang-helzt fyrir
sitt leyti, að engin ein einasta brenntvmstunne
tlyttist iii landsins ; það yrði binn hagnaðarmesti skaði, er landssjóðino
gllltl hent; þvi
að honum mundi .fyllilega bælast það úr annari átt. þess vegna herði hann gjarnan viljað. að tollurinn á .brennivini hefði verið ákveðinn helmingi hærri, en iljar væri gjört.
Aptur hefði sjer þótt minni þðrf á að leggja
toll á alls konar öl, þv' að það \læri alls eigi
almennt drukkið. Líka þætti sjer orMr tQIlur vera lagður aO tiltölu á rauðavfo og kirkju •.
vin (messuvin).
Ákv6rðunin I 3. grein ætlaði bann að væri eigi svo hræðileg, sem
þingmaður Skaptfellinga
herðilAtil). f. veðri
vaka. Þd\'~ri
aoðvilað, að það atriði, er
þilr væri um að ræða, kOltaði eptírlít, og ef
lðgreglqstjóriværi
eigi viðiátIon, ml1ndi honum innanhandar að hafa umboðsrmlOD f sinn
stað. Enda mundi fyllilega mega gjöra ·ráD
fyrir. þvi, að k.upmaðurinn
mundi eigi vanrækja 8\'0 sinn elgrnn hag, að hasn reyndi
eigi til að gjðl'll lögreglustjóra aITart UIQ, að
hMm vitd' eigi gr.eiða meira;
honum bæri.
Yfir höfuð geðjaðist !ljer þvI vel að þessu

en
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frumvarpi, að undanteknu því einu, er hann
þegar hefði minnzt ll, en sem hann fyrir
sitt leyti ætlaði eigi að leggja mikla áherzlu ll.
Sighvatur Árnason sagðist sætta sig
bezt við þettafrumvarp í heild sinni af þeirri
ástæðu, að hjer væri um inntekt að ræða
fyrir landssjóðinn.
En aptur þætti sjer þó
töluverður galli á frumvarpinu, og væri hann
fólginn I því, að hjer væri eigi valinn hinn
rjetti hlutfallsvegur.
Hlutfallið væri of hátt
á ódýrari vínunum, en of lágt á hinum dýrari, I sambandi sin á milli. það væri eflaust
eðlilegast, að tollurinn væri miðaður við dýrleika vinsi ns. En þar sem nú eptir þessu
frumvarpi tollurinn t. a. m. af einni flösku af
hinu dýrara víni væri að eins 30 aurar, en af
brennivfnspottinum 20 aurar, þáværi að þvíleyti
mörgum pörtum hærri tollurinn á brennivíninu f samanburði við hitt. Nú keyptu allir
hinir efnaminni ódýrari vínin, og kæmi þvi. ójöfnuðurinn niður á þeim, og ætti sllkt illa við.
Jón HjaltaUn
sagði, að nú væri svo
liðið á þingtímann, að eigi dygði að fara að
breyta frumvarpi þessu, enda mætti og ljóslega sjll, að neðri deildin hefði gjört sjer allt
ómak, og tekið sem mest tillit til þarfa landssjóðsins.
En væri svo, að frumvarp þetta
ætti að varna ofdrykkju, þá þyrfti fyllilega
þriðjungi meiri toll, og gæti hann fært dæmi
frá öðrum löndum upp á þetta; hann sagðist
hafa lesið I dönsku blaði, að f Svlariki hefði
átt að koma I veg fyrir ofdrykkju með því,
að auka tollinn um þriðjung, en engu að
siður hefðidrykkjuskapurinn
verið eins mikill eða öllu heldur enn þá meiri en áður,
þvi að þá hefði komið inn ein miHlón rd., I
stað þess að áður kom inn einungis 800,000
rd.; var þá tollurinn aukinn I þriðja sinn og
komu þá inn 3 millíónir rd., og fyrst þá
sást dálítiUbati á fylliríinu.
Hvað þá sjálft
frumvarpið snerti, væri það að eins 3. greinin, er hann eigi gæti fellt sig sem bezt við;
því það væri hálfskrítið, að vera að taka tillit
til þess, þó kaupmenn flyttu vínföng á ónýtum ílátum,
Að taka toll af öli virtist sjer
eigi neíu ósanngjarnt;
það munaði heldur

ekki svo mikið um 5 aura, en fyrir landssjóðinn gæti það þó orðið nokkur hundruð
krónur á ári; það væri heldur ekki alveg eins
ónauðsynlegt að leggja toll á öl, eins og
menn kannske vildu halda, því að nú á seinni
tímum væri öl fjarskalega
svikið,
þar
sem menn I stað humla hefðu fundið annað
miklu ódýrara efni, en sem væri fjarskalega
eitrað; á Englandi og Skotlandi væru lög til um
þetta, og þar væri það ekki gjört að gamni
sínu að svíkja það, því slíkt kostaði fleiri
hundruð punda múlkt f fyrsta sinn, og síðan
fangelsi, en þetta vantaði okkur, og væri það
mikill skaði. Svo mættu menn eigi halda,
að eigi yrði drukkið brennivín af því að menn
drykkju öl; það væri þvert á móti, því þessar
lifandi öltunnur vildu helzt hafa snaps ofan
á, til þess ekki að kæla magann, einkum
þegar kalt er, og væri þetta laust við að vera
sjerlega hollt, þar sem það væri almenn trú,
að öldrykkja jafnhliða brennivíni væri mjög
skaðleg, af þvi að hið extractiva efni I ölinu
byndi spírítusinn, og að hann því siður gufaði út úr líkamanum..
Það væri þvi meining
sín, að bezt væri að láta frumvarpið halda
sjer óbreyttu, enda væri þessi tollur eigi hár
I samanburði við það sem hann væri í öðrum
löndum, í Lundunaborg væri tollurinn t. a.
m. undir það 1 sh. (90 a.) af pottinum.
Sighvatur
Árnason
sagðist vilja tala
fáein orð viðvíkjandi því, sem hinn háttvirti
5. konungkjörni þingmaður
hefði sagt út af
3. gr. Sjer virtist það vera mjög ósanngjarnt, að .leggja toll á það, sem tapaðist eða
læki niður, og væri það mjög líkt því, að
tíunda grip, sem ekki væri til, en hefði
verið til fyrir fáum dögum; þetta mundi
einnig vera óviljandi, ef það kæmi fyrir, því
varla mundi nokkur finna upp á þvi, að gjöra
það af ásettu ráði, að ónýta fyrir sjálfum
sjer.
Benidikt Kristjánsson sagði, að hann
þyrfti eiginlega ekki að standa upp, þar sem
hinn heiðraði þingmaður,
er síðast hefði
talað, einmitt hefði tekið það fram, er hann
hefði ætlað að segja viðvíkjandi þriðju greininni, að hún engan veginn mætti fellast úr,
7
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og það af þeirri einföldu ástæðu,
að tollurinn væri tekinn af þeim vínföngum, sem væru
flutt inn I landið,
og þótt tollskrárnar
sjeu
lagðar til grundvallar,
gætu samt allir sjeð,
hve ósanngjarnt
væri,
að taka toll af þvi,
sem eigi væri til.
Stefán Eiríksson sagði, að sig furðaði
mjög á þvi, hve fast 3 heiðraðir
þingmenn
hjeldu i :l. gr.; hún væri þó sannarlega
ekki
til annars
en tefja lögreg lustjórann
um lengri
tíma,
þar sem hann hlyti
að vera stöðugt
við uppskipun,
ef að hann ætti að geta dæmt
um, hvort það væri satt,
að lekið hefði af
tunnunum;
því væri lögreglustjóri
ekki við,
mundu kaupmenn geta haft nóg brek I frammi
um þetta, og ef til vildi undanbrögð,
og þvi
fyndist

sjer,

að grein

þessi

ætti alveg

að úti-

lokast

úr frumvarpinu.
Ásgeir Einarssonkvaðst
ekki vita, hvort
þingdeildarmenn
ætluðu
að breyta nokkru i
frumvarpinu,
en ef svo væri eigi, þá sagðist
hann eigi sjá, hvaða vit væri í þvi, að vera
að tala um það, sem menn ekkert
meintu
með.
Forseti bar þá undir atkvæði þingdeildarmanna,
hvort mál þetta skyldi ganga til 2.
umræðu,
og var það samþykkt
f einu hljóði.

ÖNNUR UMRÆÐA.
í efri deild alþingis.

A 32. fundi efri þingdeildarinnar,
9. dag
ágústmán.,
var samkvæmt
dagskránni
tekið
fyrir til 2. umræðu frumvarp til laga um breyt-

naumlega

talizt

með áfengum

drykkjum,

og

mundi vera hinum
hæstvirta
landshöfðingja
þakklát
fyrir bendingu
þessa.
En nú hefði
hann áður
verið búinn að gefa neðri deildiooiþessa
hina sömu bendingu,
og hún hefði
eigi fundið ástæðu til að taka hana til greina.
Ef nú þessi deild færi að breyta
þessu, og
senda svo frumvarpið
aptur til neðri deildarinnar,
þá væri hann
hræddur
um, að hún
mundi eigi fara að gefa atkvæði ofan í sjálfa
sig.
Að öðru leyti
vissi hann
svo
mikið, að þessi
ðldrykkja
gæti .eigi að eins
eitt skildingnum
úr buddunni,heldur
og
heilsu manna,
eins og hinn háttvirti
5. konungkjörni
þingmaður
hefði ljóslega sýnt fram
á um daginn.
þessvegna vildi hann gjarnan,
að tollurinn
væri meiri á því, en það er ákveðið væri.
þar sem hinn hæstvirti
landshöfðingi

hefði talað nm þennan

undandrátt,

er

grein,þá
yrði hann
ing á tilskipun um gjald á brennivíni
og verða mundi í þessari
að minna
hann á, að hann ætti sjer viðar
öðrum áfengum drykkjum, 26. febr. 1872.
L(mdshö(ðingi
kvaðs leyfa sjer að geta stað.
Sig minnti
eigi betur, en að sjálfur
hefði um daginn, þegar kláðaþess,
að þvi er snerti
frumvarp
þetta, að landshöfðinginn
sjer virtist ísjárvert,
að ákvarða toll á alls málið hefði verið til umræðu, fullyrt, að stórkonar öli, svo sem hjer væri gjört í l. grein,
kostlegasti
undandráttur
á fjárfl'amtalinu
í
suðurumdæminu
. hefði átt' sjer stað.
Sama
sökum þess að eigi yrði haft nægilegt eptirværi að segja um fiskframtalið
til spítalalit með innheimtu
slíks tolls, nema skipuð
yrði
regluleg tollgæzla,
en á hinn bóginn
gjaldsins,
ef meon vildu rifja það upp fyrir
væri óheppilegt
að ákveða toll, þar sem eigi sjer.
væri· hægt að gæta þess nægilega,
að hann
Eiríkur Kúld sagði, að það gleddi sig,
yrði greiddur.
Enda væra 'svo, að öl gæti að breytingaruppástungahins
hæstvirta lands-
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annan stað mundi upphæð tollsins verða svo
lítil, að hún
væri varla tH greina
takandi.
Af þessum ástæðum
hefði hann stungið upp
á þvi I neðri deildinni, að þessum tolli yrði
sleppt.
Að öðru leyti væri hann máli þessu
hlynntur,
ef það yrði sent
stjórninni
þannig
undirbúið,
að henni gæti þótt það aðgengilegt,
En það væri alls ekki óhugsan legt, að
þessi
ákvörðun,
er hann
nú hefði nefnt,
mundi geta spillt fyrir málinu.
Neðri deild
þingsins
hefði
að vísu eigi
viljað
fallast á þessa uppástungu
sína, en hann fyndi
það engu að síður skyldu sína, að bera hana
einnig
upp fyrir hinni
heiðruðu
efri deild
þingsins.
Ásgeir Einarsson sagði, að þingdeildin

höfðingja herði farið í líka slefnu
og það,
er bann befði drepið
á við fyrri umræðu
málsins, þessu atriði viðvíkjandi,
enda gæti
hann eigi verið samdóma
hinum
heiðraða
þingmanni Húnvetninga.
Hann gæti eigi sjeð
eptir tollinum,
því að hann yrði eigi mikill;
og ef sú spá rættist, að þessi ákvörðun, er
hjer ræddi um, yrði til Þess,
að innleiða
tollgæzlu (Toldvæsen), þá mundi það enn meir
rýra þessar litlu tekjur.
Svo væri það og
óheppilegt,
ef þessi ákvörðun yrði málinu
í heild sinni til fyrirstöðu,
þegar til stjórnarinnilf kæmi, eins og landshöfðinginn
befði
bent til. Það væri alveg rjett, að lIminn
væri orðinn naumur,
og ærið að starfa,
en
aptur
útbeimti
þetta einungis
eina lítilfjörlega breytíngu. Samt sem áður væri hann
óráðinn
í,· hvort hann mundi halda þessu
atriði svo sjerlega fast fram.
Torfi Einarsson sagðist að eins ætla að
gjöra eina athugasemd,
og hún væri sú, að,
ef tollgæzla yrði skipuð einungis vegna ölsins, þá ætti engin hætta að vera með undandrán á öðru en þvi, er dregið væri undan
af ÖliDU. þess vegna gæti tollurinn
ekki
minnkað við að leggja á ölið ; skyldi það vera
ástæðan, að menn langaði til að drekka öl,
þá mundi gjaldið
aldrei verða þyngra á ölinu,
en á mjólkinni, og drykkjum við hana
þó allajafna.
þá tóku eigi fleiri til máls,
og var þvi
gengið til atkvæða f málinu,
og fjellu þau
þannig:
1. 1. grein frumvarpsins
samþykkt I einu
hljóði.
2. 2. grein samþykkt í einu hljóði.
3. 3. grein samþyk~t með 9 atkv.
4. 4. gr.ein sa,mþykkt í einu hljóði.
5. 5. grein samþykkt I einu hljóði.
6. Að fmIDvarpið gengi til 3. umræðu, samþykkt i einu hljóði.

:BREYTINGARUPPASTUNGA
við ff1umvarptil laga um breytingu á tilskipun um gjald á brennivíni
og öðrum áfengum drykkjum, 26. febr. 1872.

(Frá

landshöfðingjanum).

Við 1. gr.: að orðin:
-af alls konar öli hvern pott", og orðin: «skal greiða» á eptir
«vínanda» falli burt.

þIUÐJA

UMRÆÐA

I efri deild alþingis.

A 34. fundi efri þingdeildarinnar,
t 1.
dag ágústmán.,
var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til þriðju umræðu
frumvarp til
laga um b7'eytingu á tilslripun um gjald á
brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, 26.
febr. 1872.
E'iríkur Kúld sagðist þegar hafa tekið
það fram, að sjer geðjaðist
allvel að þessu
frumvarpi,
að undan teknum tollinum á ölinu, og nú vildi svo til, að hinn hæstvirti
landshöfðingi
hefði tekið sjer breytingaratkvæði I sömu stefnu.
Sumir ætluðu, að það
munaði ekkert um þennan toll á ölinu, en
hann yrði að álfla hann ekki eins þýðingarlausan.
Það væri aðgætandi, að ölið I raun
rjettri yrði með þessum tolli, þó ekki væri
meiri, fyrir þyngri búsiíjum,
en allt annað
vín, þvi að í flestu öli væri lítill spirílus, og
I sumu öli þvi nær sem alls enginn spiritus,
1. a. m. hvílu öli; auk þess væri ölið sú vara,
er édrýgðist mjög í meðferðinni.
það hefði
þvi máske verið fulll eins vel til fallið, að
leggja tollinn á ílátin sjálf.
En um sllka
breytingu væri raunar eigi að tala hjeðan af.
það væri að öðru leyti mjög óheppilegt,
ef
þessi eina ákvörðun
gæti spillt fyrir þvi, að
frumvarp þetta í heild sinni yrði að lögum,
sem þó væri æskilegt.
Hinn hæ sl virti landshöfðingi hefði látið I ljósi þá skoðun slna,
að svo mundi geta farið.
Hann ,hefði líka
tekið fram, að eptirlitið með greiðslu þessa
tolls mundi útheimta reglulega tollgæslu, og
yrði hann að telja það mjög óheppilegt,
ef
svo saklaus drykkur,
sem ölið væri, skyldi
verða til að rýra tekjur landssjóðsins,
því að
svo mundi sannarlega
verða, ef hann ætti að
standa straum af reglulegri
tollstjórn, sem
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yrði mjög svo dýr og kostnaðarsöm.
Hannkvaðst
því mundu greiða atkvæði sitt með breytingaratkvæði landshöfðingjans.
Ásgeir Einarsson sagðist ætla að minnast nokkuð á þetta atriði í sambandi við það,
er hann áður hefði mælt i þessu máli. Hinn
hátt virti 5. konungkjörui
þingmaður hefði um
daginn tekið fram nokkur þau atriði, er sannarlega hefðu ekki mælt með því, að hafa
ölið undanþegið
tolli. En nú virtist sjer aðalspurningin
vera, hvort þessi ákvörðun mundi
geta spillt fyrir framgangi málsins, sakir þess,
að hún útbeimti reglulega
tollgæzlu.
Fyrir
sitt leyti ætlaði hann, að tollgæzlu þyrfti eigi
við fyrir þá sök. Ef vöruskráin væri góð og
gild, að því er snerti öll önnur vin, hví ætti
þá að þurfa að verða fremur undan dráttur
á ölinu.
Auk þess væru öll ölílát einkennileg og auðþekkt
frá öllum öðrum ílátum.
En ef nú ölið væri tollfritt og öll önnur vin
tolluð, mundu menn eigi lengi verða að komast upp á lið flytja nokkuð af hinu lollaða
dýi-ara vini á ölílátunum,
og láta það ganga
undir nafni öls, og þar sem öllð þá væri
tollfrítt, yrðu slík ílát eigi rannsökuð,
síst
þegar engin tollgæzla væri. Hvað mundi vera
meira lokkandi en þetta til að innleiða reglulega tollgæzlu.
Stefán Eiríksson sagði, að þegar væri
búið að ræða mál þetta nokkuð,
og hefði
það heyrzt á ræðum þingmanna,
að sumir
ví/du fella ölið undan tollinum, en ef sú stefna
væri tekin,
óttaðist hann, að málið mundi
dragast úr hömlu,
og máske falla á þessu
þingi alveg niður;
og væri slíkt mjög svo
óheppilegt,
þar sem tekið væri tillit til tollsins yfir höfuð í fjárlögunum.
Hann yrði því
að leggja það til, að þessi breyting væri eigi
gjörð.
Þingmaður
Húnvetninga
hefði vitnað
til orða hins 5. konungkjörna þingmanns,
þar sem hann hefði sagt við næstu umræðu
málsins, að öl það, er oss væri hjer flutt,
mundi fullt svo skaðlegur drykkur, sem annað vín, og víst væri um það, að viða væri
þambað talsvert af þessum drykk, bæði hjer í
Reykjavík og annarstaðar.
þetta fyndist sjer
því enn ein ástæða til þess,
að lofa ölinu

að vera með hinum toll uðu drykkjum, og þvi
gæti hann ekki gefið atkvæði með breytingaruppástungu
landshöfðingja.
I.andshöfðingi
sagðist
með tilliti til
breytingaruppástungu
sinnar
skírskota
til
þess,
er hann hefði sagt við aðra umræðu
máls þessa.
þá hefði hann
bent til þeirra
atriða, er gjörðu það Isjárvert, að leggja toll
á ölið, sem stæði.
Viðvíkjandi því, er þingmaður Húnvetninga
hefði nú mælt, vildi hann
benda honum á, að mikill munur væri á því,
hve auðveldara
væri að hafa eptirlit með
tolli á brennivíni
en öli, og það af þeirri
ástæðu, að af brennivíni
því, er út væri flutt
úr Danmörku,
væri endurborgað
útflutningsgjald, en af þvi leiddi aptur, að öllum, er
tlyttu brennivín út, væri það sjálfum í hag,
að tollskráin gjörði sem nákvæmasta
grein
fyrir þessari vörugrein.
Af öli væri þar á
móti ekkert útflutningsgjald
borgað, og þess
vegna
gætu
tollskrárnar
ekki gefið neina
tryggingu
í þvi efni.
Að öðru leyti hefði
breytingaruppástunga
sin engan annan tilgang en þann, að greiða fyrir málinu.
En
þótt hann vildi nú mæla fram með málinu,
eins og það lægi fyrir, þá væri mjög hæpið,
hvort stjórnin,
af þeim ástæðum,
er hann
þegar hefði tekið fram, mundi geta aðhyllzt
það.
Ásgeir Einarsson
sagðist engan veginn
efast um það, að hinn hæstvirti
landshöfðingi gæfi þingdeildinni
þessar
bendingar
i
bezta skyni.
En á hinn bóginn kvaðst hann
enn eigi vera kominn í skilning um það, að
það þyrfti tollstjórn, þó tollur væri lagður á
ölið. það væri mikið rjett, að brennivínsflutningsmenn
fengju í Danmörku endurborgað útflutningsgjald,
en sú borgun
færi að
vega litið á móti ágóða þeim, er þeir hefðu
af því, að blanda saman spritti og vatni svo
og svo þunnt, og selja síðan fyrir fullt verð.
Enda mundu
vera fleiri vin en brennivín,
sem flyttust frá öðrum löndum,
sem máske
mundu þurfa eptirlit ekki siður en ölið. En
þó að nú væri dregið
undan af ölinu til
muna, þá hefði maður þó æflnlega það, sem
heimtist af tollinum,
og svo sektirnar,
ef
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tollsvik kæmust upp. Hill gæti hann el~1
heldur ætlað, að ráðherrann mundi eyða öllu
víntollsmálínu
fyrir sakir ölsins eins, beint
ofan í tillögur þingsins og hins hæstvirta
landshöfðingja,
ef hann, sem hann vonaði
fastlega, gæfi þvi meðmæli sin.
Jón Hjaltalín sagðist opt hafa fallizt á
það, sem hinn hæstvirti landshöfðingi hefði
ráðið til, og nú f þetta sinn hefði hann
einnig gjört það. þar sem þingmaður Barðstrendinga hefði talað um öl án vínanda, þá
sagðist hann fyrir sitt leyti aldrei hafa heyrt
talað um, að það væri til á þessari jörðu.
Hvað afleiðingarnar af öldrykkju snerti, þá
væru þær engu betri, en af brennivíni; en
það kynni kannske að vera, að öldrykkja eigi
væri komin eins langt á leið hjer á landi
og I öðrum löndum, þvi að það væri
einna helzt ( kaupstöðunum, að nokkuð bæri
á henni til muna. Hann fyrir sitt leyti kvaðst
þó ætla að gefa atkvæði fyrir því, að ákvörðun þessi gengi út, og væri það að eins til
þess, að láta að orðum hins hæstvirta landshöfðingja.
Ásgeir Einarsson sagðist ekki vera eins
geðgóður og eptirlátur, eins og hinn háttvirti á. konungkjörni þingmaður sýndi sig I
þessu máli, þvi að meðan hann eigi yrði
sannfærður um það, að rangt væri að leggja
toll á ölið, kvaðst hann heldur eigi geta látið
undan; það væri einnig skylda þingmanna
eptir stjórnarskránni,
að fara einungis eptir
sannfæringu sinni. Hinn hæstvirti landshöfðingi
hefði einnigsagt hið sama, þegar um brennivlnstollinn hefði verið að ræða, að ómögulegt
væri að halda vörn á þvi, hvort kaupmenn
flythl «sprítt», og hefði það þvi lIklega verið
eptir hans tillögum, að enginn tollur þá var
lagður á það.
Jón Hjaltalín sagði, að þingmaður Húnvetninga væri svo góður drengur, að bann
varla mundi vilja spilla fyrir málinu; hjer
væri líka um svo litið að gjöra, að vert væri
að hliðra heldur til, og gjöra stjórninni ekki
örðugra fyrir, en nauðsynlegt væri j þó nú
svo færi, að mál þetta gengi aptur til neðri
deildarinnar, þá gæti varla orðið mikil .tíma-
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töf að því, enda hefðu og sum önnur mál
síður árið andi áður farið það j loksins kvaðst
hann vilja benda þeirri spurningu til hins
hæstvirta landshöfðingja, hvort hann bjeldl,
að þessi tollur á ölið mundi skaða brennivinstollinn í heild sinni, þvi ef svo væri,
sagðist hann með engu móti vilja gefa atkvæði silt með þessum tolli.
Landshöfðingi sagði, að sjer mundi varla
takast að sannfæra þingmann Húnvetninga,
í þessu máli, og ætlaði hann því ekki að reyna
það; en hann kvaðst þó enn einusinni vilja
benda á það, að eins og nú stæði á, væri
tollur á öli mjög ísjárverður,
og kynni að
verða til þess, að spilla fyrir málinu í heild
sinni; hann sagðist eigi hara sagt, að hann
eigi mundi mæla með þessari ákvörðun, ef
að hún yrði látin standa, heldur hefði hann
sagt, að þessi ákvörðun gæti spillt fyrir málinu, þrátt fyrir það þó hann mælti með henni.
það væri eigi heldur rjett I »prlncipínu- að
telja öl með áfengum drykkjum, þar sem eigi
nema sumar öltegundlr gætu talizt svo, og
hvað loks árangurinn snerti, þá væri hann
svo lítill - varla nema 1000 - 2000 krónur
árlega - að eigi væri hann teljandi fyrir
landssjéðlnn.
Ásgeir Einarsson
sagðist hafa svo gott
traust á landshöfðingjanum,
að hann hjeldi,
að hann mundi mæla með þessari ákvörðun;
en ef stjórnarherrann væri svo pverhöíðalegur, að vilja eigi ganga inn á þetta málefni,
þó þingið óskaði þess, og landshöfðingi mælti
með þvi, þá væri það á hans ábyrgð, og þá
væri þetta mátulegur prófsteinn á hann, og
sýndi bezt, hve hentugt það stjórnar-fyrirkomulag væri, sem vjer nú hefðum.
Jón Hjoltolin. sagðl, að fyrst landshöfðinginn hefði sagt, að þessi ákvörðun kynni
að spilla fyrir málinu, þá yrði hann að ætla
þingmann Húnvetninga svo góðan dreng, að
hann eigi vildi gjöra neitt það, sem gæti
skaðað, og kvaðst hann því vilja biðja hann,
að vera nú sveigjanlegan og ekki eiga þetta
á hættu.
Torfi Einarsson sagði, að þingmaður
Barðstrendinga hefði heldur viljað leggja toll

á tunnuna

dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið til einnar umræðu
frumvarp
til laga
um gjald á brennivíni með þeirri breytingaruppástungu
fimm þingmanna,
að taka upp
aptur ákvörðun
um gjald af öli, sem efri
deildin hafði fellt úr.
Tryggvi Gunnarsson gat þess, að þetta
mál væri nú komið aptur til neðri deildarinnar frá efri deildinni.
t fyrra skiptið, sem
það var fyrir deildinni,
hafi það gengið í
gegn við allar umræður nær þvi mótmælalaust, og verið samþykkt nálega í einu hljóði.
Hann vonaði þvi, að þingdeildin
sendi málið
aptur til efri deildarinnar
í sama ásigkomulagi og i fyrra skiptið.
Hann óskaði þessa
eigi af þvi, að hann vildi gjöra þetta að
kappsmáli milli deildanna, en hann áleit, að
breyting efri deildarinnar
kæmi af þvi, að
hún hefði eigi athugað málið nógu vandlega.
Efri deildin hafi gjöri þá ðheppllegu breytingu, að fella gjaldið af ölinu, og gæti bugsazt, að hún hafi gjört það af ótta fyrir, að
örðugt yrði að innheimta gjaldið, af þvi eigi
væri nauðsynlegt
að setja ölið á tollskrár,
og að kaupmenn mundu þvi við hafa undanBreytingaruppástunga
við frumvarp til laga um breyting á tilskip- brögð að svara tollinum. Þetta gæti nú að vísu
hugsazt,
en ef maður gjörði ráð fyrir, að
un um gjald á brennivíni og öðrum áfengum
misstist
á þennan hátt,
drykkjum,
26. dag febrúarmán.
1872, eins 1/3 hluti gjaldsins
og að það væru hjer um bil 1000 kr., yrðu
og það var samþykkt
af efri deild alþingis
þá samt eptir 2/3 hlutar gjaldslns, hjer um
við 3. umræðu.
bil 2000 krónur, og það missti landssjóðurinn, ef ekki væri lagt gjald á ölið. Þar við
t. greinin orðist þannig:
bættist einnig enn meiri skaði, sem lands"Hjer eptir skal greiða aðflutningsgjald
af alls konar öli, sem til Íslands er flutt, 5 sjóðurinn mundi biða, ef ekki yrði lagt gjald
aura fyrir hvern pott.
á ölið.
Kaupmenn mundu
nefnilega
flytja
Af brennivini eða vínanda skal greiða ar minna af þeim vin tegundum,
sem gjald lægi
hverjum potti. o. s. frv.
á, en aptor meira af ölinu, og yrði það mjög
Alþingi, 13. dag ágústmán.
1875.
til að minnka tekjur landesjóðsíns.
Að end11. Kr. Friðriksson.
Tryggvi Gunnarsson.
ingu væri al staðar
tilgangurinn
með þvi
Einar Ásmundsson.
Snorri Pálsson.
að leggja gjald á vinfðag ekki einungis sá,
Páll Pálsson, bóndi.
að auka tekjur landssjóðsins,
heldur einnig
að fyrjrbyggja
ofdrykkju.
En eins mætti
drekka .sig fullan af' öli eins og af öðrum
vfnfðngum; ef þingið vildi dáliUðhindra
ofEIN UMRÆÐA
drykkju :hjer,á landi, yrði það að leggja gjald
i neðri deild alþingis.
á allar vin tegundir.
En efri deildin befði máske fellt gjaldið
Á 42. fundi neðri deildar alþingis, Ii.
en pottinn;
en. fyrst að nú væru
120 pottar í tunnunni,
mundi þetta vist eigi
gjöra mikinn mismun.
Hann sagðist ætla að
halda sjer við það, sem hinn 5. konungkjörni
þingmaður hefði sagt,
að hann aldrei hefði
vitað til þess,
að öl væri án vínanda,
og
fyrst neðri deildin befði samþykkt öltollinn, og
landshöfðinginn
ætlaði að mæla með bonum,
kvaðst hann ætla að gefa atkvæði sitt með
frumvarpinu,
eins og það lægi fyrir óbreytt.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og bar forseti þá málið undir atkvæði þingdeildarmanna,
og fjell atkvæðagreiðslan
þannig:
t. Breytingaruppástunga
(frá landshöfðingjanum), þannig hljóðandi;
Við l. grein, að orðin: .af alls konar öli
- hvern pott», og orðin: «skal greiða. á
eptir -vinanda.
falli burtu.
Samþykkt
með 6 atkvæðum gega 3.
2. Frumvarpið
I heild sinni, með áorðinni
breytingu,
samþykkt með 8 ath.
Lýsti forseti því þá yfir, að það yrði
afgreitt til neðri deildarinnar.
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A ölinu sökum þess, að hún hefði verið
hrædd um, að stjórnin mundi ekki samþykkja.
frumvarpið, ef lagt væri á ölíð, eins og
landshðfðingihefði
sagt.
En hann gæti ómögulega skilið, að sljórnin mundi neítaað
staðfesta frumvarpið vegna þessa lftilræ·ðis.
Ef frumvarpið fengi eigi rramgang, þá færðist upphæðin I fjárlögunum 2. gr. 13. tölulið
töluvert niður, og mundi hún hika við að
baka.laDdinu
þann skaða, ergæli orðið allt
að 60,000 kr. á fjárhagslfmabilinu.
Sjer
sýndist stjórnin mætti verðafegin að fA þessi
lðg,þvl að lög þau, sem nú "æru, og henni
væri einni um að kenna, gjörðu engan mun
á styrkleika brennivínsins, og væru því mjög
óeðlileg og landinu til vanvirðu og skaða.
þvi næst var gengið til atkvæða og fjellu
þau þannig:
1. Var uppástunga hinna fimm þingmanna
samþykkt með 18 atkv. gegn I.
2. I. gr, með áorðinni breytingu lesín og
samþykkt í heild sinni með 20 atkv.
gegn I.
3. frumvarpið í heild sinni með áorðinni
breytingu samþykkt ·með ·21 samhljóða
alhæðum, og var það, því næst sent til
efri deildarinnar aptur.

af alls konar öli, sem til íslands er flutt, 5
aura fyrir hvern pott.
af brennivíni eða vínanda skal greiða af
hverjumpot1i:
með 8° styrkleika eða minna •. 20 aura
yfir 8° og allt að 12° styrkleika. 30 yfir 12° styrkleika . .• • • . • . 40Af rauðavíni og messuvíniskal
greiða
15 aura af hverjum potti, f hverju iláti sem
það er flutt.
Af öllum öðrum víníöngum skal greiða
30 aura af hverjum potti, ef þau eru flutt f
ílátum stærri en svo, að rúmi lvmrmerkur;
en sjeu þau flutt f minni flátum, skal greiða
sama gjald at hverjum þremur pelum, sem
af pottinum f stærri flátum.
Gjald þetta rennur , landssjóð.
2. gretn,
Á tollskrám þeim og vöruskrám, sem
skip eiga að hafa með sjer, samkvæmt lögum 15. dag aprílmán. 1854, sbr. við tilskipun·26. dag febrúarmán.1872
2. grein, skal
ávallt tilgreint, hversu styrkt brennivínið eða
vinandinn :sje,· Qg sje ~að -eígl tiltekið, skal
tollgreiðandi borga hæsta gjald, nema þvi að
eins, að bann á sinn kostnað láti rannsaka
það, er til Íslands kemur, og. fái voltorð
blutaðeigandilðgreglustjóra
um s'yrkleik

brennlvínslns.

EIN UMRÆÐA
( efri deild alþingis.

3.. grein.
VerlU .sú raun á, þegar ,{nreng ero flutt
Á 42. fundi efri þingdeildariooar,
19. til Íslands, að nokkuð .af þeim ;hafi á leiðinni
dag ágústmáo.kl.
5 e. m., 'var tekið fyrirskemmzt,
lekiðniðuf eða með elnhverju.méti
til einnar umræðu. frumvarp
til laga um farið forgðrðum,
skal ekkert ,iQald :greiða ar
b,.tSyting á tilskipun um gjald á ,lm.:nnivírii þvi, sem. tarizt hefur, ef eigandi .eða umboðsog öð,.um dfengum drykkjum, 26. feð,.. 1872. maður hans sannar með vottorði lögl1egluUmræðulaust var; gengið tiIatkýæða, og frum- stjóra, að tollskráineða vöruskráin telji meira,
varpið þá samþykktmeð'S
atkvæðum. Kvaðst en '·llIld er flutt.
forseti· mundl afgreiða' það tilláDdsböfðiogja,
4. grein.
og 'var það nú no látandi:
Hjer með er ór lögum numin 1. grein
tilskipunar, banda tslandi nm: .gjald á brenniLÖG
vini og öðrum,áfeng.Qmtlryk~Jum, dagseLtrar
um breyting á tilskipun um gjald'á brenni- 26. febrúarmán. 1872.
vini og öðrum áfengum drykkjum,
26. dag
5. grein.
febrúarmán. 1872.
Lög :þessi öðlast gildi, undir einsog
1. grein.
þau eru :löglega birt.
Hjer eptir skal greiða aðnutningsgjal~
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VIII.
FRUMVARP
til laga um stofnnn læknaskóla I Reykjavík.
(Flutningsmaður Benidikt Sveinsson, I. þingmaður Árnesinba).
1. grein.

f R.eykjavik skallæknaskóli

stofnaður
með 3 kennurum, og hafi þeir allir, er fá
embætti við skólann eptirleiðis, tekið ernbættispröf f læknisfræði við I{allpmannahafnarháskóla með fyrstu einkunn.
l
2. grein.
Landlæknirinn yfir Íilandi skal jafnan
vera fyrsti kennari við læknaskólann og forstöðumaður hans.
3. grein.
Hinir tveir kennarar skólans skulu jafnframt vera hjeraðslæknar I Reykjavik og Kjósar- og Gullbringusýslu á þann háa, sem lög
um læknaskipun á íslandi nákvæmar ákveða.
4. grein.
Kennslunni f læknaskólanum skal þannig hagað:
a. Forstöðumaðurinn kennir verklega heilsufræði, sjúkdómafræði og læknisfræði. Hann
kennir og vísindi þau, er þurfa þykir, f
eðlisfræði og efnafræði.
b, Annar kennari kennirútvortis
sjúkdómafræði og handlæknisfræðina alla.
e, Þriðji kennari kennir grasafræði, llffræðl,
meðalafræði, líknppskurðarfræðl, umbíndingarfræði og yflrsetukvennafræðl,
d. Yfirkennarinn má gjöra þær breytingar á
kennslunni f hinum ýmsu greinum læknísíræðlnnar, sem honum virðist bezt
henta.
5. grein.
Kennarar við læknaskólann
skulu hafa
jafnhá laun, sem kennarar við prestaskólann.
6. grein.
þeir, sem vilja verða hjeraðslæknar,
skulu í hið minnsta sem svarar hálfu ári hafa
gengið á fæðingarstofnunina og sjúkrahúsin
fKaupmannahöfn,
og sýna vottorð hlutaðeigandi yfirlæknis um, að þeir hafi gengið á
þau. Þó skal öllum þeim, sem tekið hafa
embæltispróf við læknaskólann, heimilt að

jlækna, og má f viðlögum selja þá f hjeraðslæknaembætti.

A 14. fundi neðri þingdeildarinnar,
1i .
dag júlímán., skýrði forseti frá, að til sin
væri komið frumvarp til laga um stofnun
lækna.~kól(, í Reykjavík, frá fyrra þingmanni
Árnesinga, Benidikt Sveinssyni, og var þvi
síðan útbýtt meðal þingdeildarmanna.
FYRSTA UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.

Á 16. fundi neðri deildar alþingis, 20.
dag júlímánaðar, kom til I. umræðu frumvarp til laga um stofnun læknaskóla í Reykjavík.
Benidikt
Sveinsson
(flutningsmaður)

kvaðst ekki að sinni ætla að tala margt um
þetta mál, en að eins óska þess, að það
gengi til 2. umræðu, og nefnd væri sett i
það. Ef þingmönnum litist svo, þá vildi
hann og, heldur en að málinu væri alls enginn gaumur gefinn, að það gengi til launalaganefndarinnar.
Halldór Kr. Friðriksson kvaðst ætla það
öldungis nauðsynlegt, að setja nefnd í mál
þetta.
Vjer hefðum reyndar Tæknakennslu
hjer f Reykjavik, en hún væri eigi á svo
föstum grundvelli sett,8em vjer gætum óskað, en hann kvaðst vildu stuðla að fastri
skipun á læknakennslunni, svo að hún hyrfi
eigi, þegar minnst varði, en það gætl 'hún,
eins og hún væri nú; en það væri ýmislegt
athugandi við frumvarp þetta, eins og það
væri. Sjer þækti þannig eigi rjett að ákveða
vissa tölu kennara, því að það gæti, ef til
vill, verið nóg, að þeir væru tveir, en þeir
gætu verið fleiri; það væri öldungis undir
umboðsvaldinu og fjárveitingavaldiÐu komið,
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en engin lagaspurning , hversu margir skyldu
starfa að skólanum.
öðru lagi skyldi eptir
frumvarpinu hver hafa tekið háskólapróf með
1. einkunn
við Kaupmannahafnar-háskóla,
en það væri eigi sagt, að þeir, sem hefðu
fengið 2. einkunn, væru ver fallnir til þess
að kenna en hinir, enda stæði svo á nú, að
enginn einn væri lil með t. einkunn af læknum frá háskólanum; þessi ákvörðun væri
þannig alveg ófær; auk þess væri ekki víst,
þó svo gæti borið undir með einstakan mann,
að landlæknirinn væri lagaðu r til kennarastöðu við skólann; einnig væri vafasamt, hvort
læknarnir í Kjósar- og Gullbringusýslu væru
til þess fallnir, að kenna á skólanum, svo
sem mælt væri fyrir í 3. grein frumvarpsins,
og að binda þá við læknaemhætti, allrahelzt
alla, væri mjög varúðarvert ; þeir yrðu optsinnis að takast ferðir á hönd að gæta sjúklinga, en við það liði kennslan óbærilega, að
minnsta kosti væri nauðsynlegt,
að annar
þeirra væri fastur við kennsluna.
Einnig ætti
alls eigi við að lil taka með lögum, hvað
hver skyldi kenna, í stað þess að láta þá
sjálfa skipta kennslugreinunum
á milli sín,
eptir sem hver treyslist bezt til; en ösamkvæmni væri það aptur, að veita yfirkennaranum ráðrúm til þess að breyta því, sem
þannig ófrávíkjanlega væri sett sem lög, og
því ætti sú greinin að falla alveg burt.
i 5. gr. væru kennarar settir á jafnhá
laun við prestaskólakennendnr,
en það mætti
skilja á tvo vegu, hvort þeim bæri þessi laun,
auk launa sinna, sem hjeraðslækna, eða að
þeim meðtöldum.
6. grein áleit hann nauðsynlega, en þó
væri nauðsynlegt, að þeir gengju á spítala erlendis, auk þess sem þeir væru á fæðingarstofnuninni, í missiri að minnsta kosti, áður
þeir fengju þann rjett, er þar ræddi um.
þessar athugasemdir kvað hann benda á, að
nauðsynlegt væri að setja nefnd.
Benidikt Sveinsson kvað þingmann Reykvlkinga hafa tekið rjett í það, sem verið hefði
aðalhugsun sín, að leiða kennsluna inn í fast
skólaform, en viðvíkjandi mótbárum þeim,
er bornar hefðu verið fram, yrði hann að
Í

geta þess, að það væri eigi memmg sin að
rígbinda sig við frumvarpið; viðvíkjandi þvi
hefði hann ráð fært sig við landlækninn, og
ætti mínustan þátt I því sjálfur; hann fjellist
fúslega á athugasemdir þingmanns Reykvíkinga, hvað 1., 3. og 4. gr. snerti, I 5. gr.
hefði bann eigi fyrir sjer hin tilteknu laun
auk annars.
Landshöfðingi kvaðst verða að lýsa þvi
yfir, að þar sem al1eiðing frumvarpsins mundi
verða sú, að auka útgjöld landssjóðsins
án
þess verulega að breyta læknakennslu þeirri,
sem stofnuð hefur verið í Reykjavík, og hefur reynzt góð, og þar sem landssjóðurinn
mundi eiga fullt f fangi með að standa straum
af útgjöldum þeim, sem leiða af þessari
kennslu, þá yrði hann að vera tilraun þessari mótmæltur.
Grímur Thomsen sagði, að þó fjárlaganefndin væri skarnmt á leið komin, hefði
hún þó sjeð svo mikið, að einungis gæti
komið til tals að bæta 1 kennara við. En
sparnaður væri höfuðspurn fyrir þingið, og gæti
frumvarpið þess vegna eigi frá því sjónarmiði öðlazt gildi,enda
væri það ómögulegt
frá sjónarmiði frumvarpsins sjálfs, þar sem
vjer hefðum engan háskólagenginn lækni með
I. einkunn; það dæmdi sig þannig sjálft til
þess að liggja i þagnargildi um langan aldur. Hann tók einnig fram torfærurnar fyrir
hjeraðslækni að sækja til kennslustaðarins,
sem væri I Reykjavík, bæri svo undir, að
hann væri búsettur i Keflavík. Ef halda ætti
lengur fram f málið, áleit hann rjettast að
kjósa nefnd; en vildi þó heldur stinga upp
á, að fella málið frá 2. umræðu.
Benidikt Sveinsson kvað það sjálfsagt á
þingsins valdi, að fella frumvarpið, en agnúarnir i þvi væru eigi verri en svo, að þeir
stæðu til hóta. það væri hvergi í frumvarpinu tekið fram, að nokkur læknakennaranna
skyldi búa i Keflavík.
En svo framarlega
sem þinginu væri alvara á fastri skipun skólans, hefði það þann eina kost að kjósa
nefnd í málið.
Var síðan samþykkt með 18 atkvæðum,
að málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var
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einnig
með 18 atkvæðum ályktað, lið kjösa
skyldi nefnd I það, og skyldi vera 3 manna
nefnd.
Þessir voru kosnir:
Halldór Friðrlkssou
með 16 atkv.
13 Benidikt Sveinsson
Grímur Thomsen
R í nefndinni var formaður kosinn Ilalldór Friðriksson,
skrifari Grímur Thomsen,
og framsögumaður
Ilenidikt Sveinsson.

málinu

NEFNDARÁLIT
nm frumvarp
til laga um
læknaskóla í Heykja\'ík.

til laga nm

FlHJMVARP
stofnun læknaskóla

stofnun

I Reykjavik.

J. grein.
Heykjavík
skal stofnaður
læknaskéli,
og skal forstöðumaður
hans jafnframt vera
landlæknir.
2. grein.
Forstöðumaðurinn
skal sem forstöðumaður og jafnframt
landlæknir
hafa 4800
krónur I laun á ári hverju.
3. grein.
Skipaður skal og einn fastur kennari, og
hefur hann 1800 krónur að launum.
4. grein.
Auk þess skal hjeraðslæknlrinn
í Reykjavík skyldur
að gegna
læknakennslu
í einni
eða fleirum vísindagreinum,
og skal hann
fyrir þennan starfa hafa 800 krónur I árlega
þóknun.
5. grein.
Ráðgjafinn fyrir Ísland semur reglugjörð
fyrir skólann.
6. grein.
það er skilyrði fyrir því, að þeir,
sem
útskrifast
úr þessum skóla, geti orðið hjeraðslæknar,
að þeir hall hinn ákveðna tíma
gengið á fæðingarstofnunína
í Kaupmannahöfn, og að minnsta
kosti eitt missiri á
spitalana þar.

ATHUGASEMDIR.
Viðvíkjandi frumvarpi þessu skulum vjer
geta þess, að það er skoðun vor, að nauðsyn
beri til, eigi að eins að halda læknakennslu
þeirri áfram,
sem lundlæknirinn
hefur haft
um nokkur undanfarin
ár, heldur og að koma
kennslu þessari á fastari fót, en hún nú er,
svo að hún sje eigi komin undir áhuga
landlæknisins
eins.
EI] auk þess verðum
vjer að ætla,
að eigi kennslan
að verða
nægileg,
þá sje nauðsyn
til að auka hana,
og því þurfi að minnsta
kosti einn fastan
kennara, auk forstöðumannsins;
því að þótt
hjeraðslækninum
í Reykjavík verði lögð sú
skylda á herðar,
að aðstoða við ken ml una,
þá hlýtur kennsla
hans, sökum
anna hans
sem hjeraðslæknis
, opl og einatt
að vera
næsta hvikul, og honum má sjálfsagt
eigi
ætla meira en eina eða tvær vísindagreinir.
Við J. og 2. grein.
Með þvi að vjer ætlum víst og rjettast,
að landlæknirinn
verði hjer eptir eins og
hann er nú, laus við læknastörf,
þótti 088
sjálfsagt að sameina
forstöðu
læknasköíans
viö landlæknisembættið;
en með því ail landlæknisembætlið
út af fyrir sig getnr eigi veríð
umfangsmikið eða annríkt, þá virtist oss einnig sjálfsagt,
að forstöðumannsembættið
væri
aðalatriðið,
og að forstöðumanninum
væri
ætluð sömu laun, sem forstöðumanni
prestaskólans, með þeirri skyldu, að gegna landlæknlsemhættinu
jafnframt.
Við 3. grein.
Eins og áður er sagt,
þótti oss nauðsyn til bera, að skipaður væri auk landlæknislas einn fastur kennari, er eigi hefði öðrum önnum að gegna, og að laun hans ættu
að vera 1800 krónur,
eða sem næst meðaltali því, sem kaupstaðarlæknar
ættu að fá,
og þó heldur minni.
Við 4. grein.
Enda þótt vjer játum, að hjeraðslæknirinn í Reykjavík hafi allmikið að annast, þar
sem bann á að gegna læknastörfum
eigi að
eins í Reykj.avík og á Seltjarnarnesi,
heldur
og í öllu Garðaprestakalli
á Álptanesl og allri
Kjósarsýslu,
þá ímyndum vjer oss, að hann
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geti teklzt á hendur kennslu í einni eða tveimur \'Isindagreinum
f skólanum,
einkum hinum
umfangsminnstu,
enda
þótt auðvitað sje, að hann geti eigi ávallt verið bundinn við tilteknar kennslustundir;
og með þvi
að kennsla hans getur eigi verið meiri, en
vjer höfum þegar talið, getnm vjer eigi ætlað
honum
meiri laun fyrir kennsluna
en 800
krónur.
Við 5. grein.
Það er auðvitað,
að ráðherra
Íslands
verður að semja reglugjörð
fyrir skóla þennan, bæði um það, hverjar vísindagreinir
skuli
kenna þar, og hversu yfirgripsmikil
kennslan
skuli vera,
um próf lærisveina og ýmislegt
annað þar að lútandi.
Við 6. grein.
Eptir þvi sem hjer á landi er ástatt,
ber brýna nauðsyn Iii, að þeir,
sem nema
læknisfræði
hjer á landi, sigli til Kaupmannahafnar,
bæði til þess að ganga á fæðingarstofnunina
þar og spuala,
til þess að ná
meiri þekkingu
á sjúkdómum
og meðferð:
þeirra við eigin sjón,
en þeir geta átt hjer
kost á.
Með þessu vorn frumvarpi ætlunist vjer
til, að frumvarp það falli niður, sem oss var
fengið til íhugunar
um þetta mál.
Neðri deild alþingis, 4. ágúst /875.
Hattdór Kr. Friðriksson,
Grímur Thomsen,
formaður.
skrifari.
Benidikt Sveinsson,
íramsögumaður.

ÖNNUR UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 34. fundi neðri deildar aíþingis,
10.
dag ágústmánaðar.
var samkvæmt dagskránni
tekið til annarar umræðu
frumvarp til laga
um stofrrun lælmaskóla
í Reykjavík,
með
breytingarnppástungum
nerodatino:ar.
Framsogurnaður
~Benidi'k~ Sv~inss{')n)
sagð" a& frclI'flv8.Tpið væri stutt og greillifegt,
og atlrngasetrldirnar
gæfu næga!" npplysingar t mMint~, {)Ig þvÍ' þyrm baflol't eigi a'ð fara:

mörgum orðum lim málið.
Ilann vonaði, að
áhugi sá, sem ávallt hefði lýst sjer á hinu
ráðgefandi
alþingi I orði á þvi, að fá komið
á fót læknaskóla
og öðrum mennturrarstofnunum I landinu, lýsti sjer einnig nú á hinu
löggefandi alþingi á borði, og stakk hann upp
á þvi, að málið gengi til 3. umræðu.
Landshöfðingi gat þess,
að hann við
fyrstu umræðu
hefði eig. verið samþykkur
nefndinni,
því sjer hefði þótt óþarfur kostnaður lagður á landið.
Læknakennslan
hjer
væri að vísu eigi eins fullkomin og í Kaupmannahöfn,
en væri þó lH mikils' gagns.
Núna væru auk landlæknis
13 útIærðir læknar, tO frá læknaskólanum
og 3 frá I{llupmannahöfn,
og þar að auki stunduðu 4 eða
5 ungir menn læknisfræðlna:
Þegar læknaskipunarfromvarpið
ytði að lögum, yrðu hjer
um bil 20 embætti hjer á landi.
Í'essl embætti mundu fljótt fullskipuð, og þá mundu
engir sækja læknakennsluna
um /0-20
ár,
• og kostuaðurlnn
yrði þá óþarfur,
Kosturinn
við fyrirkomulagið,
eins og það nú væri,
væri sá, að það væri eins golt eins og það,
sem frumvarpið
færi fram á, en væri miklu
ódýrara, og þegar enginn sækir kennsluna, má
hætta henni um líma.
Ekkert væri á móti
því, að setja kennara til að aðstoðar landlækoinum við kennsluna,
ef þingið vildi veita íje
til þess í fjárlögunum.
Benidikt Sveinsson sagðist furða sig á
þvi, að landshöfðinginn
skyldi segja, að læknakennslan hjer væri órullkomnari
en I Kaupmannahöfn,
en þó nægileg.
Aðalhugsunin
í
þessu máli væri þó sú, að fá tryggingu fyrir,
að íslendingar
fái sem bezta og nýlasla
lækna, sem föng væru á. það væri eðlilegt,
að læknar yrðu því betri, sem kennslan væri
betri og fullkomnari.
Landshöfðinginn
hefði
sagt, að læknaskóIi
væri óþarfur, af því svo
margir læknar væru til, en þetta kæmi eigi
málinu við. Hjer væri eigi að tala um fjölda
og tölu lækna, heldur
um menntun þeirra.
Það væri I\ðftlalriðið-,
að læknar
væru sem
bezt men ntaðí r.
þútt læknaefni
yrðu tleiti
. en embætrtn,
þá væri það enginn skaði fyrir
landið, heldur
miklu fremur
hagnaður,
því
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að þá mætti velja úr þá, sem beztlr væru.
Hann vonaði enn fremur, að deildin mundi
fremur líta á, hve nauðsynlegt
þetta mál væri,
heldur en á kostnaðinn
fyrir landssjóð,
og
lagði til, að málið gengi til þriðju umræðu.
Halldór Kr. Friðriksson skírskotaði
til
orða landshöfðingjans,
að hann hefði sagt,
að læknaskólinn
yrði miklu dýrari en kennsla
sú i læknisfræði,
sem nú væri; en þess bæri
að gæta, að kostnaðaraukinn
mundi að eins
verða 1000-1200
kr., og þegar landshöfðinginn vildi styðja að þvi, að aðstoðarkennara yrði bætt við, þá yrði kostnaðaraukinn
enginn.
Kostnaðurinn
gæti þvi eigi verið til
fyrirstöðu.
það væri satt, að 13 læknar væru
Iii í föstum
embættum,
þá vantaði
enn 7
læknisefni.
Þeir, sem læsu við háskólann
í
Kaupmannahöfn,
gætu ekki talízt vísir i embætti, og þeir læknar, sem til væru, mundu
eldast og deyja, svo að, ef eigi væri fleiri
læknar en embætti, mundi fljótt verða skortur á læknum.
Einnig væri það gott, að fleiri
læknar væru til, en embættin;
því að þá
mætti velja úr, og stjórnin
væri eigi neydd
til að veita embættin
hverjum einum,
sem
sækti. hvort sem hann væri hæfur eða eigi.
Hann vildi reyndar ekki finna að kennslunnt
sjálfri við læknaskólann,
en henni væri þó
mjög ábótavant,
af því kennari sá, sem nú
væri, gæti eigi sinnt kennslunni,
eins og vera
bæri; þar sem hann hefði miklar annir sem
læknir í hjeraði sinu; en ef kennslan kæmist
á fastan fót, yrði hún fullkomnari
og læknaefnin fengju
betri menntun
en hingað til.
Síðan væri ætlazt til, að þeir sigldu, til þess
að afla sjer enn meiri æfingar og fullkomnunar á fæðlngarstofnunlnnl
og sjúkrahúsum,
og því betur sem þeir væru undirbúnir
hjer,
því meira gagn hefðu þeir af því, að ganga
á spítalaua í Kaupmannahöfn.
I'ví næst var gengið til atkvæða, og fjdlu
þau þannig:
1. gr. nefndarinnar
samþykkt í einu hljóði.
2.
með 20 atkv.
3.
21
4.
20
5.
20

6. gr. nefndarlnnar
samþykkt
með 22 atkv.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Frumvarpið
í heild sinni samþykkt i einu
hljóði.
Að málið gengi til þriðju umræðu, samþykkt með 21 atkv.

ÞRIÐJA UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á 37. fundi neðri deildar alþingis, 12.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til 3. umræðu frumvarp til stofnun(Jr læknaskóla í Rey1cjavík. Af því að engar breytingaruppástungur
höfðu komið fram við frumvarpið, og engin umræða
varð um það, þá
las forseti það upp, og Ijet ganga til atkvæða
um það, og var þá frumvarpið samþykkt með
21 samhljóða atkvæði.
Fyrirsögnin
var samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Skyldi nú frumvarpið ganga þannig orðað til efri deildar.

FYRSTA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 37. fundi efri þingdeildarinnur,
14.
dag ágústmán.,
kom samkvæmt dagskránni
Iii fyrstu umræðu frumvarp til laga um stofnnn læknaskóla í Reykjavik, og hafði því verið
útbýtt
meðal þingdeildannanna
á fundi daginn áður, eins og það var samþykkt af neðri
deildinni.
Án þess nokkur tæki til máls, var
gengið til atkvæða, og það í einu hljóði samþykkt, að það mál gengí til 2. umræðu.

ÖNNUR UMH.ÆDA
i efri deild alþingis.
Á 38. fundi efri þingdeildarinnar,
16.
dag ágústmán.,
var samkvæmt
dagskránni
tekið fyrir til annarar umræðu:
frumvarp til
laga um stofnun læknaskðla í Heykjavík.
Þórður Jónasson
kvaðst ætla að fara
fáum orðum um þetta mál, þvi að hann væri
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sannfærður um, að þingið gæfi þvi góðan
róm, þetta væri mikilsvert mál, þvi að það
lyti að því,að kippa læknaskóla vorum, sem
hjer væri fyrir, í það horf, er viðunandi sje
og samboðið þörfum og kröfum vorum, ef
skólinn ætli að geta fullnægt augnamiði sínu.
Það ætti nefnilega að bæta við skólann I kennara, sem ekki ætti að hafa annað starf á
hendi, en að kenna, og væru þá vinaukraptar skólans .svo auknir, að fullyrða mælti, að
þeir gætu unnizt til, og þessa þyrfti skólinn
við, til þess lið geta borið nafn með rentu,
Þessi skóli, sem ætti tilveru sína að þakka
hinum beiðraða landlækni vorum, sem með
ráð og dáð hefði haldið honum fram eptir
Itrustu kröptum, hefði frá upphafl átt örðugt uppdráttar, því að fyrst hefði landlæknirinn einn haft kennsluna á hendi, ásamt
læknisembætti sínu, til þess að koma upp
aðstoðarlæknum í landinu. þegar landphysicus
svo hefði hætzt aðstoðarmaður við kennsluna,
er hann enn hefði, og sjálfur fengið lausn
frá læknastörfum fyrir rúmu ári, hefði hann
getað betur gegnt kennslunni; þannig hefði
það síðan staðið. En meðkennari hans hefði
þá aptur fengið fleirum læknastörfum að
gegna, sem hefði lafið hann frá kennslunni,
og því væri full nauðsyn Iii, að fá fastan
kennara, og það yrði hann sjálfsagt, er kæmi;
því þegar jafnframt ætti að koma hjer upp
17 - t8 sýslulæknum, þá mælti ekki missa
hans optar \'ið. þetta væri því gleðileg endurbót á læknaskipun vorri, og þvi vonaði
hann, að stjórnin heyrði þessa bæn alþingis,
þar sem brýn nauðsyn væri fyrir hendi, því
að ekki fengjum vjer lækna frú háskólanum,
nema við og vi,ð;þeir fýstust eigi út hingað,
sem ekki væri heldur von, og stundum hefðum vjer enda fengið þá svo, að vjer hefðum
ekki þurft að sjá eptir þeim.
Fengjum vjer, sem hann teldi víst, nýjan fastan lækni til læknaskólans í viðbót við
þá 2, sem fyrir væru, þá kallaði hann, að
skólanum væri vel borgið, og að bann mundi
bera og gæti borið nafn meðrentu,
og fullnægt sínu augnamiði, og að læknar frá þessum skóla mundu ekki þurfa að standa á baki

annara, einkum
gengið 1\ spítala
ingarstofnunina
ur af hálfu hins

þar sem þeir á eptir gætu
, Kaupmannahöfn og fæðþar, og veittist til þess styrkopinbera.
Stefán Eiríksson sagðist ætla óþarft að
halda langar ræður um mál þetta. það hefði
nokkrum sinnum komið fyrir á þingum áður, og eigi fengið þá góðan byr. En nú
þætti sjer neðri deild alþingis hara tekið einkar-vei i málið, og beint því hinn rjetla veg;
gæti hann þvi að öllu leyti fallizt á þetta
frumvarp, og það væri þvi meiri ástæða til
að taka vel undir þetta mál nú, þar sem
samkvæmt frumvarpinu um hina nýju skipun
á læknahjeruðunum,
sem nú væri samþykkt
af þinginu í heild sinni, væri ákveðið, að fjölga
læknum. .Að. þvi er menntun þá snerti, er
læknaefuurn gæfist hjer kostur-á,
þá ætlaði
hann, að ekkert verulegt mundi út á hana
að setja.
Að minnsta kosti vissi bann til,
að læknar þeir margir, er hjer fengju menntun sína, mundu ekki standa svo mjög á baki
annara, og jafnvel sumir hverjir reynast fullt
eins vel. Vonaði hann þvi, að málið gengi
þegar óhindrað til þriðju umræðu.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá
gengið til atkvæða I málinu. Fjell atkvæðagreiðsla á þessa leið:
1. grein.
I, 1. greinóbreylt
samþykkt í einu hljóði.
2. grein.
2. 2. grein óbreytt samþykkt I einu hljóði.
3. grein.
3. 3. grein óbreytt samþykkt I einu bljóði.
4. grein.
4. 4. grein óbreytt samþykkt i einu hljóði.
5. grein.
5. 5. grein óbreytt. samþykkt i einu bljóði.
6. grein.
6. 6. grein óbreytt samþykkt í einu hljóði.
7. Að frumvarpið þannig óbreytt í beild
sinni gengi til 3. umræðu, samþykkti einu
bljóði.
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þRIÐJA UMRÆÐA
I efri deild alþingis.
Á 41. fundi efri þingdeildarinnar,
19. dag
ágúslmánaðar,
var samkvæmt dagskránni tekið fyrir til þriðju umræðu frumvarp til laga
um stofnun læknaskóla i Reykjavík.
Landshöfðinginn
kvaðst ekki hafa verið
viðstaddur við undangangandi
umræður þessa
máls, og fyndi hann sjer þvi skylt að lýsa
yfir skoðun sinni, áður en til atkvæða væri
gengið.
Læknakennslan
f Reykjavík
hefði
reynzt góð og nægileg ; það væri ekki meiningin, að gjöra menn að vfsindamönnum,
heldur að duglegum embættismönnum
i læknaembætti landsins,
og þyrfti þvi ekki neinna
verulegra bóta við I þessu efni.
Frumvarpið, sem lægi fyrir,
miðaði eigi til verulegra
endurbóta,
heldur til að koma kennslunni
á
fastan fót. Það, sem frumvarpið færi fram
á, hefði einnig mikinn kostnað í för með
sjer;
en það væri mikill kostur fyrirkomulags þess, sem nú væri, að kostnaðurinn
við
það fjelli niður af sjálfum sjer, þegar kennslan yrði óþörf, en það yrði hún, þegar enginn
leitaði hennar, og svo mundi verða, þegar
læknaembætti landsins væru orðin fullskipuð
ungum mönnum,
en það yrði sjálfsagt að 5
til 6 árum liðnum, og yrði því árangur frumvarpsins eigi annar en sá, að leggja óþarfan
kostnað á landssjóðinn.
Af þessum ástæðum
yrði hann að vera frumvarpinu
mótmæltur,
eins og það lægi fyrir.
Jón Hjaltalín sagði, að hann þættlst
þekkja kennsluna
hjer, og gæti hann ekki
verið samdóma
hinum hæstvirta landshöfðingja.
Spursmálið
væri um, hvort óskin væri
óþörf, og svaraði hann þvr, að svo væri ekki;
það væri sorglegt með læknasklpunina
hjer á
landi, hveesu óoóg hún væri, síðan er fólkstala .••.hefð~ tekrð að fjölga,
en það vonaði
hann að· mund} halda áfram.
Fyrir 20-30
árum hefðu verið 3-4 læknar,
mest 5-6;
það væri að gefa steina fyrir brauð; þau lönd
væru fá, sem I blutfalli við fólkstölu
sína
hefðu svo fáa lækna sem ísland; Íslendingar
hefðu virkilega skorið upp á neglur
sjer I

þvi tilliti; hann virti alltaf mikils orð landshöfðingjans,
en væri þó ekki samdóma honum I þessu efni, og gæti með engu móti
fal/ið frá frumvarpinu.
Hinn hæstvirti landshöfðingi hefði sagt,
að kennslan hjer væri
praktisk en ekki visindaleg , en hann fyrir sitt
leyti yrði að segja, að praktisk kennsla væri
ómöguleg,
nema hún einnig væri vísindaleg;
það væri auðvitað, að kennslan hjer gæti ekki
komizt I samjöfnuð
við kennsluna
í öðrum
löndum; bann vonaði, að landshöfðinginn
eptir nákvæmari yfirvegun mundi breyta skoðun
sinni, þó að hann efaðist ekki um, að bann
hefði íhngað málið, en það væri margbrotið;
hann væri viss um, ef hinn hæstvirti landshöfðingi heyrði, hversu landsmenn
kveinuðu
og kvörtuðu,
mundi hann heldur vilja auka
en draga úr læknakennslunni
; eitt væri og
sem alltaf kæmi fram, þar sem læknaskipun
væri énög, og það væri,
að þá spryttu upp
skottulæknar
sem gorkúlur á hesthúshaug.
mönnum til mikils meins,
og reglubundinni
læknahjálp
til hins mesta skaða.
Hann skildi
ekki i því, að nokkur þjóð, sem til óþarfahluta brúkuð! árlega sem svaraði allt að miHón krónur, skyldi hafa á móli slíku máli sem
þessu, þar sem þó líf og heilsa manna væri
auðsjáanlega
í voða; dauðratalan
hjer á landi
sýndi það, að hjer þyrfti betri læknahjálpar
við, því að 38-40 prC. dæju víðast í landinu af börnum á fyrsta árinu, en að eins 19
prC. hjer í Reykjavik,
þar sem nóg væri af
læknum.
Ef þingið hikaði sjer við að fallast
á þetta frumvarp,
þá væri þa& til einkis, því
að það mundi aptur og aptur koma inn á
þingið, unz það fengist.
Eiríkur Kúld sagðist kunna hinum hæstvirta landshöfðingja
þakkir fyrir það, að hann
befði bent til þess með ræðu sinni, að menn
skyldu fara varlega og ekki vera of útausandi með fje landsins,
samt gæti hann þó
ekki alls kastar verið á sama máli og hann;
sjer skildist á honum, að honum þætti ísjlH'''
vert að stefna skóla,
a,r því að nú mundu
margir ungir menn skipast I læknaembætti.
Sú kennsla,
sem' nú væri, væri að mestu
bundin vii); mann, sem fdrinJJ væri· að eldast ;
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og gæti þvi ef til vill árangurinn orðið annar, en menn imynduðu sjer; hann játaði, að
þó að kennslan væri góð hjer, þá væri hún
þó þvi betri, því vísindalegri sem hÚD væri,
og það yrði, ef reglulegum skóla yrði komið
lÍ fól.
Hvað kostnað þann snerti, er slíkur
skóli helðl í fór með sjer, þá væri hann svo
IitillJðrlegur, að hann eigi gæti haldið, að neinum þess vegna mundi glepjast hugur um, að
gefa eigi atkvæði sitt með frumvarpinu, þvi
að hvergi væri eins mikil þörf á því, að læknar væru duglegir, eins og á Islandi; ef þeir
eigi væru það, væri dauðratalan að líkindum
meiri, en hún væri hvergi eins skaðleg eins
og þar, sem mannfátt væri; hann hefði aldrei
hugsað sjer, að skólinn stæði auður, þvi að
því fleiri sem læknarnir væru, því fleiri dæju
af þeim, og væru þeir eigi heldur ódauðlegir, þó að þeir væru ungir.
Rjeð hann þvi
deildinni til að gefa atkvæði sitt fyrir þessu
frumvarpi.
For.eti kvaðst, fyrst eigi tækju fleiri til
máls, vilja bera málið undir atkvæði, og var
það samþykkt með 10 atkvæðum. Lýsti forseti þá því yfir, að það yrði afgreitt til landshófðjogjans. Var það nú svo látandi :
LÖG
um stofnun læknaskóla f Reykjavík.

skal forstöðumaður
læknir.

hans jafnframt vera land-

2. grein.
Forstöðumaðurinn
skal sem forstöðumaður og jafnframt landlæknir hafa 4800
kr. í laun á ári hverju.

3. grein.
Skipaður skal og einn fastur kennari, og
hefur hann 1800 kr. að launum.
4. grein.
Auk þess skal bjeraðslæknirlnn I ReylJavík skyldur að gegna læknakennslu I einni
eða fleirum vísindagreinum,
og skal hann
ryrir þennan starta hafa 800 kr. í árlega
þóknun.

5. grein.
R~ðgja6nn fyrir Ísland
gjörð fyrir skólann.

semur

reglu-

6. grein.
það er skHyrði fyrir þvi, að þeir, sem
útskrifast úr þessum skóla, geti orðið hjeraðslæknar,
að þeir haft hinn ákveðna líma
gengið á fæðingarstofnunina í Kaupmannahöfn, og að minnsta kosti eitt missiri II
spftalana þar.

1. grein.
í Reykjavík skal stofnaður læknaskóli, og

IX.

FRUMVARP
til laga um að af nema alþingístollinn.
1. grein.
.Gtlðmuudur Einarsson.
Benidikt Sveinsson.
Alþingistollurinn skal af numinn sem] þorlákur Guðmundsann. þMarlnn Böðvarsson.
sjerstaU gjald til landssjóðs.
Stefán Stephensen.
Eggert Gunnarsson.
2. grein.
PáU Ólafsson.
Einar Gíslason.
Frá sama tíma er opið brjef frá J 8. júl!
Páll Pálsson. Guðmundur Ótafsson.
1848 ÓE lögum numið.
Grímur Thomsen.
Snorri Pálsson.
Á 26. fundi neðri þingdeildarlrmar; 2.
Trygg'Yi Gunnarsson.
Einar Ásmund·ssoÐ.
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dag ágúslmánaðar,
skýrði forseti frá,að
til
sin væri komið
frumvarp
til laga um að
af nema alþingistollinn, frá 14 þingmönnum, og Ijet hann út býta. þvi meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA
UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á 29. fundi neðri deildar alþingis,
5.
dag ágústmánaðar,
kom
samkvæmt
dagskránni til fyrstu umræðu ft'umvarp tillaga.
um að af nema alþingistollinn,
frá 14 þingmönnum.
Landshöfðingi sagði, að þótt uppástunga
þessi væri komin frá 14 þingmönnum,
og
því mætti gjöra ráð fyrir, að hún kæmist
til annarar umræðu,
þá vildi hann þó þegar
á þessu stigi málsins láta þá skoðun sína
f ljósi, að sjer vír: ist uppástunganalveg
óaðgengileg
bæði frá þingsins og stjórnarinnar hálfu.
þar sem nú lægi fyrir hendi að
breyta skattamálum landeins I heild sinni, og
þingið hefði komizt að þeirri niðurstöðu,
að
brýna nauðsyn bæri til slíkrar breytingar,
og
loks hefðu margar bænarskrár komið til þingsins um þetta efni, þá væri það að sinu áliti óhafandi, að grípa fram fyrir þessa ályktun þingsins, með þvi að af nema nú einn af
binum stærstu
beinlínis
sköttum
landsins.
Að minnsta kosti hefði alþingi I hitt eð fyrra
verið á annari skoðun með tilliti til alþingistollsins; þá hefði stjórnin lagt fyrir það frumvarp, er þingið fjellst eigi á, og nefnd sú,
er þá hefði verið sett f málið, hefði lýst þvi
yfir í nefndaráliti
sínu, að henni væri ekki'
kunnugt,
að nein óánægja
ætti sjer stað út
af skatti þessum (0. fl.).
Að vísu gæti það
vel verið, að löggefandi
þing væri annarar
skoðunar,
en ráðgjafarþingj
en hann kvaðst
þó vona, að allir þingmenn
væru sjer samdóma um það, að slík uppástunga
sem þessi
yrði að styðjast við nægileg rök, ætti hún að
verða tekin til greina.
Alþingistollurinn
væri
f athugasemdum
stjórnarinnar
við frumvarp
til fjárlaga fyrir Island talinn einn af þeim

tollum, er ætli að falla I burt með tímanum,
þegar nýr skattur kæmist á.
þannig
væri
þá stjórnin
og uppástungumenn
samdóma
um »Prlncip« málsins,
en um framkvæmd
þess væri hinn mesti ágreiningur,
ef þingið
nú vildi breyta verulegum skatti landsins, án
þess að skallalögunum
i heild sinni væri
breytt.
Hann kvaðst þvi vilja ráða deildinni
frá að láta þessa uppástungu
ganga
til 2.
umræðu.
Grímur Thomsen sagði,
að eigi hefði
farið svo, sem hann hefði haldið, að Iandshöfðingi hefði verið á þvi máli,
að sem
fyrst skyldi af nema þennan toll; en eigi væri
uppástungumönnum
ókunnugt
um skattanefndina, sem koma ætli saman að ári; heldur ekki væri þeim ókunnugt um, að i 2. grein
fjárlagafrumvarps
stjórnarinnar,
samanborinni
við athugasemdirnar,
væri áætluð þessi tekjugrein fyrir næstkomandi
tvö fjárhagsárj
hann
kvaðst einnig vita, að lagafrumvarp
um þetta
efni hefði verið fyrir á alþingi 1873, en af
umræðunum væri einmitt ljóst hið gagnstæða
við það, sem landshöfðingi
hefði viljað sanna,
því af þinglíðindunnm
1873 bls. 40-42
mælti
sjá, að tollurinn
hefði verið álitinn
«mjög óhagkvæm ur og einnig gagnstæður tiIgangi rjelllætis og sanngírnlskrðfu
og ósamboðinn anda sjálfra laganna».
Þau úrslit,
sem málið þá hefði fengið, hefðu verið þvi
að kenna,
að þinginu
hefði eigi þótt boð
stjórnarinnar
hagkvæmt, og hefði að því leitt
athygli einn þingmaður,
er nú sæti I efri
deildinni og hinn háttvirti
þingmaður
Reykvikinga, sem þar, eins og honum væri títt, hefði
barizt með sönnum
hetjumóði
fyrir kjördæmi sitt.
Þvi væri uppástunga
þessi fram
komin, af þvi að stæði til að selja nefnd I
skattamálinu,
til þess
að alþingistollurinn
yrði ekki tekinn með I grundvöllinn
undir
þeim tilvonandi nýja skatti, þvi það mundu allir
vita, að gjald á tíundarbæru
lausafje en eigi á
fasteign - nema þegar til búnaðarskólans
væri
goldið - væri undirstaða
allrar skattheimtu
hjer á landi.
þegar alþingistollinum
væri
við bætt, yrði lagt tvisvar á fasteign, og gæti
hann þannig eigi verið hagfelldur, heldur ó-

64

vinsæll mjög.
Landshöfðingi hefði getið staðfesta lagafrumvarp um málefni, sem sjerþess, að löggjafarþing gæti litið öðruvlsi á staklega snerta gjaldþegnana,
þegar landsmálið heldur en ráðgjafarþingj
hann kvaðst sjóðurinn missti einskis
hann áleit það
fyrir silt leyti 611ta það sjálfsagt, að svo yrði rjettara, að láta stjórnarherrann einan um
gjört; það þing, sem fjárbagsráð berði, hlyti það, hvernig úr skuli ráða, þvi mæli landsað bafa aðrar ráðstafanir heldur en ráðgjaf- höfðingi sjálfur II móti, þá sje það á áarþing, sem minnst blyti að lát3 sig varða byrgð hans 8jálfs.
um að leggja á tolla; en landshörðingJa
Landshöfðingi sagðist út af orðum hins
mundi kunnugt, að Uk ósamkvæmni lægi á háttvirta tlutningsmanns að eins skyldi geta
stundum f uppástungum
stjórnarinnar, t. d. þess, að hann I ræðu sinni einungis hefði
f uppástungu
þeirri viðvlkjandl aðgjörð á bent á, hver skoðun alþingis hetði verið
dómkirkjunni, sem stæði fjárlagafrumvarp- þessu máli, en eigi tekið fram skoðun stjórninu, sem væri fyrir þinginu; þvi ryrir to 6.r•. arinnar, þvi hún væri á þvi máli, að niðurum slðao. þegar beðið hefði verið aðgjörðar j6fnunarmátinn væri óhafandi, og yrði honum
á kirkjunAi, hefði verið öðru en samsinnu þvi breytt, jafnframt og skatlamálið I heild
að gegna frá stjórnarinnar hlið; en nú eptir sinni yrði endurskoðað, en fyr en það væri
fjárhagsaðskilnaðinn lægi endilega
að gJöra gjört, væri það óaðgengilegt fyrir stjórnina,
að henni strax.
En hann kvaðst verða að að þingið næmi úr gildi töluverðan skatt.
Guðmundur Einarsson kvaðst vilja bæta
taka það þrennt fram, að alþingistollurinn
að
væri ósamkynja hinum nýja tollgrundvelli, þvi eina atriði við ræðu tlutningsmanns,
væri óvinsæll og óþarfur.
Landshöfðingi svo fjarska- miklar álögur væru komnar á fasthefði svarað, að eigi lægi á, þar sem nefnd eignir og lausafje, og þar að auki margar I
tæki málið fyrir I heild sinni, en það vissi vændum með lagafrumvörpum þeim, sem nú
enginn fyrir fram, hversu greiðlega hinni lægju fyrir þinginu, að álögur þessar yrðu
boðuðu nefnd tækist að leysa starf. sitt af óbærilegar, væri ekki einhverju IjeU á. þess
helldi; búnaðarnefndin væri búin að erOða f vegna væri nauðsynlegt að af nema þegar I
nokkur ár, án þess nokkuð heyrðist til henn- stað alþingistollinn, enda væri gnægð fjár til
ar enn, en skattamálið væri miklu ðrðugra þess, þvi hagur landsins stæði vel, en hann
mál, og gæti vel farið svo, að sd nefnd ynni vildi bæta þvi við, að jafnvel þó að hefði
f mörg llr, án þess að sjá út úr starfi smu. þurft að skerða viðlagasjóðinn fyrir þá skuld,
Hann vildi einnig benda á, að { löndum, sem að alþingistollurinn væri af numinn, þá væri
heldur en skattur
væru komin langt I skynsamlegu frelsi, væri það miklu ákjósanlegra,
þvi fastlega. fylgt, að leg8ja aldreI á óvinsæla bættist á skatt ofan; og vonaðist hann til
skatta, enda væri það óhafandi frá stjórnar- þess, að þingdeildin fylgdi tillögu nefndarinnar sjónarmiði. Viðvíkjandi fyrirboða þeim innar sem fastaat rram.
Tryggvi Gunnarsson sagði, að þótt
frá bálfu landshöfðingja, að gefa eigi tillögum
þingsins meðmæli til rllðgjaFans. þá skyldi landshöfðingi herði skýrt frá áliti nefndarhann að eins geta þess, að landshöfðingja innar á alþingi I hitteðfyrra, og bún hefði
mundi það betur kunnugt ensjer, hvernig ekki vitað um óinægju landsmanna yfir alþá vissi hann af óánægju
hann skyldi haga sjer { þessu máli; f öðru þingistollinom,
manna með hann, sem von væri, þvi gjaldið
lagi tæri það Isjárvert, að stjórnarherrann
rjeði konnngl frá, að 8jöra það að lögum, fjelli misjafnt á, og eigi beinlínis eptir tilsem alþingi legði til, þegar engir gallar væru gangi lagaboðsins, þvi nú væru margir Iandsá. hl skyldi bam~ hæversklega leyfa sjer að drottnar farnir að færa það yOr á leígullðana,
benda landshöfðingja á, að það væri vissasti Eios og kunnugt væri, þá bvild.i .lþingistoUvegur fyrir hann til þess, að fá sem mesta urinn að 1/. á laullafje, og ~/4 á fa.teigoum,
ábyrgð hjeðan, að ráða ráðgjaf81lum frá, að en það vantaði mikið á, að gjaldið hvlldi á
í ;

í

í

á
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öllum fasteignum.
Eptir gömlu mati væri
öll fasteign landsins 85,442 hndr., en þar af
væru Ijensjarðir presta, kirkjujarðir og fátækraeiguír liðugt 1/, eða 12,567 hndr., svo kæmu
þjóðeignir, sem væru 8,787 hndr., og væri
sama, sem þær væru afgjaldslausar, frá hlið
landssjóðsins
skoðað, því hann þyrfti að borga
þetta gjald aptur, þó hann I fyrstu fái það
inn, og væri þetta því að taka úr öðrum vasanum og láta í hinn; þegar þetta væri lagt
saman, yrði 1/4
allri fasteign landsins, er
væri svo gott sein afgjaldsfrí, og þar við
mundi óhætt að bæta öðrum fjórða parti,
sem lelguliðarisvöruðu af, en ekki landeigendur, og væri þá ekki eptir nema helmingur íasteignanna, sem svarað er gjaldi af samkvæmt lagaboðinu.
þetta mál mætti einnig
skoða á annan veg. í athugasemdunum við
fjárlagafrumvarpið væri ráðgjðrt, að alþingistollurmuni
fyrir næstkomandi tvö ár verða
32,000 krónur, en tekjur af þjóðeignum
35,580 kr. um árið; nú mundi óhætt að ráðgjöra, að alþingistollurinn
yrði 5 aurar af
krónu I jarðarafgjöldum um árið, og væri þá
3,558 kr. fyrir bæði árin, sem landssjóðurinn
þyrfti að svara I alþingistoll af þjóðeignum,
svo það væru ekki 32,000 kr., sem landssjóðurinn missti, þó alþingistollurinn væri
af numinn sem sjerstakt gjald, heldur væru
það 28,442 kr., þegar alþingistollurinn er
ráðgjörður 5 aurar af krónu, eða næstum '/8
minna, en I fljótu bragði sýndist. þar sem
landshöfðingi hefði sagt, að nú ætli skattanefndin að koma saman, til að undirbúa breytingar á öllum gjöldum landsins, mundi þvi
stjórnin ekki vilja fallast á breytingar á einu
einstöku að svo stöddu. En einmitt það, að
skattanefndin á að setjast, væri viðurkenning
stjórnarinnar
fyrir því, að nauðsyn sje að
breyta gjöldum landsins sem fyrst. Alþingistollurinn værisjerstakt gjald og sjerstaklega
heimtur, og væri því auðvelt að breyta honum, án þess að hafa það I sambandi við
breytingar á öðrum gjöldum.
Það mundi
verða mjög vinsælt fyrir alþingi hjá alþýðu,
ef það nú legði .talsvert fje til gufuskipsferða
og vegabóta f landinu, eins og fjárlaganefnd-

in rjcði til, en þó jafnframt ljelli gjöldum á
landsmönnum,
þó auðvitað væri, að þingið
mætti eigi líta á vinsæld ina, ef eigi væri nægilegt fje fyrir hendi til þessa.
það mætti
skoða oss Íslendinga sem frumbýlinga j en
kynlegt mundi það þykja af frumhýlingi, að
safna peningum á kistubotn sinn. en búið
þarfnaðist ólal margra hluta, er eigi væru til,
og byrðarnar fjölda margar, er þyrfti að Ijetta.
Grímur Thomsen kvaðst vilja bæta því
við, að alþingistollurinn yrði eigi talinn með
hinum almennn tollum, og hann væri ekki
einu sinni hafður til allra þarfa alþingis. Allir
vissu, að konungsfulltrúanum
hefði verið
goldið beinlínis úr landssjóði,
En sjer í
lagi kvaðst hann vilja taka það fram, að alþingi ætti að af nema toll þennan, ekki til
þess að gjöra eitt alþingi eða einstaka þingmenn vinsæla, heldur alþingisstofnunina f
heild sinni, Það væri þeim kunnugt, sem
verið hefðu á manntalsþingum,
að einatt
mælti þar heyra kvartanir yfir þvi, "að verða
að gjalda svona mikið, til eins gagnlílillar
stofnunar, sem alþiogi er ••, eins og þeir orða
það. Þótt hann nú fyrir sitt leyti áliti ekki
þessa hugsun rjella, þá væri þó æskilegt, að
slíkar hugsanir hyrf-u úr meðvitund. þjóðarinnar.
það var þvi næst samþykkt með 20 atkvæðum, að málið gengi til 2. umræðu.

Breytingaruppástunga
við frumvarp til laga um að af nema alþingistollinn.
Bætist við svo látandi :
3. grein.
Allan kostnað við alþingi skaleptirleiðis
greiða úr landssjóði.
Jón Sigurðsson.
Grímur Thomsen.
Einar Ásmundsson.
Snorri Pálsson,
þórarinn Böðvarsson. Þorlákur Guðmundsson.
B. Sveinsson.
Tryggvi Gunnarsson •.
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FYRST A UMRÆÐA
f efri deild alþingis.

ÖNNUR UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.

Á 39. fundi efri þíugdeildarinnar,
17.
dag ágústrnán.,
kom samkvæmt
dagskránni
til fyrstu umræðu
frumvarp til laga um að
af nema alþingistollinn,
og hafði þvi verið
útbýtt á fundi daginn áður, eins og það var
samþykkt af neðri deild þingsins.
Þórður Jónasson sagði,
að sjer þætti
þetta mál of snemma upp borið,
því að nú
væri einmitt
verið að ráðgjöra
að breyta
skattalögunum
f heild sinni, sem þetta mál
óneitanlega
heyrði undir.
Alþingistollurinn
væri heldur ekki mikið gjald,
og hefði eigi
ofþyngt neinum hingað til, enda hefðu engar
kvartanir heyrzt yfir honum.
Eirikur Kúld kvaðst engan veginn geta.
verið samdóma hinum I. konungkjörna
þingmanni, þvert á móti kynni hann hinni heiðruðu neðri deild þakkir fyrir að hafa hrein
þessu máli og samþykkt þetta frumvarp.
Að
þessi tollur væri eigi illa þokkaður, yrði hann
að bera til baka.
Sj el' væri fullkunnugt
um
það. Raunar væri það annað gjald, er væri
óþokkasælasl
líklega allra gjalda, en það væri
skatturinn
til sýslumanns;
en næstur honum
gengi óefað alþingistollurinn.
Þetta væri líka
eðlilegt,
því að tollur þessi hefði sannarlega
fleiri ókosti, en kosti, enda væri það eigi satt,
sem hinn 1. konungkjörni
þingmaður hefði
sagt,
að tollur þessi væri lítill og munaði
ekkert um hann.
Reynsla
sín færi í allt
aðra átt, og til dæmis vildi hann taka það,
að hann þekkti einn jarðeiganda,
er hefði
f'RIÐJA UMR~ÐA
einu sinni goldið allt að 50 rd eða 100 krónf neðri deild alþingis.
ur f þessu skini.
Hann bæði og þingmannÁ 39. fundi neðri deildar alþingis, 14. dag inn vel að athuga, að það mundi koma sjer
vel, að Ijetta af einum einasta tolli, meðan
ágústmánaðar,
kom samkvæmt
dagskránni
frumvarp til lllga um að af nema alþingis- á hinn bóginn væri æ að þyngjast álög urnar
og það væri heppilegt, að þetta
tollinn til 3. umræðu.
Var frumvarpið sam- á bændum,
óvinsælasti
tollurinn.
Neðri
þykkt umræðulaust
með 18 atkvæðum,
og væri einmitt
deild þingsins hefði og fallizt á þetta frumvar síðan sent efri deildinni.
varp,
og mundi hún varla hafa gjört það,
hefði hún eigi sjeð næg ráð fyrir hendi, að
landssjóðurinn
bæri eigi hallann fyrir þá sök.
Ef menn vildu eigi sannfærast
um það, gætu
Á 37. fundi

neðri deildar alþingis,
12.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu frumvarp til laga um að af
nema alþingistollinn.
Grímur Thomsen sagði, að breytingaruppástungan
væri runnin af þvi, að máske
væri efasamt, af hvaða sjóð skyldi greiða alþingistollinn.
Það væri meining uppástungumanna, að hann skyldi greiða af landssjóði,
án þess siðar að jafna honum niður á landsmenn. Þannig hefði áður verið um útgjöld
til konnngsfulltrúa,
að honum
hefði verið
goldið af landssjóði,
án þess landssjóðnum
~efði verið endurgoldinn
sá kostnaður.
þessi
uppástunga
væri því einungis
til að gjöra
frumvarpið ljósara.
Þá var gengið til atkvæða, og var
I. grein
frumvarpsins
samþykkt með 20
samhljóða atkvæðum.
2. grein
frumvarpsins
samþykkt
með 20
samhljóða atkvæðum.
3. grein, breytingaruppáslungan
samþykkt
með 20 samhljóða atkvæðum.
Frumvarpið
f heild sinni samþykkt með
20 samhljóða atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Að það gengi þannig orðað
til 3. umræðu, var samþykkt með 20 samhljóða
atkvæðum.
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menn skoðað nefndarálit
fjárlaganerndarinnar, og sannfærst um, að hún hefði sjeð ráð
fyrir þessu.
Þótt nú væri beðið þess, að
skattamálið kæmist I bing, mundi ekki betra
taka við; þvi að þá legðist tvöfalt gjald á,
þegar tekjuskatturinn
væri fyrst lagður
á
jarðareigendur
og síðan
alþlnglstollurinn,
Væri þá eigi annað fyrirsjáanlegt,
en að
enginn mundi vilja jörð eiga, heldur selja
eigur sinar I lobligalioniro,
þvi að þær væru
þó alla daga fri ar. Hann vildi þvi alvarlega
mæla með því, að þetta frumvarp væri samþykkt af deild þessari.
[,andshöfðingi
kvaðst að þessu sinni
ekki geta verið samdóma
hinum háttvirta
varaforseta,
Hann ætlaði, að bann hefði misskilið orð hins 1. konungkjörna
þingmanns.
Meining hans hefði eflaust verið sú, að fresta
málinu, vegna þess að það væri of snemma
uppborið.
þessu
kvaðst bann IIka vera 111veg samdóma;
þvi að einmitt nú lægju fyrir
þinginu bænarskrár,
er færu fram á, að tekið
yrði til yfirvegunar skaUamálið i heild sinni,
eg sljórnin
sjálf hefði i hyggju að leggja
það mál fyrir alþingi 1877. þar sem nú
þannig þetta mál lægi fyrir, að endurskoða
skattalögin
f heild sinni, væri þetta mál líka
alveg ótímabært, og gæti ekki leitt til annars,
en að tefja fyrir skattamálinu
I heild sinni.
Hann kvaðst því ráða þingdeildinoi
til, að
láta ekki þetta mál ganga til annarar umræðu.
Ásgeir Einarsson sagðist ekki geta ætlað, að þetta mál væri of snemma upp borið.
það sem í sjálfu sjer væri gott, þætti sjaldan
of snemma koma. Sagt hefði verið, að aldrei
hefði kvartað verið undan þessum tolli; en
menn mundu munn 8\"0 langt, að þrisvar
sinnum
áður hefði verið reynt
að breyta
honum hjer á þingi. Þetta hefði að vísu eigi
tekizt,
en nú væri hinn rjetti tími til kominn, þar sem alþingi væri búið að fá löggjafarvald.
Enga ástæðu sæi hann heldur til
að bíða eptir skattalögunum.
Það væri orðin nóg toJlaOækja, þó einn möskvino væri af
tekinn.
Það væri lika aðgætandi,
að landssjóðnum væri ekkert íþyngt með þessu, að
öllu leyti, þvi að, eins og nú væri, þyrfti
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landssjóðurinn
að borga út aptur
nokkurn
hluta af alþingistollinum.
Svo væri og það,
að eptir því, sem hann nú væri lagður á,
kæmi hann næsta ójafnt niður, þar sem margar jarðir sllppu frýjar, en nú befðu allar
jafnan aðgang
að þinginu,
hvort þeir væru
jarðeigendur
eða ekki, þetta hefði verið öðruvfsi þegar tollur þessi hefði verið lagður á.
þingmaður
Barðstrendinga
hefði nú ljóslega
sýnt fram á, hvað hann gæli orðið hár.
Ekki gæti hann heldur ætlað, að ráðgjafinn
mundi leggja á móti þessu máli;
bonum
mundi ekki þykja neinn slægur I því, og þvf
síður að taka þá ábyrgð upp á sig, er af þvf
gæti leitt.
Torfi EinarBSon sagði, að sig minnti ekki
betur, en að á síðast liðnu þingi hefði komið
frumvarp frá sljórninni,
er hefði farið I þá
átt, að breyta alþingis tollinum, svo að af þvf
mætti sjft, að benni þætti hann eitthvað óviðfelldinn.
Enda sæi hann enga ástæðu til
að fresta þessu máli.
Stjórnin hefði líklega
hugsað sjer, að þessir tollar, er áður befðu
verið taldir, yrðu lagðir til undirstöðu, nefnilega að jafnað væri jafnmiklu á fasteign og
lausalje, en þá mættu gjöldin eigi aukast úr
annari átt. Allir vissu, hve mikið sýslusjóðir og amlssjóðir hefðu að bera.
Hjer I þessu
máli væri einkum að athuga sambandið milli
tolla og beinlinis
skatta.
Mundi þá ekki t.
a. m., þegar alls væri gætt, eins vel til fallið að sleppa
alþingis tollinum, en að I stað
hans kæmi tóbakslollurinn,
þvi að það væri
sanngjarnara,
að nokkuð væri borgað af munaðarvöru.
en a~ 'leggja jafnt og stöðugt á
þann stofn,
er væri eini Iffsvegur manna.
Hann vildi nú ekki nefna það, sem þyngst
lægi á, en það væru sveilarútsvörin,
og þegar
hitt allt bættist ofan á, væri von, að menn
vildu einhverju á ljetta,
Sighvatur Árnason kvaðst lýsa þvi yfir,
að hann væri hlynntur þessu máli, og hefði
sjer eigi orðið hughvarf við ræðu hios bæstvirta landshöfðingja.
Helztu ástæður sínar
fyrir þvi, að vilja hlynna að þessu máli, væru
þessar.
Fyrst sú, að alþingistollurlnn
væri
óvinsæll, en það væri aptur af þeirri ástæðu,
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að bann væri eigi lagður nema á einstaka
menn, þar sem bann væri mestmegnis lagður á bændaeignirnar
og tausarjeð.
í öðru
lagi væru allir þessir tollar svo saman brúgaðir, að brýn þörf væri á, að kippa einhverjum þeirra burtu, bæði í tilliti til jafnaðarsjóðanna, sýslu- og sveitarsjóðanna, sem
öllu v~ri brúgað á, og Iib jarðeiganda, sem
bera mestar sveilarbyrðarnar.
Enn vildi hann
færa fram sem ástæðu þá skoðun slna, að
landssjóðurino ætli að rjettu lagi að bera
út,jöld hins
löggefanda þings,
og hann
haðst Imynda sjer, enda vona, að þegar
hin nýju skattalög kæmust á, að hlutfallið
fyrir landskaltinum
mundi verða sanngjarnt;
með þvi hyrfi ójöfnuðurinn á þessum tollgjöldum. þella mál væri alls ekki of snemma
upp borið, þvi að áriðandi væri að nema
sem fyrst I burtu hin misjöfnu gjöld. Hann
mundi þvi eigi hika við, að gefa þessu máli
atkvæði sitt.
Stefán Eiríksson sagði það mundi óþarfi, að halda langar ræður um þetta mál.
Engum mundi geta blandazt hugur um, að
gefa þvi atkvæði sitt, og ætti neðri deildin
sannarlega þakkir skyldar fyrir að bafa komið
þessu máli fram.
Hinum háttvirta I. konungkjörna þingmanni hefði raunar eigi geðjast að þvi. Annað mundi þó hafa orðið ofan á hjá honum, hefði verið um embættislaunamálið að ræða, en af þvi nú ætti að
IjeUa litið eiU á bændum,
þá væri ekki við
það komandi. Aðalástæðan væri sú fyrir þvi,
að engin hætta væri við, að af nema alþingistollinn, að fjárlaganefndin
hefði fært ljós
rök að þVt, að landssjóðurinn gæti vel borið
þessa breytingu, og þar kostnaður sá, sem
leiddi ar alþingi, væri landsbúum öllum jafnt
, hag, þá væri það sú eðlilegasta tilhögun, að
kostnaðurinn einmitt greiddist úr landssjóði.
Hann vonaði því, að þetta frumvarp næði
rram að ganga.
Bet'fl\'r ThQrberg sagðist ætla að gjöra
grein fyrir því, hvers vegna hann mundi
gefa atkvæði sitt móti frumvarpi þessu; það
væri eigi það, að gjald þetta væri ekki óvinsælt, heldur hitt, að hann væri eigi sann-

færður um það, að landssjóðurinn mætti vera
án þessa gjalds, þvi þó að yfirlitið yfir fjárlögin sýndi allmiklar leyfar, þé væru aptur
hins vegar mörg frumvörp eptir, sem hefðu
I sjer talsverð gjöld fólgin.
Svo virtist sjer
heldur ekki liggja svo mjög á, að fá þessu
breytt.
Eiríkur Kúld sagðist eigi geta verið
samdóma um það, að landssjóðurinn
eigi
mætti missa þetta gjald, þar sem hann þó
missti það óbeinlínis, það væri hjer um bil
1f& partur af öllum jörðum,
sem eigi greiddi
neitt gjald, og af 'I.•pörtum, sem eptir væru,
borgaði landssjóðurinn aptur ryrir að nokkru,
a: klallstrajarðirnar, og væri þetta þess vegna
að mestu leyti einungis að færa úr einum
sjóð f annan.
Gjald þetta væri þvi, eins og
nú háttaði, bæði óþokkasælt og ósanngjarnt,
og þar við bættist, að það væri opt lítt mögulegt fyrir greiðendur,
að láta það af hendi,
þar sem það vanalega væri heimtað f peningum; svo væri að minnsta kosti á Vesturlandi og líklega viðar.
Jón Hjaltalín sagðist akkl vita, hvað væri
rjett eða rangt í þessu efni, og vildi hann
þvi helzt láta standa við hið gamla, einkum
þar sem hann væri hræddur um, að landssjóðurinn eigi mætti vera án þessa gjalds.
Forseti Ijet þá ganga til atkvæða f málinu, og var með 8 atkvæðum samþykkt, að
það skyldi ganga til 2. umræðu.
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ÖNNUR UMRÆÐA
I efri deild alþingis.
Á 4 I. fundi efri þingdeildariunar,
19.
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni
lellið fyrir
til annarar
umræðu frumvarp til laga um að af nema alþingistollinn.
Umræðulaust var gengið ti1 atkvæða iþvi
máJi, og fjell atkvæðagreiðsla þannig:
1. grein óbreytt samþykkt með 9 atkræðum.
2. grein óbreytt samþykkt með 9 atkvæðum.

3. grein óbreytt samþykkt með 9 atkvæð- ur væri a1þingislollur á húseignir í Reykjaum.
vik, einkum þar sem þau nú væru öll orðin
Að frumvarpið þannig óbreytt gengi iii þriðju assúreruð.
En úr þvi nú frumvarp þetta
umræðu, samþykkt með tO atkvæðum.
væri komið svo langt á leið, að eigi yrðu
gjörðar breytingar við það, þá vildi hann
helzt gefa þvi atkvæði sitt; því að hann fengi
eigi sjeð, að landssjóðurinn
væri eigi fær
r,RIÐJA UMRÆÐA
um að missa af þessari lekjugrein eptir áf efri deild alþingis.
ætluninni i fjárlögunum, og breytingaruppávið fjárlögin benti
Á H. fundi efri þingdeildarinnar,
21. stunga landshöfðingja
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni einnig iiI, að svo væri.
Jón Hjaltulín kvað þetta vissulega vera
tekið fyrir til þriðju umræðu frumvarp til
íhugunarmál,
og vildi hann ráða þinginu til,
htga um að af nema alþingistollinn.
/Jórlur Jónasson kvaðst hafa látið f ljósi, að taka vel undir það, þar sem sagt hefði
þegar mál þetta hefði verið seinast rætt f verið, að megn óánægja væri yfir tolli þessefri deildinni, að málið væri borið upp of um, og að hann legðist mjög þungt á suma
snemma, og að það hefði verið rjettast, að menn. Fyrir því vildi hann gefa atkvæði sitt
láta það bíða þess tíma, að Skattalögin, sem fyrir því, að tollur þessi yrði af numinn,
nú stæði til að yrðu umsköpuð,
kæmust f enda kvað hann eins nærri liggja, að lagður
þingið, og hefði sjer gengið það heitt til, að væri tollur á ýmsan óþarfa og munað, sem
landssjóðurinn
mundi ekki geta misst af eigi væri IiI annars en útsjúga landið. Það
þessari tekjugrein, sem mundi nema 72,000 væri jafngott, að þessar vörur fengju dálítið
krónum; hann hefði styrkzt í þessari skoð- sýnishorn af tolli. Ef tollur þessi væri eigi
un slnni við orð landshöfðingjans, sem hefðu af numinn fyr en t 877, þá kynni það að
farið í sömu átt, eptir því sem sjer hefði valda óánægju; hann rjeði því til að sýna
skilizt; hann áliti hjer þvi varlega farandi; þessa lilhliðrunarsemi við landsmenn; það
það væri ekkert hættulegt i blðinni, því að gæti enginn neitað þvi, að tollur þessi kæmi
alþingistollurinn
væri lítill, og kæmi jafnt mjög misjafnt niður, og væri mjög ísjárniður á greiðendum eptir efnum og ástandi; verður, eins og honum væri nú hagað.
Bergur 'l'horberg kvað það mjög atað yfir honum væri kvartað, hefði hann ekki
hugavert
að af nema nú alþingislollinn; það
enn heyrt, þó svo kynni að vera, en ekki
væri
kunnugt,
~ breyta ætti skattalögunum,
væri hann þó hærri, en 2-3 skild ingar af
og
Iyndist
sjer,
að biða ætti eptir þvi; það
hverjum ríkisdal afgjaldanna af fasteignum
eiganda.
væri mikilvæg ástæða, að landssjóðurinn mætti
Torfi Einarsson
kvaðst hafa látið álit ekki vera án alþingistollsins; hann vildi spyrja,
sitt í ljósi við fyrri umræður máls þessa. En hvort þinginu væri fullkomlega ljóst, hvillk
hvað því viðviki, að landshöfðinginn væri áhrif það hefði á tekjurnar í fjárlagafrumvarpkunnugur landssjóðnum,
þá væri eigi síður inu, ef hann væri tekinn af. Leifarnar væru
hreppstjórinn kunnugur sveitarsjóðnum, og nú, eptir því sem gjört væri ráð fyrir í fjáramtmaðurinn amtssjóðnum, og þetta væri því lagafrumvarpinu, t 27,000 krónur; nú mundu
engin ný ástæða.
Hann ætlaði eigi að fara missast 60,000 krónur, ef tollurinn væri af
að taka upp aptur sambandið milli tolla og numinn, og yrðu þá eptir að eins 67,000
skatta, heldur vera stuttorður að þessu sinni, krónur, og væri það allt of lítil upphæð, einkum þegar litið væri til þess, að sumar tekjog eigi tala meira.
Benidikt Kristjánsson
sagði, að ef það urnar væru settar of hátt, svo að varla mælti
hefði eigi verið um seinan, þá hefði hann búast við, að þær næðu þeirri upphæð, 1.a. m.
Enn fremur vildi hann
æLlað að koma með þá breytingu, að lagð- brennivínstollurinn.
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taka það fram til sönnunar máli sínu, að, ef
landssjóðurinn ætti að geta keypt nýjar fasteignir, S\'O sem silfurbergsnámann { HelguslaðafjaUi, þá mundi hann eigi mega vera
án þessarar tekju greinar ; og fyrir þessar
sakir yrði hann að vera á móti þessu frumvarpi.
Benidikt Kristjánsson kvaðst vilja minna
þá þingmenn, er bæru kvíðboga fyrir þvi, ef
landssjóðurinnmissli
af þessari tekjugrein,
á það, að svo liti út, sem landssjóðnum endurbættisl fje það, sem ætlað befði verið til
byggingar .. eða viðgjörðar dómkirkjunni,
og
það mundi hjálpa til, að hann gæti borið
þann fjármissi, er leiddi af því, að taka af
þennan umrædda toll.
Eiríkur Kúld kvaðst viljagela þess viðvíkjandi orðum hins háttvirta a. konungkjörna
þingmanns, er hann hefði sagt, að afgangurinn yrði of lítill, að hann væri eigi samdóma honum í þvi, og yrði hannað ætla,
að nóg væri f þetta sinn. lagt til viðlagasjóðsins. þar sem hinum háttvirta 1. konungkjörna þingmanni hefði þótt mál þetta
of snemma upp borið. og hefði viljað láta
það bíða eptir skauanerndínní, þá væri honum það að segja, að skattanefndin mundi
verða fegin, ef þessum óþokkasæla steini væri

rutt úr götu fyrir henni j hann væri svo óþokkasæll, og yrði enn óþokkasælli, þegar
skattalögin kæmust á. Hann kæmi einnig
mjög ójafnt niður á mönnum, og einnig yrði
þess að gæta, að peningaekla væri svo mikil,
að menn varla gætu borgað smá tolla, en
þessi tollur yrði eigi borgaður, nema f peningum. það talaði þvi öll sanngirni fyrir því,
að þingið tæki hann nú þegar af.
Þá tóku eigi fleiri Iii máls, og var þá
frumvarpið borið upp Iii atk væða, og samþykkt með 9 atkvæðum,
Gat forseti þess,
að það mundi verða afgreitt til landshQfðingja,
og var það nú þannig orðað:
LÖG
um að af nema alþingistollinn.
I. grein.
Alþingistollurinn skal af numinn sem
sjerslakt gjald til landssjóðs.
2. grein.
Frá sama Uma er opið brj ef frá 18. júll
1848 úr lögum numið.
a. grein.
Allan kostnað við alþingi skal eptirleiðis
greiða úr landssjóði.

X.

FJÁRKLÁÐAMÁLIÐ.
1.
upp á breytingum á þeim, ef þurfa
þykir.
UPPÁSTUNGA
um ályktun viðvíkjandi t]árkláðanum.
Á 8. fundi neðri þingdeiIdarinnar,lO.dag
Frá nefnd þeirri, er sett hefur verið f neðri
deild alþingis til að íhuga bænarskrár til al- júlímánaðar, skýrði forseti frá, að til sfn væri
komin uppádunga til ályktunar viðvíkjandi
þingis.
fjárklálJanum frá bænarskráanefndilini, og var
Neðri deild alþingis ályktar, að nefnd uppástungunni útbýtt meðal þinideildarmanna.
Á næsta fundi,12.
s. m.,·varsamþykkt
eptir
sje kosin af þingmönnum.
1. Til að safna skýrslum um það, hverelg uppástungu forseta að hafa ehía umræðu um
. hinum gildandi lögum um fjárkláða hef- uppástungu þessa til ályktunar.
ur verið fram fylgt.
2. Til að endurskoða lög þQssi og stinga
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og greitt
haustrjettir

i neðri deild alþingis.
Á 10. fundi neðri deildar alþingis, 13.
dag júlímánaðar, kom til umræðu uppástunga
til ályktunar
viðvíkjandi
fiárkláðanum.
Samkvæmt uppástungu BenidiUs Sveinssonar var í það mál kosin 7 manna nefnd, og
voru það þessir:
Benidikt Sveinsson með 18 atkv.
Hjálmur Pjetursson
18Páll prestur Pálsson 16Þórarinn Böðvarsson 15Jón Sigurðsson
14 Stefán Stephensen
13 Eggert Gunnarsson
12 í nefndinni var Jón Sigurðsson kosinn
formaður, en Benidikt Sveinsson skrifari og
framsögumaður.
.

2.
FRUMVARP
til laga um útrýmingu hins sunnlenzka
fjárkláða.
Frá nefndinni f fjárkláðamálinu.
1. grein.
Reykjavikur lögsagnarumdæmi, Rosmhvalaness-, Hafna-, Grindavfkur- og Selvegshreppum,
að með taldri þorlákshöfn,
samt
Ölfushrepp norður fyrir Hjallahverfi, og Álptaneshrepp fyrir sunnan Hafnarfjörð skallógað
öllu íje - sjúku sem heilbrigðu - fyrir árslok 1875.
2. grein.
Áður en íje er légað f sveitum þessum,
skal samin um það nákvæm skýrsla eptir
kyni, tölo og aldri; því næst skal fjell virt
samkvæmt grondvallarreglunni
í tilskipun 4.
marz 1871 2. grein þannig, að tveir þriðjungar af miSmuninum á almennu gangverði
fjárins, eins og það kemur fyrir, ef heilbrigt
tæri,
og frálagi þess bætist eigendum. Skaðabótagjaldi þessu skallaodsbðfðingi
jafna
niður á allt landið eptir fjárframtali, og skal
það innheimt á manntalsþingum
vorið 1876
Í

hlutaðeigendum
14 dögum fyrir
sama ár.
3. grein.
t öllum öðrum sveitum millum Hvítár r
Borgarfirði og Hvítár og Brúatár
I Árnessýslu skal hverri sauðkind tafarlaust lógað,
sem nokkur kláðavottur finnst i, þangað til
hálfur mánuður er af vetri; en finnist kláðavottur eptir þann Uma f einhverri sauðkind
fram að nýári 1876, skal öllum þeim fjárflokk lógað, sem kláðakindin finnst f.
Um þetta íje skal gjöra skýrslu, virða
það og endurgjalda á sama hátt og sagt er
I 2. gr.
4. grein.
Nú finnst kláðavottur i sauðkind eptir
nýár 1876 hjá einhverjum fjáreiganda eða
búanda, og skal þegar öllu {je hjá honum
lógað skaðabótalaust, enda skal hver sá, sem
baðar, eða ber i (je sitt eptir þann Uma og
til malmánaðarJoka, Alitast að bara vanrækt
lækningar og hirðingo sauðfjár slns, og skal
öllu fje hans eigi að síður lógað án skaðabóta.
5. grein.
Komi kláðakind inn II annars manns
land, er hún þar rjettdræp, en halda skal afurðum hennar til haga fyrir eiganda, sem
föng eru á.
6. grein.
þess skal vandlega gætt, að allt sóttnæmi sje numið burt úr fjárhúsum þeim,
sem kláðafje hefur verið í á næstliðnum
vetri, ella skulu þökin rifin af þeim vetrarlangt. Ull og skinn ar kláðafje, sem lógað
hefur verið, svo og klæði þeirra, sem handleikið hafa kláðafje, skuln rækilega þvegin,
svo sóttnæmið geti eigi dreifI' út. t sveitir
þær, Bern ræðir um f 1. gr., má eoga sauðkind reka tillifs fyrri en um veturnætur 1876,
enda skulu til þessa tíma allir fjárflutningar
bannaðir yfir ár þær, sem nefndar em f 3.
grein.
Sleppi nokkur sauðkind að Ólörom
yfir ár þessar, II hvern bóginn 16m erl skal
hún rjettdrap á þann hátt, sem segir í á.
grein.
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7. grein.
Allt það fje Hvftánna á millum, sem
ræðir um i 3. grein og er f heimalöndum,
skal nákvæmlega skoðað f haust komandi,
viku fyrir fyrstu fjallgöngur. Þegar búið er
að skilja úr rje það, er kláðavottur
finnst'
og lóga skal, eins og áður er sagt, skal það,
sem eptir er fjárins, þegar haðað, eða borin { það vandlega tóbakssósa.
Yfir allt fjell
hjá hverjum búanda skal samin skrá eptir
tölu fjárins og tegund.
A sama hátt skal að öllu leyti farið með
(je það, sem af fjalli heimtist, hvort sem
það Ilnnst f fjallsöfnum, eptirleitum eða ti
annan hátt, enda verður að baða það fje eða
bera {það, áður en það nær samgöngum
við heimafje. Þó er það fje undanþegið böðun og tburðl, sem tafarlaust er tekið til
slátrunar.
8. grein.
f annari, fimmtu og áttundu viku velrar skal allt fje Hvítánna á millum enn vandlega skoðað, og að öðru leyti farið með það
á sama hátt, sem nú var sagt um böðun og
lögun fjárins. Fjáreigendur skulu við hverja
skoðun undir eiðstilboð gjöra grein fyrir
fjártölu sinni, og skal þess getið , skrám
þeim, sem áður eru nefndar. Einnig skulu
skrárnar bera með sjer, hjá hverjum búendum kláðakindur hafi fundizt og hve margar
við hverja skoðun fjárins, enda skal sjerhver
fjáreigandi skyldur til að láta allar sínar sauðkindur til skoðunar, og sjeu þær rjettdræpar
ella, þó á sjálfs hans landi sjeu.
9. grein.
Hreppstjóri í hverjum hreppi skal í sameiningu við hreppsnefndina framkvæma skipanir þær, sem taldar eru f lögum þessum,
og skal hreppstjóri með einum hreppsnefndarmanni eða tveir hreppsnefndarmenn I senn
gjöra virðingu þá, sem ræðir um f 2. og 3.
grein. Hreppstjóri skal annast um að semja
glöggva og nákvæma skýrslu um allt, sem fram
fer í hreppnum viðvlkjandi framkvæmd á lögum þessum, og skal hann til þess hafa bók
sjer.

t hana skal og rita fjárskrár þær, sem
áður getur um.
Hreppsnefndin annast um, að næg læknaJyf og böðunaráhöld
sjeu til I hreppnum, og
getur hún, ef nauðsyn ber til, skuldbundið
sveltarsjéðlnn til borgunar lyfjunnm, sem um
er samið.
10. grein.
Hreppstjóri og hreppsnefndarmenn skulu
fá borgun fyrir starfa sinn samkvæmt 3. grein
f tilskipun 5. janúar 1866. Auk þess ákveður alþingi þeim sæmilega þóknun úr landssjóði, að loknum starfa þeirra, sje hann vel
af hendi leystur, og kláðanum gjörsamlega
rýmt burtu úr hreppnum.
11. grein.
Nú sýnir fjáreigandi, hreppstjóri eða
hreppsnefndarmaður
hirðuleysi eða óhlýðni
gegn lögum þessum, eða þeim nákvæmar]
ráðstöfunum,
sem gjörðar verða samkvæmt
þeim, og skal hann þá greiða 20 til 200 kr.
sekt eptir atvikum.
Eigi hreppstjóri eða hreppsnefndarmaður f hlut, skal honum og vikið frá starfa sínum, og annar settur I hans stað.
Að öðru skal 7. gr. f tllsk, 5. janúar
1866 gilda um þetta efni.
Sje öðrum trúað fyrir erindi viðvfkjandi
fjárkláðanum, og hann vanræki það, skal
hann og sæta fjársekt eptir málavöxtum.
Þeim, sem með sönnu ljósta upp broti eða
hirðuleysi gegn lögum þessum, skulu greiddar 10 -40 krónur úr sjóði þess hrepps, er
sök liggur á, enda greiði sá sömu sekt til
hrepps þess, er fyrir verður, sem á nokkurn
hátt tálmar eða brýtur reglur þær og ráðstafanir, sem gjörðar eru til framkvæmdar lögum þessum.
Sektir eptir þessari grein renna að öðru
leyti i landssjóð.
12. grein.
Sá, er fyrir sök er hafður eptir lögum
þessum, skal eiga rjett á að kjósa um, hvort
hann vill hlýta úrskurði nefndar þeirrar, sem
um er rætt f 15. gr., eða úrslitum dómstólanna.
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En vara forseti gekk aptur til forseta, stað hans.
Framsögumaður
(Benidikt
Sveinsson)
gat þess, að það hefði verið hið annað atriðl I ætlunarverki
nefndarinnar,
að endurskoða gildandi lög um fjárkláðann;
nefndarírumvarpið hjeldi sjer við þessi lög; það
byggði líka á gefnnm sögulegum
grundvelli,
á viðburðum, sem verið hefðu undirrót þess,
að laga þessi lög: tilskipunina 5 jan. 1866 "sem byggði á þvi, að lækna og verja með
því þessum sjúkdómi
- og tilskipunina 4. marz
18i I, er bætti því við, . að lóga þvi fje, er
eigi yrði frelsað nje læknað.
þannig væru
tvö meðul heimihið með gildandi lögum, en
tilgangurinn
með þessu frumvarpi
væri,
að
grundvalla skarpari skipun á báða bóga; enn
fremur yrði þess að gæta,
að nefndin hefði
eigi viljað breyta hlutfalli því, er ætli sjer
stað millum verkahringa
tjeðra lilskipana,
þvl
setti
það lækningar sem aðalreglu,
niðurskurðurinn
væri gjörður
að undantekningu.
Frumvarpinu
væri skipt I 2 katla.
I. katli
snerti lögun
fjárins eða lögin sjálf, 2. katli
snerti
framkvæmd
laganna og skipaði fyrir
nm lækningar,
og gengi út frá, að stjórnin
skyldi gefa þeim meira eptirlit.
Hann og
nefndin ímyndaði sjer eigi, að frumvarpið skyldi
nauðsynlega
standa
óbreytt,
heldur áskildi
sjer rjett til smábreylinga.
Landshöfðinginn
sagði:
Það mun
sjálfsagt vera tílgangur alþingis,
þegar það
óskar breytinga á hinum gildandi lögum, eða
að ný lög verði gefin, að gjöra þá frumvörp
þau, er þingið semur, svo úr garði, að mögulegt sje af stjórnarinnar
hálfu,
að aðhyllast
FYRSTA UMRÆÐA
þau og annast lögleiðslu þeirra.
þar sem
í neðri deild alþingis.
mjer virðist nú frumvarp það, er hjer liggur
sje, að
Á 14. fundi neðri deildar alþingis,
1i. fyrir, vera þess eðlis, að ómögulegt
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
þaðnokknrn
tíma verði lögleitt,
nema því
tekið til fyrsia umræðu
frumvarp til laga verulega verði breytt,
og þar sem jeg að
um .1trýmingu hins 'sumllenzka
fjrírkláða, öðru
leyti er nefndinni
samdóma um, að
og hafði frumvarpi þessu verið útbýtt á meðal nauðsynlegt
sje í þessu máli, sem snertir
þingdeildarmanna
á 12. fundi, 15. dag júlí- velferð landsins í heild sinni, og þess vegna
mánaðar.
Meðan á umræðnnni
stóð, gekk er hið mesta
áhngamál
bæði
alþingis
og
forseti úr íorsetasætlnu,
og settist á þing- stjórnarinnar,
að leita samkomulags,
skal jeg
mannabekkinn,
og tók þaðan þátt í urnræðiii þess,
ef mögulegt væri að ná því, leyfa
13, grein.
upp fyl'ir utan svæði
það, sem nefnt er r 3. gr., I'kal farið með
(jeð á sama hátt, sem segir I 1.-11. grein,
eptir því sem við á á hverjum stað.
14, grein.
Sú sveit, Rem fjárkláði er I og kýs heldnr að lóga öllu Oe sínu iii þess að losast
þegar við sýklna, skal eiga heimtingu á, að
fá skaðabætur
samkvs-mt 2. gr, enda sje þá
þeim reglum fylgt um lögun fjárins og varúð
gegn sóttnærni,
sem settar
eru í lögum
þessum,
15. grein.
Vald það og verkahringur , sem rplir
tilskipun &. jan. 1866, 4. marz 1Si I, og almennum reglum, heyrir undir sýslumann
og
amimann viðvíkjandi
framkvæmdum
þessara
laga, skal falið á hendur 3 manna nefnd,
Rem konungur skipar,
og fái nefndin konunglegt erindishrjef,
sem henni ber að breyta
eptir, þangað til hinum sunnlenzka
fjárklúða
er alveg út rýmt IÍr landinu.
1fí. grein.
!\lái, sem rísa út af brotum
gegn lögum þessum,
skulu rekin sem opinber lögreglurnál.
1i. grein.
Hreppstjórar
skulu tafarlaust
hirta lög
þessi á hreppasamkomnm,
I Reykjavík
skulu þau birt á bæjarþingi
- þá er þeir
hafa f('ngið þau í hendur,
og skal sú birting þ-lrra gefa þeim fullt lagagildi.

Komi fjárkláðinn

unni.
sætis
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mjer stuttlega að drepa á nokkur
þau atriði
i trumvarplnu,
er mjer virðast óaðgengileg,
en að öðru leyti fresta samkvæmt þingsköpunum,
að segja álit mitt um hin sjerstöku
atriði málsins til annarar umræðu.
l\Ijer virðist 1. grein - að jeg ekki tali
neilt um hin sjerstöku atriði hennar - alveg éhafandi;
því að bæði eru sve.tlr þær,
er nefndar eru, taldar upp af handahúfl,
og
þar að auki er ákvörðun sú, er greinin hefur inni að halda,
alveg umhoðslegs
eðlis.
"vl að löggjafarvaldið
getur nú sem stendur
ekki með neinni vissu dæmt um heilbrigðisástand sauðfjárins í þessum hreppum á þeim
tíma árs, sem greinin tiltekur.
þetta verður
ekki gjört nema á umboðslegan
veg, þ. e.
þegar fjárskoðanir
hara farið fram,
og ylir
höfuð að tala eiga lögin að gefa hinar almennu reglur,
en framkvæmdarvaldið,
umboðssljórnin
á að ákveða, , hverjum tilfellum
skuli neyta þessara
lagagreina.
br sem
greinin fer þess á leit, að lóga öllu fje, heilbrigðu ekki siður en sjúku, í þessum hreppUIII, skal jeg
leiða athygli hinnar heiðruðu
deildar
að 50. grein
sljórnarskrárinnar.
.Engan má skylda til að láta af hendi eigur
sínar nema almennings
þörf krefji, þarf til
þess lagaboð og komi fullt verð fyrir». En
frumvarpið stingur upp á 2/3 verðs,
einnig
fyrir heilbrigt
fje, og þetta getur að mínu
áliti ekki satnrlmzt
stjórnarskránni,
Einnig
mun ákvörðunin
I 17. grein
frumvarpsins
um birtingu
á lögunum
vera að minnsta
kosti mjög ísjárverð, þegar litið er Iii þess,
hvernig
lögin eiga að grípa inn í eignarrjettindi manna.
þegar jeg hugleiði níleiðingarnar, sem frumvarpið mun hafa í för með
sjer, þá fer það að vísu ekki fyrst Ilm sinn
lengra, en til niðurskurður
á ekki störu svæði,
og ef "ið það yrði numið staðar, lllundi það
af «natíonal-ökonémískum»
ástæðum
ekki
ómögulegt að aðhyllast írumvarpjð.
En það
fer langtum lengra, og að minni ætlun lengra
en þarfir landsins
geta leyft. þvi að það
sýnist miða til þess, að koma á almennum
niðurskurði
á öllu svæðinu millí Hvltánna en ef menn gjöra sjer ljósa hugmynd
um

það, hve mikið þvílíkur almennur niðurskurður mundi kosta landið,
bygg jeg, að koma
verði að annari
niðurstöðu,
en frumvarpið
stingur
upp á. Eptir búnaðarskýrslum
frá
fardögum 1874 var tala sauðkinda á því svæði,
sem hjer ræðir um, 35,320 auk unglamba.
En
eptir þ\1 sem stendur á með fjárframtöluna,
má ætla hina sömu tölu 2var eða 3var hærri.
I'að gefur að skilja, að á svæðinu mill. beggja
Hvítánna muni vera auk unglamba 70,000100,000 sauðkindur;
gjörum nú ráð fyrir,
að skaðinn verði IlÚ 6- 8 krónur fyrir hverja
kind auk óbeinlínis tjóns, er að minni ætlun
mun verða mikið, að minnsta
kosti helrningur af hinu tjóninu,
þá verður skaðabótaIljaldið á milli 420,000
og 800,000 krónur,
auk þess tjóns,
sem jeg kallaði óbeinllnis
tjón, ug sem eptir frumvarpinu
eigi verður
endurgoldið
eigendunum,
heldur eiga þeir
sjálfir að bera það, með því að þeir á árinu 1876 eiga ekki að hafa neinn arð af
sauðkindum, og yflr höfuð að tala hafa ekki neitt
sjer og sínum til uppeldis, að minnsta kosti
margir þeirra.
Jeg fæ ekki skilið, hvernig
suðuramlið
getur borið þetta tjón, án þess
að verða alveg eyðilagt, og jeg fæ ekki skilið, hvemig
landið í heild sinni getur borið
kostnað þann, er frumvarpið getur leitt til,
og heldur ekki hef jeg von um, að þessi
upphæð
eða verulegur partur hennar verði
greidd II manntalsþingum
vorið 1876, eins
og frumvarpið
stingur
upp á, en að eiga
þetta skaðabótagjald
á pappi rnum, mun ekki
nægja þeim, sem stjörnarskráin
heimilar fulll
verð eigna þeirra , þegar hið opinbera gjörir
þeim að skyldu að lála þær í tje.
Jeg hef fyrir mill leyti ekkert á móti
niðurskurðarráðstöfunurn,
ef þeim verður beitt
skynsamlega;
en jeg get ekki fallizt fl þær,
ef afleiðing þeirra verður, að leggja landið i
eyði, eða að minnsta
kosti stóran part af
landinu,
og 'þetta getur sannarlega orðið afleiðingin
af frumvarpi
þvi, er hjer liggur
fyrir.
þvi að þó að 1. grein snerti að eins
takmarkað svæði, sem að öllum "kindum ekki
befur meir en 8 -10000
sauðkindur,
þá mun
eptir 2" 3. og 4. grein, sbr. 13. og 14. grein,
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hæglega verða spursmál um niðurskurð á
70-100,000 sauðkindum eða fleiri, og þessu
tjóni getur landið ekki risið undir eptir minni
sannfæringu.
Þesl! vegna álft jeg mjer skylt,
að mótmæla þessu frumvarpi sem alveg óaðgengilegu frá stjórnarinnar hálfu. Þvi hún
á ekki síður en alþingið að taka hag landsins
I heild sinni til greina. Jrg hef ekki neitt
verulegt á móti mörgum uppástungum, þeim
er frumvarpið i öðrum greinum stingur upp
á, t. d. I 6. grein, að svo miklu leyti snertir,
hvernig eyða skuli söttnæminu, 17.og 8. grein
um fjárskoðanir, I 15. grein um það, að framkvæmdin á kláðalögunum verði ekki fyrir ótakmarkað tímabil, heldur fyrir ákveðið, 1. d. til
fjallgangnanna næsta vor, falin þriggja manna
nefnd á hendur,
sem konungur skipar, og
sem fengið verður konunglegt erindisbrjef;
en allar þessar ráðstafanir geta orðið framkvæmdar án nýrra laga og samkvæmt hinum
gildandi kláðalögum.
Jeg er einnig nefndinni samdóma um það, að hinum gildandi
lögum sje ábótavant, t. d. að sektir fyrir afbrot móti þeim verði að hækka, eins og frumvarpið stingur uppá í II. grein; einnig mun
vera tilefni til að breyta ákvörðunum I tilskipun 4. marz 1871 um skaðabótagjaldið
og niðurjöfnun þess á alla fjáreigendur landsins, og jeg skal fúslega styðja að þvi, að
þessum eða öðrum breytingum I líka áti
verði komið á með nýju lagaboði. Ef hin
beiðraða nefnd óskar þess, skal jeg vera fús
til að konferera við hana persónulega um
þær breytingar á frumvarpinu, sem jeg álít
nauðsynlegar
til þess, að gjöra frumvarpið
aðgengilegt frá stjórnarinnar hálfu, eða að
minnsta kosti svo úr garði gjört, að jeg geti
mælt með þvi. Því að það er sannfæring
min, að hinn beinas ti vegur til að upp rætu
kláðann muni vera sá, að stjórnin og alþingi leggist á eitt til þess, og að þess vegna
sje I þessu máli nauðsynlegt að vinna að og
ná samkomulagi milli alþingis og stjórnarinnar.
En einmitt þess vegna hef jeg álitið mjer skylt
að segja skýlaust og skorinort frá minni skeðun á þessu frumvarpi, vegna þess að það að
mínu áliti er svo úr garði gjört, að það getur

spillt málinu. Mjer hefur aldrei verið kappsmál, hvorki lækninga-aðferðin
nje niðurskurður, og er ekki enn.
Jeg get fram
fylgt báðum þessum ráðstðfunnm
eptir því,
sem mjer virðist í hverju einstöku tilfelli
skynsamara og haganlegra; en það, sem jeg
ekki get, hvorki f þessu máli nje öðru, það
er að tala eða breyta á móti sannfæringu
minni um það, sem er landinu f hag.
Jeg skal bæta þvi við, að jeg þann 12.
þ. m. hef tilkynnt amtmanninum I suðuramtinu skoðun mína um það, hvernig eigi
að framkvæma hin gildandi kláðalög að hausti,
og hvernig eigi að búa sig undir það; af
þessu brjefi, sem að öðru leyti mun verða
prentað í næsta blaði stjórnartiðindanna,
er
jeg sjálfsagt fús til að láta nefndlnui eptirrit
í tje, ef hún óskar þess,
til þess að hún
geti sjeð, hvernig jeg hugsa mjer að hinum
gildandi kláðalögum verði beitt, til þess að
gjöreyða kláða þeim, er enn er uppi hjer í
suðuramtinu.
Framsögumaður: Hann gleddist af orðum
landshöfðingja - þó hann oflofaði eigi frumvarpið - yfir því að eiga von á aðstoð hans
og samanburði við nefndina.
þó vildi hann
athuga við þau orð landshöfðingjans, » að frumvarp þetta, sjer i lagi I. og 3. gr. þess, væri
alveg óhafandi og þvi óaðgengilegt fyrir
stjérnina«.
Hann kvaðst eigi skilja í þessari bendingu, þingið væri eigi ráðgjafarheldur löggjafarþing, og svo framarlega sem
lögin fJellu inn undir að út rýma kiáðanum, yrði
það þó að vera aðgengilegra fyrir stjórnina,
heldur en þau lög, sem aldrei út rýmdu kláðanum; tjeðar greinir væru eigi óþarflega strangar, af þvi þær væru nauðsynlegar til tryggingar fyrir þvi, að kláðinn lifði eigi lengur; sú
ábyrgð hvíldi einungis á þinginu, að sanna,
að þau væru aðgengileg.
Landshöfðingi
hefði þá tekið fram, að I. gr. tæki til sveitirnar af handahófi, en það væri af því Vatnsleysuströnd af ógáti hefði fallið úr við prentunina, en aðalhugsunin fyrir fyrirmælum greinarinnar væri, að fjárrækt væri eigi aðalatvinnuvegur þessara sveita; þær hefðu fjeð
meira til gamans en gagns; þær hefðu eigi
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hús nje hey til vetrarins, og hjer við bættist það, að einmitt hjer á Suðurnesjum hefði
vagga kláðans staðið frá því fyrsta; búendur
færu frá fje sinu og sinntu ~jónum, en fjöllin lægju svo við, að ógjörlegt væri að hindra
samgöngur við heilbrigt fje annara sveita.
Allir hefðu út rýmt kláðanum á öllum öldum nema þessar sveitir með sjónum; landshöfðinginn áliti, að niðurskurður á þessu
svæði væri umboðslegs eðlis, en það hefði
eigi verið álit konungs 177 2, þegar hann
skipaði þá fyrir niðurskurð á öllu kláðasvæðinu ; hefði það verið viðáttu landsins að kenna,
að þetta hefði ekki getað orðið framkvæmt
allt i einu. Sjer hefði orðið alveg bilt við, að
landshöfðingi skyldi vitna til 50. greinar stjórnarskrárinnar, en svo vel vildi til, að þar væri
eigi lalað um kláðakindur, enda hjeldi hann,
að sú grein gengi út frá öðru; hún talaði
um, að láta af hendi eignir sinar tiI almennings- nota, og naumast væri þar talað um
allar eignir, allra-sizt skipaði þar fyrir, að
fjeð skyldi vera svo friðheilagt, að eigi mætti
lóga þvi, þegar almennings-velferð
krefðist
þess, og mættu þingmenn vel varast að láta
þessa mótbáru á sig fá. Landshöfðingi segði,
að 3. gr. frumvarpsins f afleiðingum sínum
bæri með sjer almennan niðurskurð - jú,
sannarlega, ef I öllu fjenu væri kláðavottur,
en annars næði þetta engri átt, og hvað
14. gr. snerli, lyti hún eigi að neinni sveit
fyrir innan Hvítárnar.
Forseti:
Eg verð að álíta eyddan þann
tíma, sem þingið ver til þess að semja ný
kláðalög, þar sem það áður hefur stungið
upp á þeirri fyrirskipan, sem fyrir löngn er
leidd I lög, og sýnist mega fullnægja án
breytingar, ef henni er fylgt; mjer hefur
sýnzt, að sá kláðí, sem menn hjer á seinni
tímum hafa borið sig svo mjög upp undan,
hafi yfir höfuð að tala verið svo vægur, að
hann hafi jafnan látið undan böðunum. hvar
sem við honum hefur verið snúizt og lögunum framfylgt; en I stað þess að fylgja
þeim fram með eindrægni og atorku, þá
standa menn eins og slegnir af hverri hinni
lausustu kláðarregn, sem þeir, er eigi vita
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sitt rjúkandi ráð. Mjer þykir það undra veri,
að nefndin hefur eigi varið tímanum, sem
henni var settur, svo sýnilegt sje, til að
starfa að þvi, sem þingmenn böfðu sjálfir
stungið upp á og ályktað að fela nefndinni
á hendur: að rannsaka, hvernig lögunum væri
framfylgt, og sarna skýrslum um það. Þingmenn eru þá, þegar þeir þola þetta, sjálfir
fyrstir til að rjúra sína eigin skipun. því
líka aðferð kalla eg överðuga þingnefndinni,
sem hefur fengið ákveðna skyldu að uppfylla.
t stað þess mælir hún nú með frumvarp, sem
mildasl er sagt, sem skáldið segir: "undarlegt samband af frosti og funa- ; hún segist
halda fram lækningum og hara þær fyrir aðalmið, eu heldur þó niðurskurði fram til
enn meiri þrautar en fyr, og leggur jafnvel
hegning við, ef baðað sje. Fjárrækt landsins kemst aldrei upp, meðan slikar aðfarir
eru hafðar, og framför fjárræktarinDar er þó
það aðalaugnamið, sem vjer viljum allir stefna
til. þvi náum vjer aldrei, meðan vjer byggjum á þvi, að kláðinn sje ólæknandi, þvi það
er víst og fullreynt, að hann er læknandi, og
þar að auki er það víst, að négir kraptar
eru til þess að framkvæma lekningarnar, ef
á það væri lagzl. Hjer er þá sýnilegur einn
kostur fyrir höndum, og það er sá, að vjer
allir saman, eins Iæknlngamenn og niðurskurðarmenn, sem á seinni tímum eru þó
farnir að sannfærast nokkuð betur um, að
lækningar sjeu eigi ómögulegar, leggjum
saman fylgi vorlog krapta, til að framfylgja
lækningunum af öllu afli. þó niðurskurðarmönnum kunni að þykja þetta hart, að láta
leiða sig til samkomulags hjer á þingi, þá
hlj tur þeim þó að \ era það augljóst, að þeir
fá að öðrum kosti engu framgengt nema til
enn meira tjóns, þvi það munu þeir sjálfir
játa, að ekki geta þeir sett af landshöfðingja
eða amtrnann til þess að koma fram þvi, sem
er mótbverfl lögum þeim, sem gilda, og
þeim ráðstöfunum, sem þar eru byggðar á.
þannig er augljóslega sá eini kostur fyrir
höndum, að bera sig saman við yfirvöldin og
leita samkomulags við þau, og þau hafa þegar sýnt sig fús á að styrkja til slíks sam-
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Vjer þekkjum, hvernig niðurskurðhefur lekizt að gjöra heil hjeruð
og sýslur óttafullar, svo vjer vitum, að fái!!t
ekki friður þeim megin, þá fæst ekki næði
til að hafa lækningar fram stöðuglega og til
fullra nota, þvi það verður ómögulegt
að
framkvæma neitt, meðan nokkrir menn halda
fram niðurskurði
og ógna með honum, og
aðrir kvíða fyrir, að niðurskurðurinn
muni
þó vofa yfir að síðustu,
og lækningar muni
þess vegna að engu gagni verða á endanum.
Reynslan ætti þó að vera búin að kenna
oss, að niðurskurðurinn
hefur hingað til
ekki annað gjört en hið stærsta tjón, með
þvi að eyða heilbrigðu
eða læknuðu fje að
mestu bótalaust;
og þó þessu frumvarpi
nefndarinnar yrði framgengt,
þá er ekki að
efa, að kláði yrði kominn upp aptur eptir
hálft ár; og jeg tek það fram, kjósanda
minna vegna, þeirra Ísflrðinga og min, að
jeg finn ekki neina ástæðu til, hvorki min
nje þeirra vegna, að samþykkja að taka þátt
f skaðabótum, sem eru byggðar á slíkum ályktunum og áætlunum,
sem eru öldungis í
lausu lopti, og hafa svo opt sýnt, að þær
væru lokleysa ein, byggð á öldungis röngum
hugmyndum
frá rótum, heldur yrði jeg
neyddur til að mótmæla slíkum ályktunum,
og skorast undan að eiga þátt I nokkrum
slíkum skaðabótum, ef uppástunga
nefndarinnar gengur fram, enda forðast hún varkárlega að taka á sig nokkra ábyrgð, eins og
nærri má geta, fyrir slíku áformi, sem eigi
verður sagt betra um, en að það sje fjarlægt allri mannlegri skynsemi, og hafi reynsluna al staðar á móti sjer, og einkanlega hjer
á landi aptur og aplur.
það votta bezt þær
sveitir, sem hafa skorið niður hjá sjer aplur
og aptur, og þó ekki haft frið nema um tíma,
og sumir menn eru orðnir öreigar þar fyrir
þessa skuld, sem voru áður bjargálnamenn
eða betur.
Að síðustu vil jeg taka það upp
aptur, að eptir minni ætlun er það hið hyggilegasta ráð í þessu máli, að leita samkomulags, o~ bera sig saman við landshöfðingjann og amtmanninn ( suðuramtinu, því með
þessu eina móti get jeg Imyndað mjer, að
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málalok in geti orðið svo góð, sem annars
mögulegt er; en að öðrum kosti neyðum vjer
stjórnina til að fá konung til að setja þvert
nei móti uppástungum
þingsins I þvi máli,
þar sem vjer höfum alstaðar flesta menntaða
menn lÍ móti oss og með stjórninni; en þetta
kalla jeg mjög óheppilegt
fyrir hið fyrsta
löggefandi þing vort, og vjer ættum sannarlega ekki að gjöra gyllingar til þess.
Framsögumaður
kvað, • svo bregðast
krosstrje
sem önnur trje.,
og þótti honum hörð orð forseta, .að aðgjörðir nefndarinnar væru óverðugar þingi», en nefndinni væri vorkunn, er hún hefði haft svo
stuttan ihugunartima,
og kvað engan geta
láð þeim, þótt þeir hefðu eigi átt tal við
sýslumenn
nje amtmanninn
I suðuramtinu.
Nefndinni væri brugðið um, að hún safnaði
engum skýrslum,
en kláðinn respectjetaði
ekki skýrslur; kláðanum út rýmdi hann eigi
með skýrslum.
Nefndinni væri enn fremur
brtlgðið um, að aðaluppástunga hennar væri
niðurskurður,
eigi lækningar; en það væri
ósatt, því nefndin vildi lækna á svæði, sem
væri 7 sinnnm stærra en það, sem hún vildi
skera niður á. Og hvað hefði það eigi kostað, að fylgja fram lækningunum
f þessi 20
ár? hann kvaðst geta sannað, að það hefði
kostað 100,000 rd. að fylgja fram þeim reglum, sem forseti rjeði til; hann áleit, að sagan fordæmdi þannig lækningar, en eigi niðurskurð.
Forseti bæri niðurskurðarmöunum
æsingar á brýn, en hver hefði æst til þess
að selja verði, ef þeir væru eigi nauðsynlegir; það væri nlðurskurðurlnn,
sem einmitt
hefði við haldið stofninum á Suðurlandi,
(
þingvallasveit allri, I Ölfusi hefði verið gjörskorið og fengið heilbrigt fje að norðan, og
eins befði verið f Borgarfirði.
Einar Ásmundswn kvað það mest hafa
spillt fyrir þessu máli, að gjört hefði verið
úr því kappsmáli hann hjelt reynzlan ætti að
koma mönnum til að thuga það alvarlega og
með stillingu. Hann yrði að játa, að hann
gæti eigi verið ánægður með frumvarpið;
nefndin hefði fengið það ætlunarverk að rannsaka málið, hvernig það stæði, en eigi gjört
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það enn þá sem skyldi. Vildi hann fyrir sitt
leyti taka það fram, að þau lög, er vjer
hefðum, væru eigi svo ónýt sem sumir ætluðu, ef yfirvöldin fram fylgdu þeim, og það
strengtlega;
að vlsu væri hægra um að tala
en í að komast, og það væri eigi ætlun sín
að kasta nú þungum
steini á yflrvöldin;
skuldin fyrir of linar framkvæmdir í kláðamálinu að undanförnu hvíldi líka á mörgum
meðal fjáreiganda, er hefðu, að þvi er hann
vissi bezt, sýnt minni hlýðni og reglusemi,
en vera hefði þurft. En ekki síður væri það
hið fyrsta og helzta ráð, að styrkja lögin,
sem stæði, enda gæti hann eigi sjeð, að
nokkur áreiðanleg vissa væri fyrir þvi, að þó
þingið samþykkti frumvarp þetta, eins og
það nú væri lagað, og þó konungur staðfesti
það, að það gæti orðið birt löglega og fengið
fullt lagagildi f tækan tíma; hann væri hræddur um, að þetta mundi dragast til næsta
vors, og þá væri sá tími hjer um bil út
runninn, sem frumvarpið sjálft gjörði einkum
ráð fyrir að vera sem gildandi lög. Hann vildi
því heldur aðhyllast þá stefnu, sem eigi væri
á móti gildandi lögum, að yfirvöldin gjörðu
gangskör að því, að fylgja þeim fram, og tækju
með sjer góða menn til aðstoðar, helzt eptir
bendingu þingsins, þangað til endurskoðuð
rjárkláðalög frá þinginu gætu fengið gildi.
Guðmundur Ólafsson var á sama máli
og þingmaður Eyfirðinga, að ástandið, sem
stæði yfir, væri eigi lögunum, heldur framkvæmdarstjórninni
að kenna.
Hjer þyrfti
ekki ný lög, heldur nýja menn; sjer hefði
skilizt, að landshöfðingi væri fús til samkomulags við nefndina, og væri tillaga hans
að nota lögin sem bezt; að öðrum kosti litist honum ekki á bliku þá, sem upp væri að
draga fyrir nefndinni; vildi nefndin nota sjer
liðsinni landshöfðingja, kvaðst hann góðrar
vonar um, að mál þetta fengi fljót og heppíleg afdrif. En yrði ekki samkomulags auðið, þá yrði þingið að taka til löggjafaratkvæðis sins, og dygðu þá eigi samningar
lengur við nefndina nje þingið.
FrumlÖgumaður vildi bæla því við, að
minna á I. gr. kláðalaganna 5. jan. 1866,
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þar sem væri yfirlátið valdstjórninni að gjöra,
hvað hún vildito: skera eða lækna) eptir því
sem henni .virtist ástæða til; hann kvaðst
vel vita, að lögunum væri eigi fylgt, en hjer
ættu menn eigi undir afli valdstjórnarinnar,
heldur undir áliti fárra manna.
Þórarinn
Böðvarsson vildi eigi gjöra
mál þetta að kappsmáli. Hann hjelt, að hann
gæti skoðað það með rósemi.
Hann kvað
það mundu mega ætla, að hann hefði eigi
verið hinn ákafasti með sumum þeim greinum, sem lengst færu, en hann gæti eigi álitið, að nefndin ætti þær ásakanir, sem hún
hefði fengið. Nefndin hefði efnt ætlunarverk silt, að safna skýrslum, svo sem unnt
hefði verið, og skoðað lögin, og sæi þá fljótt,
að annaðhvort væru þessi lög ónóg, eða þá
illa fylgt ar yfirvöldunum;
það væri greinilegasta skýrslan, að kláðinn væri lifandi enn
og ekki svo óvlða; en hann þyrði eigi að slá
allri þeirri ábyrgð á yfirvöldin, sem leiddi af,
að sökin væri þeirra ein, held nr ætlaði hann
miklu fremur, að lögin væru eigi næg, enda
væri það fjarskalega hæpið, að skipa það fyrir,
sem almenning vantaði siðferðislegt þrek til
þess að fyl~ja. Almenningur vildi lækna, en
hefði eigi til þessa haft þrek eða lag til þess;
það að lækna yrði að vera gjört af fúsum
vilja, en mjög erfitt að þvinga menn til þess með
lögum, svo að sýkin út rýmdist, þar sem hitt
væri hægt, að þvinga menn til að eyða kláðanum með niðurskurðarlögum.
Á móti sjer
mundi verða haft það, að nefndarfrumvarpið
gæti eigi öðlazt samþykki stjórnarinnar,
en
hann yrði að fmynda sjer, að stjórnin athugaði vel, áður hún setti sig upp á móti eindregnum vilja þjóðarinnar f þessu máli. það
spillti mjög, ef stjórnin vildi ráða of miklu
um það mál, sem að rjettu lagi ætli að liggja
fjáreigendum
einum undir höndum, enda
gæti ekkert háyHrvald ráðið yfir, hversu bann
verði eignum sínum, eða lagt sjer reglur
fyrir um það, er honum væri skylt að beygja
sig undir. þar sem það hefði verið sagt,
að kláðinn gæti komið upp hvar sem vildi,
þá væri eigi rjett að hafa sllk orð, þvi þau
æstu um of, og reynslan hjer á landi sann-

aði nægilega,
að sú sýki, sem hjer ræddi
um, hefði komið frá útlöndum
og við haldizt fyrir samgöngur.
Hann gæti eigi játað,
að 1. gr. frumvarpsins
tæki sveitir af handahófi, og þótt mönnum kynni að þykja það
kynlegt, að hann hefði veitt þessu samþykki
sitt, þar sem sýsla hans sjálfs ætli I hlut,
þá væri það eigi síður ætlun sín, að þessir
hreppar
væru eigi ver farnir fyrir það, þó
þetta næði að ganga fram til laga; hann áliti þá jafnvel
betur
farna eu suma aðra
hreppa, sem niðurskurður
ætti að ganga yfir
siðar; meiri ábyrgðarhluti
þætti sjer að snúast öndverður
gegn almenningsáliti
I jafnmikilvægu
máli,
sem væri búið að kosta
almenning
svo mikið
fje og miklar
áhyggjur, og væri nú sem stæði meira áhugamál landsbúa,
eu nokkurt
annað mál.
Aðferð þessi væri sögð dýr, en það væri eptir reikningi,
sem reynast mundi rangur,
ef
betur væri prófaður; hann hjeldi miklu fremur, að aðferð sú, er hingað til hefði verið
við höfð við kláðann, hefði kostað 800,000kr.,
ef allt væri talið með: verðir, ferðalög, meðul, skoðanir, og það, að sumar sýslur, til dæmis Gullbringusýsla,
hefðu að mestu leyti verið sauðlausar þau 20 ár, sem kláðinn hefði
verið.
Hann hjelt, að ekki bæri að horfa I
það, þó það kostaði nokkuð að gjöra enda á
þessu máli.
Eða hvað gæti kláðinn kostað,
ef hann enn yrði lifandi um ótiltekið tímabil eða breiddist
viðar út, eins og hann
hefði gjört síðastliðið ár?
Grímur Thomsen kvaðst eigi skyldu fara
inn I höfuðefni
málsins,
heldur vildi hann
leitast til við nefndina að taka boði landshöfðingja, þar sem henni hlyti að vera það
ljóst, að um lögleíðslu
nokkra I haust væri
eigi tiltak nema með samkomulagi
við hann,
og þannig, að hún láti að hans ráðum. Vildi
hann þvi stinga upp á, að þingið hætti umræðunni, ljeti málið ganga til 2. umræðu og
skoraði á nefndina að bera sig saman við
landshöfðingja.
Var síðan samþykkt
i einu hljóði að
málið skyJdi ganga til 2. umræðu.
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BREYTINGARUPP ÁSTUNGUR
frumvarp
til laga um útrýmingu
sunnlenzka fjárkláða.

hins

a.
Breytingaruppástungur
frá meiri hluta nefndarinnar.
komi svo Játandi grein:
I. grein.
f hverri þeirri sveit, sem hins sóUnæma
fjárkláða verður vart að haustlagt,
skal öllu
því fje tafarlaust
lógað - svo sjúku sem
heilbrigðu sem ekki er hús og fóður
fyrir.
Skulu hlutaðeigandi
hreppsnefndir
með aðstoð lögreglustjórnarinnar
ganga ríkt
eptir, að öllu þvi fje sje lógað, sem eigi hefur
nægilegt húsrúm og fóður, að minnsta kosti
I 3 mánuði.
2. grein komi fyrir 2. grein.
Nú þykir hlutaðeigandi
ylirvöldum
ástæða til að lóga meiru fje, en hjer er gjört
ráð fyrir, samkvæmt tilskipun 4. marz 1871,
og skal þá fjáreigendum
það endurgoldið.
Skal samin um það nákvæm
skýrsla eptir
kyni, tölu og aldri.
þvi næst skal fjeð virt
samkvæmt grundvallarreglum
sömu tilskipunar þannig, að tveir þriðjungar af mismuninum á almennu gangverði fjárins, eins og það
kemur fyrir, er heilbrigt
væri, og frálagi
þess, bætist eigendum.
Virðingarmenn
skulu
teknir úr öðrum hreppi en þeim, sem lógað
er í. Nemi þær skaðabætur,
sem þannig
koma fram,
eigi meiri upphæð,
en 2000
krónum á ári fyrir eina sýslu,
skal greiða
þær að helmingi úr hlutaðeigandi
sýslusjóði,
og að helmingi úr amtssjóði.
Verði skaðabæturnar þar á móti hærri en 2000 krónur,
skal það, sem yfir er, greitt úr landssjóði.
Skaðabæturnar
skulu greiddar hlutaðeigendum eigi seinna
en um haustrjettir
næstu á
eptir, að niðurskurður
hefur fram farið.
3. grein komi fyrir 3. grein.
Nú kýs sveit, sem fjárkláði er i, með
ráði sýslunefndarinnar,
að lóga öllu fje, sem
þar er, til að losast við sýkina, og skal hún
þá eiga heimting á skaðabótum
samkvæmt
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Fyrir

1. grein

næstu grein á undan, sje fjenu lógað fyrir þær út og gjalda 20 aura fyrir kindina fyrir
miðjan vetur, enda sje þá þeim reglum fylgt hvern sólarhring.
Hafi eigandi eigi út leyst
um lógun fjárins og varúð gegn séttnærni, fje sitt að sólarhring liðnum, frá þvi hann
sem settar eru i lögum þessum.
fjekk að vila, að það var inn sett, skal selja
Fyrir 4. grein komi svo látandi grein:
það til skurður, sem annað óskilafje. Á sama
4. grein.
hátt skal farið með þær kindur, sem óþekkt
Nú hafa lækningar verið við hafðar frá mark er á.
haustnóttum og til míðs vetrar, samkvæmt
Fyrir 8. grein komi svo Játandi grein:
grundvallarreglum tllskipunar 5. janúar t 866
7. grein.
og 4. marz 1871, og kemur kláði upp eigi
t hvert sinn, sem fje er skoðað, skal
að siður hjá einhverjum búanda eða fjáreig- semja nákvæma skrá yfir alla fjáreigendur,
anda eptir þann tíma; skal þá þegar öllu og yfir tölu og tegund fjárins hjá hverjum
sauðfje hans lógað skaðabótalaust.
þeirra.
Skulu fjáreigendur undir eiðstilboð
5. grein tekin upp í 6. grein.
gjöra grein fyrir fjártölu sinni, og eru búFyrir 6. grein komi svo látandi grein:
endur skyldir að telja fram fyrir heimamenn
5. grein.
sína, sem fje eiga, og eins ef þeir halda
Þess skal vandlega gætt, að allt sótt- fóður- eða hagagöngufje.
f skrár þessar
næmi sje numið burt úr fjárhúsum þeim, skal ritað, hve margar kindur finnast með
sem kláðafje hefur verið í á næsta vetri á kláðavotti við hverja skoðun og hjá hverjum.
undan, og skulu þökin rifin af þeim, og þau V.erði einhver uppvís að því, að hara með
látin þaklaus mísslris tíma. Ull og skinn af ásettu ráði dregið fje undan skoðun, eða
kláðafje, sem lógað hefur verið, svo og klæði sýni nokkur mótþróa við skoðun, skal hann
þeirra, sem handleikið hafa kláðafje, skulu sæta 20-200 króna sektum.
rækilega þvegin og hreinsuð, svo sóttnæmið
Fyrir 9. grein komi svo látandi grein:
eigi dreifist út fyrir þeirra skuld.
f sveitir
8. grein.
þær, þar sem sjúku eða grunuðu fje hefur
Nú eru lækningar við hafðar samkvæmt
verið lógað, má. enga sauðkind reka til lífs, 2. grein laga þessara, og skulu þá hreppsfyr en missiri eptir að lógað hefur verið.
nefndirnar eptir nákvæmari fyrirmælum yfirFyrir 7. grein komi svo Játandi grein:
valdanna sjá um, að næg áhöld og kláðalyf
6. grein.
sjeu fyrir hendi, og geta þær, ef nauðsyn
Hvervetna þar, sem líkur eru til, að ber til, skuldbundið
sveitasjóðina
til að
kláði geti verið, skal í fyrstu rjetlum allt fje greiða kostnaðinn, móti endurgjaldi frá fjárvandlega skoðað, og hverri kind, sem kláði eigendum.
Svo skulu þær og ásamt með
finnst f, tafarlaust lógað.
Síðan skulu al~ hreppstjóranum
framkvæma aUar þær ráð .•
mennar skoðanir fram fara, eigi sjaldnar en stafanir, sem yfirvöldin fyrir sk.ipa samkvæmt
á hálfsmánaðarfresti, unz full vissa þykir fyrir lögum þessum.
þvi, að kláðinn sje upprættur.
Allt fje skal
Fyrir tO. grein komi svo látandi grein:
haft Istrangri heimavöktun, bið grunaða sjer,
9. grein.
og hið heilhrigðaejer;
en grunað er það
Hreppstjórar,
hreppsnefndarmenn,
bað!je, sem han hefur samgöngur við kláða- stjórar, niðurskurðarmenn
og hverjir aðrir
sjúkt fje á síðastliðnum
4 mánaða Uma. aðstoðarmenn lögreglustjórnarinnar
fá borgKoml sjúk eða grun uð kind inn á annars un fyrir starfa sinn samkvæmt 3. grein tilmanns land, skal hún rjettdræp , en halda skipunarinnar 5. jan. 1866. Senda hreppsskal afurðum hennar til haga fyrir eiganda, nefndirnar
hlutaðeigandi sýslumanni greinisvo sem röng eru á.
Sleppi hellbrígðar legan reikning yfir þennan kostnað innan
kindur úr heimagæzlu, er rjett að setja þær febrúarmánaðar-Ioka,
og jafnar bann síðan
inn, og skal þá eigandi skyldur að leysa gjaldinu niður og lnnhelmtlr það á næstu
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manntalsþingum, eins og fyrir ex: mælt I nýnefndri tilskipun.
Laun sýsluyfirvalda fyrir
tilsjón með lækningum og niðurskurði greiðist úr sýslusjóði,
en amtsyfirvalda úr landssjóði.
Fyrir ll. grein komi svo látandi grein:
10. grein.
Sýni hreppstjóri, hreppsnefndarmaður eða
nokkur annar, sem skipaður er af yfirvaldinu
til að framkvæma ákvarðanir
laga þessara,
hirðuleysi, mótþróa eða óhlýðni gegn þeim,
sllal hann sæta 20 - 200 króna sektum, og
fær uppljéstarmaður
helminginn.
II. grein.
Ný gseln.
Hver sá bóndi eða fjflreigandi, sem
veit af kláða í fje sínu, eða fær grun um
hann, skal tafarlaust skýra formanni hreppsnefndarinnar
frá því. Vanræki hann það,
skal hann sæta 20--200 króna sektum, og
má taka sauðfje hans úr vörzlum hans eða
setja það undir umsjón, sje það hjá honum
haft, allt á hans kostnað,
12. grein. Ný grein.
Enginn má taka fje til fóðurs nje hagagöngu
úr þeim sveitum, sem sjúkt fje er í
eða grunað,
ella verður hann sekur um 20
-200
krónur.
Hreppsnefndirnar
í hinum
sjúku og grunuðu hjeruðum skipa fyrir um
töku á fóðurfje bæja á milli, hver í sínum
hreppi.
13. grein. Ný grein.
Allir fjárrekslrar
skulu bannaðir til og
frá yfir takmörk hinna heilbrigðn og grunuðu hjeraða, unz kláðanum er útrýmt. Hver,
sem brýtur bann þetta, skal sæta 20-200
króna sektum.
Allar sektir eptir lögum þessum renna í
landssjóð.
12., 13. og 14. grein frumvarpsins falli burt.
Fyrir 15. grein komi svo látandi grein:
14. grein.
Vald það og verkahringur,
sem eptir
tilskipun 5. jan. 1866 og 4. marz 1871 og
almennum reglum heyrir undir sýslumann
og amtmann viðvíkjandi framkvæmdum þessara laga, skal falið á hendur 3 manna nefnd,
og fái nefndin konunglegt erindisbrjef til að

fara eptir, allt þangað til fjárkláðanllm er alveg út rýmt úr landinn.
16. grein verður 15. grein.
Fyrir 17. grein komi svo látandi grein:
16. grein.
Hreppstjórar skulu tafarlaust birta lög
þessi á hreppasamkomum,
þegar því verður
við komið, en annars skulu þau birt af stefnuvottum. Skal sú birting þeirra gefa þeim
fullt gildi, og eru þar með úr gildi gengnar
ákvarðanirnar f 8. grein tilsk. &. jan. 1866
og 3. og 6. grein tilskip. 4. marz 1871, og
hverjar aðrar ákvarðanir, sem koma í bága
við lög þessi.
Jón Sigurðsson,
Þórarinn Böðvarsson.
framsögumaður.
E. Gunnarsson.
Hjálmur Pjetursson.
St. Stephensen.

b.
Br e y tin ga r II p P ást ung u r,
frá Benidikt Sveinssyni, 1. þingmanni Árnesinga, og Páli Pálssyni, I. þingmanni Skaptfellinga.
Við I. grein frumvarpsins.
Greinin orðist þannig:
Gjöri hinn sunnlenzki fjárkláði vart við
sig eptirleiðis í Reykjavikur lögsagnarumdæmi, þeim hluta Selljarnarnessog Álptaness-hreppa, sem að sjó liggur, Vatnsleysustrandar-,
Rosmhvalaness-, Hafna-, Grindavíkur- eða Selvogshreppum að meðtaldri þorlákshöfn, skal öllu sauðtje tafarlaust lógað
í hverri af þessum sveitum, er r hlut á.
Við 2. grein frumvarpsins.
Að í staðinn fyrir orðin: .á manntalsþingum 1876 ti komi: «á fyrstu eður öðrum
mannlalsþingum
eptir lögun fjárins,,; r stað
orðanna: «fyrir baustrjeUir sama ár. komi:
••fyrir næstu haustrjellir eptir lnnheímtu-.
Við 3. grein frumvarpsins.
f stað orðanna: e, þangað til hálfur mánuður er af vetri» komi:
«og skal þvi fram
haldið r 4 vikur»; fyrir orðin:
ce eptir
þann
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tíma - finnst í
komi: •að þeim liðnum
skal svo enn gjört í 3 vikur".
Við 4. grein framvarpsins.
Greinin byrji þannig:
"Nú finnst enn kláðavottur í sauðkind
hjá einhverjum fjáreiganda eða búanda að
þeim 7 vikum liðnum, sem nefndar eru í 3.
grein, og skal þegar o. s. frv.; í stað: .til
maímánaðarlokakomi: .í 16 vikur •.
Aptan við greinina bætist:
.A sama hátt skal farið um sveitir þær,
sem ræðir um í 1. grein og sauðfje eiga þá,
þannig, að lógað sje öllu sauðfjenu I sveitinni ••
5. grein framvarpsins.
(óbreytt).
Við 6. grein framvarpsins.
Fyrir orðin: "á næstliðnum vetri. komi:
"á árinu á undan»,
Fyrir: • vetrarlangt.
komi: «um heilt missiri •.
staðinn fyrir: IlÍ
sveitir þær - 3. grein. komi: at enga af
sveitum þeim, sem ræðir um I I. grein, má
reka sauðfje til lICs, fyrri en heilt ár sje liðið frá þvi, er seinast varð kláðavart I þeim,
enda skulu og allir fjárflutningar bannaðir
yfir ár þær, sem ræðir um í 3. grein, frá
þvi kláðinn hefur gjört vart við sig á svæði
þvi öllu, er á milli þeirra liggur»,
Fyrir
síðustu málsgrein komi: -Nú eru sauðkindur reknar eða þær sleppa yfir ár þessar á
hvorn bóginn sem er, og eru þær rjeUdræpar, en afurðir þeirra renni Isjóð þess hrepps,
er fjeð finnst 10.
Við 7. grein fram varpsins.
t stað greinarinnar komi:
«Á þeim 4 vikum, sem ræðir um f 3.
grein, skal allt sauðfje Hvltánna á millum
nákvæmlega skoðað og baðað tvisvar sinnum
úr tóbakssósubaði,
með því millibili, sem
föng eru á; og enn skal fjeð skoðað og baðað einu sinni á þeim 3 vikum, sem ræðir
um síðar í sömu grein. Þó er það fje undanþegið böðunlnní,
sem tafarlaust er tekið
til slátrunar - •
Við 8. grein frumvarpsins.
f staðinn fyrir I. og 2. málslið komi:
•Við fyrstu fjárskoðun, þá sem fram fer
II

Í

samkvæmt næstu grein á undan, skal samin
nákvæm skrá yfir allt sauðfje á hverju heimili eptir kyni þess, aldri og tölu, hvort sem
það er eign búanda eða annara. Skulu búendur við hverja skoðun undir eiðstilboð
gjöra skýlausa grein fyrir fjártöltI sinni, og
skal þess gelið í fjárskránum, sem og breytinga þeirra, sem á hara orðið fjártölunni
skoðana I milli. Einnig skulu- o. s. fn.
Við 9. grein frumvarpsins.
Orðin: .og skal - 3. grein. falli burt,
en aptan við greinina bætist ný málsgrein
þannig:
«Tveir eða fleiri valinkunnir utansveitarmenn , sem lögreglustjóri kveður IiI
þess, skulu gjöra virðingu þá, sem ræðir um
I 2. og 3. gr. Þeir skulu og skoða fjeð i
sveit hverri á því 16 vikna tímabili, er ræðir um í 4. grein ••
Við 10. grein frumvarpsins.
Eptir: «hreppsnefndarmennbætist inn
í: .og virðingamenn þeir, sem getið er um
I næstu grein á undan skulu- o. s. frv.
Fyrir orðið: -þeim" komi: .hreppstjóra og
hreppsnefndarmönnum" .
Við ll. grein frumvarpsins.
Að eptir: .Nú sýnir. komi: «búandi,
fjáreigandi. o. s. frv.
12. grein frumvarpsins.
(óbreytt).
Við 13. grein frumvarpsins.
í stað orðanna: .á sama hátt. komi:
«samkvæmt þvi ••
Við 14. grein frumvarpsins.
Greinin byrji þannig:
.Nú kýs sveit, sem fjárklaðinn er f,
með ráði hreppsnefndar
og sýslunefndar
að lóga. o. s. frv.
Við 1á. grein frumvarpsins.
Aptan við 15. grein komi þessi málsgrein:
• Ferðakostnaður, dagpeningar og önnur
útgjöld nefndarmanna til framkvæmda erindi
þeirra greiðist úr landssjóði eptir reikningum, sem landshöfðingi úrskurðar ••
16. og 17. grein frumvarpsins.
(óbreyttar) .
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þingmaður Árnesinga hefði álitið, þá væri
Ný grein: t8. grein.
«Háðstatanír þær iii útrýmingar fjárkláð- líka undarlegt, að þingmaðurinn benti ekki á
anum, sem ákveðnar eru í lögum þessum, það um daginn, þegar útflutningamálið var á
skulu byrja ekki seinna, en 8 dögum eptir stokkunum, þvi að þá mátti þó segja, að nýtt
frumvarp kæmi í stað hins gamla.
Hann
að þau hafa öðlast gildi n ,
kvaðst vera kosinn framsögumaður
að eins
til að halda uppi svörum fyrir meiri hlutann,
en framsögumaður málsins f heild sinni væri
ÖNNUR UMRÆÐA
hinn sami og verið hefði fyrst kosinn, og
i neðri deild alþingis.
hann vænti þess, að hann mundi halda svöreins hjer á eptir
Á 31. fundi neðri deildar alþingis, 7. um uppi fyrir nefndina,
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni sem hingað til.
Benidikt Sveinsson kvaðst ekki muna eptir
tekið til 2. umræðu frumvarp til laga um
útrýmingu hins sunnlenzka fjárkláða, ásamt því, að nýr framsögumaður hefði verið kosEf svo hefði verið,
breytingaruppástungum meiri og minni hluta inn í útflutningamálinu.
þá hefði það verið eptirtektaleysi sitt, ef
kláðamálsnefndarinnar
Benidikt Sveinsson (framsögumaður máls- hann eigi hefði minnt deildina á þetta. ~n
ins í heild sinni) ljet fyrst i ljósi þá ætlun einmitt það, að nýr framsögumaður væri hjer
kosinn, sýndi, að breytingaruppástunga meiri
sína, að með þvi að breytingaruppástunga
meiri hlutans væri i raun rjettri engin breyt- hlutans væri nýtt og sjálfstætt frumvarp.
ingaruppástunga
við bið gamla kláðafrum- Hann óskaði atkvæða með nafnakalli um þetta
varp heldur allsendis nýtt frumvarp, þá gæti atriði.
Forseti kvaðst ekkert sjá á móti því, að
ekki komið til mála, að ræða þessa svo
kölluðu breylingaruppástungu til annarar um- taka málið nú, eins og það lægi fyrir, til umræðu með hinu gamla frumvarpi, heldur yrði ræðu. Nefnd sú, er upphaflega var kosin i
að taka hana eins og hvert annað frumvarp, málið, hefði búið til frumvarp það, er hjer
er ekki hefði fyr komið til þingsins, til fyrstu lægi fyrir, og þessi hin sama nefnd hefði nú
enda gæti
umræðu; en það yrði ekki gjört fyr, en búið gjört við það þessar breytingar,
væri að ráða til lykta um hið fyrra frumvarp ekkert verið því til tálmunar , að nefndin
og breytíngaruppásjungu minna hlutans við mætti breyta sínu eigin frumvarpi eptir geðþað. Til SÖnnunar þvi, að jafnvel meiri hluti þótta, .~og þótt hún hefði gjört úr þvi læknnefndarinnar sjálfur skoðaði breytingaruppáingafrumvarp i stað niðurskurðarfrumvarps,
stungu sína sem nýti frumvarp, væri það, þá gæti enginn maður bannað henni það,
að nýr framsögumaður hefði verið kosinn, eða kallað það móti þingsköpum, meðan það
til að halda uppi vörn fyrir þessu nýja frum- væri innan takmarka málsins. En þótt svo
varpi. Eu til söununar því, að óformlegt hittist á, að ,framsögumaðurinn hefði orðið í
væri að ræða á þessum fundi til 2. umræðu minni hlutanum, þá gjörði það ekkert til.
slíkt nýtt frumvarp við hlið hins gamla, vitn- Hann sagðist nú álíta, að hann sem forseti
aði hann i ll. grein og fleiri greinir þing- vær] bær um að leggja úrskurð á um þetta
skapanna.
efni, en hann vildi samt sem áður gjöra
Jón Sigurðsson (framsögumaður meiri frumsögumunni það til geðs, að leita atkvæða
hlutans) sagði, að þvi færi fjarri, að breyting- um, hvort þingmenn fjellust ekki á sitt álit,
aruppástungan
væri nýtt eða sjálfstætt frum- og ef þingmaðurinn vildi, þá skyldi hann
varp, því, að undanteknum fyrstu þremur jafnvel vera fús til, að leita um það alk-læða
greinunum, væru breytingarnar mjög lítilfjör- með nafnakalli.
legar, og belzt orðabreytingar einar.
Ef
Benidikt Sveinsson sagðist álita það þýðþetta væru þingsarglöp og óformlegt, eins og ingarlaust, þvi þing deildin ætti ekki einu
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sinni með að breyta þingsköpunum
I þessu
efni, og tók því aptur ósk sína um atkvæðagreiðsluna.
Forseti setti því næst málið til 2. umræðu, eins og fyrst var ákveðið.
Jón Sigurðsson sagði, að það væri býsnalangur tími, síðan málið kom fyrst til umræðu, og deildin hefði ástæðu til að ásaka
nefndina um aðgjörðaleysi.
ED til þessa
aðgjörðaleysis væru þær orsakir,
er bann
ekki þyrfti að tjá deildinni.
Við t. umræðu
málsins hefði orðið sú niðurstaða, að nefndin leitaði samkomulags um málið wið landshöfðingja. þetta hefði nú nefndin reynt, og
árangurinn af þeirri tilraun mundi sjást seinna,
Einnig befði nefndin útvegað ýmsar skýrslur, .er mál þetta snertu, og væru þær á
reiðum höndum, ef þingið vildi kynna sjer
þær. Nefndin hefði og gjört sjer far um,
að ganga sem vandiegast gegnum frumvarpið
og íhuga þaðj en henni hefði viljað sú óheppni til, að klofna í tvennt. Mismunurinn
á milli meiri og minni hlutans væri þó í
rauninni ekki mjög mikill, mestur væri" bann
á milli 3 hinna fyrstu greina minni hlutans,
og 3 hinna fyrstu greina meiri hlutans.
Meiri hlutinn hefði álitið upptalninguna í 1.
grein frumvarpsins óheppilega eptir upplýsingum þeim, er hann hefði fengið, og þess
vegna valið annan mildari veg. Meiri hlutinn hefði heldur ekki gjört ráð fyrir almennum niðurskurði neinstaðar, heldur leitazt við
að .gjöra aðhaldið sem strangast, að auðið
væri. En aptur hefði honum sýnzt svo, sem
hús og nægilegt fóður handa fjenu væri
nauðsynlegt skilyrði fyrir því, að lækniogatilraunir gætu orðið að verulegu liði. þess
vegna hefði hann gjört þá ákvörðun, að lóga
öllu því fje, er eigi væri til handa því hús
og fóður. Það væri og undarlegt,
að yfirvöldin skyldu ekki hafa sjeð það að undanförnu, að lækningar væru ömögulegar án
þessa skilyrðis.
Breytingarnar
við 2. grein
miðuðu hjer um bil að hinu sama. Það
hefði meiri hlutanum þótt nauðsynlegt,
að
yfirvöldin hefðu heimild til að lóga fjenu,
þar sem kláðinn yrði ó~iðráðanlegur,
en þó

móti endurgjaldi.
Aðrar breytingar
væru
minna verulegar.
5. grein væri tekin upp f
6. grein, af því að það hefði þótt "eiga betur
saman, en ytir höfuð væru allar breytingaruppástungumar
likrar stefnu og frumvarpið,
að undanteknum
3 fyrstu greinunum;
en
þær væru settar til þess, að gjöra aðhaldið
sem strangast.
Bann kvaðst svo ekki ætla
að fara fleirum orðum um málið að sinni,
en að eins lýsa yfir þeirri ósk sinni, að
menn færu ekki að hleypa kappi f málið,
enda kvaðst hann fyrir sitt leyti ekki vilja
gefa tilefni tif þess, þvi að mál þetta væri f
sannleika orðið vandræðamál þings og þjóðar.
Landshöfðingi
sagðist vilja láta I ljósi
álit silt um mál þetta með skírskotun til
ræðu sinnar við J. umræðu.
Hann sagðist
kannast við, að nefndin hefði gjört tilraun
til samkomulags við sig, og hún befði eionig
gjört breytingar,er
hann að sumu leyti gæti
fallizt á, en að sumu leyti ekki; vildi hann
nú taka fram hin helztu atriði, er hann eigi
gæti mælt með, og skjóta því um leið til
meiri hlutans, hvort hann sæi ekki ástæðu
til að gjöra breytingar þær, er þyrfti, til þess
að samkomulag næðist.
f J. grein væri ekki tiltekið, hvort fjáreigendur þeir, er þar væri talað um, ættu
að fá skaðabætur eða lligi; en líklega væri
það meining meiri hlutans,
að þeir fengju
engar skaðabætur.
Ef nú svo væri, þá kvaðst
hann eigi geta fallizt á þetta, nema því að
eins, að hlutaðeigendum
væri gefinn nægi.
legur frestur til þess, annaðhvort að útvega
sjer fóður, eða koma kindum sínum fyrir hjá
öðrum.
f 2. gr. væri stungið upp áað
greiða skaðabætur úr landssjóði, er þær yrðu
yfir 2000 kr.
Þessum kostnaði væri hann
hræddur um að landssjóð urinn risi ekki
undir, nema hann fengi hann eodnrgoldino
annarstaðar frá. Þess vegna vildi bann bæta
þeirri ákvörðnn við, að ef taka skyldi skaðabætur úr landssjóði, þá skyldu honum þær
endurgoldnar með því, að jafna þeim niður
á fjárframtal landsins um I ár eða fleiri.
Ákvörðun 4. greinar um, að lóga skaðabótalaust fje manna, ætli vist a.ð vera nokkurs
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konar hegning, en Sú hegning væri næsta
ósanngjörn, nema því að eins, að hlutaðeigandi yrði uppvís að því, að hann hefði
vanrækt skyldu sína með lækningarnar.
f 6.
grein áliti hann nauðsynlegt að sleppa orðinu «grunað».
Einnig gæti hann fallizt á
að fela sjerstakri 3 manna nefnd að fylgja
fram lögum til útrýmingar kláðanum, en vel
að merkja
ekki nema um takmarkaðan
tíma, nefnilega um veturinn 1875-76, og
fjellist hann á þetta, eigi af því, að hann
ekki tryði yflrvöldunum, heldur til þess, að
koma meiri einingu á framkvæmdirnar, sem
værl nauðynlegt i öllum vandamálum, en þó
ekki sízt I kláðamálinu, er væri eins konar
skelflngargrýla (panisk Skræk) hinna annara
landsfjórðunga.
Birtingaraðferð sú, er farið
væri fram á I 16. grein, gæti að sínu áliti
ekki samrímzt hinum gildandi lögum um
það efni. Hann vildi þvi breyta 16. greininni. Hann kvaðst mundu geta fylgt meiri
hlutanum, ef bann breytti í þessa stefnu, án
þess að gripa inn í aðalefni málsins, og án
þess að gripa inn I rjeUindi manna, eða
gagn landssjóðsins,
og vildi hann vekja athygli deildarinnar á þvi, að I þessum efnum yrði löggjafarvaldið að sýna mikla varúð. Hvað minni hlutans uppástungur snerti,
þá væru þær flestar svo lagaðar. að hann ómögulega gæti fallizt á þær, þótt hann að
vísu ekki vildi neita því, að I sumum þeirra
væri breytt til bóta. En af þvi að breytingaruppástungan undir I. gr. væri að líkindum
augasteinn minni hlutans,
er hann mundi
telja nauðsynlegan í lögin, þá vildi hann ekki
fara að eyða tímanum til þess, að svo stöddu
að ræða frumvarp minni hlutans.
Benidikt Sveinsson mælti, að fyrst forseti hefði skorið svo úr þrætu sinni, þá væru
nú orðnir hjer tveir tfgulkóngar, en hann
skyldi samt reyna til að taka bendingum meðbróður síns, að setja eigi kapp í
málið.
Hann kvaðst þá í fyrsta lagi vilja
taka það fram, að eins og þingið sæi, hefði
mioni hill ti nefndarinnar gjört aðalbreytingu
við fyrstu grein uefudarfrumvarpslns , eins
og það hljóðaði upphaflega;
þó landshöfð-

ingi vildi eigi gjöra mikinn mun, þá væri
hann eig~ að síður fjarskalega mikill. Upprunalega hefði ráð verið Fjört fyrir að lóga
öllu I suðursveitunum
skilyrðislaust,
en f
staðinn þar fyrir skyldi nú á þvi svæði, þar
sem enginn kláði væri fyrir, þegar lög þessi
kæmu I gildi, ekki lógað neinni skepnu; væri
það af því, að hann hefði trúað þingmönnum fyrir þessum sveitum, að hann hjeldi, að
breyting þessi sæmdi ser, en ef þeim orðum eigi væri trúandi,
sem hann hefði reitt
sig á, þá sæi hann eigi, hví hlífast skyldi
við sjáfarsíðuna.
t þessu kvað hann fólgna
aðalbreytingu minni hlutans, og væri hún eigi
frekar augasteinn hans heldur en alls landsins, f þeirra augum, sem út rýma vildu þessu
átumeini höfuðatvinnuvegs þjóðarinnar. Aðrar
breytingar,
sem gjörðar hefðu verið, snertu
tímaákvörðuntna;
vjer vissum, að eigi hefði
tekizt að afgreiða frumvarpið frá þingsins
hendi með seinustu póstferð til Kaupmannahafnar, og hefði því orðið að grípa til, að
setja relatfvl tímatakmark, miðað við útkomu
laganna, er samkvæmt væri því, er fyrst hefði
verið ráðgjört, sem unnt væri. Ef frumvarpið næði fram til laga, þá ætlaðíst hann til
þess, að þau öðluðust gildi um 7. eða 8.
viku vetrar, enda geysaði kláðinn óttalegast
seinna part vetrar.
Hann kvaðst á hinn bóginn vita, að lækna mætti á öllum árstímum,
og gæti hann skírskotað til allra, sem við
lækningar hefðu átt, I því efni, og hann ætlaði, að tímatakmörkun
sú, er sett væri, blyti
að vera nægileg fyrir þá, sem eyða vildu
kláðanum, með þvi að skera úr hið sjúka
fje og baða hilt. Að öðru leyti áliti hann
eigi nauðsynlegt
að ganga gegnum þessar
breytingar, þvi þær fjellu af sjálfum sjer, en
einungis skyldi hann geta þess, að hann áliti það nauðsynlegt, að ekki yrði skorið niður skaðabóta laust, fyr en nokkur tfmi væri
liðinn, 7-8 vikur, því það væri ósæmileg
lagaharka, að vaða upp á menn með niðurskurði skaðabótalaust, nema því að eins, að
ströngum lækningum hefði áður verið fram
fylgt. Hann tók fram, að þegar maður bæri
saman hinar einstöku greinir hjá meiri hlut-
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anum, þá sæist, að þetta umvarðandi atriði
væri alls eigi athugað.
Framsögumaður meiri hlutans hefði farið þvi fram, að engin aðalbreyting væri gjörð
á frumvarpinu nema með 3 fyrstu grein unum, og þó eiginlega að eins með I. grein
breytingaruppástungunnar,
og sú aðalbreyting ætti aptur að vera fólgin í upptalningunni. þetta væri misskilningur.
Mismunurinn væri fólginn I fyrsta máta í aðalefni
greinarinnar, og í annan stað I þvi, að þessi
aðalregla næði yfir allt annað og stærra svæði.
Hefði meiri hlutinn tiltekið sömu sveitir og
minni hlutinn, þá næði reglan yfir þær einar, en 1. grein meiri hlutans gengi yfir allt
kláðasvæðið og yfir allt það svæði, sem kláði
kynni að útbreiðast yfir, og gæti þá mismunurlan seinast numið öllu Íslandi, að undtöldum binum fáu hreppum, er minni hlutinn hefði talið upp.
Hjá minni hlutanum stæði, að í þeirri sveit, sem kláði
fyndist í, skyldi öllu fje lógað, en móti endurgjaldi, um 7 vikna tíma, en að eins með
sjávarsIðunni;
en í 1. grein meiri hlutans
stæði, að hvar, sem vart yrði kláða að haustlagi, ótillekið hvar, skyldi öllu fje lógað,
svo sjúku sem heilbrigðu, sem eigi væri bús
og fóður fyrir. þannig gjörði meiri blutinn
engan mun á sjúku og heilbrigðu, en þriðja
liðinn .grunaða.
fjeð vantaði, og víst væri
það, að þetta væri út í bláinn gjört; með ákvörðuninni .nægilegt húsrúm og fóður. væri
þar að auki engar reglur gefnar fyrir, hversu
mikið rúm nægði, nje um, hverskyns fóðrið
skyldi vera, hvort heldur hey eða korn eða
annað, sem fje gæti lifað á, og með sjávarafðunni fóðruðu menn með korni, ef svo bæri
undir, enda væri það vafalaust bezta fóður,
og hversu mikinn forða þyrfti nú af korni
til að ala kind I 3 mánuði, og hver skyldi
dæma um þessi atriði og önnur fleiri? Hann
kvað það auðsætt, að þessi grein væri gefin
til þess að Ivilna sjávarbændum,
og hlífa
sjávarsíðunni, þessari vöggu kláðans um umliðin 20 ár, gegn niðurskurði. f staðinn fyrir
að,minni hlutinn vildi gefa strangari reglu
fyrir sjávarsfðunni, gæfi meiri hlutinn mönn-

um þllr einmitt ráðrúm til þess að ala kláðann, enda hjelt hann og, að hreppsnefndirnar mundu ekki reynast óhlutdrægar að
þvi leyti sem málið kæmi til þeirra kasta.
Meiri hlutinn hefði .að haustlagb ; en hvernig færi, ef eigi yrði kláðavart að baustlagi?
þá á sjálfsagt kláðafjeð að lifa? því þá vantar lagareglu.
Hann hefði nú sýnt aðalmun
mikinn á I. grein millum sín og meiri hlutans. Önnur grein byrjaði hjá meiri hlutanum þannig: .Nú þykir hlutaðeigandi yfirvöldums , og væri það eins og þingið myndi eigi
eptir því, er það 1869 hafði til meðferðar
kláðalög þau, er seinna komust á kreik með
tilskipun 4. marz 1871, hversu óheppilegt
þetta ••þykir" þókti; vildu menn setja "skyldi.
í staðinn,
en stjórninni hefði þóknazt að
breyta þvI í •virðist»; þannig væri með þessu
ekki sagt neitt, og þó það, að tilskipun 4.
marz 1871 væri úr gildi numin, og væri það
þá af hreinni óaðgætni.
Meiri hlutinn gjörði
ráð fyrir niðurskurði ár frá ári (sjá 2. grein);
en þessi kláði gæti eigi hugsazt við liði, ef
margar baðanir, eptir ráðagjörð minni hlutans, væru við hafðar.
Hinn báttvirti framsögumaður hefði tekið fram, að hann færi
fram á breytingu til hins betra, en þingmaðurinn kvaðst halda, að þessir aumingjar, sem
f hlut ættu, hefðu nóg af að borga 1/3 f skaðabætur, beldur en að gjalda fyrst f sýslusjóð,
svo í amtssjóð og svo I landssjóð.
Með tilliti til 3. greinar þætti sjer það eiga illa við,
að lóga skyldi fjenu fyrir miðjan vetur, því
óskiljanlegt
væri að miða niðurskurð við
tímabilið frá haustnéttum til míðs vetrar, en
sleppa aptur bilinu frá miðjum vetri til haustnótta.
t 4. grein stæði: .nú bafa lækningar
verið við hafðar . . . . og kemur kláði upp
eigi að siður hjá einhverjum búanda. hvað þá? skyldi þá sá, er hefði alið kláðann,
bafa betur en sá, er verndað hefði sauðfje
sitt?
Bann vildi spyrja, við hvaða lagareglu
þetta væri miðað.
Viðvíkjandi 5. grein, þá hefði landshöfðingi þegar ráðið meiri hlutanum til þess,
að draga út ••grunuðu klndurnar-,
en hann
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vildi bæla við og spyrja, hvað þeir meintu
með því orði.
Viðvíkjandi 6. grein, vildi hann fræðast
af meiri hlutanum um, hvað hann meinti
með «líkur»; og hví skyldi nauðsynlega binda
skoðunina við fyrstu rjettir. Svo segði meiri
blutinn, að allt skyldi vera f heimavöktun,
en miðaði eigi við rjett tímabil, og hjeldi
benni óþarflega strangt fram, t. d. við grunað fje f 4 mánuði, enda væri það ósanngjarnt, að binda útlausnargjaldlð
við svo
skamman tíma sem sólarhring.
Það ætti t.
d. illa við þann, sem hefði flutt sig úr Þingvallahrepp suður á Seltjarnarnes, en látið fje
sitt eptir.
Við 7. grein kvað hann ekkert
athugavert,
enda væri sú ákvörðun Iik tilsvarandi uppástungu minni hlutans; en sptur á móti þætti sjer 8. grein, er snerti «fyrirmæli yfirvaldanna " að sinu leyti eins \in,
eins og 6. grein væri hörð og ranglát. Eptirfylgjandi greinirnar snertu stjórn málsins, og
tegðu við sektir, ef eigi væri hlýðnatt, hver
greinin á fætur annari; en bæði væri hegningin
of hörð og sett f samband við ósklljanlegar
lagagreinir. Hann sæi eigi betur, en að gjört
væri ráð fyrir - hann vissi eigi fyrir hversu
mörgum yflrvöldum, og ætti það sannarlega
hjer við: k 16 bitar f Sólheimaskála " og sæi
hann eigi glöggt hlutrallið á millum þeirra t. d.
hlutfallið á milli amtmanns suðuramtsíns og
nefndarmanna.
Hver stæði hjer yfir öðrum?
Minni hlutinn segðist, samkvæmt þvI, er
reynslan hefði sýnt, Iltinga upp á því, Bð
nefnd væri sett, sem í sambandi við hreppsnefndirnar hefði framkvæmdarvaldið f höndum; og vonaðist hann eptir því, aö öllum
væri ljóst, að hjer lægi fyrir bein og mikilvæg efnisbreyting frá hálfu meiri hlutans;
en hitt væri annað mál, að framsögumaðurinn hefði skýrt sjer fré, hvernig hann hefði
hugsað sjer; að þessi kóngulóarvefurgæti
leitt til framkvæmda f kláðamálínú,
en það
væri meira en hann gæti skilið. Að endingu áskildi hann sjer, að gjöra að eins fáar athugasemdir
við breylingaruppástungur
meiri hlutans f heild sinni.
Ef þær yrðu
samþykktar, þá fjalli minni hlutinn, en þvi
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vildi hann áður biðja þingið að athuga, hvort
þær breytíngaruppástungur,
er hjer lægju fyrir,
hefðu nokkra rjettarhét fólgna f sjer, hvort
þær væru svo lagaðar samkvæmt fastri hugsun, og svo samlagaðar ósk þjóðarinnar, að
þingið treystist að takast á hendur þá ábyrgð, sem samfara væri því, að leiða þær I
lög, ef það vildi beita löggjafarvaldi sinu,
þannig að oss yrði eigi brugðið um, að vjer
hefðum vægt þeim um of, er alið hefðu kláðann. Minni hlutinn sagði hann væri fús til
breytinga, sem byggðar væru á rjettri stefnu,
en alveg mótfallinn öðru gagnstæðu, einkum
þvi, að hlffa alendum kláðans.
Jðn. Sigurðsson kvaðst hafa haldið, að
þingmaður sá, er síðast mælti, hefði talað
eitt orð í þá átt, að mæla fram með stefnu
þeirri, er nefndin hefði tekið f heild sinni,
en öðruvísi hefði farið. Með þessari sinni
löngu ræðu hefði þingmaðurinn leitazt við að
skýra breytingaruppástungur
meiri hluta
nefndarinnar, en hano vonaðist til þess, að
enginn láði sjer, þótt hann áliti þessar skýringar tómar hártoganir, sem ekki kæmu við
aðalefnlnu, enda kæmi sjer ekki til hugar,
að svara þeim út í æsar.
Hvað I. grein
snerti, skyldi hann þó svara þingmanni Árnesinga þvi, að enginn ætlaðist til, að farga
skyldi heilbrigðu fje og láta hið sjúka lifa,
en hitt gæti eigi dulizt, að meiningin með
þessari grein væri, að engum skyldi haldast
uppi að setja fje á vetur, án þess að hafa
hús handa því, svo framarlega sem um lækningar væri að ræða.
Hitt skyldi hann játa,
að meiri hlutinn liti yfir stærra svæðl heldur
en Suðurnes, því sigl væru allar sjávarsveitir
þar með upptaldar, og ep\irskýrslunum væru
sumar sveitir, er eigi væru nefndar hjá minni
hlutanum, og eigi í upprunalega frumvarpinu,
engu síður grunaða t en hinar, og vissi hann
þá eigi,hversvegna þeir á Suðurnesjum skyldu
verða harðara úti en aðrir landshlutar, en
þar fyrir væri þeim alls eigi hlíft, þvi þessi
ákvörðun um fóður og hús kæmi harðast
niður á þeim, þar sem útigöngur væru almennar. Hvað snerti skaðabæturnar fannari
grein, kvllð hann meiri hlutann fúsan fl nð

fallast á breytingar til bóta, ef fram kæmu;
en varla kæmi til þess, að skaðabætur yrðu
mjög háar, þvi, yrðu lækningarnar að gagni,
þá þyrfti mjög sjaldan að grípa til valdsins.
það væri eigi meining sín, að aðrar greinir
hinna nú gildandi kláðalaga, en þær, sem
um væri getið I 1,6. grein, skyldu numdar úr
gildi. Miðsvetrartakmörkin einkum í 4. grein,
hefðu þingmanni Árnesinga þótt óheppileg,
og vildi hann því geta þess, að einmitt væri
um sömu takmörkunina að ræða, sem upphaflega væri sett f frumvarpi nefadarinnar.
Að
öðru leyti væri auðvitað, að meiri hlutinn geymdi
sjer rjett til umbóta.
Athugasemdir landshöfðingja kvað hann
eigi svo verulegar, að um væri að ræða;
að eins viðvíkjandi I. grein skyldi hann geta
þess, að meiri hlutinn hefði meint, að sú
lógun, sem þar væri rætt um, skyldi vera
án skaðabóta, og þvi væri þar um engar
skaðabætur að ræða, enda gæti hann eigi
sjeð, að það gæti varðað skaðabótum, þó
fjáreigendum væri gjört að skyldu, að farga
þvi af fje sinu að haustlagi, sem þá vantar
hús og róður fyrir. Má og vera að ar þessu
leiddi bót á fjárræktinni á Suðurlandi, og
mundi það ekki lastandi, þó fjár.eigendum væri
gjört að skyldu, að hafa skýli fyrir fje sitt.
Hvað athugasemd landshöfðingja við 2. grein
snerti, um að bæturnar væru óbærilegarfyrir landssjóð, þá þótti honum þær naumast
of háar, en var þó eigi á móti því, að þær
yrðu endurgoldnar, og kvaðst því vilja áskilja
meiri hlutanum rjett til breytingar i þessa
stefnu, enda væri hann ekki fráhverfur þvi,
að aðhyllast breytingaruppástungu þingmanns
Árnesinga, að leggja skyldi skaðabæturnar á
styrktar- eða viðlagasjóðinn, en eigi á landssjóðinn. Viðvíkjandi 4. grein hefði landshöfðingja þótt það gífurlegt, að ætlast til þess,
að sú grein yrði staðfest, en hann vildi taka
fram, að þegar frestur væri gefinn til miðs
vetrar til að lækna, þá væri engin vorkunn
að hafa lokið lækningum á þvi tímabili, og
væri það mátuleg hegning, að leggja að öðrum kosti við niðurskurð á öllu fje eigandans
skaðabólalaust, og sæi hann eigi betur,held-

ur en að hjer væri sýnd öll sú nærgætni,
sem mætti ætlast til, enda vænti hann af
landshöfðingja,
að hann fjellist á ák'vörðun
þessa, þegar hann athugaði hana betur. Einnig hefði landshöfðingi gjört nokkrar athugasemdir viðvíkjandi 14. grein. Hann skyldi
geta þess, að það einu sinni hefði verið samhuga álit þingsins, að fá nefnd selta til að
hafa á hendi allar framkvæmdir í kláðamálinu. það geti verið, að þetta þyki nú óþarft, og
geti landshöfðingi sannað, að þessi þörf sje
eigi lengur fyrir hendi, þá geti verið óþarfi
að taka þessa ákvörðun upp i lagaboðið.
Benidikt Sveinsson kvaðst hvorki hafa átt
von á lofsorðum nje hnekki hjá framsögumanni meiri hlutans. Það væri og synd að
segja, að hann hefði lokið á ræðu sína lofsorðum ; þvi að hann hefði valið henni þau orð,
að hún væri of löng, hártogandi og óþörf. Verið
gæti, að þetta væri nóg til að ráða úrslitum
þessa máls. En slík orð, sem þessi, væru,
þegar þau væru, eins og nú ætti sjer stað,
sögð út I loptið, án þess að hin minnsta
sönnun væri færð fyrir þeim, nægileg til að
sýna, að málstaður þess manns, sem talar
þau, er veikur. Það væri reyndar satt hjá
framsögumanni, að ræða sín hefði verið .óþörr., þvi að hún hefði verið óþörf frumvarpi meiri hlutans, þar sem margar af röksemdum hennar ~Iytu að standast gagnvart
meiri hlutanum. Hann vildi nú spyrja meiri
hlutann, hvort stefna hans væri fremur lækningar eða niðurskurður.
það sagðist hann
halda, að erfitt væri að sjá; en hitt væri hægt að
sjá, að ákvörðun 2. greinar væri .lífsbalsam
kláðamaurslns».
Eða hví kemur meiri hlutinn,
sagði hann, með þá voðalegu mótsögn, að gjöra I
öðruorðinu ráðfyrirstórkostlegum niðurskurði,
en f hinu orðinu ráð fyrir þvi, að I þvi efni
sje þá farið eptir tilskipun 4. marz 1871?
f öðru orðinu talar hann um, að til skarar
skuli skriða, í hinu, að ekki sje ætlazt til
stórkostlegs niðurskurðar.
Í 10. grein meiri
hlutans stendur, að uppljóstarmaður fái helming sekta, I f 8. grein,að
þær renni allar
I landssjóð. Eru nú þetta ekki mótsagnir?
Mjer finnst jeg ekki að eins hafa rjett til að
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benda delldlnnl II þessa galla, heldur er það
bein skylda min sem þingmanns.
það er
satt, að , 3. grein minni hlutans
er égát,
sem jeg geymi mjer rjett til að laga.
Að
öðru leyti álít jeg það hollara fyrir deildina,
ilð lita sjálfstæðum
augum á mál þetta. Jeg
.hef ekki vili~ð hártoga
meiri hlutann,
og
hann hefur ekki með einu orði sannað,
að
jeg hafi gJört það, og eigi hefur hann heldur hrakið eitt orð af því, sem jeg hef sagt.
Halldór Kr. Friðl'ikssoll sagði, að það
væri ekki von, að sjer kæmi saman við þingmenn , þessu máli, þar sem þeim, er mest
hefðu buriz; fyrir niðurskurðínum,
gæti ekki
komið saman í því. Sjer dytti og ekki heldur í hug , að reyna til að fara að sannfæra
deildina um, að niðurskurður
sá, er hjer
væri farið fram á, hefði ekki við rjett rök að
styðjast; eu hann hjfldi, að máli þessu væri
nú S\'O komið, lið hjer væri úr vöndu að ráða.
þegar nú er um það að ræða, sagði hann, að
~ji)l'a nýja gangskör að því, að út rýma hinum söunæma
fjárkiáða,
þá verða þingmenn
fyrst og fremst að gjöra sjer það ljóst, hverju
það er að kenna,
að kláðauum
hefur enn
eigi verið út rýmt.
El' það lögunum
að
kenna?
eða er það yflrvöldunum
að kenna?
Jeg e.' nú fyrir mitt leyti sannfærður
um, að
lögin frá, 5. janúar
1866 og 4. marz 1871
eru fullnóg,
til að rýrna klúðanum burtu,
eptir þ\.! sem jeg skil kláðann,
ef þeim er
beitt með krapti
og s~ynsemi.
En ef því
nú ekki verður neitað, að lög þau, sem til
em, sjeu nóg, hvaða gagn er þá í því, að
vera að berjast fyrir, að búa til ný lög? Ætli
þau gjöri yflrvöldln dugtegrí, hafi þau hingað
til verið lin í söknum í þessu máli? Jeg held
ekki.
Jeg held, að það mundi vera aífarasæla st fyrir þingið, að benda yfirvöldunum
á
það, sein. því þykir helzt ábótavant, og skora
á þau, að beita meira fylgi við. málið.
En
af því að nú sýnist svo, sem þingmönnum
!\je orðið
meira kappsmál.
að búa til ný.
kláðalðg, en að gjöra eiginlega bót á vandræðunum,
þá vil jeg lofa þeim að eiga sig
um það.
En þess ~ltl,\ þeir þó að gæta,
og að þvi vil jeg leiða athygli þeirra, að

þeir ekki húl til þau lög, er grípa of mjög
inn f eignarrjettindi
manna, eða erumeð öllu
ósanngjörn.
Landshöfðingi
lók fram ým.s
atriði, er að þessu lúta, og það með svo
ljÓSlUll og sannfærandi
orðum, að jeg vona,
að þau hafi sannfært
hina háttvirtu
þingmeun um, að þetta frumvarp,
sem hjer Iiggur fyrir, getur eigi að lögum orðið.
Jeg vil
að eins nefna nokkur atriði, sem mjer þykja
óhafandi
hjá nefndinni,
og verður þá fyrst
fyrir I. grein meiri hlutans.
Eptir henni
ætli tafarlaust
að drepa
allt fje i einum
hreppi, ef svo mi.kið sem ein kláðasjúk kind
fyndist í honum, þótt það væri i öðrnm enda
hreppsins,
er jafnvel alls engar samgöngur
hefði við aðra hluta hreppsins.
I)á ætti t.
d. að skera allt fje i öllum Álptaneshreppi,
ef ein klaðasjúk kind fyndist suður i Hraunum, þótt allt annað fje í hreppnum
væri alheilt og engar samgöngur milliþess
og hinnal' kláðasjúku
kindar, og fleiri dæmi gætu
verið þessu
lík.
Jeg vona nú, að allir
þingmenn,
og meiri hluti nefndaeinnar
með,
sjái Og kannist lið, að slíkar ákvarðanir Sem
þessar eru harðla ösanngjarnar og óhagkvæmar. Par sem hjer i I. grein er talað um
fóður, þá vil jeg spyrja: hvað er þetta fóður?
Er það ekki nóg fóður,
ef skepnan
getur
haldizt í fullum holdum og góðum þrifum,
þótt það sje að eins af jörðunni,
án þess að
fá nokkurt
hey eða aðra gjöf, en þá, sem
hún !ljálf finnur úti í haganum
eða fjörunni?
I'að vita þó allir, að til eru þeir staðir, þi!r
sem fjcnaðllr gengur þannig sjálf&la árið URl
kring, og er allt að því eins vel haldinn eins
og fjenaður
á öðrum stöðum,
sem /ll1fið er
inni.
það er satt, að hús ætti hver maður að
hafa fyrir fjenað sinn, en aptur er á sumnm stöðum bæði óþarft, enda ekki auðið, að
hafa hey til handa honum.
Ekki þykir mjer
heldur sanngjarnt það., sem stendur í 4. grein
meiri hlutans.
Eptir þeirri ákvörðun gæti
vel farið svo, að. einhver
béndi, sem bjeldi
fje sínu heilbrigð~
fram yfir miðjan vellir,
en svo kæmist \f.lá.ðllg kind í fje hans, og
sýk.ti það. meir eða minna, að hann, segi
jeg,
yrði a~ lóga, öllu fje sinu skaðaÞóta-
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Allir munu sjá, að þetta er eigi rjett.
tailfð er um -gr/maih
fje, þa þætti'
rnjer fróðlegt að heyra, hVllð nefndin hugsar sjer með því. Rve hæi' er fjeð grunað?
hve nær á að gruna það? og hver á að gruna
það?
Þetta er alveg óákveðið;
Allar þær
ákvá.rðimir, sem lúta að þessu, þurfa breytinga við" Þar næst er að minnast á 6. grein.
Hvaða ástæða er til þess, að hara heima\'öktuh á heilbrigðu (je, og leggja sektir við,
ef út /tf ber?
þetla finnst
mjer öhafandi,
og sama er að segja um þetta sólarhringshapt. það getur verið, að það sje alls eigi
auðið fyrir eigandann,
að ná út kind sinni
innan sólarhrings.
Jeg vil nefna t. d., ef
kindur bóndans hjer I Hvamrnkoti,
sem nú
ei' nýkominn
þangað austan
úr þingvallasveit, strykju austur þangað: I átthaga slna,
þá; gæti svo farið,
að honum væri alls eigi
lúlð"ið að ná þeim þaðan innan sölarhrinas,
og þannig getur'víðar
verið.
Og hvers vegna
á að leggja svo rrlikla hegningu
við heilbrigt
rje?
það !lýkir þó eigi neina kind,
það
játa jeg, að þingmaður
Ámesinga
hártogaði
sumt hjá meiri hlutanum,
en hann sagði líka
margt, sem átti við góð rök að styðjast, og
ætli að takast til greina.
það er rjett sugt
af meiri hlutanum," að þetta eigi að verða
almenn lÖg, og þess vegna
kemur líka illa
við' ~essi nefnd í 14. grein, því að hún gæti
eptir því sem á stendur staðið til eilífðar.
Páll Pðlsson. prestur sagði, að það væri
sörgtegt, hvernig gengi með mál þetta, bæði
nú, eins og allajafna frá' því (yrst það hefði
komið fyrir alþingi J 857.
(>að væri þó víst
tilgongur allra, að reyna iii að út rýma þessu
átumelni,
kláðanum,
úr landinu.
En því
sorglegra væri" það,
að menn skyldu allt af
vera að hringsóla þetta kringum málið,
Ol!
hleypa stundum í það ofurkappi, en það kallaði hann gjört með þessum löngu og meinlegu umræðum.
þar sem þingmaður ReykVíkinga hefði talað um eignarrjéttlnn,
þá gæti
helgi hans svo að eins komi~ til greina; að
alþjóð yrði ekki að meini; sömuleiðis
sagðist hann vona; að llandshöfðingtHh
tæki' ekki
til' þess, þó J. grein frumvarpsles
væri augalaust.

Þar sem

steinn minni hlutans,
þar sem sveitir þær,
er þar væl't\ faldar,
hefðu I fjárkláðamál'inu
lengi verið ásteytingarsteinn
allrar þjÓðarinnar. Hann kvaðst ekki ætla a~ fará út I einstök atriði málsins;
að eins vildi hann geta
þess, að tíma-ákvörðun
meiri hlutans ~æti
hann ekki skilið I, að nokkur þlngrnaður gæti
gefið henni alk væði sitt, þar sem það væri
alveg óvíst, hve nær lög þessi
gildi.
En það væri varla forsvaranlegt
fyrir þingið,
að ganga svo frá lögunum, að ef það drægist, að þau kæmu út, að þá yrði ekkert gjört,
eins og engin lög væru til um kláð;lnn.
Skaðabótaákvörðun
meiri hlutans va-ri hann
alveg mótfallinn.
Þó að kláðinn hefði villa
komið þungt niður á menn, þá hefðu þó engir eins mikið að segja af honum og Sunnlendingar,
og væri það því eigi sanngjarnt,'
að láta þá eina bera skaðabæturnar , enda
væri það ósamboðið
Norðlendingum
og Vestfirðingum, ef þeir skyldu vilja skorast undan að taka þátt í kostnaði þeim, sem hlyti að
leiða af útrymingu
fjárkláðans.
Af því að klukkan var orðin :3 e" m., kvaðst
forseti mundu fresta áfrainhaldi umræðunnar
til mánudags
kl. 12.

næðu

FHAMHALD

ANNAUAl\

UMRÆÐU.

Á 32. fundi neðri deildar alþingis, 9. dag
ágústrnánaðar,
var' samkvæmt dagskránni haldið fram annari umræðu Ilm fjtÍrldáðarnálið.
Þórarinn Böðvarsson sagði, að þa"ð væri
sjeratakleg
ástæða fyrir sig að taka til" máls,
að hinn nýi tigulkóngur,
sem tekið hefði að
sjer framsöguna
væri orðinn lúinn,
en ljóst
væri það í þessu máli, að 2 breytingaruppástúngur
hefðu verið gjörðar' til útrýmingar
kláðaris. Bæði meiri og minni hluti nefndarinnar hefðu af mikilli alvöru og áhuga unnið að málinu; og fyrirætlan
beggja væri að
gjöra sem bráðaetan enda á sýkinni ;munllrinn" vairi að" eins sá, að 'hver færi að nokkru
leyti sína leið' að þvi tákrnarkl,
sem hann
vildi ná. Hann skyldi eigi fara langt út íþær
löngu aðfiunlngar
þingmanns
Ái'ilesinga, en
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að eins geta þess, að meiri hlutinn hefði með
1. grein
viljað geta öllum jafnan kost og
jafnan rjett og öðrum,
ef þeir upp fylltu hin
settu skilyrði, "hús og fóður ••, enda væri það
rjett og sanngjarnt,
að eitt {Ig hið sama og
ein og sömu lög gengi yfir alla. . Hvað 2.
grein snerti, þá yrði hann að styðja að þvi,
að henni væri haldið.
Hann hjeldt, að það
miðaði til þess að ná takmarkinu,
ef sem
mestu af hinu sjúka og grunaða yrði út rýmt
með niðurskurði.
Það hefði verið fundið að
2. grein, að hún vitnaði til tilskipunar 4. marz
1871, er 16. grein gjörði ráð fyrir að numin
skyldi úr gildi, en því mætti svara þar með,
að meiningin
hlyti að vera sú, að að eins
þær ákvarðanir
I tjeðum lögum, er eigi gætu
haldizt með ákvörðunum þeim, er þetta frumvarp settí, skyldu úr gildi numdar. - Hvað
<1. grein snerti, væri hún aðalgrein að meiri
hlutans áliti; þegar komið væri að því tímatakmarki,
þá væri það tillaga nefndarinnar,
að niðurskurður
skyldi yfir dynja,
hvar sem
kláði fyndist og það án skaðabóta; tilgangurinn væri,
að selja hæfilegan frest og reyna
að út rýma sýkinni með þeim mildari meðulum, ef svo gæti orðið, og að svo væri gripið
til hinna alvarlegri ráða.
Viðvíkjandi
I. grein
hjá minni hlutanum,
þá þætti sjer mjög
örðugt að ákveða, hverjir bæir lægju við sjó,
og vildi biðja þingmann
Árllesinga um að
gjöra betur grein fyrir, hvernig það orðatiltæki, sem sjer þætti ótækt, ætti að skiljast ;
það yrði að álítast afar-hart
og ttlgangslftlð,
að ef ein kind kæmi fyrir i einum hreppi,
þá væri öllu fje i þeim hreppi lógað, og það
hvort sem kindin væri úr hreppnum
eða ekki.
Hann gæti tekið það" fram til dæmis, að í
Álptaueshreppi
hefði komið fyrir á hverju
hausti kláðakind úr öðrum hreppum í 7 ár,
og þó enginn kláði verið f hreppnum.
Hann
yrði að álíta, að uppástungur
minur hlutans
væru mjög óheppilegar
að því leyti, að ef lögin
fengju fyrst gildi í vor, sem líklegast væri,
þá lentu allar þær ráðstafanir,
sem gjörðar
væru, á sumrinu, en það mundi verða óvinnandi,
þvi heimavöktun
væri nálega ómöguleg.
Ef lögin næðu aptur á móti gildi framan

af vetri,
þá mundi niðurskurðurinn
allur
lenda á útmánuðunum,
og mundi sá mikli
skurður
verða
óbærilegur
kostnaður
fyrir
landsbúa.
Hann kvað það sorglegt,
ef svo
mikið sundurþykki
yrði um þetta mál, að
það eyddist, þvi það væri ljóst, að mál þetta
væri eiU hið mesta áhugamál
þjóðarinnar,
en fyrst menn þyrftu að reyna að koma sjer
saman um málið,
þá gæti hann eigi efað,
að deildin ætli að fallast á breytingar
meiri
hlutans með þeim smá-breytingum,
sem þær
kynnu að fá.
Benidikt Sveinsson sagði, að þingmaður
Gullbringu- og Kjösnrsýslu
hefði eigi að eins
tekið fram fáein atriði,
heldur einnig gjört
almenna áskorun til sín, og þyrfti hann því
að gefa nauðsynlegar
skýringar
f því efni.
Hann vonaðist til, að allir hefðu heyrt það,
er hann hefði tekið fram seinast, hver aðalmunur
væri á 1. grein hjá meiri hlutanum
og minni hlutanum,
og að meining sú, er
þingmaðurinn
þannig
hjeldi fram,
væri ómöguleg;
hann hefði enn fremur tekið það
fram þá, að þegar það væri gjört að skilyrði
fyrir niðurskurði,
að fóður væri eigi til um
3 mánuði,
þá gæti þetta í framkvæmdinni
miðað einungis til" þess,
að sjávarsveitunum
yrði veitt .privilegiuolO
til þess að ala kláðann, og innifæli I sjer sannarlegt
lífs-balsam
fyrir bann; það væri að «prlviligera»
kláðavögguna á Suðurnesjum,
að ala kláðasjúkt
fje, ef fóður væri til fyrir 3 mánuði.
• Eptirleiðis» fLgrein
hjá minni hlutanum
sagði
hann væri miðað við löggildingardag
frumvarpsíns, og mælti eigi breyta í aðra átt, og
hvað orðin:
«sem að sjó liggur»
(í sömu
grein hjá minni hlutanum) snerti,
þá væri
það athugandi
í þessu efni og aðalágreiningur málsins, að minni hlutinn gjörði mun
á sveitum,
er hefðu sjávarútveg
að atvinnuvegi, og þeim, sem hefðu sauðfjárhald
fyrir
atvinnu veg; en þetta hefði meiri hlutinn alls
eigi athugað.
þetta sagði hann væri "fundarnenturn divisionis •• fyrir rjettum skilningi I.
greinar frumvarps
minni hlutans,
en þessi
aðalmunur
hvildi aptur á því, sem sagt,
að
sjávarsíðan
herði eigi saoðfjárrækt,og
hefði
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þannig i 20 ár alið kláðann,
að landið gæti
eigi átt á hættu, að þessum hinum heiðruðu
sveltum skyldi haldast þetta uppi í önnur 20
ár. Það lægi f hlutarins eðli og f mannlegum breyzkleika,
að þar sem !ljávarúlvegur
væri atvinnuvegur,
þar dofnaði umhyggjan
fyrir fjárrækt, enda heimtist hvergi fje eins
illa, sem hjer á Suðurnesjum,
og því síður
sem þeir aldrei hirtu fje sitt, og skyldi hann
jafnvel koma með opinbera
skýrslu um, að
eigi gæti smalazt
i þessum sveitum,
bæði
frá dýralækni og sýslumanni,
ef á þyrfti að
halda.
Frá þessu sjónarmiði,
sem nú væri
dregið fram, vonaðist hann til þess, að meiri
hlutinn loksins
fengi lagt rjetta þýðingu I
orðin: .sem við sjó liggur».
Að svo mæltu
vildi hann með fáeinum orðum snúa sjer að
hinni almennu hlið málsins, og væru frá því
sjónarmiði tillögur meiri hlutans, hvað lækningar snerti,
ófullkomnarl
en hin gildand i
lóg, og hvað niðurskurð
snerti, væru þær
einnig svo ófullkomnar og óskipulegar, að þær
gætu aldrei orðið rjettarbót.
Framsögumaður meiri hlutans hefði viljað benda sjer á
þá nauðsyn, að slaka til og leita samkomulags við landshöfðingja; en einmitt frá því að
þessari tilraun hefði verið fylgt af hálfu meiri
hlutans, einmitt þaðan væri aldan runnin, og
væri þessi aðferð nefndarmanna
þvi Isjárverðan, sem landshöfðingi
hefði enga ábyrgð
gagnvart lðggjafurþinginu;
hann væri að eins
ábyrgðarlaus
umboðsmaður
ábyrgðharanda
ráðgjafa,
og vildi hann taka fram,
hversu
hættulegt það væri fyrir hið löggefanda alþingi, að hnika til á þeim fótferli, sem lagður væri f stjórnarskránni
á milli landshöfðingja og þlngsins.
það, sem þingið þar á
móti hefði að gæta, væri að varðveita samband sitt og samhljöðun
við þjóðir.a;
en
hefði þingið gjört það?
Því víst hefði þjóðin
snúið sjer til þingsins; það vottuðu hinar óteljandi bænarskrár.v18il7 hefðu þinginu þannig
borizl 17 bænarskrár,
1Hil9 hefðu komið 3,
186t samtals 5, 1863 samtals 3 og I ávarp,
sjálfsagt til þess að bænin skyldi verða enn
hjartnæmari,
1865 samtals 6 og 1867 samtals 8. Árangur þeirra hefði nú einmitt lent

í lækningatilskip.
5. janúar
t 866,
af þvI
þingsálitið
hefði þá verið magnlaust
gegn
einvaldsstjórninni
j en siðar hefði bætzt við
tilskipun 4. marz 1871, sem ætti að vera Iífakkeri meiri hlutans; en þrátt fyrir allt þetta
vofði kláðinn enn yfir eins hættulegur
og frá
fyrstu,
svo öll þessi fyrirmæli hefðu reynzt
ónýt.
En hjer við mætti athuga, að meðan
þingið hefði eigi fengið að neyta fullnaðaratkvæðis síns, hefði það enga ábyrgð haft á
gjörðum
sinum,
og það viðkvæði ætti við
þetta tímabil j en nú væri öðru máli að gegna,
nú rjeði þingið, og væri það á ábyrgð ráðgjafans, ef hann virti að vettugi löggjafar-atkvæði þingsins þannig, að hann ljeti frumvarp
þess eigi ná lagagildijen
það væri aptur ábyrgðarhluti
þingsins,
ef það samþykkti annað en það, er samkvæmt
væri þjóðarinnar
óskum og rjetti.
Guðmundur Einarsson sagði,
að hann
hefði hvorki vilja nje mælsku til, að svara
öllu því, sem I. þingmaður
Árnesinga
hefði
tekið fram á móti breytingaruppástungu
meiri
hlutans,
enda kvaðst hann sannfærður
um,
að allar slíkar ræður, þótt langar væru, mundu
alls .ekki hrinda máli þessu I betra lag, sem
nú væri komið í 3 pörtum inn á þing. Aðalhugsunin
I þeim öllum lyti að þvi, að fá
lög, til að út rýma fjárkláðanum,
en þessi aðaltilgangur
hefði í þeim öllum tekizt mjög
éheppllega;
en heppilegust
væri þó, að sinu
áliti, breytingaruppástunga
meiri hlutans, og
mundi hann gefa henni atkvæði sitt, til þess
að málið eigi fjelli niður við svo búið. Vilji
menn bjarga málinu, sagði hann,
þá verða
menn að miðla skynsamlega
málum, og vera
hvorki eingöngu með algjörðum niðurskurði,
nje með illgjörðum lækningum.
Aðaltilgangurinn skal vera að lækna, .og lækningar skulu
skipaðar um vissan tíma, en ef þær reynast
þó ónógar og heppnast
ekki,
þá skal skipa
algjörðan niðurskurð,
og þá hlýtur kláðinn að
út rýmast.
En þó ætti eigi algjörður niðurskurður
að eiga sjer stað skaðabótalaust.
Meðan lækningum
væri beitt,
ætti ekki að
skipa
niðurskurð
skaðabótalaust
nema við
trassann.
Ef menn færu að einangra
vissa
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hreppa, eins og minni hlutinn gjörði f frumv,arpi sínu, þá leiddi það til verra eins, og
I.Iáðanum yrði eigi út rýmt með því. Ekki
heldur mætti skipa eiotómar lækningar,
þvi
að það leiddi til þess,
að málið stæði eins
og áður.
H. Kr. Frið.rikswn sagði, að fyrri þingmaður Árnesinga: hefði sagt, að skekljan
og
tyiskiptingurinn
væri kominn í mál þetta einmitt af því, að þingið hefði ranglega farið að
reyna samkomulag
við landshöfðingjann.
En
hann mótmælti þvi, að það. hefði verið rangt.
að. reyna Iii að ná samkomulagi. við landshöfðingjann,
því að með þvi einu móti gæti
nokkur niðurstaða náðst á þessu þingi. þegar, ccnstltutlonel
stjórn væri, þá væri allt
undir þ,vi komið" að samkomulag næðist milli
þings og landsstjérnar,
og »Constltution«
ætti beint við samkomulag
að styðjast;
það
væri þvi. allt: undir þvLkomið, að þingið næði
samkomulagi
við landshöfðingjann
f þessu
máli, með þvi að allar framkvæmdirnar
i því
væru. undir honum komnar.
Landshöfðingi
væri ekki heldur ábyrgð:arlaus, eins og þingmaður Ároesinga.
hefði sagt,
og ef þingmönnum væri það áhugamál,
að koma máli
þessu fram, þá væri þ'að, komið undir þvíj að
samkomulag
næðist "ið hann,
því að hann.
ætti að láta framkvæma
lögin.
Ef það ekki
næðist, þá væri öllum þeim langa tíma, sem
þingmenn hefðu. varið til þessa. máls, eytt til
einskis, og. það væri sannarlega búið að eyða'
of miklum tíma til þess,
og það hefði
þegar um of spillt fyrir öðrum málum.
Jó" Sigurðss01l sagði,
að þingið væri
vant við langar ræður hjá þingmanni Árnesinga, og enn væri hann langorður,
sem á
siðasta fundi.
En nú hefði bann þó f ræðu
sinni komið, meðjmsar
merkar athugasemdir
við aðalatriði málsins, en í hinum fyrri ræðum sínum hefði bann- farið alveg utan við
málið.
En ekki. hefði hann getað látið það
ógjört, að' áreita frumvarp meiri hlútans, og
mest befði hann háetogað 1. grein..
Hvern;"
ig gæti .hann dregið þá ályktun út úr þessari' greifi;' að hún veittl Suðnrnesjamönnum
einkaleyfi. til,. að, ala :bjá sjer kláðáfje? Í'esst

grein veiti ekki einum einasta manni á Suðurnesjum þetta einkaleyfi, sem hann tali um,
miklu fremur verði Suðurnesjamerm
f raun
rjettrl harðar Ílti en aðrir hjá meiri hlutanum, en meiri hlutinn vilji, að Suðurnesjamenn hafi sama rjett og aðrir,
f stað þess;
að I. þingmaðnr
Árnesinga leggi þá f einelti.
Bann kvaðs] eigi skilja,
hvers vegna
þessa upptainingu
þy,'fLi, sem væri í I. grein
frumvarps
minni hlutans,
fyrst þessi IIPPtalning á annað
borð' vær] ekki nægileg.
Bann kvaðst vilja spyrja þingmanninn,
hví
hann hefði þá eigi einnig tekið með nðrar
sveitir, er að sjó lægju, en Suðurnes,
ef að)
það er aðalástæðan .fyrir niðurskurð]
þar, að
sjávarútvegur'
er aðalatvinnuvegur.
Hann
hefði sagt,
að fjárrækt væri þar eigi aðalatvinnuvegur,
og því væri þeim eigi niðurskurður tilfinnanlegnr,
en hið sama mætti
einnig segja um fleiri sjávarsveittr,
er hann
hefði þó sleppt,
og úr sumum þeirra berði
einnig kláðl borizt út í heilbrigðar
sveítlr. Ef
þingmaður
Árnesinga
hefði viljað hreinsa
vðggnkláðans
að I!ll'gni með niðurskurði,
þá
hefði hann átt' að taka margar fleiri sjávarsveitir með
upptalnlngu
sína,
og Ölfusið'
líka, þó það sje ekki sjávarsveit.
því þaðan
hefur kláðinn einatt borizt, að þvi er skýrslurnar votta.
Ef þingmaðurinn
ætli, eins og'
hann sagði, að binda sig við éskir þjóðarínnar í þessu máli, þá sje ósk ltjóðarinnar
ytlrgrtpsmetrl,
en að skorið ~je
Suðurnesj11m.
E f hann hefði fylgt því fást fram,
að
allt fje væri skorið á milli Hvítánna,
þá hefði
hann fylgt fram þjóðvitjanum,
þvi að í bænarskt-ánum væri farið fram á það. En' hann
bað þingmenn að gæta' þess, að menn ættu
eUi að fylgja þjÓ'ðan'iljanllm i blindni, heldur fara eptir sinni eigin sannfæringu,
og þvi
sem hagfelldast væri fyrir málið.
1. þingmaður Arnesinga hefði sagt, að:
breytingaruppástungur
meiri hlutans kæmu i
bága við tilskipun
41 marz 1871. En bann'
kvaðst vilja spyrja hBÐIl, hvort allar ák vl1rð~
anir ílagMrumvarpi
minni hlutans gætu stað~
lzt, og komið heim við' hinar nú gildandi tilskipanir nm kláðann, . ef þessar tilskipanir
í:

á
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ættu að haldast I gildi; en ef þær ættu ekki
að ll!l'ld.asl , gildi, hví væri það þá ekki tekið
fram í frumvarpinu?
þetta sje ekki gott
að skilja, þó þingmaður Árnesinga
kannske skilji það.
Baan sagði, að þingmaður
Reykvíkinga
væri búion að svara þingmanni
Árnesinga
viðvíkjandi
samkomulaglnu
við
landshöfðingjann.
Ágreiningurinn
í nefndinni væri ekki sprettinn
af tilraunum
til
samkomulags
við landshöfðingjann,
eins og
þingmaður
Árnesinga
hefði sagt, heldur af
allt öðrum tildrögum,
sem hann ekki vildi
nefna á þessum
stað ; en segja mætti, að
tvídrægnln
í nefndinni
væri einkum af því
sprottin,
að málið væri skoðað frá of einstrengingslegu sjónarmiði,
og sótt og varið
með of miklu kappi, þingmaður
Ároesinga
byndi sig of fest við sínar eigin skoðanir.
Ós~andi væri, að hann fyrir lok málsins gæti
komið sjer saman við meiri hluta nefndarinnar,
~f þessi sundrang
hjeldi áfram við
3. umræðu,
mundi
málinu ekki bjargandi.
lIollast mundi fyrir þingið,
að fylgja eindregið annari-hvorri
skoðunlnnl.
Páll Ptíls,on prestur
bað forseta sjer
hljóðs, til að mega lesa upp breytingaratkvæði,
er hann æLlaði sjer að koma fram
með við 3. umræðu,
og skyldi koma í stað
I, grelaar rrUm\larpsins, og kvað hann, að af
þvi muudi sjást, að hann vildi gjarnan stuðla
þess, að samkomulag gæti komizt á, með
þvi að slaka til á báða bóga; breytingaruppástunguna ,agði bann mundu verða hjer um bil
svo látandi, og las hann þá breytingaruppástunguea:
.Gjöri hinn sdttnæml sunnlenzki
fjárkláði vart við sig, eptir að 4 vikur eru
liðnar frá þvi, að lög þessi baf& öðlazt gildi,
skal í þeim sveitum,
þar sem sjávarafli er
aðalatvinnuvegur
maana, en ekki landbúnaður, öllu þvi !je tafarlaust lógað,
sem kláða\'.Ottu•. finnst f, í hverri þeirri sveit,
sem f
hlut á •.
B~71irJ,ikt Sveinsson cagði, að þingmaður
Reykvíkinga. '-efC}i misskilið sig úm samband
þingsins
við landshMðillgJann,
sarekvæmt
IItjÓrnarskráoui.
Sem
I~gjafarþing
megi
þ~tð,
alls ekki baga nje breyta atkvæði
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sinu eptir vilja landshöfðingjans.
Þingmaður
Reykvíkinga
gæti ekki með rjellu sagt,
að
allt í máli þessu
væri Iwmið undir
áliti
landshöfðingjans
og samkomulagi
við hann.
Hinn fyrnefudí
þingmaður
sagði bann að
ekki væri svo spámannlega
vaxinn, að hann
gæti sagt fyrir, hvaða
atkvæði
landshöfðinginn mundi
gefa eða hafa I máli þessu.
Sjálfur kvaðst hann eigi vita það, en hann
efaði eigi hið bezta.
Framsögumaður
hefði
sagt, að sjávarsíðan væri eptir I.grein fromvarpsins ekki prívilegeruð;
en einmitt þessi
t. grein greiddi
henni þó anðsjáanlega
veg
til að láta kláðasjúkt !je lifa.
Aðrar sveitir,
en þær, er upp væru taldar, vissi hann ekki
til að væru vagga kláðans ; og auk þess
hefðu þessar sjávarsveitIr
fjeð fremur sjer til
gamans en gagns,
þvi að aðalatvinnuvegur
hinna upp töldu sveita væri ekki fjárræktin,
heldur sjávarútræði,
og þvi yrði þeim það
ekki eins tiJllnnanlegt,
þótt þær alveg misstu
það. Hann þekkti að vísu aðrar sjávatsveitir, t. a. m. Akranes, en þar væri öðru máli
að gegna.
Þar sem framsögumaður
hefði
sagt, að Öl!us hefði átt að teljast með, þ,í
það væri sjávarhjerað,
og ktáði hefði bortzl
þaðan, þá vildi hann minna hann á, að Ötfus væri ein hin mesta heyskaparsveit,en
að þar væri alls enginn sjávarútvegur;
en sá
kJáði, sem þaðan hefði borizt,
befði komið
þangað
einmitt
af Suðurnesjum.
Þegar
framsögumaður
hefði sagt,
að hann skildi
ekki, þá væru það engar ástæður gegn sjer,
heldur sjálfum honum, og ættu eigi I&ð vera
það; enda væri þingmaðurinn
þá alls ekki
bær um að fella þann dóm, sem hana hefði
gjört.
Framsögumaður
játaði, að þjóðin vildi
enn meiri niðurskurð, en hann færi fram á.
Hvort væri það þá rjett ál,ktun,
að af því
þjóðin vildi niðurskurð
m.1Ii Hvltánna,
þá
gæti hún verið ánægð: með ákvarðanirnar
í
frumvarpi
hans,
sem bjeltiu
meira fram
lækningum en niðurs)Qttrði:r
Framsögumaður
hefði sagt,
að tviskipting nefndarinnar
væri
að kenna of mikUU festIi· l'I3á sjer ,ið hættulegar skoðanir.
En ef hann hefði þær, þá
befði hann inndrukkið
þær f Nottðfendinga-
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fjórðungi.
Hann vildi óska, að framsögumaður gjörði sjer ljósar afleiðingarnar af
þvi, ef kláðanum ekki væri út rýmt af Suðurnesjum.
þorlákur Gulmunds80n sagði, að sjer
hefði aldrei geðjazt upptalningin i I. grein
frumvarpsins
frá nefndinni f fjárkláðamálinu um þá einstaklegu hreppasetningu;
hann
hefði hugsað, að hún mundi verða óvinsæl,
og næði aldrei samþykki. Einnig gæti hann
eigi fellt sig við bótalausan niðurskurð.
í
3. lagi kvaðst hann eigi geta sjeð, að lögin
hefðu getað náð eins fljótt Iagagildi, og ætlazt hefði verið til. A lIir hlytu að vera sjer
samdóma um, að sá spenningur eyðilegði málið, sem hjer hefði verið brúkaður, og ~ig
furðaði á þvi, að bestu menn í þinginu hjeldu
slíku fram, og hugsuðu sjer þó að koma
málinu farsællega gegnum báðar þingdeildirnar. Hjer við ættu þessi gömlu orð: "Málum vorum er komið f ónýtt horf, ef svo skal
lengur ganga •. þingmenn yrðu að koma sjer
saman. Landshöfðinginn hefði á síðasta fundi
verið vongóður um gott fylgi yfirvaldanna
með lögunum, en þá yrði að gefa þeim betra
aðhald, en hingað til hefði verið gjört af sjálfum honum. Lögunum hefði verið sljólega
fylgt, enn sem komið væri; væri sjer ekki
ljóst, að valdskurði hefði verið beitt, síðan tilskipun af 4. marz 1871 hefði komið
út, nema á Efstabæ í Skoradal f Borgarfjarðarsýslu.
því næst var gengið til atkvæða og höfðu
6 þingmenn beðið nafukalls við ýmsar greinir
og breytingaruppástungur
við þær, og' var
það við haft um I. grein.
1. Breytingaruppástunga
meiri hluta
»já- sögðu:
Guðmundur Einarsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.

14.
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dá. :
Páll Pálsson, 2. þingm. Húnvetninga,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
Þórarinn Böðvarsson,
Þorlákur Guðmundsson.
"Nei- sögðu:
Halldór Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Gíslason,
Páll Ólafsson,
Páll Pálsson, þingm. Skaptfelllnga,
Þórður þórðarson,
Þorsteinn Jónsson.
Og var greinin þannig samþykkt með 15
atkvæðum gegn 7. Við það var fallið
frumvarpið og breytingar minni hlutans.
Breyting meiri hlutans við 2. grein samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8.
grein meiri hlutans samþykkt með 14
atkvæðum gegn 7.
grein meiri hlutans samþykkt með 14
atkvæðum gegn 8.
grein meiri hlutans samþykkt með 16
atkvæðum gegn I.
grein meiri hlutans samþykkt með 13
atkvæðum gegn 9.
grein meiri hlutans samþykkt með 16
atkvæðum gegn 3.
grein meiri hlutans samþykkt með 14
atkvæðum gegn 3.
grein meiri hlutans samþykkt með 13
atk væðum gegn 1.
grein meiri hlutans samþykkt með 15
atkvæðum.
grein, ný grein, samþykkt með 15 atkvæðum.
grein, ný grein, samþykkt með 14 atatkvæðum.
grein, ný grein, samþykkt með 12 atkvæðum gegn 1.
Að 12., 13. og 14. grein væru fallnar,
samþykkt án atkvæðagreiðslu.
grein samþykkt með 10 átkvæðum gegn
2, en með því sú atkvæðagreiðsla þótti
ónóg, var viðhaft nafnakall, og sögðu:

-já
Guðmundur Einarsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
Einar Guðmundsson,
Iljálmur Pjetursson,
Ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll Pálsson, þingm. Húnvetninga,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson.
«nei.
Halldór Kr. Fríðriksson,
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Ólafsson,
Páll Pálsson, þingm. Skaptfellinga,"
Þórður þórðarson,
Þorlákur Guðmundsson,
þorsteinn Jónsson,
og var greinin þannig samþykkt með 12
atkvæðum gegn 8. Benidikt Sveinsson
og Þórarinn Böðvarsson greiddu eigi atkvæði.
15. grein samþykkt með 14 atkvæðum.
16. grein samþykkt með 12 atkvæðum.
Við frumvarpið í heild sinni var við haft
nafnakall og sögðu:
ll

••nei-:
Benidikt Sveinsson,
Einar Gíslason,
Grímur Thomsen,
Páll Ólafsson,
Páll Pálsson, þingm. Skaptfellinga,
Þórður Þórðarson,
þorsteinn Jónsson,
og var frumvarpið þannig samþykkt með
14 atkvæðum gegn 8, og með 15 atkvæðum gegn 2 ákveðið, að það gengi
til 3. umræðu, og var frumvarpið nú
þannig orðað:

:

«[á»:

Guðmundur Einarsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Guðmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll Pálsson, þingm. Húnvetninga,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
þórarinn Böðvarsson,
Þorlákur Guðmundsson.
••nei ••
Halldór Kr. Friðriksson,

FRUMVARP
til laga um útrýmingu hins sunnlenzka
kláða.

fjár-

1. grein.

t hverri þeirri sveit, sem hins sóttnæma
fjárkláða verður vart að haustlagl, skal öllu
því fje tafarlaust lógað - svo sjúku sem
heilbrigðu sem ekki er hús og fóður
fyrir.
Skulu hlutaðeigandi hreppsnefndir
með aðstoð lögreglustjórnarinnar ganga ríkt
eptir, að öllu því fje sje lógað, sem eigi
hefur nægilegt húsrúm og fóður, að minnsta
kosti i 3 mánuði.
2. grein.
Nú þykir hlutaðeigandi yfirvöldum ástæða til að lóga meiru fje, en hjer er gjört
ráð fyrir, samkvæmt tilskipun 4. marz 1871,
og skal þá fjáreigendum það endurgoldið.
Skal samin um það nákvæm skýrsla eptir
kyni, tölu og aldri. því næst skal fjeð virt
samkvæmt grandvallarreglum sömu tilskipunar þannig, að tveir þriðjungar af mismuninum á almennu gangverði fjárins, eins og
það kemur fyrir, ef heilbrigt væri, og frálagi
þess, bætist eigendum.
Virðingarmenn skulu
teknir úr öðrum hreppi en þeim, sem lógað er
i. Nemi þær skaðabætur, sem þannig koma
fram, eigi meiri upphæð en 2000 krónum á
ári fyrir eina sýslu, skal greiða þær að helmingi úr hlutaðeigandi sýslusjóði, og að helmingi úr amtssjóði. Verði skaðabæturnar þar
á móti hærri en 2000 krónur, skal það, sem
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yfir er, greitt úr landssjóði.
Skaðabæturnar
skulu greiddar hlutaðeigendum
eigi seinna,
en um haustrjettir
næstu á eptir, að niðurskurður hefur fram farið.
3. grein.
Nú kýs sveit,
sem fjárkláði er f, með
ráði sýslunefndarinnar
að lóga öllu fje, sem
þar er, tíl að losast við sýkina, og skal hún
þá eiga heimtingu
á skaðabótum
samkvæmt
næstu grein á undan,
sjc fjenu lógað fyrir
miðjan vetur, enda sjc þá þeim reglum fylgt
um lógun fjárins
og varúð gegn sóttnæmi,
sem settar eru í lögum þessum.
4. grein.
Nú hafa lækningar verið við hafðar frá
haustnóttum
og til miðs vetrar samkvæmt
grundvallarreglum
tilskipunar
5, janúar 1866
og 4. marz 1871, og kemur kláði upp eigi
að síður hjá einhverjum
búanda eða fjáreiganda eptir þann tíma; skal þá þegar öllu
sauðfje hans logað skaðabótalaust.
á. grein.
þess skal vandlega .gætt, að allt sótlnæmi
sje numið burt úr íjárhúeum þeim, sem kláðafje hefur verið í á næsta vetri á undan, og
skulu þökin rifin af þeim, og þau látin þaklaus missiris-tíma.
Ull og skinn af kláðafje, sem lógað hefur verið,
svo og klæði
þeirra,
sem handleikið
hafa kl:iðafje, skulu
rækilega þvegin og hreinsuð,
svo söttnæmið
eigi dreifist út fyrir þeirra skuld.
{sveitir
þær, þar sem sjúku eða grunuðu
fje hefur
verið lógað, má enga sauðkind
reka til lífs,
fyr en missiri eptir að lógað hefur verið.
6. grein.
Hvarvetna þar, sem líkur eru til, að
kláði geti verið, skal f fyrstu rjetturn allt fje
vandlega skoðað, og hverri kind, sem kláði
finnst í, tafarlaust lógað.
Síðan skulu almennar skoðanir fram fara, eigi sjaldnar en
II hálfsmánaðarfresti,
unz full vissa þykir fyrir
þvi, að kláðinn sje upprættur.
Allt fje skal
hart ístrangri
heimavöktun,
hið grunaða sjer,
og hið heilbrigða sjer;
en grunað er það
fje, sem haft hefur samgöngur
við kláðasjúkt
fje á síðast liðnum
4 mánaða tíma.
Komi
sjúk eða grunuð
kind inn á annars manns

land, skal hún rjeUdræp,
en halda skal afurðum hennar til haga fyrir eiganda,
svo
sem föng eru á. Sleppi heilbrigðar kindur
úr heimagæzlu,
er rjett að setja þær inn, og
skal þá eigandi skyldur að leysa þær út og
gjalda 20 aura fyrir kindina fyrir hvern sólarhring.
Hafi eigandi
eigi út leyst fje sitt
að sólarhring
liðnum,
frá því hann fjekk að
vita, að það var innsett,
skal selja það tíl
skurður sem annað óskilafje.
Á sama hátt
skal farið með þær kindur, sem óþekkt mark
er á.
7. grein.
hvert sinn,
sem íje el' skoðað,
skal
semja nákvæma skrá yfir alla fjáreigendur,
og yfir tölu og tegund fjárins hjá hverjum
þeirra.
Skulu fjáreigendur
undir eiðstilboð
gjöra grein fyrir fjártölll sinni,
og eru búendur skyldir að telja fram fyrir heimamenn
sína,
sem fje eiga, og eins ef þeir halda
fóður- eða hagagöngu-fje.
f skrár þessar skal
ritað, hve margar kindur finnast með kláðavotti við hverja skoðun
og bjá hverjum.
Verði einhver uppvís að því, að hara með
ásettu ráði dregið fje undan skoðun,
eða
sýni nokkur mótþróa við skoðun,
skal hann
sæta 20-200 kr. sektum.
8. grein.
Nú eru lækningar við harðar samkvæmt
4. grein laga þessara,
og skulu þá hreppsnefndirnar
eptlr nákvæmari
fyrirmælum yflrvaldanna sjá um, að næg áhöld og kláðalyf
sjeu fyrir hendi,
og geta þær, ef nauðsyn
ber til, skuldbundið sveitasjóðina
til að greiða
kostnaðinn,
móli endurgjaldi
frá fjáreigendum.
Svo skulu þær og ásamt með hreppstjóranum
framkvæma allar þær ráðstafanir,
sem yfirvöldin fyrir skipa samkvæmt
lögum
þessum.
9. grein.
Hreppstjórar,
hreppsnefndarmenn,
baðstjórar, niðurskurðarmenn,
og hverjir aðrir aðstoðarmenn
lögreglustjórnarinnar
fá borgun
fyrir starfa sinn samkvæmt 3. grein tilskip. 5.
jan. 1866. Senda hreppsnefndirnar
hlutaðeigandi sýslumanni
greinilegan
reikning
yfir
þennan
kostnað innan febrúarmánaðarloka,
Í
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og jafnar hann síðan gjaldinu niður og innheimtir það á næstu manntalsþingum,
eins
og fyrir er mælt f nýnefndri tilskipun.
Laun
sýsluyfirvalda
fyrir tílsjön
með lækningum
og niðurskurði
greiðist
úr sýslusjóði,
en
amtsyfírvalda
úr landssjóði.
10. grein.
Sýni hreppstjóri,
hreppsnefndarmaður
eða nokkur annar, sem skipaður er af yfirvaldinu til að framkvæma
ákvarðanir
laga
þessara, hirðuleysi, mótþróa eða óhlýðni gegn
þeim, skal hann sæta 20-200 króna sektum, og fær uppljóstarmaður
helminginn.
ll. grein.
Hver sá bóndi eða fjáreigandi, sem veit
af kláða f fje sínu,' eða fær grun um hann,
skal tafarlaust
skýra formanni
hreppsnefndarinnar frá því.
Vanræki hann það, skal
hann sæta 20-200
króna sektum,
og má
taka sauðfje hans úr vörzlum hans, eða setja
það undir umsjón,
sje það hjá honum haft,
allt á hans kostnað.
12. grein.
Enginn má taka !je til féðurs nje hagagöngu úr þeim sveitum,
sem sjúkt fje er í
eða grunað, ella verður hann sekur um 20200 kr. l1reppsnefndirnar
í hinum sjúku og
grun uðu hjeruðum skipa fyrir um töku á fóðurfje bæja á milli, hver í sínum hreppi.
13. grein.
Allir fjárrekstrar
skulu bannaðir til og
frá yfir takmörk
hinna heilbrigðu og grunuðu hjeraða, unz kláðanam er út rýmt. Hver,
sem brýtur bann þetta, skal sæta 20-200
króna sektum.
Allar sektir eptir lögum þessum
renna
f landssjóð.
t 4. grein.
Vald það og verkahringur,
sem eptir
tilskipun 5. janúar 1866 og 4. marz 1871 og
almennum
reglum
heyrir undir sýslumann
og amtmann viðvíkjandi framkvæmdum þessara laga, skal falið á hendur 3 manna nefnd,
og fái nefndin konunglegt erindisbrjef
til að
fara eptir, allt þangað til fjárkláðanum
er alveg út rýmt úr landinu.

Mál, sem
þessum, skulu
mál,

15. grein.
rísa af brotum gegn lögum
rekin sem opinber lögreglu-

16. grein.
Hreppstjórar
skulu tafarlanst
birta lög
þessi á hreppasamkomum,
þegar því verður
við komið, en annars skulu þau birt af stefnuvotturn.
Skal sú birting
þeirra gefa þeim
fullt gildi, og eru þar með úr gildi gengnar
ákvarðanirnar
í 8. grein tilskipunar
5. janúar
1866 og 3. og 6. grein tilskipunar
4. marz
1871, og hverjar aðrar ákvarðanir,
sem koma
í bága við lög þessi.

BREYTINGAR UPPÁSTUNGUR
við frumvarp
til laga um útrýmingu
hins
sunnlenzka
fjárkláða,
eíns og það var samþykkt af neðri deild alþingis við aðra umræðu, 9. ágúst.
(Frá nefndinni í fjárkláðamálinu).

t. grein orðist þannig:
Hvar helzt sem kláðasjúkt
fje er, eða
hvenær sem hinn sóttnæmi
fjárkláði gjörir
vart við sig, skal svo fljótt,
sem því verður
við komið, öllu því fje lógað, skaðabótalaust,
sem ekki er nægilegt
húsrúm og heyfóður
fyrir.
Skal hlutaðeigandi
sýslumaður útnefna
2 valinkunna utanhreppsmenn,
til að álíta hús
og hey hjá búendum,
alstaðar þar sem uggvænt þykir, að það vanti.
Allir aðrir, sem
kláðasjúkt eða grunað fje eiga, skulu skyldir
að baða fje sitt, svo opt sem yfirvaldið ákveður (samkvæmt ákvörðunum gildandi laga),
eða skera það niður að öðrum kosti skaðabótalaust.
Nú eru 8 vikur liðnar frá því lög
þessi náðu gildi, og kemur kláði upp eigi að
síður eptir þann tíma,
skal þá öllu sauðfje
hvers þess búanda eða fjáreiganda
tafarlaust
lógað skaðabötalaust,
sem kláðakind finnst í,
og skal því fram haldið, unz kláðanum er út
rýmt.
þó geta þeir fjáreigendur
vænt skaðabóta eptir 2. grein, sem sanna,
að kláðinu
sje kominn til þeirra fyrir sóttnæmi frá ann-
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ara manna
hirðuleysi.

fje og eigi fyrir þeirra

eigið

Við 2. grein.
Fyrir «yflrvöldum ástæða til» komi:
«amtsráðl
eða sýslunefnd ástæða til með
samþykki landshöfðingja".
Fyrir:
«samkvæmt tilskipun 4. marz
t 871", komi: "á því 8 vikna tímabili, sem um
er rætt i 1. grein".
Fyrir: «sömu tilskipunar», komi: »tilskipun 4. marz 1871)).
Fyrir seinni hluta greinarinnar «Nemi.
o. s. frv. til enda, komi: «Skaðabæturnar
greiðist hlutaðeigendum
fyrirfram úr landssjóði, eigi seinna en um haustrjettir næstu
á eptir, að niðurskurður fram fór. Jafnar þá
landshöfðingi skaðabótunum niður á alla fjáreigendur í landinu,
eptir fjárframtali næsta
vor á eptir, að fjenu er lógað, og lætur sýslumenn innheimta það á næstu manntalsþingum".
3. og 4. grein falli burt.
Fyrir 5. grein, sem nú er 3. grein, komi
þessi grein:
þess skal vandlega gætt, að allt sóttnæmi sje num ið burt úr fjárhúsum þeim,
sem kláðafje hefur verið í. Öll varúð skal
og við höfð, að kláðamaur geli ekki borizt
á fjenað, hvorki úr gærum, ull nje fatnaði
manna. Varúðarreglur um þetta skulu hlutaðeigandi yfirvöld setja.
í sveitir þær, sem fjárkláði hefur verið
i, má enga sauðkind reka til lífs fyr en að
6 mánuðum liðnum frá þvi, að þar hefur
kláðanum verið að fullu út rýmt.
Við 6. grein, nú -4. grein.
Orðin: «skall fyrstu - tafarlaust lógað.
Síðan> falli burtu. Fyrir «þykir» komi «er ».
Fyrir «heimavöktun« komi "vöktun".
Orðin: "hið grunaða - 4 mánaða tíma» breytist i: a svo það nái eigi samgöngu við annað fje". Fyrir «sjúk eða grunuð» komi:
«kláðasjúk •. Fyrir «heimagæzla» komi: «vöktun »,
Fyrir« og skal þá eigandi skyldur"
komi: • og er þá eiganda heímílt».
Fyrir
c' að gjalda" komi:
((og gjaldi bann".
Fyrir
"sólarhring
komi: ,,3 sólarhringum".
I)

7. grein, nú 5. grein óbreytt.
Við 8. grein, nú 6. grein.
Fyrir "lækningar.
komi:
»baðanír».
Fyrir ,,4. grein» komi: "I. grein»,
Við 9. grein, nú 7. grein.
Fyrir «baðstjörar,
niðurskurðarmenn •
komi: «virðlngamenn».
Fyrir "innan febrúarmánaðarloka
komi:
.i tækan tíma-,
Síðasta málsgrein: «laun sýsluyfirvalda o. s. frv."
falli burt.
Við to. grein, nú 8. grein.
A undan «hreppstjóri" komi: .sýslumaður», Fyrir "og fær uppljóstarmaður
helming" komi: «uppljéstarrnenn fá helming sektanna".
Aptan við greinina bætist: • Eigi sýslumaður í hlut, getur amtmaður og tafarlaust
vikið honum frá sýslun sinni við fjárkláðann,
en sett annan mann f hans stað og á hans
kostnað •.
Við It. grein, nú 9. grein.
Fyrir • bóndi komi • búandi».
Seinasti
liður: • og má taka o. s. frv. falli burtu.
12. grein, nú 10. grein óbreytt.
Við 13. grein, nú ll. grein.
Aptan við greinina bætist: «Sektir eptir
lögum þessum renna í landssjóð, nema það
sem uppljóstarmenn
fá".
14. grein falli burt.
15. grein, nú 12. grein orðist þannig:
"Allar sektir eptir lögum þessum ák veður hlutaðeigandi amtmaður,
og skal gjöra
fjárnám fyrir þeim, en að öðru leyti skulu
mál, sem risa af broti gegn lögum þessum,
rekin sem opinber lögreglurnál •.
16. grein, nú 13. grein óbreytt.
I)

II

I)

Á 38. fundi neðri þingdeildarinnar,
13.
dag ágústmán., skýrði forseti frá, að 18
þingdeildarmenn hefðu skriflega farið þess á
leit, að fjárkláðamálið yrði tekið til umræðu
daginn eptir, og voru það þessir:
Benidikt Sveinsson,
þorlákur Guðmundsson,
þórarinn Böðvarsson,
Stefán Stephensen,
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Snorri Pálsson,
Jón Sigurðsson,
Grímur Thomsen,
Einar Guðmundsson,
Eggert Gunnarsson,
Páll Ólafsson,
Einar Gíslason,
Páll bóndi Pálsson,
Þorsteinn Jónsson,
Guðmundur Ólafsson,
Ujálmur Pjetursson,
þórður þórðarson,
Páll prestur Pálsson,
ísleifur Gíslason.
En með því að breytingaruppástungur
nefndarinnar voru enn eigi komnar fram og
tilkynntar, kvað forseti málið eigi geta komið
til umræðu næsta dag, nema með því, að til
þess fengist leyfi þingdeildarinnar , þegar
breytingaruppástungurnar
væru orðnar þingmönnum kunnar, og sagði varaforseti, að
það mundi verða sama dag eptir fund.

þRIÐJA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á 39. fundi neðri deildar alþingis, 14.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 3. umræðu fjárkláðamálið með breytingum nefndarinnar, en með því að þær höfðu
komið of seint, leitaði forseti samþykkis
deildarinnar, að þær mættu koma til umræðu
og atkvæða I dag, og var það samþykkt með
21 atkvæði. Forseti gat þess, að 4 þingmenn:
þórður Þórðarson,
Jón Sigurðsson,
Einar
Guðmundsson og Snorri Pálsson hefðu beiðzt
þess samkvæmt 36. grein þingskapanna, að
1. grein væri borin undir atkvæði þannig, að
orðin: samkvæmt ákvörðun gildandi laga.
sjeu fyrst borin undir atkvæði, og þvi næst
síðasta málsgrein sömu greinar: co þó geta
þeir fjáreigendur. o. s. frv" og kvaðst forseti mundu haga atkvæðagreiðslunni
samkvæmt þessari beiðni þingmanna.
Benidikt Sveinsson sagði, að margt hefði
verið talað um þetta mál, en að meiningaII

munur hefði valdið því, að það hefði dregizt.
Breytingaruppástungurnar,
sem fram
væru komnar, væru að flestra áliti til mikilla
bóta, og allir væru vist samdóma um, að ef
frumvarp þetta yrði að lögum, þá mundi loks
takast að út rýma þessu átumeini landsins,
fjárkláðanum.
Frumvarpið væri að vísu ekki
alveg eins úr garði gjört, eins og hann helzt
hefði óskað, en hann mundi þó fylgja uppástungum nefndarinnar.
Landshöfðinginn kannaðist við, að nefndin hefði leitazt við að ná þvi samkomulagi
við sig, sem I þessu máli hefði verið rætt
um, fremur flestum öðrum málum. Hann
sagðist vilja fara nokkrum orðum um frumvarpið. það væri aðgætandi, að frumvarpið
ætti ekki einungis að vera lög þennan vetur,
heldur einnig framvegis, ef kláðinn hjeldist
við. Þó hefði frumvarpið einungis þær ákvarðanir inni að halda, sem lytu að hinu
atriði nu. En það væri samt mjög vafasamt,
hvort frumvarp þetta gæti orðið að lögum,
svo að það gæti orðið að tilætluðum notum.
Hann fyrir silt leyti áliti það mjög hæpið,
hvort birtingarmáti sá, sem ákveðinn er í
16. grein, gæti orðið tekinn til greina, og það
væri heppilegra, að þingið byggi sig undir,
að frumvarpið gæti ekki náð lagagildi, fyr
en vanaleg þinglesning færi fram. Hann rjeði
því þingdeildinni til að fella 16. grein. Orðin í 1. grein: "Nú eru 8 vikur. o. s. frv.,
sýndu, að lög þessi ættu að gilda einungis
vetrartíma þann, sem færi I hönd, og ef ekki
væri svo, væri ákvörðunin alveg óbafandi.
Sömuleiðis sýndu þessi orð, að ákvarðanirnar um skaðabótalausan niðurskurð ættu eUi
einungis að ná til þeirra búanda, sem væru
hús- og fóðurlausir, heldur til allra þeirra
fjáreiganda, sem kláðakind finnst hjá, eptir
að 8 vikur eru liðnar frá þvi að lög þessi
ná gildi. En þetta væri örjeulætt; eon fremur væri þsssi ákvörðun í beinni mótsögn við
2. grein, þar sem landshöfðingja og amtsráði væri veitt vald til þess, að fyrir skipa
niðurskurð, ef þeim þætti ástæða til. Ef svo
færi, að lög þessi ekki næðu gildi, fyr en
við þinglesniogu,. þá væri frumvarpið alveg
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óaðgengilegt. Hann kvaðst ekki geta fallizt
á breytingaruppástunguna
við t 5. grein, þvi
að hverjum væri það heimilt að leita úrskurðar dómstólanna í málum sínum. það væri
því miklu betra, að halda 15. grein óbreyttri.
Að endingu benti hann á, að þótt allir hefðu
gjört hið ítrasta til þess, að ná samkomulagi,
hefði það samt sýnt sig, hve örðugt það væri,
að koma kláðalögum þessum í gott horf. Að
öðru leyti yrði hann að álíta lög þau, sem
nú væru, fullkomlega nægileg.
Benidikt Sveinsson
sagðist ekki álfta,
að 16. grein færi fram á annað en það, sem
væri mögulegt frá löggjafarlegu sjónarmiði.
Hann gæti því eigi ráðið til að fella 16. grein.
Einmitt þess vegna yrði hann að leggja minni
áherzlu á orð landshöfðingja og aðfinningar
hans við frumvarpið.
Ef 16. grein yrði því
til fyrirstöðu, að frumvarpið næði lagagildi
þá væri það einmitt af þvi, að stjórnin vildi
ekki út rýma fjárkláðanum, en ekki af því ,að
það væri ómögulegt að birta lögin á þann
hátt, sem 16. grein færi fram á.
Hvort
stjórnin vildi samþykkja lögin eða ekki, væri
á hennar ábyrgð. Hann yrði að lýsa því yfir,
að hún gjörði rjettast i, að útvega birtingu
á þessum lögum. Viðvíkjandi 15. grein vildi
hann heldur fallast á hana, eins og hún stæði
f frumvarpinu, heldur en á breytingaruppástunguna við hana, því hún kæmi í bága við
gildandi lög.
þá var gengið til atkvæða, og fjellu þau
þannig:
1. uppástunga fjögra þingmanna við 1. gr.
breytinganna, að fella úr orðin á milli
sviga, samþykkt með 19 atkvæðum.
2. að siðasta málsgreinin fjelli úr, samþykkt
með 17 atkvæðum.
3. I. gr. (breyting nefndarinnar) samþykkt
með 19 atkvæðum. Við það var I. gr.
frumvarpsins fallin.
4. 1. breyting nefndarinnar við 2. gr. samþykkt með 19 atkvæðum.
5. 2. breyting nefndarinnar við sömu gr.
samþykkt með 19 atkvæðum.
6. 3. breyting nefndarinnar samþykkt sem
orðabreyting.

7. 4. breyting nefndarinnar samþykkt með
18 atkvæðum.
8. 2. gr. með áorðnum breytingum samþykkt í heild sinni með 19 atkvæðum.
9. að 3. og 4. gr. falli burt, samþykkt með
J 9 atkvæðum.
tO. breytingaruppáslunga
nefndarinnar við
5. gr., sem nú verður 3. gr., samþykkt
með 20 atkvæðum, og var þá frumvarpsins 5. gr. fallin.
II. 1. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt með 18 atkvæðum.
12. 2. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt sem orðabreyting.
13. 3. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt sem orðabreyting.
14. 4. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt með 19 atkvæðum.
15. 5. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt sem orðabreyting.
16. 6. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt sem orðabreyting.
17. 7. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt með 20 atkvæðum.
18. 8. breyting nefndarinnar víð 6. gr. samþykkt sem orðabreyting.
19. 9. breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt með 20 atkvæðum.
20. 6. gr. með áorðnum breytingum lesin
upp og samþykkt í heild sinni með t 9
atkvæðum.
21. I. breyting nefndarinnar við 8. gr. samþykkt með 18 atkvæðum.
2. breyting nefndarinnar við 8. gr. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
22. 8. gr. frumvarpsins msð áorðnum breytingum lesin upp og samþykkt með 20
atkvæðum.
23. 1. breyting nefndarinnar við 9. gr. samþykkt með 19 atkvæðum.
24. 2. breyting nefndarinnar við 9. gr. samþykkt með '20 atkvæðum.
25. 3. breyting nefndarinnar við 9, gr. samþykkt með 19 atkvæðum.
26. 9. gr. með áorðnum breytingum lesin
og samþykkt í heild sinni með 19 atkvæðum.
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27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.

I. breyting nefndarinnar
við' 0 gr. samþykkt með 20 atkvæðum.
2. breyting nefndarinnar
við 10. gr. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
viðbót
nefndarinnar
við 10. gr. samþykkt með 20 atkvæðum.
tO. gr. með áorðnum
breytingum
lesin
og samþykkt með 20 atkvæðum.
t. breyting nefndarinnar við ll. gr. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
2. breyting
nefndarinnar
við t 1. gr.
samþykkt með 19 atkvæðum.
l L gr. með áorðnum breytingum
lesin
og samþykkt í heild sinni með 19 atkvæðum.
breytingaruppástunga
nefndarinnar
við
t 3. gr. samþykkt með 19 atkvæðum.
t 3. grein með áorðnum breytingum lesin og samþykkt í heild sinni með J 9 atkvæðum.
að J 4. grein falli úr, samþykkt með J 8
atkvæðum.
breytingaruppástunga
nefndarinnar
við
J 5. grein felld með t 6 atkvæðum gegn

3.
38.

J 5. grein óbreytt samþykkt með 20 atkvæðum.
39. 16. grein frumvarpsins
óbreytt felld með
16 atkvæðum gegn 2.
40. Frumvarpið
í heild sinni samþykkt með
20 atkvæðum,

41.

Fyrirsögnin

samþykkt

án atkvæðagreiðslu.

Var síðan frumvarpið
sent
arinnar þannig orðað:

til efri deild-

FRUMVARP
til laga um útrýmingu
hins sunnlenzka
íjárkláða.

sem ekki er nægilegt
húsrúm og heyfóður
fyrir.
Skal hlutaðeigandi
sýslumaður útnefna
2 valinkunna
utanhreppsmenn,
til að álíta
hús og hey hjá búendum,
alstaðar þar sem
uggvænt
þykir
að það vanti.
Allir aðrir,
sem kláðasjúk] eða grunað fje eiga,
skulu
skyldir að baða !je silt, svo opt sem yfirvaldið ákveður,
eða skera
niður að öðrum
kos ti skaðabótalaust.
Nú eru 8 vikur liðnar
frá því lög þessi náðu gildi, og kemur kláði upp
eigi að síður eptir þann tíma,
skal þá öllu
sauðfje hvers þess búanda
eða fjáreiganda
tafarlaust lógað skaðabötalauet,
sem kláðakind finnst í, og skal því fram haldið, unz
kláðanum er út rýmt.
2. grein.
Nú þykir hlutaðeigandi
amtsráði
eða
sýslunefnd
ástæða til með samþykki landshöfðingja að lóga meiru íje, en hjer er gjört
ráð fyrir, á því 8 vikna tímabili, sem um er
rætt ft. grein, og skal þá fjáreigendum
það
endurgoldið.
Skal samin
um það nákvæm
skýrsla eptir kyni, tölu og aldri.
því næst
skal fjeð virt samkvæmt
grundvallarreglum
tilskipunar 4. marz J 1:>71 þannig, að tveir þrið[ungar af mismuninum
á almennu gangverði
fjárins, eins og það kemur fyrir, ef heilbrigt
væri,
og frálagi þess,
bætist
eigendum.
Virðingarmenn
skulu teknir úr öðrum hreppi
en þeim,
sem lógað er
Skaðabæturnar
greiðast
hlutaðeigendum
fyrir fram úr landssjóði, eigi seinna en um haustrjettir
næstu
á eptir, að niðurskurður
fram fór.
Jafnar
þá landshöfðingi
skaðabótunum
niður á alla
fjáreigendur
f landinu, eptir fjárframtali næsta
vor á eptir, að fjenu er.lógað, og lætur sýslumenn innheimta
það á næstu manntalsþingum.
3. grein.
þess skal vandlega gætt,
að allt sóttnæmi sje numið burt úr fjárhúsum
þeim,
sem kJáðafje hefur verið
Öll varúð skal
og við höfð, að kláðamaur
geti ekki borizt á
fjenað,
hvorki úr gærum,
ull nje fatnaði
manna.
Varúðareglur
um þetta skulu hlutaðeigandi yfirvöld selja.
t sveitir þær, sem fjárkláði hefur verið
í,

í,

1. grein.
Hvar helzt sem kláðasjúkt !je er, eða
hvenær sem hinn sóttnæmi
fjárkláði gjörir
vart við sig,
skal 8VO fljótt sem þvi verður
við komið, öllu því fje lógað skaðabólalaust,
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i, má enga sauðkind reka til lífs fyr en að
6 mánuðum liðnum frá þvI, að þar hefur
kláðanum verið að fullu út rýmt.
4. grein.
Hvervetna þar, sem líkur eru til að
kláði geti verið, skulu alm ennar skoðanir
fram fara, eigi sjaldnar en á hálfsmánaðarfresti, unz full vissa er fyrir þvI, að kláðinn
sje upp rættur. Allt fje skal haft Ístrangri
vöktun, svo það nái eigi samgöngu við annað
fje.
Komi kláðasjúk kind inn á annars
manns land, skal hún rjettdræp, en halda
skal afurðum hennar til haga fyrir eiganda,
svo sem föng eru á.
Sleppi heilbrigðar
kindur úr vöktun, er rjett að setja þær inn,
og er þá eiganda heimilt að leysa þær út,
og gjaldi hann 20 aura fyrir kindina fyrir
hvern sólarhring.
Hafi eigandi eigi út leyst
fje sitt að 3 sólarhringum liðnum, frá þvI
hann fjekk að vita, að það var inn sett, skal
selja það til skurðar sem annað óskilafje.
Á sama hátt skal farið með þær kindur, sem
óþekkt mark er á.
5. grein.
Í hvert sinn, sem fje er skoðað, skal
semja nákvæma skrá yfir alla fjáreigendur
og yfir tölu og tegund fjárins hjá hverjum
þeirra.
Skulu fjáreigendur undir eiðstilboð
gjöra grein fyrir fjártölu sinni, og eru búendur skyldir að telja fram fyrir heimamenn sína,
sem fje eiga, og eins, ef þeir halda fóðureða hagagöngu-fje.
skrár þessar skal ritað,
hve margar kindur finnast með kláðavotti við
hverja skoðun og hjá hverjum.
Verði einhver uppvís að því, að hafa með ásettu
ráði dregið fje undan skoðun, eða sýni nokkur mótþróa við skoðun,
skal hann sæta
20-200 króna sektum.
6. grein.
Nú eru baðanir við hafðar samkvæmt
1. grein laga þessara, og skulu þá hreppsnefndirnar eptir nákvæmari fyrirmælum yfirvaldanna sjá um, að næg áhöld og kláðalyf
sjeu fyrir hendi, og geta þær, ef nauðsyn
ber til, skuldbundið sveitasjóðina til að greiða
kostnaðinn, móti endurgjaldi frá fjáreigendum.
Svo skulu þær og ásamt með hreppÍ

stjóranum framkvæma allar þær ráðstafanir,
sem yfirvöldin fyrir skipa samkvæmt lögum
þessum.
7. grein.
Hreppstjórar, hreppsnefndarmenn,
virðingarmenn og hverjir aðrir aðstoðarmenn
lögreglustjórnarinnar
fá borgun fyrir starfa
sinn samkvæmt 3. grein tilskipunar 5. janúar
t 866.
Senda hrepsnefndirnar hlutaðeigandi
sýslumanni greinilegan reikning yfir þennan
kostnað í tækan tima, og jafnar hann síðan
gjaldinu niður og innheimtir það á næstu
manntalsþingum,
eins og fyrir er mælt í
nýnefndri tilskipun.
8. grein.
Sýni sýslumaður,
hreppstjóri, hreppsnefndarmaður eða nokkur annar, sem skipaður er af yfirvaldinu til að framkvæma ákvarðantr laga þessara, hirðuleysi, mótþróa
eða óhlýðni gegn þeim, skal hann sæta 20
-200 króna sektum.
Uppljóstarmenn
fá
helming sektanna.
Eigi sýslumaður f hlut,
getur amtmaður og tafarlaust vikið honum
frá sýslun sinni við fjárkláðann, en sett annan mann I bans stað og á hans kostnað.
9. grein.
Hver sá búandi eða fjáreigandi, sem veit
af kláða f fje sinu, eða fær grun um hann,
skal tafarlaust skýra formanni hreppsnefndarinnar frá því.
Vanræki hann það, skal
hann sæta 20-200 króna sektum.
tO. grein.
Enginn má taka fje til féðurs nje hagagöngu úr þeim sveitum, sem sjúkt fje er í
eða grunað, ella verður hann sekur um 20
-200 krónur.
Hreppsnefndirnar f hinum
sjúku og grun uðu hjeruðum skipa fyrir um
töku á fóðurfje bæja á milli, hver í sinum
hreppi.
11. grein.
Allir fjárrekstrar skulu bannaðir til og
frá yfir takmörk hinna heilbrigðu og grunuðu
hjeraða, unz kláðanum er út rýmt.
Hver,
sem brýtur bann þetta, skal sæta 20-200
króna sektum.
Sektir eptir lögum þessum renna f landssjóð, nema það, sem uppljóstarmenn fá.
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'2. grein.
Mál, sem rfsu af brotum gegn lögum
þessum, sJulu rekin sem opinber lögreglumál.

FYRSTA UMRÆÐA

I efri deild alþingis.
Á 39. fundi

efri þingdeildarinnar,
17.
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til fyrstu umræðu frumvarp til
laga um útrýmingu
hins 8unnlenzka fjárkláða, og hafði því verið út býtt meðal þing-

deildarmanna daginn áður á fundi.
Benidikt Kristjánsson
kvaðst verða að
ætla, að frumvarp þetta hefði nú fengið þær
breytingar I neðri deildinni, er frekast
hefði mátt vænta.
Þó gæti hann eigi
neitað þvi, að sjer þætti eitt athugavert við
það. Hann sæi nefnilega, að við 3. umræðu málsins hefði ein grein verið felld úr,
sem hefði haft að geyma ákvörðun um,
hvernig lög þessi gætu orðið birt sem allrafyrst. þessi ákvörðun hefði hann kosið að
stæði. Um aðalatriði sjálfs málsins ætlaði
hann eigi að ræða að sinni; en mundi áskilja sjer rjett til, viðvíkjandi hinu fyrn efnda
atriði að koma með viðaukagrein. Aðalundirstöðureglan fyrir birtingu laga, sem stæði,
væri sú, að þau væru lesin upp á mann talsþingum af lögreglustjóra, einmitt vegna þess,
að það væru hinir einu almennu mannfundir
hjer á landi.
En hitt væri þá heldur ekkert á móti tilgangi og eðli birtingar laganna,
að þau, þegar brýn nauðsyn kretðl, væru
birt á öðrum almennum mannfundum eða
hreppafundum, sem kallaðir væru saman með
þingboði.
En til þess þyrfti þá að vera þar
að lútandi ákvörðun I lögunum sjálfum, sem
birta ætti á sjerstaklegan hátt. Ef ekki væri
þannig farið að, þætti sjer hæpið mjög, að
frumvarp þetta yrði að lögum I tæka tíð;
því ef ráðherranum væri falið að birta lögin,
þá mundi hann ekki geta I því efni "ikiðfrá
lögum þeim, sem nú gilda, og því þyrfti að
taka upp f frumvarpið sjerstaka ákvörðun um

birtinguna, svo birtingarmátinn gæti orðið að
lögum, undir eins og konungur staðfesti
frumvarpið sjálft. En það væri svo mikið
komið undir þvi, bæði til þess að kláðanum
yrði sem fyrst út rýmt, og vegna hins,
að það skipti miklu, á hverjum árstíma það
bæri að, að 8 vikna fresturinn væri l!t runninn, þegar hefja skyldi skaðabótalausan niðurskurð. Ef löggildingin drægist til vors,
bæri niðurskurðurinn að á óhentugasta Uma
árs, þegar fje væri magurt og nýgengið undan vetri. þess vegna væri aðalatriðið, að
lögin gætu komið sem allra-fyrst til landsins,
t. a. m. með siðustu póstskipsferð, og að
þau gætu orðið þá þegar birt samkvæmt
kvörðun um það i lögunum sjálfum.
Torfi Einarsson sagðist þó verða að ætla,
að þessi lög hefðu ekki gott af þvi, að verða
lögleidd fyr en á venjulegum manntalsþingum. Ef nú lögin kæmu hingað með siðustu
póstskipsferð, og gjört væri ráð fyrir, að
birtingin gengi allgreiðlega, þá mundi lenda
að þvi, að niðurskurðurinn
kæmi niður á
vorinu, sem væri allóhentugt.
En ef lögin
yrðu aptur birt á manntalsþingum,
og 8
vikna fresturinn reiknaður þar frá, þá hefðu
fjáreigendur sumarumann fyrir sjer til að
halda sem kappsamlegast fram lækningunum,
ef þeir eigi vildu hafa bótalausan niðurskurð;
en þótt nú væri gjört ráð fyrir, að einhverjir
ar hirðuleysi ættu kláðasjúkt fje eptir hinn ákveðna frest, þá kæmi niðurskurðurinn aldrei
niður á hentugri Uma, þvi að þá væri liðið
að haustinu, og fje komið í hold. Hann
kvaðst þvi eigi mundu fallast á uppástungu
hins heiðraða þingmanns Þingeyinga.
Eiríkur Kúld sagðist ekki geta sjeð
eptir því með þingmanni þingeyinga, að 16.
greinin hefði verið úr felldi þvert á. móti
yrði hann að álíta það heppilegt.
Dann
kvaðst eigi heldur minnast þess, að hann
hefði sjeð nokkurn Uma ákvörðun í lögunum
sjálfum um það, hvernig þau skyldi birta.
Miklu tilhlýðilegra fyndist sjer, að gjörð væri
um það efni önnur sjerstök uppástunga.
Sighvatur Árnason kvað hafa vakað líkt
fyrir sjer og þingmanni þingeyinga.
Sjer
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þætti mikið skoðunarmál, hvort rjett væri að
sleppa 16. grein, þvi að þá virtist sjer vanta
ákvörðun um það, að lögin gætu sem allrafyrst náð gildi, sem hann þó hlyti að telja
nauðsynlegt.
Sjer hefði virzt þingmaður
Strandasýslu skilja þetta atriði nokkuð á
annan .veg, en meining þingmanns Þingeyinga hefði verið.
Tilgangurinn væri sá, að
fa frumvarpið sem fyrst í gildi, það væri
fram af stðustu póstskipsferð eða næstu ferð á
undan, ef vel væri.
Með því eina mótinu
gætu þau gjört gagn.
Raunar gætu þau
máske gjört nokkurt gagn, þó þau öðluðust
Ríðar birtingu, en aptur \'æri aðgætandi, að
hver sú stund, hver sá dagur, er kláðinn
væri alinn, kostaði landið ærið fje, og ávallt
vofði þá yfir hættan fyrir meiri og meiri
útbreiðslu hans, Út í frumvarpið sjálft ætlaði hann eigi að fara, eða reyna að gjöra
breytingar við það, enda þótt hann og máske aðrir fleiri hefðu viljað hafa það enn
alvarlegra, en hjer mundi vera farið svo
langt. er fært þælti að fara. Vildi hann þvi,
að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt, og
undir eins leggja það til, að bæði æðri og
lægri legðust á eitt í því, að finna heillavænleg ráð til þess, að lög þessi næðu sem
fyrst gildi.
Benidikt Kris(;ánS80n sagðist eigi ætla
að deila við þingmann Strandasýsla om það,
hve nær væri æskilegast að fá lögin gild. Ef
honum þætti það fagnaðarefni, að fá að eiga
kláðann lengur, og lofa honum að vofa yfir
næsta sumar tíl skaða, skammar og tjóns
fyrir allt land, þá mælti hann ráða þeim vilja
sínum fyrir sjer. Viðvíkjandi 16. grein herði
það verið sagt, að samkynja ákvörðun og sú,
er I henni væri, ætti ekki við, en í hverju
það lægi beinna við, að ráðherrann gæti
gjört um það, hve nær lögin yrðu birt, ákvarðanir, vissi hann ekki. En ef ákvörðunin um birtinguna væri tekin upp i lögin,
þá væri engin hætta búin, þvi að undir eins
og konungur og alþingi hefðu sett lögin,
kæmi birlingin af tljálru sjer. þá hefði þingið
heldur enga ábyrgð; þá hefði það losað
bendur sinar. En ef nú ráðherrann, með þvi

að ráða frá staðfestingu laganna, tefði fyrir
málinu, þá væri það á ábyrgð hans. En
bann ímyndaði sjer, að hverjum. þingmanni
og þinginu I heild 'slnnl mundi það kært, að
vera laus við þá ábyrgð, er flyti af því, að
lögin kæmust eigi sem allra-fyrst I gildi.
Stefan Eiríks80n kvaðst vita það fyrir
vist, að þingmanni þingeyinga mundi ekki
ganga annað en gott til með breytingu þá,
er hann væri að ráðgjöra. En á hinn bóginn væri varúðarvert að fara að gjöra breytingar við frumvarpið í sjerstökum greinum
þess; þá væri óumflýjanlegt, að það yrði að
ganga til neðri deildar aptur, ef breytingar
yrðu gjörðar, og yrði líklega með því móti
eigi útkljáð á þessu þingi. Sjer virtist miklu
nær, að deildi rna I' kæmu sjer saman um, að
semja sjerstaka ályktun um birting þessara
laga, án þess að hagga nú framar við málinu sjálfu. það væri sannarlega tími til kominn að fá enda á þessu máli. Kláðinn væri
nú búinn að rikja hjer f 20 ár, og væri ólíklegt, að menn æskju eptir að halda lífinu
I honum önnur 20 árin. þetta mál væri og
Mið að ganga gegnum allheitan hreinsunareld I neðri deildinni, og væri það að minnsta
kosti von sin, að það, er nú væri að gjört,
mundi hlíta, ef vel væri á haldið frá hlið
valdstjórnarinnar.
Þó,.ður ,Jónasson sagði sjer þætti neðri
deild alþingis hafa gengið vel frá þessu máli,
og komizt lipurlega yfir sker þau, sem hefðu
verið á leið hennar, og hefðu verið sannarlega mörg, eins og málið hefði legið fyrir.
Hann kvaðst þvi ekki ætla að fara langt út
I málið, en einungis benda á ákvarðanirnar
i 1. grein, 2. og 4., sem hann gæti eigi
fellt sig við. Hann kvaðst meina orðin I l.
lið l. greinar:
• Hvar helzt sem kláðasjúkt
fje. o. s, frv. Þessi orð væru auðsjáanlega
stýluð upp á Suðurnesjunga,
sem ,antaði
hús og hey handa fje sínu; en á sumrin
þyrftu þeir hvorki hús nje hey, og hví mætli
þá eigi lækna? Að drepa niður allt fje skaðabótalaust eptir 8 vikur, þætti sjer ósanngjarot, þvi að hlutaðeigendur virtist sjer ættu
að hafa hjer lækningarrest fram yfir, t. a. m.
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mánaðartíma,
og það væri sanngjarnt.
Annað atriðið, er hann gæti eigi fellt sig við, væri I
2. grein, að lóga meiru íje, en til væri tekið
I I. grein,
og ráð væri fyrir gjört á þessu
8 vikna tímabili.
Þelta sýndist sjer mjög
hæpið, þó að þetta atriði væri I góðum höndum. Ákvörðunin I 4. grein um það, þegar
heilbrigt fje kæmi saman við annað fje, þætti
sjer or hörð, hvað úrlausn þess snerli.
Svo
væru hjer fleiri ákvarðanir,
er margt mætti
segja um.
Torfi Einarsson sagðist svara þingmanni
þingeyinga þvi, að hann tæki sjer ekki svo
nærri vitnisburðinn
fyrir skilningsleysi,
ef
misskilningurinn
væri að eins fólginn í þvi,
að tlminn liði eins á næsta ári og endranær.
Sami þingmaður hefði gelið þess til, að hann
mundi elska svo mjög kláðann.
En hann
yrði að segja honum það, að stundum væri
ekki svo mikið stig milli elskunnar og hatursins, og svo mundi vera hjer I þessu máli.
En hann vildi spyrja: hvernig gæti þingmaðurinn ætlazt iii, að lögin gætu orðið kunn
almenningi
út um allt land á þeim tíma, er
bann gjörði ráð fyrir? og þó væri það aðalskilyrði fyrir þvi, að lögin gætu verið skuldbindandi,
að þau væru kunn orðin landsISðnum.
Og hvernig gæti þá þingmaðurinn
ætlað, að fjenu yrði lógað með hausthöldum
á hausti komanda.
Öll bölvunin
i þessu
máli hefði einmitt risið af því, að allt hefði
átt að gjöra á einu augabragði,
en síður gælt
hins, að mögulegt
væri að framkvæma það,
er ráðgjört væri.
Sighvatur Árnalon sagði, að sjer þættu
þessar ræður, er nú væru farnar að tíðkast,
óþarfar;
það væri eins og fyrir þingmanni
Strandasýslu
lægi allt annað,
en það sem
væri I raun og veru. Þegar talað væri um
að fá þessi lög I gildi, væri eðlilega einkum
að ræða hjerna um næ litu sveitirnar sunnanlands,
þar sem kláðinn lifði lifi sínu, því
að hann ætlaði eigi, að minnsta kosli mundi
bann vona það, að kJáðion væri kominn
yfir Hvitárnar,
og þvi siður um allt land.
Menn yrðu umfram allt í þessu
máli sem
öðrum, að hara fyrir augum gagnið en eJ.ki

gamanið,
og taka málið eins og það stæði;
mönnum væri líklega fullkunnugt, hvar kláðinn væri, og hve langt þyrfti að fara með
lögin, fyrst og fremst út um landið, til þess
að hafa gagn af þeim.
Hvað snerti það, er
landehöfðingi
og hinn I. konungkjörni þingmaður hefðu sagt,
þá væri hann hræddur
um, að þeim hefði missýnzt.
Sjer virtist
mjög svo eðlilegt, að ákveðið væri að skera
þegar hjá þeim, er ekkert hús eða hey hefðu
fyrir fjenað sinn,
því að það mundu allir
sannir lækningamenn
sjálfir játa,
að lækningar væru ómögulegar,
nema þau skilyrði
væru Iyrir hendi.
Sama væri að segja um
það, þar sem ákveðið væri, að skera skyldi
fje það, er kláðugt fyndist, eptir að 8 vikna
Iresturlnn
væri út runninn j sá lími væri ætlaður iii þess, að gefa mönnum
kost á að
lækna, og með því komast hjá niðurskurði,
og það játuðu líka sannir lækningamenn,
að
kláðann mætli lækna innan 8 vikna.
Til
hvers væri að gefa lengri frest ? til þess að
hálfdrepa
kláðann og halda öllu i gamla
horfinu.
ARgeir Einarsson
hað sjer ekki vera
ljóst um þessa ábyrgð þingsins
og ábyrgð
l'áðgjafans.
Sjer virtist, að þingið ætli ekki
að fara lengra, en það kæmist á löglegan
hátt, eða ætti þingið að biðja ráðgjafann um
að gjöra lagabrot?
Að öðru leyti væri sjer
forvitni á að vita, hvort þingdeildinni
væri
alvara með að gjöra breytingar við frumvarpið. Hann yrði fyrir silt leyti að telja það óheppilegt.
Hann vildi spyrja deildarmenn,
hvort þeir hefðu gjört sjer það ljóst,
hver
mundi verða afleiðingin
af því. Hún yrði
engin önnur en sú, að málið með því móti
yrði drepið á þessu þingi.
Ólafur Pálsson sagðist vera samdóma
þingmanni'
þeim,
er síðast hefði mælt, og
vildi hann ráða alvarlega til þess, að eigi
yrði nú farið að káka við málið, og stinga
upp á ýmsum breytingum,
sem gætu leitt
lit að fella það. Það væri meiri nauðsyn,
en margir máske ætluðu, að fá hag felld lög
og einbeitt, til að út rýma þessum vogesl úr
landinu.
Hann kvaðst eigi neita því, að mik-
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ið hefði máltað gjöra með hinum gildandi
lögum, en menn hefðu nú all-langa reynzIu
fyrir því, að torvelt væri að beita þeim, sem
skyldi, þessvegna væri æskilegt að fá lög,
er gæfu meira aðhald og þarmeð meiri tryggingu fyrir þvi, að kláðanum yrði loks út
rýmt.
Hann væri að vísu eigi svo bráðlátur, að búast við, að lögin gætu orðið gild,
fyr en á manntalsþingum að vori komanda,
en þá væri þó í öllu falli gott að eiga þau
til, til þess að geta lagt smiðshöggið á. Þetta
mál væri sannarlega alvarlegra, en sumir
hverjir hugsuðu, sem hjeldu svo mjög uppá
þetta lækningakák ; það kynni að vera goU
fyrir þá, sem ættu kindur svo að segja einungis sjer til gamans.
En allt öðru máli
gegndi um hina, sem hefðu mest-alla lífsbjörg
sína af sauðfjenaðinum,
þeir yrðu að líta á
það eitt, hvernig þeir gætu sem bezt og fljótast orðið lausir við þessa landplágu,
fjárkláðann, sem ógnaði allri velmegun þeirra.
Væri fárið að breyta þessu frumvarpi nú,
mundi það falla á þessu þingi, og yrði hann
að telja það mjög óheppilegt, enda væri þess
engi þörf, að því yrði breytt, því að neðri
deildin hefði skilið sig vel við það.
Eandshö(ðingi
kvaðst vera sömu skoðunar og þingmaður Barðstrendingu um það,
að 16. greinin hefði átt að falla úr. En hann
skyldi bæta því við út af orðum þingmanns
Þingeyinga,að, þar sem alþingi samþykkti eitthvert frumvarp, sem ekki gæti samrímzt
grundvallarreglum
löggjafarinnar , þá lægi
sjálfsagt ábyrgðin hjá þeim, sem hefðu samþykkt þess konar frumvarp.
Að öðru leyti
ætti það alls ekki við, að vera í hverju máli
að stagast á, hvar ábyrgðin lægi. Hjer væri
að eins lindir því komið, að hver gjörði skyldu
sína eptir bezlu samvizku.
En aptur vildi
hann leiða athygli hinnar heiðruðu deildar
að því, að úr því búið væri að fella burt
16. grein, þá væri eigi nægileg samkvæmni
f ákvörðununum
í I. og 2. grein. Ef lögin
næðu lagagildi nú þegar, gæti ákvörðunin I
byrjun 1. greinar ef til vill verið haganleg;
en ef ekki væri svo, þá væri hún alveg óhafandi, því að hún gjörði ráð fyrir skaða-

bótalausum niðurskurði án takmarka.
Nú
ættu lögin að ná gildi að veri komanda, og
þá væri eptir frumvarpinu enginn frestur
gefinn fjáreigendum, sem allir hinir heiðruðu
deildarmenn væru samdóma um að væru
nauðsynlegur til þess, að framkvæmdur yrði
skaðabótalaus niðurskurður.
En árangur
þessara laga gæti sannarlega orðið, að til
þess kæmi, að lóga skyldi öllu fje sjúku sem
heilbrigðu skaðabótalaust.
Þetta gæti ómögulega samrímzt rjettlætls- og sanngirnis-kröfum. Og af því að hann óskaði innilega, að
þetta mál yrði leitt til lykta á sem heppllegaetan hátt fyrir landið, hefði hann álitið
skyldu sína að benda hinni heiðruðu deild
á þau atriði, er gjörðu löggildingu frumvarps þessa ómögulega.
Ásgeir Einarsson sagðist nú máske ekki
hafa skilið rjett ákvörðunina , I. grein, þar
sem gjört væri ráð fyrir skaðabótalausum
niðurskurði eptir 8 vikur, en meiningin
mundi hafa verið, að ekki þyrfti til þess að
koma fyr en að haustinu. það væri auðvitað, að ef einhverja langaði til að vanhirða
lækningar á þessu 8 vikna Umabili, þá væri þeim
eigi of golt, að skorið væri niður hjá þeim.
Hann kvaðst skoða þessi lög eins og hirtingarvönd, sem góð og umhyggjusöm móðir
tæki nauðug upp, til að aptra barni sínu frá
að stofna sjer 'voða.
Ef mennirnir væru
menn, gætu þeir verið búnir að lækna á
þessu Umabili, er hjer ræddi um.
Hann
kvaðst því eigi að svo komnu sjá ástæðu til
að gjöra breytingar á þessu. En ef einhver
kæmi með þær breytingar, er hann sæi að
væru til bóta, mundi bann aðhyllast þær.
Þá tóku eigi fleiri til máls og bar forseti undir atkvæði deildarmanna, hvort málið
skyldi ganga til 2. umræðu, og var það samþykkt með 9 atkvæðum. En nefnd var eigi
kosin.
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ÖNNUR UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 41. fundi efri þingdeildarinnar,

Hl.

dag ágústmánaðar,
var frumvarp til laga
um útrýmingu him sunnlenzka
fjárkláða
samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til annarar
umræðu.
Sighvatur Árnason sagðist ætla að tala
fáein orð, áður en til atkvæða væri gengið f
máli þessu; gat hann þess, að landshöfðingi
hefði komið fram með mótbárur
gegn
1.
grein viðvíkjandi þvi, að niður skyldi skera
skaðabótalaust
hjá þeim,
sem hvorki hefðu
hús nje hey fyrir fje silt.
En fyrir þessari
hugsun lægi það til grundvallar,
að ef hús
og fóður vantaði,
þá vantaði það,
er væri
ómissanlegt
skilyrði fyrir þvi, að læknað yrði,
og kvaðst hann vita það með vissu, að lækningamenn sjálflr, sem væru sannir lækningamenn, teldu þetta skilyrði
nauðsynlegt,
og
að án þess væri eigi hugsanlegt
að lækna.
Neðri deildin hefði og komizt að þeirri niðurstöðu,
að ekki gæti verið umtalsmál,
að
halda þvi fje við lýði, sem ekki væri hús og
nægilegt fóður fyrir.
Gæti hann eigi fundið
hina miklu ósanngirni,
er vera ætti f því, að
skorið skyldi niður skaðabótalaust,
þegar svo
á stæði, að menn væru margbúnir að vanrækja skyldu sina sjálfum sjer og öðrum til
skaða.
það væri mönnum kunnugt, að lækningalög hefðu I gildi verið síðan 1866,
og
mætti þvi vera tími til kominn,
að menn
væru búnir að lækna til fullnaðar, en sú væri
raun á orðin,
að menn væru eigi búnir að
því enn.
t frumvarpinu væri gefinn átta
vikna frestur, frá þvi lögin kæmu út, til lækninga,
en ef þá kæmi kláði upp,
skyldi því
fje lógað skaðabótalaust,
enda væri þá fullreynt, að ólíðandi vanrækt ætti sjer stað, og
kvað hann sig furða á því, að menn skyldu
koma með þá mótbáru,
að þessi
frestur
væri of stuttur,
þar sem þó full-víst væri,
að lækna mætti jafnvel á skemmri tíma; auk
þess liði og all-langur
tími þangað til lögin
kæmu út, og mætti eitthvað við hann gjöra;
hjer væru því eigi að eins gefnar áUa vikur,
heldur tvennar átta vikur.
Hann sæi þvi
alls eigi, að þessi mót bára hefði nokkra
þýðingu,
og yrði hún að vera sprottin af
því, að menn sjerstaklega
væru ekki hlynntir

máli þessu.
Hann ætlaði eigi að fara sjerstaklega orðum um hinar einstöku
greinir
frumvarpsins,
eu vildi þó drepa á það, hve
nær lög þessi skyldu ná gildi.
Sjálfsagt
hefði sú verið meining neðri deildarinnar,
að
þau skyldu sem fyrst ná lagagildi; frumvarpið bæri
það með sjer,
og væri hann þvi
samdóma,
og væri hann sömu skoðunar og
landshöfðinginn
um það, að eigi mundi það
hagkvæmt,
að þau næðu gildi á manntalsþingum.
Nauðsyn
bryti lög, og gæti hann
ekki annað en ímyndað sjer,
að ef þingið
og landshöfðinginn
legðust á eitt, þá mætti
bæta úr þessu með því að taka upp f frumvarpið sjerstaka
ákvörðun
viðvíkjandi
birtingu laganna,
og mundi þá undirskript konungs fást allt að einu.
þetta kvað hann nú
vera sína skoðun,
en vera mætti, að hún
væri eigi rjett.
Vildi hann fá ákvörðun um
þetta efni, og væri illa farið, ef lög þessi
fengjust
ekki, því að þau væru alls kostar
nauðsynleg;
það væri eigi rjett,
að skjóta
allri skuldinni fyrir það, að kláðanum væri
enn eigi út rýmt, á yfirvöldin eingöngu, hin
gildandi lög I þvi efni væru líka sök I þvi.
Bann væri eigi hinn eini, er þessa skoðun
hefði,
og vildi hann til að staðfesta þetta,
með leyfi forseta, lesa upp fáeinar línur frá
kjósendum sínum,
og væri það áskorun til
sín og samþingismanns
síns.
(Las þingmaðurinn
þá upp áskorunina),
Undirskrifaða
kvað bann vera hina álitsmestu og merkustu menn f hjeraðlnu,
sem
hefðu
verið kosnir á fundinn.
Bað hann
deildarmenn
eigi taka orð sín svo, sem sjer
væri þetta meira áhugamál
en öðrum, en
þess vildi hann óska, að allir legðust á eitt,
og væri það sannfæring
sín, að sjáltsegt væri
að lögleiða frumvarpið
sem fyrst,
og bætti
þ\'I •.við, að ef staðfesting
konungs fengist,
þá mundu þau nægja til að út rýma fjárkláðanum með duglegri stjórn.
Landshöfðingi sagði, að það væri misskilningur hjá þingmanni Rangæinga, að hann
hefði borið á móti þvi, að skorið yrðj niður
hjá þeim mönnum, sem ekki hefðu hús nje
hey-fóður,
skaðabótalaust,
og einnig var það
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misskilningur hjá þingmanninum, hvað 8
vikna frestinn snerti, þar sem hann hefði
sagt, að hann væri nægilegur tími til að
lækna j en þessu væri eigi svo varið, ef
frumvarpið yrði lögleitt óbreytt, því ákvörðun þess f J. grein mundi í rauninni, ef
frumvarpið næði lagagildi á manntalsþingum
að ári, ekki veita neinn frest, og eingöngu
vera til þess, að enginn niðurskurður gæti
farið fram, nema skaðabótalaust j en það væri
gagnstætt anda hinna gildandi laga og svo
stjórnarskránni, og stríddi á móti allri sanngirni ; en það væri fyrsta skilyrðið fyrir lagaboði, að það væri rjettlátt. Hann kvaðst enn
einu sinni vilja taka það fram, að eigi hefði
náðst samkomulag um þetta atriði milli sín
og neðri deildarinnar,
og væri það mjög
vafasamt1hvort
frumvarpið, þannig lagað,
gæti náð lag~gildi. Að öðru leyti yrði hann
enn að k~ma með þá skoðun sína, að hin
nú gildan~i kláðalög væru fullnæg til útrýmingar kláð~num.
Eiríkur Kúld kvaðst verða að játa, að
sjer væri ~kki ljóst af ræðu hins hæstvirta
landshöfði~gja, f hverju órjettvísi sú, er vera
ætti f ryrstu grein, væri fólgin; en það væri
þó eigi meining sín, að forsvara greinina, ef
bann fyndi ~stæðu til að koma með breytingaruppástungu
við 3. umræðu; það hefði verið sagt, að eldri lögin væru einhlít, hví væri
þá eigi eptir þeim búið að út rýma kláðanum
fl Suðurlandi?
Þetta væri því bezt til sönnunar, að ~au væru eigi einhlít. það væri
sannarlega ,orglegt, ef kláðinn ætti enn að
lifa í 19 eða 20 ár, og eyða fje landsmanna.
Svo lengi spm kláðinn lifði, eins lengi mættu
menn vera vissir um, að hver bænarskráin á
fætur annari kæmi til þingsins~
Það væri
kannske sá galli á frumvarpinu, að ekki væri
beinlínis á~vörðun um, að skera níðus hjá
trössunum hjer á Suðurnesjum, þvi að 'hann
yrði að ætla, að eigi væri bægt að lækna án
þess að ~afa hús eða hey. það skyldi hver
heilbrigð ~ynsemi, að ef valsiskn böðin væru
brúkuð, og fjenu þvi næst hleypt út í 12
gráða frost, þá mundi hver skepna belnlínis drepast.
Menn segðu, að hægt væri að

lækna, þetta væriaðalgallinnj
ef þessi hefði
eigi verið meining manna, og menn hefðu
eigi látið sjer það um munn fara, þá væri
hnífurinn fyrir löngu búinn að þ·ví. Yfinöldin hefðu boðið baðanlr, og þeim hefði fram
fylgt verið, einmitt þetta sýndi, að þær væru
eigi nógar. f vor hefði verið boðið að baða,
en nú hefði nýlega komið sú frjett, að allt
væri út steypt í kláða á Suðurnesjum, þetta
sýndi, að baðanir hjer væru eigi annað en
tómt kák; hann vildi spyrja, hversu lengi
ætti að ala kláðann,
og gjöra mönnum ómögulegt að gæta eigna sinna; sig furðaði
ekki á, þótt «panlsk Skræk» að hann kæmist svo að orði, gripi þjóðina. Sjer virtist
hið bezta ráð, að skerpa aðhaldið með bótalausum niðurskurði. Ef þeir ættu von á bótum, þá yrði það til þess, að þeir ælu kláðann þvi lengur. Bann teldi það eigi óþarfa,
að 1. grein stæði, því að svo gæti farið, að
t. a. m. J 886 pantaði einhver maður lömb
rrá Englandi, er kláði væri i; teldi hann þá
maklegt, að slíkur fugl skæri bótalaust, það
mætti ekki, eins og gjört hefði verið, taka
kláðann frá vísindalegu IIjónarmiði, það yrði
að taka hann frá ökönömísku
sjónarmiði. Hefði verið skorið f Mýdal 1856, þá hefði
ekki farið eins og fór; sagt hefði verið, að
kláðinn hdði komið á Akureyri, en hversvegna smittaði hann þá ekki eins og sunnlenzki klál~inn? SlIkar sögur væru lítils
virði. Hann kvað það sorglegt að koma heim,
og geta ekki sagt annað af allgjörðum þingsins í þessu máli, en að það hefði eigi sjeð
sjer annað fært, en að lofa honnm að lifa.
Jón Pjetursson sagðist að vlsu vera
einn af þeim mönnum, sem helzt æsktu, að
kláðanum yrði sem fyrst út rýmt nú þegar á
vetri komanda. En gallinn væri sá, að ó-mögulegt væri eptir því, sem fyrir lægi, að
fá þessi lög gild til þess svo tímanlega. Lög
þessi gætu fyrst náð gildi að vori komanda,
en þá yrði IIka I. grein f frumvarpi þessu
nær alveg óhafandi, og hvað meira væri, ómögulegt að lifa eptir henni. þetta sæist
ljóslega, er maður gengi I. greinina f gegnum. Nú vildi hann setja, að lögin næðu
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gildi A venjulegum birtingartIma, en það væri
á vori hjer um bil 6 vikur af sumri, og þegar 8 vikur væru liðnar frA þeim tíma,
skyldi, ef enn fyndist kláði, skera niður
skaðabótalaust.
þetta bæri þá að r 14. viku
sumars, er fje allt væri á fjalli. Settum nú
svo, að maður færi um þessar mundir um
afrjeU, og fyndi kláðasjúka kind; skyldi þá
maður sá, er kind þessa ætti, skera niður
allt íje silt. En til þess yrði að smala allan
afrjettinn,
og fyndist nú fleira íje kláðugt,
skyidi það tafarlaust drepa niður skaðabótalaust á miðju sumri.
þetta væri allsendis
ógjörlegt.
Sakir þessa hefðu lögin átt að ná
gildi nú þegar í haust, til þess
að þessar
ákvarðanir f I. grein ættu að geta staðizt,
en nú vantaði alla ákvörðun nm, að lögin
skyldu ná gildi fyr en að vori komanda.
þess vegna mundi tiltækilegra, að lögin yrðu
látin ná gildi á næsta hausti, en það yrði
með þvi, að bæta við ákvörðun t. a. m. á þá
leið: .Lög þessi öðlast gildi 1. oki. 1876.
o. s. frv., og þá ættu ákvarðanirnar
I I.
grein vel við. þvi að betri væri biðin, en
hin vandræðin, ef skera skyldi niður á miðju
sumri. Þar að auki Imyndaði bann (ljer, að
þegar menn ættu einsog yfir höfði sjer bótalausan niðurskurð,
þA mundu allir fjáreigendur með aðstoð yfirvalda af alefli reyna til
að burt rýma kláðaoum með lækningum og
niðurskurði, svo að kláðino yrði máske horfinn, er lög þessi næðu gildi.
Torfi Einar.,on kvaðst standa upp af
þvI, að sagt hefði verið um daginn, að bann
elsuði svo mjög kláðann. Bann leyfði sjer þó
að efast um það. Fyrst Mfði nú kláðinn
ógnað landinu nær tvo tugi ára; og enginn
böðull annar, en kláðino, hefði lamið þann
saklausa, en hlíft þeim seka. Hann kvaðst
jafnvel hafa beyrt menn úr kláðasvæðinu
segja, að rjett væri fyrir þá, sem ekki vildu
hafa kláðanu, að verja sig sjálfa, og mundu
þeir einir ekki elska kláðann minna eo bann.
Efasemdir sinar hefðu að nokkru leyti verið
sprottnar af þvi, er 4. konungkjörni þingmaður hefði nú bent á. En að sjer þætti
hjer of bart gengið að trössunum, næði engri

átL Befði hann lang-helzt viljað, ef þvI yrði
komið við, að kláðanum yrði út rýmt þegar
I haust.
Og nú væri máske sá plástur fundinn við honum, er dygði, þvI hinn hæstvirti
landshöfðingi hefði nú sagt, að það mætti
út rýma kláðanum eptir hinum gildandi kláðalögum, svo að í raun rjettri þyrfti engi ný
lög um það efni að gefa. En I hverju I~gi
það þá, að kláðalögin frá 1866 hefðu eigi
verkað neitt enn þann dag f dag. það færi
að vonum, að traustið á þessum lögum og
yfirvöldum þeim, er hefðu átt að belta þeim
nú um 9 ára skeið, væri farið að dofna hjá
almenningi.
Bann sæi þvi fyrir sitt leyti
ráðlegast að fá þessi lög staðfest.
Benidikt Kri.tián88on: Befði hann skilið
hinn hæstvirta landshöfðingja rjett, að bann
hefði ekkert á móti þvI, að skorið yrði oi~ur
f haust skaðabólalausl hjá þeim, er vöntllðu
hús og hey fyrir rje sitt, þá gæti það e~ki
annað, en glatt sig að heyra það álit hans.
ED hvernig sami maður gæti þá sagt að 1.
grein væri ósanngjörn, gæti hann ekki skilið.
Bjer væri gjört ráð fyrir; að fjáreigendur
skyldu hafa 8 vikna frest iii lækninga, 0$ að
þessi frestur ætti ekki að vera nægilegur.
hlyti að byggjast þá á þvi, að skoðun lækningamaona væri röng.
þeir segðu enda, að
lækna mætti á skemmri Uma, og þá vildi hann
spyrja, hverja rjettlætingu eða linun slfkir
menn ættu að fá, er eigi væru búnir að
lækna eptir 8 vikur liðnar.
þannig yrði
þessi bótalausi niðurskurður alls ekki ésanngjarn.
þess bæri og að gæta, að yfi"öldin
mættu eptir 2. @rein bjóða meiri niðurskurð
á þessu 8 vikna tfmab ili, en gjört væri ráð
fyrir I 1. grein, og það gjörði hinn bótalausa
niðurskurð eptir þann Uma enn sanngjarnari. En
hann hefði það eitt á móti þessu frumvarpi, að
það vantaði ákvörðun I það um, að lög þessi
gætu sem allra bráðast orðið skuldbindandi.
Hann vildi enn taka það fram, að þó birtingin á manntal sþ ingum væri hinn eini gildandi birtiogarmáti fyrir hin almennu lög, þá
gjörði löggjöfin ráð fyrir, að vlkja mætti frá
aðalreglunni, einkum þegar ÞA kæmi út sjerstök lagaákvörðun um það. Þetta frumvarp
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væri máske ekki að öllu byggt á almennum lagagrundvelli.
En af hverju?
Af þvI
þetta mál væri alveg sjerstaklegs eðlis; og
þá væri líka eðlilegt, að birting slíkra laga
hlyti að fara fram á sjerstakan hátt.
Binn
hattvirti 4. konungkjörni
þingmaður hefði
tekið það fram, að þessi lög gætu eigi náð
gildi fyr en að vori komanda, og sýnt fram
á, hversu það væri óhagkvæmt.
þetta væri
svo mikill sannleikur, að hann vildi feginn,
að lögin næðu þá eigi gildi fyr en 1. október 1876, en þó með þvI skilyrði, að þingmaðurinn gæti þá ábyrgzt sjer, að kláðamaurinn yrði geymdur I poka til þess tíma.
Nei, hið eina tiltækilega væri, að róa að þvi
öllum árum, að lög þessi gætu orðið gildandi
þegar f haust hjer á landi, þvi að sá limi
ætti einn við ákvarðanir frumvarpsins.
En
til þess að lögin gætu öðlazt gildi, þá þyrrti
að taka sjerstaka ákvörðun upp I lögin sjálf,
er gjörði það þá gildandi birtingarmáta, er
hún skipaði fyrir um. Og hann kvaðst treysta
þvi, að svo margir þingmenn fengjust til að
koma með sllka viðaukagrein við 3. umræðu,
er á þyrfti að halda.
Sighvatur
Árnason
kvað sjer virðast
hinn hæstvirti landshöfðingi leggja of litla
áherzlu á þá nauðsyn, er lægi I þessu máli.
En þar sem hann hefði sagt, að hin gildandi lög væru nóg, þá gæti það ekki samrímzt. Reynslan hefði sýnt, að þau væru
með öllu énég; ef þau væru nóg, þá hlyti
öll skuldin að liggja á yfirstjórn landsins.
Sjer virtist, að menn af fremsta megni ættu
að sporna við þvi, að eiga kláðann yfir höfði
sjer næsta sumar; hann væri orðinn svo
dýrkeyptur,
enginn gæti þó forsvarað, að
hann kæmist eigi lengra, og ef svo færi,
gæti hann breiðzt út um allt land, og ímyndaði hann sjer þá, að menn, ef til vildi, kynnu
að segja, að þeirri stjórn,
sem nú væri,
hefði verið ráðlegra, að víkja úr valdasessinum, en setja sig á móti vilja þjóðarinnar.
(Forseti sagði, að þingmaðurinn
mundi eigi
hafa ástæðu til, að við hafa þessi orð.)
Hann beiddi menn að gæta vel að þvi, að
þetta væri eigi tómt kapp fyrir sjer. Hann

rjeði þeim háu herrum, sem I valdasessinum
sætu, að taka alvarlega i málið, og það því
fremur, sem þeir I mörgu tilliti væru ærlegir
og heiðarlegir menn.
Hann yrði enn að
breifa einu atriði, sem enginn hefði áður
hreift, og það væri, hvort þingið eigi gæti
gefið út bráðabyrgðarlög um þetta mál, og
kvaðst hann vilja heyra meiningar manna
um þessa hugsun sína.
Eiríkur
Kúld kvaðst verða að svara
hinum háttvirta þingmanni Hangæinga þvi,
að óhugsandi væri það, er hann hefði farið
fram á viðvíkjandi bráðabyrgðar-lögum
frá
þingsins hálfu; 1 t. grein sljórnarskrárinnar
heimilaði ekki alþingi að búa til bráðabyrgðarlög, heldur gæti konungur sett bráðahyrgðarlög á milli þinga.
Sjer herði heyrzt hinn
háttvirti 4. konungkjörni þingmaður
mundu
sætta sig við I. grein,
ef hann gæti komið
inn í frumvarpið
ákvörðun
16. greinar.
Kvaðst hann, ef til vildi, mundu sameina sig
við hann, ef allur kostnaðurinn af kláðanum,
svo sem verðirnir næsta sumar, lenti eingöngu
á þeim hjeruðum,
þar sem kláðinn væri.
En þetta væri ekki S\'O hættulegt, því að
sjálfsagt mundi verða búið að út rýma kláðanum af Suðurlandi í vetur.
Landshöfðillgi
kvað varaforseta hafa
nægilega svarað spursmálí þingmanns Rangæinga um bráðabyrgðarlögin.
Sjer hefði ávallt verið annt um það f þessu máli, að
ræða það án kapps, og ná samkomulagi við
þingmenn.
þingmaður
Rangæinga
hefði
hagað svo orðum sínum,
að honum væri
alls eigi svarandi,
og hefðu orð hans verið
með öllu ástæðulaus.
Viðvlkjandi þvi, er
þingmaður þingeyinga hefði talað, vildi hann
geta þess, að þar sem frestur sá, er um
talað ur væri í 1. grein, ælli að reiknast frá
því, er lögin næðu gildi, yrði hann í rauninni alls enginn,
eins og hinn háttvirti 4.
konungkjörni þingmaður hefði bent á. Eptir
frumvarpinu mætti gjöra ráð fyrir, að lögin
öðluðust gildi I júnímánuði næsta sumar, og
feng] þá laga-ákvörðunin
gildi f ágústmánuði. Hvernig gætu menn þá sagt, að þetta
væri nægur tími, til að búa sig undir það,
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að fje sínu yrði eigi lógað skaðabótalaust?
Þetta væri þvi ranglátt, hvað sem þingmenn
svo segðu.
Hann kvaðst og vilja taka það
fram, að þessi ákvörðun um birtinguna væri
mjög Isjárverð, einkum þegar um lög væri
að ræða, sem gripu jafnmikið inn í eignarrjett manna, sem þessi lög gjörðu.
Stefán Eiríksson
sagði,
að nó væri
þegar búið að ræða mál þetta allmikið, og
væri sjer fyrir löngu farið að leiðast að
heyra þessa gömlu lækningarollu, sem menn
hefðu nú verið að staglast á i 20 ár, og
gæti hann ekki skilið I, að menn skyldu enn
nú láta sjer lækningar I hug koma, þar sem
þó reynslan væri búin að sýna og sanna, að
þær hefðu reynzt og mundu reynast ónógar.
það væri raunar nokkuð hart, að kenna það
yfirvöldunum eingöngu,
að kláðanum væri
nú ekki þegar út rýmt, því að þau hefðu þó
fyrir skipað, að baðanir skyldu fram fara,
þar sem við þyrfti, og fyrir því gjört sína
skyldu á pappírnum,
en þeim hefði, sem
eðlilegt væri, eigi auðið verið, að hafa eptirlit með þvi, hve rækilega skipunum sinum
hefði fylgt verið; sendimönnum þeirra yrði
þvi um að kenna, þvi þeir hefðu, eptir þvi
sem sagt væri, verið sannarlega ónýtir þjónar,
og fjáreigendur
sjálfir,
er trassað
hefðu baðanirnar,
hefðu gjört sitt til að ónýta skipanir yfirvaldanna.
Hann gæti þvi
ekki fundið galla þá, sem vera ættu á 1.
greininni; það væri reyndar satt, að ákvarðanir hennar kynnu að sýnast nokkuð harðar; en hann vildi segja hinum hæstvirta
landshöfðingja
það, að sjer fyndist rjetlur
hins einstaka eiga að víkja fyrir almenningsheillinni í þessu máli.
þar að auki væri
það, að kláðinn herði róið vasa margra
þeirra manna hjer I suðuramtinu,
er aldrei
hefðu átt kláðasjúkt fje; það sýndu bezt
jafnaðarsjóðsgjöldin,
sem við mættum bera
árlega, fyndist sjer þvi eigi geta verið spurning um, að skera niður hjá trössunum; þeir
ættu slíka refsing sannarlega skilið.
Hinn
4. konungkjörni
þingmaður hefði verið að
tala um, að löggildingartími laga þessara
væri óhentugur, þvi að ef þau næðu gildi á

venjulegum birtingartíma
laga, sem sje á
manntalsþingum I vor, þá væri I. grein óhafandi, þvi þá yrði, ef kláði fyndist f kind,
að smala alla afrjettina og drepa skaðabótalaust tjeð á miðju sumri. En þingmaðurinn
hefði ekki gáð að ákvörðuninni f 4. grein,
þar sem ákveðið væri, að öllu !je skyldi
haldið ístrangri
heimavöktun,
og væri því
engin þörf á að smala afrjett, og hægðarleikur að komast eptir, ef einhver kind væri
kláðasjúk ; hann kvaðst vona, að landshöfðinginn mundi leggja sitt til, að lög þessi gætu
náð gildi sem fyrst j það kynni að vísu að
vera þörf á, að fá ákvörðun I lögin viðvlkjandi birtingu þeirra, því að nauðsyn bæri til,
að þau kæmust fyr í gildi en á manntalsþingum ; en ef menn færu að gjöra breytingar við frumvarp þetta í þessa átt, þá gæti
reyndar af þvi leitt, að það gæti eigi gengið
f gegnum hina deildina, þar eð þingtlminn
væri orðinn svo naumur, en hann játaði þó,
að ákvörðun þyrfti að taka upp i frnmvarpið
um birtingu laganna, en eins og hann hefði
tekið fram, væri það fsjárvert timans vegna,
nema forsetar deildanna Ijetu sjer annt um,
að hraða málinu sem mest I báðum deildum.
Sighvatur Árnason kvaðst eigi vilja mótmæla landshöfðingjanum
viðvíkjandi bráðabyrgðarlögum,
en' viðvlkjandi orðum þeim,
er hann hefði beint að sjer út af athugasemd sinni, þá vildi hann lýsa því yfir, að i
orðum sinum befði ekki legið það, að hann
ætlaði beinlfnis að ámæla yfirvöldunum fremur en aðrir; það væri skylda sín sem þingmanns, að lýsa yfir áliti sinu og kjósanda
sinna og annara,
og það hefði hann gjört;
og þetta teldi hann skyldu sína, sjer í lagi í
þessu máli, nauðsynjarinnar vegna.
Af því
að hann legði svo mikla áherzlu á nauðsynina, þá vildi hann ráða til, að frumvarp
þetta yrði að lögum, enda þótt gallar kynnu
að vera á þvi, því að eigi væri hægt að fara
að leiðrjetta það, þar eð tíminn leyfði það
eigi, og vildi hann mikillega biðja þingdeildarmenn þess, að fara eigi að fara í króka
með frumvarp þetta, sem kynnu að verða til
að ónýta málið. Hið eina, sem tíminn leyfði,
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væri að taka upp ákvörðun viðvíkjandi birtingu laganna,
og þá gæti það gengið fyrir
hina deildina aptur til samþykkis, en tíminn
leyfði alls eigi, að farið væri að breyta hinum einstöku greinum
frumvarpsins,
sem óvissa væri um að næði framgangi í neðri
deildinni.
Ásgeir Einarnon
kvaðst eigi vita,hvorl
þingmönnum
væri alvara að halda fram breytingum við frumvarp þetta, og þætti sjer enginn tími til þess, en hvort sem væri, mundi
hann gefa 1. greininni
atkvæði silt, þvi að
hann vildifyrirengan
mun, að hún fjelli. Ef
einhver
sannleiki
væri fólginn
í kenningu
Iækningamanna,
þá mælti það vera hægðarleikur, að búið væri að lækna gjörsamlega
fyrir jól, en 1. greinin þætti sjer með öllu
nauðsynleg
til að ógna trössunum.
Að því
er skaðabætur
snerti, þá vildi hann spyr.ia
þess, hvort þjóðin þá ætti ekki heimtingu á
bólum fyrir allt það ljón, sem hún hefði orðið fyrir af kláðanum , 20 ár, ef trðssunurn,
sem í þessi 20 ár hefðu alið kláðann, skyldi
veita
skaðabætur.
Væri gaman að vita,
hvernig
það mál færi, ef það væri lagt ,
dóm.
Amtmaður Melsteð, er enginn flysj~
ungur hefði verið, og ekki harðstjóri,
hefði
sagt, að hann áliti kláðakindur þann varg, er
meon með öllu móti ættu að verja sig fyrir,
svo sem öðrum
éfriðhelgurn
skepnum,
og
þætti sjer hart, að kaupa dýrt að eyða slíku
illþýði, SVQ þ~ð skaðað i saklausa ekki.
þar eð eigi tóku fleiri til máls,
var
gengið til atkvæða, og fjellu þau þannig:
1. grein frumvarpsins.
Við hana var óskað
nafnakalls, og sö~ðu
já:
Ólafur Pálsson,
A~geir Einarsson,
Beoidikt Kristjánsson,
Eiríkur Kúld,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,
Torfi Einarsson.
Nei:
Bergur Thorherg,

2.
3.

4.
5.
6.

Jón Hjaltalín,
Þórður Jónasson,
og var greinin þannig samþykkt með 8
atkvæðum gegn 3.
grein frumvarpsíns
samþykkt með 8 atkvæðum.
grein frumvarpsins
samþykkt með 9 atkvæðum.
grein
frumvarpsins
samþykkt
með
8
atkvæðum.
grein frumvarpsins
samþykkt með 8 atkvæðum.
grein frumvarpsins
samþykkt með 8 at-

kvæðum,

7. grein frumvarpsi ns
kvæðum.
8. grein frumvarpsins
kvæðum.
9. grein frumvarpsins
kvæðum.
10. grein frumvarpsins
kvæðum.
II. grein trumvarpslns
kvæðum.
12. grein frumvarpsins
kvæðum.
Að málið gengi til
þykkt með 9 atkvæðum.

samþykkt

með 8 at-

samþykkt

með 8 at-

samþykki

með 8 at-

samþykkt

með 8 at-

samþykkt

með 8 at-

samþykkt

með 8 at-

þriðju

umræðu,

sam-

Viðaukauppástunga
við frumvarp
til laga um útrýmingu
sunnlenska
fjárkláða.

hins

Á eptir 12. grein frumvarpsins
komi ný
sem verði 13. grein, og orðist þannig:
-Lög þessi öðlast gildi svo fljótt,
sem
verða má, og skulu lögreglustjórar
birta þau
á hreppaþingum,
er þeir kveðja til með þingboði, og bæjarfógetar
á bæjar-þingum.
Skal
sú birting laga þessara gefa þeim þá þegl;\r
fuUt gildi.
Ákvarðanir 8. greinar tilskipunar 5. jan.
1866 og 3. og 6. greinar tilskipunar
4. marzmánaðar 1871, og hverjar aðrar ákvarðaeir,
grein,

\
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sem koma í bága
gildi.

við lög

þessi,

falla

úr

Alþingi,
20. ágúst 1875.
Kristjánsson.
Sighvatur
Árnason.
Stefán Eiríksson.
Ólafur Pálsson.

B.

ÞRIÐJA

UMRÆÐA

I efri deild alþingis.
Á 44. fundi

dag ágústmánaðar,
tekið til þriðju
um útrýmingu

Sighvatur

efri þingdeildarinnar,
21.
var samkvæmt dagskránni

varpið,
svo lögin
gætu
náð gildi i haust;
reyndar væri þingtlmion
orðion altið aaumur, en hann ætlaði þó, að þessi viðbót við
frumvarpið
yrði þvi eigi til fyrirstöðu f að
lögin næðu fram að ganga f báðum deildum.
Sagði hann, að fjárkláðinn
væri einhver
bin
sorglegasta
plága,
er yfir land vort hefði
dunið,
og hefði eigi að eins
valdið tjóni
efnahag
manna
og rýrt velmegun
þeirra,
heldur
og gjört
hina mestu
sundrung
í
mannfjelaginu.
Hann yrði enn sem fyr að
taka það fram,
að valdstjórninni
einni væri
eigi um að kenna, að fJárkláðanumvlIlri
enn
eigi út rýmtr
að því leyti sem hún hefði

umræðu
[rumo irp til lafla
hins sunnlenska fjárkláða.
Árnason sagðist
ekki skyldu eigi þá stöðu,

að vera f hvers manns
húsi
og lita eptir, að skipunum
sínum væri fram
áður búinn að lýsa yfir meiningu
sinni í því, fylgt; í þessu efni yrðu menn um að kenna
og mætti vera, !tð mönnum
hefði
þá þótt eríndsrekum
hennar, er vanrækt hefðu emhano nokkuð harðorður;
en það, sem legið bætti sitt, enda hefði menn og ýmsar Magrhefði lil grundvallar
fyrir orðum sínum, hefði ar sögur af samvizkusemi
þeirra og dugnaði
að eins verið það,
að leiða sannleikann
í í að reka erindi sitt, svo og fjáreigendunum
ljós. En viðvíkjandi viðaukauppástungu
þeirri,
sjálfum,
er eigi hefðu hlýtt boðum yfirvalder hjer lægi fyrir,
kvaðst
hann
vilja geta anna.
Sagði hann,
að upp á erindsrekana
þess, að grundvöllurinn
fyrir henni væri sú mætti sannarlega
heimfæra
þau orð, að «þeir
hugsun,
að með öllu væri nauðsynlegt,
að mundu
eigi hafa aflað sjer fyrirheitis
hinna
lög þessi næðu sem allra-fyrst
gildi, og hefði trúlynda þjóna-.
Að svo mæltu vonaði hann,
sjer og hinum öðrum
beiðruðu
þingmönnað bæði vlðaukauppástunga
þessi og málið í
um, er undir hana hefðu skrifað, þótt nauðheild sinni
fengi hinn betla byr og framsynlegt
að fá ákvörðun
í þá stefnu,
og gang í deildinni.
hefðu þeir ímyndað sjer, eins og hann áður
Ásgeir Einar.son kvaðs-t lfka vona það,
befði tek.ið fram,
að ef þessu fylgdi alvara að kláðanum
yrði sem allra-fyrst
út rýmt; en
frá þingsins
hálfu, þá mundi það eigi verða kongur vildi sigla, en byr hlyti að ráða.
Ef
til fyrirstöðu
fyrir því, að undirskrípt
kon- þingdeildin
færi nefnilega íram á nokkuð,
er
fara langt

út f þetta

mál

nú,

ungs fengist undir lög þessi.
treysta þvi, að þingdeiJ.darmenn

enda

væri

hann

Kvaðst
mundu

hann
gefa

viðaukauppástungunni
atkvæði sitt, og ællaði
hann þvi eigi að fara um hana fleirum orðum.
Stefán Eiríksson sat;ði,
að það mundi
vera þingdeildarmönnum
kunnugt,
að hann
hefði þótzt
sjá fram á það,
að ákvörðun
vantaði um það, að lög þessi gætu sem allrafyrst náð lagagildi,
<tg hefði sjer skilizt á
landshöfðingjanum,
og þau nú lægju

að þau gætu eigi" eins
fYfir,
náð, gikH , haust;

kvað bann það þess vegna með öllu: nauðsynlegt, að grein þessari yrði bætt við, frum-

væri svo ósamkvæmt
lögum, að þetta írumvarp gæti eigi' Dáð sta~festingu,
þá færi nú
að draga úr góða byrnum.
Hinn háttvirti 4.
konungkjörni
þingmaður
l1l.eJ:ði k.omið með
uppástungu
UID
tlagmn um, al} lög þessi
skyldu
vera látin öðlast
gildi að haustinu
1876, og þeirri uppástungu hefði haan viljað fylgja, af því hann herði þólzL sjá, að þá
fengi maður þó einhveru tíma kláðalög löglega birt.
En Ol' væri stungið upp á birttngarmátaeurn,
er hefði fengið svo illa hrakför fyrn- skemmstu,
með þessari viðavkauppástungu.
En eptir þv4 sem nú væri
komið,
virtist sjer nauðugur
einn kostur, ef
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uppástunga hins 4. konungkjörna kæmist eigi nauðsynleg hirting á trassana. Suðurnesjaað, annaðhvort að fallast á frumvarpið með menn og aðrir þeirra notar væru nógu lengi
viðaukanum, eða láta málið deyja út, og búnir að ala kláðann, sjálfnm sjer og öðrum
mundi slíkt þó verða illt afspurnar af 1. til skaða og skammar. Svo búið mætti eigi
löggefandi þingi fslendinga. Hann gæti því lengur standa. Vonaði hann, að málið yrði
gjört uppástungumönnum það til geðs, að nú farsællega leitt til lykta, og að gæfa fylgdi
greiða athæði fyrir birtlngargreininnl,
en eptir alla undangengna baráttu og skapþað væri sannarlega á þeirra ábyrgð, ef það raunir.
næði eigi staðfeslingu konungs, og þá fengjJón Pjetursson sagðist hafa hugsað sjer
um við engin lög.
En úr þvi sem komið breytíngaratkvæði,
nefnilega það, að lögin
væri, gæli hann eigi verið þekktur fyrir ann- næðu eigi gildi fyr en I. október að ári, en
að, en gera frumvarpinu svona löguðu at- enginn i efri deildinni hefði viljað gjöra það
kvæði sitt.
breytingaratkvæði með sjer, nema þingmaður
Eiríkur Kúld sagði, að þingmaður Hún- Húnvetninga.
þvi gæti enginn neitað, að
vetninga hefði borið kvíðboga fyrir þvi, að lög þessi væru fjarskalega hörð; hann fyrir
ef þessi li'lg færust fyrir, sem hann vonaði sitt leyti J.. vaðst álita, að rjett hefði verið, að
að ekki yrði, þá hefðum vjer engin kláðalög.
gefa mönnum ráðrúm þangað til að ári, og
Jú, vjer hefðum 'kláðalögin frá 1866 og 1871.1 áminna menn um, að brúka alvarlega þau
I'essum lögum hefðu sumir að vísu gefið lög, er nú giltu í þessu efni, til þess að
þann vitnisburð, að eplir þeim mætti lækna vita, hvort fjárkláðanum yrði eigi út rýmt
kláðann, en úr því þau hefðu reynzt alveg með þeim, og hefði það tekizt, hefðu lög
ónóg, þá væri nauðsynlegt að fá ný lög. Og þessi orðið ónauðsynleg; að eiga von á þessþað væri helztl kostur þessara laga, að þau um hörðu lögum að hausti komanda, hefði
skerptu aðhaldið að öllum hliðum, sem og orðið hin mesta hvöt fyrir alla til að reyna
væri brýnasta nauðsyn til.
Sjálfsagt befði að út rýma kláðanum, áður en lögin hefðu
það vakað fyrir öllum þingmönnum, sem náð gildi; en það væri nú reyndar ekki til
fjallað hefðu um þetta mál, að heppilegast neins fyrir sig að tala um þetta, því, sem
væri, að þau næðu gildi þegar í haust, og sagt, hefði hann ekki komið breytingaratkvæði
ákvarðanir frumvarpsins miðuðu sig einmitt sínu að. það, sem hjer væri þá um að gjöra,
við það. Að þessari birtingarákvörðun stund- væri annaðhvort að kasta breytingaruppástungu
um hefði verið kippt úr, stundum færð inn þeirri, er nú lægi fyrir, eða að aðhyllast
aptur, hefði sprottið af þvi, að skoðanir hinna hana; ef henni væri kastað, þá væri aptur
lögfróðu manna hefðu mjög svo verið á reiki að eins tvennt til, annaðhvort að hafna frumum það, hvort slík ákvörðun mundi geta varpinu, eins og það lægi fyrir, eða ganga
hamlað staðfestingu laganna eða eigi, og að þvi; ef frumvarpinu væri hafnað, þá
þetta hefði verið eitt hið helzta, er lands- væri ekkert gjört við kláðann, og það
höfðingi hefði haft á móti frumvarpinu. En v.erí hið óvinsælasta hjá almenningi,
sem
fyrir sitt leyti gæti bann eigi skilið, að 13. von væri, því fjáreigendur mundu álíta það
grein mundi valda þvi, að lög þessi næðu hinn mesta skaða fyrir sig; og auk þess
eigi staðfestingu; að minnsta kosti væri það gæti þingið ekki verið þekkt fyrir að gjöra
tilraun af þingsins hendi, til að fá lögin sem ekkert í málinu; en að aðhyllast frumvarpið,
fyrst gild, og svo mikið væri víst, að eins og það væri, og láta lögin ná gildi að
það væri ekkert brot á móti stjórnar- vori, gæti hann aldeilis ekki, þvi lög þessi
skránni, að hleypa
þessari
grein að. yrðu þá svo fjarska-hörð; það væri og auðVæri það sin ósk og von, að ef lög þessi sjeð á þeim sjálfum, að þau miðuðu sig við
næðu gildi í haust, þá yrði búið að út rýma hausttímann.
Af þessum ástæðum yrði hann
kláðauum að vori komanda. I'essi lög væru neyddur til að aðhyllast breylingaratk væðið,
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þó bann fyndi, að lögin yrðu mjög hörð, ef
þau kæmu út nú I haust. það væri að vlsu
á valdi stjórnarinnar að hafna lögunum, en
þá yrði ekkert gjört við málið, og það mundi
landsmönnum koma mjög iIIa.
Jón Hjaltalín sagðist ekki' hafa talað
fyr I þessu máli, og kæmi það af þvi, að
hann hefði sjeð, að menn væru svo staðráðnir í vissum skoðunum, að varla væri að búast við, að eins manns raust yrði tekin til
greina. Meiningar manna væru hjer I þessu
máli barðar fram með þvlliku ofrlki, að sllkt
væri óheyrt I öðrum löndum, og afleiðingin
hefði líka orðið sú, að svo mikið stapp væri
komið f þessu kláðamáli, að varla mundi finnast dæmi til sliks I öllum hinum menntaða
heimi, og væri vonandi, að guð gæfi, að landsmenn fengju söma og æru ar þessu. þvi
sorglegi væri að sjá, að [afnskynsöm og góð
þjóð sem Íslendingar færu þeirri stefnu fram,
sem beinlínis hlyti að leiða til hinnar mestu
eyðileggingar, eigi einasta fyrir fjáreigendurna,
heldur líka fyrir landið sjálft. Saga kláðans
sýndi bezt, hvílíkt ofurkapp
hefði átt
sjer stað i máli þessu, enda væri það að
orði gjört f öðrum löndum, og þyrftu menn
ekki að fara lengra en í rikisdagstíðindin
frá 1857; þar hefði verið spurt að, hvort
amtmaðurinn, sem fyrir skipaði niðurskurðinn fyrir norðan, hefði eigi verið settur af.
Hvað undirrót kláðanssnerti,
þá hefðu menn
sagt, að hann væri útlendur, og hefði Jón
læknir Finsen manna mest fullyrt það, að
kláðamaurinn yrði að vera útlendur, þar eð
engin sjálfsmyndnn gæti átt sjer stað; en
reynslan hefði þó seinna rekið á hann stampinn, þvi að hann hefði sjálfur seinna fundið
maur I kind norður á Akureyri, sem eigi hefði
orðið rakinn til utanlands uppruna.
En það
væri sin sannfæring, og hún yrði aldrei úr
sjer hrakin, að kláðinn væri upp sprotiinn
hjer á landi,en alls eigi af útlendu sóttnæmi.
það væri svo sem auðskiljanlegt, að þvi veíklaðra lif sem væri í kindinni, og því veikari
sem hún væri fyrir, því meðtækllegrt væri
hún fyrir hann, og þvi betur þrifist maurinn
í henni. þessu til óbrekjandi sönnunar væri

saga ein fr& Frakklandi, er hann nú skyldi
segja.
Þar hefði ktáðinn verið 1846, og
hefði þá kláðamaur verið látinn áheilbrígða
sauðskepnu, en undir eins drepizt. Af þessu
skildi maður vel, af hverju kláðinn hefði þrifizt svo vel á Suðurnesjunum;
þar væru afleitir trassar og ill hirðing, eins ogmönnum hjer I salnum mundi kunnugt vera að
ætti sjer slað hjá öllum þeim, sem færu illa
með fje sitt, og Ijetu það ganga úti vetur
og sumar, og hefðu hvorki hús eða hey
fyrir það; þar hefði kláðamallrinn þrilizt vel,
og átt góða daga. Bann talaði ekki þetta i
því skyni, að telja mönnum hughvarf, heldur
til að láta menn sjá, að hann eigi gæti vikið
frá skoðun sinni og sannfæringu,sem
byggð
væri á margra ára reynslu. Eitt yrði hann
þó enn að taka fram; það væri skrítið, að
þar sem niðurskurðarelskan
væri mest, eins
og fyrir norðan, þar væri einnig útílutningaelskan áköfust.
þingmaður Barðstrendinga
þyrfti ekki að skrifa svona mikið; það væri
illt að spyrna móti broddunum.
Bann ætlaði ekki að tefja þingið meir með umræðum
sinum um þetta mál, og eigi svara, þótt
þingmenn færu að sýna sína miklu mauraspeki og niðurskurðarelsku.
Bann tók það
fram, að hann þættist sannfærður um, að fjárkláðanum yrði aldrei út rýmt með niðurskurði,
hvað lengi sem menn hjeldu honumáfram;
niðurskurðurinn væri og hefði verið lækningunum tilniðurdreps.
Bann setti landslýðinn
í 2 flokka, og skapaði að eins falska lækningamenn, sem niðri undir væru niðurskurðarmenn, og hefðu þvfenga alúð við lækningarnar. þessir talsspámenn
vildu biðá eptir
hinum almenna niðurskurði, er þeir tryðu á,
eins og Gyðingar á Messlasar komu.
Forseti kvað nú 4 þingmeun hafa beðið
sjer hljóðs, og vildi hann þvi skjóta þvi lil þingdeildarmanna, hvort þeir eigi vildu halda sjer
sem mest við efnið, svo að umræðurnar yrðu
eigi allt of langar.
Ásgeir Einarsson kvaðst vilja mæla nokkur orð, enda hefði hann fyrstur beðizt máls,
eigi af því, að hann ætlaði sjer að fara að
tala um málið I:Ijálft, heldur af binu, að hinn
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5. konungkjllrni þingmaður befði látið sjer
sæma að fara svívirðilegum og meiðandi
orðum um Norðlendinga, og þó einkum um
amtmann Havstein; hefði hann sagt, að ríkisráðið hefði spurt um, hví hann hefði eigi
verið seltur af embætti fyrir aðgjörðir sínar
fkláðamálinu.
Væri hann hræddur um, að
Norðlendingar kynnu eigi við að heyra töluð
ósæmileg orð um hinn merkasta mann þeirra,
því að sú væri þeirra ætlun, að upp á hann
mætti beimfæra orðin: -hann frelsaði ríki·
sltt», enda mælti með sanni segja um bann,
að hann hefði frelsað Norðurland.
Hann
skild] eigi, hvar það befði átt ,i.ð, er þingmaðurinn hefði i hinni löngu ræðu sinni
vitnað til þess, er þeir Bjarni Pálsson og
Eggert Ólafsson hefðu sagt um fjárkláðann,
og ekki hefði hann heldur getað skilið, hvaða
þýðingu allar þær sögur utan úr vfðri veröld, er bann befði komið með, gætu haft í
þessu máli. En bann kvaðet ætla, að háðungarorð parlaments'ns, er þingmaðurinn
befði sagt frá, mundu bezt eiga við Sunnlendinga, er í 20 ár hefðu alið fjárkláðann
sjólfum sjer til skammar og svívirðu, en
landinu í heild sinni Iii tjóns og hnekkis;
vildi hann spyrja, hvort háðungarorð ættu
betur við amtmann Havstein eða þá? Viðvíkjandi því, sem þingmaðurinn hefði sagt
nm Tscherning, þá mundi það bezt við hann
eiga, að hann befði komið eins og narri og
farið eins og narri; þ•.•í að hann hefði aldrei
neitt golt áunnið. í ræðu sinni hefði þingmaður gleymt að tilfæra það, sem þeir Jón
Eirlksson og Magnús Ketílsson segðu um
fjárkláðann j annara hefði nú næsta lítil meining verið i ræðu hans þrátt fyrir alla lengdina á henni, og væri fáU i henni svara vert,
en það sæmdi eigi Norðlendingum að hlýða
á smáaarorð um hinn merkasia mann sinn,
án þess að svara þeíæ, enda hefði þingmanninum farið Hk.t og Gissuri [arll, er bann
vó að Sighvati dauðum, þar sem hann hefði
leitað heiðurs síns í. þvi, að smána amtmann
Havstein, nýkominn í gröfina.
Benidikt Krt$tjánsson. kvaðst að öllu
vera samdóma þingmanni Húnvetninga í þvi,

að þau orð ættu hjer við sem annarstaðar:
•de morluis nihil nisi bene»; kláða!tagan
befði og fleiri nafnfræg nöfn að nefna, en
amtmanns Havsteíns eins, og þegar þau
hefðu eigi verið nefnd hjer á þingi, þá sæmdi
eigi að nefna haus á þann veg, sem gjört
hefði verið. Hin langa ræða þingmannsins
og allar þær sögur utan ór heimi, er hann
hefði sagt frá, virtust, sjer eigi votta um
annað en það, að hin miklakláðavizka hans
væri búin að gjöra bann ærðan. Það ætli
eigi við, að þingmenn sætu og hlýddu á
vísindalega og sögulega fyrirlestra I þessu
máli; sögur þingmannsins hefðu þar að anki
engan sögulegan grundvöll við að styðjasf,
og væru þvi ósannindasögur og marklausar,
og yrði því ekkert á þeim byggt. En viðvíkjandi lækningunum vildi bann geta þess,
að reynslan, sem í þessu efni ætti einni á
að byggja, væri fullkomlega búin að sýna,
að þær væru alls ónógar.
Eiríkuf' Kútd sagði, að hinn háth'irti
5. konungkjörni þingmaður hefði verið hræddur um, að hann hefði skrifað mikið upp hjá
sjer, í þvi skyni að andmæla honum.
En
bann vildi hugga hann með því, að hann
skyldi eigi taka nema fá atriði ein af ræðu
bans. Sjer væri þá fyrst og fremst skylt að
minnast þess, að vera þingmanninum þakklátur fyrir allar hinar vísindalegu frJettir, er
hann hefði týnt saman víðs vegar um beim
sjer til mikillar skemmtunar.
En biti væri
þó engu að síður sorglegt, að þessarvlslndalegu frjetlir sönnuðu alls ekkert í þessu
máli. Hann kvaðst engan veginn vilja rengja
orð þingmannsins Ilm heilbrigðu kindina á
Frakklandi, er kláðamallrinn hefði drepizt á.
En hjer við væri tvennt athugandi; fyrst það,
hvort sunnlenska fjeð á Islandi kynni ekki
a~ vera meðlækilegra fyrir kláðamaurinn,
en
kind sú, er hann hefði lekið dæmið af. f
öðru lagi befði þlngmaðarínn eigi getið um,
hvort það hefði verið I1.mnlenzki kláðamaurinn, sem tilraunin hefði verið gjörð við.
Hann kvaðst og vilja leiðrjeUa orð þingmannsins, þar sem hann hefði sagt, að kláðalögin
frá 1866 og 1871 væru níðurskurðarlög , og nú
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kæmuhín
þriðju. þetta væri rangt. Lögin heimil uðu, já, gjörðu að skyldu að lækna,
en niðurskurðurinn
væri leyfður gagnvart
trössuaum.
þingmaðurinn hefði spáð þvi
og jafnvel fullyrt það, að ef þessu væri
fram haldið,
er bjer væri farið fram
á, mundi fjárrækt
íslands fara forgörðum. Þessi hrakspá hans vonaði hann að
eigi rættist. En hitt mætti hann eiga vist, að
ef Suðurnesjamenn og aðrir Sunnlendingar fengju að alakláðann enn um 20 ár, þá
væri fjárrækt íslands i veði. Nei, reynslan
væri nógsamlega búin að sýna, að nú dygði
eigi annað, en skerpa aðhaldið. Hann hvaðst
vilja spyrja þingmanninn, hvað hefði út rýmt
hinum fyrri kláða. Hefði það verið lækningar? Ónei, hnifurinn. það mætti með sanni
segja um lækningarnar : .Af þeirra ávöxtum
skuluð þjer þekkja þær»,
Og hverjir væru
þá ávextirnir? Jú, viti menn, kláðinn væri
lifandi enn þann dag í dag. Frá upphafi vega
sinna hefði það ólán fylgt þessu máli, að sumir
menn, er mikils hefðu mátt sin, befðu skoðað
það jafnan frá vísindalegri hlið. Slíkt hefði
aldrei átl við og ætti eigi við hjer á landi jafnt
og i öðrum löndum. Þar væru fjárhóparnir
minni og auðvelt að halda vörð II þeim. Hjer
gengi fjeð saman um fjöll og flrnlndi, og
væru þvi verðir svo að segja ómögulegir,
enda fjar8kalegum kostnaði bundnir. Hvað
væri það kostnaðarminnsta ? Hnlfurinn. Það
væri fróðlegt fyrir hinn háttvirta þingmann,
að gjöra sjer það ljóst, hvað lækningakákið
befði kostað frá upphafi i hann vildi nú ekki
tala um það íje, sem hefði drepíst f höndunum á kláðakoDgunum sjálfum, 1. d. í Lundareykjadal og Heynesi og viðar; það gæti máske
verið, að takast mætti al) lækna, en þá ætti
Hh að vera búið að lækna eptir 20 ár, en
þó væri það sin spá, að þau 20 árin mundu
að eins líða til þess að gjöra kláðalækningarnar úalanda, en kláðann altJMá.
Hann kvaðst því ekki að eins gefa viðaukauppástungunei atkvæði sitt, heldur og öllu
frumvarpinu.
Sighvatur Árnason sagðist ekki ætla
að vera langorður, en að eins mótmæla einu

eða tveimur atriðum r ræðu hins 5. kennngskjörna þingmanns. Hann hefði sagt, að þeir,
sem fylgdu fram niðurskurðinum,
byggðu
eigi á reynslunni. Þessu yrði hann sjerstaklega að mótmæla.
Hann hefði sjálfur
reynt niðurskurð.
f sinni sýalu (Rangárvaltasýslu) hefði verið skorið niður haustið
1858 I 6 hreppum af 8, og þar hefði eigi orðið
kláðavart stðan, og sýslan jafnrjett eptir sem
áður að fáum árum liðnum. Þetta væri ljós
sönnun gegn þingmanninum og sýndi, að hann
hefði eigi reynslu fyrir niðurskurði sjálfur;
en hvað sýndi reynslan um lækninga-kenningar hans? Sami þingmaður hefði sett
mannOutningahjeðan af landi og niðurskurð
i undarlegt samband, þar sem hann hefði
ætlað, nð niðurskurðurinn mundi reka menn
til að fara at landi burt. Þetta mundi vera
hæpin ályktun, þvi að sín sýsla, þar sem þóskoríð
hefði verið niður, væri máske sú eina, er enginn
maður hefði leitað burtu úr til annara heims .•
álfa. Þess vegna ætlaði hann, að þingmaðurinn mundi sjálfur enn siður byggja kenningu sína á reynslunui.
J6n maltalín Sagði, að það væri von,
að almenningur hjeldi, að þetta væri heilagur sannleiki,
sem niðurskurðarpostularnir
væru búnir að prjedika um all-langan lima,
og það væri enginn hægðarleikur "ð sannfæra þá, er eitt sinn væru búnir að rótfesta
með sjer vissa skoðun nlðurskurðarmanaaana,
En bann kvaðst vilja spyrja, hvort þingmenn
myndu eptir, þegar um árið befði verið
skorið niður 6000 fjár I einu hjer r Gull~
bringu og Kjósarsýslu. Var þeUa fje útsteypt
f kláða? Nei, alheiIbrigt.
Og án aUrar reiði
vildi hann lýsa þeirri sannfæringu sinni yfir,
að ekkert befði eytt svo mjög öllum framkvæmdum í þessu máli, eins og þetta niðurskurðarhjal og þessar sfCelldu niðurskurðar
æsingar, sem hjer befðu allt af gengið og
gengu enn þá fjöllum hærri.
Einmitt þeU••
befði geflð trössunum undir fótinn 1iI að
þljóskast við lækningunum, og þvi væri yiðkvæði þeirra opt: "Eg get ekki verið að fásl
við þetta lækningakák, þvi það rekur svo að
almennum niðurskurði á endanum, hvort sem

119

heldur er".
Hann kvaðst þó verða að ætla,
að menn hlytu að játa,
að það væru ekki
skepnurnar,
heldur
kláðinn,
sem ætti að
drepa. En þingmenn
gætu ómögulega neitað
þvi, að hægt væri að lækna kláðann.
En að
það hefði eigi tekizt til fullnustu,
væri þvi
einu um að kenna, að niðurskurðarhugmyndin hefði allajafna verið hjálparskjöldur
fyrir
trassana,
er eigi hefðu nennt
að lækna.
það væri sannarlega
blöskranlegt,
hvernig
að hefði verið farið I þessu máli. Aumingjaekkjur,
hvað þá heldur aðrir,
hefðu verið
neyddar til að skera niður alheilbrigt fje sitt.
Tók hann til dæmis ekkjuna á Mógilsá. Nei,
það hefði ekki vantað,
hnífurinn
hefði ekki
"erið sparaður,
en aðhald ið og skylduræktin
hefði verið spöruð.
það mætti með sanni
segja I þessu máli, að þetta væri lagalaust
land, þar sem dugnaðarmaðurinn
væri straffaður, en slóðinn slyppi undan sökum.
Og
það væri sannarlega
sorglegt,
að hið fyrsta
löggefandi
þing Íslendinga fyndi akki annað
ráð vænna,
en þetta,
sem hann væri alveg
sannfærður
um að aldrei gjörði annað að
verkum,
en illt eitt.
Hann kvaðst ætla, að
þingmenn
væru eigi fjarlægir þvi, að hann
segði þeim eina sögu;
hún væri eigi löng.
í AustralIu befði komið upp klá!H í fje árið
1850.
þar væri svo, að fjáreigendur
ættu
margar þúsundir fjár, sem sj e frá 10 til 80
þúsundir.
Hefðu srnalarnlr strokið frá fjenu
og leitað til gullnámanna,
þar sem þeim hefði
þótt það meírl fje von.
Fyrir þessa, sök
hefði fjeð verið vanhirt,
og þannig komið
kláði upp i því.
þetta hefði gengið nokkur
ár. En þá hefði stjórnin sjeð, að svo búið
mætti eigi lengur standa.
Hefði hún þvi
gefið út þau lög, að hver sá maður, er hefði
kláða i fje sinu að 2 mánuðum
liðnum,
skyldi sektaður um 100~.
þetta hefði hrifið.
Fyrir löngu hefði hann ráðið til þess, að
neyta þessa bragðs hjer, sem alstaðar gæti
átt við.
En það befði verið forsómað hjer,
sem annað.
Að öðru leyti ætlaðíst hann eigi
til, að geta sannfært
nokkurn af mótstöðumönnum
sinum;
það væri annað hægra.

Ætlaði hann því úr þessu að lofa hverjum,
er vildi, að ræða þetta mál fyrir sjer.
þegar hjer var komið umræðunum,
bar
forseti það upp til atkvæða, hvort umræðunum skyldi eigi hætt, og var með tO atkvæðum samþykkt, að svo skyldi vera.
Síðan var gengið til atkvæða I málinu,
og fór atkvæðagreiðsla
á þessa leið:
t. Viðauka-uppástunga
(frá Benidikt Kristjánssyni, Sighvati Árnasyni,
Stefáni Eiríkssyni, og Ólafi Pálssyni) samþykkt með
8 atkvæðum gegn 3.
2. Frumvarpið
þannig breytt í heild sinni.
þrír þingmenn
(Bergur Thorberg,
Jón
Ðjaltalín,
þórður Jónasson)
báðu brjeflega
um nafnakall, og var það þvi við haft.
.Já •• sögðu:
Ólafur
Pálsson,
ÁsgeÍi' Einarsson,
Benidikt Kristjánsson,
Eirikur Kúld,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,
Torfi Einarsson.
-Nei •• sögðu:
Bergur Thorberg ,
Jón Hjaltalín.
Þórður Jónasson.
Var frumvarpið þannig samþykkt með 8
atkvæðum gegn 3.
Forseti lýsti þvi þá yfir, að það yrði afgreitt til neðri deildarinnar.

Á 47. fundi neðri þingdeildarinnar,
23.
dag ágústmánaðar,
skýrði forseti
frá, að
hann hefði fengið frumvarp
til laga um
útrýminga
hins sunnlenzka
fjárkláða ·frá
forseta efri deildarinnar,
eins og það hefði
verið samþykkt þar i deildinni með breytingu.
Ljet hann út býla þvi· meðal
þingdeildarmanna, og skoraði jafnframt
á nefndina,
er
áður hafði fjallað um málið f neðri deildinni,
að segja álit sitt um þessa breytingu
samkvæmt þingsköpunum.
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NEFNDARÁLIT
um frumvarp til laga um útrým ingu hins
sunnlenska fjárkláða, eins og það var samþykkt af efri deild alþingis.

LÖG
um útrýmingu hins suonleozka fjárkláða.

1. grein.
Hvar helzt sem kláðasjúkt !je er, eða
Nefndin í fjárkláðamálinu í neðri deild hvenær sem hinn sóttnæmi fjárkláði gjörir
alþingis hefur íhugað breytingar þær, sem vart við sig, skal svo fljótt, sem því verður
efri deildln hefur gjört við frumvarp til laga við komið, öllu því fje lógað skaðabótalaust,
um útrýming hins sunnlenzka fjárkláða, og sem ekki er nægilegt húsrúm og hey-fóður
sem einungis eru fólgnar f viðaukagrein við fyrir. Skal hlutaðeigandi sýslumaður út nefna
frumvarpið (13. grein). Nefndin álítur grein 2 valinkunna utanhreppsmenn,
til að álíta
þessa nauðsynlega, og ræður því deildinni hús og hey hjá búendum, alstaðar þar sem
til að fallast fl hana óbreylta.
uggvænt þykir, að það vanti. Allir aðrir,
Alþingi, 23. ágúst 1875.
sem kláðasjúkt eða grunað fje eiga, skulu
Jón Sigurðsson,
Benidikt Sveinsson.
skyldir að baða fje sitt, svo opt sem yflrvaldið ákveður, eða skera niður að öðr"
formaður.
Stefán Stephensen.
Nú eru 8 vikur
Þórarinn Böðvarsson.
Eggert Gunnarsson. um kosti skaðabótalaust.
liðnar
frá
því
lög
þessi
náðu
gildi, og
Páll Pálsson. Hjálmur Pjetursson.
kemur kláði upp eigi að síður eptir þann
tíma, skal þá öllu sauðfje hvers þess búanda
eða
fjáreiganda tafarlaust lógað akaðabdtalaust,
EIN UMRÆÐA
sem kláðakind finnst I, og skal því fram
í neðri deild alþingis.
haldið, unz kláðanum er út rýmt.
2. grein.
Á 48. fundi neðri deildar alþingis, 24.
Nú þykir hlutaðeigandi amtsráði eða
dag ágústmánaðar, skyldi samkvæmt dagskránni frumvarp til laga um út'11millgu sýslunefnd ástæða til með samþykki landshins runnlenzka fjárkláða
koma til einnar höfðingja að lóga meiru fje, en hjer er gjört
umræðu. Svo var ástatt, að það hafði eigi legið ráð fyrir, á þvI 8 vikna tímabili, sem um er
frammi nógu lengi, en það var samþykkt með rætt í 1. grein, og skal þá fjáreigendum
Skal samin um það ná21 atkvæði, að það kæmi til umræðu í dag, það endurgoldið.
og tilkynnti forseti, að landshöfðingi hefðj kvæm skýrsla eptir kyni, tölu og aldri. Því
næst skal tjeð virt samkvæmt grundvallarþegar gefið samþykki sitt til þess.
Forseti skýrði frá, að nefndin i fjár- reglum tilskipuuar 4. marz 1871 þannig, að
kláðamálinu hefði ráðið til, að samþykkja tveir þriðjungar af mismuninum á almennu
gangverði fjárins, eins og það kemur fyrir,
breytingu efri deildarinnar á frumvarpinu.
Engin umræða varð um málið; bar þá ef heilbrigt væri, og frálagi þess, bætist eigendum. Virðingannenn skulu teknir úr öðrforseti undir atkvæði:
J. t 3. grein, sem efri deildin hafði bætt um hreppi en þeim, sem lógað er I, Skaðainn I, og var hún samþykkt með 19 bæturnar greiðast hlutaðeigendum fyrirfram
úr landssjóði, eigi seinna en um baustrjettir
atkvæðum.
2. Frumvarpið í heild sinni var samþykkt næstu á eptir að niðurskurður fram fór.
Jafnar þá landshöfðingi skaðabótunum niður
með 21 atkv. gegn 1.
:;. Fyrirsögnin var samþykkt án atkvæða- á alla fjáreigendur f landinu, eptir tjárframgreiðslu, og var frumvarpið síðan sent tali næsta vor á eptir að fjenu er lógað, og
landshöfðingja,
og var nú. þannig lát- lætur sýslumenn innheimta það á næstu
manntalsþingum.
andi:
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3. grein.
þess skal vandlega gælt, að allt sóttnæmi sje numið burt úr fjárhúsum
þeim,
sem kláðarje hefur verið í. Öll varúð skal
og við höfð, að kláðamaur geti ekki borizt
á fjenað, hvorki úr gærum,
ull nje fatnaði
manna.
Varúðarreglur
um þetta skulu hlutaðeigandi yfirvöld selja.
í sveitir þær, sem fjárkláði hefur verið
í, má enga sauðkind reka til lífs fyr en að
6 mánuðum
liðnum frá því, að þar hefur
kláðanum
verið að fullu út rýmI.
4. grein.
R vervetna þar, sem líkur eru Iii að
kláði geti verið, skulu almennar
skoðanir
fram fara, eigi sjaldnar en á hálfsmánaðar'
fresti, unz full vissa er fyrir því, að kláðinn
sje upp rættur.
Allt fje skal haft í strangri
vöktun, svo það nái eigi samgöngu við annað
fje. Komi kláðasjúk kind inn á annars manns
land, skal hún rjelldræp,
en halda skal afurðum hennar til haga fyrir eiganda, svo sem
föng ern á.
Sleppi heilbrigðar
kindur úr
vöktun, CI' rjett að selja þær inn, og er þá
eiganda heimilt að leysa þær út, og gjaldi
hann 20 aura fyrir kindina fyrir hvern sólarhring.
lIafi eigandi eigi út leyst fje sitt
að 3 sólarhringum
liðnum, frá því hann fjekk
að vita, að það var inn sett, skal selja það
til skurður,
sem annað óskilafje.
Á sama
hátt skal farið með þær kindur, sem óþekkt
mark er á.
5. grein.
t hvert sinn, sem fje er skoðað, skal
semja nákvæma skrá yfir alla fjáreigendur og
yfir tölu og tegund fjárins hjá hverjum þeirra.
Skulu fjáreigendur undir eiðstilboð gjöra grein
fyrir fjártölu sinni, og eru búendur skyldir
að telja fram fyrir heimamenn
sína, sem fje
eiga, og eins ef þeir halda fóður- eða hagagöngufje.
í skrár þessar skal ritað, hve
margar kindur
finnist með kláðavotti
við
hverja skoðun og hjá hverjum.
Verði einhver uppvís að því, að hafa með ásettu ráði
dregið fje undan skoðun,
eða sýni nokkur
mótþróa við skoðun, skal hann sæta 20-200
kr. sektum.
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6. grein.
Nú eru bað anir við hafðar samkvæmt 1.
grein laga þessara, og skulu þá hreppsnefndirnar eptir nákvæmari fyrirmælum yfirvaldanna
sjá um, að næg áhöld og kláðalyf sjeu fyrir
hendi,
og geta þær,
ef nauðsyn ber til,
skuldbundið sveitasjóðina
til að greiða kostnaðinn,
móti endurgjaldi
frá fjáreigendum.
Svo skulu þær og ásamt með hreppstjóranum framkvæma allar þær ráðstafanir,
sem yfirvöldin fyrir skipa samkvæmt lögum þessum.
7. grein.
Hreppstjórar,
hreppsnefndarmenn,
virðingarmenn og hverjir aðrir aðstoðarmenn
lögreglustjórnarinnar
fá borgun fyrir starfa sinn
samkvæmt 3. grein tilskipunar 5. janúar 1866.
Senda hreppsnefndirnar
hlutaðeigandi
sýslumanni greinilegan reikning yfir þennan kostnað í tækan Uma, og jafnar hann síðan gjaldinu niður og innheimtir það á næstu manntalsþlngum,
eins og fyrir er mælt í nýnefndri
tilskipun.
8. grein.
Sýni sýslumaður,
hreppsljóri,
hreppsnefndarmaður
eða nokkur annar,
sem skipaður er af yfirvaldinu
til að framkvæma ákvarðanir laga þessara,
hirðuleysi,
mótþróa
eða óhlýðni gegn þeim, skal hann sæta 20
- 200 króna sektum.
Uppljóstarmenn
fá
helming sektanna.
Eigi sýslumaður í hlut,
getur amtmaður
og tafarlaust
vikið honum
frá sýslun sinni við fjárkláðann,
en sett annan mann í hans stað og á hans kostnað.
9. grein.
Hver sá búandi eða fjáreigandi,
sem
veit af kláða í fje sínu,
eða fær grun um
hann, skal tafarlaust skýra formanni hreppsnefndarinnar
frá því.
Vanræki hann það,
skal hann sæta 20-200 króna sektum.
10. grein
Enginn má taka fje til fóðurs nje hagagöngu úr þeim sveitum,
sem sjúkt fje er í
eða grunað,
ella verður hann sekur um 20
-200
krónur.
Hreppsnefndirnar
{ hinum
sjúku og grunuðu
hjeruðum
skipa fyrir um
töku á fóðurfje
bæja á milli, hver { sinum
hreppi.
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I I. grein.
Allir fjárrekstrar
skulu bannaðir til og
frá yfir takmörk binna heilbrigðu og grunuðu
hjeraða,
unz kláðanum er út rýmt.
Hver,
sem brýtur bann þetta,
skal sæla 20-200
króna sektum.
Sektir eptir lögum þessum renna f landssjóð, nema það, sem uppljóstarmenn
fá.
12. grein.
Mál, sem rísa af brotum gegn lögum
þessum,
skulu rekin sem opinber lögreglumál.
13. grein.
Lög þessi öðlast gildi svo fljótt,
sem
verða má, og skulu lögreglustjórar
birta þau
á hreppaþingum,
er þeir kveða til með þingboði, og bæjarfógetar
á bæjar-þingum.
Skal
sú birting laga þessara gefa þeim þá þegar
fullt gildi.
Ákvarðanir 8. greinar tilskipunar 5. janúar
1866 og 3. og 6. greinar tilskipunar 4. marzmánaðar 1871, og hverjar aðrar ákvarðanir,
sem koma f bága við lög þessi, falla úr gildi.

3.
Uppástunga
til þingsályktunar
í fjárkláðamálinu,
(frá nefndinni f fjárkláðamálinu).
Neðri deild alþingis
ályktar að senda
hans hátign konunginum
allraþegnsamlegasta
bænarskrá um það, að skipuð verði 3 manna
nefnd með amtmannsvaldi,
tíl þess, samkvæmt
tilskipunum 5. janúar 1866 og 4. marz 1871,
sem og öðrum þeim lagaákvörðunum,
sem
út kunna að verða gefnar um sama efni, að
upp ræta fjárkláða þann, sem gengið hefur og
gengur enn á Suðurlandi.
Ferðakostnaður,
dagpeningar
og útlát nefndarmanna
til framkvæmda erindi þeirra, hver sem vera kunna,
greiði st úr landssjóði eptir reikningum,
sem
landshöfðingi
úrskurðar.
Nefndin skal skyld
að senda landshöfðingja
f hverjum
mánuði
skýrslu um aðgjörðir
sínar,
til birtingar I
stjórnartíðindunum.
<;

Á 17. fundi neðri þingdeildarinnar,
2 t.
dag júlímánaðar,
skýrði forseti frá, að hann
hefði fengið uppástungu til þingsályktuMr
í fjá,.kláðarnálinu
frá nefndinni f þvi máli,
og var henni útbýtt meðal þingdeildarmanna.
Á næsta fundi,
23. s. m., var uppástunga
forseta, að hafa eina umræðu um uppástungu
þessa til þingsályktunar,
samþykkt.

Breytingaruppástunga
við uppástungu
til þingsályktunar
málinu.

í fjárkláða-

Neðri deild alþingis ályktar,
að senda
herra landshöfðingjanum
áskorun um, að tilskipun 5. janúar J 866 og 4. marz 1871 um
fjárkláða
m. m. eptirleiðis,
og þangað til
önnur skipun kynni að verða gjörð um það
mál með n)'jum lögum, verði fram fylgt með
öllum þeim strangleika,
afli og festu,
sem
þær ýtrast heimila
til útrýmingar
hinum
sunnlenzka fjárkláða samkvæmt
grundvallarreglum
stjórnarskrár
ÍSlands,
erindisbrjefi
landshöfðingjans
og brjefi ráðgjafa Íslands
dagsettu 24. apríl þ. á., birtu I stjérnartíðindum deildinni B,
Á alþingi, 21. dag júlímánaðar.
B. Sveinsson.
þorlákur Guðmundsson.
Páll prestur Pálsson.
þorsteinn Jónsson.
Guðmundur
Ólafsson.
Páll Ólafsson.
Einar Gíslason.
Pörður Þórðarson.

EIN UMRÆÐA
neðri

deild

alþingis.

Á 19. fundi neðri deildar alþingis,
24.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið til einnar umræðu og ályktunar uppástunga til þingsályktunar j fjárkláðamálinu
ásamt breytingaruppástungu
frá 8 þingmönnum. . Með þvi efi þótti á, hvort breytingaruppástungan
gæti komið
til umræðu j dag,
með því .að hún hefði eigi verið prentuð
nógu snemma I gær,
leitaði forseti atkvæða
um það, hvort hún gæti komið til umræðu f
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dag, því að annars yrði málið að bíða til
mánudags; og var það samþykkt í einu hljóði,
að breylingaruppástungan skyldi koma til umræðu í dag.
Benidikt Sveinsson sagði, að þegar sjer
hefði hlotnazt sú æra, að vera framsögumaður i þessu máli, fyrir vilm síðan, hefði
sjer eigi komið til hugar, að svo langur tími
skyldi líða á millum umræðanna um það, en
síðan hefði komið fram ágreiningur á milli
hinna [) nefndarmanna. En viðvíkjandi breytingaruppástungu
þeirri, sem komið hefði
fram af hendi meiri hluta nefndarmanna,
gæti hann eigi skilið I, að hún yrði tekin til
ályktunar, sakir formgalla, sem á henni væru;
hann kvaðst eigi fá sjeð, að þingdeildin fengi
að rjettu lagi með einni umræðu lagt ályktunarúrskurð á uppástungu, sem færi fram á
það jafnframt, að kostnaður sá, sem til framkvæmdar hennar gengi, skyldi greiðast úr
landssjóði, heldur skyldi hana ræða sem
annað frumvarp til laga þrisvar, ef gjöra
skyldi úr henni sjerskilið lagaboð, eða að
öðrum kosti ræða hana með fjárlagafrumvarpinu.
í öðru lagi væri athugandi, að eigi væri
stungið upp á bráðabyrgðarnefnd,
en i því
lægi fólgin sú hugsun, að henni skyldi falinn sá starfi á hendur, að fram fylgja löggjöf þeirri, sem væri og kynni að verða gefin um kláðann um óákveðinn tíma, svo árum skipti. En hvað þá efnislegu hlið snerti,
hvað væri þá unnið með uppástungunni? Að
vísu það, að hin gildandi kláðalög næðu staðfestingu þingsins, því uppástungan gjörði ráð
fyrir, að þau væru gildandi, þó nefndin annars vegar gjörði tilraun til þess að breyta
þeim; þannig væri það sú setning hlutfallsins á milli lækningar og niðurskurðar,
sem
heimiluð værl I nú gildandi lögum, er þeir vildu
rótfesta með þvi, að «kalfatra» amtmanninn í
suðuramunu.
þrír menn ættu að verða amtmenn; við þetta væri mikið unnið(!l), en eigi
fyrir málið, þvi á sama stæði, hvort amtsvaldið væri undir einum eða þremur; þeir 3
gætu að vísu verið á þrem stað um, en amtmaðurinn gæti líka sent þrjá menn. En at-

kvæðamest væri sú hin óákveðna upphæð,
ferðakostnaður og úllát til framkvæmdar kláðalögun um, er þeir legðu á landssjóðinn ; það
væri þar til tveir vegir að fara, annaðhvort
að veita tiltekna upphæð, eða þá svo mikið,
sem til fyrirtækisins gengi. Hann vildi skora
á uppástungumeon
að greina frá, hversu
lengi þeir ætlist til að nefndarmenn haldi
sinni stöðu og verknaði áfram; hann vildi
gefa þeim í skyn, að til þess gengi
mikið fje. Sjer þætti þannig nefndarmenn
eigi hafa unnið vel að málinu, heldur fyrir
glg.
Það skyldi einungis vera það, að
þeir væru búnir að koma sjer saman við
landshöfðingja, þó hann hjeldi það hæpið.
Með sinni uppástungu vildi hann eigi breyta
gildandi lögum, eigi hreifa umboðsvaldinu, og
þeim kostnaði, sem nú hvíldi á landssjóðnum.
Hann sagði, að það hlyti hverjum manni að
vera ljóst, að eins og taflið nú stæði, þá
væri það ekkert annað, en hin gildandi lóg
og núverandi umhoðsvald, sem ætti að beina
málinu í rjett horf.
Menn skyldu og gæta
þess, að þingið væri heilagt, og vebönd þess
heilög, er það mætti ekki fara yfir.
það
hefði ábyrgð fyrir þjóðinni. þingið gæti gjört
tvennt; það gæti í fyrsta lagi snúið sjer til
landshöfðingja, og gefið honum hvöt og styrk
til að fram fylgja lögunum, og í öðru lagi til
ráðgjafans i Danmörku, og það væri hann,
sem bæri ábyrgð fyrir þinginu.
það væru
þessi tvö hlutföll, sem deildin gæti ekki
snortið, án þess að gjöra rangt. Sjer væri
ekki kappsmál um uppástunguna,
en sjer
væri kappsmál, að þingið gengi ekki út fyrir
þau takmörk, sem hann nú hefði nefnt.
Jón Sigurðsson sagði það óheppilegt,
að verða að standa upp í þessu máli. En
ar þvi að hann hefði átt að heita formaður
í nefndinni, þá fyndist sjer það skylt, að tala
nokkur orð.
Hann sagðist akkl vita betur,
en að þessi uppástunga (nefndarinnar) herði
verið gjör með sameiginlegu ráði allra nefndarmanna; þvi hefði sjer komið nokkuð óvart
þessi breytingaruppástunga,
og það væri líka
sannast að segja, að hún hefði komið úr
hörðustu átt.
Og hvað hin einstöku atriði
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sneru, þá hefði öllum nefndarmönnum fyrst
og fremst komið saman um það, að setja
þessa nefnd. En eptir breytingaruppástungunni væri ekki um slíkt að tala. Hann sæi
því ekki betur, en að uppástungumaður hefði
komizt á aðra skoðun, en hann áður hefði
látið í ljósi í aefndlnnt, og það væri sannarlega fróðlegt fyrir þingið, að hann gjörði grein
fyrir, hví hann h'lfði skipt svo fljótt um
skoðanir.
Hann hefði sagt, að það mætti
með hinum gildandi lögum út rýma kláðanum.
En þá vildi bann spyrja, hvað frumvarp
nefndarinnar hefði að þýða, og hefði þó
sjálfur uppástungumaðurinn ált mestan þátt
f aðbúa það til.
Benidikt SveinSBon sagði, að sjer hefði
aldrei verið brugðið um það, að hann hefði
skorizt ódrengilega úr liði, þar sem bann
hefði verið f nefnd. En ef það ætti við hjer
á þingi, að gjöra grein fyrir, i hverju hann
hefði verið ósamdóma nefndinni, þá mundi
það verða erfiðara fyrir þingmanninn, sem
seinast talaði, að sanna, að hann hefði jafnan
verið á sömu skoðun, en fyrir sig. Sjálfur kvaðst
hann ekki geta verið samdóma nefndinni, af
þvi að hann hefði enga von um, að landshöfðingi hjálpaði þeirri skoðun fram.
En
það væri misskllningur, að hann áliti hin gildandi lög fullnægjandi, þvi að væri svo, þá
mundi hann ekki hafa fyrst mælt með frumvarpinu, og síðan með þessari breytingaruppástungu. En það væri auðsætt, að nefnd
sú, er uppástunga nefndarinnar vildi selja,
væri ekkert annað, en •Personforandring •.
Að öðru leyti yrði hann að lýsa því yfir, að
þingmaðurinn, sem seinast talaði, hefði ekki
hrakið eitt orð af þvi, er hann hefði sagt.
Landdhöf'ingi.
Jeg skal kannast við
það, að hin heiðraði nefnd hafi leitað samkomulags við mig, samkvæmt bendingum
þeim, er jeg gjörði við 1. umræðu kláðamálsins, og að vjer höfum getað kornið okkur saman um einstöku atriði málsins; en á
hinn bóginn hefur samkomulag þetta ekki
verið svo fullkomið, sem ætti að vera; þvi
fyrst er það, að samkomulagið áttl eptir
mínu tilboði inni að halda breytingar á frum-

varpi nefndarinnar,
en með tilliti til þessa
atriðis hefur hin hefðraða nefnd enn þá
ekki látið mjer skoðun sína i ljósi; enn
fremur hefur hin heiðraða nefnd ekki {
uppástungu þeirri, er hjer ræðir um, takmarkað það framkvæmdarvald, sem getið er
um, til þess tíma, sem jeg áskildi mjer við
umræðuna f þessari heiðruðu deild og í nefndinni, semsje til fjallgangnanna næsta vor,
og heldur ekki hefur oss heppnazt að koma
oss til fulls og alls saman um þá menn, sem
ætti að stinga upp á að settir verði I þessa
framkvæmdarnefnd.
Með tilliti til aðflnnlnga
hins heíðraða þingmanns Árnesinga um formgalla á uppástungu nefndarinnar, hvað snertir
fjárveitinguna úr landssjóði, skal jeg geta
þess, að þessi fjárveiting sjálfsagt ekki verður
gefin nema i fjárlögunum;
en mjer virðist
ekki vera neitt þvi til fyrirstöðu, að deildin,
með þvi að samþykkja uppástungu nefndarinnar, gjöri ráð fyrir, að þetta fje verði veitt
í fjárlögunum, ekki, eins og þingmaðurinn
gat um, með óákveðinni7 heldur einmitt með
ákveðinni upphæð.
Hvað snertir
breytingaruppástungu
nokkurra heiðraðra nefndarmanna og annara
þingmanna, hef jeg ekki neitt á móti henni,
og jeg skal kannast við, að hún með þvi að
leggja alla ábyrgð á mig með tilliti til framkvæmda hinna gildandi laga, virðist mjer að
vera sá beinasti vegur til að ná þvi, sem
þessi umræða á málinu miðar til; en af þvi
jeg ætlaði að verða svo langt, sem mjer frekast væri mögulegt, við óskum þingsins í þessu
máli, hef jeg gjört tilraunir þær, sem jeg áður gat um, til þess að búa til -extraordtnært» framkvæmdarvald
í kláðamálinu um
næstkomandi vetrartíma og vortíma. Ef hin
heíðraða deild vill heldur kjósa að fela mjer
þessa, framkvæmd á hendur, án milligöngu
sjerstakrar nefndar, eins og embættisskylda
mín ber með. sjer, hef jeg sjálfsagt ekki neitt
á móti því. Skoðun minni á málinu og um
það, hvernig verði að framkvæma hin gildandi
kláðalög, verður ekki bjer með breytt, heldur
er hún hin sama, sem jeg skýrði þessari
heiðruðu deild frá við 1. umræðu kláðamáls-
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ins, og jeg skal þess vegna skírskota til þess,
sem jeg tók fram { ræðu minni um daginn;
einnig er stefna sú, sem jeg verð að framfylgja, bæði gefin í brjefi ráðgjafans frá 24.
maí þ. á. og auglýst { brjefi mínu til amtmannsins { suðuramtinu
frá 12. þ. mán., er
prentað er { stjórnartlðindunum
bls. H.
Þorlákur Guðmundsson gat eigi skilið, að
rjett væri að selja nefnd á kostnað landssjóðsins, þar sem þessi framkvæmd hvfldi
beinlínis
á amtmanni,
og hann hefði hjer
um bil ótakmarkað vald í þessu máli, en að
öðru leyti væru fjáreigendur
skyldir að fara
eptir því, sem þeim væri fyrir sagt með lækningar og aðskilnað
á þvi sjúka og grunaða
fje, og allt mætti framkvæma upp á eigandanna kostnað, nema þar sem öreigar ættu f
hlut; en að hleypa þessum kostnaði upp á
landssjóðinn,
það væri að taka beizlið fram
af kláðatrössunum,
og hóa á þá út um landið.
Á brjefinu frá landshöfðingja
af 12.
þ. mán. væri auðsjeð, að hann ætlaði að láta
fylgja framkvæmd
með meiri strangleika {
rjettum og halda fastar fram böðunum, heldur en nokkru sinni fyr.
Lögin af 5. jan.
1866 og 4. marz 1871 gætu miklu komið til
leiðar, hefði þeim betur verið (ram fylgt, og
kláðlnn hefði fyrir löngu getað verið genginn fyrir ætternisstapa.
Hann áleit það sjálfsagt, að láta fjárútlátin hvíla á fjáreigendum
sjálfum, en eigi á landssjéði.
Guðmundur Olafsson var I vafa um, hvort
mál þetta hefði nokkurn tíma þurft að koma fyrir
þingið; jú, sagði hann,að vísu þurfti það að koma
þar, til að koma skerpu f málið, en eigi svo
mjög til þess að búa til ný lög. Framkvæmdirnar f að út rýma fjárkláðanum
hafa verið ónógar hingað til, en það sannar sig eigi, að lögin hafi verið ónóg.
Eitt dæmi sýnir ljóslega
að minni hyggju, að menn ge la notað hin
gildandi lög til að út rýma kláðanum, ef þeir
vilja sýna rögg af sjer.
Fjeð I Efstabæ í
Borgarfjarðarsýslu
var skorið í vor samkvæmt lögunum,
og á öðrum bæ f sömu
sýslu var fjeð læknað einnig samkvæmt lögunum.
Þetta sýnir,
að gjöra má allt, sem
þarf til að út rýma kláðanum,
ef menn
svo

vilja. Og hefði þetta alstaðar verið gjört,
eins og gjört var fyrir nokkrum árum í Borgarfjarðarsýslu,
þá væri nú um engan kláða
að tala. Notum nú þá lög þau, er vjer höfum, og skorum á þá menn, er lögunum eiga
að beita, að taka til sín nýjan dug og dáð.
þetta liggur bæði beinast við og er líka umsvifa- og kostnaðarminua,
en að setja aðra
menn, en hlutaðeigandi
yfirvöld,
til framkvæmdar I málinu, með ærnum aukakosinaði
fyrir landssjöðlnn.
Þetta er nú tillaga mín,
og annan veg sje jeg ekki beinni, sem stendur. En allt fyrir það þykir mjer vera mega,
að þingið hafi á takteinum ný lög, ef þau, er
nú eru, skyldu eigi duga, og þó mun sú
raun á verða, að skuldin verður meiri hjá
mönnunum
en lögunum,
ef öðruvísi fer en
skyldi.
Tryggvi Gunnarsson sagði, að sjer þætti
umræðurnar
hvorki skemmtilegar
nje í rjetta
átt, þar sem nefndarmenn
væru að yrðast
sín á millum.
það væri hraparleg
ósamkvæmni, þar sem margir hefðu áður eigi talið það mikilsvert eða landssjóðnnm
ofvaxið,
að skera allt fje milli Bvítánna, en nú teldu
menn á þann mikla kostnað fyrir landssjóðinn, er leiddi af þriggja manna nefnd, er ætti
öfluglega að styðja að útrýmingu kláðans eptir
nú gildandi lögum og lagaákvörðunum,
er
síðar kunna að koma.
þess yrði að gæta, að
þótt þingið gjörði tilraun til þess að breyta
kláðalögunum,
þá væri eigi víst, hvort þau
næðu samþykki konungs.
Ef framkvæmdarnefndin væri valin, þá væri þó starfi hennar
ásamt yfirvaldanna
nokkru meiri
trygging
fyrir útrýmingu kláðans, og mundi friða landsmenn, er þeir sæju, að nokkuð væri þó gjört
í málinu,
sem annars
væri ekkert,
ef hin
nýju lög eigi ná samþykki.
Haun áleit að
endingu rjett, að umræðunni væri hætt.
Benidikt Sveinsson sagði, að þingmanninum, er síðast mælti, mundi ókunnugt
um
hugsunarhætti
Íslendinga, ef hann hjeldi þá
fúsa til þess, að hella út fje til lækninga;
hann skyldi fyrir sitt leyti eigi telja það eptir, en á meðan lögunum yrði eigi breytt, yrði
hann að álíta það ábyrgðarhluta
alþingis nú
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að taka fje úr landssjóði til lækninga. Hann
kvaðst enn sem fyr samdóma um, að þegar
ný lög yrðu gefin, skyldi nefnd skipuð; en nú
væri allt öðru máli að gegna, því svo lengi
sem nýtt framkvæmdarvald væri eigi sett með
nýjum lögum, ættu yfirvöldin að gegna þessu
starfi, og því fje, sem lagt kynni að verða,
ættu þau að verja til framkvæmdar laganna.
Hans álit væri eigi, að hin gildandi lög væru
nóg, en meðan eigi dygði að hafa í gegn
neina breyting á þeim, yrðu þau að vera næg;
ónóg yrðu þau, ef nefnd væri sett. Hann
efaðist eigi um, að yfirvaldið sjálft leitaði sjer
a ðstoðarmanna sjer til hjálpar, sem lögin
heimiluðu, fyrir því rjeði «conduíte- , og væri
ætlazt til þess með breytingaruppástungunni,
að lögunum yrði beitt svo strangt sem
mögulegt væri; þetta væri eigi þýðingarlaust
með öllu; með sínu litlu afli vildi hann fylgja
nefndinni sem hann gæti í öllu tilliti; en
hann vildi eigi kippa fótunum undan þinginu,
með því að gjöra þetta frumvarp þýðingarlaust,
og - svo framarlega sem það ætti að vera
tryggjandi - þá I þá átt minna tryggjandi fyrir
þingið, að engin von yrði á bráðlegri staðfestingu frá konungs hálfu. þannig lægi það
beint við borð, að slá öllu á frest, þangað til
útsjeð væri um, hvað lögin fengju aðgjört.
Þess vegna fengi hann eigi sjeð, að hann væri
ósamkvæmur sjálfum sjer, heldur miklu heldur, að hann gengi þann rekspöl, sem væri
nefndinni samkvæmur, og stefndi í þá aðalátt, sem lægi til grundvallar fyrir því frumvarpi, sem lægi í dauðadvala.
Guðmundur Einarsson kvað ræðu
þingmanns Árnesinga hafa sannfært sig
um, að maðurinn gæti sjeð sig um hönd.
Hefði þessi uppástunga komið í tíma, skyldi
bann máske hafa aðhyllzt hana, en þar hann
eigi sæi annað fyrir, en að þessi nýi snúningur í málinu steypti öllu um koll, þá hlyti
hann að halda þeirri stefnu fast fram, sem
á hefði verið komin í þessu velferðarmáli.
Honum þótti það að vlsu neyðarúrræði, að
samþykkja nefndaruppástunguna , en kaus
fremur en ekkert þá framkvæmd, sem hún
gjörði ráð fyrir, fyrst ekki væri að búast við

nýjum kláðamálslögum fyrri en seint og siðar meir. það væri líka öldungis óvíst, hvort
það, sem kæmi frá þinginu, næði samþykki
konungs, og þá væri þó dálítið gjört í málinu, fremur en hefði verið, með nefndarkosningunni, þjóðinni til hugCróa.
Jón Sigurðsson
sagði, að þingmaður
Dalamanna hefði tekið fram flest þau atriði,
er sjer virtist þörf á að hreifa; þeim þingmönnum væri vorkunn, er eigi skyldu þingmann Ásnesinga, enda efaðist hann um, að
hann skildi sig sjálfur.
Hann tók það enn
fram, að það hefði verið samþykkt á prívatfundi, að fá nefnd þá skipaða, sem hjer ræðir um, og hefði þingmaður Árnesinga gefið
til þess samþykki sitt; nefndin hefði hvorki
farið lengra nje skemmra í þessu máli, en
henni hefði verið uppálagt af þingdeildinni ;
það væri þingmannsins skylda, að gjöra þinginu grein fyrir því, hvers vegna hann væri
nú kominn að gagnstæðri niðurstöðu.
Benidikt Sveinsson
kvaðst hafa verið
svo ósamdóma nefndaruppástungunni,
að
hann hefði gengið úr salnum, þegar hún var
tekin, og margir með sjer; hann vildi skuldbinda sig til þess, að skýra í blöðunum frá
aðferð sinni, en kvaðst að öðru leyti sannfærður um, að þingið væri skipað svo skynsömum mönnum, að þeir fyndu með sjer, að
þess háttar röksemdaleiðsla, sem fram hefði
verið borin á móti sjer, eigi væri boðleg alvarlegum mönnum,
þegar hjer var komið umræðunum,
beiddust 8 þingmenn þess, að umræðunum
væri hætt, og voru þeir þessir:
Páll bóndi Pálsson,
Guðmundur Ólafsson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
Grímur Thomsen,
Eggert Gunnarsson,
Páll prestur Pálsson,
ísleifur Gíslason,
og var það samþykkt því nær með öllum
atkvæðum.
Var þá gengið til atkvæða, og
böfðu 6 þingmenn beiðzt nafnakalls um
báðar uppástungurnar, og voru það þessir:
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1. Benidikt Sveinsson,
þorlákur Guðmundsson,
Páll prestur Pálsson,
Þorsteinn Jónsson,
þórður þórðarson,
Guðmundur Ólafsson.
Var þá borin undir atkvæði:
1. Breytingaruppástunga hinna 8 þingmanna,
og sögðu
já:
Halldór Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Gíslason,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Þórður þórðarson,
Þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn Jónsson,
nei:
Guðmundur Einarsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmnndsson,
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Hjálmur Pjetursson,
Ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Snorri Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
þórarinn Böðvarsson.
Var uppástungan
þannig felld með 13
atkvæðum gegn 9.
2. þá kom til atkvæða uppástunga nefndarinnar, og sögðu
já:
Guðmundur Einarsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Bjálmur Pjetursson,
fsleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll bóndi Pálsson,

já:

Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
þórarinn Böðvarsson,
nei:
Halldór Kr. Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Gíslason,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Þórður þórðarson,
Þorlákur Guðmundsson,
Þorsteinn Jónsson.
Og var uppástungan þannig
með 13 atkvæðum gegn 9.

2.
3.
4.
5.
6.

samþykkt

Uppástunga
til ávarps til konungs viðvíkja.ndi fjárkláðanum.
Mildasti herra konungurl
Í nærfellt 20 ár hefur gengið hjer á landi

næm kláðasýki á sauðfje, nú einum hinum
allrahelztu bjargræðisstofni landsbúa, og þó
yðar hátign hafi gefið 2 tilskipanir, 5. janúar
1866 og 4. marz 1871, til að út rýma þessari bættulegu sýki, þá hefur þetta ekki heppnazt allt til þessa dags. Sýkin hefur þvert á
móti næstliðinn vetur breiðzt töluvert út frá
þeim sveitum, þar sem hún einkum hefur
við haldizt frá öndverðu, og álítur neðri
deild alþingis, að svo búið megi eigi lengur
standa.
Samkvæmt bænarskrám úr ýmsum
hjeruðum landsins hefur neðri deild þingsins
þess vegna tekið þetta mál til meðferðar, og
hefur f áformi að semja nýtt lagafrumvarp
um þetta efni, er þingið mun á sfnum Uma
allraþegnsamlegast leyfa sjer að leggja fram
fyrir yðar hátign til staðfestingar.
En með
þvi þingdeildin álítur, að brýnasta nauðsyn
beri til, að nú þegar sjeu gjörðar ýtrustu
tilraunir að upp ræta fjárkláðasýkina eptir
þeim reglum, sem hin gildandi lög fyrir
skipa, en álítur þar hjá, að embættismenn
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þeir, sem eiga að hafa á hendi framkvæmd
laganna f þessu efni, geti eigi, sökum annara embættisstarfa,
gefið sig eins algjörlega
við þessu máli, eins og óumflýjanlega nauðsynlegt er, þá vill þingdeildin allraþegnsamlegast leyfa sjer að fram bera þá ósk fyrir
yðar bátign, að yður mætti mildilegast þóknast, að skipa, á kostnað landssjéðsíns, þriggja
manna nefnd með amtmannsvaldi til að sjá
um útrýmingu fjárkláðans samkvæmt lögum
þeim, er nú gilda, og öðrum laga-ákvörðunum, er út kunna að verða gefnar um sama
efni.
AlIraþegnsamlegast.
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I neðri deild alþingis.
Á 20. fundi neðri deildar alþingis, 26. dag
júlfmánaðar, var með samþykki deildarinnar
tekið fy r st til umræðu það málið, sem var
s e i n ast á dagskránni, sem var ávarp til
konungs viðvíkjandi fjárkláðamálinu.
þegar til umræðunnar skyldi taka og varaforseti
lesa ávarpið, gengu 7 þingmenn burtu úr
salnum, og voru þeir:
l. Benidikt Sveinsson,
2. þorlákur Guðmundsson,
3. þórður þórðarson,
4. Páll prestur Pálsson,
5. Páll Ólafsson,
6. Þorsteinn Jónsson,
i. Guðmundur Ólafsson;
var þá ekki lengur lögmætur fundur, þvi að
Einar Gíslason var veikur, og var því eigi á
fundi.
Varð því að fresta umræðunum um þetta
mál, og var næsta mál á dagskránni tekið til
umræðu, og komu þá þingmenn þeir, er út
böfðu gengið, aptur inn I þingsalinn.
En er dagskrá var lokið, skyldi aptur
taka til umræðu ávarp til konungs viðvíkjandi fiárkláðamálinu,
en þá gengu aptur
binir sömu 7 þingmenn út úr þingsalnum,
sem áður, og varð því enn engin ályktun
tekin um málið.

4.

ÁLYKTUN EFRI DEILDARINNAR.
A 20. fundi efri þingdeildarinnar,
26.
dag júlímánaðar, skýrði forseti frá, að bann
hefði fengið frá forseta neðri deildar þingsins, með brjefi dagsettu samdægurs, ályktun
í fjárkláðamálinu, samþykkta f neðri deildinni 24. þ. m. Eptir að frá þessu var skýrt,
lýsti varaforseti þvI yfir, að hann mundi leggja
fram mótmæli gegn þeirri aðferð, sem neðri
deildin hefði við haft f þessu máli, þar hann
yrði að álíta, að með þessari aðferð hefði
rjettar hinnar efri deildar þingsins ekki verið
nógsamlega gælt.

Upp ást ung a.
tilefni af ályktun þeirri, er neðri deild
alþingis hefur samþykkt I fjárkláðamálinu,
ályktar efri deild þingsins, að neðri deildinni
skuli tilkynnt mótmæli efri deildarinnar gegn
þvi, að neðri deildin upp á sitt eindæmi sendi
hans hátign konunginum bænarskrár
um
nokkurt það mál, sem er til umræðu á þinginu, og snertir á einhvern bátt tekjur eða
útgjöld landssjóðsins,
eða eitthvað annað,
er eptir stjórnarskrá íslands einnig heyrir
undir atkvæðisrjett efri deildarinnar.
Alþingi, 26. dag júllm. 1875.
Bergur Thorberg.
Eiríkur Kúld.
Jón Pjetursson.
Torfi Einarsson.
Th. Jónassen.
Sighvatur Árnason.
Stefán Eiríksson.
Ólafur Pálsson.

A 21. fundi efri þingdeildarinnar,
27.
dag júllmánaðar, Ijet forseti leggja fram uppástungu í tilefni af ályktun neðri þingdeildarinnar í fjárkláðamálinu
frá 8 þingdeild-

armönnum.
Bar forseti það undir atkvæði
deildarinnar, hvort ekki mætti nú þegar taka
ákvörðun um, hvernig ræða skyldi þessa
uppástungu.
og var það án atkvæðagreiðslu
samþykkt, að svo mætti vera, sem og einnig,
að um uppá stungu þessa væri einungis hörð
ein umræða.
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efri deild alþingis.
Á 22. fundi efri þingdeildarinnar,
28.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekin fyrir til einnar umræðu
(ályktunarumræðu) uppástunga
í tilefni af ályktun þeirri,
er neðri deild alþingis
hafði gjört f fjárkláðamálinu,
frá 8 þingmönnum.
Eiríkur K1Ud tók það fram, að raunar
væri það eigi öll deildin,
er hefði skrifað
undir uppástungu
þessa,
en hann vonaði,
að þeir 3 þingmenn,
er eigi hefðu enn gjört
það,
mundu tinna ástæðu til þess,
er þeir
hefðu kynnt sjer málavexti. það hefði nefnilega
vakað fyrir sjer og öðrum uppástungumönnum,
að með þeirri aðferð.erneðrí
deildin hefði við haft
í kláðamálinu,
væri að nokkru leyti skertur
a tkvæðisrjettur
efri deildariunar.
A formhlið
málsins kvaðst hann raunar ekki leggja svo
sjerlega mikla áherzlu,
þótt hann að öðru
leyti gæti eigi vel skilið, hvernig bænarskrá.
sízt svona löguð,
gæti orðið send til konungs frá löggefandi þingi.
En að þetta geti
heyrt
undir
ávarp, væri ómögulegt';
eða
hvernig
væri það ávarp,
að rita konungi
uppástungu um þingmál, sem væri til meðferðar á þinginu, og ekki einu sinni hálfbúið?
En hitt hefði hneykslað sig, að hjerværi
um
fjárveiting að ræða; menn gætu máske hugsað, að hjer væri að eins að ræða um tímabilið til ársloka þeirra,
er í hönd færu, en
það væri alls eigi rjett.
Eptir orðum bænarskárinnar
ætti þessi
amtmannsnefnd
því svo yrði hann að kalla hana - auðsjáanlega að stjórna og starfa um ókominn Uma
eptir óútkomnum
lögum;
því að,
ef þessi
nefnd ætti að halda áfram starfa sínumepttr
nýár 1876,
þá væri annaðhvort,
að hún
starfaði launalaust,
og til þess gæti hann
eigi ætlazt,
eða henni yrði launað,
sem
endranær,
og hvaðan mundi
fjeð þá verða
tekið, nema úr landssjóði,
en eptir hverjum
fjárlögum?
Ekki að jninnsta kosti þeim, er
borin hefðu verið undir atkvæði efri deildarinnar, sem hún þó samkvæmt stjórnarskránni
befði óefað rjett til að vera heyrð um. Menn

gætu máske sagt, að það væri .að sprikla á
dauðu ljóni",
að hefja mí þes'Si mótmæli,
þar sem málið hefði fallið um koll f neðri
deildinni;
en það væri þá aptur athugandi,
að slikt gæti borið að f fleirum
málum.
Hann kvaðst eigi heldur geta ætlað, að neðri
deildin mundi bregðast illa við þessu, heldur
vonaði hann, að hún mundi taka bendíngunni
með þökkum. Að endingu kvaðst hann vilja
skora á hina heiðruðu
delldarmenn,
er eigi
hefðu enn skrifað undir uppástunguna,
að
láta mainingu sína í Ij6si nm þetta efni.
Jón Hjaltalín sagðist vera á sama máli,
og þingmaður
sá, er síðast talaði.
Færi
þetta að verða almenn regla, að hvor deildin
færi svona á bak við aðra, mundi slíkt valda
mesta ruglingi,
og væri slíkt hinu löggefandi þingi til vansa.
Það mundi ekki heldur
eiga sjer stað á neinu þess konar þingi, að
hvor deild væri eins og að pukra út af fyrir
sig, og hefði hann verið amtmaður,
hefði
hann fundið sig meiddan,
því að það væri
synd að segja,
að mikið væri .~jört úr aðgjörðum hans í kláðamálinu
af neðri deildarinnár hálfu, og ætti maðurinn það þó sannarlcga ekki skilið;
sama væri að segja um
landshöfðingjann.
Að öðru leyti kvaðst hann
eigi skilja, hvernig
stjórnin fengi skorið úr
þessu máli, ef það yrði svona í garðinn búið sent til hennar,því
að þess konar mál,
sem þetta væri, yrðu aðsamþykkjast
af báðIlm deildum þingsins.
þetta væri íhugunarvert, og vildi hann því ráða til þess, að nefnd
yrði sett í málið, svo að menn gætu íhugað
það með ofur rólegu og köldu geði.
Henidikt Kristjánsson:
Með því skorað hefði verið á sig að gjöra grein fyrir þvi,
af hverjum ástæðum hann hefði eigi skrifað
undir uppástungu
þessa,
kvaðst hann vilja
gjöra það.
Þegar hann hefðí átt kost áað
skrifa undir hana, hefði það komið sjer óvænt,
með því hann hefði eigi verið búinn
að hugsa málið rækilega, enda hefði sjer eigi
verið grun laust, að málið mundi geta dreg •.
ið dilk á eptir sjer.
Hefði hann því viljað
skoða huga sinn betur um það, og mælti nú
I. enginn
taka sjer það iiia upp, þó hann hefði
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nOKkuð aðra skoðun á þessu máli, en aðrir
i þingdeildinni.
Hann kvaðst nefnilega ekki
geta I'jeð, að nefndin
, kláðamálinu
með
einu orði haft ætlazt til fjárveitingar úr landssjóði eptir nýár,
og svo framarlega
sem
þingið í beild sinni nú eigi yrði ásátt um,
að veita fje í þessu augnamiði,
þá fjelli það
af sj~lfu sjer, að framkvæmdarnefnd
sú, er
ráðgjörð væri, bætti starfa sínum við nýál';
nema ef hugsazt gætu svo ósjerplægnir menn
i nefndinni, að þeir störfuðu endurgjaldslaust,
og þætti sjer þá, að neðri deildin ætti þakkir einar skildar fyrir það, að hafa út valið
slíka menn.
Frá neðri deildarinnar
sjónarmiði blyti bann að skoða þetta sem bráðabyrgðaráðstófun,
sem knýjandi kringumstæður og bráð nauðsyn
útheimti.
Hann gæti
eigi sjeð, að hin æðsla stjórn landsins væri
meidd með þessari ráðstöfun,
því að það
hlyti að liggja í augum uppi, að i þessu máli
þyrfti meira eindregið
og óskipt fylgi, og
meiri tíma, en embættismenn
gætu látið í tje,
og mundi hver amtmaður miklu fremur þakklátur fyrir að losast við þann vanda og þá
Umalöf, er af því leiddi.
Fjárkláðanum
yrði
eigi út rýmt með skrifstofustörfum
einum.
Það þyrftu að vera menn,
sem gætu gefið
fjárkláðanum
óskipt athygli sitt, sem ferðuðust um sveitirnar, og litu stranglega eptír, að
öllum skipunum væri nákvæmlega hlýtt. þetta
gætu embættismenn
þessir,
er hefðu miklum störfum
að gegna heima,
ekki gjört.
Svo væri og bæpið fyrir þá, að selja fullrnektuga 4 sinn stað, og þá einnig hafa ábyrgð á verkum þeirra, hversu ótrúir og hirðulausir sem þeir kynnu að reynast.
Og það
væri ávallt hollara, að sjá með sínum eigin
augum en annara.
þegar hann nú líti þann
veg á mál þetta, þá hefði neðri deildin inngengið samninga við framkvæmdarvaldið,
sem
eigi færi öðru fram en því, sem landshöfðinginn gæti samkvæmt
embættlsvaldi sínu
&órt ~Lilkv~ddur.
Gæti þetta heitið bæijarskrá til konungs,
væri máske nokkuO öðrl,l
,máli8Ö gegna,
en þi1ð orð væri eig; rjett
NaIið; en hvort $Ml DÚ væri, gæti neðri .deíldiD ,ómögulega haft ábyrg.ð ~ ~þvf,seJn
hún

aldrei hefði gjört, með þvi atkvæðagreiðslan
fjekk ekki framgang; hið mesta, sem yrði sagt,
væri það, að hún hefði máske sýnt sig' því,
að gjöra það, sem hún hefði e~ki átt að gjöra,
og ætti þá forseti líklega að fá snuprurnar
fyrir það ,að
hafa eigi þegar tekið , taumana.
En hitt yrði hann aptur að taka fram,
að neðri deildin út af fyrir sig hefði haft
fullkomið vald til, að semja 'lið landshöfðingjann um það, sem hann einsamall hefðí
vald til að skipa fyrir um að lögum, og þá
einnig um fje það,
er í þessu augnamiði
þyrfti við á tímabilinu
fram að njárí.
Af
þessum ástæðum ætlaði bann, að efri deildin
væri einungis að berjast við skuggann sinn,
með því að fá þessari uppástungu framgengt,
auk þess sem slik aðferð gæti orsakílð kur
og spenniog 'milli deildanna,
sem þó væri
óskandi að ekki kæmi fyrir.
Jón Hjaltalín
sagði,
að þingmaður
þingeyinga
talaði venjulega mikið greinilega
og sannfærandi,
að minnsta kosti fyrir sig, en
nú hefðu honum verið heldur mislagðar hendur. Bann sagðist ætla, að það væri enginn
deildarmanna,
sem ekki blyti að finna sig
rneiddun.
það hefði sannarlega
ekki verið
neðri deildinni að þakka, að málið fórst fyrir; til ræðið hefði þar verið.
Sjer þætti það
dauft, ef efri deildin fyndi eigi svo til sóma
sins, að hún reyndi að vernda rjett sinn.
þingmaður
þingeyinga
hefði haldið, að hjer
mundi ek ki koma til fjárútláta; i því gæti
hann ómögulega
verið honum
samdóma.
Þessir nefndarmenn,
sem ættu að hafa executivt vald, ættu þó að ferðast víða um sveitir,
fara heim á hvern bæ 0, s, frv., og mundi
þurfa að borga þeim eitthvað fyr.ir starfa sinn.
Hann sæi annars ofurlilla þörf ci þ\'í, nú að
fara að skapa nýja valdsmenn, þar sem fullt
væri af sveitanefndum,
amtsnetndurn,
sýslunefndum og alls konar nefndum, og varla þyrfti
að citera í skrifstofustörf
amtmannanna;
þessar áður
umgetnn
nefndir þættust víst hafa
nóg að skrifa lika. En meiningin væri, .að í
bænarskránni
kæmi heldur en ekki óánægja
(raq) með framkvæmdir
amtmannstua Iþ,ssu
máli, og það alveg að raunalausu.
Hvernig
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sem hann svo skoðaði þetta mál, þá gæti I hefði sjáHsagt búizt við, að ný lög yrðu komhann eigi sjeð annað,
en hjer væri hallað in út um það erni.
En ef það yrði eigi,
rjetti efri deildarinnar, með þvi að neita henni væri gefið, að nefndin hælli starfa sinum við
um atkvæði I þvi máli, er beinllnis heyrði byrjun næsta
árs, þvi menn mundu varla
undir atkvæðisrjett
hennar jafnt og hinnar, geta ætlazt til, að hún starfaði kauplaust.
og vildi hann sem áður, að nefnd yrði sett
Jón Pjetursson sagðist alveg vera sami málið.
þykkur efni uppástungu
efri deildarinnar
f
Forseti gat þess þá, að þetta væri ein- þessu máli, nefnilega þvi, að hvorug þingasta umræða um málið, og yrði því samkvæmt
deildin hefði heimild til að senda bænarskrá
þingsköpunum
eigi sett nefnd í það (.Jón til konungs án samþykkis hinnar.
Sjer virtlljaltalín: Það yrði þá að ræða út um málið ist hún að eins eigi fullkomlega vel orðuð.
nú þegar).
Hann liti sem' sje svo á mál þetta, að hvor
Eiríkur Kúld kvað þingmann þingeyþingdeildin sem væri, að forsetunum
undaninga hafa barizt mikið fyrir rjellmæti þess- teknum, yrði eigi ásökuð um þingviti af hinni,
arar aðferðar neðri deildarinnar.
Meðal ann- því að það væri forsetanna
hvors fyrir sig
ars hefði hann sagt, að það væri ekki bæn- að gæla þess, að þingskapa væri gætt. Sjer
arskrá, sem hjer um væri að ræða.
Hann sýndist því betra, að orða uppálltunguna eittkvaðst þá vilja spyrja hann,
hví það væri hvað á þá leið, að efri deildin beiddi forseta
prentað svo?
Hinn sami þingmaður
hefði sinn um, að skora á forseta neðri deildarinnar,
og tekið það fram, að bænarskráin
hefði eigi að sjá j;VOum framvegis, að engin slík ályktun
aðra eins fjárveitingu I sjer fólgna, sem hann yrði tekin af neðri deildinni án vilja og samáður hefði sagt.
Þetta væri alls ekki rjett, þykkis hinnar, sem o. s. frv.
því að starfatimi
nefndarinnar
væri hvergi
Ásgeir Einarsson
sagði sjer fyndust
miðaður við nýár,
og þá ætti nefndin að þella óþarfar
umræður,
og allt of langar.
fara að stjórna eptir lögum, er út kæmu eptir Að öðru leyti sýndust sjer aðfarir neðri deiIdþann tíma; þetta bað hann deildina vandlega
arinnar eigi svo hættulegar,
því að, það væri
að íhuga.
(sambandi
við þetta vildi hann fremur ávarp en bænarskrá.
er hjer væri
benda á, að kostnaðurinn,
er af þessari ráð- um að ræða.
Að öðru leyti gæti hann ekki
stöfun leiddi, yrði fjarska-mikill,
þar sem skilið, að það þyrfti að verða
svo mikið
nefndin yrði skipuð 3 mönnum, er allir hefðu hræðsluefnl,
þó nú neðri deildin fyndi upp á
amtmannslaun,
auk amtmannsins,
sem nú er, þVÍ, að fara upp á sitt eigið eindæmi,
að
og sem eptir lögunum, sem nú gilda, er sjálf- senda hans hátign konunginum
bænarskrá
kjörinn I þetta mál, með öðrum orðum 4 um, að leggja eitthvert gjald á landssjóðinn,
amtmenn í sama amti; þetta þætti sjer nú því að hann gæti eigi ætlað stjórninni það,
reyndar hálfkátlegt,
og að það verði afardýrt að hún færi að veita það fje, er beðið væri
fyrir Iaudssjéðinn,
geti víst engum dulizl. um á ólöglegan hátt.
En ef tilefnið væri nú
Þetta væri allt annað,
en að setja 2 menn lítið, sem hann eptir sinu viti ætlaði að væri,
amtmanninum
til aðstoðar I framkvæmdum
þá sýndist sjer óþarft að gjöra sjer gyllingþessa
máls, og hefði hann máske
getað ar til, að koma af stað óvild á milli deildfellt sig við þá uppástungu.
anna.
Hann hefði heldur aldrei almennilega
Benidikt Kristjánsson
sagði,
að hinn skilið í þessari atkvæðagreiðslu
I neðri deildbáttvirti varaforseti væri ekki verulega skarp- inni; þeir hefðu verið jafnharðan
að ganga
ur að álykta, þvi að þótt uppástungan
benti af fundi, og sjer hefðu aldrei sýnzt greidd
til þess, sem hann hefði sagt, þá gætu slík atkvæði um málið.
lög ekki komið út, nema þvi að eins að báðBergur Thorberg sagði, að óþarfi væri
ar þingd~
hefðu fyrir fram samþykkt þau. að fara langt út I þetta mál.
Spurningin
En annað mal væri það, að neðri deildin væri að eins um það, hvort deildarmenn vildu
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fallast á þessa uppástungu. er hjer lægi fyrir.
En viðvíkjandi því, er þingmaður Dúnvetninga hefði sagt seinast, þá vildi hann taka
það fram, að neðri deildin hefði einmitt með
atkvæðafjölda fallizt á, að bænarskrá þessa
skyldi senda til konungs, og þetta væri það,
sem efri deildin vildi mótmæla, og þó að
það hefði farizt fyrir, þá hefði þetta atriði
að sínu leyti sömu þýðingu fyrir það. það
væri nefnilega mjög varasamt, hvort önnur
deildin upp á sitt eigið eindæmi hefði rjett
til, að senda frá sjer bænarskrá, þvi öðru
nafni gæti maður eigi kallað það; ávarp gæti
það eigi heitið; I þvi væri engin niðurlagsatriði, er færu fram á að öðlast þetta eða
hitt. Að þessi ályktun neðri deildarinnar liti
einungis að því tímabili, sem eptir væri af
yfirstandanda ári, gæti eigi verið, heldur
befði deildarinnar meining verið, að hafa áhrif á stjórnina til þess, að einnig eptir nýár lrðu veitt gjöld úr landssjóði til útrýmingar fjárkláðanum.
það þyrfti alls ekki að koma af stað
neinum rig, þó hvor deildin vildi gæta rjettar slns fyrir sig. Þar sem hinum háttvirta
4. konungkjörna þingmanni hefði þótt eiga
betur við, að beina þessu að forsetanum, þá
þætti sjer það eiga mjög illa við, að fara að
áminna forseta um, að gæta skyldu sinnar,
heldur væri hitt aðalatriðið, að neðri deildinni yfir höfuð yrði kunnugt þetta álit efri
deldarinnar.
Ásgeir Einarsson
tók það aptur fram,
að sjer hefði aldrei verið vel skiljanlegl um
þessa atkvæðagreiðslu I neðri deildinni um
málið. En viðvíkjandi hinu atriðinu, að neðri
deildin hefði beðið um fjárframlag eptir nýár, gæti ekki verið rjett, því að báðar deildimar hefðu þá þurft að vera búnar að samþykkja það. Að öðru leyti stæðu kláðalögin
enn I sínu fulla gildi, og kostnaðurinn lenti
þá á fjáreigendunum sjálfum, og jafnaðarsjóðunum, þvi að ekki væri enn búið að búa
til nein ný kláðalög.
'Jón Pjetursson sagði, að sjer gæti ekki
skilizt það neitt óviðurkvæmilegra, að beina
méunælunumað
Iorsetanum, heldur en allri

deildinni í heild sinni. Hann gæti ekki sjeð
þennan mikla mannamun, er hinn 3. konungkjörni þingmaður áliti að menn ættu að
gjöra sjer. Sjer virtist þó við eiga, að beina
fremur uppástunguuni
á rjettan stað en rangan. Að öðru leyti kvaðst hann ekki leggja
svo mikla áherzlu á þessa uppástungu sína,
að hann fyrir þá sök eigi gæti verið með
hinni upprunalegu uppástungu.
Forseti tók þá fram, að þetta væri að eins
að skoða sem varúðarreglu fyrir eptirtíðina.
.
Var síðan uppástungan samþykkt með
9 atkvæðum, og kvaðst forseti mundu tiIkynna forseta neðri þingdeildarinnar þessa
ályktun efri deildarinnar.
Á 23. fundi neðri þingdeildarinnar, 29.
dag júlímánaðar, skýrði forseti frá, að hann
frá forseta efri deildar þingsins hefði fengið
ályktun
efri deildarinnar út úr fjárkláðamálinu, svo sem mótmæli gegn þvi, að neðri
deildin upp á sitt eindæmi sendi hans hátign konunginum bænarskrá um nokkurt það
mál, er snertir á einhvern hátt tekjur e~a
útgjöld landssjóðsins, eða eitthvað annað, er
eptir stjórnarskrá íslands heyrir einnig undir
atkvæðisrjett efri þingdeildarinnar.
þessi ályktun var sprottin af ályktun neðri deildarinnar um, að senda konungi bænarskrá
viðvlkjandi fjárkláðamálinu.
Forseti las upp
þessa tilkynning, og gat þess, að hún væri
fremur fyrirvari, heldur en byggð á neinu
þvi, er neðri deildin ályktað hefði. En þar
eð þvílíkar yfirlýsingar ogbrjefaskriptir milli
deildanna væru ekki æskilegar, slakk hann upp
á, að brjef þetta væri lálið ósvarað, og lagt til
hliðar, Eptir stutta umræðu var þessi uppástunga forseta samþykkt með 13 atkvæðum.

5.
Uppástunga
til þingsályktunar i fjárkláðamálinu.
Alþingi sl!.orar á landshöfðingja, að bann
skipi 3 manna nefIidmeð nægu framkvæmd-
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arvaldl, til að gjöra það, sem með þarf, til að
út rýma fjárkláðanum á næstkomanda hausti
og vetri, svo framarlega sem eigi verður af
þvi, að konungur skipi sjerstaka framkvæmdarstjórn I fjárkláðamálinu samkvæmt ályktun
neðri deildar alþingis 24. f. m.
Jón Sigurðsson.
Þórarinn Böðvarsson.
Páll Pálsson. Tryggvi Gunnarsson.
E. B. Guðmundsson.
Guðm, Ólafsson.
Hjálmur Pjetursson.
Snorri Pálsson.
Íslelfur Gíslason. Stefán Stephensen.
Páll Pálsson.

sín væri komin uppástunga til þingsályktunar í fjárkláðamálinu
frá 3 þingmönnum,
og Ijet hann útbýta henni meðal þingdeildarmanna.
Á næsta fundi, 23. s. rn., var
eptir tillögum forseta samþykkt með 9 atkvæðum, að um uppástunguna
skyldi hafa
eina umræðu, en ekki setja nefnd.
Þá bar
forseti fram þá ésk frá 4 þingmönnum (Sighvati Árnasyni, Benidikt Kristjánssynt,
Stefáni Eirfkssyni, Torfa Einaresynl),
að þann
sama dag væri haldinn kvöldfundur
til að
ræða uppástunguna;
en með því að ekki
fengust % hlutir atkvæða fyrir því, var þeirri
ósk neitað.

Á 45. fundi neðri deildar alþingis, 20.
dag ágústmánaðar, skýrði forseti deildarinnar frá, að hann hefði feogið uppástungu þá,
EIN UMRÆÐA
sem hjer fer á undan, og á 46. fundi, dagI efri deild alþingis.
inn eptir, var samþykkt uppástunga forseta,
Á 46. fundi efri þingdeildarinnar,
24.
að hafa skyldi eina umræðu um uppástungu
þessa.
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekin fyrir til einnar umræðu uppástunga til
Á 50. fundi neðri deildar alþingis, 26.
dag ágústmánaðar, skýrði forseti frá, að annar þingmaður þingeyinga hefði tilkynnt sjer,
að nefndin I fjárkláðamálinu tæki aplur uppástungu sína til þingl'álykt/.lDar um áskorun
til landShÖfðingja um 3 manna nefnd í fjárkláðamálinu.

6.
UPPÁSTUNGA
til þingsályktunar I fjárkláðamálinll.
Alþingi ályktar, að senda Hans Hátign
konunginum allraþegnsamlegast
ávarp um,
að staðfesta sem allra-fyrst frumvarp tillaga
um útrýmingu hins sunnlenzka fjárkláða.
Alþingi, 20. ágúst 1875.
ll. I{ristjánsson.
Sighv. Árnason.
St. Eiríksson,

A 44. fundi
dagágúaLmáoaðar,

efri þingdcildarinD;lr, 21.
skýrði forseti frá, aðliI·

þingslílyktuna'1' í fjá'1'kláðamálinu.
Benidikt Kristjánsson
kvaðat
ætla að
tala fáein orð, af þvi að hann væri einn af

þeim mönnum. sem væru skrifaðir undir
uppástungu þessa. Uppástungan væri sprottin af þvi, að fjárkláðamálið væri það mál,
sem að minnsta kosti eptir sinni meiningu
væri hið mesta éhyggjumál og velferðarmál
landsins.
En þetta mál hefði átt örðugt
uppdráttar hjer á þingi, af því að menn
hefðu verið hræddir um, að, þótt þingið
samþykkti lög um það mál, þá mundi þó
eigi víst vera, að þau lög næðu konunglegu
samþykki.
En hann kvaðst vilja sýna ótta
þann og andi ara, er þingið hefði á þessu
máli, með því að senda hans hátign konunginum ávarp, til þess að bann gæti sjeð,
bvJlikt áhugamál þetta væri.
Menn kynnu
að segja, að þetta væri nokkuð óvanaleg og
sjerslök aðferð.
En úr þvi að þingið heiði
aðgang að hásæti hans hátignar konungsins, þá gæti hann ekki sjeð, hvernig þingið
gæti betur varið þessum rjatti sinum, en
með þvi að ganga fram fyrir hann, og tala
.\'.ið hann augliti til auglitis um það málefni,
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er velferð landsins væri komin undir. Hann
kvaðst þvi eigi sjá, að þessi aðferð væri á
nokkurn hátt ásteylingar~erð eða ótilhlýðileg, en væri svo, skyldi hann vera fyrstur
manna tib að taka hana til baka.
.JÓn Hjaltalín
kvaðst hafa heyrt hans.
hátign konunginn ·tala 'Ilm þetta efni, og
hefði hann sjálfur vakið máls á því.
Hann
sagði, að hans hátign hefði litið ytir landið,
og hefði hann þá látið í ljósi, að honum
þætti landið fagurt, en það væri skaði, að
það hefði !lVO fátt fólk og fáar skepnur, og
einmitt af því þóttist hinn 5.konungkJörni
sannfærður um, að hans hátign mundi alls
eigi geðjast að vorum niðurskurðarlögum.
Jón Pjeturs80n kvaðst eigi vita, hvort
neðri deildin hefði hugsað sjer líkt ávarp og
þeUa væri; en undarlegt virtist sjer, ef efri
deildin færi að senda ávarp um einstakt málefni, en hin ekki j svo virtist sjer þetta ofsnemma uppborlð, par sem hann enn eigi
vissi, hverja endalykt aðalmálið fengi í neðri
deildinni j efviðaukau'ppá&lungan
væri felld
þar, þá væri skrítilegt, að senda konung inum þetta ávarp.
Benidikt Kristjánsson:
þar sem hinn
háttvirti 5. konungkjömi þingmaður hefði
sagt, að það mundi vekja sorg hjá konunginum, ef honum væri sent þetta ávarp, þá
mundi þessi sorgspretla
af því, að hann
sem faðir landsins fengi að þekkja mein
barna sinna, og það væri þvi að sinu áliti
ný bvðt fyrir þingið, að senda ávarp það,
sem hjer ræddi om. Viðvíkjandi þvi, er hlnn
báttvirti 4.konongkjörni
þingmaður hefði
sagt,:að hann eigi vissi, hvortneðr.j deildin
mundi senda sams konar :ávarp, þá kvaðst
hann hafa skoðað þeUa 'Svo, að uppástuaga
þessi gengi einnig til neðri deildarinnar, og
þíngiðsvo i eamelníugueendi konunginum
ávarpið, þó að bann að vísu eigi vissi, 'hvort
þettllkyaoiaðverða
bægt að framkVæma
alveg samkvæm! þiogsköpllnum. Bann II1tlaði eigi að spá þvi, hver afdrif :viðaukaatkvæði sitt fengi i neðri deildinni, en hann
kvaðst hafa góða von um, að það hefði
heppileg afdrif hjá neðri deild alþingis. En

hann gæti ekki sj'eð, að uppástunga þessi
væri orsnemrna uppborin j tíminn væri naumur, og það dygði því ekki, að fresta þvi til
morguns, sem hægt væri að gjöra Idag.
Eiríkur' Kúld sagðist að eins vilja bæta
því við orð þingmanns þingeyinga, að uppástungan bæri það með sjer, að hún ætti að
ganga til neðri deildarinnar, því svo væri að
kveðið, .að alþingi ályktaði að senda. o. s.
frv., og gjörðu þessi orð beint ráð fyrir, að
uppástungan gengi til neðri deildarinnar, og
sæi hann því eigi, að það gæti verið til fyrirstöðu fyrir því, að uppástungan næði samþykki þingmanna í þessari deildinni, þótt
menn væru eigi vissir um, að neðri deildin
mundi ganga I sömu stefnu, og ætti þvi eigi
að fella hana. En viðvíkjandi sögu þeirri, er
hinn 5. konungkjörni hefði sagt um hans
hátign konunginn og sjálfan sig (FlIrseti
kvaðst vílja biðja þingdeildarmenn sem minnst
að blanda hans hátign persónulega f ræður
sínar}, þá fyndist sjer það eigi eiga við að
blanda hans hátign konunginum persónulega
í ræður sinar, enda ætti hjer eigi við að tala
um það, hver þjóðarviljinnhefði
verið, heldur um hitt, hver bann væri nú.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og var því
gengið til atkvæða oguppástungan samþykkt
með 7 atkvæðum gegn 3, og lýsti forseti
þvi yfir, að hún yrði send til neðri deildarinnar.

EIN

UMRÆÐA

i neðri deild alþingis.

A 49. fundi neðri deildar alþingis, 25.
dag ágilstmánaðar, kom til einnar umræðu
uppástunga

til þingsályktunar'

um ávarp til

en með því að
uppástungan Ihafði ekki legið nógu lengi, er
henni barði fyrst verið út 'býttmeðal þingdeildarmanna f byrjun fundarins, ·Ieltaði forseti atkvæða 'um,hvort
hún mætti koma til
umræðu á þessum fundi, og var það samþykkt með 21 atkvæði. Forseti skýrði frá,
að landshöfðingi fyrir sitt leyti legði samkonungs í tjárklálJamálinu;
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þykki sitt á, að uppástungan væri þá þegar
tekin til umræðu.
Varð engin umræða um
uppástunguna;
því var þegar gengið til atkvæða, og var uppástungan samþykkt með
2 t atkvæði. Nefndinni í fjárkláðamálinu var
falið á hendur að semja ávarpið.
Á 3. fundi hins sameinaða alþingis, 26.
dag ágústmánaðar.
var lesið upp ávarp það
til konungs í fjárkláðamálinu, sem nefndin I
þessu máli hafði samið.
Stungu nokkrir
þingmenn upp á ýmsum breytingum á þvi,
sem sumar voru orðabreytíngar,
en sumar
efnisbreytingar.
Nefndin aðhylltist fyrir sitt
leyti breytingar þessar, og var ávarpið síðan
lesið upp aptur með áorðnum breytingum og
samþykkt með 29 atkvæðum gegn 2, og var
það nú þannig orðað.

ALLRAþEGNSAMLEGAST
ÁVARP
viðvlkjandi fjárkláðanum.
Mildasti herra konungur I
Nú, þegar hið fyrsta löggefandi alþingi
lýkur störfum sinum, finnur það ástæðu til
að leiða sjerstaklegt athygli yðar konunglegu hátignar að einu hinu mesta velferðarmáli þessa lands, og sem liggur þingi og
þjóð mjög þungt á hjarta.
Nú I hartnær
20 ár hefur hinn sóttnæmi fjárkláði g eisað
á Suðurlandi, einkum I Gullbringu- og Kjósarsýslu, og valdið ærnu tjóni, ekki að eins
íbúum nefndra hjeraða, heldur öllum landsbúum yfir höfuð að tala, sem hafa orðið ár
eptir ár að halda uppi kostnaðarsömum vörðum til að hindra útbreiðslu sýkinnar til
hinna heilbrigðu hjeraða.
Að eigi hefur tekizt að út rýma fjárkláðan um enn f dag, ætlar þingið muni koma
til af þvi, að lögin um útrýmingu sýki þessarar hafa verið of lín og eiga ekki við landshagi vora, og að framkvæmdarvaldið hefur

skort nægilegt afl til að fram fylgja þeim.
Enda hefur fjárkláðinn nú á þessu ári náð
svo geigvænlegri útbreiðslu,
að hans hefur
meira og minna orðið vart f öllum þeim
hjeruðum, sem liggja millum Hvítár I Borgarfirði og Hvítár I Árnessýslu og I sumum
þessum sveitum,
einkum þeim, er að sjó
liggja, er hann nú á mjög hættulegu stigi.
Þessi útbreiðsla fjárkláðans er hið alvarlegasta áhyggjuefni allra landsbúa,
enda
komu til þingsins að þessu sinni ekki færri
en t 2 bænarskrár og ávörp, jöfnum höndum
frá sjúkum og grunuðum sem heilbrigðum
hjeruðum landsins.
Fara flestar þeirra fram
á, að þingið gjöri gangskör að því, að sýki
þessari verði gjörsamlega út rýmt með algjörðum niðurskurði á öllu hinu sjúka og grunaða svæði nú þegar I haust.
En þó þingið
yrði að álíta, að brýnustu nauðsyn bæri til,
að gjöra allt, sem gjört yrði, til að af stýra
þeim háska, sem aðalbjargræðisvegi landsins,
sauðfjárræktínnt,
er búinn af sýkinni, virtist
því kröptum landsins ofvaxið að lóga nú
þegar öllu hinu sjúka og grunaða fje. Komst
það þess vegna til þeirrar niðurstöðu, að
skerpa hin eldri lög um kláðasýkina.
MiJdasti herra konungur!
Sjerstaklega leyfir þingið sjer að taka
það fram, að sökum þess að kláðasýkin er
nú á svo hættulegu stigi, þá er mjög áríðandi, að lög þau, sem hjer ræðir um, nái
lagagildi hið allrabráðasta, og að vikið verði
frá hinni almennu reglu um birtingu þeirra
(sbr 13. grein frumvarpsins); enda er frumvarpið samið I þvi trausti, að það öðlist lagagildi öndverðan næstkomandi vetur.
Leyfir
þingið sjer því að vænta þess, að yðar
konunglegu hátign mætti þóknast, að staðfesta lög þessi svo fljótt, að þau komi til
landsins eigi síðar en með seinustu póstskipsferð í ár.
Almáttugur guð haldi sinni verndarhendi
yfir yðar konunglegu bátign, niðjum yðar
og þegnum.
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XI.
FRUMVARP
til laga um sölu á prentsmiðju Íslands i Reykjavík.
(Flutningsmaður Halldór Kr. Friðriksson, þingmaður Reykvikinga).
Stjórnarherranum
fyrir Ísland veitist
heimild til, ef kaupandi býðst, að selja
prentsmiðju
Íslands ásamt áhöldum hennar
og bókaleifum þeim, sem voru I. júlf187 5,
þó eigi fyrir minna en 15,200 krónur.

•

Á 16. fundi neðri þingdeildarinnar,
20.
dag júlimánaðar, skýrði forseti frá, að hann
hefði tekið á mótibænarskrá
frá Einari
prentara þórðarsyni, um að kaupa landsprentsmiðjuna ásamt áhöldum hennar og bókum
fyrir 15,000 krónur, og var bænarskránni visað til bænarskráanefndarinnar, en bænarskráanefndin visaði henni aptur til þingmanns
Reykvíkinga, er samdi þetta frumvarp, sem
hjer fer á undan, og afhenti forseta. Skýrði
forseti frá því á 19. fundi neðri þingdeildarinnar, 24. dag júlímánaðar, og Ijet út býta
þvi meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 23. fundi neðri deildar alþingis, 29.
dag júlimánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið til fyrstu umræðu frumvarp til laga
um sölu landsprentsmiðjunnar frá þingmanni
Reykvíkinga.
Flutningsmaður (H. Kr. Friðriksson)
sagði, að frumvarp þetta væri fram komið
af tilboði yfirprentara Einars þórðarsonar, að
kaupa prentsmiðjuna.
Það mundu allir f
deildinni vera samdóma um það, að mál þetta
væri mjög athugavert, og því vildi hann ráða
til þess, að setja helzt í það sjerstaka nefnd,
eða þá vfsa þvf til fjárlaganefndarinnar , sem
sjerstakrar nefndar.
Eina,. Ásmundsson kvaðst vera samdóma
þvi, að setja sjerstaka nefnd f þetta mál,
þvf að það væri þess vert, að deildin athug-

aði það rækilega. Prentsmiðjan væri að vísu
eign landssjóðsins, en landið hefði enn sem
komið væri haft af henni harðla lítinn ávinning. Hann vildi mæla með þvi, að þessu
tækifæri væri sætt til að selja hana; því að
bæði væri það, að henni væri nú allvel stjórnað, svo hún væri eigi f neinu niðurlægingarstandí, og á hina hliðina væru Iikindi til
þess, að eigi liði langt, áður prentsmiðjum
fjölgaði f landinu, og þá fengist, ef til vill,
siður kaupandi með viðunanlegum kostum.
Auk þess sýndist sjer miklu eðlilegra, að
prentsmiðjan væri eign einstakra manna. Það
hefði verið sumstaðar stungið upp á pvl, að
taka prentsmiðjuna undan yfirráðum þeirra,
sem nú stjórna henni, en eigi kvaðst hann
geta verið því samdóma; þvi að þótt margir
væru óánægðir með stjórnina á henni, þá
mundi þó þar mega segja sem optar, að vist
er, hverju sleppt er, en ekki hvað hreppt er.
það væri nú eitthvað fjórði partur úr öld,
síðan manni, sem hjelt út blaði, er prentað
var í landsprentsmíðjunni,
hefði allt í einu
verið meinað að fá prentun á því, svo hann
hefði neyðzt til að flýja til annara landa til
að fá blað silt prentað, og að sögn hefði
siðar bólað á svipuðum tilfellum.
En slíkt
væri fullkomlega öfug aðferð.
það ætti að
hegna mönnum fyrir það, ef þeir töluðu eða
rituðu ósannindi og ósóma, en ekki að gjöra
þeim ómögulegt að tala eða rita eða koma
ritum sínum á prent.
Enda mælli víst óhætt segja, að þeim, sem væri gjört ómögulegt að tala illt, hlyti líka um leið að vera
gjört ómögulegt að tala gott. .þegar vorir
fyrstu foreldrar voru settir faldingarðinn
Eden-, sagði hann, • þá var þeim hannað að
jeta af skilningstrjenu góðs og ills, og hólað
refsingu, ef þau brytu.
En ómögulegt var
þeim ekki gjört það. þannig þóknaðist yfirstjórninni
Paradts að hafa það. En yfirstjórn prentsmiðjunnar hefur nú, ef til vill,
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gengið hefur til vanalegra árlegra útgjalda,
ætlað að gjöra betur,
en yflrstjdrnin
í Paradís! I En hjer má þá líklega segja hið forn- til þess að halda henni I horfinu, sem menn
kveðna: "þegar takast á betur en vel, þá fer svo segja, Af þessu leiðir þá, að landssjóðurinn engra tekja getur af henni vænzt, heldOpI vel' en iiIa •.
Benidikt Sveinsson kvaðst að eins vilja ur þvert á móti, að hún getur orðið Iandssjóðnum til byrðar, ef forstaðan eigi er góð.
bæta því við, að andi og grundvallarhugsun
prentfrelsislaganna
mundi öllu betur kornast Af þessum tökum verðum vjer að ráða hinu
nelðraða alþingi til, að ~amþykkja fyrir sitt
fram,
ef prentsmiðjan
væri eign einstakra
leyti tilboð Einars prentara, að kaupa prentmanna.
smiðjuna.
Því næst var með ] 9 atkvæðum
samEn þegar til verð~ns
kemur,
þá skulþykkt,
að málið gengi iii 2. umræðu,
og
sömuleiðis
með 18 atkvæðum samþykkt,
að um vjer fyrst geta þess, að vjer æLlumst til
pess, að prentsmiðjan
gangi í eign Einars
þriggja manna nefnd skyldi kosin I málið.
prentara
frá nýári 1875, með öllum þeim
Fyrir kosningu urðu:
munum, samkvæmt þeim lista, sem forstöðuHnlldór Kr. Friðriksson
með 16 atkv,
maðurinn
hefur samið 31. desember
1874
Einar Ásmundsson
8 yfir þessa muni, bókaleifum og útistandandi
Þórarinn Böðvarsson .
8 eins og þetta allt þá var, en
í nefndinni
var formoður
kosinn
og bókaskuldum,
framsögumaður
fl. 1\1'. Friðriksson,
og skrif- hann aptur skili þeim peningum
og skuldabrjefum,
sem hún þá átti, ásamt verði fyrir
ari Einar Ásmundsson;
pappír þann, kol, ollu, o. fl. þess háttar, sent
hún þá átti, og síðan hefur verið eytt í þarfir
hennar.
í öðru lagi er það, að í kaupi
NEFNDARALlT
prentsmiðjunnar
ætlum vjer rjettast
að fylgi
um frumvarp til laga um sölu prentsmiðju
útistandandi
bökaskuldir,
sem við nýár 187;'
landsins.
voru 1S86 rd, 74 sk., en teljum sanngjarnt,
Viðvikjandi máli þessu skulum vjer fyrst að kaupandi fái 25% afslátt I sölu- og innenda munn sumar þær skuldir
geta þess,
að vjer sjáum eigi nelu þ\'í til heimiulaun,
fyrirstöðu,
að Einar prentari þórðarson
fái mjög hæpnar, og reiknum vjer þá, að hæfilegt söluverð prentsmiðjunnar
verði þannig:
ósk sína uppfyllta, að mega kaupa prentsmiðju
I. Prentsmiðjuhúsin,
eins og þau voru metin
landsins,
þvi að þegar skoðaðir eru reikntil brunabóta haustið 1874 7,500kr.
• a.
ingar hennar frá 1870-74,
sem suptsyflrvöldin hafa góðfúslega lánað oss, má sjá það, 2. Verkfæri (að 1(4 frá dregnnm) 6,200 »að hún hefur ekkert grætt
eða lagt upp á 3. Bókaleifar, sem við nýár IBi 1)
þessum [, árum,
enda þótt vjer efumst eigi
voru 4,364 rd. 20 sk., en þar
um, að torstöðumaður
hennar hafi gjört sjer
frá er undanskilin
hin nýja
allt fal' um, að sjá hag hennar I hverju einu;
útgáfa af sálmabókinninýju
3,000 .bókaskuldir,
vjer vitum heldur eigi til, að til hennar hafi 4. Útistandandi
verið keypt á þessum árum neitt það, sem
1886 rd. 74 sk., að frá dregnmiðaði til að stækka hana eða bæta, svo að
um 25% verða eptir 1355 rd.
umbætur mættu heila,
og getur þó enginn
8 sk. . • "
.,
2,710 - 16Samtals 19,410 ~ 1.6neitað,
að hún þarf mikilla umbóta við, ef
húu ætti að vera í því lagi, sem æskjandi
En vildi þingið láta fylgja með í kaupværi að hún væri í sem opinber eign, og inu kol og annað þess konar,
sem prenthafa þannig tekjur hennar, þrátt fyrir hagnsmiðjan átti óeylt við nýár, sem vjer tiljum
að þann, sem hún sjálfsagt hefur af sumum
ráða til, þá stinguUl vjer upp á, að söluverðforlagsbókum
sinum,
eigi verið meiri
en ið verði 20,000 kr.
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Auk þess verðumvjer að geta þess, að
jafnframt sölu prentsmiðjunnar
ætlum vjer
IIjálfsagt, að stjórnarvöldin skuldbindi kaupanda til, að prenta hv~,jar þær bækur, sem
hið opinbera þa.rfnlst, bvort heldur eru guðsorðabækur eða a1þingistiðindi eða hvað annað, sem er, fyrir sanngjarnt k311p, og eigi
hærra, en það, sem prentsmiðjan tekur nú,
ef ástæðurnar eigi breytast, svo sem hærri
verkakaup eða dýrari verkefni, og að prentun allra þessAra béka gangi fyrir öllu öðru ..
Það er sjálfsagt,. að fOl'lagBrjetlurinn að
þeim bókum, sem prentsmiðjan á, eigi fylgir
með i kaupinu.
Með þessum athugasemdum
gjörum vjer þá

son) kvaðst vona, að þingmenn befðu lesið
nefndarálitið,
og þar væru ljósar ástæður
fyrir þessu máli. Sjer væri þetta mál að vlsu
ekki kappamál.
en hann haðst VODll,að allir
sæju, að það væri mjög albugavertfyrir
bið
opinbera,
að eiga stofnanir og eignir, og
bafa ábyrgð á þeim, en bara þó engan hagnað af þeim.
Af reikningum þeim, sem
nefndin hefði fengið i hendur, mættl sjá~ að
prentsmiðjan
hefði hvorki aukið sjóð sinn
nje bælt verkfæri sínjen
einungis getað
staðizt allan kostnað og haldið sjer og verkfærum sinum við.
Verkfærin væru þyi nær
ein og hin sömu, og þau hefðu verið fyrir
5 árum.
Hagurinn af eign þessari fyrir
landssjóðinn
væri þvi alls enginn,
og ef
BREYTINGARUPPÁSTUNGU,
einhverjar verulegar bætur þyrfti að gjöra
að frumvarpið verði þannig orðað:
á henni, væru það hrein útgjöld. Svo gæti
farið, að ef einhver efnaður maður setti sig
FRUMVARP
niður við hliðina á henni,
sem gæti orðið
til laga um sölu prentsmiðju islands {
ódýrari á prentun en hún, að hún þá ekki
Reykjavik.
gætistaðizt
og yrði að falla, og verða að
engu,
þvi yrði eigi betur sjell, en að það
Sljórnarberranum
fyrir Ísland
veitist væri öldungis rjett, að laudssjóðurinn losaði
heimild til, ef kaupandi býðst, að selja prent- sig við hana, þar sem hann gæti haft þyngsli
.smiðju Íslands ásamt áhöldum hennar, bóka- af henni og ætti að hafa ábyrgð á henni.
leifum þeim og útistandandi bökaskuldum,
Að þvi er verðið snerti, þá hefðu allar i>kýr •
sem voru t. janúar 1875, með þeim ná- ingar nákvæmlega verið athugaðar um það;
;kvæmari skilyrðum, sem til tekin verða i prentsmiðjan værí metin með sömuvpphæð
.kaupsamningnum,
þó eigi fyrir mínna eu eins og til brunabótagjaldsl8H.
það verO
20,000 krónur.
mundi vera fullhátt;
svo mundu og verkReykjavík, II. dag ágústmánaðar
1875.
færin • vera fullhátt metin.
þau '-'æru ðll
'Halldór Iir. Friðriksson,
metin eptir innkaupsverði, eu 1/4 væri dregformaður og framsögumaður.
inn frá hinu uppharlega verði fyrir slit á
Þórarinn Böðvarsson.
Einar Ásmundsson,
þeim, enda væru sum þeirra orðinnær ooýt,
skrifari.
og mundu þau þvi vera nóg metin.
Að þvi
er bækur prentsmiðjunnar
snerti,
þá ætti
hún talsvert af þeim. Við .ralok il874 hefðu
þær með söluverði verið metnar 4364 rd,
20 6. En þegar bækurnar væru skoðaðar, þlÍ
ÓNNUR. ,UMRÆÐA
yrði
[afnvel eigi höfð nein vontlID,að
þær
i neðri deild alþingis.
mundu verða seldar allar, og alls eigi nema á
Fyrir þvi befði verið dreglea frá 1/4
Á 42. fundi neðri deildar alþingis, 17. staagli.
dag ltgústmáÐaðar, kom samkvæmt dagskránni af söluverði þeicra, enda mUDdi .prentsmiðjan
hvort sem er ekki leggja minna í sölurnar,
titaoDarar
'umræðo r>rumvarp tillaga,um
og skuldirnar mundu sumar :bæpnar. Sölusölu prentsmillju 4slands í Reykjavík.
Framsögumaður
(Oalldór I{r, Friðriks- verð bókanna hefði þvi ekki verið selt meira
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en 3000 krónur, þvf að sanngjamt væri, að
kaupandi fengi 2&% afslátt i sölu- og innheimtulaun.
Nýju útgáfu sálmabókarinnar
hefði verið sleppt.
Um nýár f vetur,
sem leið, hefðu nálægt 16 arkir af henni
verið prentaðar, og það ætli I\jálfsagt landssjóðurinn ; en kaupandi ætti að fá hæfileg
prentunarlaun fyrir það, sem þá hefði verið
eptir. það hefði og þótt rjettast, að f kaupi
prentsmiðjunnar
fylgdu með útistandandi
bókaskuldir, sem við nýár 1875 hefðu verið
1886 rd 74 sk., en frá þvi hefði nefndin
eigi álitið of mikið að draga 25%, því að
sumar þessar skuldir værn orðnar gamlar
og sumar tapaðar, er aldrei mundu fást.
því hefðu þessar skuldir eigi verið settar
hærra, en 1355 rd. 8 sk. þetta yrði samtals liðugur 19,000 krónur.
En ef þingið
vildi láta fylgja með f kaupinu, kol, olíu,
o. fl. þess konar, sem prentsmiðjan hefði
átt við árslok 1874, og sem síðan hefði
verið eytt f þarfir hennar, sem nefndinni
hefði litizt ráðlegt, þá væri sanngjarnt,
að
hækka söluverðið upp f 20,000 krónur.
En
aptur væri ætlazt til, að kaupandi skilaði
landssjóðnum skuldabrjefum prentsmiðjunnar
og peningum, að upphæð 1100 rdl., þeim
sem hún hefði átt við árslokin. Sömuleiðis
ætti hann og að skila peningum þeim, að
upphæð 250. rdl., sem borgað hefði verið
fyrir fram í vetur f Kaupmannahöfn fyrir
nýjan stýl, því að landssjóðurinn mæ'lli eigi
verða fyrir neinum halla f sölunni.
Jón Sigurðsson kvaðst vera samdóma
nefndinni um þá niðurstöðu, sem hún hefði
komizt að, að selja prentsmiðjuna.
En hann
kvað sjer ekki ljóst, hvað nefndin ætlaði f
sumu tilliti. Hann kvaðst vilja spyrja hana,
hvort landssjóðurinn ætti að halda þeim forlagsrjetlindum til einstakra bóka, sem prentsmiðjan nú hefði framvegis. Sjer sýndist
rjeUast, að forlagsrjetturinn hyrfi eða fjelli
alveg niður, því að hvort sem væri, þá væri
lítil eign I honum.
Hann hefði hingað til
verið þvi til fyrirstöðu, að menn hafi komið
upp nýjum prentsmiðjum hjer á landi, og væri
því æskilegt, að hann fjelli burt upp frá

þessu. Einnig kvaðst hann vilja spyrja nefndina að þvi, hvort eigi væri ráðlegast, að skuldbinda kaupanda til, að prenta þær bækur,
sem tilheyrðu hinu opinbera, t. d. alþingistíðindin, fyrir sanngjarnt kaup.
Grímur Thomsen kvaðs] vilja spyrja
nefndina, hvort nsi stýllinn, sem keyptur
hefði verið handa prentsmiðjunni,
ætti að
fylgja með í kaupinu. Hann hefði þó kostað landssjóðinn 500 krónur. Hann sagði, að
sjer þætti mikils um varða, að heyra framsögumann taka það ljóslega fram, að hann
ætti ekki að fylgja með f kaupinu.
Framsögumaður svaraði varaforseta því,
að forlagsrjetturinn
ætli ekki að fylgja með
í kaupinu. Hið opinbera ætti að halda þeim
rjelli. En þegar samningur væri gjörður, þá
ætti að skuldbinda kaupanda til, að sjá um,
að hið opinbera hefði rorgöngurjett að láta
prenta allar þær bækur, sem það þyrfti,
hverjar svo sem þær væru, fyrir sanngjarnt
kaup. En hann kvaðst ekki geta verið varaforseta samdóma um það, að forlagsrjetturinn ætti að hverfa eða falla niður.
Hið
opinbera ætti ekki að sleppa forlagsrjettindum á þeim bókum, er vel seldust og hagnaður væri því að að selja j hið opinbera
græddi þá á þeim. Það væri reyndar komið undir þvi, hver bókin væri, er um væri
að ræða, hvort hið opinbera vildi sleppa forlagsrjctlinum.
það yrði að álita óþarft, að
hver mælti prenta bækur eptir vild' sinni. Þar
sem I. þingmaður Gullbringusýslu hefði spurt,
hvort hinn nýkeypti stýll ætti að fylgja með
I kaupinu. þá ætti það ekki að vera. Hann
hefði verið keyptur eptir nýár 1875, og hinn
nýi kaupandi ætti að borga landssjóðnum
hann j eða með öðrum orðum: kaupandinn
ætli að borga út þá peninga, sem sendir
hefðu verið f vetur iii Kaupmannahafnar til
að kaupa stýlinn fyrir. Hann tók enn fram,
að enginn mætti ætla, að f forlagsrjettinum
væri HtH eign, t. a. m. f forlagsrjelti nýju
sálmabókarinnar.
Af sölu hennar mætti hafa
ekki litlar tekjur. Á sumum bókum hefði verið keyptur forlagsrjettur, og væri ekki held-
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ur rjett að sleppa honum, þvf að honum gæti
verið talsverður hagur fyrir hið opinbera.
þvi næst var gengið til atkvæða og fjellu
þau þannig:
Frumvarpið lesið upp og samþykkt í
heild sinni með 20 samhljóða atkvæðum. Að
það gengi til 3. umræðu, var samþykkt með
21 samhljóða atkvæði.
.

þRIÐJA UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.

.

Á 44. fundi neðri deildar alþingis, 19.
dag ágústmán., var samkvæmt dagskránni
tekið til 3. umræðu frumvarp til laga um
Bölu prent .•miðju I.lands.
Fram.ögumaður
(Halldór Kr. Friðriks-

80n) sagði, að engar breytingar hefðu enn
komið fram við frumvarpið, og þeim fáu athugasemdum, sem gjörðar hefðu "erið við
það við hinar fyrri umræður, væri að sinni
ætlun fyllilega svarað.
Grímu, Thomsen sagði að æskilegt væri,
að það yrði ljóst f umræðunum, að menn
mæltu búast við því af umboðsstjórninni, að
hún sæi um, að tryggja söluna sem bezt að
hægt væri, ef frumvarp þetta fengi framgang.
Kaupandi mundi greiða nokkuð af andvirðinu
nú þegar, en nokkuð af andvirðinu standa
inni óborgað gegn rentu og veði. Hann
kvaðst fyrir siU leyti ekki álíta húsið nje
bókaleifarnar nægt veð. En af því kaupandi
væri efnaður maður, þá væri ekkert á móti, að
hann selli bæði prentsmiðjuna og aðrar eignir í veð fyrir því, sem hann ekki borgaði,
svo að landssjóðurino hefði fulla trygging fyrir, að hann fengi silt fje. það væri rjett að
slá þessu föstu I umræðunum. Ef framsögumaður væri sjer samdóma um, að þetta væri
eigi óþarft, þá væri gott, að taka það glöggt
fram nú í umræðunum.
Framsögumalfur
kvaðst vera samdóma
þingmanni Gullbringusýslu I þvi, að prentsmiðjan yrði ekki tekin sem fullt veð fyrir
öllu söluverðinu; hún gæti eigi talizt veð
fyrir meiru, en verð hennar næmi (Grímur

Thomsen: Eigi einu sinni fyrir ÞvO.
oustandandi skuldir yrðu ekki teknar sem veð,
nema þá að litlu einu.
En bókaleifar og·
verkfæri gætu því að eins verið veð, ef það
væri I eldsvoðaábyrgð; annars ekki.
Hann
áliti rjett, að þetta væri tekið fram r umræðunum; en annars yrði að telja sjálfsagt, að
umboðsstjórnin sæi fyrir nægri tryggingu, að
landssjóðurinn biði engan halla.
Grímur Thomsen sagði, að eptir gildandi reglum gæti ekkert veð tallet gilt, nema
fyrir :% hlutum af verði sinu, og eptir því
gæti prentsmiðjan ekki verið gilt veð fyrir
þvi, er eptir stæði óborgað, sem væru %
hlutir, ef kaupandi borgaði 1/3' Fyrir þessum 2/3 gæti prentsmiðjan eigi staðið { veði,
og eigi heldur bókaleifar út um land, enda
væri vafamál, hvort bækur væru r brunabótaábyrgð. því æUi að taka aðrar eignir I veð
en bókaleifar, 1. d. tún, ef kaupandi ætti
það.
Hann áliti, að rjett væri að benda á
þetta í tíma, til þess að ekki yrði farið eins
að í þessu máli, og farið hefði verið að áður I öðru máli, sem nú væri bezt að nefna
eigi, og jafnvel í fleirum málum.
Framsögumaður
kvaðst álíta það beina
skyldu umboðssljórnarinnar,
að taka nægilegt
veð fyrir þvi, sem óborgað yrði.
Bókaleifar
yrðu þvi að eins teknar til greina, að þær
væru í ábyrgð fyrir eyðingu.
Grímur Thom.en kvaðst álita, að engar
bókaleifar ættu að vera teknar r veð, hvort
sem þær væru I ábyrgð eða eigi.
Skaut
hann þessu áliti sínu til framsögumanns.
Framsögumaður
kvaðst eigi gela gefið
þessu áliti að öllu leyti jákvæði sitt fyrir
fram; hann ætlaði, að kaupandi mundi sjá\(sagt borga nokkurn bluta söluverðsins þegar, er samningurinn væri gjörður; en það
yrði að álíta ttjálfsagt, að umboðsstjórnin sæi
fyrir nægri tryggingu fyrir hinu, er óborgað
yrði.
í þessu efni yrði að treysta umboðsstjórninni, og hjer yrðu eigi settar nákvæmar reglur um það, hvernig þetta veð ætti að
vera. t þvI væri hann þingmanni Gullbringusýslu samdóma, að gott væri að taka þetta
fram I umræðunum,
þvi að það gæti verið
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tillit yrði tekið
þeirra verkfæra,· bókaleifa,
pappírs, kolabrygða o, tl. frv., er prentsmíðjan þá kynni að eiga.
Væri það auðvilað, að
til þess Uma yrði að gjóra reikning hennar
á kostnað landssjéðsins.
þórður Jónasson sagðist eigi geta verið
á máli þeirra manna,
er selja vildu prentsmiðju þá, er landið nú ætti og befði átt
um marga mannsaldra,
enda sæi hann enga
nauðsyn til sölunnar.
Prentsmiðjan
hefði
staðið undir yHrstjórn stiptsyfirvaldanna,
og
yfir höfuð vel í skilum, einkum þó á hinum
síðari árunum, síðan bún hefði komið undir
FYRSTA UMRÆÐA
stjórn bins alþekkta tlugnaðar.
og ráðdeildf efri deild alþingis.
armanns,
er nú stæði fyrir henni.
Hann
Á 44. fundi em þingdeildarinnar,
2Lkvaðst
vera hræddur um, að stiptsyHrvöldill
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
mundu eiga örðugt með að fullnægja þeim
tekið fyriT tU t. umræðu frumvarp til lagll skyldum, er á þeim hvíldu, fyrir prentsmiðjum sölu pre1&tsmiðju fslands í Reykjavík, og unnar hönd gagnvart landsmönnum,
úr þvi
bafði þvi verið út býlt meðal þingdeildarprentsmiðjan
væri komin I prlvatmanns eign.
manna á fundi daginn áður.
Án umræðna
Sú skylda hvíldl á stiptsyfirvölduDum
gagnvar i einu hljóði samþykkt,
að málið gengi vart landsmönnum
fyrir bönd prentsmíðjunntil 2. umræðu.
ar, að sjá um, að landsmenn hefðu nóg af
guðsorðabókum,
bæði sálmabókum
og Iestrarbókum, svo og barnalærdömsbökum,
sömuleiðis þeim bókum,
er styddu og efldu alÖNNUR UMRÆÐA
menna
upplýsingu;
en hvernig
gætu nú
í efri deild alþingis.
stiptllyfirvöldin verið viss um, að nóg yrði
til af þessum
bókum,
þegar
prentsmiðjan
Á 45. fundi efri þingdeildarinnar,23.
væri komin I eign prlvatmanns, sem sjálfsagt
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
Prenttekið til annarar umræðu frumvarp til laga einkum mundi líta á sinn eigin hag.
"um
sölu prentBmiðju ísland. í Reykiavl'k.
smiðjan befði, með þessu ætlunarverki
sinu
Lanthhöfðinginn
sagði, að þar sem sjer fyrir augum, gefið út á sinn kostnað margar
sg uppbyggilegar
bækur,
I. d.
þætti það I sjálfu sjer mjög æskilegt, að hið merkilegar
oplnbera eigi þyrfti að hafa prentsmiðju
um Árna-postillu
og Il., á fyrri og siðari tímum.
að annast,
þá mundi hann mæla með því, En þegar
prentsmiðjan
væri komin I eign
að prentsmiðja
landsins yrði seld, en þó því prívatmanns,
mundi á þessu verða mikilvæg
að eins, að salan gæti fram farið landAsjóðn.
breyting, þvi að prjvatmaðurinn
mundi, sem
um í bag. Viðvíkjandi uppbæð þeirri (20,000 að tikindum færi, velja þær bækur til prentkrónum),
sem til væri tekin i frumvarpinu,
unar, er bezt mnndu út ganga, og mælti alls
'þá vild. hann geta !þess, að þar wri til tekin eigi lá honum það.
Sjer þætti það annars
-hln minnsta upphæð,
með tHliti til ástands furðu sæta, að prentsmiðjan,
er mikið sækti
1lf!enl~miðjunoar
1. janúar 187á.
En hann að, og ýms einkarjeltindi
hefði að útgengibökum, skyldi eigi beturgj6ra
en
gjörði ráð fyrir, .að ætlazt VEri til, al) tekið legum
yrði tillit til ástands
hennar á )Þeim tíma, hjargast,
og ekkert hafa lagt upp á binum
er salan færi fram, og mætti gjöra ráð fyrir, siðustu árum; sjálfsagt 'befði allt, er til prentað upphæðpessí yrði þá nokkuð hærri,
er smiðjunnar
befðigen8ið
á 'siðari árum verið
hvöt og áminning fyrir umboðsstjórnina,
að
iljá um, að nægt veð fengist.
Grímur Thomsen tók fram, að ef prentsmíðjan og bókaleifar
æuu að standa I veði
fyrir skuldinni,
þá gæti 5\"0 farið,
að engin
eign yrði I veðinu jafnvel eptir 2 ár.
þá var gengið til atkvæða, og var frumvarpið samþykkt I einu hljóði.
Fyrirsögnin
var samþykkt án atk'læða.
Var síðan málið sent efri deildinni.
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næsta dýrt, en meðan svona stæði á, væri
eigi kominn tími til sölunnar, þvI að ef hún
færi fram, meðan prentsmiðjan væri I þessu
ástandi, þá mundi Jflið fyrir hana fást.
Að
vísu hefði einn kaupandi boðið sig fram, en
vonandi væri, að prentsmiðjan seldist bel ur,
en hann byði, ef hún væri seld með hæfilegum fyrirvara, og yrði hann þá máske eigi
kaupandi hennar.
Hann vildi því lýsa því
yfir, að hann gæti eigi lagt það til, að prentsmiðjan yrði seld að sinni I hendur prívatmanni, enda gæti 8VO farið, að þingið sæi
sig .einna neytt til að kaupa hana aptur, og
ef til vill, fyrir enn hærra verð, þvI það væri
sIn skoðun, að landið gæti eigi, þegar á allt
væri litið, án þess verið, að eiga sjálft eigin
prentsmiðju aína.
Benidikt Krisfjánsson
sagði, að þegar
rætt væri um prentsmiðju, þá hugsaði maður sjer um leið þá stofnun, sem væri atvinnuvegur fyrir þann, sem stæði fyrir henni
eða ætti hana. Nú hefði hinn háttvirli 1.
konungkjörni þingmaður ljóslega sýnt fram
á, að eigandi prentsmiðjunnar hjer hefði eigi
grætt á henni hin slðmtu ár. Fyrir sitt leyti
væri hann eigi svo kunnugur þessu, að hann
þyrði að fullJ'rða nokkuð mn það. En hann
hlJ'ti að trúa þeim, er betur vissu. Og einmitt þegar menn vis.u þetta, þá mætti álit·
ast frá landssjóðsiol
hálfu öhagur að þvi,
að landið ætti hana lengur.
það væri þvi
rjett frá þessari hlið skoðað, að selja bana.
En þar sem sami þingmaður befði talað um,
að nauðsynlegt væri, að prentsmiðjan annaðist prentun á o8uðsynlegustu guðsorðabókum, þá v~ru þau orð hans á góðum .og
gildum rökum byggð. En hinn I. Itonung·
kjörni þingmaður hefði verið hræddur um,
að þetta færist fyrir, ef prentsmiðjan yrði
einstaks manns eign.
En það þyrfti alls
ekki að vera. það Ilfgi beint við, að við
söluna væri eigandanum ~jörl það al sk.,ldo,
að gefa út þær nauðsynjabækur,
nm hún
befði annas! um prentun á hingað til, og
það befði verið skýrt lekið fram. i neðri
deildinni, að forlagsrjetturinn til þessara bóka
ætti ekki að fylgja með I kaupinu. Svo að ar

þessar! ástæðu væri heldur engin orsök til að
leggja móti sölunni, og mundi hann þvI gefa
atkvæði sitt fyrir því, að prentsmiðjan yrði
seld.
J6n PjeturuOt1 kvaðst verða með þv(,
að prentsmiðjan yrði seld, og yrði hann að
vera á þeirri skoðun, að hið opinbera ætti
að eiga sem minnstar eignir, er það sjálft
stundaði. Auk þessa hefði það verið sagt,
að prentsmiðjan fyrir nokkrum árum siðan
hefði grætt talsvert fje, en nú væri hagur
prentsmiðjunnar
ekki orðinn 8VO álitlegur;
hagur hennar hefði nú i seinni ár staðið f
stað, og yrði hún líklega, ef þessu færi fram,
að nokkrum árum hjer frá komin f skuldir,
og þá væri ekki gott fyrir landssjóðinn að
vilja halda i hana. Hið einasta, sem fært
hefði verið sem ástæða á móti þvi; að hún
yrði seld, hefði verið það, að stiptsyfirvöldin
eigi mundu geta látið prenta nóg af guðsorðabókum, ef prentsmiðjan kæmist f prlvatmanns hendur, en hvl mundi eigandinn eigi
vilja prenta allt, sem honum byðist? það væri
líka prentsmiðja á Akureyri, og væri hægt að
fara þangað. það mundi reyndar ekki til þess
koma; þvi sjálfsagt mundi prentarinn verða
feginn að prenta 'em mest. Hvað bækur
þær snerti, sem prentsmiðjan nú ætti torlagsrjett að, þa skoðaði hann það 8VO, sem
stiptsyfinðldin
einnig framvegis hernutorlagsrjett að þeim.
Eiríkur Kúld kvaðst játa, að hann væri
einn af þeim, sem álili það eigi heyra til
hinu opinbera, að vera prentari, og væri þvi
heppilegra, að prentsmiðjan kæmist í hendur
einhvers prívatmanna.
Ræða hins háttvirta
1. konungkjörna þingmanns hefði eigi sann.
fært sig, og somt I henni befði eigi verið
alls kostar rjett; Árna-postilla befði eigj verið
geðn út á prentsmiðjuDnar kostnað. Hvað
prents~iðjuDa sjálfa snertir, þá mundi hún
ekki leggja mikið upp Dúna; hann hefði
h~yrt, að hÚD hefði ált 4000 krónur, þegar
hún befði kom~. hingað, en DÚ mundi bön
f húsum, áböldum og ýmsum hlutum eiga
27,000 kr., og mætti það þakka dugnaði forstjóra hennar. Yrði hann að játa, að þetta
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væru tðluverðar tekjur I landssjóðiRn. Annars væri' hætt við, að, ef hún eigi legði
mikið upp núna, þá mundi hún seinna meir,
ef til vildi, verða landssjóðnum til byrðar.
þar sem hinn háttvirti 1. konungkjörni þingmaður hefði verið bræddur um, að hinar
andlegu bækur eigi mundu fást prentaðar,
þá mundi varla þurfa að óttast fyrir þvi, og
mundi það jafnvel verða enn hægra, ef prentsmiðjan kæmist í einstaks manns hendur; þá
gæti verið, að 2 prentsmiðjur yrðu hjer hvor
við hliðina á annari, og yrði þá keppni á
milli þeirra; fyrir þvi mundi hann gefa frumvarpinu eindregið atkvæði sitt.
Landshöfðingi kvaðst vilja geta þess, að
skilyrðin fyrir sölunni væru beinlfnis tekin
fram í nefndaráliti neðri deildarinnar, (og
las hann þau orð upp). Með þessum skilyrðum væri þannig tekið fyrir það, sem hinum háttvirta t. konung kjörna þingmanni
hefði þótt ísjárvert. Bann vildi og bæta því
við, að, eins og nú stæði, væri eigi prentað
ókeypis, það sem hið opinbera þarfnaðist,
heldur borgaði hið opinbera fyrir það, og
yrði því enginn munur á þessu, þó að
prentsmiðjan yrði seld.
Bergur Thorberg
kvaðst vilja mæla
með því, að menn aðhylltust frumvarp þetta;
því að það væri eðlilegra, að prentsmiðjan
væri í höndum privatmanns en hins opinbera; það væri líklegt, að stjórn prentsmiðjunnar yrði þá ódýrari, og eigandi hennar
gæti þá selt með eins góðum kjörum, og
hann nú gæti.
Kvað hann þvi æskilegt frá
þessu sjónarmiði, að prentsmiðjan kæmist í
prívatmanns hendur; það væri ekkert hætt
við því, að menn fyrir það eigi fengju prentaðar þær bækur, sem menn þörfnuðust, eða
að uppfræðingunni
í landinu færi hnignandi, þegar fyrirvari sá væri hafður, sem
hinn hæstvirti landshöfðingi hefði tekið fram.
Sagt væri, að prentsmiðjan mundi varla meir
en standa sig, en það legði hann nú ekki
mikla þýðingu á; hún hefði þó blómgazt
töluvert á seinni tímum; að vísu hefði hún
átt erfitt á seinni árum, af þvi að allt, er til
prentunar heyrði, væri miklu dýrara en áð-

ur, t. a. m. pappír og vinnulaunin, en örðugt væri, að færa verð bókanna upp að
sama skapi, og þar af hefði það komið, að
eignir prentsmiðjunnar
hefðu eigi sýnilega
aukizt á seinni árum, þó að margt hefði
verið bætt. það hefði einnig hamlað henni
frá að auðgast, að hún hefði orðið að taka
til prentunar margar þær bækur, er að vísu
væru nytsamar, en ekki ábatasamar í bráðina, t. a. m. 5'm~ar skólabækur, sem flestar
eigi borguðu sig, fyr en með tímanum. þetta
tæki hann fram til skýringar því, að efnahagur prentsmiðjunnar
hefði eigi blómgazl
á seinni tímum.
Það væri eigi af þeirri orsök, sem hann vildi selja hana, að hætta
væri fyrir landssjóðinn að eiga hana, heldur bæru aðrar ástæður til þess, að hann
væri þvi meðmæltur.
Fyrst eigi fleiri tóku til máls, var frumvarpið borið undir atkvæði, og var það samþykkt f einu hljóði, og sömuleiðis í einu
hljóði samþykkt, að það gengi til þriðju
umræðu.
þRIÐJA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 47. fundi efri þingdeildarinnar,
25.
dag ágústmán., var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til þriðju umræðu' frumvarp til
laga um sölu á prentsmiðju

'slands í Reykj(J-

vík.

Umræðulaust var gengið til atkvæða í
því máli, og frumvarpið þá . samþykkt með
10 atkvæðum.
I{vaðst forseti mundu senda það landshöfðingja, og var það nú svo látandi:
LÖG
um sölu prentsmiðju Íslands f Reykjavík.
Stjórnarherranum
fyrir Ísland veitist
heimild til, ef kaupandi býðst, að selja prentsmiðju Íslands ásamt áhöldum hennar, bókaleifum þeim og útistandandi bókaskuldum,
sem voru 1. janúar i875, með þeim nákvæmari skilyrðum,sem til te kio verða í kaupsamningnum, þó eigi fyrir minna en 20,000
krónur.
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XII.

FRUMVARP

til laga um aðflutningsgjald
I. grein.
Ar hverju pundi tó~aks, hvort heldur
reyk tóbaki, munntóbaki (rullu) eða neftóbaki
(rjóJi), skulu goldnir 10 aurar.
2. grein.
Ar hverjum 100 vindlum skulu goldnir
25 aurar.
3. grein.
Á vöru skrám skal tilgreint, hvers konar
og hve mikið tóbak sje flutt með hverju skipi,
og skal þess utan hver sá, sem frá útlöndum fær tóbak til flutt, skyldur til upp á æru
og samvizku að segja til, hvort og hve mikið
af tóbaki eða vindlum hann með hverri ferð
frá útlöndum befur meðtekið, og skal hann
jafnframt greiða innOutningsgjaldið.
Gjaldið
rennur I landssjóð.
4. grein.
Verði nokkur uppvís að þvr, að hafa
leynt sannleikanum I þessu efni, skal bann
sæta sektum frá 200 til 2000 króna.
5. grein.
Þeim, sem fyrstur með sannindum upp
ljóstar broti gegn þessum lögum, skal greitt
allt að helmingi af upphæð sektarinnar, verði
hinn sakfelldi uppvís að brotinu. . Hinn hluti
sektarinnar renni I landssjóð.
G. Einarsson.
Grlmur Thomsen.

Á 32. fundi neðri þingdeildarinnar,
9.
dag ágústmánaðar,
skýrði forseti frá, að
hann hefði fengið frumvarp
til laga um
aðflutningsgjald
af tóbaki frá þingmanni
Dalamanna og fyrra þingmanni Gullbringuog Kjósarsýslu,
og ljet hann út býta þvi
meðal þing deildarmanna.

FYRST A UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 37. fundi neðrl deildar

alþingis,

J 2.

á tóbaki.

dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dag"
skránni til fyrstu umræðu frumvarp til laoo
um aðflutningsgjald á tóbaki frá þingmanni
Dalamanna og fyrra þingmanni Gullbringuog Kjósarsýslu.
Grímur Thomsen sagði, að Ifklegt væri,
að þingið mundi snmþykkja frumvarpið um
að af nema alþingistoJlinn;
við það mundu
útgjöld landssjóðsins vaxa mjög.
þvi væri
nauðsynlegt að auka tekjur hans, og væri
bezt að gjöra það með óbeinlínis sköttum.
Þannig hefðu Norðmenn gjört, þegar þeir
byrjuðu búskap sinn, nefnilega lagt á óbeinlínis skatta, og nú rynnu 2/~af tekjum þeirra
af óbeinlínis tollum. Þingið væri þegar búið
að leggja toll á áfenga drykki, og væri ósanngjarnt að leggja á eina munaðarvöru, en
ekki á aðrar, og mætti þvi eins leggja toll á
tóbak.
Eptir skýrslum, sem hann hefði f
höndum, væri flutt inn hjer um bil 120,000
-130,000
pund af tóbaki á ári, og ef 10
aurar væru lagðir á pundið, yrðu það 12,000
- J 3,000 krónur; af vlndlum væru flutt inn
300,000-400,000,
og yrði tollurinn af þeim
hjer um bil 800 krónur; alls yrði tollurinu
yfir 13,000 krónur.
Eptirlilið með tóbakstollinum væri að visu örðugt, þvi að hægt
væri fyrir kaupmenn, að koma þvi inn I
klæðaströngum og á annan hátt, sem örðugt
væri að uppgötva.
Pess vegna hefðu uppástungumenn álitið rjetlast, að við hafa þá
reglu, sem binn bezti tollasmiður með Dönum, greifi Sponneck, hefði fundið upp, nefnilega að skylda kaupmenn til upp á æru og
samvizku að segja til, hve mikið af tóbaki
þeir með hverri ferð frá útlöndum hefðu
meðtekið. Lögreglustjórarnir hefðu þá prentaðar formúlur, sem þeir ljetu kaupmenn upp
fylla og undir skrifa. Sektirnar væru að vísu
mjög hátt ákveðnar, en svo yrði að vera, af
þvi það væri svo bægt, að fara í kringum
lögin.
f 5. grein væri gjört ráð fyrir, að
uppljöstarmenn
fengju alll að helmingi af
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upphæð

sektarinnar;
mörgum þættu þetta
of há verðlaun og ráðstöfunin éviðfelldin, en hún væri nauðsynleg,
Uppljöstarmennirnir yrðu að líkindum optast þjónar
kaupmannsins sjálfs, er bryti gegn lögunum,
annaðhvort innanbúðarmenn eða utan búðarmenn, og því yrði að launa þeim vel,
Þórarinn
Böðl'arsson
sagði, að sjer
sýndist ísjárvert,
að leggja á smá tolla, áður
en almenn tollalög og skattalög væru samin;
einnig væri það varúðarvert,
að of þyngja alþýðu með mörgum tollum, einkum á þessu
fyrsta löggjafarþingi.
Hann hefði að vísu
gefið atkvæði sitt með því, að hækka tollinn
á brennivíni, af þ,'i sá tollur hefði áður verið
til, en þótt lagður væri tollur á eina munaðarvöru, væri engan veginn sjálfsagt að
leggja toll á allar aðrar munaðarvörur.
Tekjur Jandssjóðsins mundu að vísu minnka ,'ið
það, ef alþingistollurinu yrði af numinn, en
hann vonað] þó, að nóg fJe yrði I landssjóði
til næsta alþingis, og eptir þvi, sem fram
væri komið frá rjárhagsnefndinni, væri ljóst,
að svo væri. Honum virtíst þess vegna rjettara að láta mál þetta og öll tollmál biða
fyrst um sinn til næsta þings, og það þvi
heldur sem það væri i ráði, að ný skattalög,
og þá, ef til vildi, ný tulllög yrðu samin.
Benidikt Sveinsson var meðmæltur frumvarpinu að öðru leyti en þvi, að honum þótti
það ná of stutt. Hann kvaðst sem sje ekki
að eins vilja leggja toll á tóbak, heldur einnig á kaffi. Að vísu yrði þvi ekki neitað, að
kaffi væri að nokkru leyti, einkum á sumum stöðum, nauðsynjavara, en það væri ekki
nema að nokkru leyti, enda væri og algengt
að leggja toll á nauðsynjavöru.
Annað atriði væri athugavert við frumvarpið, það, að
engin ákvörðun væri um það, hver laun gjaldheimtumaður ætti að hafa fyrir gjaldheimtu
sína, og væri þetta því furðanlegra, sem t1utningsmaður hefði játað, að gjaldheimtan mundi
verða erfið mjög. Að vísu væri sumstaðar
svo rífleg laun lögreglustjóra, að þeir gætu
slaðizt við að heimta gjaldið án endurgjalds,
en sumstaðar værl það ekki, og einkum gæti
máske

þetta verið óþægilegt,
hafnir.

þar sem margar væru

Guðmundur Einarsson sagðist eigi geta
verið samdóma 2. þingmanni Gullbringusýslu
I þvi, að mál þetta þyrfti að bíða eptir skattamálunum i heild sinni, eða stæði i nokkru
sambandi við þau. Aptur yrðu allir að játa,
að landið þyrfti á tekjum að halda, og það
sýndist einmitt eiga vel við að leggja gjald
á tóbakið, sem allir gætu strangt tekið verið
án (Páll prestur Pálsson og fleiri: Ekki jeg).
þar sem aptur hefði verið stungið upp á að
leggja toll
kaffi, þá gæti hann með engu
móti verið samdóma því. Kafíið væri fullkomin nauðsynjavara þjóðarinnar; I sveitum
væri það brúkað I stað matar til góðgjörða,
og við sjó, þar sem væri mjólkurlnið eða
mjólkurlaust, væri þal) nauðsynleg vökvun.
það játaði hann, al) sanngjarnt væri að til
taka einhver laun handa sýslumönnum fyrir
gjaldheimtu sína á tóbakstollinum og mælti
gjöra um það viðauka síðar.
Halldór Kr. FriðrikssQnsagðist
vilja
fúslega hlynna að öllu því, er hann ætlaði
að mundi miða landinu til framfara. En hann
væri þó ekki svo bráðlátur, að vilja breyta
öllu og bylta þegar á fyrsta ári, og ætla sjer
þá allt að gjöra. Það væri og sannast að
segja, að vjer værum enn eigi komnir svo
langt, að vjer þekktum til hlítar, hvernig
fjárhagur landsins stæði, og því eigi færir
nm að segja enn, hvað vjer værum færir um.
Hann kvaðst og vera manna fúsastur til að
af nema alþingis tollinn á sinum lima. En sjer
þætti enn eigi kominn tími til þess, og þvi
befði hann og greitt atkvæði móti bonum.
Og sama mundi hann og gjöra i þessu máli,
og af sömu ástæðu,
Sjer fyndist það ekki
heldur alls kostar' rjett, að mál þetta stæði
eigi í neinu sambandi við skattamálin 011mennt. því að nefnd sú, er koma ættiskipun á skattamálin, yrði sjálfsagt að hafa {
huga, eigi að eins að laga þá skatta, sem
nú væru, heldur og hvort eigi mætti minnka
þá að nokkru. Að þvi er tóbakið snerti, þá
væri einnig sá agnúí á að tolla það, að varla
eða alls eigi væri auðið að hafa verulegt
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eptirlit
með gjaldheimtunni,
og það væri
nokkuð ísjárvert, að gefa lög, þar sem svo
mikið væri átt undir drengskap
manna. Það
væri óneitanlega
til að freista manna og gæti
leitt iiI lögbrota á aðra bliðina,
og aptur á
hinn bóginn tíl kala og ósamlyndis milli húsbænda og þjóna og siðferðisspillingar.
Þvi
að þjónar kaupmanna
stæðu bezt að vfgi til
að koma upp um þá, ef þeir prettuðust
við
að gjalda það, er þeim gjalda bæri. En hann
sagðist vita, að uppástungumenn
vildu þó
stuðla að góðum
hugsunarháttum
og hreinum og óspilItum siðum meðal manna.
Benidikt Sveinsson sagðist vilja svara
þingmanni
Reykjavíkur því, að ef það væri
gott úrræði fyrir skattanefndina
að taka af
beina skalla
með þvi að leggja á óbeina
tolla, þá gæti ekki nefndinni þótt það verra,
að lög I þá átt væru þegar komin.
Þar sem
talað hefði verið um að láta hlutaðeigendur
segja til upp á æru og samvizku, þá gilti sú
regla einnig um framtal brennivíns
og annara vínfanga: enda mætli og í þessu sambandi nefna tíundina, sem að vísu væri einati öðruvís], en hún ætti að vera.
En slíkt
væri opt eigi að eins sök framteljanda
sjálfra,
heldur einnig
eptirgangsleysi
lðgreglustjéranna og linleikur f að fram fylgja lögunum
f þvi efni.
Hvað sambúðin a milli húsbænda
og þjöna snerti,
þá væri engin siðaspilling
fólgin I þvi, að þjónar segðu til, ef lávarðar
þeirra yrðu lögbrotar;
bitt værl meiri spilling, ef þeirra væri freistað iii að vera dyljendur lögbrota þeirra, er þeim væri kunnug.
Tryggvi GunnrrrBson sagði,
að þegar
litið væri á, hve mörgu væri umbótavant hjer
á landi, þá mundi enginn vera { efa um það,
að nauðsyn væri að auka tekjur landsins, til
þess að ráða bót á þvi marga,scm
ómögulega mætli án vera,
ef nokkrar
verulegar
framfarir ættu að komast á, en óhugsandi
væri að opna nýja tekju-uppsprettu
með öðru
en álögu á munaðarvöru,
því á fasteign og
lausaije
hvlldi svo hátt gjald,
að ekki væri
á það bætandi.
Þess vegna, þegar ný fjárframlög þyrftu, næðist það einungis með þvI,
að leggía gjald á tóbak,
kam og sykur, á·

samt fleiru; að sönnu værl það álit allmargra,
að ekki ætti að leggja toll á kaffi og sykur,
af þeim ástæðum,
að þetta væri nauðsynjavara, en eigi að síður mundi þó ekki hægt
að neita, að miklu ar þvi væri eytt önauðsynlega hjer á landI.
En þó svo væri, að
kaffi og sykur væri ónauðsynjavara,
þá væri
samt rjett, að gjald væri lagt á þessar vörur j mikil gjöld hefðu hvílt á ám og kúm,
og þannig einnig á mjólkinni, og öðrum afrakstri þeirra i hann gæti eigi sjeð, að ésanngjarnara væri, að leggja á kaffi og sykur og
fleiri munaðarvörur
en þessa nýnefndu lífsbjörg manna.
En sá væri jafnan galli á tollum, að umsjónin
væri erfið og dýri að auka
tekjur landsins með tollum, áður langir limar líða, mundi verða ósneiðanlegt,
en ef
þá yrði komist hjá kostnaðarsamri
tollstjórn t
væri ákjósanlegt,
en þá yrði ekki um annað
að velja en það tvennt, annaðhvort tollstjórn
eða að hlutaðeigendur
teldu fram sjálfir, ems
og stungið væri upp á I frumvarpinu.
Hann
kvaðst þess vegna vilja vera frumvarpinu beldur
hlynntur, af því hann áliti rjett, að reynsla
fengist fyrir þvi með þessum litla töbaj.stolli,
hvort nauðsyn væri að aeljatollstjérn,
eða hilt
mætti nægja, að láta hlutaðeiganda telja fram.
Reyndist þetta ónóg,
sem hann væri
hræddur um, þá væri það þó unnið, að eigi
yrði til þeirrar aðferðar
vitnað framar,
og
væri þá sá eini vegur fyrir hendi, að binda
sig við tollstjórn.
þess vegna vildi hann
mæla með frumvarpinu,
sem Þ'J{, er væri til
reynslu.
Jón Sigurðsson kvaðst elnuugís vilja gjöra
almennar
athugasemdir
við málið.
Uann
hefði haft til flutnings úr hjeraði sínu bænarskrár,
sem færu miklu lengra
en uppástungur þær, er hjer væru fram komnar,
og
væri svo mikið vist, að það álit væri drottnandi vlðs vegar um landið, að leggja skyldi
aðflutningsgjald
á munaðar vöru.
Það hafi
verið sagt, að óþarfi sje, nú þegar að auka
tekjur landsins,
sökum þess að eigi þurfi
fjárins með, og satt væri það, að landssjóllurinn mundi baslast af með þvi fje, sem fyrir
hendi væri, en hve mikið herði þingið þá
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að gjört. hð hefði bælt laun embættismanna,
~iölgað embættum og nálega býtt fje á báðar hendur, og til þessa eða hins, sem of
langt yrði upp að telja. En allar þær umbætur, er snerti landbúnað og sjávarútveg,
væru látnar liggja I þagnarglldi, rjett eins og
meon hjeldu, að eigi þyrfti til þessara þarfa
að leggja meira fje en þær J 200 kr. á ári,
sem stungið er upp á I fjárlagafrumvarpinu.
En sannarlega væri í rauninni hvað mest
þörf á, að ætla meira fje til þessara hluta.
Nú hljóti allir að játa, að eigi tjái að hækka
beina skatta, og væri það því hinn rjetti
og eini vegur til að fá það fje, sem með
þarf til eflingar atvinnuvegum
landsins, að
leggja á óbeina skatta, semsje aðflutningsgjald á ónauðsynjavörur, og væri oss skylt að
taka þar dæmi Norðmanna oss til fyrirmyndar. Væru vlnföngin næst hendi að leggja á
toll, og þar næst tóbak ið, sem allir yrðu að
játa að væri énauðsynjavara , og væri hann
sömuleiðis
alveg á því að leggja 1011 á kam,
því það væri einnig ónauðsynjavara,að minnsta
kosti fyrir allan þorra landsbúa.
það mætti
og nefna fleiri vörutegundir, sem toll mætti
á leggja á slnum lima. En á hinn bóginn
áliti hann, að sú stefna, sem þingið hefði
tekið, væri alveg rjett, að koma með þessar
tolla-uppástungur
smámsaman, en ekki allar
í einu, enda væri innanhandar
að færa sig
SIðar meir betur npp á skaptíð.
Þegar sagt
hefði verið, að mjög þætti hæpið, að kaupmenn skýrðu rjett frá innflutningi á tóbaki,
þegar þeir ættu að gjöra það upp á æru og
trú, þá skyldi þess þó gæta, að hjer væri eigi
um stórmikið fje að ræða, og gæfist sú aðferð illa, þá brenndu menn sig eigi aptur á
því soðinu, en settu þá heldur sjer:ltakt eptirlit með tollheimtu.
Halldór Kr. Friðl'ikssof& sagði, að þingmaður Árnesinga
hefði eigi rjett skilið sig.
þingmaðurinn hefði sagt, að hægra væri að
laga beina skalla, þegar nefndin hefði tolllögin fyrir sjer; en ætti þingið það þá víst,
að þessari nefnd þætti tollaálögur
þessar
hæfilegar'? I,\í að Iljer þætti putta euginn
tollur; til þess væri hann allt of lágur að

upphæð, miklu lægri CD af vinföngum og
væri engin ástæða til þess.
Þingmaðurinn
hefði kennt eptirgangsleysi sýslumanna um,
að rangur framtalningur á tíundunum gengist við, en hvernig ætli að þá færi hjer, þar
sem eptirliti væri eigi hægt að koma við.
Yfirvaldið gæti eigi vitað alla þá, sem fengju
að flutt tóbak, og eigi væri úr þ\'í ráðið með
því að veitast að kaupmanni, heldur yrði ai)
fara að fleirum, eu nokkrum gæti komið til hugar að leitast fyrir hjá. það mæUi vel vera, að
vegur sá, er bent hefði verið á, væri hinn
eini færi, og efaðist hann heldur eigi um,
að vjer, þegar vjer þyrftum á fje að halda,
mundum tolla fleiri óþarfa- vörur en vínföng
og tóbak, en sjer þætti eigi vert, að hætta
sjer nú út I þennan smá toll. það ætti eigi
við að skírskota til frumvarpsins til laga um
afgjald af áfengum drykkjum, sem hann hefði
verið flutningsmaður
að, og bera sjer það
á brýn, að hann væri eigi sjálfum sjer samhljóða, þvi að þau lög gjörðu einungis breytingu á eldri lögum, sem reynzt hefði brýn
nauðsyn til að breyta (Grímur Thomsen:
En öllð}; ölið væri einnig drykkur, og því
tekið upp í lögin.
Grímur Thomsen sagði, að þeir, er
mælt hefðu, hefðu skipzt í tvo flokka, eins
og við hefði mátt búast.
Hann kvaðst eigi
vera ánægður með ástæður þær, er þingmenn
ÁrneSSýslu og Suður-Múlasýslu hefðu komið
með til að mæla með tolli á kaffi; kaffið væri
víða orðið nauðsynlegt, einkum með sjó, og
þar, sem engin mjólk væri, mætti því víða
telja það sanna nauðsynjavöru, og því væri ósanngjarnt að leggja toll á það; enda væri rjettara, að reyna fyrst, hvernig þessir nýju tollar og framtalan upp á æru og samvizku gæfist.
En um það höfuðatriði í þessu efni
kvaðst hann vera þingmanni Suður-Múlasýslu
alveg samdóma, að auka tekjur landssjóðsins
þannig með óbeinlínis tollum. Þar sem hann
(a: þingmaður
Suður-Múlasýslu)
hefði sagt,
að kaffi væri opt gefið að óþörfu, þá mætti
miklu fremur segja það um tóbak, því opt
á dag væri lekið og gefið í nef.
Fyrir
l'inglok mundi það !ljást, að fje lallussjóðs-

148

ins yrði helzt lil of Iilið, og mörg mjög nytsöm fyrirtæki yrðu þvi útundan, sem þó væri
mjög bágt.
þvi væri fyllsta ástæða til, eins
og það einnig væri skylda þingsins, að útvega fje á sem minnst tilfinnanlegan hátt.
En I frumvarp þetta vantaði ákvörðun um,
að innheimtumenn
tolls þessa æuu að fá
laun fyrir ómakið, og mundi henni verða við
bætt. Samþingismann sinn frá Kjósar- og
Gullbringusyslu kvaðst hann að eins vilja
minna lÍ það, að einmitt frá kjósendum
þeirra hefði nú komið bænarskrá til þingsins
um að leggja toll á tóbak; annars hefði
þingmaðurinn,
eins og honum jafnan væri
lagið, farið með stillingu og alvörugefni
sinni um þetta svo löguðum fám orðum, að
þau befðu ekki verið á neinum rökum byggð,
og hefði svo endað ræðu slna með þvi, að
hann vildi ekki færa fleiri rök. En ef hann
heiði átt von á, að þvi, sem inn kæmi, yrði
varið til hins opt um talaða skóla á Hvaleyri,
hvað mundi bann þá hafa sagt?
Að þvi
sem þingmann Reykvíkinga snerti, væri það
að eins til að skerpa kærleikann að eiga
orðakast við hann.
En ef ástæður samþingismanns síns hefðu verið engar, þá mætti
með enn þá meiri sanni segja, að ástæður
þingmanns Reykvikinga helðu verið Ijettar á
sjer, án þess þó að vera háfleygar, Honum
hefði legið á að fá toll af öli, og ef hann
ekki skyldi fást, er nú væri tvísýnt um, þá
væri sannarlega gott að fá eitthvað Istaðinn.
þingmaður Reyk víkinga hefði sagt, að tolllögin I Danmörku af 4. júlí 1863 væru úr
gildi; en það væri alveg ósalt, og r ~ 17 stæði,
eptir þvi sem sig minnti, að i sumum greinum væri eptirlit með tollum ómögulegt, nema
vollorð upp á «æru» og samvizku.
Sama
gilti og um föt, og sum «chemlske Apparater», f Noregi væri og f mörgum tollgreinum
einungis æru- og samvizku vottorð.
En
aldrei hefði þingmaður Reykvíkinga farið eins
flatt, eius og þegar hann hefði sett þetta
tollmál f samband við skattamálið,
þvi r
nefndarálitlnu um það mál væri alls ekkert
orð um óbeinlínis skatt eða toll. Skattamálsnefndin talaði einungis um almenuan lands-

skatt, tekjuskatt, húsaskalt og embættisskatt.
Enn fremur hefði þingmaðurinn haft það á móLi
frumvarpinu, að það spillti siðferði manna. En
hann vildi spyrja hann, bvort það, að skora
á samþegnana að setja varnir gegn lagabrotum, gæfi átyllu til að spilla siðferðinu?
Það væri fjarstætt.
það hefði verið merkileg
mótbára hjá þingmanninum,
að tollurinn
væri of lágur.
Tollurinn væri einmitt jafnhár útflutnlngsgjaldinu
hjá Dönum.
Hann
kvaðst loks enn verða að Itreka og leggja
alla áherzlu á það, að tollur þessi ætti að
leggjast á, til a~ auka tekjur landssjóðsins I
þarfir landsins.
Bæði hann og brennivínstollurinn væru báðir f sama augnamiði, og
hittilega þannig lagaðir, að óhófsmaðurinn
gyldi tillandsþarfa,
um leið og hann brúkaði óhóf. í sama augnablikinu og drykkjumaðurinn drykki úr staupinu við búðarborðið, eða hvar sem hann svo væri staddur, og
I sama augnablikinu og tóbaksmaðurinn tæki I
nefið, eða upp I sig, eða reykti, þá borgaði hann
I almennar þarfir; það væri því gleðilegt fyrir
þingmann Reykvíkinga, að frumvarp, þetta
yrði að lögum, því að hann, sem annars ávallt ynni landinu svo mikið gagn, ynni þvi
þá líka gagn um leið og hann væri að taka
í nefið.
Enn fremur tók hann fram, að það þyrfti
og ætti ekki að vera lagafrumvarpi þessu til
fyrirstöðu, þótt menn hugsuðu til breytingar
eða jafnvel afnumningar á þvi seinna, þvi að
það væri almennur
siður f öllum hinum
mennlaða heimi, að tolllög væru selt, og þeim
annaðhvort breytt, eða þau af numin að fáum árum liðnum, ef annar haganlegri tollur
byði st í staðinn.
Nefndi hann England og
fleiri lönd til dæmis. Hann ítrekaði enn
þann aðaltilgang frumvarpslns, að auka tekjur landesjóðslas.
Eggert Gunnarsson kvaðst ekki skilja,
að það væri f nokkru hættulegt fyrir siðferði
manna, þótt lofað væri fje fyrir að upp ljósta
því, sem væri ósæmilegt.
það væri óbrekjanlegt, að vjer þyrftum fjár við tíl margra
nytsamra fyrirtækja; því að margt þyrfti að
gjöra, sem fje vantaði lll.
þar sem þetta
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þvi jyki tekjur landssjóðsins,
væri það vilji
sinn, að það fengi framgang; bann áliti, að
eigi mætti meira leggja á hina venjulegu
gjaldstofna manna, og ætti þvi beldur að
leggja toll á munaðarvöru f þarfir landsins,
þvi að þess konar gjöld yrðu minnst tilflnnanleg, og landsmenn rúsaslir til að borga þau.
Þórarinn" Böðvarsson
kvaðst að eins
vilja minna samþingismann
sinn á það, að
hann sjálfur befði eigi komið með neina
bænarskrá
um þetta mál til þingsins frá kjósendum sinum, og þvi væri sjer ókunnugur
vilji þeirra um það.
Þar sem samþingismaður sinn befði borið sjer á brýn ástæðuleysi, og að sig befði vantað öll rök, þá væri
afar-hægt að segja slfU bæði um sig og aðra
út f bláinn, og einnig mætti segja það um
hann.
En þinginu væri ætlað að dæma um
ástæður sinar, en eigi honum einum.
Að
öðru leyti hefðu orð hans til sfn verið svo
löguð, að hann þyrfti eigi að svara þeim.
þá tóku eigi fleiri til máls; var þá
gengið til atkvæða um, hvort frumvarpið
skyldi ganga iii 2. umræðu, og var það samþykkt með 16 atkvæðum gegn 1.

BREYTINGARUPPÁSTUNGA

við frumvarp til laga um aðflutningsgjald
tóbaki.

á

Við 3. grein sje bætt þessum orðum:
Gjaldheimtumenn fá 2 af hundraði í innheimtulaun.
B. Sveinsson.
Þorlákur Guðmundsson.
Jón Sigurðsson.
Grímur Thomsen.
E. B. Guðmundsson.
E. Gunnarsson.

ÖNNUR UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 43. fundi neðri deildar alþingis, 18.
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið til annarar umræðu frumvarp til laga
um aðflutningsgjald á tóbaki, en breytingaruppástunga
hinna 6 þingmanna gat eigi

komizl að við þessu umræðu, af því að hún
kom eigi fram fyr en á þessum fundi; var
henni þvi skotið á frest til 3. umræðu málsins, en frumvarpið rætt óbreytt.
Grímur Thomsen sagðist viðvíkjandi 3.
gr. vilja geta þess, að öll líkindi væru til, að
mestallt af tóbaki, sem hingað flytlist, stæði
á vöruskrám,
einkum þær tóbakstegundir,búnar til af 2 nafngreindum mönnum, Schram
eg Nobel - sem mest væru ttðkaðar, og
kæmi þannig eigi fyrir, að menn þyrftu að
telja fram og leggja við drengskap sinu.
Þorlákur Guðmundsson. sagð], að sjer
þætti vænt að heyra, að eptir þvi, sem framsögumaður segði, mundi ekki vera svo hælt við
tollsvikum, þá mundi það heldur ekki þörf
ákvörðun, að setja þjónana eða aðra til höfuðs kaupmönnum; það, sem sjer þætti við~já"
i þessu frumvarpi, væri, að bjóða uppíjóstarmönnum helming sekta, þvi ef éhlutvandir
menn ættu I hlut, mundu þeir geta vanbrúkað þetta til að ná I fje og eyðile'ggja þann
saklausa, þvi menn þekktu það, að sumir
svifðust einskis til að ná f rje.
Grímur Thomsen
sagði, að í öðrum
lögum væri gjört ráð fydr þessum uppljöstarmönnum ; hann skyldi einungis færa Iii
kláðalögin, sem frá oss hefðu farið nýlega,
þó þau enn væru f Irumvarpi.
það væri ómögulegt að komast hjá þvi, þó það þætti óviðfelldið, þar sem það væri einu sinni komið
I lög, að skerpa þyrfti eptirlitið, með því að
verka á eigingirni manna; hún yrði hvorki
burt numin og heldur naumast aukin.
Að umræðunni lokinni var gengið til atkvæða, og fjellu þau þannig:
1. grein samþykkt með 17 atkvæðum,
2. grein samþykkt með 17 atkvæðum.
3. grein samþykkt með 17 atkvæðum.
4. grein samþykkt með 15 atkvæðum.
5. grein samþykkt með 14 atkvæðum.
Frumvarpið allt f heild sinni samþykkt með
15 atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Að málið gengi til þriðju umræðu, samþykkt
með 18 atkvæðum.
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f)RIÐU UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 45. fundi neðri deildar alþingis, 20.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni til 3. umræðu frumvarp til laga
um óðflu'niAg,gjald
á tóbaki, ásamt breytingaruppástungu 8 þlngmanna.
Var þegar
gengið til atkvæða. og fjellu þau þannig:
L Bre.)'tiogarnppástunga hinoa 8 þingmanna
. við 3. grein samþykkt með 16 atkvæðum.
2. Frumvarpið allt f heild sinni með áorðinni breytingu samþykkt með 19 atkvæðum:
3. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða.
Og v.ar fr.umvarpið síðan sent til efri
deildarinnar.
FYRSTA UMRÆÐA
f efri deild alplngís,

A 45. fundi efri þingdeildarinnar, 23.
dagágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið til fyrstu umræðu frumvarp til laga
lImaðflutniRg~gjald
á tóbaki,
er komið
var frá neðri deildinni, og út býtt hafði v~rið
meðal þingdeildarmanna á fundi 21. B. mán.
LaAd8höfðing~ sagði, að þótt hann f
sjálfu sjerbefði
ekkert á móti þvi, að tollur væri lagður á lóbakog aðrar munaðar:vörur, þá ,yrði haun þó að ráða deildinni frá,
að Játa frum"ar~p þetta ganga til annarar um.ræðu, því að tíminn væri orðinn of stuttur,
en óráðlegt væri að hrapa að þess háttar
lögum, enda .þótt vinsæl kynnu að verða f
fyrstu.
Enda vær~ þeUa fromvar,psvo úr
garði .gjört, .að þótt stjórnin\'i1di falla8'lá að
leggja toll á tóbak, þótt engin l{)ll6tíórn væri,
um &,jerþó virtist vafasamt, þá yrði það þó
ekki lögleitt, nema með verulegum breytingum, en til að gjöra breytingar við fruml'arpið vantaði allan tíma.
En vi.ðy,jkjandi
göllunum á frumv~pinu, þá þyrfti bann eigi
að ,nefna nema elaa, að hjer vantaði alla ákvörðun um, hverjir ættu að heimta.gjaldið,
og hvernig ætti að reikna það, nj.e heIdUi'.,
fyrir hverjum menn ættu upp 'æru
og
samvizku að tílgreína, hve mikið tóbak þeir

hefðu fengið að flutt. En án þessarar á·
kvörðonar mundi enginn finna sjer skylt að
greiða tollinn, enda gæti eigi uppvistorðið, þótt
einhver leyndi sannleikanum,
.og yrði bann
því eigi sektaður, þótt hann gjörði það.
Eiríkur Kt/id sagði, að sjer þætti það
slæmt, að landshöfðinginn hefði 'f;undið galla
á frumvarpi þessu, en sj:er þættinauð.synlegt
að samþykkja frumvarpið, eins Qg það nú
lægi fyrir, enda mundi lítið á bættu lagt,
fyrst neðri deildin hefði, að þvi er hann
vissi rjettast, samþykkt það með miklum atsvæðamun. Það væri reyndar saU,að 'þmgtímlnn væri þegar á enda ~iðinn, en nógu
langur mundi hann þó vera mað 8amþykkja
frumvarp þetta- óbreytt, og úr þvf farW hefði
verið að leggja toll á ölið, þá sýndist sjer
rjettast, að láta tóbakið fylgja með.
Eins
og kunnugt væri, tæki hann sjálfur !tóbak, og
mundi hann eigi láta tollinn fæla sig frá
þvf, enda væri þá og sve kQmið, að hann
tæki tóbak einmitt fyrir æUjörð sína,
Það
gæti verið, að frumvarpið þyrfti einhverra
breytinga, enda mundi þá þingið siðar sjá
ráð til að breyta þvi, þótt það nú yrði að
lögum. Að vísu væd f 3. grein eigi til tekið,
hverjir ættu að heimta gjaldið, en anð.itað
væri, ,að það mundu :hinir sömu og þeir, er
toll eiga að heimta af brennivfni og öðrum
áfengum drykkjum, og væru þaðsýslumeanirnir, er vætu hinir einu tollbeimtomenn hjer
á landi. þótt þessi galli væri á fromv3fplnu,
þá mundihæ~
aðlaga bann, ogfmyndaði
hann sjer, :að landshöfðinginn mundi gefa.
undirmönnum .inum regliJrþellu viðvíkjandi.
Kvaðst hann ,g.efa þessu frMllv.rpi ·eiadregíl
aIlvæði isttL
.Jen ·llfolwUn :sagði :það slæmt, el
frumvarp þetta ;fengi eigi :fram aðgarrga;
Væri það gO", ef menn iSlyppubeilirfrá,
eptir .að.þeirr hefða vanið sig á þessa Skaðlegu .tóbaksnautn; væri það sorg legt, þegIR'
eitt land, .er 'Vantaði megnið af nauðSYBja\förum, skyldi ,gnægð ihafaafóþarflegriog
skaðlegri munaðanör~.
Bann ·tlYað ;engan
ueNddan til ~að taka talak, en það væri "factum-, að menngj.örðn
það, og þaO jafnvel
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margir þeir, er eigi hefðu einn bila matar sem áður af því, að lög þessi miðuðu til að
sjer til munns að leggja. Yrði hann því að auka tekjur landssjóðsins, kvaðst hann mundu
fallast á frumvarpið, enda væri það sín spá, ' gefa atkvæði silt með þeim, þó að sjer þætti
að eigi mundi veita af tekjunum.
Vjer vær- golt að brúka tóbak ið.
um opt hjálparþurfar, og þótt eitthvað sparLandshöfðingi sagði, að það, sem vantaðist, þá væri það ekkert afleitt, Hann gæti aði inn í 3. grein, væri eigi það, hver ætti
eigi trúað þvi, að vandræði yrðu að heimta að borga, heldur það, hverjum ætti að borga
gjaldið, og mundi landshöfðinginn eða stjórn- og hverjum ætti að gefa skýrslu, en það væri
in eiga hægt með að sjá ráð til þess. Hann þó nauðsynlegt í þess konar lögum. Hann
fjellist þvi á frumvarpið,
en hitt gæti hann kvaðst eigi heldur geta sjeð, hvernig 4. grein
eigi fellt sig við, að sjá menn svo að segja ofur- gæti komizt að á móti þeim, sem brytu það,
liði borna af óþarfri og skaðlegri munaðarvöru,
sem fram væri tekið i 3. grein, þar sem eigi
en vanta margt það, er sára-nauðsynlegt
væri. .væri talað neitt um, til hvers menn ættu að
Torfi Einarsson sagðist ómögulega geta halda sjer.
sjeð, að örðugt væri að skilja 3. grein frumÁsgeir Einm's8on ímyndaði sjer, að Iandsvarpsins; því að auðvitað væri, að lögreglu- höfðinginn hefði leiðbeint neðri deildinni f
stjóri ætti að heimta gjaldið inn, og kaup- þessu máli, og mundu menn þar eigi hafa
maðurinn að segja til þess; sjer virtist því verið svo einfaldir eða þverhöfðalegir, að
eigi, að þetta gæti verið neinum misskilningi taka eigi tillit lit leiðbeininga hans, ef þeim
undirorpið.
hefðu þótt þær á góðum rökum byggðar.
Stefán Eiríksson kvað það vera mjög Bann kvaðst ekki geta skoðað þetta öðruslæmt, ef frumvarp þetta gæti eigi náð hylli vísi en sem hverja aðra
tollheimtu,
er
stjórnarinnarjen
eptir tölu landshöfðingja sýslumönnum bæri að krefja inn, og kvaðst
væri það helzt að ráða, að svo yrði, en sjer hann því geta fallizt á það, er þingmaður
fyndist það væri þó skylda þingsins,
að Barðstrendlnga hefði sagt, að landshöfðinghlynna sem mest að landssjóðnum.
það væri inn mundi sjá ráð við þessu, því að nú væri
nú búið að klóra í hann til ýmsra fyrirtækja, eigi tímans vegna hægt að gjöra breytingar
og afgangur bans orðinn harðla liti II, og þvi við frumvarpið.
Hann kvaðst ímynda sjer,
væri þörf á þessum lögum, sem þó dálítið að hinn hæstvirti landshöfðingi mundi gjöra
bættu tekjur hans.
En hvað nú frumvarpið sjer allt far um, að frumvarp þetta fengi
sjálft snerti, þá kvaðst hann kunna lakast við framgang; honum hefði um daginn, þegar
3. greinina, þar sem til tekið væri, að kaup- um alþingistollinn
befði verið að ræða, eigi
maðurinn upp á æru og samvizku ætti að þótt tekjur landssjóðsins of rillegar, en þessi
vera skyldur til að segja til, hve mikið af tollur ætti nú einmitt að græða það sár.
tóbaki eða vindlum hann hefði flutt inn.
Landshöfðingi
kvaðst vilja geta þess út
Þetta gæti nú að vlsu verið golt, ef þessi aC orðum þingmanns Húnretnlnga,
að hann
æra og samvizka væri þá til staðar hjá sum- eigi hefði verið viðstaddur við umræðu þessa
um kaupmönnum vorum. Viðvíkjandi 4. grein máls f neðri deildinni, og hefði bann þvi
væri hann bræddur um, þó þar væru nógu eigi haft tækifæri til að koma þar með neinháar sektir, að fyrst sagt hefði verið, að ar leiðbeiningar.
Viðvíkjandi þvi, sem sagt
menn mundu fara f kring um ölskaltinn, þá hefði verið, að umboðsstjórninni
væri innmundu menn eigi siður fara f kringum þau anhandar að ráða bót á þessu, þá vildi hann
lög, er nú væri verið að ræða. En það væri taka það fram, að hún eigi befði neitt vald
það versta, að þó að kaupmenn slyppu hjá til að skylda kaupmenn til að gefa skýrslur
tollinum, nema að eins að nafninu til, mundu eða borga til sýslumanna.
þeir engu siður selja allt sitt tóbak með tollÁsgeir Einarsson kvaðst halda, að umhækkun þeirri, er hjer ræddi um. En samt boðs stjórnin gæti þó tekið sjer þennan rjett,
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og vonaði hann, að eigi yrðu vandræði úr
fyrir þá sök.
þá tóku eigi flelri til máls, og var í einu
hljóði samþykkt,
að málið gengi til annarar
umræðu, en eigi var sett nefnd , því.

hæglega flutzt annarstaðar
frá, þó þuu eigi
stæðu á tollskránum.
Væri því engin ástæða
1iI að óttast meiri undanbrögð
hjer, en ella.
Hann kvaðst því vona, að þessi helðraða deild
tjellist á frumvarp þetta, svo sem hefði gjört
hin neðri deild þingsins.
Þórður Jónasson sagði, að úr því tollur væri kominn á vín og öl, þá þæLli sjer
ÖNNUR UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
mjög eðlilegt,
að þetta frumvarp næði og
Á 46. fundi efri þingdeildarinnar,
24. fram að ganga.
Það væri vel hugsað, MiUð
væri brúkað af tóbaki bæði af sjer og öðrdag ágústmánaðar,
"ar samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til annarar umræðu frumvarp til um, og gætu þannig OI'ðið töluverðar tekjur
laga um aðflutnirrgsgjtJld af tðbaki,
af tollinum,
og fyrir sitt leyti mundi hann
For,eti gat þess, að " þingmenn hefðu eigi telja eptir ~jer að borga 1011 af því.
skriflega óskað þess, að þetta mál væri tekið Vildi hann því fúslega styðja að því, að þetta
inn á dagskrá I dag, enda þótt það hefði frumvarp yrði sem fyrst að lögum.
enn eigi legið hlun lögskipaða líma frammi,
I'á mr gengið til atkvæða, og var
og yrði það því tekið til umræðu I dag, ef
I. greinin samþykkt
í einu hljóði.
deildarmenn
samkvæmt þingsköpunum
sam2.
þykktu það með Hh hlutum atkvæða;
fyrir
3.
silt leyti hefði landshöfðingi
ekkert á móti þvI.
4.
Var þá leitað atkvæða deildarmanna
um
5.
þetta atriði, og var saMþykkt i einu hl,óði,
Að frumvarpið þannig óbreytt gengi iii
lið málið kæmi til umræðu i dag.
þriðju
umræðu,
samþykkt
með
10 atEiríkur Kúld gat þess,
að siðast, er kvæðum.
mál þetta hefði verið lil umræðu, hefði verið
ht'eift mótmælum g.egn því ar hinum hæstvifta landshöfðingja,
einkum gegn ,3. grein.
þRIÐJA UMRÆÐA
En eins og sjer hefðu þá þegar þótt mótI efri deild alþingis.
bárur þær lítHsvel'ðar, eins hefði hann síðan
enn mei~ sannfærzt um, að svo væti.
LandsÁ 47. fundi efri þing deildarlnnnr,
2.1.
var samkvæmt
dagskránni
höfðingjanum
hefði þótt það að 3. grein, að aag ágústmánaðar.
þar væri eigi til tekið, hver skyldi innheimta
tekið fyrir til þriðju umræðu
frumvarp
til
þennen toll,e38 hverjum hann skyldi greiða. laga um aðflutningsgjald af tóbaki.
þetta galti ómögulega orðið málinu til fyrirForseti gat þess,
að málið hefði eigi
.stöðu; því að þetta atriði væri alveg umboðs- Legið framml hinn lögskipaða Uma, og leitaði
legs fadlliioill'tratiVf;) eðPis, og gæti hann Þ'vl þvi atkvæða Ilm, hvort þingdeildarmenn
leyfðu,
-eígi sjeð betifr,
en landshöfðinginn
hefði að það kæmi fyrir í dag;
herði landshöfðfolla tletmild til að skipa nákvæmar fyrir um ingi að sínu leyti ekkert á móti því, og car
þelta efni, enda bæri hann svo gott traust samþykkt í einu hljóði, að það væri rætt í
til hans, al- bann hefði fullan vilja á því. dag. Engar umræður
urðu um málið, og
HiU Akyldi það heldur vera, a(S, það yrði ðVO var þá gengið
til atkvæða
og frumvarpið
illt al) (á hjer sannleikann
f Ijó8 leiddan,
ef samþykkt I einu hljóði.
nnda.mrögð
væru I frammi höfð, en hann
Gat forseti þess, að það yrði afgreill til
fmyndað; sjer~,
að það yrði eigi erfiðara landshöíðingjans,
og var það nú svo láten með tollinn af ölfönguRum.
Ölföng gæt" andi:

málinu
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af tóbaki eða vindlum hann með hverri ferð
frá útlöndum hefur meðtekið, og skal hann
jafnframt greiða Innffutnlngsejaldið.
Gjaldið
renn lll' i landssjóð.
Gjaldheimtumenn
fá 2
I. grein.
Af hverju pundi tóbaks, hvort heldur af hundraði í innheimtulaun.
reyktöbaki,
munntóbak i (rullu) eða neftóbaki
4. grein.
{rjóli) skulu goldnir JO aurar.
Verði nokkur uppvís að því, að hafa
2. grein.
leynt sannleikanum
í þessu efni, skal hann
Ar hverjum 100 vindlum skulu goldnir sæta sektum frá 200 til 2000 kr.
5. grein .
25 aurar.
3. grein.
•xeirn, sem fyrstur með sannindum uppÁ vöruskrám
skal til greint, hvers konar ljóstar broti gegn þessum lögum, skal greitt
og hve mikið tóbak sje flutt með hverju skipi, allt að helmingi af upphæð sektarinnar, verði
Hinn hluti
og skal þess utan hver sá, sem frá útlönd- hinn sakfelldi uppvís að brotinu.
um fær tóbak Iii flutt, skyldur til uþp á æru sektarinnar renni í landssjóð.
og samvizku að segja til, hvort og hve mikið
LÖG
um aðflutningsgjald

á tóbaki.

XIIJ.
FRUMVARP
til laga um löggildingu verzlunarstaðar við Blönduós
(Flutningsmaður Ásgeir Einarsson, I. þingmaður
Frá I. janúarmán.
1876 skal vera löggildur verslunarstaður við Blönduós í Húnavntnssýslu, og skal þvi leyft frá þeim tíma að
hyggja þar sölubúðir og hafa þar fasta verzlnn, með þeim skilmálum,
er segir í opnu
brjell 28. desemberm. 1836, og mega einnig
innlendir og útlendir lausakaupmenn
koma
þangað til verzlunar, þegar þess er gætt, sem
um það efni er ákveðið í nefndu lagaboði og
j lögum 15. apri1m. 1854 3. grein.

í Húnavatnssýslu.
Húnvetninga).

dag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránni
lekið fyrir til fyrstu umræðu frumvarp
til
laga um löggildingu kaupstaðar við Blönduð«. Flutningsmaður þessa frumvarps var hinn
I. þingmaður Ilúnvetnlnga.
Flutningsmaður (Ásgeir Einarsson) k vaðs t

þá fyrst vilja taka sjer í munn málsháttinn: IIÁmisjöfnu þrírast börnin bezt». Bann
væri nýsloppinn úrskipbrotsnefndinni,
en
legði nú út á djílpið á ni'jan leik. Kvaðst
hann vona, að deildarmenn hefðu nú kynnt
Á 5. fundi efri þingdetidarlnnar,
8. dag sjer bænarskrána og skjölin, og ástæður þær,
júl/mánaðar, skýrði forseti frá, að fyrri þing- er þar væru færðar til. Vildi hann þá snúa
maður Húnvetninga hefði afhent sjer (rum- sjer að málinu sjálfu og laka fram fáein at1)arp til laga um löggilding verzlunarstaðar
riði málinu til upplýsingar.
Fyrst væri það,
við Bliinduð« í Húnavatnssýslu ; væri það að, ef hjer fengist upp nýr löggiltur verzlnú prentað, og yrði þvi Íltbýtt meðal þing- unarstaður.
mundi það ésegjanlega hægja
deildarmanna á fundinum.
fyrir öllum aðflutniDgum f austurhluta Húnavatnssýslu, og Nrði með því beinlínis hagnFYRSTA UMRÆÐA
aður fyrir 8 hreppa með 125 lögbýlum [ í efri deild alþingis.
sjálf bænarskráio
væri undirskrifuð af t 48
nöfnum - og einkum, er litið væri til hins
Á 7. fundi efri þingdeildarinnar,
10. mikla kostnaðar og tlmatafar, er langar kaup-
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sfaðarrerðir hefðu f för með sjer, þvi að
tíminn væri peningar, ekki síður fyrir bóndann en aðra. Svo væri annað það, að á leiðInní f kaupstaðinn (Skagaströnd) væru 3 vondar ár auk Blöndu, er men n optlega, einkum
haust og vor, yrðu að liggja við; f fyrra
hefði t. a. m. lest orðið að liggja við eina
þeirra 6 tfma f illviðri. En ef verzlun mælti
sækja á Blönduós, væri allt hægra fyrir.
Vildi hann taka til með flutning á laxi - en
helztu laxárnar væru allar fyrir innan Blöndu
- væri of langt að flylja hann lit á Skagaströnd, þar eð hann skemmdist og á svo
langri leið.
Fjölgun verzlunarstuða á hentugum stöðum vekti og verzlunarkeppni ; það
hefði reynslan sýnt. þegar nú væri litið til
Húnavatnssýslu,
þá væri þar að eins einn
verzlunarstaður með 2 sölubúðum, og hann
f norðasta hreppnum,
og hvað höfnina
snerti, væri hún hin argasta.
Hefðu þar t.
a. m. strandað 6 skip á hinum slðustu 20
árum, þar af 2 I fyrra-haust og I f haust;
af þessu leiddi þá lika það, að ábyrgðargjaldið hækkaði stórum fyrir skipin.
N II
hefði Húnaflóa verzlunarfjelag viljað byggja
á Skagaströnd,
og sótt um samþykki amtsins, sem herði óttazt fyrir, að höfnin væri
of rúmlítil,
ef þar væri fjölgað skipum enda yrði líka að bæta þar akkerum og festum, sem yrðu að vera þar til staðar, auk
þeirra, sem fylgdu skipinu, og væri það æðikostnaðarauki; fyrir þvi hefði verið skoðuð
skipalegan á Blönduós, og hefði hún reynzt
samkvæmt vitnisburði, er fylgdi bænarskránni.
f alla staði góð og tryggjandij svo að í hverju
stórviðrl væri skipum þar óhætt, þar sem
bæði botninn væri góður fyrir akkeri, og
straumurinn úr ánni drægi atlið úr sjóunum.
f haust hefði og höfn þessi verið rannsökuð
af herra G. Lambertscn, og sýndi vitnisburðurinn sig, hversu honum og skoðunarmönnunum hefði litizt á höfnina. Líka \'i1di hann
taka það fram, að það væri og náttúrurjettur, að tálma eigi frjálsum viðskiptum manna.
Alþingi hefði og áður verið fúst til að veita
líkum bænarskrám áheyrslu,
svo sem með
Lambhússund og Ilrákarpoll,
og vonaðist

hann til, að hið sama yrði bjer ofan áj ætt:.
aði hann svo eigi að orðlengja þetta frekar,
I þeirri fastri von, að þingið mundi taka málinu vel.
Ólafur Pálsson kvaðst vilja tala fáeia
orð, með því að hann ætti heima þar, er
bænarskráin kæmi fré, og væri þvi málinu
nokkuð kunnugur.
Gæti hann ekki annað,
en samþykkt það, er hinn heiðraði flutningsmaður bænarskrárinnar
hefði talað. Væri f
alla staði rjett hermt um torfærur þær, er á
væru fyrir þann hluta Húnavatnssýslu,
að
sækja verzlun sína á Skagaströnd, auk kostnaðarauka og tímaspillis.
Viðvíkjandi skipalegu I Blönduós herði hann, af þvi hann
hefði heyrt, að mál þetta væri f undirbúningi, spurt greinda formenn um það, og eptir þekkingu þeirra hefði það komið fram, a3
þar mundi miklu betri legubotn en á Skagaströnd.
Mundi því enginn efi á, að þetta
yrði mikill hagur fyrir hjeraðshúa.
Vild"i
hann þvi sem bezt mæla fram með þessu
máli.
Eiríkur Kúlá kmðst eigi geta verið
alls kostar samdóma hinum heiðraða flutningsmanni nje hinum 6. konungkjörna þingmanni.
Hann hlyti að vera á gagnstæðriskoðun, hvað þessa smákaupstaði
snerti,
þvi að reynslan hefði sýnI, að fjölgun
kauptaða hefði ýmsa galla og annmarka.
Að vísu játaði hann, að hægðarauki vær},
að hara kaupstaði á hverri vik, en um
gagn þeirra leyfði hann Iljar að efast.
Hvað það snerti, að verzlunarkeppni mundi.
aukast á þann hátt, ætlaði hann að reynslan mundi eigi staðfesta það.
það hefði
verið talað um, hre góð skipulega væri við
Brönduós;
að vísu væri hann sjálfur þar ókunnugur, en svo milið vissi hann, a>ð<hún;
lægi töluvert fyrir opnu hafi. Fluturngsmaðurinn herði sjálfur játað, að straumurinn Ú'
Blöndu mundi eigi eiga ati-litinn þátt it a3
skip hjeldust þar vel vi~; það gæti naumlega átt sjer stað, heldur mundi það mest
komið undir botninum, að hann væri góður. Eins og hann hefði áður tekið fram,
mætti vel vera, að slíkt yrði hægðaraúki fyrir
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bjeraðsbúa þar; en aptur vildi hann taka það
fram, að eigi þyrfli löggildingu
verzlunarstaðar þal' til þess, að þangað yrðu íluttar
vörur.
þar sem hinn heiðraði flutningsmaður heiði fært fram, sem ástæðu fyrir máli
sínu, að örðugleikar
væru á að flytja laxinn
til Skagastrandar.
þá kynni það að visti að
vera satt;
en hann kvaðst þá vilja spyrja,
hvort það gæti ekki einmitt orðið hvöt fyrir
hjeraðsbúa
til að I'jóða laxinn niður sjálfir.
Að öðru leyti vildi hann enn taka það fram,
að fjölgun smákaupstaða
drægi slæman dilk
á eptir sjer, auki munað og jafnvel örbyrgð
i sveitum, vissi flutningsmaður
það eins vel
og hann,
En gæti hann fullvissað sig um,
að, ef Blönduós yrði löggiltur verzluuarstaður, að Skagaströnd þá legðist niður,
væri
hann máske til með, að gera frumvarpinu
atkvæði sitt.
Torp Einarsson gat þess, að 10 ár hefðu
gengið til þess, að fá Skeljavík löggilta i þá
\ oru allar þessar ástæður teknar fram á móli
löggildillgunni,
og það tvöfuldur
i roðinu.
En þar sem þingmaður
Barðstrendinga hefði
mikillega efuzt IIlll, að verzlunarkeppnin
jykist ,ið (Iölgun kaupstaða,
þá ætti afleiðingin
af þvi að vera sú, að í Ileykjavik, þar sem
eru 16-17
verzlanir, sem líka verzla á Brákarpollí, væru langbestir
prísar,
en aptur á
móti í Strandasýslu,
þar sem eru 3 verzlunarst,tðir og stutt á milli, ætti að vera minnst
verzlunarkeppni
og vestir prtsar; en að þessu
ekki væri svo varið, sæist ar því, að Borgtlrðíugar færu opt kaupstaðarferðir
norður í
Strandasýslu;
það mundi þingmanninum
jafokunnugt og sjer; hann áleit lika eðlilegt, þó
kaupmenn
ættu hægra með samtök, þar sem
lllargir búa saman, en hinir, sem búa hverjir
í IJarla'gð við aðra, og óttast þvi, að verzlunarmellll
sinir fari tíl annara kaupmanna.
Ætlað] hann svo eigi að orðlengja
þetta frekar, því að flutningsmaður
mundi bæta \ið
því, er með þyrfti.
FlutlliflySTllrtðUl'
k vað þingmann Strandasýslu hala að mestu
leyti tekíð af sjer ómakið.
Ii vaðst hann [ró vilja svara
því, er
þingmaður
Barðstrendingu
hefði sagt
um

höfnina og strauminn,
að sjómönnnm
væri
fullkunnugt,
hve mikil áhrif straumar
gætu
haft á sjávurgung.
En þar sem þingmaðurinn hefði sagt, að eins mælti flytja þangað
vörur, þó eigi væri þar löggilt kauptún, hlyti
hann að álíta slíkt Ilutníngsleyll
mjög isjárvert.
Vissi hann dæmi til slíks.
IJilllnig
hefðu eitt sinn veri~ fluttar vörur frá Borðeyri á Sigríðarstaðaós;
hefði þá síðar frjetzt,
að keypt hefðu verið þar skærl, og hefðu
þá kaupmenn
frá Kaupmannahöfn
borið sig
upp um það, og amtið þvi næst skipað rannsókn í Strandaog Húnavatnssýslu.
Svona
væri nú með þessi Ilutníngsleyfl.
Hvað hitt
snerti,
að fjölgun
kaupstaða
orsakaðí, að
menn ríktust meira i munað,
þá vildi hann
taka það fram, að kvennfólkið,
og yfir höfuð
þeir, er slíkt girntust,
mundu hæglega geta
klúíest munaðarvöruna,
þótt lengra væri að
leita.
Líka fyndist sjer aumt fyrir skynsemi
gæddar verur,
sem manninn,
að geta eigi
stjórnað sjer sjálfir í því efni, því bágt mundi
verða að halda vörð á því, að enginn
sá
hlutur gæti orðið manni til skaða, sem væri
til mikils gagns.
En spurning þingmannsins
um það, hvort Skagaströnd,
Blönduós yrði
löggiltur verzlunarstaður,
mundi geta lagzt
niður, ga'lí hann engu spáð um að sinni.
Jún Hioltatir; kvaðst geta gefið nokkrar
upplýsingar
viðvíkjandi
einni mótbáru
frá
þiugmanni
Ilarðstrendinga,
nefnilega þeirri,
að siraumur úr á, mundi eigi hara nein veruleg áhrif
sjávargang.
Kvaðst hann sjálfur
hafa sjeð nær því ótrúleg
merki þess,
og
upplýsti það með sögu frá IJorlákshöfn,
þar
sem svo hefði staðið á, að skip hefði legið í
ofviðri, eins og þar hagar til, fyrir opnu hali,
undan Hvitúrosi,
og hefði þó hafzt vel við
að sögn sjálfs kapteinsins,
og hefði það án
alls eta verið að þakka straumnum
úr ösnum.
I'cgar nú hjer væri um góða höfn að
ræð", og um ba-narskrá
undirritaða
af 118
mönnum,
þá ætti þingið sannarlega
að taka
tillit til beiðni þeirra,
þar sem það með því
gæti gjört þeim mikinn kostnaðarljetli.
Að
fjölgun
kaupstaða
eigi skaðaði með tilliti til
prísauna, mætti sjá af því, að þar sem mjög
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er

á

væri langt á milli kaupstaða,

og eigi i annan I
ÖNNUR UMRÆÐA
stað að flýja, svo sem t. a. m. á Papés, þar
i efri deild alþingis.
væri mjög illa látið af prisum; honum virtust
því gildar ástæður mæla með beiðni þessari.
Á 8. fundi efri þlngdeildarlnnar, 12. dag
Eiríkur Kúld kvaðst alls eigi hafa getað júltmán.,
kom samkvæmt dagskránni
til annsannfærzt
af þvi, er hinn 5. kooungkjöroi
arar umræðu, frumv.arp tillaga vm löggildþingmaður
hefði talað um áhri.f strauma,
en ing verzlunarstaðaf' við Blönduó'.
yrði að halda fast við hina fyrri skoðun sína.
LandshiJfðingi kvaðst eigi efast UJR, að
flutningsmaður
væri sanníærður
um gag.• það~
Hann væri kunnugur hinum hörðustu straumum við Ísland, nefnilega á Breiðafirði,
og er gæti leitt af því, að Blönduós yrði löghefði reynslan eigi sýnt þar, að þeir hjálp- giltur verzlunarstaður,
Eigi kvaðst bann heldur
efast
um,
að
allar
þær
upplýsingar
og skíruðu skípum við leg u, þar sem mest "æri
undir boralnum komið.
Hitt mætti vel vera, teini, er komin væru fram af hans hálfu þessu
að árstraumur
hjálpaði til að bera
leir í máli til stuðnings,
væru á góðum rökulll
botninn.
Kvaðst hann og vilja spyrja, hvert byggð; mundi þetta,
eins og eðlilegt væri,
gagn straumurinn
mundi gjöra, ef skipið lægi hafa áhrif á skoðun deildarmanna
á málinu.
þó virtist sjer að ástæða væri til, þegar þess
Ilalt fyrir straumnum.
konar mál væru lögð fyrir þingið, að fela þau
Jún lljaltalín
sagði, að, ef þingmaðurþar eð ella
inn ekki tryði sjer, mundi hægt að leiða nefnd til nákvæmari rannsóknar,
þingvitni að þvi, að svo væri,
sem hann mundi hin heiðraða deild eigi geta nægilega
hefði sagt.
dæmt um og tekið tillit til allra kringumstæða
er þó
Stefán Eirikssot: sagðist eigi ætla sjer, og annara atvika, málinu viðkomandi,
yrðu
að
koma
til
álita,
ef
frumvarpið
yrði
að tala mörg orð í þetta sinn, en mundi þó
samþykkt
af
þinginu,
og
sem
stjórnin
einnig
mæla með frumvarpi þessu, er til kæmi, þar
frumsem hann ávallt hefði verið hlynntur slíku yrði að hafa tillit til við löggildingu
máli, þegar bann hefði sjeð gildar ástæður
varpsins.
Flutningsmaður
kvaðst í rauninni ekkfyrir þvi j og ættu þær sjer stað í þessu
máli, þar sem höfnin á Skagaströnd
væri við- erl hafa á móti því, að nefnd yrði kosin (
urkennd ófær, en víð Blönduós
góð, og það málið, en hann
skyldi þingsköpin svo, að
Að öðru
hins vegar líka bætti stórum úr nauðsyn hjer- málið gæti gengið fram án nefndar.
teyti
gæU
hinn
háttvtrti
forseti
skotið
því til
uðsbúa. Hefði þetta einmitt ljóslega sýnt
sig á Papés, þar sem nú eigi væri að sækja
alk væða deildarmanna.
Sighvatur
Árnason gat þess,
að það
lengra eu eins eða tveggja daga ferð, en
menn áður hefðu orðið að brúka viku eða væri nú f annað ski.pti, að hinnhæstvirU
hefði ráðið til að selja nefnd i
hálfan mánuð til kaupstaðarferða.
En þar landshöfðingi
málum, er enginn annar hefði ()J'ðjð til þess.
sem hinn háttvirt! á. konungkjörni
þingmaðFyndist sjer það og mjög hyggilegt,
því að
ur, hefði talað um hina illu prísa á Papós,
þá væri sjer eigi kunnugt
um það, að þar þÓlt málin í fyrstu kynnu að virðast einföld
og óbrotin, þá gætu þó, ef nefnd væri seu
væru verri prísar
en jafnvel i höfuðstað
landsins, enda yrðu kaupmenn
þar að fylgja til að íhuga þau, komið ( lj1)s ýmsar þær
stæður og atvik, er ættu að ráða um það,
prísum austurlands-kaupstaðaana.
Hinn háttForseti kva.ðst þá, fyrst fleiri tækju eigi hvort þau skyldi fella eða eigi.
virti
landshöfðingi
hefði
þannig
ráðið
til að
til máls, vilja skjóta þvi til atkvæða deildarselja
nefnd
f
mál,
el'
fyrir
skemmstu
befði
manna,
hvort frumvarp
þetta skyldi ganga
verið
borið
upp
hjer
á
þingi,
og
verið
fellt 1
til 2. umræðu,
og var það samþykkt með 8
yrði
hann
að
telja
það
mjög
vafasamt,
hvort
atkvæðum.
svo hefði farið, ef nt: fnd hefði verið kosin

á-
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ut að íhuga það betur; vildi hann þvi mæla
með, að nefnd yrði selt i þetta mál.
Flutningsmaður
sagðist,
eins og bann
hefði áður tekið fram, i sjálfu sjer ekkert
hafa á móti nefnd, en hins vegar ætlaði hann,
að það mundi ekki verða til annars, en tírnaspillis, og óþarft, þvi að opt hefðu samkynja
mál verið áður rædd á þingi;
kvaðst hann
eigi heldur sjá, hverjar
nýjar upplýsingar
nefnd sú mundi geta gefið; hann yrði að
ætla sig Fjálfan og hinn 6. konungkjörna
þingmann
kunnugasta
þessu máli, og hefðu
þeir þegar látið i tje allar þær upplýsingar,
er sjer virtist með þurfa þar að lútandi.
Þórður Jónas8en kvaðst eigi geta verið
þvi samdóma,
að þetta mál færi i nefnd;
sjer virtist rjettast,
að það færi eigi lengra,
en komið væri; það ætti það naumast skilið,
og hefði meira mót sjer, en með.
Fyrst og
fremst væri höfnin einhver sú lakasta, opin við
Húnaflöa,
rjett á borð við I\eflavik og Eyrarbakka,
og svo væri það rjett hjá sjálfum
gamla kaupstaðnum
Skagaströnd,
svo sem i
2 mílna fjarlægð.
Svo væri yfir höfuð síður en gagn að þessum smákauptúnum,
þar
væru aldrei neinar vörubyrgðir,
nema máske
á hálestunum,
en sem cptast nóg af brennivíni og óþarfa,
sem dræpi niður alla "elmegun, og leiddi af sjer armóð og skort.
Eiríkur Kúld tók það fram, að ef nú
endirinn yrði !lá, að nefud yrði sett, og hún
rjeði frá málinu, væri hann tilleiðanlegur
til,
að gefa atkvæði sitt fyrir nefndarkosningu;
en eptir þeim umræðum,
sem fram væru
komnar, liti eigi út fyrir, að IIVO yrði, og
mundi víst til titils fyrir sig, að spyrna á
móti broddunum.
Nú vildi hann þó gjarnan
hlynna að ílutnlngsrnanní
máls þessa, ef það,
sem hann færi fram á, yrði engum
til ógagns.
f því skyni vildi hann spyrja hinn
heíðraða þingmann,
hvort það mundi satt,
sem hann hefði heyrt,
að selveiði væri i
Blönduós, og ef svo væri, þá hlyti það að
eyðileggja hana, ef verzlunarstaður
yrði seltur þar við ósinn,
þar sem lagnaðarlíminn
væri frá fardögum til jónsmessu,
en þá væri
mestur umferðarlími.
Ef að nú þar að auki

prestakall
æUi þar ítak, þá gæfi
hana
eigi stutt
það,
að hið
opinbera
yrði
fyrir hallan um. Ef nú þetta þar á móti ætli
sjer ekki stað, þá kynni hann þó að sætta
sig við frumvarpið,
þótt margar ástæður þær,
er fram hefðu komið þ" iii stuðnings,
væru
i sinum augum barðla lítils verðar, einkum
þó i þeirri von, að Skagastrandar-kaupstaður
og hin hættulega
höfn þar legðist ,'ið það
niður með lImanum.
Torfi Einarsson
kvað það hafa verið
sagt, að höfnin við Blönduós ætti að vera
ófær, og engin sönnun þó færð fyrir því, að
svo væri.
Enda mætti virðast næsta ólíklegt,
að menn mundu svo almennt
hara farið að
biðja um verzlunarstað þar, er höfnin væri
óhafandi.
Spursmálinu
um selveiðina fyndist
sjer óþarfi að svara, því að liklega hefði hlutaðeigandi prestur gefið sig sjálfur fram, er þetta
hefði verið af ráðið nyrðra,
því að óneitanlega hefði það legið honum nær, en presti
vestan af landi.
Hvað kaupstaðinn
sjálfan
snerti, mundi reynslan bezt skera úr, hvort
hann yrði til gagns
eða ógagns.
Svo "Hdi
hann og taka það enn fram, að eigi stæði á
sama, hvort menn ættu langt eða skammt að
sækja i kaupstaðinn ; sig minnti ekki betur,
en hestleigan
hefði nýlega verið metin I rd.,
og gæti það gjört mikinn mun á kostnaðinum "ið kaupstaðarferðir.
Flutningsmaður
kvaðst
eigi þurfa að
svara spurnlngu þeirri um selvelðina , sem
beint hefði verið til sín;
hún svaraði sjer
sjálf.
Nafn prestsins að Hjaltabakka sjálfs
stæði undir bænarskránni
með hans eigin
hendi.
Að öðru leyti vildi hann vísa hínum
háttvirta
varaforseta
til landabrjefsins,
að
Blanda væri annað en Laxá, og alllangt milli
ésanna,
Loks kvaðst hann
vilja skjóta
því til hins háttvirta
I. konungkjörna
þingmanns, hvort það mundi eigi byggt á misheyrn eða misskilningi, er hann hefði sagt, að
höfnin við Blönduós væri ófær, þvi að allir vitnisburðir þvi viðvíkjandi færu i gagnstæða átt.
Jón Hjaltalin sagðist verða fastlega að
mæla fram með bl'.iðni þessari, er væri byggð
á bænarskrá
frá I Ml manns
og skoð ullar-
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~jörð, er farið hefði fram að tilhlutun sýslumanns, og lýsti þvi, að hötnln
væri góð.
það væri þó undarlegt,
að ,ilja ekki gjöra
fólki Ijettara fyrir. það væri skylda þingsins,
uð taka allt tillit til slíkrar bænarskrár. Kvaðst
hann samdóma hinum háttvirta landshöfðingja í þvi, að nefnd yrði sett, iii að yfirvega
málið nákvæmlega.
Kvaðst bann eigi leggja
sjerlega mikla áherzlu á selvelðina; það væri
alkunnugt, að selurinn eyðilegði alla laxveiði;
ætti hann, ef rjett væri, að eyðast með öllu
móti.
Stefán Eiríksson kvaðst eigi ætla nauðsynlegt að setja nefnd í málið, þvi að hann
byggist eigi "ið, að aðrar upplýsingar kæmu
fram, en þær, er lægju i sjálfri bænarskránni,
og væru ástæðurnar fyrir beiðni þessari ljóslega teknar þar fram.
En heilla ástæðan
fyrir beiðni þessari, sem hjer ræddi um,
væri sú, að sannanir væru nægar fyrir hendi,
að höfnin á Skagaströnd væri óhafandi, því eins
og tekið hefði verið fram við fyrstu umræðu í
máli þessu, hefðu þar orðið mörg skipströnd.
Hinn fyrsti konungkjöroi þingmaður hefði talað
um, að engar vörubyrgðir væru á þessum
smákaupstöðum.
En þingmaðurinn
kveðst
geta frætt hann um það, að t. a. m. á Papós og Djúpavog væru opt meiri vörubyrgðir,
en þar sem fleiri væru sölubúðir.
þannig
befði það verið i vetur, að á Seyðisfirði hefði
verið kornvörulaust, og væru þar þó 3 sölubúðir.
Flutningsmaður
kvaðst heyra það, að
nokkrir vildu, að nefnd yrði sett I málið; en
bann kvaðst eigi skilja, að hún mundi geta
gefið neinar upplýsingar fram yfir þær, er
komnar væru (ram frá Húnvetningum sjálfum,
nema ef vera skyldi það, að hún gæti upplýst það, sem hann hefði heyrt, að stundum
hefði verið kornlaust i höfuðstaðnum sjálfum,
þegar það hefði (engizl I smákaupstöðunum,
og virtist sjer þetta nægja mót því, sem sá
fyrsti konungkjörni
þingmaður
hefði sagt
um þetta atriði.
Forseti bar þá undir atkiæði deildarmanna, fyrst eigi fleiri tóku til máls, hvort
mál þetta skyldi ganga til 3. umræðu, og

var það samþykkt með 8 atkvæðum.
upþ á
því hafði verið stungið, að nefnd væri skipuð i þetta mál, en við atkvæðagreiðsluna
I)e\l sú uppástunga með 5 atkvæðum á móti
5.
þRIÐJA UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á II. fundi efri þingdeildarinnar,
t 5.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp
til laga um
löggildingu
verzlunarstaðar
vit' BliJ"nduós
í HúnavatnBBýslu.
Flutningsmaður
gat þess, að mál þetta
hefði verið svo ítarlega rætt við hinar 2
fyrri umræður, að sjer fyndist óþarft að fara
fleirum orðum um það, og vonaðist hann til,
að það væri öllum þingmönnum orðið svo ljóst,
að þeir með fullri sannfæringu
gætu gefið
atkvæði sitt fyrir þvi, en byrjuðu eigi á þvi
á hinu löggefanda þingi, sem hið ráðgefanda
þing eigi hefði gjört, að vera andvígir máli
þessu.
Þórður Jónasson kvaðst enn sem fyr
verða að vera frumvarpi þessa mótfallinn, og
vonaðist hann því til, að þingið ljeti það eigi
fá framgang, því sjer virtist það bæði óþarfi,
að löggilda verzluaarstað,
þar sem eigi væri
lengra en meðal-bæjarleið
i næsta kaupstað
og þannig að eins hægðarauki fyrir Cáa menn;
það væri þvi. míklsm efa bundið, hvort nokkur mundi verða til að byggja á sllkum stað,
og þegar þar við bættist, að Blönduós,
þar
sem höfnin, eptir því, sem sagt væri I skjölunum, væri hættuleg, rjett á borð við Keflavík eða Eyrarbakka, blasti við norðvesturátt og brimi, yrði hann af þessum ástæðum, að ráða frá, að þingið tæki málið til
greina eða mældi með því.
Flutningsmaður
kvað virðast svo, sem
hinnl.
kGnungkjörna þingmann langaði til,
að hjer yrði orðastríð,
og vildi eins og Pitt
sagði, búa
sjálfur stríð, ef aðrir gjörðu
það ekki, enda þyrni opt litið tilefni til að
gjöra bál úr litlum neista.
Ástæður þær, er
hann befði til fært, hefðu "erið ~næ$ta Ijett-
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vægar og Htill gaumur gefandi.
Hann hefði með því ljóslega hefði verið sýnt fram á hið
sem sje tekið það fram,
að höfnin væri ó- gagnstæða,
og að þar væri miklu betri lega
fær, en nú værl þráfaldlega búið að sýna en á Skagaströnd;
hann kvað að vísu engan
það, samkvæmt
skýrslunum,
að hún væri vera kominn hjer tll að spá, en það gæti
góð; en látum hana nú vera svo vonda sem; þó hugsast, að svo færi, að þegar byggingar
hún vera vildi, þá mundi enginn glæpast á færu að fyrnast á Skagaströnd,
þá yrðu þær
henni,
svo að það væri þýðingarlaus
mól- fluttar á Blönduós, ef þar yrði selt kauptún,
bára, enda sæist það af s-kýrslu agents LambÞað hefði og verið of lítið gjört úr því, hve
ertsens,
að höfnin væri álitin betri en ekki mörgum þessi kaupstaður
mundi verða að
verri en I Keflavík, sem hefði löggiltan verzl- gagni, því það væru ekki færri en 2/3 hlutir
unsrstað,
hvað þá Skagaströnd og EyrarHúnvetninga,
sem peua yrði til stórrar hægðbakka.
ar; þar hjá væri verzlun á Skagaströnd
i
Benidikt K".istjánBS6n kvað mál þetta nú sumu falli svo að eins löguð,
að sá kaupkomið til 3. umræðu, og hefði hann eigi áð- staður vist ekki hefði illt af þvi, að fá nábúa
ut tekið til máls í því. Hann væri að vísu við hlið sjer.
Vonaðist hann því til, að þingókunnugur
á þeim stað, er hjer ræddi um, menn veittu máli þessu lið sitt.
en hann yrði þó að mæla fram með máli
Eiríkur Kú!d kvaðst verða að játa það,
þessu; þvi þegar það og yfir höfuð verzluneins og áður, að hann væri eigi mjög hlynntmál værl skoðað frá almennu sjónarmiði,
þá ur slíkum málum sem þessum.
Hinn heiðryrði hann að álíta, að kaupmenn og bændur
aði framsögu maður hefði ætlað,
að enginn
hfytÐ að vita bezt, hvað hagaði í þvi efni, en !Deð góðri sannfæringu
gæti mælt á móti
eigi þfng eða stjórn.
Annað mál væri það, þessu máli, en hann yrði að biðja hann að
að þing og stjórn
b!utaðist
til um það, að rorláta sjer,
þó sannlærlag
sín færi eigi i
eigi yrði örðugri tollheimta,
en verið hefði, sömu átt, Hinn I. konungkjörni
þingmaðlH'
og að séuvarntr
þær, sem lögleiddar yrðu, hefði máske gjört vel mikið úr þvi, hve ill
værn gjÖTðar kostaaðareemar! og umfangs- höfnin væri; en það væri annað atriði i máli
meiri.
Yfir höfuð áliti hann æskilegt
að þessu, er væri eigi nægilega skýrt; sig minnti
taka öll éhagkvæm bönd ar versluninni;
mað- að stæði í bænarskránnl,
eða þá að' einhver
ur ætti slzt að sporna móti því. En hvað kunnugur her.ði- sagt, að lendingin væri stórþað snerti, að veita eingöngu
uppsígiingargrýtt, og ef nú svo væri, vildi hann spyrja,
leyfi, þá yrði hann
að ætla, að það væri hvort ekki mundi
kosta töluvert
að ryðja
mörgum 1I00UiJörkum bundið; það legði hapt hana, en flutningsmaður
mundi [áta, að vond
á verzlunlna,
þar sem menn eigi gætu fyrir lending vært hiættuleg.
Hið eina dæmi af
fram gjört neina k4upsamnmga,
nema om liskiskútonni,
sem framsögumaður
hefði tilþunga vöru og nauðsynjavöru.
Svo gæti og fært til ágætis hófninni, sannaði ekki mikið.
-slikt leyft hart margt tleira óþægilegt
I fOr "En þl'ált fytir þetta kvaðst hann þó mundu,
með sjer;
6t ar þvi gætu 'I'lsið m~þrætu;,
ef til vildi, sætta sig viðfrutD'Y31'pið, ef spáog að farið yrði kringúm lögin.
Ætlaði haoo dómur hins 6.konungkjörna
þiagImlons-gæ(i
svo eigi alHen!!1afrebr
umræðarner um þettarætzt,
að Skagaströnd
legðist þá niður með
mál, en kvaðst mundu gefa þvi" afkvæði sitt, tímanum,
Að öðru leyti tæki bann enn
er til kæmí,
(ram þá skoðun sina, að öll fjölgDn smáÓlafur Pat"on kvaðst, afþvl hann væri kaupstaða væri mjög Iskysgileg;
það væri
nr' þvi bj1lraði,er
málið væri frá kom~ð; &g múke hægðarauki
fyrir .fáeina menn,
en
þe\kti n'Okkuð' til,ælla
að mæla með þvi, hins vegar eigi Iii annars,
en auka munað
enda ætti það og skilið, að hlynnt
væri að og örbyrgð manna á milU. GæU haoll fært
þvI. það mundi vera byggt á' misminoi,
er þesl ljóst dæmi, sem framsðgumann!
sjálfsagt hefði' verið, að Mfnin væri hin versta;
sagt væri fum,ulmugt,
en bann mundi vist

160

ekki .mlsvtrða,
hjer.

þó hann

til færði það eigi síðustu 20, árum farizt þar 6 skip, 4 um
haust óg 2 um vor; kaupmenn hefðu þvi
Flutnirtgsmaður kvaðst raunar eigi þurfa lýst þvi yfir, að þeir mundu alls eigi framar
að svara þessu miklu; hann þyrfti eigi ann- senda þangað vöruskip um hausllima, þess
að en að biðja hinn beiðraða þingmann, að vegna gæti eigi hjá þvi farið, að tilílnnanspyrja agenlinn, hvernig til hagar, ef hann legur vöruskortur yrði í sýslunni; á hinn bógekki tryði sjer. Hann gæti sagt honum, að inn væri yfir margar ár að sækja til Skagaþað þyrfti að byggja eina bryggju, og vör strandar, og meðal þeirra væri Blanda ein
væri þar skammt frá, er lítið kostaði að ryðja. hin hættulegasta, enda hefði margur misst í
Að þetta eina dæmi af skipinu, er hann herði henni lífið, en þó fleiri látið eigur sinar.
tekið fram, sannaði eigi neitt, því gæti hann Hann vonaðist þvi til, að þingið mundi líta á
ekki verið samdóma, þvi ekki þyrfti nema mál þetta með góðgirni, og að hann þyrfti
eitt dæmi til að sýna og sanna, hvort leir eigi að fara fleirum orðum um það, en óskeða grjótbotn væri á einni höfn. En hann aði að eins, að það gengi til 2. umræðu.
gæti eigi spáð í eyðurnar um það, hvort
Var það þá samþykkt nær í einu hljóði,
Skagastrandarkaupstaður
færðist á Blönduós, að mál þetta gengi til 2. umræðu.
ef þar yrði löggilt kauptún. Vildi hann svo
ekki fara fleirum orðum um mótmæli þau, er
fram væru komin.
ÖNNUR UMRÆÐA
Fyrst eigi fleiri tókn til máls, bar forf neðri deild alþingis.
seti frumvarpið undir atkvæðl deildarmanna,
og var það samþykkt með 8 atkvæðum. ForÁ 19. fundi neðri deildar alþingi», 24.
seti lýsti því þá yfir, að frumvarpið þannig dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
samþykkt yrði sent forseta neðri deildarianar. til 2. umræðu frumvarp til laga um löggildingu BZöllduóss til verzlunarstavar.
Páll bóndi Pálsson kvaðst við I.
FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á t 7. fundi neðri deildar alþingis, 21.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið til t. umræðu frumt,arp til laga um
löggildingu verzlunarstaðar
Húnavatnssýs[u.

við Blönduðs

í

umræðu málsins hafa tekið fram allar ástæður
fyrir frumvarpi þessu, og með þvi að það
hefði eigi orðið fyrir neinum mótmælum af
deildinni, og hann vonaðist eplir, að þingmönnum hefði eigi síðan snúizt hugur, þá
sæi hann eigi áslæðu til, að hara upp aptur
þær ástæður, er hann væri búinn að koma
með, nje að lengja umræðurnar um þetta
mál meira.
þá var frumvarpið lesið upp og samþykkt
f einu hljóði, og sömuleiðis að málið gengi
til 3. umræðu.

Páll bóndi Pálsson kvaðst við mál þetta
riðinn, og vildi þvi fara fáeinum orðum um
það.
Hann ímyndaði sjer, að þingmenn
hefðu kynnt sjer bænarskrár og skjöl málinu
viðvíkjandi, sem lögð hefðu verið fram, er
skýrðu frá ástæðum þeim, sem frumvarpið
væri byggt á; eins og mörgum væri kunnþRIÐJA UMRÆÐA
ugt, væri að eins 1 verzlunarstaður í Húnaf neðri deild alþingis.
vatnssýslu; hann væri á öðrum enda sýslÁ 21. fundi neðri deildar alþingis, 27.
unnar; það væri nefnilega Skagaströnd, með
tveim sölubúðum, en einni höfn, er væri orð- dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
in svo alræmd, að enginn lausakaupmaður til þriðju umræðu frumvarp tillaga um lögþyrði þangað að fara, enda hefði á hinum

161

gildingu verzlunarstaðar
við Blönduós í
Húnavatnssýslu.
Varð engin umræða, og var frumvarpið
llamþykkl með 20 atkvæðum gegn I, og kvað
forseti það mundu verða sent landshöfðingja.
Var það nú svo látandi :

LÖG
um löggildingu

verzlunarstaðar

við Blönduós

gildur verslunarstaður
við Blönduós f Húnavatnssýslu,
og skal þvi leyft frá þeim Uma
að byggja þar sölubúðir
og hara þar fasta
verzlun,
með þeim skilmálum,
er segir í
opnu brjefi 28. desemberm.
1836, og mega
einnig innlendir
og útlendir
lausakaupmenn
koma þangað til verslunar, þegar þess er gætt,
sem um það efni er ákveðið I nefndu lagaboði og I lögum 15. apríIm. 1854 3. grein.

f Húnavatnssýslu.
Frá

1. janúarmán.

1876 skal vera lög-

XIV.
FRUMVARP
til viðaukalaga við Jónsbókar
landsleigubálks
56. kapítula, um friðun
(Flutningsmaður
B. Krlstjánsson,
I. þingmaður þingeyinga).
I. grein.
Lax skal friðhelgur hverveina fyrir alls
konar veiðibrellum
og veiðivjelum frá I. degi
septembermánaðar
til 20. dags malmánaðar
ár hvert.
2. grein.
Enginn skal leggja net, eða garða, eða
aðrar fastar veiðivjelar lengra en út I þriðjung vatnsfarvegar.
þá vatn er minnst, enda
Elje eigi vatn dýpst,
þar sem net, garður,
eða veiðivjel liggur.
Eigi má öðruvlsi veiða, þótt einn eigi á,
eða hún renni I fleiri kvlslum.
3. grein.
Eigi má leggja net eða veiðivjel I ósa
eða úti fyrir þeim I stöðuvötn,
eða sjó, þar
sem lax gengur,
svo för hans sje hindruð
að miklu.
4. grein.
Enginn má á nokkurn
háU fæla lax frá
að ganga I völn eða ár, eða upp að þeim,
og spilla með þvi veiði; enda skal hverjum
manni heimilt,
að skjóta seli og styggja I
veiðiám og ósum, þar sem lax geogur.
5. grein.
Engar veiðivjelar,
net, eða veiðibrellur
má við hafa, er taki smálax, þar sem meiri

á lax].

er laxveiði,
en silungsveiði ; og skutu þyl
veiðiáhöld vera svo gjörð,
að smálax gangi
( gegnum þau.
Skulu möskvar föllum
riðuðum veiðarfærum
eigi vera minni, þA votir
eru, en 9 þnmlungar
ummáls, og milli ríma
I grindum, sem ( veiðivjelum eru hafðar, skal
vera svo mikið bil, að lax, sem er 9 þumlunga gildur, geti smogið þær.
6. grein.
þegar svo hagar til á einhverjum
stað,
að brýn nauðsyn
sje til þess,
að breyta f
einhverju þ\'f, sem fyrir er mælt f 2. til 5.
greinar laga þessara,
eða ákveða þurfi nákvæmar um veiðar, en gjört er f þeim, skal
sýslunefnd
eptir tillögum sveitanefnda
gjöra
það; en þó svo, að grundvallarreglum
þeim,
sem settar eru um friðun laxins og frjálsa
göngu, sje I. engu haggað.
7. grein.
Brjóti nokkur lög þessi, skal hann sæta
sektum
frá 2 krónum til 20 króna, og a3
auki I krónu sekt fyrir hvern þaon lax, er
hann veiðir ólöglega; enda veiðir hann þeim,
er hann hefur spillt veiði fyrir.
ön ólögmæt veiðiáhöld
skulu upptæk,
og ólðgtegir
veiðigarðar
óhelgir.
Þá skal og sá, sem
ranglega veiðir, bæla þeim, sem baun hefur
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splllt veiðI fyrir,
skaða allan eptir mati 5
óvilballra dómkvaddra manna.
8. grein.
Uppljóstarmaður
á þriðjung
sekta
og
andvirðis
ólöglegra
veiðineta og veiðivjela
en tvo hluti á sveitasjóður,
þar sem veiði
befur ,erið spillt.
9. grein.
Mál um brot gegn lögum þessum eru
opinber lðgreglumál.
þó má sá, sem fyrir
sökum er hafður, sleppa hjá málssókn,
ef
hann játar þegar brot silt og greiðir sektir
og skaðabætur allar að fullu eptir þvi, sem
lögreglustjóri
ákveður.
Rjett er og, að sá,
sem fyrir skaða hefur orðið af ólöglegri veiði
annara, reki málið sem einka-Iögreglumál.
10. grein.
Lög þessi öðlast gildi
L dag júlímánaðar 1876.

Á 32. fundi efri þingdeiIdarinnar,
9. dag
ágtistmánaðar,
skýrði forseti frá, að til sín
væri komið frá fyrra þingmanni Þingeyinga
frumvarp
til viðaukalaga
við Jónsbókar
ltJndsleigubálk. 56. kapítula um friðun á
laxi, og Ijet hann út býla því meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
, efri deild alþingis.
Á 33. fundi efri þingdeildarinnar , 10.
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til fyrstu umræðu
frumvarp til
viðaukalaga
við Jónsbókar land.leigubálks
56. kapítula um friðun á laxi (Flutningsmaður Benidikt Kristjánsson
I. þingmaður
þingeyinga).
Flutningsmaður
gat þess,
að þetta
málefni,
er hjer ræddi um, hefði þrisvar
áður verið rætt á þingi, og hefðu þingmenn
auðsjáanlega
þá gjört sjer
mikið
ómak fyrir málinu,
enda
þótt árangurinn hefði orðið
minni,
en búast
hefði
mátt við.
Vegna þessa fyndi hann eigi

ástæðu til að fara mörgum orðum um þetta
frumvarp, er i tlestum atriðum færi í sömu
stefnu og þau hin fyrri, er verið hefðu fyrir
þinginu.
þó mundi þetta frumvarp, er hjer
lægi fyrir, mest líkjast frumvarpinu,
er vorið
hefði fyrir þinginu 1867, enda hefði sjer
fallið það bezt 'geð.
Að því er þetta málefni sjálft snerti, þá hefði það einungis inni
að halda aðalreglur
eða grundvallarreglur,
er friðun laxins ætli að byggjast á. Hann
kvaðst nú ganga að þvi vísu, að sumt mælti
máske betur fara,
en hjer stæði,
en hann
bæri það traust til hinnar heiðruðu deildar,
að hún íhugaði málið með· einlægni og alvöru, og leiðrjelti það,
er leiðrjetta þyrfti.
Hann vildi geta þess, að I hinum eldri frumvörpum þessa efnis hefði ein aðalákvörðllnin
verið S(I, að taka til greina Sabbalhshe!gina,
en hann hefði ekki ætlað það nauðsynlegt,
enda heyrði slíkt til helgidagalögunum,
ef
það ekki álitist nauðsynlegt til ítarlegri friðunar fyrir laxinu,
sem hann kvaðst ætla að
eigi væri þörf á, ef í engu væri dregið úr
þeim ákvörðunum,
sem gjörðar væru I frumvarpinu.
Að öðru leyti ætlaði hann eigi að
tefja tímann með þvi, að færa ástæður fyrir
þvi, sem að sinni hyggju mældi fram með
sjer sjálft.
Ólafur Pálsson sagðist hafa áður verið
viðriðinn þessi mál, og þekkti því nokkuð til.
Viðvíkjandi
þessu frumvarpi
yrði hann að
láta þá skoðun sína I ljósi, að sjer þætti það
fara' góða stefnu yfir höfuð, og enda þótt það
kynnu að finnast á þvi hjer og hvar töluverðir
gallar eða eitthvað óglöggt orðað, þá ætti slzt að
fella málið fyrir þá sök; það væri auðvelt
selnaaað laga slíkt með breytingaratkvæðum.
Þar sem sjer því þætti málið í aðalefninu gott, vildi hann gefa því meðmæli sin.
Sighvatur
Árnason
sagðist
ekki ælla
að fara langt út 'þetta
mál að sinni, og
ekki út í einstakar
greinir
þess,
með þvi
það líka ekki ætli við á þessu stigi málsins; en
vildi geta þess lauslega, að sjer þætti frumvarp þetta hjer og hvar þurfa lagfæringar
við eptir þvi, sem hjer hagaði, t. a. m. 2., 3.
og 4 grein; mundi hann seinna til taka það

163

nákvæmar.
Að öðru leyti vildi hann gjarnan styðja málið.
Stefán Eiriksson
sagði,
að þetta mál
hefði fleirum sinnum verið fyrir þinginu, og
virtist það að vera áhugamál,
að minnsta
kosti þeim, er laxveiði hefðu.
En hann væri
hræddur um, að hjer ætti við mótbára sú,
er og svo hefði verið áður hreift gegn slíkum málum, að of nærri væri gengið eignarrjelli manna,
þar sem t. a. m. f 4. grein
væri hverjum
manni gjört heimilt að skjóta
seli og styggja f lax-veiðiám.
Þetta mundi
beint á móti stjórnarskránni,
er segði, að
eignarrjetturinn
.væri friðhelgur.
Vildi hann
taka Iii dæmis,
hversu þessi ákvörðun væri
ísjárverð ; hann vildi taka til dæmis Ötrusá,
þar sem
bæði væri sel veiði og laxveiði.
Prestinum
í Arnarbæli mundi þykja það hart,
ef selurinn, sem látraði sig í Ölfusá,
væri
hrakinn þaðan burt með skotum,
þar sem
þetta
væri allmikil ábataveiði
fyrir hann.
En að öðru leyti,
fyrst málið sýndist vera
áhugamál þeim, sem laxveiði stunda, þá væri
nauðsynlegt
að fá góð lög um það.
En
þetta frumvarp
gæti hann eigi aðhyllzt, eins
og það lægi fyrir, og mundi því greiða atkvæði móti því.
Jón Hjaltalin sagði,
að það væri öldungis nauðsynlegt
að friða miklu frekar, en
gjört væri, um laxinn hjer á landi.
Menn
vissu, hvernig það hefði gengið til hjer.
Fyrir
nokkrum árum hefði rjett verið búið að eyðileggja laxveiðina í Elliðaánum.
Út af dæmi
því, er þingmaður
Skaptfellinga
hefði tekið
til að hlynna að selnum,
sem honum þætti
svo vænt um, vildi hann minna hann á, að
hjer væri eigi um einstakra
rjett að ræða.
þetta væru almenn lög, gefin til almennings
heilla.
Hver einstakur
maður herði að vísu
sinn einstaklega rjett, en eigi að síður hefði
hann ekkert leyfi til, með þessum rjelti sín ...
um að spilla fyrir almenningsgagni.
þingmanni þessum hefði þannig þótt það hart
fyrir hönd prestsins
i Arnarbæli,
að skjóta
selinn í Ölfusárósí,
En hann kvaðst þá vilja
spyrja hann, hvort það væri eigi eins hart og
harðara
fyrir ótal búendur með fram ánni,

sem gætu haft mjög mikla laxveiði, ef selurinn i ósnum hamlaði
eigi svo mjög göngu
hans.
Auk þess væri laxinn,
einkum á
síðari árum, mörgum pörtunum
arðmeiri en
selurinn, þar sem nú þyrfti fáa laxa til þess
að vega móti korntunnunní,
og vissu allir,
hvað hún kostaði.
Aðalaugnarnið
þessara
laga væri og ætti að vera það,
að vernda
sem bezt almenningsgagnið,
þvi að það ætti
að sitja í fyrirrúmi.
Menn þyrftu því ekki
að taka sjer svo nærri,
þó þessi vargúr og
landeyða,
selurinn,
væri skotinn,
og það
jafnvel flæmdur hvervetna á braut.
Ásgeir Einarsson
kvaðst
vilja spyrja
þingmann Rangæinga,
hvað það væri i 2.,3.
og 4. grein, er hann eigi gæti fellt sig við.
Sighvatur
Árnason sagðist þá ætla að
svara nokkrum
orðum spurningu
þeirri,
er
hefði verið beint að sjer frá þingmanni
Húnvetninga.
Sjer virtist þá í 3. grein, þar sem
talað væri um að leggja eigi net eða garða
lengra
en f þriðjung
vatnsfarvegar,
það
ekki vera samkvæmt
þeim laxveiðilögum,
sem hann hefði sjeð,
þvi að epir orðunum
yrði það eigi skilið öðruvísi,
en að meint
væri að leggja
einungis f þriðjung
vatns
öðru megin;
að minnsta kosti tæki það sig
eigi skýrt út, að meint væri beggjamegin
þriðjungur
valnsfarvegar,
og þætti sjer þvi
hjer of skammt farið.
t 3. grein þætti sjer
ónákvæmni i orðunum:
IISVO för hans (laxins)
sje hindruð að miklu
Slíkt væri of óákveðið. Svo væri 4. grein með selaskotin.
Væri
hann þar samdóma þingmanni
Skaptfellinga,
að sltkt gæti beinlínis
gengið í berhögg við
eignarrjett
manna.
Hann vildi taka dæmi,
þar sem einn maður ætti land að árós,
og
annar ofar; í ánni væri bæði laxveiði og selveiði; selveiði f ósnum, sem vant væri, fremur en laxveiði.
Mundi þá eigi vera ösanngjarnl, að flæma burtu og spilla allri selveiði
manns þess, er land ætti að ósnum, jafnvel
þó engin laxveiði væri þar.
þessum atriðum
yrði því að breyta, og mundi hann eigi ella
geta gefið frumvarpi
þessu atkvæði silt.
Ásgeir Einarsson sagðist vel geta verið
samþykkur því, eins og líka tekið hefði verið
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fram, að bæta þyrfti laxalögln. En á hinn
bóginn virtist sjer hjer færzt of mikið i fang,
enda hefði hann áður látið skoðun sína f
ljósi á þessu máli.
Um árið hefði hann
sent bænarskrá til þingsins viðvíkjandi þessu
máli, og þar hefði hann tekið fram hin helztu
atriði, sem honum hefði þótt mest nauðsyn
á að breyta; þessa bænarskrá hefði þingið
gjört sjer þá æru að láta prenta, og gæti
hver lesið hana þ\'í, er vildi, ef hún þætti
nokkru nýt. Svo hefði hann líka mælzt til
við menn þá, er hefðu laxveiði í Húnavatnssýslu, þar á meðal prestinn á Hjaltabakka,
að gefa sjer upplýsingar viðkomandi laxveiðinni, jafnframt í sambandi við selveiðina, og
hefði bann skýrslu um það efni heima hjá
sjer frá þessum presti; ef nú yrði selt nefnd
í málið, væri hann fús á að láta henni
skýrslu þessa f tje. þingmaður Rangæinga
herði bent á galla í 2., 3. og 4. grein, og
ætlaði hann það vera yfir höfuð rjett athugað. Í 5. grein þætti sjer viðsjáI ákvörðun,
þar sem sagt væri, að engar veiðivjelar mætti
við hafa, er tækju smálax, þar sem meiri
væri laxveiði, en silungsveiði.
þetta væri
nokkuð óákveðið, og gæti hæglega risið ágreiningur af þvi. Eins þætti sjer vanta ákvörðun um, hversu langt skyldi vera bilið
milli rímanna I veiðivjelunum. Svo þætti sjer
og möskvastærðin vera hið minnsta, er til taka
mætti. Þar sem talað væri um, að sá, er
ranglega veiddi, skyldi dæmast til skaðabóta
eptir 5 óvilhallra manna mati, þá vissi hann
eigi, hvers kyns dómur hjer væri meintur;
kviðdómur eða eitthvað annað. Enn stæði
hjer: -enda veiðir hann þeim, er hann hefur
spillt veiði fyrir.. þessi ákvörðun mundi ekki
verða góð viðfangs, þvi að þegar margir ættu
hlut í veiðinni, yrði vist opt bágt að greina
sundur, hve mikill hluti hverjum heyrði. Yfir
höfuð virtist sjer rjettara að byrja með þvi,
að gjöra litlar breytingar, en sem maður,
þegar til framkvæmdanna kæmi, gæti haldið
vörð á, heldur en að ætla að fara að grípa
út fyrir allar æsar.
Og um 4. grein hjer
væri það sannast að segja, að hún gæti varla
komizt að, nema um steypt væri Jónsbókar

lögum, veiðilögum, stjórnarskránni og náttúru-rjettinum.
Hefði laxveiða-frumvarpið
árið 186? náð fram að ganga, hefði þvi líklega verið þökkuð hin góða laxveiði árinu
eptir; en það gæti nú eigi, sem allir vissu,
haft nokkurn stað, enda hefðu efgi frá þeim
tíma heyrzt neinar umkvartanír j þessa átt.
þess vegna þætti sjer ráðlegra að fara ekki
of langi. En þar sem hjer væru innan um
góð atriði, vildi hann, að málinu yrði sinnt,
og látið ganga til annarar umræðu, og þá
sett nefnd í það.
Flutningsmaður
sagðist ekki ætla að
lengja umræðurnar að sinni. Málið væri nú
til fyrstu umræðu, og yrði því einungis talað
um það í heild sinni.
Hjer væri að eins
að ræða um að fá heppileg lög í þessari
grein. það væri vist um það, að í eldri lögum
væri lagður góður grundvöllur; og mundi
þetta frumvarp ekki fara svo langt út fyrir
þennan grundvöll. Sjer virtist vera full ástæða
fyrir þingið að hlynna að þessu máli, þvi að
hjer væri að ræða um hina mestu arðsemi
á landinu, að undantekinni dúntekjunni og
eggvarpinu,
og þessi arðsemi væri alveg
komin undir þvi, að menn notuðu hana skynsamlega.
Annars gæti afleiðingin orðið sú,
að sá, sem væri ríkastar i hjeraði, gæti með
ofsalegri og óskynsamlegri veiðiaðferð dregið blessunina,
sem guð herði einnig gefið
hinum fátækari og minni máttar, frá þeim,
um leið og hann líka skemmdi fyrir sjálfum
sjer, svipti sjálfan sig blessualnní,
það hefði
nú verið fundið að ýmsu í þessu frumvarpi,
einkum að þvi, er snerti sjerslaklegt ástand
á ýmsum stöðum, sem misjafnlega hagaði
til.
En 6. grein frumvarpsins slæg i einmitt
varnaglann við þessu, þar sem sýslunefndum
á hverjum stað væri gefið vald til að breyta
til frá reglunum í 2. - 5. grein, þegar það
væri nauðsynlegt sakir þess, að sjerstaklega
hagaði til, þannig, að eigi væri þó vikið frá
aðalgrundvelli þeim, er frumvarpið væri byggt
á. Það hefði verið stungið upp á nefnd I
málinu, og þó hann raunar sæi ekkert á
móti þvi, þá mundi það óþarfi, því að .mál
þetta; o: laxamálið, hefði áður verið vandlega
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íhugað og rætt áður á þingum. En umfram
allt treysti bann binni heiðruðu deild til að
sinna af alvöru þessu velferðarmáli landsin •.
Torfi Einaf'88on sagði, að að vrsu mundi
mega segja, að það væri líkt og að fara f
geitarhús að leita sjer ullar, ef nokkur byggist við að fá hjá sjer upplýsingar f þessu
máli, því að hano væri ókunnugur laxveiðum.
En hann hefði verið áður á þingum, er mál
þetta hefði verið rætt, og hefði hann litið svo
tíl þess, að það mundi vera eitt af þeim, er
ekki væri auðvelt að færa margt til bóta.
það væri einmitt meinið f þessu máli, að
það bagaði svo fjarska-misjafnt til á hverjnm staðnum, einkum stærðin á ánum. þella
væri þvr að sinni hyggju mesta vandamál, og
sjálfsagt að selja nefnd ( það.
Stefán Eirík'Bon
sagðist ætla að geta
þess út af því, er binn 3. konungkjörni þingmaður hefði sagt, að sjer væri ekki kunnugt,
að meon notuðu laxveiði fyrir sunnan Arnarbæli, heldur ofar með ánni, 1. a. m. á
Laugardælum og þar upp frá, og væri það
víst, að nógur lax væri þar fyrir; svo það
sýndi þó, að laxinn kæmist upp eptir ánni
fyrir selnum, sem þingmanninum væri svo
afarilla víð,
Jón I1jaltalín sagðist að eins ætla að
segja þingmanni Skaptfellinga eina stulta sögu.
Bann hefði talað við einn alkenndan laxveiðamann frá Skotlandi, sem hefði verið fyrir
auslan og sjeð þessar ár, Ölfusá og Þjórsá,
og hefði hann sagt við sig: "Ef þessar ár
væru friðaðar, veit jeg ekki, bversu mikils
virði þær gætu orðið. Jeg er sannfærður
um, að þær gætu orðið hin mesta auðsuppspretta •• það væri auðvitað, að laxtetrið gæti,
eins og þingmaðurinn segði, sloppið upp hjá
selnum, en ekki nema á stangli og með
böppum og glöppnm. Þess vegna ítrekaðl
hann það aptur, að það væri mesta nauðsyn,
að út rýma þessum vargi og laxeyðanda úr
öllum árkjöptum.
Eiríkur Kúld sagði, að hinum háttvirta
5. konungkjörna þingmanni hefði vist gleymzt
það; að til væri lagaboð, er bannaði honum
og hverjum öðrum að skjóta einu einasta

skoti á sel á Breiðafirði, og þar væru þó
árösar, og enda lax I sumum þeirra; og !ika
það, að það væri beint á móti stjórnarskránni,
þannig að skerða eignarrjett manna, eins og
frumvarpið færi fram á.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og bar forseti undir atkvæði deildarmanna, hvort málið
skyldi ganga til 2. umræðu, og var það samþykkt með 10 atkvæðum, og með 7 atkvæðum var samþykkt, að þriggja manna nefnd
skyldi selja f máJil)'
Fyrir þeirri kosningu urðu:
Benidikt Kristjánsson með 8 atkv.
Ásgeir Einarsson . 4Ólafur Pálsson • • 4t nefndinni var Ólafur Pálsson kosinn
formaður,' en Benidikt Krisljánsson--akrifari
og framsögumaður.

NEFNDARÁLIT
um frumvarp Iii viðaukalaga við Jónsbókar
landsleigubálks 56. kapflula, um friðun á laxi.
Hin heiðraða efri deild alþingis hefur
kosið oss undirskrifaða til að íhuga og kveða
upp álit vort um frumvarp til viðaukalaga
við Jónsbókar landsleigubálks 56. hp. um
friðun á laxi. Höfum vjer áll fundi með oss
til að ræða þetta mál, og látum nú uppi álit
vort á þessa leið:
Nefndinni kom allri ásamt um, að nauðsyn bæri til þess, að lög væru getin um
þetta erni, sem varðar svo mjög áríðandi
atvinnnveg landsins.
Einnig áleit nefndin,
að frumvarpið væri yllr höfuð vel úr garði
gjört.
Að eins befur nefndinni þótt betur
fara, að gjöra nokkrar smábreytingar á hinum einstöku greinum frumvarpsins, og skulu
þær hjer taldar:
J. grein óbreytt.
Við 2. grein. Seinni hluti annars málsliðs greinar þessarar: aeða hún renni I fleiri
kvíslum» faUi burt.
Við 3. grein. Orðin: ~í ósa eðali falli
burt, og I staðinn fyrir orðið -þeim» komi

«ösa-mynnum " .
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Við 4. grein. Aptan við «gengur» bæt.ef eigi eru þar friðlýst selalátur ••
Við 5. grein. Orðin: aþar sem meiri
er laxveiði en silungsveiðifalli burt. t
staðinn fyrir orðið -riðuðum. komi: .riðn-

opið um sólarhring hvers sunnudags allan
veiðitimann.
En sje á i tveim kv/slum, skal
önnur ógirt;
ef einn eða fleiri eiga veiði
fyrir ofan, og bann grllinir á við þá um það,
hver kvísl skuli auð vera, skal bann þá vera
báður því, sem segir um veiðieigendur tveim
megin ár ••

isl:

6. grein óbreytt.
Við i. _grein. Fyrir orðin: nfrá 2 krónum til 20 krónur. komi: afrá JO krónum til
50 krénur».
Fyrir: .1 krónu. komi: .2
2. B r e y tin g a r upp ást ung a
kröna».
Orðin: -enda veiðir - - - veiði
við 4. grein frumvarpsins.
fyrir. falli burtu.
(Frá Stefáni Eiríkssyni,
2. þingmanni
Við 8. grein. Orðin síðast i greininni:
Skaptfellinga.)
••veiði befur verið spillt- falli burt, en f stað
þeirra komi: .brotið er framið».
Að aptan við 4. grein,
á eptir viðauka
.
9. grein Óbreytt.
nefndarinnar
ft ef eigi
eru þar friðlýst sela10. grein óbreytt.
látur. bætist: .eða æðarfugla eggver ••
Alþingi 11. ágúst 1875.
Ó. Pálsson,
B. Kristjánsson,
formaður.
skrifari og framsögum.
ÖNNUR UMRÆÐA
Ásg. Einarsson.
I efri deild alþingis.

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til viðaukalaga við Jónsbókar landsleigubálks
56. kapUula, om friðun á laxi.
1. Breylingaruppástonga
við 2. grein frumvarpsins.
(Frá Sigbvati Árnasyni,
I. þingmanni
Rangæinga.)
Við 2. grein, f staðinn
fyrir orðið:
.þriðjUDgI lomi: .belfing-.
Aptan við fyrri lið 2. greinar bætist:
a Nú eru veiðieigeDdor sinn bvoru megin
ár,
og vilja leggja net eða ,eiðivjel frfl báðum
löndum á sama Itað, skal þá þriðjungur árinnar aoður vera milli veiðigagDa ••
staðinn fyrir seinui lið 2. greinar,
komi: • ~ó á einn maður ,eiði alla f á og
enginn fyrir ofan, má bann þá girða ána
með veiðNjel fl þeim tfOUl, sem leiði má við
hafa eptir t. grein. VjeUn skal útbúin samkvæmt 5. grein og með opi frá betu! til
\l&tnsbrúnar háU aUDi breidd, sem vera ,bl
Í

Á 37. fondi erri þingdeildarinnar,
14.
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til annarlr umræðu (rumvarp t.l

viðavkalaga

við Jómbókar landaleiguðálks

56. kapítula, um (riðun á la~i.
Fram.ögumalJur (Benidikt Kristjánsson)
88gði, að nokkrar breylingaruppástungor
væru
fram komnar f máli þessu; það væri fyrst fli
þingmanni Skaptfellinga, en bano kvaðst verða
að segja um bana, að bún ,æri fremur metnlaul; en haan yrði jafnframt að álita hana
óþarfa, þar sem varla Dokkor mundi geta
ímyndað sjer, að leyfilegt væri að spilla æðarfogla-eggveri,
sem með sjerstökam lögum
væri friðai), En það væri allt ððru máli að
gegna um breytiD8'aruppástongor
þingmanns
RaDgæinga, þvi að þær virtust að vera fremor ófriðlegar, og ganga útl
það, að bagga
þeim grundvelli,
er nefndar6litið væri byggt
á, þar sem þær, f etaðinn e,rir eina almenna
ákvörðun i frammrpinu, kæmu með 3 eða of
ákYarðanir, og væru þær þvflftar,
að bann
eigi gæti sjeð, Ið þær værll á nokkrum vero1830m rökom byggðar.
þvi það, að gefa
þeim eina manni, er einn ætti niðioa. alla um
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á þvera, meiri rjett í veiðinotum en tveimur
i sameiningu, sem sinn hvoru megin ættu
veiði i á, gæti hann eigi skilið að nokkur
sanngirni talaði fyrir. Rjettur hins eina gæti
ekki verið helgari og rlflegri en hinna tveggja,
er land ættu sion hvoru megin að sömu á;
hið sama mælti og segja um breytinguna við
seinni hluta 2. greinar, er fer því fram, að
leyfllegt skyldi vera að þvergirða á, að hún
væri alveg gagnstæð því, sem sagt væri í
Jónsbókar 56. kap., að ganga skuli guðsgjöf
til fjalls sem til fjöru, ef gengið vill hafa. Hann
gat þess, að sjer væri alls eigi ljóst, hvað
höfundur breytingaruppástungnanna
legði í
það, uað eiga veiði alla», hvort hann ætlaði,
að sá ætti veiði alla, er efst ætti veiði, eða
þá fyrst ætti einn veiði, er enginn hvorki
fyrir ofan nje neðan ætli veiði I á annar en
hann. Tók hann fram, að sabbatsfriðhelgi
lax.ios mundi verða þýðingarlítil, er ekkert
væri ákveðið um, hvar bið felslanga op ætti
að vera á girðingunni, og mætti þvi eins
vera við land eins og f miðri á, ef sá, er
girðir, kysi það heldur; það mundi líka mjög
hæpið, að smálaxinn, sem smjúga ætti þvergirðinguna, tímgíst, og þessi maður ætli því
að hafa rjett til, að aðrir, sem veiði ættu að
ánni, ælu upp lax handa sjer til að veiða,
þótt bann veitti eigi riðlaxi griðastað fyrir
landi sínu. Kvaðst hann að endingu vilja
geta þess, að honum af eigin reynslu væri
það kunnugt, að veiða mætti fullvel eptir
þessu frumvarpi, sem að mestu leyti væri
lagað eptir frumvarpi því I sem þingið samdi
1867.
Sighvatur

Á,.nasonsagði, að bann ætlaði að svara hinum heiðraða þingmanni
þingeyinga nokkrum orðum; það væri þá
fyrst það, að honum hefði þótt það óhafandi,
ef tveir ættu land að sömu á, að þeim þá
skyldi vera heimilt að leggja net eða aðrar
veiðivjelar frá báðum löndum á sama stað
út í miðja á, þá yrði hann að minna hann á
að lesa betur breytingaruppástunguna,
þar
sem hún einmitt ákvæði í þvi tilfelli, að
þriðjungur árinnar skuli þá vera auður. En
að mega girða út í miðja.á, væri á hinn bóginn

nauðsynlegt, af því sumslaðar væri svo háttað landslagi, að eigi væri hægt að veiða
nema öðru megin, og þetta sýndi eitt með
öðru, að það mundi vera næsta örðugt, að
setja þau almenn lög um þetta efni, að þau
ættu elstaðar við, eða eigi kæmu í bága við
rjettindi manna.
Stefán Eiríksson
sagði, að hann stæði
ekki upp til þess, að halda langa tölu fyrir
breytingaruppástungu
sinni, með því líka
að framsögumaður hefði tekið vægt á henni;
hann hefði álitið, að uppástungan mundi ekki
geta skaðað málið; og úr því að nefodin
hefði tekið upp í nefndarálitið ákvörðun um
friðlýst selalátur, þá væri sjálfsagt að taka
upp ákvörðun um friðlýst æðarfugla-eggver,
því það gæti verið f laxveiðaá æðarvarp,
en ekkert friðlýst selalátur, og þá má eptir
frumvarpinu skjöta þar sel, og því væri það
sjálfsagt að taka upp ákvörðun um æðarfuglaeggverin, með því það væri beint á móti eldri
lögum að skjóta, þar sem æðarvarp er.
Framsögumaður
sagði, að hann enn
einu sinni vildi taka það fram, að hann eigi
gæti sj eð, að breytingaruppástungurnar
væru
til nokkurra bóta, og mundi það án efá
reynast éhappalegt, er nú væri farið að gjöra
miklar breytingar.
Sighvatur Árnason sagði, að framsögumaður hefði talað mikið um, að þessar einstaklegu ákvarðanir - þvi svo segði hann
þær - leiddu af sjer ójöfnuð og mísrjettl;
en hann hefði ekki svarað sjer til hins, er
hann hefði drepið á, að svo gæti á staðið,
að veiðimaður gæti eigi byggt með neinu
móti nema öðru megin árinnar, og að þá
væri honum mistjetti sýnt með lögunum,ef
hann mætti eigi byggja nema út I þriðjung
vatns, þar sem hann þó máske gæti byggt
út f miðja á, þvi að þá gæti hann misst af
allri veiðinni. Þetta hefði þingmaðurinn ekki
minnzt á. En þar sem hann hefði talað um
bilið milli rímanna og möskvastærðina,
og
sagt, að ekki væri fyrir norðan svo smár lax
til, að hann festist eigi á því bili, þá ·hefðl
honum sjálfum engu síður skjátlazt en sjer
með þá ákvörðun. Viðvíkjandi því, er sami
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'þingmaður befði fundið að ákvörðun sinni,
að þvi er snerti göngu Ia"ins á helgum, þar
sem hann hefði ællað bonum op 1/2 alin á
breidd, sem næði frá botni til valnsbrúnar,
og ætlaði, að laxinum mundi verða það að
litlu liði, ef opið væri ekki á miðju, þá gæti
baon ,þó ekki skilið annað, þar sem um
reonandi vatn væri að ræða, og það þrengdist saman til þessa ops, hvort sem það væri
nær eða fjær landi, að laxinn mundi hæglega bæði geta fundið það, og komizt Igegnum það.
Pórður Jóna180ft sagðist vera hræddur
um, að bjer ræki að sömu niðurstöðu og
áður, þegar þetta mál heíðl verið fyrir hjer
á þinginu. Þá hefðu verið svo deildar skoðaoi!', að ekkert samkomulag hefði náðst, og
málið þannig fallið, og þó væri þetta mál
mikilsvert, þar sem laxveiði væri einn af
veruleguslu atvinnuvegum landsins, og friðun • laxi þvi ómissandi og nauðsynleg, sjer
i lagi þess vegna, að nú væri lítil regla á
.þessa máli, þvi að álit manna væri svo dreirt
og á sundrungu.
Hann sæl því ekki aGnað
lýnDa úrræði, en að biðja stjórnina að leggja
fyrir alþingi frumvarp iii laga utnfriðun og
veiðiaðferð á laxi með þar að lútandi reglum, löguðum eptir þeirri veiðiaðferð, sem
gilti í Danmörku, Noregi og Englandi. Stjórn
vor befði ráð á mörgum fiskifróðum mönnum, sem gætu gefið allar nauðsynlegar upplýsingat, og þingið þannig fengið allar nauð&yDlegar leiðbeiningar
eptir binum ýmsu
la.ndsbáttAJm. þessi aðferð ætlaði bann yrði
mik. beppilegri, en að vera að kýta um það
hjer á þingi; það yrði eigi til neins gagns,
eins og dæmin frá hinum fyrri þingum ljóslega sýndu.
Torfi Einar8Son tók það fram, út af
ræðu bins I. konungkjörna þíngmanns, að
ijer virtist varla Iltlandi til, að stjórnarhörðiogjamir f Danmörku mundu vera kunnagri
i ánum bjer á landi, en binir laxfróðu herrar, er nú varu að ræða mál þetta hjer á
þessari stundu. En þó nú svo væri, að þeir
mondn fróðir um þessa hluti, þá yrði bann
fyrir sitt leyti að ætla, að hjer væri jafnvel

fyrir þá líka úr vöndu að ráða. Aðgætandi
væri, að við flesta mundi loða meiri. eða
minni brey~kleiki föllum veíðískap. Þannig
væri það um fiskiveiðar, að þegar einir við
befðu lóðir, ætluðu aðrir $jer misboðið með
þeirri veiðiaðferð. Svona gengi það koll aC
kolli. f þessu máli væri aðalágreiningur milli
þeirra, er byggju ofar eða neðar við veiðiá.
hve mikill hluti skyldi út deilast hverjum
fyrir sig. Að gefa reglur eða föst lög um
þetta, væri hæpið, og styddist sú skoðun einmilt á dæmi því, er framsögumaður beCði
sjálfur tekið ar laxánni fyrir norðan. Maðurinn fyrir neðan hef~i veill 7000, en binn,
er ofar bjó. að eins 700. Þannig mundi sjer
fara, ef hann byggi neðar við veiðiá, þá
mundi sjer þykja hart, að mega ~Ui nota
sem bezt veiði sína.
Að öðru leyti ættaði
hann, að eplir þvi sem komið hefði fram
hjer áður á þingum i þessu máli, og enda
RÚ,
mundi varlega farandi út i, að breyta
mjög frá hinum fornu Jónsbókarlögum I þessu
efni, þvi að f bvert skipti, er átt hefði að
bæta um þau, befði hríðvesnað.
Hann játaði, að hann hefði áður' þessu máli verið
i nokkrum vafa, en aldrei fremur eD nú, og
æUaði bann sig nú með öllu ófæran til að
greiða atkvæði sitt.
Framsögumaður
sagði, að þingmaður
Rangæinga hefði skilið svo orð sin, að hanu
befði dregið út af þeim þá ályUun, að sjer
hefði missýnzt með að ákveða möskvastærðina. En bann yrði þl aptur að ætla, al
hann hefði ekki lesið 7. grein frumvarpsins,
þar sem einmitt stæði ákvörðun um, al
breyta mælti til um þess konar eptir sjerstaklegum kringumstæðum.
Hann vildi alls
ekki neita þvi, að það gæti verið þörf á að
ák.veða möskvastærðina minni á sumum .tððum, en stærri aptur á öðrum. þessi stærð,
sem ákveðin væri i frumvarpi nefndarinnar,
væri meðalvegur, þvi að það mundi vera
stærðarmunur á laxinum ekki að eins eptir
aldri, heldur og eptir kynferði. Viðvíkjandi
þvi, er þingmaður Strandasýslu hefði sagt,
þá þætti sjer það mikið óbeppilegt, að þeir,
sem æuu að fjalla um þessi mál, vissu ekki
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einu sinni,
hvað I Jönshék stæði, en færu
þvi þó á flot, að menn Ijelu sjer lynda þær
ákvarðanir,
sem þar væru gjörðar, fyrir þá
sök, að þeir eigi pættust færir um að ákveða
neitt nákvæmar um það, sem þar væri óneitanlega óákveðið.
Uppástunga
hins l. konuogkjörna
þingmanns
gæti hann eigi sjeð
að ætti við gild rök að styðjast.
það væri
undarlegt,
ef það skyldi vera eina úrræðið,
að fela stjórninni
þjónustusamlega
þetta mál.
Ekki hefðu þó frumvörp hennar ált opi og
tíðum betri byr að fagna en hin önnur frumvörp,
sem komið hefðu
frá landsbúum.
þessi þingmaður
hefði fært þá ástæðu fyrir
uppástungu
sinni, að I Danmörku
væru laxveiðar næsta algengar,
og jafnvel fremur en
hjer.
þetta ætlaði hann, eptir þvi sem sjer
væri kunnugt,
ekki rjett,
enda
gæti hann
eigi ætlazt til, ef innlendir menn, sem þekkhl
allt hið nánasta iii um landslag
og aðrar
sjerslaklegar
kringumstæður
á þessu landi,
gætu eigi fundið neinar hagkvæmar
ákvarðanir hjer að lútandi,
að útlendir menn, er
aldrei hefðu einu sinni sjeð þetta.land, mundu
geta gefið hagfelId lög um þetta efni.
Að
öðru leyti yrði hann að ætla, að þetta frumvarp hefði einkum
einn kost fram yfir hin
fyrri, og væri hann sá, að þetta mal væri
hjer gjört að sveítamáletnl,
sem allir mundu
hljóta að játa að ætti vel við, þar sem menn
I hverju
hjeraði
fyrir
sig
hlytu
að
vera kunnugastir þvi, hversu hagaði sjerstaklegatil
hjá þeim.
Á hinn bóginn væri
hugsandi,
að gefa einstakar
ákvarðanir
i
lögum fyrir hvertsjerstaklegt
tilfelli.
Framsögumaðurvjek
þá aptur orðum sinum að
þingmanni
Rangæinga.
þessum þingmanni
hefði þótt, sagði hann, rnlsrjetti koma fram
f lögum þessum,
þar sem svo stæði á, að
veiðimaður
gæti eigi lagt veiðivjel,
nema
öðru megin ár. Hann yrði að svara honum
þvi, að það væri eigi misrjetti,
er lögin ákvæðu, heldur væri það landslagið, er gjörði
slíkt að verkum.
þetta væri sama sem að
segja, að maður, sem væri á magurri jörð,
yrði fyrir misrjelli sakir þess, að annar byggi
á landkostajörð,
o. s. frv. Ef þingmaðurinn
ó-

þvI vildi hafa- nokkurn
hjer fyrir sök, þli
yrði það að vera. guð almáttugur.
Sighvatur Árnason kvað framsögumanni
farast undarlega orð.
Hann mundi sannarlega geta ímyndað
sjer og skilið, ef bann
hártogaði eigi orð sIn, að slikt tilfelli,
er
hann hefði nefnt, gæti komið fyrir.
Að það
hagaði svo almennt til, hefðu aldrei
verið
orð sin, en það hefði
hann
sagt,
að
þeir staðir væru til við veiðiár, að ekki yrði
girt nema öðru megin, og vel að merkja, út í
miðja á, en þá bönnuðu
lögin að girða
nema iii þriðjllnga,
og með þvi væri þeim,
sem hlut á að máli,
veiðin töpuð, sem þá
væri lögunum að kenna,
en ekki öðru.' En
i þvi væri hann aptur samtaka hinum háttvirta framsögumanni,
að fallast eigi á tillögu
hins 1. konuogkjörna
þingmanns.
Kæmi
það alls eigi til af þvi, að hann bæri meira
mis traust en aðrir til stjórnarinnar,
heldur
vektu dæmin ljóst fyrir sjer upp á það, að
mál þau, er af hennar
toga væru spunnln,
hefðu
eigi átt betri byr að fagna en hin,
sem kæmu frá þjóðinni.
Enda lægi opið
fyrir, að miklu meiri vafningar mundu verða
á málinu,
ef þvi væri visað þá götu.
Bann
hefði Iika þegar játað það,
og kvaðst jála
það enn, að sjer þætti ákvörðun 6. greinar
töluvert bæta úr skák I þessu
máli,
þótt
hann á hinn bóginn befði ætlað nauðsynlegt, að gjöra við sum önnur atriði nokkrar
breytingar,
eins og hann líka hefði gjört.
Að öðru leyti ætlaði hann sjer eigi að keppa
svo mjög um þær,
að minnsta
kosti eigi
með sama hita og framsögumaður
verði sitt
mál.
Bergur Thorberg
sagðist að eins vitja
taka það fram, að enda þótt hann nú vildi
fallast á allar breytingar
þær, er fram væru
komnar I þessu máli, þá væri 6. grein frumvarps þessa svo vaxin í sinum augum,
að
hún gjörði
það alveg óhafandi.
Eptir 6.
grein hefðu nefnilega sveilanefodirnar
einar
vald til að breyta lögum þessum.
þar sem
því lögin stæðu eigi á fastari fótum,
en
þetta,
gæti hann ómögulega
aðhylId þau.
Hverjir
ættu að dæma um þær sjerstöku
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kringumstæður,
er heimil uðu, að gjörð yrði
breyting frá lögunum? sveitanefndiroar sjálfar.
Allir gætu sjeð, til hvers þetta leiddi.
Að öðru leyti ætlaði hann varlega farandi i,
að setja þær ákvarðanir,
sem menn væru
eigi fyllilega sannfærðir
um að væru hagfelldar.
Ætlaði hann, að svo mundi mega
segja um þetta mál.
Hefði frumvarpið að
eins haft inni að balda 2 fyrstu línurnar
(1. grein) og svo ákvörðun um þá hegningu,
er við lægi, ef út af þeim væri brugðið,
hefði hann getað fallizt á það. En nú væru
bjer mjög margar vafasamar ákvarðanir, og
mikið eíamál, hvort þær mundu bagfelldar,
eða ekki; mundi fleirum þingdeildarmanna
sýnast svo, en sjer. þess vegna ætlaði bann
viðurhlutamikið fyrir þingið að gjöra þæ r að
lögum.
Fyrir silt leyti mundi hann greiða
atkvæði silt móti því.
Eiríku,. Kúld sagðist líka hafa skrifað
bjá sjer 6. greinina, og yrði hann að telja
það mjög leiðinlegt, að bún skyldi hafa læðzt
inn í frumvarpið.
þvi, sem binn 3. konungkjörni þingmaður hefði sagt um bana, væri
hann alveg samþykkur.
Hvað lægi beinna
við, ef hreppsnefndarmönnum
væri gefið eins
ogaðalvaldið í þessu efni, og þeir sjálfir ættu
hlut í veiðinni, en að þeir þá ef lil vill mundu
reyna til að búa svo um anútana,
að þeir
sætu einir að krásinni;
menn mæltu ekki
reiða sig allt of mjög á hið breyzka manneðli, ef þvi væru engin takmörk seti. Og ef
nú mælti finna enn fleiri galla bjer á, en
fram væri komið, væri hann hræddur við,
að gjöra frumvarp þetta að lögum. En heldur en að fella málið algjörlega,
vildi hann
stinga upp á,. að menn hölluðust að tillögu
hins I. konungkjöroa þingmanns.
Sjer virtust margir þingmenn vera enn í talsverðri óvissu um þetta mál, enda yrði hann i öllu að
aðhyllast skoðun þingmanns
Strandasýslu,
þvi hann fyrir sitt leyti gæti skrifað undir
hvert orð, sem hann sagði.
það væri eigi
heldur svo fráleitt, sem sumir ætluðu, að fela
stjórninni, að leggja fyrir næsta þing frum"arp um þetta mál, því að hún hefði fyrir
sjer frumvörpin frá fyrri þingum, svo að henal

væri málið alls ekki ókunnugt.
það færi
raunar að vonum, að framsögumanni sjálfum
þætti frumvarp sitt glæsilegt,
þvi að hverjum þætti sinn fugl fagur, og ætlaði hann
víst, að það mundi grípa út yOr meira en hin
eldri lög. En aptur væri aðgætandi, bæði
það, hvort það hefði þá tæmt allt, ogá hinn
bóginn mætti fara varlega í slíkum málum,
að ganga eigi of nærri eignarrjetti manna.
Framsögumaður sagði, að sig furðaði á,
að nokkur skyldi hræðast, að hreppsnefndirnar mundu verða svo hlutdrægar í því máli,
el' þeim væri hjer ætlað að láta tillögur sínar i ljósi um. Hann kvaðst eigi vita, hversu
þeir menn,
er það hygðu, hugsuðu sjer
«situatiouina».
Breppsnetndarmenn
væru
beztu menn i sveitum,
sem einmitt befðu
þennan arvinnuveg, og hverjir ættu þá betur
að vera færir að dæma um, hversu til haga~i hjá þeim í þeirra sveit, og mundi það
ekki einmitt næst sanni, að sýslunefndirnar
byggðu viðtektir sinar á áliti þessara manna.
Ef fleiri væru en einn hreppur,
sem ættu
veiði i -á, ættu sýslunefndirnar að ráðgast 'lið
þær hreppsnefndir,
er hlut ættu að máli;
hjer væri einungis að ræða um, að skipa
veiðirjetlinum á hag felldan hátt milli veiðieiganda innbyrðis, en ekki um það, að draga
veiðirjett úr höndum annara, svo freislnin til
hlutdrægni gæti eigi átt sjer stað.
þetta
málefni snerti eptir eðli sínu sjer i lagi atvinnuveg sveitanna.
Hann gæti ómögulega
fmyndað sjer, að 6. grein þyrfti að verða til
ásteytingar.
Að öðru leyti virtist sjer það
Ijetlvæg ástæða til að fresta málinu, eða
kasta því frá sjer, sú, að allir gætu eigi
þegar i hverju einstöku atriði orðið jáhræður eða á eitt sáttir, slíkur ágreiningur gæti
með góðum vilja og góðum tillögum jafnast.
Á hinn bóginn hlytu allir að játa, að r tilliti
til einslaklegra ákvarðana í þessu efni væru
Jónsbókarlög ónóg, en það, að sllkar ákvarðanir hefði vantað, vissu allir að hefði komið miklu illu tilleiðar, ójöfnuði af hálfu hins
sterkara,
og mögli og umkvörtun af bálfu
hins minni máttar.
Hið eina skynsama úrræði fyrir þingið virtist sjer þvi vera, að
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reyna að gera út lög um þetta efni sem allrafyrst. f !ljálfu sjer væri það ekkert hættulegt, þó á þeim kynnu að verða misfellur;
öll lög stæðu til bóta, sem hvað annað.
Menn gætu svo sjeð, hversu þessi lög gæflist og breytt þeim siðar samkvæmt þvi, sem
reynslan benti mönnum á. Ekki gæti hann
fallizt á þá tillögu, að biðja stjórnina um
að semjasllkt frumvarp. þingið hefði nokkra
reynslu fyrir sjer I þvi efni. Sig minnti eigi
betur, en stjórnin um árið hefði lagt slíkt
frumvarp fyrir þingið, og hefði það, er svo
mætti að orði kveða, ekki gjört við það
annað, en hrækt á það. Hann bað deildina
vel að athuga, að mál þetta væri hið þýðingarmesta mál f sinni röð, þar sem ræða
væri um arðsamasta atvinnuveg landsbúa.
Það væri líka mótsögn, að vilja ekki friða
um laxinn, þar sem menn hefðu leitazt við
og fengið sumstaðar framgengt, að friða
selalátur, o. s. frv. Hann sagðist þvi eigi
ætla það ofællun fyrir þingið, . þó það gjörði
nú silt hið sárasia til, að fá framgengt 81111.um lögum. Menn mættu ekki I hverju máli
stöðugt berja þvi við, að tíminn væri orðinn
svo naumur, og sizt I nauðsynjamálum landsins, heldur leggja alla sína krapta fram, til
að fá þeim framgengt.
To,.fi Einarsso1'l
sagði, að það væri
mikið rjett, að gefið væri leyft til f 6. grein
að breyta til um þessar ákvarðanir um friðun
laxins, ef eigi væri haggað grundvallarreglum frumvarpsins,
En ef litið væri nú á, hve
miklu mundi þurra að breyta eptir þvi, sem
misjafnlega hagaði til með svo margt, þá
mundi lítið verða eptir af þessum grundvallarreglum. Framsögumaður hefði sjálfur játað, að laxinn mundi á ýmsum stöðum Tera
misjafnlega stór, þá yrði hreppsnefndin að ákveða á hverjum staðnum um möskvastærðina; svo kæmi mönnum saman um, að laxinn gengi míssnemma; þá yrði hún (hreppsnefndin) og að ákveða um tímann; þannig væri
hjer um bil allt málið kemið i hendur sveitarnefndanna. þetta mundi verða hæði vandasamt og óvinsælt starf fyrir sveitanefndirnar,
og, ef hann væri f sllkri nefnd og ætti að

hara þennan starfa á hendi, mundi hann reyna
með öllu móti, að firra sig þeim \'Bnda.
Þótt hann þvI af alhuga vildi málinu vel,
þætti sjer það þeim annmörkum bundið, að
hann gæti eigi gefið þvi atkvæði sitt.
Ásgeir Einarsson sagði, að það væri
hvorttveggja, að hinn háæruverðugl framsögumaður hefði eigi legið á liði sinu, enda hefði
hann, þótt hann væri meðnefndarmaður hans,
eigi fundið ástæðu til að tala enn. það liti
nú út fyrir, að þetta mál ætlaði eigi að fá
sem bestan byr; væri hann jafnvel hræddur
um, að málið mundi falla við atkvæðagreiðsluna, og mundi því tillækilegast, að reyna að
sameina sig við þá þingmenn, er gjört hefðu
nýjar uppástungur f málinu. Framsögumaður vissi það, að hann hefði eigi getað fallizt
á sumt i nefndarálitinu, enda þótt hann eigi
hefði beinlinis viljað taka sig út úr, heldur
ráðgjört breytingaratkvæði við sum atriði.
l'annig hefði hann aldrei getað þýðzt ákvörðunina I 2. grein. Hann kvaðst frauninni
vera samdóma hinum 3.konungkjörna
þingmanni, að aðalkjarni málsins væri f I. grein.
Eitt væri það enn, er sjer hefði eigi komið
saman um við Iramsðgumann, nefnilega um
möskvastærðina.
Hann hvaðsthafaviljað
hara möskvana stærri en 9 þumlunga. Aptor
hefði framsögumenni þótt opið of lítið hjá
þingmanni Rangæinga, sem hann eigi gæti
verið samdóma um, þvi að laxinn mundi
ganga með netunum og finna opið, og leita
gegnum það. Að öðru leyti vildi hann spyrja
þingmann Rangæinga, hvort sú væri meiningin , hreytingaruppástuugu hans, þar sem
talað væri um það tilfelli, er einn ætli á,
sem framsögumaður hefði lagt L hana. Sjer
hefði eigi verið það ljóst.
Fyrir silt leyti
gæti hann eigi skilið, að einn maður ætti
alla veiði f á, nema honum heyrði hún öll
til, frá fjalli til fjöru.
Jón Hjaltalín sagðist eigi vera svo kunnugur þessu máli, að hann þæUist bær að
dæma mikið nm, hvað hjer væri rjettast. Eo
um það værl hann fær að dæma, að það
ætti mjög illa við fyrir löggefandi þing að
vera stöðugt að nudda á stjórninni um hvað
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eina. Er vjer gætum eigi sjálfir gefið -,hagallleg lóg fyrir land vort, til hvers hefðum vjer
þá löggjafarþing?
Til hvers sætum vjer þá
hjer mánuðum saman, og eyddum (je landsius?
Framsögumaður
sagðist vilja vekja athygli hinnar heiðruðu deildar á því, hvort
ekki mætti koma breytingum á þetta mál,
svo að það næði þó fram að ganga, Nú
lægju þegar fyrir breylingaruppástungur,
og
enn hefðu undir umræðunum komið nýjar
uppástungur fram. Þesllar breytingar gætu
þá komið fram við 3. umræðu, ef uppástungumenn vildu sallHlina sig nógu margir,
eða ef þeim líkaði hitt betur, .ð koma sjer
saman við nefndina. Að minnsta kOflti bæri
bann það traust til binnar heiðruðu plngdeildar, að hún. vildi leggjast á eitt f þvi, að
koma einhverjum breytingum fram við frumvarp þetta, er til bóta þættu horfa, en feUa ekki
málið að öllu. Vera mætti, að hann hefði
sótt vörn ina allkappsamlega,
en það væri
engan veginn þar með sagt, að bann vildi
engum bendingum tak •.
Sighvatur Árnason
sagðist samkvæmt
áskorun þingmanns Húnvetninga ætla að
~jöra grein fyrir meiningu sinni með· orðnnnm: .Nú á einn maður veiði aUa I á,' og
enginn fyrir ofan», nefailegasá,
sem á lita
land að báðu megin eða enginn á móti. En
hvað snerti 6. grein hjer, þá væru það engin
nýmæli flögum,. þó nokkuð væri Iagt á vald
hjeraðsbúa eptir kringumstæðum.
Vildi hann
taka til dæmis. lög um fjal.Jskil, sem legðu
fyrir helztu ráðstafanirnar,
en að öðru leyti
skyldu sveitarstjóramir
segja fyrir um allt
hið einstaklega, eptir þvi sem hverju byggðarlagi hagaði. þess vegna geðjeðist sjer vel
að 6. grein. Líka mætti sjá þáð viða i eldri
lögum, að ýmislegt var .lagt ODdirskynsamra
manna mat.
Ólafur Páluon haðatleyra
sjer að tala
fáein orð, ar þvi hann væri nokkuð viðriðinn
þetta mál, sem einn af nefndarmönnum.
Hann sagðist þá vona, að allir þingdeildarmenn sæju, að ft. grein og 5. veru hag~
felldar og góðar, ákl'arðanir, og ætlaðist hann
til svo góðs af binni heiðruðu deild, að hún
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ljeti ekki málið þegar falla niður. Áð öð~
leyti játaði hann, að frumvarpið væri svo f
vissu' falli, að hann gæti eigi þýðzt sumar
ákvarðanir þess, þótt hann bins ,egat ekki
hefði viljað. gjöra ágreining f nefndinni. En
hann mundi fós til að sameina sig við meðnefndarmenn sína eða aðra heiðraða deildarm enn um breytingar, er til batna~armættu
horfa.
Sighvalur Árnason kvaðst eigi mundu
berjast ákaft fyrir sinum breytingum, s\'o
þær mundu varla verða til ásteytingar. Vonaði hann, að menn mundu geta komið Iljer
saman um IJlálið, svo það 'tngi framgang.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá
gengið til atkvæða f máHnu,og
fjeUu þau
þannig:
t. grein frumvarpstns,
I. I. grein óbreytt samþykkt með 8 atkvæðum.
2. grein.
2. Dreytingaruppástuoga frá Slghvatl Árnasyni: að f staðinn fyrir orðið: • þriðj'"
ung. komi -hetmíng»,
felld með 6
atkvæðum gegn 4.
S. Breytlagaruppástunga
frá sama, tekin
aptur ar henum sjálfum, en 'tekin upp
af Ásgeiri Einarssyni:
Að aptan við
fyrri lið annarar greinar bætist: .Nú
eru veiðieigendor sinn hvoru megin ár.,
o. s, frv., felld með 6 atll'Væðum gegn 3.
4. Dreytingaruppástonga
fr' sama, tekin
aptur ar honum sjálfum, en tekin upp
af Ásgeiri Einars.yni:
f staðinn fyrir
seinni lið 2. greinar komi: .Nú la einn
maður veiði alla fll., 0. 8. frv.-alveim
megln»,
felld með 6 atk\'æðumgegn
3.
5. Nefndin:
SeinDi hluti annars málsliðs
greinar þessarar: «eða hun renni f fleiri
kvlslum» falli burt,
samþykkt með 5
atkvæðum gegn .••
breytingum
. 6. 2. grein með áorðnum
felld með 5 atkvæðum gegn á •.
3. grein.
7; Nefndin: Orðin; • f ósa eða., falli bort,
o,í staðinu fyrir orðið «þeim',komi:
«ösa-mynnum ••, samþykkt með 7 atkv.

aa

8.

9.

10.

11.

12.

13.

J 4.

t 5.

16.

J 7.

IS.

J9.

20.

21.

3. grein með áorðinni breytingu samþykkt með 7 atkvæðum.
4. grein.
Breytingaruppástunga
frá· Stefáni Eiríkssyni: Að aplan við 4. grein bætist:
«eða æðarfuglaeggver» samþykkt með 9
atkvæðum.
Nefndin:
.Aptan við orðið -gengur.,
bætist: -ef eigi eru þar friðlýst selalátur.
samþykkt með 6 atkvæðum gegn 2.
4. grein með áorðnum breytingum samþykkt með 6 atkvæðum gegn 4.
5. grein.
Nefndin:
Orðin:
«þar sem meiri er
laxveiði en silungsveiðiralli burtu,
samþykkt með 8 atkvæðum.
Sama: f staðinn fyrir orðið: • riðuðum.
komi: .riðnum. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
5. grein frumvarpsins
með áorðnum
breytingum samþykkt með 8 atkvæðum.
6. grein.
6. grein óbreytt samþykkt með 6 atkvæðum.
7. grein.
Nefndin: Fyrir orðin: .frá 2 krónum til
20 krónur», komi: .frá 10 krónum til
50 krénur«,
Fyrir .1 krónu»
komi:
-2 króna',
Orðin: .e.da
veiðirveiði fyrir., falli burtu, samþykkt með
6 atkvæðum.
7. grein með áorðnum breytingum samþykkt með 6 atkvæðum.
8. grein.
Nefndin: Orðin síðast f greininni: -veiði
hefur verið spillt. falli burt, en I stað
þeirra komi: .brotið er framið-, samþykkt með 6 atkvæðum.
8. grein með áorðinni breytingu samþykkt með 7 atkvæðum.
9. grein.
9. grein óbreytt samþykkt með 7 atkvæðum.
10. grein.
10. grein óbreytt.
Hjer varð atkvæðagreiðsla óglögg og ljet forseti því við
hafa nafnakall.

• Já u sögðn:
Ólafur Pálsson,
Benidikt Kristjánsson,
Jón IJjaltalin,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.
..Nei- sögðu:
Bergur Thorberg,
Ásgeir Einarsson,
Eiríkur Kúld,
Jón Pjetursson,
Torfi Einarsson,
þórður Jónasson.
Var greinin þannig felld með 6 atkvæðum gegn 5.
22. Að frumvarpið f þvi formi, sem það
þannig er I, gengi til 3. umræðu, samþykkt með 8 atkvæðum.
Var frumvarpið nú þannig orðað:
FRUMVARP
til viðaukalaga við Jónsbókar landsleigubálks
56. kapítula um friðun á laxi.
I. grein.
Lax skal friðhelgur hvervetna
fyrir alls
konar veiðibrellum og veiðivjelum frá I. degi
septembermánaðar
til 20. dags malmánaðar
ár hveri.
2. grein.
Eigi má leggja net eða veiðivjel úti
fyrir ósa-mynnum I stöðuvötn,
eða sjó, þar
sem lax gengur,
svo för hans sje hindruð
að miklu.
3. grein.
Enginn má á nokkurn hátt fæla lax frá
að ganga I vötn eða ár, e~a upp að þeim,
og spilla með því veiði; enda skal hverjum
manni heimilt, að skjóta seli og styggja f
veiðiám og ósum, þar sem lax gengur,
ef
eigi eru þar friðlýst selalátur eða æðarfugl a
-eggver.
4. grein.
Engar veiðivjelar,
net, eða veiðibrellur
má við hafa, er taki smálax,
og skulu þvi
veiðiáhöld vera svo gjörð, að smálax gangi
I gegnum þau. Skulu möskvar föllum rlðn-
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um veiðarfærum eigi vera mmm, þá votir
eru, en 9 þumlungar ummáls, og milli rima
i grindum,
sem i veiðivjelum eru hafðar,
skal vera svo mikið bil, að lax, sem er 9
þumlunga gildur, geti smogið þær.
5. grein.
þegar svo hagar lil á einhverjum slað,
að brýn nauðsyn sje ut þess, að breyta i
einhverju þyi, sem fyrir er mæll i 2. til 4.
. greinar laga þessara, eða ákveða þurO nákvæmar um veiðar, en gjört er i þeim, skal
sýsluóefnd eptir tillögum sveitanefnda gjöra
það; en þó svo, að grundvallarreglum þeim,
sem seltat eru um friðun laxins og frj'lsa
göngn, Ilje i engu haggað.
6. grein.
Brjóti nokkur lög þessi, skal hann sæla
sektum frá 10 krónum til 50 króna og að
auki 2 króna sekt fyrir hvern þann lax, er
hann veiðir ólöglega.
Öll ólögmæt veiðiáhöld skulu upptæk, og ólöglegir veiðigarðar
óbelgir. þá skal og sá, setn ranglega veiðir, bæta þelm, sem hann hefur spillt veiði
fyrir, skaða allan eptir mati 5 óvilhallra
dómkvaddra manna.
7. grein.
Uppljóstarmaður á þriðjung sekta og
andvirðis ólöglegra veiðineta og veiðivjelaj
en tvo hluti á sveitasjóður,
þar sem brotið
er framið.
8. grein.
Mál um brot gegn lögum· þessum eru
opinber lögreglurnál. þó má sá, sem fyrir
sökum er bafður, sleppa hjá málssókn, ef
hann játar þegar brot.ittog
greiðir sektir
og skaðabætur allar að fullu eptir þvi, sem
lögreglustjóri ákveður.
Rjett er og, að sá,
sem fyrir skaða befur orðið af ólöglegri veiði
8nllara,reki
málið sem einka-lögreglumáJ.

Á eptir 1. grein komi ný grein, er ver~i
2. grein og orðist þannig:
.Enginn skal
leggja net eða garða, eða aðrar fastar veiði~
vjelar lengra en út i miðja á, þá vatn er
minn stj enda sje eigi vato dýpst, þar sem
net, garður eða veiðivjel liggur".
2. grein verður þá 3. grein, og a.grein
verður 4. grein o. s. frv.
Við 5. grein (sem verður 6. grein) f
staðinn fyrir orðin: .2. til 4. greinar. komi:
• undanfarandi grelnum-, og i staðinn fyrir
orðin: skal sýslunefnd - - - sveltanernda»
komi: lamt.ráðið
eptir tillögum hreppsnefnda og sýslunefoda ••
I

VIDAUKAUPPÁSTUNGA

við viðauka- og breytlagaruppástungur
neíndarinnar við frumvarp til viðaukalaga við Jónsbókar la,adsleigubálks 56. kapítula um friðun
á laxi, eins og það var samþykkt· við 2.
umræðu.
(Frá nefndinni).
Aptan við hina nýju 2. greinbætisl:
·Nú rennur á i fleiri kvlslum, og má enginn
þvergirða eina þeirra, nema meiri sje· Oski.,.
för i annari, enda eigi engir aðrir veiði f
kvisl þeirri, sem þvergirt er •.

þRIÐJA

UMRÆÐA

f erri deild alþingis.

Á 42. fundi .efrí þingdeildarinnar,
19'.
dag ágústmán.,
var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til 3. umræðu, frumvarp til' vilaukalaga við J6mb6ka,.landlltiguðálb 56.
kapítula, um frilun á laæi.
F,.amlðgumabu,. (Benidikt Kristjánsson)
VIÐAUKA- OG BREYTINGAR-UPPÁSTUNGsagð4 að bann þætti st ekki þurfa áð fara mörgUR
nm orðum mn breytingar þær, er nefndin befði
við frumvarp til viðaukalaga við JÓDsbókar gjört. Við atllvæðagrp.iðsluna hefði þeim nefndlandsleigubálks 56. kapitula um friðun á laxi, armöonwtt þótt beidul! koma gloppa á frumflinsog það var samþykkt við 2. umræðu i varpið, og hefðu þeir verið að reyna að bæla
efri deild alþingis 14. ágúst 1875.
hana með þessum viðaukauppástungom.Hann
(Frá nefndinni).
vonaði að þessar breytingar bæru það með
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IIjer, að nelndin hefði viljað sem mest laga
sig eptir tillögum annara þingmanna.
SumUAl hefði nefnilega þótt gengið of nærrl veiðirjetli elnatakra, og til þess að rýmka um það,
hefði þessi breyting vérið gjörð, þótt nefndinni á hinn bóginn hefði eigi getað dulizt,
að það mundi reka að þeirri niðurstöðu, að
menn I raun og veru veiddu minni la" með
þvi móti. En þó eigi yrði sigldur belti byr,
-þá væri eigi rjett að hafna hinum lakari,
þegar hans væri kostur.
Önnur breytingin
væri einungis afleiðing af hinni fyrri. Hún
byndi það eitt nýtti sjer, ,ð tíminn, sem laxinn ætti að vera friðhelgur,
skyldi kominn
undir ákvörðun eða viðtekturn hlutaðeigandi
sveilastjórna,
sem amtsráðið staðfesti.
Svo
hefði nefndin i tHliti til þess, er -út af mætti
bregða ákvörðunum frumvarpsias i einhverju,
eptir þvi sem misJafnt hagaði til, látið amtsráðið vera efst á blaði, og hefði .nefndin gjört
_þessa breyUngu vegna þess, að það mundi
þykja meiri trygging fyrir þvi, að þessar viðtektir gætu orðið góður, og að þær kæmu eigi
(bága
við rjettindi annara.
Meira ætlaði
hann eigi að ræða þetta mál að sinol, og það
þvi siður selll hann fmyndáði sjer, að varla
yrði lengra farið apblr á bak, en gjört væri ;
þvf ella væri augnamiði laga þessara sleppt,
og hverjum væri þá heirnih að láta kenna
ansmunar f veiðum, eins og verið hefði f
þessu efni. En sllkt tilheyrði hinni myrku
fornöld, og "ana vonaði,að þáð mundi eigi
þykja sæma á vorri öld.
Torfi Einars30naagði,
að einhver hefði
hrein þv( vii) sig, að
lögúm þessuOl væri
eigi tekið fram það tilfelli, er 2 meDa legðu
sitt hvoru megin f Oliðjan straum, nann
kvaðst þv ( vilja leita upplýsiogaum,
þegar
þetta hjetu viðaukalðg, hvort hiD fornu Jóns"
bókarlög ættu e.ga Ið &landa l þYi efni.
Framwögftmaðut
sagðist ætla, að. eng •.
inn gæti &kilið þetta fraonarp sva,að
þal
leyfði ookk.rum að þvergitða, eDda befðl n4fad·
in ekki gjðrt ráð f)'l'ir;aa
ilekkur mWIdi
gjöra það. En ef slfU kæmi fJrlr,. yrði það
sjálfsagt eiU af því, er. beyrði undir viðtektir
sveitanefndaDlla og amtsníðaooa.
í

Ásgeir Eina,.,son kvað það eigi hafa
komið til tals i nefndinni, að tveir legðu girðingar f miðjumslraumi,
og væri ,itaskuld,
að Jónsbókarlög
ættu að gilda I þvi efni,
enda væri það IIjálfsagt, að eigi mælti þvergirða. Að nefndin hefði eigi gefið ákvörðun
f þessu efni, væri eigi komið af þvi, að nefndinni hefði gleymzt það, en nefndarmenn
hefðu viljað hafa lög þessi sem styzt. En
með þvi að ólfkt ttl hagaði f hinum ýmsu
ám, þá hefði nefndin eigi treyst IIjer til, að
rfgbinda menn alveg f þessu efni við föst
lög, svo að engar undantekningar mætti gjöra,
þor sem þess rærí þörf, og af þeirri hugsun
væri sú ákvörðun runnin, að veita amtsráðum heimild til, eptir tillögum hreppsnefnda
og sýslunefnda, að gjöra breytingar f þessu
efni, og kveða nákvæmar á um veiðarnar, ef
þess þyrfti með.
Olafur Páls3ón sagði, að það hefði líka
vakað fyrir sumum f nefndinni, að lög þessi
væru að eins viðaukalög, og heyrðu undir á •.
kvarðanir Jónsbókar i þessu efni, og að þær
væru alls eigi úr gildi numdar með lögum
þessum.
Eiríkur Kúlel. kvað frumvarp þetta hara
komið inn á þingið f 10 greinum, en hjer
hefði orðið spánoýratburður,
með þvi að
neiri breytingar hefðu komið frá nefndiuoi
við frumvarpið, en greinir þess sjálfs væru,
flella væri alve~ spánnýU, og væri þetta órækur vottur þess, að mál þetta væri mönnum enn eigi orðið fállljósl.
Það \læri kostur á lögum, að þau vleru stutt, en eigi Uldi
haRU það kost, að þaD ræru of stutt, svo að
þau yrðu fyrir það óskiljanleg.
Hjer hefm
nú þegar sú I'aUb á orðið, að þingmaður
Strandasýslu, er eigi væri taliÐn allheimskor,
hefði verið i vafa umr hvernig lög þessi ætti
að skilja, og kva~t hanD ætla, að margir
muiula þei!' fl ,bIandi, .er eigi yrði allbæguT
skílnlngur þeirra, er honum velttl það örðugt. - Sagði bann, að 'enginn skaði mundi að
fresta má1i þeS8u, enda mundi það að IiUadum fresta sjer sjálft, þar eð þingtfmioQ væri
nú stunur otðima, en frumvarp þetta ætli eptir að ganga til neðri deildarinnar,
og teldi
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hann það sjálf~agt, að hún gjörði breytingar
á þvi.
Framsögumaður
kvaðst vilja biðja varaforseta, að telja aptur upp breytingar nefndarinnar og greinar frumvarpsins; kvaðst bann
eigi kannast við, að svo væri, sem hann segði,
að nefndíe hefði gjört fleiri breytingar við
fl'umMorpið, en greinir þess væru, og bað
bann varaforseta að gæta þess, að breytingar þær, er einstakir þingmenn hefðu gjört
við fromvarpið, væru ekki frá nefndinni komnar. Hann hvaðst treysta þvi, að þótt varaforseti væri talinn hollur í ráðum, þá mundi
menn þó i þessu máli fara að sínum eigin
ráðum.
Ásgeir Einarsson sagði, að sjer þætti nú
varaforseti ætla ail verða aðgangsmikilli niðurskurðinum,
því að sjer heyrðist hann nú
vilja skera allt niður, svo frumvörp sem
kláðasjúkt fje, en hann mundi að líkindum
hafa betur vit á öðru en laxaveiðum. það
væri ekki meiningin, að neðri deildin mætti
elgl ~jöra breytingar á frumvarpi þessu, og
væri nefndin fús til, að leiðbeina henni I
þvi efni. Það væri sjálfsagt, að enginn mætti
þvergirða ár, enda væri bjer að eins leyft að
leggja veiðigarð út i miðja á. Sjer vært
þetta að vím ekkert kappsmál, og ef varaforseti befði gefið sjer einhverja lelðbeíníngu
til gagns í pessu efni, þá mundi hann hafa
tekið því þakksamlega, en slíkt befði siður
en ekki verU\.
Þar eð fleiri tóku eigi til máls, var
gengi& til· atkvæða, og fjellu þau þannig:
1. Viðaukauppástunga nefndarinnar:
Að á eptir t. grein komi ný grein,
sem verði 2. grein, og orðist þannig:
«Enginn skal leggja net eða garða
eða aðrar fastar veiðivjelar lengra
en út i miðja á", o. s. frv., samþykkt
með 8 atkvæðum.
2. Viðaukauppástunga
við þessa viðaukauppástungu, frá nefndinni:
Aptan við bina nýju 2. grein bæti,t:.
.Nú rennur á i neiri kvíslum» .0.
s. frv.,
samþykkt með 8 atkvæðum.

3. Breytlngaruppástunga
frá nefndinni við
5. grein,
samþykkt með 7 atk væðum.
4. Frumvarpið i þvi formi, sem það þannig er í, samþykkt með 8 atkvæðum.
Lýsti forseti þvi þá yfir, ill! það yrði afgreitt til neðri deildarinnar.

Á 4S. fundi neðri deildar alþingis beíddust 8 þingmenn þess, að dagskránni væri
breytt, og frumvarp um friðun á laxi mætti
verða tekið til umræðu I dag, en með þvi að
eigi 3/4 samþy~ktu þessa breytingu, komst
málið eigi til umræðu,
þelr sem breytingarinnar beiddust, voru
þessir:
Páll Ólafsson,
Einar Gíslason,
Grímur Thomsen,
Tryggvi Gunnarsson,
þorsteinn Jónsson,
Eggert Gunnarsson,
Þorlákl\r Guðmundsson,
Hjálmur Pjetursson.

FYRSTA UMRÆÐA

I neðri deild alþingis.
Á 47. fundi neðri deildar alþingis, 23.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu frumvarp til viðaukéllagq
við Jðn$hókar landsleigubálks
56. kapítula,
á laxi, eins og það var samþykkt af efri deild alþlngls,
Jón Sif/u,.qssc/r& kvaðst vera vis.8 um, ai)
um friðlIn

frumvarp þetta væri deildinni kjllrkomið, því
að mestu leyti mætti það beita vel úr garði
gjört. Það væri mlkíll skaði, bve seint það
hefði komið frá efri deildinni, þvi að ef tíminn hefði leyft, þá hefði bann óskað að {ljörll
nokkrar smábreytingar
við það. Sjer þætti
nefnilega sum atriði I frumvarpinu ólJósl
orðuð. Hann yrði þó að álíta það mjög
æskilegt, að mál þetta yrði leitt til lykta á
þessu þingi, ef unnt væri.
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Halldór Kr. Fl'iðriksson sagði, að laxveiðar væru enn ungar hjer á landi, svo að
til stórriða
væri, og siðan farið hefði verið
að reka þær iii nokkurra muna,
vissi hann
eigi til, að laxveiði hefði minnkað að neinu.
Bann játaði
reyndar, að það kynni að vera
æskilegt, að fá nákvæmari reglur fyrir þeim,
en Jónsbók hefði, svo þeir, sem neðar búa
við á, gætu eigi spillt fyrir þeim, sem ofar
búa, þar sem margir eiga land að sömu ánni.
En þegar litið væri á frnmvarplð,
sem hjer
lægi fyrir, yrði hann að álita, að það þvi að
eins gæti orðið og IPlti að verða að lögum,
nð nægur limi væri Iii að íhuga
það nákværnlega, og bæta það úr því, sem það nú
væri. Hann væri samdóma
varaforseta,
að
óheppilegt væri, að málið hefði kornið S\'O
seint til neðri deildarinnar,
en fyrst eigi væri
tími til að íhuga það nákvæmlega,
þá sýndist sjer rjettara, að það biði, heldur en hrapað væri að þvi, að gjöra það að lögum. Hann
yrði að telja það betra að hafa engin lög,
heldur en svo færi, að þingið á eptir yrði
að afbiðja sín eigin lög, eins og farið hefði
1861.
l>á hefði það ljóslega sýnt sig, hve
mikið vandamál
þetta væri. Hann vildi þvi
leyfa sjer að stinga upp á nefnd, og helzt 5
manna nefnd.
Hitilmur Pjetursson sagði, að frumvarp
þetta vari að vísu ekki eins fullkomið I öllum greinum,
og æskilegt væri, en gæti þó
orðið til gagns,
ef það yrði að lögum,
því
það hefði inni að halda margar þær ákvarðanir,
sem væru til skýringar á hinum eldri
lögum um þetta efni, og þar að auki nokkrar nýjar ákvarðanir, er hann yrði að álíta til
verulegra bóta;
en þó hann gjarnan hefði
viljað gjöra nokkrar smábreytingar
við það,
ef tíminn hefði leyft, þá sæi hann, að það
yrði eigi til annars en eyðileggja málið, eða
slá lögunum
á frest, eins og nú á stæði.
Tíminn væri nefnilega svo naumur, að málið
yrði ekki leitt til lykta á þessu þingi,
ef
nokkrar breytingar yrðu gjörðar á frumvarpinu.
Hann kvaðst því vilja ráða til, að málið
væri látið ganga sem greiðlegast
áfram, án
breytinga, og án nefndar, ef ske mætti, að

það yrði leitt til lykta á þessu þingi.
Páll bóndi Pálsson sagði, að hann hefði
Ienglzt lítið eitt við laxveiðar,
og vildi því
láta I ljósi álit sitt um þetta frumvarp. Hann
gæti eigi verið samdóma
þingmanni
Mýramanna, að æskilegt væri, að frumvarp þetta
yrði að lögum.
2. grein frumvarpsins
þætti
sjer óhafandi.
Þar væri sagt, að allir mæltu
leggja net eða garða eða aðrar fastar veiðivjelar út I miðja á. Ef nú svo á stæði, að
tveir ættu land, sinn hvoru megin við ána,
þá mæltu þeir eptir þessari
grein báðir
leggja út I miðja ána,
hvor sín megin, og
þá væri ekkert eptir,
heldur væri áin þvergirt.
þ,'1 væri alveg nauðsynlegt
að breyta
þessari grein.
í 3. grein stæði:
"Eigi, má
lellgja net eða veiðivjel úti fyrir ósamynnum
I stöðuvötn eða sjó, þar sem lax gengur,
svo för hans sje hindruð að miklu".
Hjer
væri sagt -að miklu",
en hvernig ætti að
fara að ákveða, hvað hindraði för laxins að
"mikill" eða eigi, og hvar væri takmarkið'?
Hann vildi þvi styðja að þvi, að nefnd yrði
kosin.
Páll prestur Pálsson sagðist vilja benda
öðrum þingmanni Húnvetninga
á, að hann
misskildi
alveg
eða rangfærði
2, gr. Það
væri svo skýrt tekið fram I greininni,
að
enginn
mætti þvergirða
á, þar sem tekið
væri fram, að eigi mætti leggja net eða garð,
þar sem áin væri dýpst.
Halldór Kr. Fri,),'iksson
sagðist verða
að skilja 2. grein, eins og annar þingmaður
Húnvetninga.
þar væri sagt með skýrum
orðum, að leggja mætti net út í miðja á, en
samt tekið fram, að eigi mætti leggja þau,
þar sem áin væri dýpst.
Þetta væri bein
mótsögn, ef svo ætli að skilja, að það væri
þar sem hún væri dýpst í miðjunni,
þvi að
flestar ár væru dýpstar I miðju, en það væri
einungis undantekning,
að ár rynnu þannig,
að þær væru dýpri við annan bakkann
en
hinn.
Bæði þessi
og aðrar greinar frumvarpsins þyrftu því íhugunar við, og með
þeim væri lítið bætt úr ákvörðunum
Jónsbókar.
Þingmaður Mýramanna væri sjer vist
samdóma í, að ef þingið treysti sjer ekki til
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þess, að búa til sanna rjeuarböt,
þá væri
bezt að láta málið biða.
þetta væri mikið
vandamál, og þyrfti þvi nákvæmrar íhugunar
við og mikils kunnugleika
á laxám víðsvegar
um land, til þess að geta selt lög, sem haganleg væru fyrir alla.
Hjálmur Pjetursson
kvaðst
eigi hafa
ætlað að tala um einstakar greinir frumvarpsins að þessu sinni, en fyrst ræðu!' annara
tveggja þingmanna
hefðu leiðzt að þvi, þá
skyldi hann játa, að 2. grein þyrfti einna
helzt breytingar
við. En hann hjeldi þó, að
hinir heiðruðu þingmenn
hefðu ~Ieymt þvi,
að þvergirðing
væri alveg bönnuð I Jónsbókar-landsleigubálki
56. kap.,
og þær ákvarðanir væru enn i gildi,
þó þessi
lög
kæmust á.
það gætu þvi aldrei orðið nein
vandræði út af ákvörðuninni
í þessari grein.
Þingmaður
Reykvíkitiga
hefði minnzt á, að
þingmenn
1871 hefðu eptir á beðið stjórnina að samþykkja eigi lög þau lim laxveiði,
sem þeir þá voru búnir að búa til og samþykkja, en hann vildi biðja þingmanninn
að
hugleiða,
að sú grein,
sem olli " því, stæði
eigi I þessu frumvarpi; hann hefði líka gelið
þess, að laxveiðar væru ungar hjer á landi;
en hann gæti ekki verið honum samdóma í
þvi; það væri öllum kunnugt,
að þær væru
jafngamlar
byggingu
landsins;
yfir höfuð
kvaðst hann verða að álíta talsverða rjettarbót I þessu frumvarpi, því að margar ákvarðanir í þvi væru til mikils gagns,
en engin
til skaða.
6. grein frumvarpsins
yrði hann
að álita mjög heppilega, þvi þegar litið væri
til ýmsra þeirra starfa, sem sýslu- og hreppanefndum
væri gjört að skyldu að leysa af
hendi eptir öðrum lögum, og sem sumt hvað
væri bæði vandasamt
og þýðingarmikið,
þá
gæti hann ekki álitið ógjörning,
að leggja
undir þeirra álit og afskipti það, sem með
þyrfti I þessu efni, samkvæmt 6, grein frumvarpsins.
Benidikt Sveinsson sagðist eigi geta verið
á þeirra máli, sem álitu 2. grein eigi nægilega
trygging fyrir, að eigi mætti þvergirða ár.
það væri skýrt tekið fram, að enginn mætti
leggja net nema út í miðja á, og það væri

því hlægilegt að halda, að tveir menn mættu
þvergirða
á, fyrst einn maður mætti það
ekki.
það væri rjett eins og að álykta 5VO,
að fyrst engin n maður mælti stela, þá mæltu
tveir gjöra það.
Hann væri þingmanni Reykvíkinga samdóma um, að vel hefði mátt setja
strangari reglur,
en áliti þó, að betra væri
að setja vægur reglur fyrst.
Seinna mætti
herða á þeim, og gæti maður gjört það eins
fljótt fyrir það, þótt þetta frumvarp yrði nú
samþykkt.
Guðmundur Einarsson sagðist
að vísu
ekki hafa mikið vit á laxveiði, en hann kvaðst
þó ætla, að þegar lög væru gefin, þá yrðu
þau að vera sk)'r.
Hann gæti eigi skilið
fyrri málslið 2. greinar öðruvísi en sVQ, að
tveir mættu leggja net hvor á móti öðrum í
sömu á, og þannig þvergirða ána.
Annars
þætti sj el' þetta frumvarp betur hugsað, en
þau frumvörp, sem áður hefðu komið i þessu
máli.
En það þætti sjer mikið efarnál, hvort
betra væri, að samþykkja
það strax
með
göllum þeim, sem á því væru, eða láta það
bíða.
Honum sýndist ráðlegra. að það hvíldi
sig enn í 2 ár, því að ýmsar ák varðanir í
þvi væru efusamar.
Jón Sigtl1'ðsson sagðist "ilja ráða þingmönnum
til að skoða vel huga sinn um
þetta mál, áður en þeir köstuðu því. hð
væri miklu betra, en þau fJ'l101VÖl'p, sem áður hefðu komið Irarn ú hinum ráðgefandi 111þingum.
Hann vildi taka fram þá helztu
kosti,
sem það að hans áliti hefði til að
bera.
Fyrst væri það, að miðstraumslínan
væri viðurkennd,
þessi góða og gilda regla
Jónsbókar,
sem hann hefði jafnan verið meðmæltur á þingi, en aðrir haldið á móti. Annar kostur á frumvarpinu
væri, að það væri
einfalt og óbrolið,
og bæri langt af hinum
fyrri frumvörpum
þingsins í þvi tilliti.
það
væri einungis ein ákvörðun, sem hann saknaði, sem hefði verið I frumvarpinu
frú 1871,
nefnilega ákvörðun um, að þær ál', þar sem
væri meiri silungsveiði en laxveiði, væru undanteknar aðalreglunni um laxafriðunina,
en 6.
gr. bætti úr þessum galla, þvi að ef ástæða
væri að undan skilja nokkra á, þá væri það á
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dag ágústrnán.,
var samkvæmt
dagskránni
tekið til 3. umræðu,
frumvarp
til viðaukalaga, við Jónsbókar landsleigubálks 56. kap.,
um friðun á laxi, en með því að eigi var
liðinn nógu langur Ilmi frá 2. umræðu málsins, þá leitaði forseti samþykkis
deildarinnar
um, að það mælti verða rætt á þessum fundi,
og var það samþykkt með 17 atkvæðum,
en
með þvi það var eigi a/~ hlutar fyrir leyfinu,
var haft nafnakall og sögðu:
(,Já"
Benidikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Hjálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
ÖNNUR UMRÆÐA
Jón Sigurðsson,
í neðri deild alþingis.
Páll Ólafsson,
Á 49. fundi neðri deildar alþingis,
25.
Páll Pálsson,
prestur,
Snorri Pálsson,
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt
dagStefán Stephensen,
skránni til 2. umræðu [rumnarp til laga um
Tryggvi Gunnarsson,
(riðun á laxi.
Varð engin umræða
um
Pérarínn Böðvarsson,
málið, og var því þegar gengið til atkvæða
þórður Þórðarson,
og fjellu þau þannIg:
Í'orlákur Guðmundsson,
l. grein samþykkt með 16 atkvæðum;
þorsteinn
Jónsson.
2.
14
gegn 3;
3.
.Nei"
15
4.
17
Halldór lir. Friðriksson,
5.
Guðmundur
Ólafsson.
15
6.
Og var þannig leyft með 18 atkvæðum gegn
17
7.
2, að málið kæmi til umræðu.
Guðmundur
15
8.
Einarsson
og Páll bóndi Pálsson greiddu eigi
15
9.
atkvæði.
Forseti skýrði frá,
að landshöfð16
Fyrirsögnin
var samþykkt an atkvæða.
inginn hefði ekkert I móti,
að mál þetta
Að frumvarpið
gengi til 3. umræðu, var kæmi til umræðu.
samþykkt með J 9 samhljóða
atkvæðum.
Guðmundur EinarS80nflagðist
hafa vonþá skýrði forseti frá, að 12 þingmenn
að, að einhver þingmaður
mundi stinga upp
hefðu beðizt, að þetta frumvarp mætti koma á breytingum
við frumvarpið.
Það hefði eigi
til 3. umræðu á morgun.
orðið, O~ því yrði hann, eins og við fyrstu
umræðu málsins, að taka fram, að sjer þætti
ÞRIÐJA UMRÆÐA
2. grein ógreinilega
orðuð, og hætt væri við,
í neðri deild alþingis.
að hún yrði misskilin.
Ef tveir ættu land
sinn hvorumegin
við á, þá væri eigi hægt
Á.50. fundi neðri þingdeildarinnar,
26. eptir 2. grein að banna þeim að leggja net

valdi sveitarstjórnarinnar.
Hann gæti eigi
verið samdóma
þeim, sem álítu, að þvergirðing
á ám væri leyfð f 2. grein.
það
þyrrti ekki annað
en að gá að fyrirsögn
frumvarpsins.
þar stæði »frumvarp til viðaukainga
við 56. kapítula
landsleigubálks
Jónsbókar",
en þessikapítuli
væri þar með
ekki upphafinn.
Þar væri bönnuð þvergirðing, og sú ákvörðun stæði óhögguð.
Hann
vonaði, að þing deildin felldi eigi frumvarpið,
ef heppnast
mætti, að fá þvi borgið tímans
vegna.
Þá var gengið
til atkvæða og var samþykkt með 20 atkvæðum, að málið gengi til
annarar
umræðu.
Uppástunga
þingmanns
Reykvíkinga
um að setja nefnd i málið, var
felld með 16 atkvæðum gegn 2.
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hvor á móti öðrum út í miðja á, og þannig
þvergírða hana. 6. grein stæði ekki í neinu
sambandi við 2. grein, og gæti því e igi bætt
úr henni.
Benidikt Sveinsson sagði, að það gæti
ei verið nein gild mótbára gegn 2. grein, þó
Mn gæti míssklllzt,
þvi að 8VO væri um
öll lög.
Halldór Kr. Friðriksson sagði,
að 2.
grein væri mjög ljós.
..Ef jeg á land öðru
megin við á, og þingmaður Árnesinga
hinumegin, þá hef jeg eptir 2. grein leyfi til að
leggja oet út i miðja ána mín megin, og hann
sömuleiðis sin megin á sama stað, ef bann
vill», þetta gæti enginn dómstóll dæmt laga •.
brot.
Þessi ákvörðun væri því mjög ófullkomin.
Einnig vantaði mjög margar ákvarðanir,
ef þetta frumvarp
ætti að verða til
nokkurra
verulegra
bóta.
Hann kvað það
yrði lið fara mjög varlega I, að setja lög um
þetta efni, til þess þau gætu orðið hagkvæm
um allt land,
þvi að eigi hagaði elstaðar
eins til á landinu,
Ef nauðsyn
væri til að
gefa skýringar lÍ Jónsbók, þá þyrfti vandlega
að íhuga það, og þá væri betra að selja
nefnd manna úr ýmsumhjeruðum
land-ins
til þess,
að búa málið undir næsta þing.
Hingað til vissi hann eigi til, að miklar umkvartanir
hefðu komið fram yfir rangri og
skaðlegri aðferð við laxveiðar,
og því mætti
þetta mál vel bíða nokkurn tíma.
Grímur Thomsen sagði, að eins og menn
vissu,
hefði mál þetta komið tvisvar eða
þrisvar fyrir þingið, meðan það var ráðlljaJarþing.
NÍl væru margir hinir sömu þingmenn og þá hefðu verið.· þá hefðu verið
tveir flokkar;
foringi annars þessara Ilokka
hefði verið þingmaður
Reykvíkinga;
hins
flokksins
fyrri þingmaður
Árnesinga.
þeir
hefðu þá varið mál sitt með sama kappi og
BÚ, og endirinn
hefði orðið, að biðja um, að
það yrði ekki að lögum.
Hann kvaðst vilja
balda sjer fyrir utan hinar leyndu kringumstæður, sem gjörðu það að verkum, að eigi
væri mögulegt að tala um friðun á laxi, nema
að hugsa um vissa einstaka
meno.
Hjer
væri einungis
að ræða um, hvort frumvarp

þetta, sem hjer lægi fyrir, hefði þær ákvarðanir inni að halda,
sem gætu hindrað,
að
laxveiði spilltist.
þessa væri nauðsynlegt
að
hafa einungis tillit til.
Allir vissu, að laxveiði væri einlægt að minnka,
af þvi laxinn
væri einlægt
að verða minni og rýrari en
áður.
Eigi mætti veiða ungan ogöprossaðan lax. Það væri satt, sem þingmaðor Dalamanna hefði sagt, að 2. grein gæti misskilízt ; en hver væru þau lög, er eigi mætti misskilja?
Auk þess bætti 6. grein úr. j Englandi, Noregi og fleirum löndum væru sett
lög um friðun á laxi, og þætti það alveg
nauðsynlegt, til þess að vernda þennan mikilsverða
atvinnuveg
fyrir
skemmdum
og
gróðafíkn
ágjarnra
manna.
það væri kynlegt, að hinum velviljaða þingmanni Reyk.
víkinga
væri illa við friðun allra fisk tegunda,
Halldór K,.. Friðriksson kvaðst aldrei
hafa verið flokksforingi
i þessu máli,
Hann
hefði hvorki sett þær ákvarðanir
í lögin
1871, sem hefði orðið að afbiðja, nje heldlif verið einn af þeim,
er gengizt hefðu fyrir þvi, að afbiðja þær.
Hann kvaðst eigi
skilja þá athugasemd
þingmanns Gullbringusýslu, að menn gætu eigi gefið lög om þetta
efni, án þess að hugsa um einhverja einstaka menn,
þvi að enginn,
sem nú hefði
rjett til að þvergirða á, þyrfti að hætta þvi,
þótt frumvarp þetta yrði að lögum, því að ef
ákvarðanir
Jónsbókar
næðu eigi til þeirra,
mundu þessi lög heldur eigi ná til þeirra.
Þegar ræða væri um laxalög, ætti að lita á,
hvað hentugt væri í sjáifll sjer.
Ef t. 3. m.
einhver ætti laxveiði efst i á, og gæti eigi
veitt luxinn nema með þvergirðingum,
þá
væri ósanngjarnt
að banna honum þaö, því
að hann spillti ekki veiðinni
fyrir neinum.
þar sem þingmaður
Gullbringusýslu
hefði
sagt,
að laxinn væri stöðugt að minnka og
rýrna,
þá vissi hann eigi til, að það væri
satt; en hilt gæti vel að borið,
að lax væri
magrari annað
árið en hitt, eins og aðrir
fiskar;
en þa.ð væri engin sönnun fyrir almennri rýrnun
laxins.
2. grein væri mjög
ljós, og þingmaður Árnesinga
hlyti áð skilja
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hana eins og sjálfur hann;
6. grein gæti
ekki heldur úr henni bæli; því að þótt amtsráðin væru, nú sem stæði, skipuð skynsömum og rjettsýnum mönnum, t. a. m. þar sem
fyrri þingmaður
Gullbringusýslu
ætti sæti f
amtsráði,
og telja mælli því víst, að þessir
meon legðu rjettsýnan
úrskurð á þau mál,
er undir þá væru borin f þessu efni, þá væri
óvíst, að amtsráðin yrðu ávallt svo vel skipuð, og væri því ekki rjett, að setja þessa 2.
grein f þvi trausti.
Lögin ættu að vera svo
ljós,
að álits einstakra
manna þyrfti sem
sjaldnast við. Hann kvaðst ekki hafa á móti
friðun á flski yflr höfuð, en sjer sýndist, að
með ákvörðuninni
í 2. grein næðist ekki sá
tilgangur, enda lægi oss ekki það á lögum í
þessu efni, að eigi mætti draga það til næsta
þings.
þeir menn, sem Ijetu sjer mjög annt
um þetta mál, gætu íhugað það vandlega til
þess tíma, og komið þá með lagafrumvarp.
En þingið ætti ekki að hrapa að því, að samþykkja ófullkomin flausturslög,
þar sem það
gæti átt von á öðrum betri.
Grímur Thomsen sagði,
að þar sem
þingmaður
Reykvíkinga
hefði ráðið til, að
fresta þessu máli, þá væri það jafnan síður
hans, er hann vildi fella mál. Svo hefði það
verið I þorskanetarnálinu,
og svo væri það
jafnan.
þó hefði það frumvarp
verið samþykkt með talsverðum
atkvæðamun
af báðum deildum,
þrátt fyrir það, að það hefði
eigi áður komið til þingsins
til íhugunar.
En laxarnál þetta hefði optar en einu sinni
legið fyrir þinginu, og það vantaði ekki, að
þingmaður Reykvíkinga hefði rannsakað það
nákvæmlega,
og með hinni sömu samvizkusemi, sem hann hefði rannsakað þorskanetamálið, og sem honum væri svo eiginleg. Og
ef nokkur þyrfti eigi lengri tíma til að hugleiða málið,
þá væri það þingmaður Reykvíkinga.
En þótt nú svo færi, að lög þessl
yrðu í einhverju ófullkomin, þá þyrftu menn
eigi að kippa sjer upp við það, því að svo
væru öll mannaverk.
En þinginu væri allt af
innan handar að laga galla þá, er reynslan
sýndi að væru á lögunum.
Hvað það snerti,
að lög þessi gætu eigi náð til nokkurra ein-

stakra manna,
sem hann vildi eigi nefna,
gæti það mikið vel verið, og það væri sjálfsagt, að ef einstakir menn ætlu að vera undanþegnir almennum lögum, þá yrðu þeir það.
Úr þvi gætu dómstólarnir
skorið.
Halldór Kr. Friðriksson sagði,
að ef
það væri fyrirsjáanlegt,
að næsta þing yrði
að gefa út ný lög um þetta mál,
þá gæti
hann ekki sjeð, hvaða gagn væri í að fara nú
að samþykkja þetta frumvarp.
Málið væri óneitanlega vandasamt,
og þyrrti óneitanlega
nákvæmrar íhugunar við.
Benidikt Sveinsson kvaðst vilja geta þess,
f tilefni af velmeintri ráðleggingu
þingmanns
Reykvíkinga, að hugsa sig vel um mál þetta,
að þessa sömu ráðlegg ingu hefði hann komið með 1867. Nú væru síðan liðin 8 ár, og
vildi hann ~pyrja þingmanninn,
hvort hann
byggist við að gjöra það á 2 ökomnum árum,
er hann
hefði eigi getað gjört á 8
liðnum?
llalldór Kr. Friðriksson sagðist geta
gefið það einfalda svar upp á þessa spurningu,
að hann gæti gjört það á tveim árum, með því að leggja sig að því, er hann
eigi gæti gjt'lrt á 8 árum, með því að leggja
sig ekki að því, og hingað Iii hefði hann
enga hvöt haft til, að rannsaka þetta mál út
í æsar.
því næst var frumvarpið samþykkt
með
17 atkvæðum,
og fyrirsögnin
án atkvæðagreiðslu.
Var það því næst sent til landshöfðingja
sem lög, svo látandi :

við

Jónsbókar

VIDAUIULÖG
landsleigubálks
56.
um friðun á laxi.

kapítula,

I. grein;
Lax skal friðhelgur
hvervetna fyrir alls
konar veiðibrellum og veiðivjelum frá I. degi
septembermánaðar
til 20. dags mal mánaðar
ár hvert.
!. grein.
Enginn skal leggja net eða garða, eða
aðrar fastar veiðivjelar lengra en út í miðja
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á, þá vatn er minnst; enda sje eigi vatn
dýpst, þar sem net, garður eðaveiðivjel
liggur.
Nú rennur á f fleiri kvíslum,
og má
enginn þverglrða eina þeirra, nema meiri sje
fiskiför f annari, enda eigi engir aðrir veiði
f kvisl þeirri, sem þvergirt er.
3. grein.
Eigi má leggja net eða véiðivjel úti fyrir
ósa-mynnum í stöðuvötn, eða sjó, þar sem
lax gengur, svo för hans ~je hindruð að mikln.
4. grein.
Enginn má á nokkurn hátt fæla lax frá
að ganga I vötn eða ár, eða upp að þeim,
og spilla með þvi veiði; enda skal hverjum
manni heimilt, að skjóta seli og styggja (
veiðiám og ósum, þar sem lax gengur, ef
eigi eru þar friðlýst selalátur eða æðarfuglaeggver.
5. grein.
Engar veiðivjelar, net, eða veiðibrellur
má við hafa, er taki smálax, og skulu því
veiðiáhöld vera svo gjörð, að smálax gangi
í gegnum þau. Skulu möskvar í öllum riðnum veiðarfærum eigi vera minni, þá votir
eru, en 9 þumlungar ummáls, og milli rima
f grindum,
sem í veiðivjelum eru hafðar,
skal vera svo mikið bil, að lax, sem er 9
þumlunga gildur, geti smogið þær.
6. grein.
þegar svo hagar til á einhverjum stað,
að brýn nauðsyn sje til þess, að breyta (

einhverju þvi, sem fyrir er mælt I undanfarandi greinum laga þessara, eða ákveða þurfi
nákvæmar um veiðar, en gjört er ( þeim,
skal amtsráðið eptir tillögum hreppsnefnda
og sýslunefnda gjöra það; en þó svo, að
grundvallarreglum þeim, sem settar eru um
friðun laxins og frjálsa göngu, sje í engu
haggað.
7. grein.
Brjóti nokkur lög þessi, skal hann sæta
sektum frá 10 krónum til 50 króna og að
auki 2 króna sekt fyrir hvern þann lax, er
hann veiðir ólöglega. Öll ólögmæt veiðiáhöld
skulu upptæk, og ólöglegir veiðigarðar óhelgir. þá skal og sá, sem ranglega veiðir,
bæta þeim, sem hann hefur spillt veiði fyrir,
skaða allan eptir mati 5 óvilhallra dómkvaddra manna.
8. grein.
Uppljóstarmaður
á þriðjung sekta og
andvirðis ólöglegra veiðineta og veiði;jelaj
en tvo hluti á sveitarsjóður, þar sem brotið
er Iramið.
9. grein.
Mál um brot gegn lögum þessum eru
opinber lögreglumál.
Þó má sá, sem fyrir
sökum er hafður, sleppa hjá málssókn, ef
hann játar þegar brot sitt, og greiðir sektir
og skaðabætur allar að fullu eptir þvi, sem
lögreglustjóri ákveður.
Rjett er og, að sá,
sem fyrir skaða hefur orðið af ólöglegri veiði
annara, reki málið sem elnka-Iögreglumál,

XV.
FRUMVARP
til laga um breytingu á tilskipun um póstmál á Íslandi, ~6. febr. 1872.
(Flutningsmaður Tryggvi Gunnarsson,
1. þingmaður Suður-Múlasýslu).
1. grein.
Burðareyrir
er fyrir sjerhverjar
þær
sendingar, sem getið er um ( 2. grein tilskipunar 26. febrúar 1872:
a, Undir laus brjef:
1. Venjuleg brjef, þegar höfð eru frímerki,
ef þau vega allt að 3 kvintum, 10 aurar;
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ef þau vega yfir 3 kvinlin
að 25 kvintum .
20 aurar;
ef þau vega yfir 3 kvintin
að 50 kvintum .
30 Sjeu eigi hörð frímerki, verður hurðareyrir tvöfaldur við það, sem hjer er
ákveðið;

2. undir prentað mál ( krossbandi eða
einbrugðnu bandi, eða aðrar sendingar,
sem nafngreindar eru I 2. grein nefndrar tilskipunar statlið a, 2., helmingur
brjefburðareyris
þess, sem getið var,
ef frimerki eru við höfð, en þó eigi
minna en 10 aurar undir hverja sendingu.
Sjeu frímerki eigi við höfð við sendingar þessar, eða ef á þær er ritað nokkuð, sem eigi er leyft af póststjórninni,
eða ef umbúðirnar, sem eiga að vera
svo lagaðar, að hægt sje að kanna,
hvað f þeim er, eru með öðru móti,
en hún hefur fyrir lagi, þá fer um
borgunina eptir þvi, sem fyrir er mælt
um almenn brjef, þegar frImerki eru
ekki við höfð.
3. 15 aurar greiðast enn fremur fyrir að
takast á hendur ábyrgð hverrar sendingar, sem nafngreind er I I. og 2.;
b, undir peningabrjef:
burðareyrir eptir vikt, eins og ákveðið er
i a,l.,
og að auki 5 aurar I ábyrgðargjald fyrir hverjar 100 krónur eða minni
upphæð þeirra peninga, er til færðir eru
utan á brjefino.
Sje þess kraflzt, að peningar,
sem
sendir eru, sjeu taldir á pósthúsinu, skal
fyrir það greiða 2 aura af hverjum 100
krónum og minni upphæð, allt að 500
krónum, en 1 eyri af hverjum 100 krónum, eða minni upphæð, sem fram yfir er.
e, undir böggla:
30 aura fyrir hvert pund, sem böggullinn
vegur; telst þá partur úr pundi sem heilt
sje.
Sje verð til greint, greiðist enn
fremur ábyrgðargjald það, sem fyrir er
mælt f staflið b. Sjeu í bögglinum gjaldgenglr peningar, peninga ígildi, skuldabrjef, þeim nýt, er f höndum hefur, eða
aðrir þvílíkir pappírar,
og sje beíðzt tölu
á þvi rje, þá fer um þær sendingar,
sem
um peningabrjer.
Undir tilvfsunarbrjef
þarf eigi sjer f lagi að borga.
Sje miði látinn fylgja brjefum, sem falin
eru á hendur, peningabrjefum eða bögglum,

til kvittunar af hálfu viðtakanda, verður undir
hann að borga sem almennt brjef.
Um móttöku þeirra sendinga, sem nefndar eru i a, 3. og b og e, skulu póstembæltismenu láta í tje skriflega viðurkenningu móti
8 aura borgun;
þó skal sá, er sendir, eigi
þurfa að borga fyrir þessa viðurkenningu, ef
hano hefur póstkviUunarbók með sjer, sem
ritað er f nafn móttöknmanns sendingarinnar, verð hennar og vlkt, svo að viðkomandi
póstembættismaður
eigi þurfi annað en Fita
nafn sitt. Fyrir sendingar þær, sem nefndar
eru i a 1. og 2., verður ekki krafizt viðurkenningar.
5 aura skal greiða fyrir hvað eina af
þvi, sem hjer er nefnt: fyrir að leggja til
lakk til innsiglis á sending, fyrir að setja á
merki, sem þörf er á, fyrir umbúðir peningabrjefs, fyrir utanáskript
eða tilvísunarbrjef,
en þó má sú borgun samtals eigi fara fram
yfir flutningseyri sendingarinnar.
þegar þær sendingar, sem eigi hafa
komizt úr vörzlum póststjórnarinnar,
verða
sendar aptur frá þeim stað, er þær 'áttu að
fara til, eða þeim verður komið lengri veg,
gjaldast í aukagjald fyrir þann flutning 2 aurar fyrir hverjar 100 kr., ef peningar eru
sendir, og 10 aurar fyrir hvert pund i bögglum, og þó aldrei minna enW aurar. Aðrar sendingar
eru því aukagjaldi undan
skildar.
það, sem goldið er, eptir því sem til
tekið er í þessari grein, fyrir að telja peninga, fyrir lakk til innsiglis á sendingu, fyrir
að setja á merki, og fyrir lausar kvittanir o.
8. frv., fellur til hlutaðeigandi
póstþjóna.
2. grein.
má panta dagblöð og tímarit, og setur póststjórnin þær reglur, er hjer
þarf við að hafa.
Taki póststjórnin að sjer flutning á ritum þessum, er burðareyrir I eyrir fyrir hver
tvö númer, og skal reikna þetta eptir meðaltölu á því, sem ætlast má til að komi út á
því tímabili, sem áskriptin er miðuð við; þó
skal 8 aura greiða að minnsta kosti fyrir
Á pósthúsum

I
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Bending á þeim númerum, sem út eru komin um þessum nauðsynjum, ef það fengi framá einum ársfjórðungi.
gang.
Að vísu hlyti þá frumvarp stjóroerFyrir að panta blöðin og fyrir borgunarheimtur og reikningsskil, sem þvf eru sameinuð, greiðast 8 af hundraði af verði blaðsins fyrir áskrifendur á þeim slað, þar sem
það er gefið ót.
3. grein.
Lög þessi öðlast gildi I. janúar 1876,
en apwr nemast úr gildi 8. og 9. grein í
tilskipun um póstmál á (slandi26.
febrúar
1872.

Á 7. fundi neðri þingdeildariooar,
9.
dag júlfmáoaðar, flkýrði forseti frá, að bann
befði fengið frumvarp til laga Ilm breyting
á tiZ,kipun um p68tmál á Islandi, 26. dag
febnJarmánalar 1872, og Ijet hann út býta
þvi meðal þingdeildarmaona.

FYRSTA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.

A 8. fundi neðri deildar alþingis, 10.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránoi
tekið til fyrstu umeæðu frumvarp til laga
tlm breyting á tilskipun tlm p6stmál á fslandi, 26. (ebrd.r J812.
FlutningsmaðtAr(Tryggvi
Gunnarsson)
sagði, að tilefni þess, að hann hefði komið
fram méð frumvarp peua, væri það, að fyrir
nokkrum dögum befði komið til þio8sina
frumvarp frá stjórninni um, að breyta .r'kis~
mynt f krónumynL
ED 8VO hefði 1. þingmaður Skaptfellinga gjört þá breytlDgaruppá .•
stungu við frumvarpið, að burðargjaldið yrði
bækkað. Frumvarpið hefði eigi farið fram á
að hækka bur3argjaldið, beldur breyta mynt,
sem n;wð.Y'lect
þe •• '"Rna væri nefnd
breytingaruppástuQga
ekki breyting á fnJrnvarpinu, heldur á póetlöguourn.
að þ" leyti
sem burðareyririnn er hækkaður, en þá bækkuo álita margir nauðsynlega.
Þe88 vegna
hefði hann mest .fqrlQsiQsI leg,a
kIQið
fram með þetta frumvarp, sem bætti úr báð-

""n,

innar, og uppálltunga þingmanns Skaptfellinga að falla. En aðalInnihaldi hvorstveggja
væri þó borgið, og fengial, ef frumfarp þetta
næði fram að ganga.
Þótt bann hefði til
tekið ákveðnar tölur, þá vildi haoD ekki gjör.
að neinu kappsmáli, hvort bllrðareyrir hæU.aði eða lækkaði.
IAftdthðfðingi sagði, að það væri spursmál, hvort haganlegt væri, að oota þetta
tækifæri til að hækka bllrðargjaldið, þar eð
það gæti ef lil vill haft þal1 áhrif á notkun
póstanoa,
að hún færi minnkandi.
Ilaoo
kvaðst og vilja geta þess, að með þvi fyrirkomulagi, sem nú væri á burðargjölduoum.
væru tekjur póstsjóðsins, eptir þvi sem sjá
mælti af reikningunum, hærri en til væri tekið
i áætluninni.
Páll prestur Pálsson lýsti þvi yfir, að
hann fjelli frá uppástungu sinni. og mundi
beldur sameina sig við I. þingmann SuðurMúlasýslu um þetta mál, þótt bann væri
ekki samþykkW' uppá.tungunum
að upphæð
á póstgjöldunum.
þvi næst var nálega f einu bljóð. samþykkt, að málið sk,ldi ganga til 2. umræðu.

ÖNNUR UMIlÆÐA
f neðri deild

alþingis.

Á. tl. fundi neðri deildar al þingis, 14.
dag jóUmánaðar, kom. samkv.æmt dagskránni
III 2. umræðu frumvarp til laga um breyting ci til.kipun um p6dmdZ á j.l"ndi 26.
febt'ÚQr 1872; DutuiD8smaður I, þingmaður
Suður .•~Iúluýslu.
'1'''1IUgvi Guftnar"on gat þess, .að landshöfðingi við I, umr~ðufrumvarpsins
hefði
ætlað. að bækku.. burðareyrisiDs yrði póststJórninni að. ljóni, an hann gæti ei8i lrúað,
að Dokkur, sem þJrfti. eða vildi senda brjer,
ljeti sig það muna,· þó hækkaður væri burðareYl'ir Ilm 2 auraf)'rir
einf!lU brjef. Dval)
snerti breytiDgaruppá.tangu
1. þlngmanQ.
Skapllellinga" þá ,æru þeir DÚ ~áttir. þar
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um.
Sjer virtist eigi teljandi ósamkvæmni
á milli upphæðar þeirrar, semlekln
væri af
brjefasendingum,
og þeirrar, sem lögð væri á
böggla, þó það í fljótu bragði sýndist svo,
þegar litið væri á, að 30 aurar væru teknir
fyrir 1/2 pund i brjefum og 1 pund í bögglum, því þegar lekið væri af 1/2 pundi jafnt
sem afl pundi, og af t 1/" jafnt sem af 2
pundum, þá jafnaðist þetta nokkuð; auk þess
væri rjettlátt, að taka nokkru meira fyrir
brjef en böggla; máske mundi það og verða
álitinósamkvæmni,
þar sema einum slað
væri sett 8 allrar fyrir sendingar á dagblöðum, en al staðar annarstaðar
í frumvarpinu
sett 10 aurar; en þetta væri gjört til þess
að vinna útbreiðslu þeirra í hag, en að selja
burðareyri
undir þau niður I 5 aura, hefði
þótt um of.
Loksins vildi hann gjöra þá
athugasemd við lengd frumvarpsins,
að sjer
litist það rjettari
regla að taka upp úr
lögunum þann kafla allan, sem breyta ætti,
heldur en að vitna til laga, sem mörgum
væru ókunnug.
Að 1'''0 búnu óskaði hann,
að þingið tæki málið til 3. umræðu.
Landshöfðingi:
Að undantekinni hækkun á burðareyrlnnrn væri frumvarpið i öllu
verulega samhljóða péettllsklpunlnni,
hann
hefði þvi, ef þingið samþykkti þessa hækkun
á burðargjaldinu,
eigi á móti frumvarpinu
nema I einstöku atriðum; þannig virtist sjer
það ósamkvæmni, að þar sem stungið væri
upp á að tvöfalda allt af aurafjöldann,
að
svo miklu leyti sem það samrýmdist við
tugakerfið, þá væri það, sem , I. grein tölulið 3, staflið a ag staflið c, væri stungið
upp á, IÓ15Ílmkvæmni við þetta. Frá sjónarmiði póstmálanna
þætti honumeígl ástæða
til að setja niður fyrir ábyrgðarbrjef, •þvI þau
væru -'einsog
yfirlitið vottaði fyrir 1874:
205 ábyrgðarbrjefá
móti e. 28000 hinsvegar brjefa' - að tiltölu örfá; en' böggulsendingarnar
(staíllður e.) apturá móti yllu
póststjórninni miklum k~tOllði,og
gæfu optsinnis tilefni til þess' að ·útvegayrði
aukahesta til flutnings.
Áþes1tu væri byggt, að
burðargjaldíð undir böggla samkvæmt pósttilskipuninni
væri að tiltölu meira en undir

almenn brjef.
Ósamkvæmnin 'annari
grein
væri eigi alls kostar heppileg.
En viðvfkjandi
3. grein vildi hann benda á, að erfitt væri
að útvega hin nýju póstmerki fyr en með
fyrstu póstferð 1876, og þar að auki gæti
frumvarpið, ef það yrði lögleitt, ekki orðið
birt fyr en á manntalsþingum
að vori, og
væri því nauðsynlegt að breyta ákvörðuninni
í I. júlí eða I. ágúst.
Tryggvi Gunnarsson:
f tilefni af ræðu
íandshörðíngjansvíld!
hann inna hann eptir,
hvort eiga mætti vísa meðmælingu hans, svo
framarlega sem frumvarpið næði samþykki
þingsins óbreytt.
Hvað snerti hið síðasta
atriði, er hann hefði áminnzt viðvíkjandi 3.
grein, þá hefði það vakað fyrir sjer, að það
væri undir úrslitum frumvarpsins
um lagabirtingu komið.
Var þá gengið til atkvæða um frumvarpið
í heild sinni og það samþykkt með 16 atkvæðum, og í einu hljóði, að það skyldi
ganga til 3. umræðu.

nnEYTlNGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til laga um breyting á tilskipun um póst mál á Islandi, 26. dag febrúarmáoaðar 1872.
I.

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
frá landshöfðingja.

Við 1. grein staflið a, löhllið 3.: að i stað
orðanna ••lá aurar. komi: .20 aurar«,
Viðt. grein staflið e, að í stað orðanna
.30 aurar. komi: .40 aurar •.
Við 2. grein, að I. stað orðanna ••8 aurarkomi: • JO aurar ••

2. BREYTINGARUPpASTUNGA
frá Tryggva Gunnarssyni, l. þingmaoni Suður-Múlasýslu og i öðrum þingmönnum.

Ir"

Við 3~ grein: I staðinn fyrir -I.
187f>. komi:
ágúst 1876-.

186

janúar

· þRIÐJA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.

A 15. fundi neðri deildar alþingis, 19.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið til þriðju umræðu frumvarp
til laga
um breytingu á til.kipun um póstmál á (slandi, 26. febr. 1872.
Tryggvi GunnarlBon sagði, að .,·ið 1.
umræðu máls þessa hefði sjer skilizt svo,
lem t..ul8höfðingi væri mótfallinn þvi, að
hækkBburðargjaldið,
og það hefði dregið Ól'
sjer, er hann skrifaði frumvarp silt, að hækka
burðargjaldið alstaðar, og þvi hefði hann undáofeflt þá ,liði, er hjer væri um að ræða. En
nú' ~ri komin frá landshöfðingja breytinga~uppástuDga, er hækkaði burðatgjaldið. Hann
kvaðst bafa sagt við byrjun málslns, að sjer
værl.elgikappsmál,
þó burðnreyrinum
væri
breytt f frumvarpinu,
og gæti hann þvi vel
fallir.tá þá breytingu, að burðargjaldið fyrir
dagblöð væri hækkað úr 8 aurum upp ilO
aura, og 15 upp I 20 aura fyrir ábyrgð á
póstsendingum,
en aptur gæti hann ekki
verið samdóma því, að burðargjald fyrir böggla
yrði hæt.kað upp I 40 aura j þá væri ekki
auðið að koma bögglum fyrir minna, en 40
aura, hve litlir sem þeir værn. það væri að
vlsu ekki of mikið fyrir suma böggla, sem
væru IjeUir en fyrirferðarmiklir,
en uppástungan gripi yfir þá alla.
Landshöfðingi kvaðst að vísu ekki álita
frumvarp þetta i sjálfu sjer nauðsynlegt,
en
innihald þess væri þó þannig, að sjer hefði
ekki þótt ástæða til, að mótmæla því. En
ef þingið aðhylItist frumvarpið, þá hefði sjer
sýnzt rjettast,
að láta breytingarnar
ná til
alls burðargjaldsins.
Þess vegna kvaðst hann
hafa komið með þessar breytlngaruppástung111', sem miðuðu að eins iii þess,
að koma
samkvæmni á frumvarpið, og væru .fullkomlega gjörðar f anda þess.
Páll prestur Pálsson sagðist álíta það
vera miður heppilegt, að hækka burðargjaldið á bögglum, .þvi að hans ætlan mundu
bögglarnir verða þvi færri, sem hurðargjaldið væri hærra,
og við það missti póstsjóð-

urinn j en aptur ó móti hlyti það að verða
til að auka tekjur póstsjóðsms,
ef hurðargjaldið á bögglum yrði vægt.
þvi næst rar gengið til· atkvæðw, og
fjellu þau þanúig:
1. Breytingaruppástungur
landshöfðingja:
a, við 1. grein staflið a, tölulið 8., að í
stað o-rðanna: .15 aurar- komi: a 20
aurar», samþykkt með 18 atkvæðum,
b, við I, grein staflið e, að , stað orðanna: .30 aurar» komi: .40 allrar."
felld með 19 atkvæðum gegn I.
2. I. grein frumvarpsins með áorðinni breytingu, samþykkt með 2 t atkvæði.
3. Breytingaruppástunga
landshöfðingja við
2. grein, að í stað orðanna; .• S aurar ••
korni; «tO aurar», samþykkt með 2 t atkvæði.
4. 2. grein með áorðinni breytingu, samþykkt með 21 atkvæði.
f1utningsmanns, að
5. Breytlngaruppástunga
í staðinn fyrir ;.1.
janóa!" 1876" komi:
••l. ágústmán.
1876 ••, samþykkt i einu
hljóði með 22 atkvæðum.
6. 3. grein með þeirri breytingu samþykkt
f einn hljóði með 22 atkvæðum.
1. Frumvarpið f heild sinni lIIeð áorðnUM
breytingum samþykkt i einll hljóði.
Var frumvarpið síðan sent efri deildinni,

FYRSTA UMRÆÐA.
f efri deild alþingis.

A 20. fundi efri þingdeildarinnar,
26.
dag jóUmán.,var
samkvæmt dagskránni tekið fyrir til fyrstu umræðu frumvarp til laga
um breyting á tilskipun um póstmál á {slandi, 26. febr. 1872, og hafði því verið út
býlt meðal þingdeildarmanna
á 15. fundi
deildarinnar, 20. dag s. m.
Umræðulaust var, með 19 atkvæðum ályktað, að það mál gengi til annarar umræðu.
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ÖNNUR UMRÆÐA
f efri deild alþingis.

A 23. rundi efri þingdeildarinnar, 29.
dag júllmán., var samkvæmt dagskránni tekið fyrir til annarar umræðu frumvarp
til
laga um brey'ingu á tilskipun
á Islandi, 26. febr. 1872.

um póstmál

Umræðulaust var gengið til atkvæða f
því máli, og fjell alkvæðagreiðslan þannig:
1. J. grein frumvarpsins samþykkt i einu
hljóði.
2. 2. grein frumvarpsins samþykkt í einu
hljóði.
3. 3. grein rrumvarpsins samþykkt f einu
hljóði.
4. Frum,arpið i beild sinni, og að það
skyldi ganga til 3. umræðu, samþykkt i
einu hljóði.

ÞRIÐJA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.

A 25. fundi erri þingdeildarinnor, 31.
dag júllmán., var samkvæmt dagskránni tekið fyrir til þriðju umræðu, málið om frumvarp til laga um breyting á .iZ,kipun um
pó.tmál á Islandi, 26. febr. 1812.

Var það frumvarp án allrar umræðu
samþykkt i einu hljóði, og kvað forseti það
mundu verða afgreitt lillandshðfðingjans.
Var það DÚ þannig orðað;

LÖG

um breyting á tilskipuD um póstmál
landi 26. febrúar 1812.

á ís-

I. grein.
Burðareyrir er fyrir sjerhverjar
þær
sendingar,
sem getið er um f 2. grein tilskipunar 26. febrúar 1872:
a, Undir laus brjef:
1. Venjuleg brjef, þegar höfð eru frímerki,
ef þau vega allt að 3 kvíntum, tO aurar,
ef þau vega yfir 3 kvlntin að
25 kvintum.
. . • . • 20 aurar;

ef þau vega yfir 25 kvinlin að
50 kvintum , • • • • • 30 aurar.
Sjeu eigi höfð frImerki, verður hurðareyrir tvöfaldur við það, sem hjer er ákveðið;
2, undir prentað mál f krossbandi eða
einbrugðnu bandi, eða aðrar sendingar,
sem nafngreindar eru í 2. grein nefndrar tilskipunar staflið a, 2., helmingur
brjefburðareyris þess, sem getið var,
ef frímerki eru við höfð, en þó eigi
minna en J 0 aurar undir hverja sendingu.
Sjeu frfmerki eigi við höfð við sendingar þessar, eða ef á þær er ritað
nokkuð, sem eigi er leyft aC póststjórninni, eða ef umbúðirnar, sem eiga al)
vera svo lagaðar, að hægt sje að kanna,
hvað r þeim er, eru með öðru móti,
en hún hefur fyrir lagt, þá fer um
borgunina eptir þvi, sem fyrir er mælt
um almenn brjef, þegar fr'merki ero
ekki við höfð.
3. 20 aurar greiðast enn fremur fyrir að
takast á hendur ábyrgð hverrar sendingar, sem nafngreind er r 1. og 2.;
b, undir peningabrjef:
burðareyrir eptir vikt, eins og ákveðið er
I a, I., og að auki 5 aurar i ábyrgðargjald
fyrir hverjar 100 krónur eða minni upphæð þeirra peninga, er til færðir eru utan
á brjefinu.
Sje þess krafizt, að peningar, sem
sendir eru, sjeu taldir á póstbúsinu, skal
fyrir það greiða 2 aura af hverjum 100
krónum og minni upphæð, allt að 500
krónum, en 1 eyri af hverjum 100 krónum, eða minni upphæð, sem fram yfir er.
e, undir böggla:
30 aura fyrir hvert pund, sem böggullinn
vegur, leist þá partur úr pundi sem heilt
sje.
Sje verð til greint, greiðist enn
fremur ábyrgðargjald það, sem fyrir er
mælt I staOið b. Sjeu f bögglinum gjaldgengir peningar, peninga ígildi, skuldabrjef, þeim nýt, er i höndum hefur, eða
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aðrir þvllikir pappírar,
og sje beiðzl tölu
á þvI !je, þá fer um þær sendingar, sem
um peningabrjef.
Undir tilvlsunarbrjer
þarf eigi sjer I lagi að borga.
Sje miði látinn fylgja brjefum, sem falin
eru á hendur, peningabrjefum eða bögglum,
til kvilLunar ar hálfu viðtakanda, "erðqr undir
hann að borga sem almennt brjef.
Um móttöku þeirra sendinga, sem nefndar eru I a, 3. og b og e, skulu péstembæuismenn láta I tje skriflega viðurkenningu móti
á aura borgun;
þó skal sá, er sendir, eigi
þurra að borga fyrir þessa viðurkenningu, er
hann befur póstkvittunarbók með sjer, sem
ritað er I nafn mörtökumanns
sendingarinnar,
verð benDar og viU, 8VO að viðkomandi
póstembæltismaður
eigi þurft annað en rila
nafn sítt, Fyrir sendingar þær, sem nefndar
eru i a I. og 2., verður ekki kraftzt viðurkenoingar.
[, aura skal greiða fyrir h\að eina af þvi,
sem hjer er nefni: fyrir að leggja til lakk
til innsigli. á sending, fyrir að setja á merki,
lIem þörf er á, fyrir umbúðir peningabrjefs,
fyrir ut8páskripl
eða lilvlsun8rbrjef,
CD þó
má sú borgun samtals eigi fara fram yfir
flutningseyri seDdiDgariDn~r.
Þegar þær sendingar, sem eigi bafa komizt
úr vörzlum póststjórnarinnar,
verða sendar aplur Crá þeim stað. er þær áttu að fara
til, eða þeim verður komið lengri veg, gjald.,
ast 'aukagjald
fyrir þann flutning 2 aurar

fyrir hverjar 100 kr., ef peningar eru sendir,
og 10 aurar fyrir hveri pund I bögglum, og
þó aldrei minna en 10 aurar. Aðrar sendingar eru þvi aukagjaldi undan skildar.
Það sem goldið er, eptir þvi sem til
,tekið er i þessari grein, fyrir að telja penIllga, fyrir lakk tilirinsiglis
á sendingu, fyrir
að setja á merki, og fyrir lausar kvittanir
o, s. frv., fellur til hlutaðeigandi póstþjóna.
2. grein.
A pósthúsum má panta dagblöð og tímarit, og setur póststjórnin þær reglur, er hjer
þarf við að hafa,
Taki póststjórnin að sjer flutning á ritum þessum, er burðareyrir 1 eyrir fyrir hver
tvö númer, og skal -reikna þetta eptir meðallöto á þvi, sem ætlast má til að komi út
á því tlmabili, sem áskriptin er miðuð við;
þó skal 10 aura greiða
að minnsta kosti
fyrir sending á þeim númerum, sem út eru
komin á einum ársf]ór&ungi.
Fyrir að panta blöðin og fyrir borgunarheimtúr og reikningsskil, sem þvi ero sameinuð, greiðist 8 af hundraði ar verði bliðsins fyrir áskrifendur á þeim stað, þar sem
það er gefið út.
3. grein.
Lög þessi öðlast gildi I. ágúst 1876,
en aptur nemast úr gildi 8. og 9. grein i
tilskipun um póstmál á 'slandi 26. febrúar
1872.
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B.

Frumvörp, felld af þinginu.
I.
FRUMVARP
til laga

um, að

prestaskólanum verði lagðar í viðbót árlega af landssjóðnum 3 ölmusur,
hver að upphæð 200 krónur.
(Flutningsmaður þórarinn Böðvarsson, 2. þingmaður Gullbringusýslu).

Preslaskólanum f Reykjavík leggist i við- væri mikill skortur á ölmusum,
þegar skólinn
bót árlega af landssjóði 3 ölmusur, hver að hefði verið stofnaður,
hefðu honum verið
upphæð-200 krónur.
lagðar 3 ölmusnt,hver
á 80 rd., síðan hver
á 100 rd., af styrktarsjóði háskólans;
nú á
seinni árum hefði stúdentum fjölgað á prestaÁ 6. fundi neðri þiagdeildarinnar,
8. skólanum, svo að þeir hefðu verið í fleiri ár
dag júlímánaðar, skýrði forseti frá, að frum- að meðaltali 13, og þannig tæplega 1/~þeirra
varp það, er hjer fer á undan, væri til sin getað fengið ölmusu; af þessu hefði leitt, að
komið frá flutoingsmanni,
og Ijet bann út stúdentar
hefðu orðið að vinna fyrir. sjer,
og þvi eigi getað stundað nám sitt, eins og
býla því meðal þingdeiJdarmanna.
þörf væri á;~jer þætti þannig brýnasta nauðsyn að bæta úr þessu;
vafasamt væri, hvort
nefnd skyldi setja i·· þessu máli, en 3 manna
FYRSTA UMRÆÐA
nefnd mundi ætíð nægja,
kysi þingið ekki
í neðri deild alþingis.
fremur að visa þvi til fjárhagsnefndarinnar j
Á 7. fundi neðri deildar alþingis kom hann áleit samt rjettara, að málið gengi sjer.
Grímur Thomsen sagði, að sú stofnan,
samkvæmt dagskránni til fyrstu umræðu frumvarp til laga um, að prestaskólanum
verði sem rætt væri um, væri góð stofnun, þaðan
lagðar árlega í viðbót lif landsjóðnum 3 öl- hefðu margir merkir menn komið, og. hann
járaði, að kennendurnir
væru allir merkir
musur, hver að upphæð 200 krónur.
Þórarinn Böðvar3son sagði, að síðan menn og vel að sjer,
en þó væri það eiU,
prestaskólinn hefði verið stofnaður 1847 væri sem hann áliti skyldu sína að leiða athygli
það almennt álitið, að hann hefði gjört land- forstöðumanna prestaskólans að, og það væri
inu mikið gagn, og þær skoðanir hefðu rutt það, hve misjafnlega sumir gæfust, sem þangsjer til rúms, að æskilegt væri, að sem mest að færu; hegðun þeirra, sjer í lagi á seinni
tímum, gjörði það að skyldu þingsins,
að
fengist hjer af innlendum menntastofnunum.
En til þess að prestaskólinn gæti orðið að brýna fyrir stjérn skólans, að þessir ungu
gagni, væri þörf á því tvennu, I., að kenn- menn þyrftu meira aðhald en hingað til hefði
ararnir væru góðir og duglegir,
og 2., að verið, og að hÚDfyndi eitthvert ráð til þess, að
stúdentar geti haldizt við á honum fyrir fá- óregla og siðferðisleysi færi eigi vaxandi, þar
tæktar sakir; nú vildi svo heppilega til, að sem reglusemi væri ekki eins áríðandi hjá
þessu fyrra skilyrði væri fullnægt, en aptur neinni stjett eins og þessari, og væri, ef til
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vill. nauðsynlegt
að breyta reglugjörðinni
fyrir prestaskólann.
Hann 8takk þó uppá,
að málið gengi til 2. umræðu.
Þorarifln BöðvarsBOfl sagði, að það
befði aldrei verið meining sín, . að veita óreglumönnum ölmusur með .þessu frumvarpi.
Hann áliti, að aðhald væri nauðsynlegt,
en
sæi eigi, að;það næðist betur með öðru en
þvf,a& synja .éreglumðnnurh um styrk. Eptir
hlutaríns eðli ætti það eigi "ið, að stúdentar stæðu undir strangri umsjön;
rjeðu þeir
sjer eigi þar sjálfir" væri honum eigi unnt
að sjá fyrir, að þeim færist betur, er þeir
kæmu út í lífið og skyldu ráða fyrir öðrum.
Hann kvaðst eigi betur geta sjeð, en að sú
tilhögun, sem nú væn, væri .hín æskilegasta,
aðl!kólapillar væru undir umsjón og aðhaldi,
en að stúdentlan rjeði IIjer sjálfur, og með þvi
byggi sig undir að verða forstöðumaður safnaðarins, eða ráða að nokkru leyti yOr öðru"rh:'
Hann kvaðst eigi efa, að kennararnir hefðu
látið stúdenta bafa það aðhald, sem hæfilegt,
væri.
Grímur Thomsen kvaðst sjá aonað aðhald, auk þess að synja óreglumðnnum um
húsaleigustyrk og ölmusu, og það væri .helnlínts relegatio ll; reka þá úr skðla, ef þeir
lifðu eigi svo sem þeim sæmdi; bano játaði
að mörgum þætti rangt, að svipta stúdenta
bi nu svo nefnda akademiska frelsi, en væri
það nauðsynlegt að svipta stúdenta þvi, hvað
skyldi þá vera því.til tálmunar,?
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að bann

áliti ekki mikla þörf á, ,að þessu frumvarpi
yrði framgengt,
því það væri aðgælandi, að
stúdentar fengju ætfð nokkurn styrk á prestaskólanum,
húsaleigustyrkinnættu
þeir jafnan vfsan, og þar að auki væri þeim opt veitt:..
ur drjúgur styrkur afprestaskólatljóðnum.
Um aðhaldið kvaðst hann vera alveg samdóma 1. þingmanni Gullbringusýslu, og það
væri meira að segja, að bann vorkenndi alls
eigi kennendum prestaskólans,bæði
að halda
námsmönnum til þess að koma í tímana, og
líka að lesa undirþað, sem þeim væri ætlað,
reyaa þá I þvf.
.
Þórarinn Böðvarsson, sagði, að húsa.;
leigan væri ekki nægileg til fors()rgnnantúdentunum; hún væri að eins veitt til þess,
að þeir hefðu húsnæði, og ar þvi mundi lítill eða englan afgangur verða, og allra-sizt
sá, er teljandi væri til forsorgunar
og
-æðiiaðar.
Tryggvi Gunnarsson rjeð til, að frumvarpinu yrði visað til fjárlaganefndarinnar,
þ.Fsem
það einungis færi fram á fjárveitingu.
Guðmrmdur Einar180náleit
það á skéla-:
stjórnarinnar einnar valdi, að skipa um reglugjörð fyrir prestaskólann,
og bar fyrir sig,
máli sinu til sönnunar, aðferð þá,sem'hefði
viðurkennt gildi í laUnuskólaoum.
þvi næst var gengið til atkvæða, og
málið fellt frá 2. umræðu með 13 atkvæðum
gegn 7, og var þar með burt faHið.

og

II.
FRUMVARP
til laga um Jaun Jslenekra póstafgreiðanda og brjefllirðingarmanna.
(Flutningsmaður
Páll Pálsson, I. þingmaður Skaptfellinga).
1. grein.
Póstafgreiðslumönnum
skal eplir ás'æðum veilt í árleg laun rrá 50-150 krónur.
2. grein.
Brjefbirðingarmöonum
skili eptír jstæðum \'eitt i árleg laun 20...,.,..40 krónur.

Á 8. fundi neðri þlagdelldarlnnar, 10.
dag júlimán., skýrði forseti frá, •.ð frumvarp
það, er hjer fer á undan, væri til srn komið" og Ijet banD út býta 1M meðal þingdeildarmaDna. :
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FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Átt.
fundi neðri deildar alþingis,
t 4.
dag júlímánaðar,
kom aarokvæmt dagskránni
til I. umræðu frumvarp til laga um laun

íslenzkra pósta(greiðanda og brje(hirðingar ••
manna.
Flutningsmaður (I. þingmaður Skaptfellinga,
Páll prestur Pálsson) mælti, að
flestum væri það kunnugt, hversu örðugt væri
að fá menn til að taka að sjer póstafllreiðslustðrf, einkum vegna þess, að ósæmilega litið
væri goldið. fyrir þau störf, en á hinn bóginn hlyti það .oð vera öllum áhugamál,
að
póstgöngur gengju sem greiðast, en það væri
eitt af aðalSkilyrðunum fyrir þvf, að póst.
afgreiðslumelln og brjetbirðiogarweDD fengju

svo sæmileg laun, að bæði yrðu hæflr menn
fengnir til þess starfa, og að þeir bjeldu honum áfram, lengur en um hálft eða máske mest
eins árs tíma, eini og hingað til hefði raun
á orðið.
Kvað hann það vera aðalti1gang
þessa frumvarps, að koma f veg fyrir þessar
tálmanir fyrir greiðum póstgöngum, og þyrfti
málefni þetta, að hans ætlun, eigi frekari
skýringar við. Hann kvaðst hafa nefnt þetta
sem frumvarp til laga, vegna þess að um
þetta væri engin lagaákvörðon
hingað til,
heldur að eius tiltekin laun póstafgreiðanda
og brjefhirðingarmaooa
í auglýllingu 3. ma'
J 872 j enda vonaði hann að þingdeildin tæki
vel f málið.
Var sfðan gengið til atkvæða um, bvort
máUð skyldi ganga til 2. umræðu, og það
fellt með 12 atkvæðum gegn 10.

III.
FRUMVARP
til laga um friðun á fuglum.
(Flutningsmaður Páll Pálsson, I. þingmaður

Skaptrellinga).

l. grein.
hent sjer frumvarp til laga um friðun á
Á tímabillnu frá I, ma' til I. ágúst má fuglum, og ljet hann út býta þvi meðal þingenginn skjót.a fugla, hvorki smáa nje 8h~ra,
að undanteknum hrörQum og ránfuglum.
2. grein.
Brjóti nokkUr lÞóti þvi, sem fyrir er
mælt i I. grein, skal hann sektast um frá
10-50
krónur eptir málavöxtum,
og skal
helmingur
sektarfjárins
renna r sjóð þess
hrepps, eða þeirra hreppa, sem brotið er
drýgt i, en hinn helminginn fær sá, sem
uppljóstar brotinu.
3. grein.
Með sakir þær, sem riSI ót af brotum
gegn lögum þessum, skal fara sem opinber
li)sreglumál.

deildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
neðri deild alþingis.
Á 10. fundi neðri deildar alþingis, 13.
dag júllmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið til 1. umræðu (rumvarp til laga um
friðun á fuglum. (Flutningsmaður var Páll
prestur Pálsson).
Benidi1tt Sveinsson leyfði sjer að skora
á binn Mttvirla ftotnlngsmanD að fresta umræðu um þetta mál, þangað til frumvarp til
yfirgripsmeiri friðunar, sem von væri á á
þessu þingi, yrði borið fram.
PdU prestur Pál8ron kvaðst ekkert hafll
i Áa.
fundinaðri
þingdeildarinnar,
J 0: á móti því.
V6rafU,.seli kvað!!t eigi sjá neina ástæðu
dag júHmán., skýrði forseti frá, að Páll Páls.
son, fyrri þingmaður Skaptfellinga, hefði af- til þess að· f1!esta umræðunni.

r
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Einar Guðmundsson spurði, hvort frumE inar Ásmundsson,
varpið færi fram á algjörða friðun eða einGuðmundur
Ólafsson,
ungis friðun fyrir skoturn.
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson prestur kvað það beinlínis
Páll Pálsson prestur,
tekið fram í frumvarpi sínu, að friðunin miðPáll Pálsson
bóndi,
aði einungis gegn skoturn.
Snorri Pálsson,
Grimi Thomsen þótli friðunarlögin
nægiþórður þórðarson.
leg, og hafði þvi á móti, að frumvarpinu ydH
"Nei « :
visað til 2. umræðu.
Guðmundur
Einarsson,
Páll Pálsson prestur
mælti á móti, og
Einar Gíslason,
bar fyrir sig veiðilögin
af .1849, sem væru
E inar Guðmundsson,
allskostar
ónóg.
Grlmur Thomsen,
Leitaði þá varaforseti atkvæða um, hvort
ísleifur Gíslason,
málíð skyldi ganga til 2. umræðu;
var það
Páll Ólafsson,
fyrst samþykkt
með 10 atkvæðum
gegn 9,
Stefán Stephensen,
að málið gengi til 2. umræðu,
en með því
Tryggvi Gunnarsson,
hvorugu
megin var helmingur
atkvæða,
var
Þórarinn
Böðvarsssn,
við haft nafnakall og sögðu
þorlákur
Guðmundsson,
• Já ••:
Þorsteinn
Jónsson .
Halldór Friðriksson,
Var málið þannig fellt frá 2.
Benidikt Sveinsson,
með II atkvæðum á móti 10.
Eggert Gunnarsson,

umræðu

IV.
FRUMVARP
til laga um breytingu
á landskuldargjaldinu
á Vestmannaeyjum.
(Flutningsmaður
Þorsteinn
Jónsson,
þingmaður
Vestmannaeyinga).
Frá fardögum
1876 skulu landskuldir
og tómhúsleigur
eptir jarðir og tómhús á
Vestmannaeyjum,
sem eru eign landssjóðsins, borgast
eptir meðalverði
allra meðalverða f verðlagsskrá
hvers árs.

A 7. fundi neðri þingdeildarinnar,
9.
dag júlfmánaðar,
var ákveðið eptir uppástungu
bænarskráanefndarinnar,
að bænarskrá frá Vestmannaeyingum
um landskuldargjald þar á eyjunum
skyldi visað Iii ílutningsmanns,
þorsteins
Jónssonar,
þingmanns
Vestmannaeyinga,
og á 10. fundi, 13. s, m.,
I!kjrði forseti frá, að til sfn væri komið frumvarp um þetta málefni frá Ilutnlngsmanni,

og Ijet hann
manna.

út býta því meðal

þingdeildar-

FYRSTA
UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á ll. (undi neðri deildar alþiögis,
14.
dag júllmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
fil fyrstu umræðu
frumvarp til laga um
breyting á landskuldargjaldinu
á Vestmannaeyjum.
Meðan á umræðunni
stóð um þetta
mál, afhenti I. þingmaður
Árnesinga
uppástungu um breyting á frumvarpinu.
Flutningsmaður
(þorsteinn
Jónsson)
sagði, að þingmönnum
væri ljóst, af hverjum
ástæðum
frumvarp
þetta væri fram komið.
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Hann kvaðst nefnilega hafa komið með bænarskrá
til þingsins,
sem tæki fram ástæðurnar fyrir
frumvarpinu
og nauðsynina
I
þessu máli, sem væri só, að breyta harðflsksgjaldinu,
sem Yestmanneyingar
ættu nó
einir allra við lið búa.
Þórarinn Böðvarsson tók þilð fram, að
hjer væri allt öðru máli ai\ skipta um þetta
frumvarp, en bænaskrá
þá, er komið hefði til
þingsins frá Gullbringusýslu
1873. Þá hefði
verið að ræða um mannlalshékargjald,
en nú
væri að tala um landskuldir
og leigur eptir
tómthús.
og væri það tvennt ólíkt.
Þorsteinn Jónsson sagði, að Vest mannaeyingar hefðu aldrei sent til píngstns bænarskrá
um manntalsbókargjöld,
því að þau
væru þar svo líul, að litlu munaði, þótt það
væri goldið I hörðum fiski. Þar á móti vwri
það næsta tilfinnanlegnr
mismunur,
að gjalda
landskuld
í hörðum
fiski eða eptir meðalverði allra meðalverða.
Núna Iii að mynda
væri það nálega helmingi hærra eptir harðfisks\'erði.
Jón Sigurðuon kvaðst að vísu vera máli
þessu ókunnugur,
en þó væri hann sannfærður um, að þvi þyrfti að gefa einhvern
gaum,
en hitt væri efnsamt. hvernig með
það ætti að fara.
Málið væri að vísu ekki
sama eðlis sem það (nál, er kom
fyrir
þingið
1873, um þinggjöldin
í Gullbringusýslu, en þó væri það skylt.
Hann gat þess,
að það vantaði upplýsingar
um það, hvort
landskuldargjaldið
á Vestmannaeyjum
væri í
raun og veru ósanngjarn lega hátt, þótt það sje
goldið I harðflskl,
Það lægi að vísu í augum uppi, að harðfísksgjaldið
væri hærra, en
ef goldið væri eptir meðalverði
allra meðalverða,
en það væri hjer aðalatriðið,
hvort
gjaldið,
eins og það nú væri goldið,
væri í
sjálfu sjer of hátt, eða hvort það ekki yrði
of lágt, ef farið væri eptir meðalverði
allra,
meðalverða,
eins og bænarskráin
færi fram
á.
Hann áleit því, að ekki væri auðið ~ð
tala um þetta mál á þinginu fyr, en upplýsingar
um það væru fen~nar
frá hlutaðeigandi yflrvöldum.
Þors.teinn Jðnsson. sagð], að frumvarp

þetta byndi á engan hátt hendurnar
á Ilmboðs manninum,
heldur
skipaði það honum
að eins ekki að heimta gjaldið eptir harðfisksverði.
Annars
kvaðst hann geta nú
þegar gefið upplýsingu
um það, hvort gjaldið á jörðunum
væri ekki nægilega hátt
Af
einni jörð t. d., sem fram færði 1 kú, 'hest
og rúmar 20 kindur, væru goldnar 90 krónur, og mundi flestum sýnast það nóg landskuld.
Grímur Thomsen sagði,
að ef gjaldið
væri S\'O hátt, sem þingmaðurinn
hefði sagt,
þá mundu
yfirvöldin
sjálfsagt
líta á nauðsyn Vestmannaeyinga,
og þá fyrst, er málið
væri búið að ganga gegnum þau, væri það
þroskað til að koma ti] þingsins.
Guðmundur Einarsson kvaðst ekki vera
svo kunnugur
málinu,
að hann vissi, hvort
það væri konunglegt
lagaboð, að landskuld á
Vestmannaeyjurn ekyldl goldin í harðfiski.
Ef
það væri ekki,
þá væri mál þetta ekkert
þingmál, heldur heyrði undi!' álit og úrskurði
hlutaðeigandi
umboðs- yflrstjðrnar,
Benidikt Sveinsson sagði, að sjer þætti
rangt, að vísa málinu yfirvalda veginn.
Þegar
talað væri um að hækka eða lækka Iandsskuld á Vestmannaeyjum,
þá væri um leið
talað um að anka eða minnka tekjur,
sem
rynnu í landssjóðinn.
Slík áhrif á landssjóðinn gæti enginn haft, nema þingið.
Hann
vildi þvi stinga upp á því, að málið gengi
til 2 umræðu.
Grimu» Thomsen sagði, að málið væri
ekki útilokað algjörlega frá þinginu, þótt því
væri vísað til yfirvaldanna fyrst.
Benidikt Sveinsson sagði, að hjer væri
um tvö atrið! að ræða,
annað væri gjaldið
sjálft, hitt mælikvarðinn,
er það væri tekið
eptir.
Flutningsmaðurinn
hefði sýnt fram á,
að mælikvarðinn
væri ésanngjarn, og því gætu
yfirvöldin ekki breytt.
Jón Sigw'ðsBon sagðist
að vísu alls
ekki vilja gjöra
I,Wð úr íhlutun
þingsins um málefni
þjóðarinnar,
en við þVÍ
hefði hann aldrei búizt, a,ð þaO færi að fás t
við. byggi~,~ar á jörðum
þeim, sem taldar
eru þjóðeign.
Ef það ætlaði að gjörast svo
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afskiptasamt,
mundi þingtiminn
verða allt or
langur.
I'að væri sín föst sannfæring,
að
þingið gæti ekki skipt sjer af þessu máli, fyr
en það væri búið að ganga yflrvatdaveglnn.
Þorsteinn Jónsson kvaðst helzt "iljll, að
áreið væri gjör á Vestmannaeyjar,
þ\j að þá
væri hann sannfærður
um, að landskuldargjaldið á þeim lækkaði.
En ekki byggist
hann við því, að málið ynni mikið við það,
að ganga yfirvaldaveginn.
H. Kr. Friðriksson sagði, að mál þetta
ætti ekki við hjer á þingi, það væri ekkert
löggjafarmál.
Ef þingið ætlaði að skipta sjer
ar þessu, þá gæti þannig farið um allar jarðir landsins,
og þá ætli þingið
að fara að
byggja jarðir o. fl. En þá mundi mörgum
þykja þlngtím inn verða býsna-langur.
Eins
og umboðsvaldið
hefði rjett til að byggja
jarðir, þannig hefði það og vald til að ákveða
í hverjum aurum landskuldir skyldu goldnar,
og hversu hátt gjaldið ætti að vera.
Þorlákur Guðmundsson
sagði, að það
gjörði mikið til, hvort hjer væri að ræða um
lagaboð eða konnngsbrjef;
því að ef svo
væri, þá yrði því ekki breytt, nema gegnum
þingið,
því eptir stjórnarskránni
yrði ekki
skattur
af tekinn eða á lagður nema með
lagaboð um .
Tryggvi Gunnar.son sagðist ekki skilja,
hví menn vildu vísa máli þessu til yfirvaldanna.
Hjer væri um fjármál að ræða, er
snerti landssjóðinn, um mælikvarða, sem svo
væri lagaður,
að eptir honum gæli hækkað
eða lækkað jafnvel til helminga
gjald, sem
landssjððurlnn
ælti.
Sjer sýndist það því
undarlegt,
ef þingið vildi hafna rjetti sínum
til íhlutunar
um slíkt mál.
Hann kvaðst
vilja mæla með því, að málið gengi til 2.
umræðu,
svo þingmönnum
gæfist kostur á,
að hugleiða málið betur.
I'að var þ"i næst samþykkt,
að málið
gengi Iii 2. umræðu
með
14 atkvæðum
móti 4.

BREYTINGARUPPÁSl'UNGA
víð frumvarp
Iii laga um breytingu á landskuldargjaldinu
á Vestmannaeyjum.
(Frá Benidikt Sveinssyni,
I. þingmanni
Ároesingal.
Að 'upphafi
frumvarpsins
í stað orðanna:
"Frá fardögum 1876" verði selt: • Við leiguliðaskipti ll.
ÖNNUR U\1BÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 14. fundi neðri deildar alþingis,
17.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til annarar umræðu
frumvarp
til lag•., um
bt'eytingu á landskuld.,rgjaldinu
á Vestmanrwey;um.
I. þingmaður Árnel1inga, Benídikt Sveinsson,
hafði komið með breytingaruppástungu við frumvarpið,
sem var lesin
upp og var svo lá'andi:
Að i upphafl frumvarpsins
i shíð orðanna.
• Frá fardögum
1876. verði seli:
"Við leiguliðasklptl •.
Benidikt
Sveinsson sagðist hafa tekið
það fram við I. umræðu þessa máls, að hjer
væru tvö atriði,
er kæmu til greina: mælikvarðinn og upphæð landskuldanna.
f frumvarpinu væri farið fram á að breyta mælikvarðanum, og væri þetta gjört við leigu!iðasktpun,
eins og breytlrrgaruppástnnga
sín
færi fram á, þá gæti umboðsmaður
sá, er
jarðirnar byggði,
sjálfur sjeð svo um, að
landskuldin
hvork! hækkaði nje lækkaði Cyrir
því. Landssjóðurinn
þyrfti þannig hvorki að
hafa skaða nje ábata aC þessari
breytingu.
Á aðra hlið færi verð á harðflski Svo mjög
hækkandi og lækkandi,
eins og mætti sjá at
verðlagsskránum,
að gjaldið eptir þeim mælikvnrða væri valt mjög fyrir landssjóðinn
og
óhagræðum bundið, bæði fyrir sýslumann,
er
ætti að innheimta það, og fyrir leiguliða, er
það ættu að greiða.
það væri og athugandi;
að þá er þessi mælikvarði hefði upphaflega
verið settur, þá hefði það verið gjört eyjarbúum til ljettis.
En nú væru þeir tímar
komnir, að sá Ijettir væri orðinn að þyngslum.
Hann kvaðst þvf álita í alla staði rjett,
að þingið tæki mál þetta svo til greina, að
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biðjendúr
mættu vel við una.
i þætti það helzt að frurnvarplnu, að það ekki
Grímur Thomsen kvaðst nú sem fyrri væri nógu yfirgripsmikið,
þvi að það ætti
vera á þeirri skoðun um þetta mál, að enn helzt að ná yfir allt land.
En eigi að siður
væri ekki kominn tími til fyrir það, að kom- kvaðst hann þó, sem sagt, vilja mæla með
ast að hjer á þinginu,
þvi að það vóntuðu
því, að málið gengi til 3. umræðu.
enn svo margar upplýsingar i þvi, er væru
Grímur Thomsen sagði, að ef þingið
nauðsynlegar,
áður en þingið gæti skipt sjer ætli nú að laga alla galla á lögum landsins,
af því.
; þá væri það svo mikið verk, að varla yrði
Guðmundur Olafsson sagðist ekki gela því af komið með góðu lagi.
l'ingmaður
álilið mál þetta þinginu óvíðkomundi,
Vest- Suður-Múlasýslu
attl að athuga það, að það
mannaeyjar
væru þó eign þjóðarinnar,
og væri einmitt óviðast um landið, sem landþingmenn
fulltrúar þjóðarinnar.
þeir væru skuldir væru goldnar
eptir meðalverði allra
þvi hjer rjettir málsaðilar , er hefðu fullt vald meðalverða,
heldur cptast i «fríðu».
til að segja eyjarbúum
skýrlega
annaðhvort
Þórarinn Böðva7'sson sagðist ekkert haft
af eða á um beiðni þeirra.
Illutaðeigandi
á móti þvi, að þingið hlutaðist
i um þetta
embættismenn
væru að eins
umboðsmenn
mál.
Á kirkna-jörðum
væri það lögum bundþjóðarinnar
og hefðu ekki vald til að byggja ið, í hverjum aurum landskuldir af þeim skyldu
jarðir á Vestmannaeyjum
nema eptir ákveðngoldnar.
Það væri þvi að sínu áliti ekkert
um reglum; nú hefðu eyjarbúar farið Iii þeirra, á móti því, að breyta með lögum mælikvarða
en það hefði verið árangurslaust;
þeir hefðu þeim, sem hjer ræddi um, og sem væri vist
ekki þorað
upp á sitt eindæmi að breyta orðinn
tilflnnanlegur
fyrir hlutaðeigendur;
mælikvarðanum
fyrir eptirgjaldinu,
og þá hann kvaðst þvi vilja mæla með þvi, að málið
hefðu hlutaðeigendur
ekki haft annað skyn- gengi til 3. umræðu,
samlegra úrræði, en að leita þingsins,
og
Þorsteinn Jónsson kvaðst hafa talað við
sýntlist sjer ekki rjett fyrir þingið, að visa IlandshÖrðingja
um þetta mál, og hefði hann
málinu. fr~ sjer;. þa~ mætti t~1bera, .að. þ~ng~ ren~ið það. s~ar) að frá þeirri hlið mundi
inu sýndist
silki einhvern lima misráðið
I, ekki vera mikils að vænta.
samkynjurnálurn.
þvi næst var gengið til atkvæða, og var
Grimur Thomsen. sagði,
að þótt málið breytinguruppástunga
þingmanns
Árnesillga
fjelli frá 3. umræðu, og þvi væri vísað til yfir- samþykkt með 16 atkvæðum.
Þar næst var
"aldanna,
[lá væri það engan veginn útilokað einnig samþykkt
frumvarpið
i heild sinni
algjörlega frá þinginu fyrir þvi, heldur gæti með 17 atkvæðum móli 4.
Og sömuleiðis
þingið tekið það að sjer, þegar ytirvöldin
með 16 atkvæðum gegn 4, að málið gengi
væru búin að sýna, hvað þau gætu gjört við til 3. umræðu.
það, og gefa þær upplýsingar,
er nauðsynNokkrir þingmenn ráðgjörðu þá að stinga
legar væru.
uppá við 3. umræðu,
að vísa máli þessu lil
Tryggvi Gur;narsson sagði, að allir hlytu landshöfðingja.
að játa, að Vestmannaeyingar
færu hjer eigi
fram á annað en það, sem væri bæði sanngjarnt og á rökum byggt.
það væri sannUPPÁSTUNGA
gjarnl, að þeir vildu sæta sömu kjörum og
málinu um landskuldargjald
á Vestmannuaðrir landsbúar, og bón þeirra væri og á rökeyjum.
um byggð, þar sem sanna mætti, að með
þeim mælikvarða,
sem nú væri, yrðu þeir
þingið ályktar, að vísa málinu til landsað gjalda miklu hærra gjald en annars.
Og höfðingja með meðmælum.
ef nú mál þetta væri byggt á sanngirni
og
H. Kr. Friðriksson.
Grimur Thomsen.
rökum,
hví ætti þá að vísa því frá 't
Sjer
Snorri Pálsson.
Jón Sigurðsson.
I
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Einar

P. Pálsson,

G. Einarsson.

Ásmundsson.

Hjálrnur

þHIÐJA

Pjetursson.

Ul\1HÆÐA

i neðri deild

alþingis.

Á J 8. fundi neðri deildar alþingis,
23.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til 3. umræðu frumvarp til laga um breyting á landskuldflrgjaldinu
á Vestmannaeyjum. Við þetta frumvarp var komin uppástunga frá 8 þingmönnum,
sem rjeð til að
vísa málinu til landshöfðingja
með meðmælum.
Landshöfðingi sagði, að þótt hann ekki
vildi neita því, að landskuldargjald
á Vestmannaeyjum
kynni að vera hátt með þeim
gjaldmáta, sem við hafður væri, þá mundi þó
vera ísjárvert að breyta gjaldi því, er ákveðið
er í hverju sjerslöku
tilfelli með samningi,
með almennu lagaboði, þar sem upphæðin og
gjaldmátinn væri fast ákveðinn.
Eptir gildandi lögum gæti umboðsvaldið
ekki ráðið
bót á þessu máli.
Umboðsmaðurinn
gæti
ekki við leiguliðaskipti
hafnað boði leiguliðans, er hann byðist til að borga í harðfisk],
og slíkt hefði sjálfsagt ált sjer stað við alla
þá leigusamninga,
sem nú eru á Vestmannaeyjum.
Ef umboðsvaldið
mætti við leiguliðaskipti gjöra samninga eptir því, sem því
sýndist,
þá væri breyting sú, er gjör var
við aðra umræðu þessa máls, hagkvæm mjög.
En þessu væri eigi svo varið, og gæti því
uppástunga
þessi eigi orðið að liði, þvi ætti
hún að geta orðið það, þá yrði hún einnig að
gefa umboðsvaldinu
vald Iii að semja við
næsta leiguliða,
þegar leiguliðaskipti
yrðu
næst, bæði um upphæð landskuldarinnar
og
mælikvarða
þann, er hún væri miðuð við.
En slík ákvörðun væri þá einnig æskileg viðvíkjandi öllum eignum landssjóðsins.
Grímur 1'homsen sagði, að það, sem
hefði komið sjer til að setja nafn sitt undir
uppástungu
þessa,
væri eigi það, að hann
neitaði, að ósk Vestmannaeyinga
hefði við
sanngirni að styðjast, heldur hefði hitt verið,

að hann hefði haft yfirgripsmeiri
hugmynd
fyrir augum; hann kvaðst hafa rennt huganum til annara landshluta,
er líkt stæði á og
á Vestmannaeyjum,
að þar væru einnig þjóðjarðir byggðar
með öðruvísi leigumála,
en
lítt væri með jarðir einstakra
manna.
það
mætti því búast við því, að sá tími mundi
koma, og það áður langt liði, að úr öllnm
áttum kæmi bænir um, að breyta með lögum byggingarmáta
á þjóðjörðum, og sýndist
þá svo, sem þá væri timi til að breyta landskuldargjaldinu
á Vestmannaeyjum.
Þingmenn
yrðu að hafa vakandi auga á því, að eignir
landssjóðsins
rýruuðu
ekki. Ef frumvarpið
yrði gjört að lögum, þá væri þingið þar með
að nokkru leyti búið að sýna, hvers aðrir
þættust mega vænta af því, er eins stæði á
fyrir og Vestmannaeyingnm.
Annars
gæti
það ekki gjört Vestmannaeyingum
neitt til,
þólt máli þessu yrði frestað til næsta þings,
þvi að þeir gætu ekki hjeðan af, hvort sem
væri, sloppið víð að gjalda í ár eptir því
háa verði,
sem var á harðfiski í fyrra.
Nú
væri aptur hurðfiskur í lágu verði,
og það
yrði þeim til góðs í gjaldinu næsta ár. En
á næsta þingi gætu menn verið búnir að fá
miklu betri upplýsingar i málinu, en nú væru,
og þá verið búnir að íhuga það betur.
Sjer
sýndist því heppilegast,
að þingið gjörði ekkelt að því i þetta sinn, en ljeti það bíða til
næsta þings.
Benidilct Sveinsson sagði,
að það væri
varúðarvert
fyrir þingið, að taka löggjafarmál
frá þinginu,
og vísa því til urnboðsstjöruarinnar.
"Eða er það meiningin,
að þingiðvilji gjöra sjer far um, að rýra verkahring
sinn '? eða er hill meiningin, að þingið vilji
fá upplýs ingu um það hjá umboðsstjórninni,
hvað það vill láta vera lög? Og þegar einhver leggur frumvarp fyrir þingið, er það þá
leyfilegt, að vísa því á aðra hyllu, en það á
að rjettu lagi á að vera?
það væri ekki
þýðingarlaust,
að athuga hlutfallið milli þingsins og umboðsvaldsíns.
Hann væri fyrir sitt
leyti alveg mótfallinn
þvi, að þingið legði
undir umboðsstjórnina
nokkra íhlutun
um
þau mál, er það sjáln ætti að rjettu lagi að
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ráða afdrifu m þeirra.
Það væri að vísu satt,
sem I. þingmaður Gullbringusýslu
hefði sagt,
að ekki ætti að rýra tekjur landssjóðsins.
En
það kæmi ekki málinu við.
Hjer væri lim
að tala mælikvarðann;
landssjóðnum
hlyti að
vera hið sama, hvort hann fengi lOrd. miðaða við harðfisk
eða við meðalverð allra
meðalverða.
En ef það væri hið sama,
þá þyrfti
ekki af þessum
ástæðum
að
fella frumvarpið.
Aptur væri það óhagkvæmt
fyrir landssjóðinn,
hversu
hvikult
gjaldið
væri.
það væri undarlegt,
ef neita ætti Vestmannaeyingum
um þessa ósk sína;
menn
vissu þó, að þeir hefðu átt þungum húaifjum
að sæta á seinni árum af flskileysi og ýmsum erfiðleikum.
Og þótt fleiri kæmu og
beiddu um þetta sama, þá væri engin ástæða
til að synja þeim fyrir þá sök. Ef gjaldmátinn væri óeðlilegur,
þá ætli ekki að láta
dragast eitt augnablik að lagfæra það. I)að
væri annars mikið óheppilegt,
ef þingið mí
f fyrsta sinn vildi eins og sýna landsmönnum, að það skipti sjer litið af orðum
og
óskum þeirra.
Eggert Gunnarsson sagði, að umræður
um mál þetta
væru orðnar allt of langar,
enda ætlaði hann ekki að lengja þær mikið.
Hann kvaðst ekki skilja í þvi, hvl þingmenn
vildu svo ófúslega sinna þessu máli, þar sem
þeir þó sjálfir viðurkenndu,
að landssjóðnum
væri það enginn skaði,
þótt það væri lagfært; þingdeildinni
væri fyrirhafnarlítið
að
laga það, og það sem einkum mælti fram
með máli þessu,
væri það, að málið væri
byggt á rökum og sanngirni.
Sjer þætti það
helzt að frumvarpinu,
að það ákvæði ekki,
að lagfæringin
skyldi gjörast
strax,
og er
málið befði ekki verið komið svona langt,
mundi hann hafa gjört breytingaruppástungu
í þá átt, og jafnframt
að afgjald jarða yrði
lagað einnig annarstaðar
á landinu;
en það
væri ekki hægt hjeðan af; þvi vildi bann mæla
með þvi, að frumvarpið
yrði samþykkt, eins
og það lægi fyrir.
Tryggvi Gunnarsson sagði, að hjer væri
mikið talað um, að skaða ekki landssjóðino
með breytingu
á Iandskuldargjaldinu
á Vest-

mannaeyjum.
f»etta væri að vísu mikið gott,
en þó hefði það sín takmörk eins og annað,
því að menn yrðu þó að hugsa líka um það,
hvort landssjóðurinn
væri nú sem stæði
sanngjarn lánardrottinn
Vestmannaeyinga.
Það
mæltist aldrei vel fyrir, þegar einstakir menn
tækju
of háar leigur
af jörðum
sínum,
og kúguðu
lands etan a með ósanngjörnum
lelgumála,
og kvaðst bann fyrir sitt leyti
ekki vilja feta I þeirra spor,
eða stuðla
að þvi, að landssjóðurinn
gjörði það. það
væri enginn efi á því, að á sumum þjóðjörðum væru mikils til of lágir leigumálar,
en aptur á sumum of háir.
En hið bezta og
eina rjella væri, að þeir væru hæfllegir,
og
það engu siður á Vestmannaeyjum
en annarstaðar.
Sjer fyndist þvi sjálrsagt, að þingið
ætti mest að gá að þvi, hvort
leigumálar
þar væru sanngjarnir
eða eigi, en ekki að
þvi, hvort landssjóðurinn
hefði hag eða óhag af þvi, að þeim væri breytt.
Hjer væri
nú um þrjá vegi að velja.
I. Að samþykkja
frumvarpið,
og láta það ganga til efri deildar, eins og það væri.
2. Að fella það.
3.
Að visa þvi til landshöfðingja,
en bann hefði
~jálfur lýst því yfir, að hann gæti ekki með
sinu eindæmi lagað málið,
og væri þvi sú
leið ekki fæi'. Hann kvaðst þvi helzt kjósa
hið I., að láta frumvarpið
ganga til efri
deilda,', eins og það væri.
Grímur Thomsen sagðl,
að ef þingið
ætlaði að gjöra nokkuð við málið,
þá væri
nauðsynlegt
að setja nefnd I það, til að rannsaka það,
og vildi hann því stinga upp á
nefnd I málinu.
þegar
hjer
var kornið
umræðunum,
beiddust 8 þingmenn
þess, að umræðunum
væri hætt, og voru það þessir:
Tryggvi Gunnarsson,
Eggert Gunnarsson,
Páll Ólafsson,
Einar Glslason,
Páll bóndi Pálsson,
Guðmundur
Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Þórður þórðarson,
og var það samþykkt með meiri hluta atkv.
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Síðan var gengið til atkvæða og var
1. Uppástunga hinna 8 þingmanna, að vísa
málinu til landshöfðingja með meðmælum, felld með 13 atkvæðum gegn 9.
2. Frumvarpið, eins og það mr samþykkt
við aðra umræðu, samþykkt með 12 atkvæðum gegn 5.

FYRSTA UMRÆÐA

I efri deild alþingis.
Á 21. fundi efri þing deildarinnar,
27.
dag Júlímán., var samkvæmt dagskránni tekið fyrir til fyrstu umræðu frumvarp til laga
um breytingu á landskuldargjaldi
á Vestmannaeyjum, og bafði þvi verið út býtt með-

al þingdeildarmanna

á 19. fundi, 24.

8.

mán.

Sighvatur Árna.on sagðist vera nokkuð

kunnugur þessu máli, og vissi hann, að
landskuldargjaldið á Vestmannaeyjum væri
ærið þungbært, og hltfði verið um undanfarin ár, þar sem það væri miðað við harðfisks'ferðið. Kæmi þetta af 2 orsökum. Fyrst
væri það, að harðflskur væri I fjarska-báu
verði, og I annan stað stæði efnahagur eyjarbúa mjög illa, þar sem um undanfarin ár
hefði verið þar mikið fIskileysi og fuglatekja
Iilil.
Svo væri og það, að eyjarbúar væru
Deyddir til að hætta að herða fiskinn; hin
gömlu vergögn væru lögð niður, og grjótið
allt gengið til ýmsra bygginga. þannig væri
nær ómögulegt að herða hann, nema hengja
hana á rár.
Sjer virtist þvi óeðlilegt, að
jarðaafgjaldið væri bundið við harðflsksverð,
þar sem bann nú eigi lengur gæti heitið
verzlunarvara; og þar sem nú auk þess
fuglatekjan væri e.e sjer gengin, sem lægi þó
að nokkru leyti til grundvallar fyrir afgjaldinu, mætti með sanni ~egja, að jal'ðir þar
væ~u okurlelgðae,
þetta mundi meðfram
vera orsök þess, að margir væru farnir að
flýja frá eyjunum., er þeir eigi þættust geta
dali) undir gjaldinu. Hann yrði þvi að vera
meO þvi, að gjaldi þessu yrði breytt , þá
ált, .t gjaldmátinn yrði l!anngjarn og eðlilegur. Það væri nú vitaskuld, að það sem

hjer væri farið fram á, greiddi eigi úr hinni
upprunalegu ósk eyjarbúa, þar sem breytingin á gjaldmátanum hjer væri að eins miðuð við leiguliðaskipti, en fyrir sitt leyti fyndist sjer það raunar fullt eins eðlilegt.
Jón lljaltalin
kvaðst vera samdóma
þingmanni Rangæinga.
Hann kvaðst hafa
talað við skynsama menn þar úr eyjunum,
og hefðu þeir kvartað sáran yfir þessu harðflsksgjaldi, og þætti sjer vert, að þingið heyrði
bænir þeirra í þessu efni.
Landllsjóðurinn
mundi varla biða mikið tjón við það, enda
mundi hægt að bæta honum það með öðru,
svo sem brennlvmstolll eða því um lfku.
Hann kvaðst þvi mæla fram með þvi, að
eyjarbúar fengju ósk slna uppfyllta.
Torfi Einarsson sagðist ekki vita, hvort
hann hefði litið rjett á mill þetta I hitt eð
fyrra; hefði hann þá verið á móti þvi, en
þá hefði hann eigi skilið betur orð konungsfulltrúa, en svo, að hann hefði sagt, aO álnatallandsskuldarinnar
eptir hverja jörð væri
fast ákveðið með lögum.
Nú hefði verið
stungið upp á að greiða gjaldið eptir meðalverði allra meðalverða, þar sem áður hefðj
verið borgað eptir harðfisksverði; sjer fyndist eitthvað hált i þessu, og mundi einhverja
á Vestmannaeyjunum
sjátfsagt hafa rámað f
það, að, meðan tilskipunin um álnatalið stæði,
mundi eigi vera fært að færa það upp. Að
öðru leyti virtist sjer eigi annað hlýða, en
að frjálsir samningar ættu sjer stað, er um
byggingu jarða væri að ræða. En hvað þaðsnerti, að hin gömlu vergögn væru nú lögð
niður þar, þá væri ekki óhugsandi, að silki
væri komið af því, að þeim þætti einmitt
haganlegra að verka saltfisk, en harðan, fisk.
Hann gæti því eigi fundið neina ástæðu til
að breyta gjaldmátaoum.
það væri engan
veginnmeinir;tg sin, að halda taum lands"
sjóðsins, ef að Vestmannaeyiogum væri misboðið með þvi, en sjer virtist betur við eiga,
eÍ' þeir væru svo aðþrengdir, sem sagt l:æri,
að þeim væri gefin eptir elahver tiltek~
upphæð a( landskuldinoi, þegar bágasL gengit
Þ.vi að það værl langt frá sjel' að vifja. amast við þeim á nokkurn hátt. En sjer ~irt..
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ist það óneitanlega
8krítið, að leggja skatt á
landssjóðinn
af tómri
vorknnnsemi
við þá
menn,
er sagt væri að hefðu spillt sjálfir
hlunnindum
jarða sinna með óskynsamlegri
notkun
þeirra,
þótt sllkt væri raunar
eigi
dæmalaust
á Íslandi, að á þeim væri ljeti, er
níddu jarðirnar
niður, en lagður skattur á
hina, er bættu þær.
Hann fyndi því enga
yfirgnæfandi
ástæðu
til, að lögleidd
yrði
breyting á þessum gjaldmáta.
Stefán Eiriksson sagðist ekki ætla að
fara langt út í þetta mál.
En sjer virtist
fullkomin ástæða fyrir hina heiðruðu
þingdeild að taka breytingu neðri deildarinnar
til
greina.
Eptir þessari
breytingu
væri eigi
farið fram á mikið, þar sem að eins væri
farið fram á breytingu á gjaldmátánum
við
leiguliðaskipti.
Það sýndist nú má ske svo,
að það rýrði nokkuð tekjur Iandssjóðsins,
en
á hinn bóginn vissi hann, eptir áreiðanlegum upplýsingum,
að ástandið á Vestmannaeyjum væri svo bágborið,
að brýna nauðsyn
bæri til, að hlynnt væri að eyjarbúum.
þvi
yrði eigi neitað, að þetta landskuldargjald
eptir harðfisksverði
yrði nokkuð hátt og ósanngjarnt
I samanburði
við það, er ætti
sjer stað með landjarðirnar.
þar sem nú
enn fremur, eptir þvi sem tekið hefði verið
fram, væri hætt að verka þar harðfisk, sýndist engin ástæða til að miða gjaldið framar
við verð hans.
Kvaðst hann þvi mundu gefa
frumvarpinu
atkvæði sitt, eins og það lægi
fyrir, enda þó hann hefði helzt kosið, að
neðri deild alþingis
hefði farið feti lengra,
og beðið um algjörða breyting
á gjaldmátanum J 876.
Benidikt Kristjánsson tók það fram, að
þegar hann hefði lesið bænarskrá
þessa frá
Vestmannaeyjnm,
og þegar hann liti á frumvarp það,
er hjer lægi fyrir,
virtist sjer
einhver hulda vera yfir málinu.
Sjer væri
þess vegna eigi ljóst, hvað það f raun rjettri
væri, er eyjarbúarfæru
hjer fram á, og hvaða
rjeUarbót neðri deild alþingis hefði ætlað að
veita þeim.
Bann yrði að ætla það miklu
skipta, hvort þvi væri farið á flot, að álnatalan skyldi vera hin Rama, eða að reiknað-
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ur yrði út verðmunurinn
á meðalalín
og
harðflsksalln
einhvern vissan tíma, og síðan
fjölgað meðalálnatalinu
að rjettu hlutfalli við
það, sem þær væru lægri en harðllsksalinin;
með þessu móti gæti líklega það nnnizt, að
gjaldmátinn
hvíldi á fastari
grunðvelli,
og
mætti það álítast sanngjarnt.
En það gæti
sannarlega
legið í frumvarpinu,
að álnatalan
skyldi haldast hin sama, og þó skyldi goldið
eptir meðalalin,
en á þvi gjaldi væri ærinn
mismunur.
Þetta væri íhugunarmál.
Hugsazt gæti raunar, að jarðirnar
hefðu fallið í
verði vegna þess, að þær hefðu verið níddar niður eða þeim spillt,
og úr þvi hið
opinbera
ælti að vaka yfir meðferð á þeim,
gæti rnáske
álitizt sanngjarnt,
að það bæri
þá líka hallann,
er af þvi leiddi.
En um
þessi alriði væru engar nákvæmar
skýrslur
fyrir hendi, er þó væru nauðsynlegar
áður
en gjört yrði út nm þetta mál, og afgjald
jarðanna fellt niður, svo miklu munaði. Benti
hann á þann verðmun,
sem væri núí ár og
f fyrra á harðfisksalin
og meðalalin, og kvað
alla verða að játa, að það væri stór munur á
þvi, og um það hefði hann engar upplýsingar heyrt framkomnar,
hvort beiðni eyjarbúa færi í þá áll, að gjaldið yrði sett niður
að því skapi, er meðalalinin
væri lægri, en
harðfisksalinin,
eða að þeir færu að eins
fram á það, að fá stöðugri undirstöðu
undir
gjaldmátann.
Það væri þvi vert að íhuga
málið, og lagði hann það til að það gengi
til 2. umræðu.
Eirikur
Kúld
kvaðst verða að segja
eins og hinn heiðraði þingmaður þingeyinga,
að sjer virtist einhvers konar hulinshjálmur
hvíla yfir máli þessu, og ætlaði því eigi rjett,
að hrapað yrði að því, að gjöra út um það.
það gæti vel salt verið, að fremur væri örbyrgð manna
á meðal á Vestmannaeyjum,
en það væri aðgætandi,
eins og þingmaður
Strandasýsln
hefði tekið fram, hvort hún væri
eigi einmitt sprottin af þvi, að þeir hefðu
sjálfir spillt hlunnindum jarðanna.
f>að hefði
I verið upplýst á þinginu
J 873, hversu þeir
) væru algjörlega
búnir að eyðileggja
lundatekj una.
Ef nú landskuldargjaldið
væri Jin-
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að, eða fært niður, værl það sama, sem að
þeim væri lagt af landssjéðl,
og þælti sjer
það sannarlega IhugunarmáJ,
hvort hann
mætti nokkurs missa I af tekjum sinum. Að
öðru leyti áliti hann, að þetta mál hefði átt
að ganga yflrvaldaveglnn, hefði á annað borð
átt að sinna því nokkuð, og furðaði hann
sig á, að neðri deildin skyldi eigi þegar hafa
visað þvi þá leið. Hann gerði lítið úr þeirri
ástæðu, að þeir eigi gætu vefkað harðfisk,
þar sem allt grjótið hefði gengið i tóngarða
og kaupstaðarlóðir, þvi að kaupstaðarlóðirnar
mundu gefa nokkuð af sjer, og þá mundi
heldur enginn öhagnaður fyrir þá, að græða
út og verja tún sín. þannig mundi ástæðan
varla vera só, að þeir eigi gætu vefkað harðfisk, heldur væru líkindi til, að þeim þætti
hægra og haganlegra að salta hann.
Vildi
hann ráða deildinni til þess, að nýta eigi málinu að svo komnu.
Bergur Thorberg sagði, að nokkrum
þingmönnum þætti æskilegt að gjöra breytingu á landskuldargjaldinu
i Vestmannaeyjum; fyrir þessu hefði verið meðal annars
færð só ástæða, að þeir gætu eigi verkað
harðfisk, og væri þvi ósanngjarnt að binda
gjaldið við verð hans.
Þessi mótbára væri
mjög ljettvæg, eins og þegar hefði verið sýnt
fram á.
Með þvi nú harðfisksverðið væri
lagt sem mælikvarði fyrir afgjaldi jarðanna,
lægi fyrst fyrir að gæta þess, hvort þessi
mælikvarði ~jörði landskuld irnar of háar.
f
þessu efni gætu menn með vissu einungis
farið eptir þvi, hve greitt gengi að byggja
jarðirnar.
Að þvi er sjer væri kunnugt,
hefði það gengið aUgreitt með hinum núverandi leigumála.
Á hinn bóginn væri mjög
fsjár\'ert að lækka landskuldirnar landssjóðsins
vegna, og þvi minni ástæða virtist sjer til
þess, þar sem eyjarbúar Iljálllr mundu eigi
vinna neitt verulegt við breytinguna, þvi þótt
harðfiskur væri eitt árið í háu verði, þá væri
hann máske annað árið f lágu verði, og
muadl það jafna. sig upp;
enda væri hjer
hitt aðalatriðið, að eigi hefði enn sýnt sig,
að þtssi leignmáli á Vestmannaeyjum
væri
þvi til hindrunar, að jarðirnar yrðu byg~ðar.

Undir engum kringumstæðum iæli hann þvI
fallizt á frumvarpið, eins og það lægi fyrir.
En kynni nó I einstökum tilfellum að þykja
haganlegra,
að gjaldmátánum
væri breytt f
líka stefnu og hjer væri farið fram á, þá
gæti umboðsstjórnin
án sjerstakra
lagaákvarðana eptir samningi
við leiguliða leyft,
að þvi yrði breytt.
Sú breyting yrði þá einungis fólgin i þvi, að selja f frumvarpið
••mega", f staðinn fyl'ir -skulu«.
En á hinn
bóginn ætlaði hann, eins og neiri deildarmenn hefðu látið I ljósi, að þinginu mundi
eigi nógu kunnugt um mál þetta til þess, að
geta dæmt um, hvort ástæða væri til, að
fyrir skipa með lögum, að landskuídargjaldlnu
á Vestmannaeyjum værl breytt á þennan hátt.
Væri þvi só tillaga sín, að málið væri látið
hvíla og vita, hvort það yrði borið upp enn á
næsta þingi. Að svo komnu sæi hann enga
bráða nauðsyn fyrir hendi I þessu efni, og
að hinu leytinu gæti hann eigi ætlað, að það
væri meining þingsins, að fara að rýra tekjur landssjóðsins að nauðsynjalausu.
Sighvatur Árnason sagðist ekki geta
neitað því, að sjer virtust Vestmannaeyingar
hafa orðið fyrir af hörðum dómi, þar sem
sagt hefði verið, að hið bága ástand þeirra
væri þeim sjálfum að kenna.
En þó nú t.
a. m. það væri satt, að þeir hefðu spillt
íundatekjunnl,
þá væri það allt að einu óeðlilegt, að eigi væri leitazt við að taka bænir
þeirra til greina, sem svo mikil sanngirni
mælti fyrir. Hann kvaðst vera viss um, að ef
þingmenn þekktu vel ástandið þar, hversu
aígjald jarða þar væri hátt gagnvart Þ \'Í, er
jarðirnar gæfu af sjer, þá mundi þeim þykja
nóg um. Þess vegna vildi hann, að málið
gengi til 2. umræðu, og að nefnd yrði sett í
það til að kynna sjer enn betur alla málavexti. En þar sem sumir hefðu verið að
stinga upp á, að leigumálinn mætti vera
kominn undir samningi hlutaðeiganda
við
umboðsstjórnina,
þá þætti sjer það ísjár\'ert.
Vitaskuld væri það, að ávallt væru nógir til
að bjóða i jarðirnar, og máske eigi slzt þeir,
er óvandir eru að ábúð inni og góðum skilum á gjaldinu;
það væri líka freisting fyrir

201

umboðsmanninn
að leigja þeim, er bezt byði,
án þess að gæta þess eins vel, hvort maðurinn væri fær um að sitja jörðina og standa
i skilum eptir hinum umsamda
leigumúla.
Gæti þá svo farið, að slíkt yrði enginn hag-I
ur fyrir landssjöðinn,
og því síður fyrir sýslufjelagið.
Ásgeir Einarsson sagðist að eins ætla
að taka fram eitt atriði.
Sjer hefði heyrzt
þingmaður
þingeyinga
benda til þess í ræðu
sinni, að hið opinbera mætti álítast skyldugt
til að bera með fram hallann af þvi, er spillt
hefði verið jörðunum
með lundadrápinu
og
öðru, af þvi það heIði verið að kenna umhoðsstjörninni,
sem ætti að gæta hags þess
opinbera;
slíkt þætti sjer ærið þungt straff
og ésannsjarnt ; slíkar skemmdir ættu miklu
fremur
að vera þeim sjálfum til viðvörunar.
I'að hefði verið sagt, að ómögulegt væri að
purka fiskinn þar, af þvi vergögnin
væru
komin öll i grjótgarða.
lIann kvaðst þá geta
kennt þeim ráð við þvi.
það væri mesta
þing að þurrka fisk á grjótgörðum.
Talað
hefði verið lim, að jarðirnar gæfu lítið af sjer,
og væri þvi ósanngjarnt,
að lækka eigi gjaldið; en þetta væri annað mál, en í hverju
goldið væri, eða hver gjaldmáti
væri við
hafður.
En ef nú harðílskurínn
fjelli i verði,
þá hefðu þeir hag af því, að borgað væri
eptir harðfisksverði.
Kvaðst hann því ætla,
þegar á allt væri litið,
að þingið gjörði
rjettast i, að hrapa
eigi að því, að gjöra
ut Ilm málið,
og vildi hann jafnvel stinga
upp á því, að málið gengi eigi lengra,
en
komið væri.
Stefán Eiriksson sagði, ef hann hefði
skilið rjett ræður þingmanna,
þá þætti þeim
mál þetla eigi nægilega upplýst,
og virtist
sjer þvi full ástæða til, að nefnd yrði sett til
að rannsaka
það betur.
En fy ri I' sitt leyti
virtist sjer, að gjaldmati sá, sem er á eyjajörðum,
væri mjög ösanngjarn
í alla staði,
og málið að því leyti nægilega upplýst.
það
lægi í augum uppi, að þessi gjaldmati miðaður við harðfisksverð
á eyjunum kæmi miklu
þyngra niður á gjaldendum,
en á þeim,
er
á landjörðunum
byggju,
það væri þvi sann-

arlega ósanngjarnt,
að byggja jarðarskika
þ i,
sem hjer um ræðir,
miklu hærra
en aðrar
jarðir landssjóðslns,
og þvi heldur sem þessar jarðir væru miklu arðminni en landjarðirnar, enda væri allt að einu ástæða til að
breyta frá harðfisksverðinu
á Vestmannaeyjum,
eins og nú væri búið að gjöra í GuJlbringusýslu.
Hann legði það þvi til, að nefnd yrði
selt í málið, þar hann efaði ekki, að nefndin gæti komið fram með nægar upplýsingar,
sem styddu þessa sanngjörnu
beiðni eyjarbúa.
Jón Hjaltalín
kvað það mundu varla
laka því, að sett yrði nefnd i málið;
það
væri þegar búið að ræða það mikið og yfirvega.
Hjer væri um sáralítið
að
gjöra
fyrir landssjóðinn,
einkum
ef nú harðflskur
fjelli i verði.
Sjer virtist það þvi einber tilhliðrúnarserni
við mennina,
að þetta væri
látið að ósk þeirra.
það væri raunar satt,
að ekki ætti vel við að launa mönnum fyrir
trassaskap,
en á hinn bóginn yrðu menn að
varast, að fella of harðan dóm yfir þeim í
þessu efni.
þeim væri að nokkru leyti VOI'kunn, þó þeir hefðu brúkað netin við lundaveiðina.
Sjer hefði verið sagt, að sýslumaður
þeirra,
er þar hefði verið fyrir
skemmstu,
hefði verið hvatamaður
að því, að
netabrúkunin
hefði verið tekin upp við lundaveiðina; þetta læki hann engan veginn fram
til þess að lasta manninn,
þvi hann hefði
verið
vænsti
og
ötulaati
maður,
en
hitt væri það, að varlega
væri dæmandi í
þessu efni. Hann kvaðst þá samkvæmt áður
sögðu ætla óþarft að setja nefnd í málið, en
rjeði til, að það gengi þegar til 2. umræðu.
Benidikt Kristjánsson
sagðist
annaðhvort hlotið að hafa mistalað sig,
eða að
þingmaður
Húnavatnssýslu
hefði misskilið
sig.
Hann hefði sagt, að niðsia
gæti átt
sjer stað á jörðum, og með þvi hið opinbera
ætti að vaka yfir meðferð þeirra,
gæti þá
má ske álitizt sanngjarnt,
að það tæki þátt í
skaða þeim, er af þvi flyti, að jarðirnar gæfu
minna af sjer; en hann hefði aldrei sagt að
slíkt hefði I raun og veru átt sjer stað í
Vestmannaeyjum;
hefði hann að eins tekið
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þetta fram i þvi skyni, að sýna fram á, að maður hefði sagt, að þetta væri eigi annað
varlega væri farandi,
að ákveða nokkuð fast en tllhliðrunarsemi,
að veita þeim þessa
f þessu máli að sinni.
Að öðru leyti hjeldi bón; það yrði enginn skaði fyrir landssjóðhann
enn
fram þeirri
skoðun
sinni, er inn.
Svo væri og f sjálfu sjer takandi tillit
hann þegar hefði látið í ljósi, að áríðandi
til þess, að neðri deild þingsins hefði fallizt
væri fyrir deildina að hafa að einhverju vísu á uppástungu
þessa.
Bann vildi því mæla
að ganga um það, hvernig Vestmannaeyingmeð því, að málið gengi þegar til 2. urnar hefðu hugsað sjer breytinguna
á gjaldinu,
ræðu.
þvi að ærinn munur væri á, hvern veginn
Ásgeir Einarsseti kvað nú mundu hafa
af þeim tveimur,
el' hann
áðan hefði bent slitnað það, er lengst hefði haldið.
Hinn
á, þeir vildu ganga, og einmitt þessa vegna háttvirti
4. konungkjörni
þingmaður
hefði
hefði hann ráðið þinginu til að íhuga málið, sagt, að þessi breyting
væri hvornmtveggja,
áður en þessi breyting
yrði gjörð, er hjer Vestmannaeyingum
og landssjóðnurn,
I hag;
væri farið fram á.
þetta fyndist sjer vern hvað á móti öðru,
Jón Pjetursson sagði, að hjer væri far- því að ef landssjéðurinn
hefði hingað
til
ið fram á að breyta afgjaldi jarðanna á Vest- haft hag af gjaldmátánum
••plir harðflsksmannaeyjnm
þannig,
að hætt væri að borga verði, en eyjarbúar
óhag, þá væri auðsætt, að
eptir
barðflsksverðl,
en aptur yrði goldið landssjöðurlnn
yrði nu fyrir hallannm,
ef
eptir meðalalin.
Petta væri sanngjörn
krafa eyjarbúum
væri hagur að því, að borga eptir
og bagfelld.
Gjaldið yrði með því móti jafn- meðalalin.
En hvað því viðviki, að gjaldara og vissara.
Verð harðfisksins
væri svo máli þessi væri hvikull,
þá væri það við
hvikult, stundum afarhátt,
stundum fJarskafleiri gjöld, og gæti það ekki orðið skaði yfir
lágt, en meðalalin væri miklu minni breythöfuð.
Rann vissi einn t:jaldmáta
óhviknlingum undirorpin.
Landssjóðurinn
hefði þvi astan,
nefnilega nefsknttinu,
en hann vildi
með þeim gjaldmáta
miklu meiri vissu fyrir ekki mæla með honum.
Líka hefði sjer þótt
tekjum sinum.
i annan stað væri það næsta það ofurdauf ástæða fyrir mali þessu, að
óeðlilegt, að miða afgjaldið við harðflsksverð,
það hefði verið samþykkt i neðri deildinni,
þar sem þar væri enginn harðflskur
lengnr
einkum þar sem ekki hefði munað nema
verkaður,
það mætti þá allt að einu miða litlum atkvæðamun.
Að öðru leyti virtist
við friðan pening, o. s. frv.
Svo væri og sjer nú sá ruglingur
vera kominn
á mál
þessi gjaldmáti
eigi tíðkanlegur
annarstaðar,
þetta, að hann gæti nú enn siður en áðuv
eptir að búið væri að af nema hann í Gull- verið þvi meðmæltur.
bríngusýslu;
kæmi
þá hjer öjöfnuður
fram
TurftJ Einarssylli
þótlu nú umræðummilli þessara
sýslna.
það hefði verið sagt, ar um mál þetta vera orðnar leiðar og langað bág indi eyjarbúa
væru að miklu
leyti ar, og vildi I!ann helzt aldrei þurfa að heyra
þeim sjálfum að kenna, með þvi þeir hefðu talað um það framar.
Að eins vildi hann
spillt jörðum
sínum og eyðilagt lundaveiðgeta þess viðvíkjandi því, er hinum 4. konina j þess vegna væri beiðni þeirra eigi gaumungkjörna
þingmanni
hefði þótt sllkt snjallur gefandi: en hjer væri að eins farið fram ræði fy ri I' Vestrnannaeylnga,
að fá að horgu
á hina áðurnefndu
breytingu á gjaldrnátanum
afgjald jarðanna
epl ir meðalalin,
að, ef það
við leiguliðusklpri,
og væri þá ósanngjarnt,
að stig kæmist á, mundu
menn vel geta átt
ætla að hefnast á hinum n)ja leiguliða,
er eins von á því, að þeir, sem borguðu i friðekki hefði átt neinn þátt í skemmdum
jarðum peningi,
kæmu og bæði} um að fá að
arinaar og lundaveiðarinnar.
það væri fremborga
eptir meðalverði
allra
rneðaíverða;
ur öll ástæða til að veita þeim styrk til að þeim mundi, sem von væri, þykja það mun
koma jörðunum
þar upp aptur,
Það væri IljeUbærara,
og ef sin sýslan kemur með
öldungis rjett, er hinn 5. konungkjörni þing- I slika bæn á hvert
þing, gætu. umræðurnar
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seti undir atkvæði deildarmanna,
hvort málið
skyldi ganga til annarar
umræðu,
og var
það þá fellt frá 2. umræðu með 6 atkvæðum gegn 5.

orðið dýrar á endanum.
Að öðru leyti vildi
bann ráða deildinni til að hætta nú umræðunum um peua mál.
Fyrst eigi fleiri tóku lit máls, bar for-

V.
FRUMVARP
til laga um breytingu á konungsúrskurði
5. okt. 1866 um það,
hvernig verja
um af Tborchillii
barnaskólasjóði.
(flulningsmaður
Þórarinn Böðvarsson,
2. þingmaður
Gullbringusýslu).
l. grein.
af 'fhorchillii
barnaskólasjóði
skal skipt eptir fólkstölu og öðrum kringumstæðum milli hreppanna
í Kjalarnesþingi
og
Reykjavíkurkaupstaðar.
Skiptingin skal endurskoðuð að hverjum á árum liðnum.
2. grein.
Hreppsnefndirnar
skulu fyrir lok maímán. ár hvert senda sliptsyfirvöldunum
til
samþykktar
uppástungur
um, hvernig rentunum skuli varið í hverjum
hreppi næsta
fardaga-ár,
og má, þegar hreppsnefndin
leggur það
til, verja rentunum
eingöngu
til
barnauppfræðingar
.

skuli

reut-

skal skipt eptir fólkstölu
og öðrum
kringumstæðum
milli hreppanna
I l{jalarnesþingi
og Reykjavikurkaupstaðar.
Skiptingin
skal
endurskoðuð
að hverjum 5 árum liðnum.
2. grein.
Hreppsnefndirnar
skulu fyrir lok maímánaðar
ár hvert senda stiplsyfirvöldunum
til samþykktar
uppástungur
um,
hvernig
rentunum
skuli varið Ihverjum hreppi næsta
fardaga-ár,
og má, þegar hreppsnefndin
leggur það til, verja remunum eingöngu
til
barnauppfræðingar.
3. grein.
Ef einhver
hreppur fær fJe að láni úr
Thorchillli sjóði, skulu renturnar
af þvi láni
Á II. fundi neðri þingdeildarinuar,
11. lagðar saman við þær rentur, sem skipt er,
dregið af rentum þeim, sem
dag júlímánaðar,
skýrði forseti frá, að frum- og jafnmikið
ber eptir fólkslölu
og kringumvarp það, er hjer fer á undan,
væri til sín hreppnum
komið, og Ijet út býla því meðal þingdeildarstæðum.
manna.
A næsta fundi, daginn eptir, skýrði
forseti aptur Irá, að flutningsmaður
hefði
tekið frumvarpið aptur, og afhent sjer nýlt
FYRSTA UMRÆÐA
frumvarp,
er hann ljet út býla meðal þingi neðri deild alþingis.
deildarmanna;
val' það þannig orðað:
Á J 3. fundi neðri deildar alþingis,
16.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
FRUMVARP
frumvarp til laga 14m
Iii laga um breytingu á konungsúrskurði
5. tekið Iii I. umræðu
ukt , 1866 um það, hvernig verja skuli rent- breytingu á konungsúrskurði 5. október 1866
um af Thorchillii barnaskólasjóði.
um pað,
hvernig verja skuli rentum af
(Flutningsmaður
þórarinn Böðvarsson,
Thorchillii barnaskólasjóði.
2. þingmaður
Gullbringusýslu).
Flutningsmaður
(þórarinn
Böðvarsson)
leiddi athygli þingsins að þvi, að 30. apríl
I. grein.
1759 hefði rektor
við Skálholls-skóla,
Jón
Rentunum
af Thorchillii
barnaskólasjóði
þorkelsson
gefið allar eigur sínar; að upp-

Hentunum
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hæð 4000 rdl., til fósturs og menntunar fátækum börnum f Gullbringu- og Rjósarsýslu.
J 791 hefði skóli verið stofnaður á Hausastöðum i Garðahverfi og haldizt fram yfir
aldamótin, en þá hefði honum verið hælt
aptur, og sjóðurinn aptur notaður til ýmissa
þarfa. 1851 befði verið ráðgjört að stofna
fyrir hann búnaðar-skóla; 1862 aptur ráðgjört
að stofna skóla handa sveitabændum og snerta
!ljóðinn til þess.
Loksins hefði verið veittir
úr honum 150 rd. manni fyrir ferð til Noregs að kynna sjer jarðyrkju.
I)etta væri hjer
allt nefnt til dæmis um, hversu fjærri vilja
gjafarans fjenu hefði verið varið. Með konungs-úrskurði 5. oktbr. 1866 hefði eigi með
öllu tekizt að bæta úr þessu; skyldi þar eptir
fátækum f Rjalol'nesþingi komið fyrir til uppeldis hjá helztu búendum; hreppstjóra væri
ætlað að stinga upp á dvalastaðnum, prestur
skyldi staðfesta þá uppástungu, en stíptsyílrvöldin veita styrkinn úr sjéðlnum; þannig
væri sjóðnum samkvæmt úrskurðinum varið
til styrktar sveitarsjóðnum, og kæmi það alveg f bága við fyrirætlun þá, er sett væri
fjenu með erfðaskjalinu, því að nú fyndist
sjer eigi betur, en að sjóðurinn gengi til þess,
að Ijetta sveitarútsvörum á bændum, og I
Álptaneshrepp yrði þella mest á sjer, að því
leyti sem hann hefði mest útsvar; til þess að
laga þetta, miðaði sjer 'lagi I. og 2. grein
frumvarpsins.
Hin 3. grein væri sprottin af
þvi, að 1 hreppur hefði fengið lán rentulaust
af sjóðnum, og það væri ekki rjett.
Hann
áleit, að það væri möu tilætlun gjafarans, að
veita slíkt lán. Hann óskaði, að málið gengi
til 2. umræðu, og stakk upp á 3 manna nefnd.
Landshöfðingi
sagði, að eins og flutningsmaður sjálfur hefði skýrt frá, væri erfðaskrá fyrir þessum sjóði, og hún staðfest með
konungsúrskurði,
þess vegna snerti frumvarpið málefni, sem lægi fyrir utan verkevtð
þingsins og löggjafarinnar.
Eptirlitið með
þvi, að sjóðinum væri varið samkvæmt rjettri
fyrirætlun, væri vafalaust umboðslega eðlis,
og bæri framkvæmdarvaldinu;
konungsúrskurðinum væri því einungis að hugsa til að
breyta með allrahæstum úrskurði, en eigi

með lögum.
Í'ess vegna æsktí hann þess,
að hin hefðraða deild ljeti eigi frumvarp
þetta ganga til 2. umræðu.
Halld6r Friðriksson
kvaðst samdóma
landshöfðingja um, að auðvitað væri, að erfða·
skrá, hvort heldur væri erfðaskrá Jóns Þorkelssonar eða önnur, yrði eigi breytt, hvorki
með lögum nje með öðru móti, eða svo, að
færi á mis við vilja gjafarans; frá þessu sfðara, sem flutningsmaður
hefði staðið svo
fast á sjálfur, ætlaði hann væri þó brugðið
með 2. grein frumvarpsins, þar sem stæði:
ein göng u til barnauppfræðingar »; gjafarinn
ætlaði st til, að fátækum börnum væri veitt allt,
komið til uppeldis og menntunar, reyndar f
skóla, en grundvallarreglunni væri nú haldið,
þar sem hörnunum væri komið fyrir hjá
góðu fólki; það sem 3. grein miðaði að, að
hreppum sje eigi lánað fje leígulaust, um
það kvaðst hann alveg á einu máli með
flutniogsmanni; það væri eigi rjett af stiptsyfirvaldanna hendi, að lána tjeð þannig, heldur ætti að telja þeim brepp leigurnar af lánsfjenu upp f þann hlutann, sem hreppnum
bæri úr sjéðnum; en hann kvað nægja mundu
kvörtun yfir þessu; eða að öðrum kosti klögun til stjórnarinnar og landshöfðingja.' þætti
honum Iillu skipta, hvort nefnd væri selt
eða eigi.
Grímur Thomsen vildi láta vísa málinu
til landshöfðingjans.
3. grein frumvarpsins
fannst honum eigi heppileg; stiptsyfirvöldin
hefðu auðsjáanlega viljað fylgja anda gjafabrjefsins, til þess að komið væri á stofnun til
uppeldis.
því næ sl var það samþykkt með J5 atkvæðum gegn 4, að málið skyldi ganga til
2. umræðu, en uppástunga flutningsmanns
um, að setja nefnd, var algjörlega felld.
ft

BREYTINGARUPPÁSTUNGA
við frumvarp um breytingu á konungsúrskurði 5. október 1866, um það, hvernig
verja skuli renlum af Thorchillii barnaskólasjóði.
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(Frá Þórarni

Böðvarssyni,
2. þingmanni
bringusýslu).

Gull-

Að þingið vísi máli þessu lit hlutaðeigandi yfirvalda með þeim tillögum, að konungs úrskurður
5. októbermán.
t 866 verði
breytt þannig:
1., að rentunum
af Thorchillii barnaskólasjóði verði skipt eptir fólkstölu og öðrum kringumstæðum
milli hreppanna
í
Kjalarnesþingi
og Reykjavíkurkaupstaðar; en að skiptin verði endurskoðuð
að
hverjum 5 árum liðnum.
2., að hreppsnefndirnar
fyrir lok maímánaðar ár hvert sendi sliptsyfirvöldunum
til samþykktar
uppástungur
um, hvernig
rentunum
skuli varið f hverjum hreppi
næsta fardagaár, og þegar nefndin leggur það til, megi verja rentunum
eingöngu til uppfræðingar fátækum börnum.
3., að ef einhver
hreppur
fær fje að láni
úr Thorchllliisjóði,
þá verði renturnar af
því láni, eða sje lánið rentulaust,
þá
lagarentur
af því lagðar saman við þær
rentur, sem skipt er, og jafnmikið dregið
af reutum
þeim, sem hreppnum
bel'
eptir fólkstölu og öðrum kringumstæðum.

ÖNNUR UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á 19. fundi neðri deildar alþingis,
24.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið til 2. umræðu málið um leig !Ir Thor-

chilliisjóðsins með breytingamp pástungu frá
2. þingmanni
Gullbringusýslu,
að vísa málinu
til hlutaðeigandi
yfirvalda.
l'ðrarinn Böðvarsson sagðist vilja 8kýra
frá með fám orðum,
hvemig stæði á breytingaruppástungunni.
Frumvarpið heiði orðið
fyrir allmiklum
mótmælum
við I. umræðu
málsins,
án þess að hann þá hefði getað
fullkomlega
sannfærzt um, að mótmæli þau
væru á fullum rökum byggt.
Hvað snerti
einstakar
greinir breyttngaruppústuugunnar,
þá væri I. töluliður
eins og í frumvarpinu,
en það væri veruleg bót við það, sem hingað
til hefði verið, að 5. hvert ár ætti að endurskoða
skiptinguna.
Fyrsta
aðalbreyting
væri f tölulið 2., þar sem það va-ri til lekið,
að þegar hreppsnefudin
kæmi sjer saman
nm, þá mætti verja rentunum
að eins til
menntunar
börnunum.
Petra ætlaði hann,
að eigi stríddi á móti gjafabrjefi
gjafarans.
Að minnsta kosti væri hann sannfærður
um,
að væri gjafarinn spurður,
hvort ekki mætti
verja rentunum þannig, þá mundi baun svara
já. þriðja töluliðinn mundu allir samþykkja,
með þvi það væri ljóst, að þar eð allir hreppar ættu að njóta jafnt af sjóðnum,
þá væri það
miður rjett, að sumir fengju rentulaust
lán.
Þá var breytingaruppástungan
barin
undir atkvæðí
og samþykkt
með 17 samhljóða atkvæðum;
var þar með frumvarpið
sjálft fallið burt.
Málinu var þannig vísað
til yfirvaldanna með 17 samhljóða
atkvæðum,
sem áður er sagt, og lýsti forseti því þá yfir,
að hann mundi afgreiða málið til landshöfðingja.

VI.
FUUMVAI\P
ti I laga um löggilding verzlunarstaðar
í Þorlákshöfn
i Árnessýslu.
(Flutningsmaður
þorlákur Guðmundsson,
2. þingmaður
Árnessýslu).
Frá 1. janúarmánaðar
1876 skal vera un, með þeim skilmálum,
sem segir í opnu
löggildur verzlunarstaður
í Þorlákshöfn
f .\1'- brjefi 28. desembermán.
1836, og mega
nessýslu,
og skal þvi frá þeim tíma leyft að einnig innlendir og útlendir lllusakaupmenn
byggja þar sölubúðir og hafa þar fasta verzl- koma þangað til verzlunar,
þegar
þess er
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gætt, sem um það efni er ákveðið í nefndu þá þin gmaður Rangárvallasýslu,
er næst
lagaboði og i lögum 15. apríl mán. 1854 3. tlutningsmanni
bænarskrárinnar,
þingmanni
grein,
Árnesinga, hefði verið kunnugastur
málinu,
stutt það á þinginu; enda hefði það haft
þann árangur, að leyft hefði verið að verzla
Á 15. fundi neðri þingdeildarinnar,
19. um tíma í þorlákshöfn.
En af því að verzldag júlímánaðar, skýrði forseti frá, að til un hefði þá ekki verið frjáls, og leyfið verið
sin væri komið frá 2. þingmanni Árnesinga bundið við stuttan tíma, þá hefði leyfið lítt
frumvarp það, er hjer fer á undan, og ljet "erið notað.
Hann kvaðst svo ekki ætla að
hann út býta því meðal þíngdelldarmanna.
fara fleiri orðum um málið að sinni, en vona,
að það fengi góðar uudirtektir af þinginu
eins og fyr.
fslei(ur Gíslasan sagðist þekkja nokkuð
FYRSTA UMRÆÐA
Iii
máls
þessa, og vildi hann því leyfa sjer
í neðri deild alþingis.
að fara um það nokkrum orðum. það hefði
Á 17. fundi neðri deildar alþingis, 21. verið komið með tvær aðal-ástæður fyrir því,
dag júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni að þörf væri á, að þorlákshöfn yrði verslunartekið til fyrstu umræðu frumvarp til laga staður. Önnur ástæðan væri einokun á Eyrum löggildingu verzlunarstaðar
í Þorláks- arbakka, því að þar væri enginn annar verzlHin væri sú, að þangað
höfn í Árnessýslu frá 2. þingmanni Árnes- anarstaður í nánd.
væri
svo
mikil
aðsókn,
að vöruaðflutningar
sýslu.
Flutningsmaður
(Þorlákur Guðmunds- yrðu þar aldrei nógir. Af þessum tveim áson) kvaðst búast við, að mörgum þing- stæðum vildi hann ge la þess um hina fyrri
mönnum væri nokkuð óljóst, hvernig til hag- þeirra, að hann áliti of mikið gjört úr henni.
aði um stað þann, er hjer væri um að ræða, Það væri aðgætandi, að á Eyrarbakka væri
innsigling , sem
og vildi hann þvi fara um það nokkrum einhver hin hættulegasta
orðum. Frumvarp þetta væri byggt á bænar- hugsazt gæti, og höfnin ekki nærri trygg.
skrá úr Árnessýslu, þar sem helztu ástæð- Flestir mundu því vera órúsir á að ljá skip
urnar væru og teknar fram. Það væri nefni- sín þangað, nema fyrir mikið hærri leigu,
lega svo ástatt, að austan frá Papós til Kefla- en skip væru leigð fYl'ir til annara hafna, og
víkur væri enginn verslunarstaður
nema þar að auki mundi ábyrgðargjald
á skipum,
Eyrarbakki ; en verzlunin þar væri svo löguð, sem þangað færu, vera talsvert hærra en á
að flestum þætti þungbært að verða að sæta öðrum skipum. En þetta yrði þá einhverhenni, einkum um vetrartímann.
þorláks- staðar að koma niður, og fást endurgoldið.
höfn lægi nú að vísu ekki vel við austur- Hann kvaðst heldur ekki vilja neita þvi, að
sveitunum, en það væri. ekki þar eystra um ýmislegt smávegis
og «kram» væri nokkuð
neina staði að ræða, er tiltækilegt þætti dýrara á Eyrarbakka, en hjer í Reykjavik, en
að koma upp verzlun á.
Það hefði verið þó væri miklu minna að þessu kveðið nú á
talað um Dyrhólaey; en þangað þyrði eng- síðustu árunum;
hinu kvaðst hann alveg
inn að sigla í verzlunarerindum.
Aptur væri neita, að allar aðalvörur, svo sem matvæli
líkindi til þess, að ef verzlun kæmi f þor- og þess konar, hefðu verið þar nokkrum mun
lákshöfn, þá minnkaði nokkuð einokun sú, dýrari, en annarstaðar á Suðurlandi.
Hann
er væri á Eyrarbakka.
þar að auki gæti það sagðist ekki segja þetta í þeim tilgangi, að
orðið til þess, að hákarlaskip kæmu þar upp spilla fyrir máli þessu,heldur
til þess að
og þilskipaveiðar.
Hann gat þess, að árið láta Eyrarbakka njóta sannmælis.
Hinni á1845 hefðu Árnesiogar
sent til alþingis stæðunni væri líklega ekki hægt .að neita,
bænarskrá með 142 nöfnum undir, og hefði að vðruskortur yrði opt á Eyrarbakka, og
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þvi væri ekkert á móti, að málið gengi til
2. umræðu til reynslu, þótt það á aðra hlið
væri mjög efasamt, að það yrði til verulegs
gagns. Höfnin i þorlákshöfn væri ekki trygg,
en Eyrarbakki í götunni fyrir öllum austursveitamönnum, er þeir væru i verzlunarferðum sinum. En aptur gæti löggilding á Þorlákshöfn, ef til vildi, leitt til þess, að lausakaupmenn sigldu þar inn, t. d. að Norðmenn kæmu þangað með timburfarma,
og
þó þetta yrði sá eini árangur af þessu, kvaðst
hann eingöngu þess vegna vilja gefa atkvæði
sitt með, að málið gengi til 2. umræðu.
Grímur Thomsen vildi spyrja þingmenn
þá, ermælt herðu, hvort Þorlákshöfn væri betri
en höfnin á Eyrarbakka i að þeim kaupstað
eigi að ósekju væri brugðið um einokun,
skyldi 2. þingmaður Rangæinga vel athuga,
enda vissi hann það sjálfur, að hún lægi eigi
einungis á kraminu, heldur líka á verðlaginu
á innlendri vöru, 1. d. á saltfiski.
En nú
væri farin að tíðkast miklu meiri og betri
saltðsksverkun f þorlákshöfn, og vildu menn
koma upp þessari vöru, þá mundi löggilding
þorlákshafnar gefa hvöt III þess, og væri þá
einnig auðsætt, að kæmi kauptún í nánd við
Eyrarbakka, yrðu prísar betri þar.
Höfuðspurningin væri um, hvort Þorlákshöfn væri
betri eða að minnsta kosti eins góð höfn og
Eyrarbakki i ef svo hagaði til, væru Ifkindi
fyrir, að verzlunarstaður myndaðist þar. Hefði
staðurinn verið betri, þá gegndi það undrun,
að verzlunarstaður væri eigi kominn þar fyrir
löngu,
þar som öllum væri.kunnugt
um,
hversu slæm Eyrarbakkahöfnin væri.
Benidiht Sveinsson kvað það einkenni
við Eyrarbakka, að bæði væri þar hættuleg
böfn, svo skipum kastaði þar opt upp á kletta,
þó rammar járnfestar væru· við hafðar, enda
væri þar eigi rúm fyrir fleiri skip en tvö f
einu, þvi gætu lausakaupmenn
aldrei sótt
þangað. þar á móti berði Jón Árnason bóndi
i þorlákshöfn greint sjer fr' kostum hafnarinnar þari bArnin,hefði áreiðanlegan botn, sem
væri leirboto, og mætti slip þar vel liggja
fyrir stórviðri, ef öflugar festar væru við
hafðar væri Ukt um það að segja og

Blönduós - fyrir landi væru engar klappir,
sem á Eyrarbakka, heldur ægisandur, svo
lítið skaðræði hlytist af, þó í land ræki, en
rúm væri á höfninni fyrir svo mörg skip sem
vildi. Þingmaður Rangæinga skyldi eigi kvarta
yfir vegalengdinni þangað á móts við til Eyrarbakka, þvi ekki tæki betra við, þar sem sjer
væri kunnugt úr æsku, að Skaptfellingar hefðu
hýmt vikum saman á Bakkanum, í stað þess
að leita til Reykjavikur,
og fá með þvi
lokið erindum sínum á styttri tíma, enda
þætti Ölfusingum, Grafningsbúum og Grímsnesingum eigi mjög fyrir, þótt sækja yrðu
þeir Þorlákshöfn yfir Sogið. Þar við bættist,
að Þorlákshöfn hefði töluverðan sjávarútveg,
og að á flskiaflanum væri mjög svo farin að
aukast verk un i bóndinn á staðnum hefði látið byggja þar salthús, kauptún væri þannig
öldungis nauðsynlegt þar, ef prísa skyldi bæta
á aðalverzlunarvörunni þar eystra.
Flut'ningsmaður
sagði, að af einokuninni á Eyrarbakka færi meIra orð en 2.
þingmaður Rangæinga vildi kannast við,
og bæri mest á henni við vetrarverslun;
honum mundi kunnugt, að ull stæði í 24 sk.
á Bakkanum, þó hún stæði hjer í Vík í 32
sk. Hann vildi eigi efa, að Eyrarbakki væri
sú mesta einokunarkró hjer á landi.
Páll bóndi Pálsson bætti við: og Skagaströnd.
þá var gengið til atkvæða, og var það
samþykkt með 20 atkvæðum, að málið gengi
til 2. umræðu.

ÖNNUR UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 19. fundi neðri deildar alþingis, 24.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 2. umræðu frumvarp
til laga um löggilding verzlunarstaðar
í Þorlákshöfn í ÁrneSl-sl/sltt.
ÞorleUeur Guðmundsson (flutningsmaður)

sagðist fáu hafa við að bæta við ástæður
þær, er hann hefði komið með við 1. umræðu málsins; hann vildi að eins f tilefni af
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athugasemd t. þingmanns Gullbringusýslu
taka það fram, sem hefði verið sagt við I.
umræðu, að höfnin f Þorlákshöfn væri I alla
staði betri og tryggari en höfnin á Eyrar.bakka.
í þorlákshöfn mætti komast inn, ef
nokkur vindur væri, en á Eyrarbakka yrði
eigi komizt inn nema þvI að eins, að vindurinn stæði aC vissri átt. Það mundi fara með
þetta blál sem hvert annað, að væri það á
skynsamlegum ástæðum byggt, mundi það
hafa framgang, en væri það af heimsku
stofnað, mundi það með henni fyrirfarast.
Þá var gengið til atkvæða, og frumvarpið
lesið upp og samþykkt I einu hljóði; einnig
tar með t 7 atkvæðum samþykkt, að málið
gengi til 3. umræðu.

ÞRIÐJA

UMRÆÐA

í neðri deild alþingis.
Á 2 t. Iundí neðri deildar alþingis, 27.
dag júllmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til þriðju umræðu frumvarp til laga um

löggilding verzlunaTstaðar í Þorlákthöfn í
ÁrneSSýslu, og var frumvarpið samþykkt um-

ræðulaust með 18 atkvæðum gegn 2, og sent
til efri deildar.

FYRSTA UMRÆÐA

I efri deild alþjngis.
Á 2-1. fundi efri þingdeildarinnar,
30.
dag júHmánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir tiI fyrstu .umræðu frumvarp til
laga um löggildingu verzlunarstaðar
í Þorlákshöfn í Árnessýslu, og hafði þvi verið út

býtt meðal þin~deiIdarmanna á 22. fundi,
28. s. m.·
Eiríkur Kúld sagði, að svo liti sannarlega út, sem þessum uppástungum um aukakauptún aldrei ætlaði að linna, og væri því
bezt, að gjöra hvern vog og hverja vik og
jafnvel SeHuna á Bessastöðum að löggildum
verslunarstöðum;
þetta mundi að minnsta
kosti flýta talsvert fyrir.
Hvað nú málið

sjálft snerti, skyldi hann fúslega játa, aa
hann væri hvorki kunnugur höfninni þar nje
heldur landslaginu, en þar fyrir sæi hann
enga brýna nauðsyn til þess, að löggilda
hjer verslunarstað; bann sagðist í þvi tilliti
bafa fyrir sjer orð kunnugrá manna, og einnig lika prentað álit þess manns, er flestir
þingdeildarmenn hefðu þekkt; það væri Þórðar Sveinbjörnssonar sáluga, og mætti lesa
það í alpingistiðindunum
fyrir 1845, blaðs.
366-67. Þar segði svo, að þorlákshöfn lægi
I 5 mílna fjarska fra Reykjavík, en t mílu
frá Eyrarbakka, að yfir stórt ferjuvatnsfal]
væri að fara, að eigi væri nein sveit nærri,
nema hinn sáraumi Selvogshreppur og Ölfus-sveltíu,
"hverrar innbúar sumarlangt, hafa
næstum daglegan samgang við Reykjavík u ,
Sjer virtist nú eptir. þessari lýsingu varla
gjörandi, að selja þar fastan verzlunarstað,
þar sem hann varla gæti komið nema fáam
«sáraumum» bændum að notum; menn hefðu
talið það sem eína ástæðu fyrir löggildingu
þessari, að hún mundi auka verztunarkeppnl,
og að betri prísar kynnu að verða a þorlákshöfn en á Eyrarbakka, en hann fyrir sitt
leyti gæti eigi verið á þeirri skoðun, enda
mundi og Eyrarbakka - kaupmaðurinn
þá
brátt vita, hvað hann ætti að gjöra, ef svo
færi. það mundi og varla vera svo mikill
skaði fyrir þá að fara til Reykjavíkur,. þar
sem kaupmenn þar, að sögn, bættu þeim
ferðakostnaðinn.
En nú kæmi annað, sem
meira væri í varið, þegar um löggildingii
kauptúna væri að ræða, og það væri, hvort
höfnin væri góð, en það væri hjer þvert á
móti, og vildi hann því til upplýsingar segja
frá sögu einni, er stæði prentuð í Reykja~ikurpóstinum fyrir 1847, og væri hún á
þessa leið: þrír róðrarbátar fundu ameríkanskt viðarskip á reki út á miðum og, reru
það til lands, og lögðn þvf inn á höfnina á
þeim stað, þar sem bezt var að Ii~gja, en
bvað skeð i: nokkru eptir gjörði land$'unnan .•
veður, þó eigi neilt foráttuveður, sem menn
svo kalla, og slitnaði skipið, sem þó var masturalaust, upp, og rak upp f holurð - það er
reyndar sagt, að þar sje eigi nema sandur+«

209

og brotnaði I spón.
Áf þessu dæmi ætlaði
hann nú að menn gætu sjel'l, hve góð að
höfnin væri.
Sjer virtist þvi, að það væri
að leiða menn á hálan ls, þar sem neðri
deildin befði samþykkt
þetta frumvarp,
og
væri sjer alveg hulið, hvað henni gæti hafa
gangið til þess.
Hann kvaðst þvi vona, að
enginn væri með máli pessu ella stuðlaði til
þes!!, að það fengi framgang;
það vreri og
eitt athugavert
hjer, og það væri, að eigandi
hins tilkornandi
kauptúna eigi hefði verið
neyrður um það, hvort hann fyrir sitt leyti
~eyfði, að kauptún yrði sett þar, og kynni
hann ef til vill að segja: þið megið brjóta
svo mörg skip hjer, sem þið viljið" en þið
fAið ekki að byggja hús, nema þið borgið
mjer fyrir það ætið gjald,
Ásgeir Einareson sagðist halda, að seint
yrði fullrætt um þessi aukakauptún. en enn
þá hefði
eigi orðið spyrnt á móti broddunum, og vildi hann því helzt, að farið væri
að eins og I Noregi, að verzla mætti frjálst
með allri ströndinni.
"tað nú þessa höfn
snerti, er hjer væri farið fram á að yrði gjörð
að löggildum veralunaretað, þá hjeldi hann,
al) þeir mundu báðir vera þar jafolHlnnugir;
hinn virðulegi þingmaður hefði reyndar vitnað til þess, er Pörður Sveinbjörnsson
sálug!
hefði sagt un Þorhlklihöfn,
og sagt, að hún
eptir þvi ætti að vera óhafandi,
en hann
haðst
þá \Ika geta vitnað til hios sama
manns, t. a. m. það, er hann befði sagt um
Larnbhússund,
en engum hefði þÓ enn þ~
hleUzl þál' á, og sýndi þetta, a.ð eigi væru
menn al vitrir, þótt merkismenn
væru.
ED
þar nú 1 hinn bóginn va!ri sagt, al) höfnin
væri slæm, þá kæmi það upp 1\ kaupmanninn og assuransan,
hvort byggt yrði þar eða
sigU þangað, eb alþiogið ælti ekki að setja
sig upp II móti þeirri bæn, sem engum gæti
verjI) til skaða, en mörgum til gagns.
Hinn
virðulegi þingmaður hMði loks talað um það,
að eigi 'læri sagt, hvort eigandi lóðarinnar
mundi leyfa, að hús yrðu sett þor, en það
kæmi eigi þinginu við, það yrðu beiðendurnir
að sjá um.
Sighva~ur Árnagótl sagði, að binn háLt-

virti varaforseti hefði lýst ókunnugleika
sínum á máli þessu; hvað sjálfa höfnina snerti,
skyldi hann gjarnan játa það, að hún væri
eigi góð, en þar fyrir VUlfi hún engu hættuI"gri nje verri, en höfnin ft Eyrarbakka;
en
hann "i1di fra!ða bæði hinn háttvirta varaforseta og þingmenn um það, að hjer væri um
neiri en Selvegs- og Ölfushrepp
að gjöra,
þvi það kæmi cptlega fyrir, að korn vöru vantaði é Eyrarbakka,
en þangað
sækti bælli
Bangárvallasýsla
og Vestur- Skaptafellssýsla,
en út I Vestmannaeyjar
væri sjaldan hægt að
komast fré. haustnðttum
til útmánaða, og þá
væri eigi ( annan stað að venda en til Eyrarbakka
eða
suður-kaupstaðanna.
Hann
kvaðst eigi þurfa að taka upp orð þingmanns
Húnvetninga,
þvi auðvitað væri, að það yrði
kaupmannsins
sök, hvort hann vildi byggja;
eo þar sem nú beínlínls væri nanðsynlegt
að
fá fleiri verzlunarstað],
þá virlist sjer að slíkt
ætti að leyfa, því það gæti þá að minnsta
kosti orðið til þess, að leusa-kaupmenn
sigldu
þar upp; Og hefði það opt komið til tals fyrir
austan,
að fá þorlákshöfn
löggilda,
sökum
þess að Eyrarbakkaverzlun
væri ónóg til að
standast alla þá aðsókn, sem hún yrði fyrir.
þar sem mál þetta eingöngu
hefði verið
skoðað frá Árnessýslu
hlið, eins og hinn
heiðraði varaforseti hefði gjört, og sá maður,
sem hann hefði vitnað til, þá væri það vilaskuld, að eigi væri nein brýn nauðsyn fyrir
hendi, þvi Árnesiogar
ættu jafnan hægt með
að ná til suður-kaupténanna,
en hún væri,
eins og bann þegar hefði sýnt fram á, brýnni
frá annara hlið; svo væri sjer nú hvorki
sýnt nje sannað,
að öll hin lög~i1du kauptún hefðu betri hafnir en þorlákshðfn,
og
væri því hálf undarlegt,
ef beiðni þeSSi væri
látin falla einmitt bafnarinnar
vegna.
Eirkur Kúld sagði,
að nú befðu þá
tveir þingmenn sta.ðið upp til þess að mæla
með beiðni þessari,
og hefði annar þeirra
verið þingmaður
Húnvetninga,
og gæti bann
vel skilið, að hann hefði gjört það, því að
bann stæði nú með pálmana f böndunum
síðan að hann hefði fengið Blönduósinn sinn
lögglldan; en þar sem hann hefði talað um
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Lamhhússund, þá vildi bann segja honum það,
að hann sjálfur hefði verið þar og væri sjer
þvi vel kunnugt um, hvernig þar hagaði til;
hana vildi þá einnig spyrjl,l hann að, hve
lengi Krollsvik
hefði lItaðið, sem þó einu
sioni hefði verið löggild.
Sjer fyndist það
eigi beldur vera nein ástæða fyrir löggildingu
Þorlákshafnar,
aO höfnin væri svo vond á
Eyrarbakka,
þvi það væri hjer um bil bið
"ama "em að segja, að betra væri að hafa
tvær vondar bafnir IIn eina. Hvað nú það snerti,
er þingmaður Bangæluga
hefði sagt, að það
væri mikil nauðsYD fyrir hínar eystrl sýslur,
að rá Þorláksböfn
löggilda,
þá kvaðst hann
þó vilja taka það fram, að þeir yrðu þó að
fara yfir Ölfusá, sem væri stórt ferjuvatnsfall, það væri kann ske öðru máli að gegna,
ef þeir fyrst brúuðu
Ölfusá, en þá mundu
þeir varla telja eptir sjer að fara til Reykjavikur.
h gæti hann og bælt þvi við, að eigi
væri mögulegt að fá haga fyrir hesta I þorlákshöfn, og það mundi þó naumlega geta
talizt kostur eða meðmæling.
Að lausakaupmenn mundu bæta úr þeim koruskorti,
sem
væri á veturna
á Eyrarbakka,
væri einnig
næsta ólíklegt, því sjer væri það eigi kunnugt, að lausakaupmenn
væru vanir að koma
á þeim tíma ársins.
Jón I1ialtaUn sagðist hafa verið heilan
vetur á Eyrarbakka,
og þekkti hann þvi svo
mikið til þorlákshafnar,
að hann eigi gæti
hilldið, að neinn ðvitlaus maður fyndi upp á
þvi, Qð byggja ~r,
þvi það væri einhver
hinn vesti brimrass
á öllu landinu,
og litlu
betri en Svörtulopt eða Löndrangar.
en sjálfsagt mundu menn halda hvern þann vitlausan, er vildi fá þá staði fyrir löggiId kauptún.
Að visu mætti liggja fyrir akkerum langt undan landi sökum
straums þess, er kæmi úr
Ölfusá, en þetta væri langur vegur frá sjálfri
þorlákshöfn.
En það væri nú ekki nóg með
þetta, þvi svo væri nú háttað, þegar loks væri
á land komið, ilð eigi sæist þar stingandi
strá nema á túnum,
og mundu bændurntr
víst þakka fyrir að fá heilt stó~ inn á þau;
svo bættist nú líka það við, að opt væri á
vetrum ómögulegt
i heila viku að komast

yfir Ölfusá fyrir ísreki, og kvaðst hann þvi
eigi geta skilið, hvaða gagn þingmaður Rangæinga gætí fundið við það, að fá ÞorláksbQfn
löggilda, nema það skyldi vara, að hana heldur vildi hafa tvær en eina sundá, að komast
yfir; en þvi vildi hann nú sleppa, Þilð yrði
þeirra sök, en þingið yrði að g~ að þvi, al)
setja eigi lög um það, sem væri ómögulegt,
þvi þá mætti alveg eins vel löggilda kaupstað upp i tunglinu.
Höfninni á þorlálttlhöfn
og Eyrarbakka hefði verið jafnað 5\U1);)JI, en
það væri þó svo langt frá, að nokkuð væri
líkt með þeim, þvi hina siðari mætti gjöra
að ágilllri höfo, það hefði enskur ingerneur
sagt sjer, en um þorlákshöfn
hefði hann sagt,
að þar væri óhugsandi
að búa nokkra höfn
til. Hvað svo loks kornbyrgðunum
á Eyrarbakka líði, þá yrði hann að halda, a.Þ þær
væru þar eins miklar og á öðrumkaupstöðum, svo að sú ástæða sannaði þ\,j alls ekkert,
er teldi kornskort
á Eyrarbakka
sem eina
helztu orsök til beiðni þessarar.
Stefán Eirík880n sagði, að IIÚ væri talsvert búið að ræða Ull) þetta mál, o~ ætlaði
hann þvi eiSi að lengja umræðurnar
að neinum mun, því að hann væri eigi svo kunnugur l'orlákshöfll,
að hann gæti dæmt um,
hvað hjer sannast
væri af því, sem sagt
herði verið. Hinn háltvirti
5. konungkjörui
þingmaður
hefði sagt, að haun þekkti til,
hvernig Iii hagaði á Porlákshötn,
og gæti það
nú vel verið, að þetta væri satt, en sjer
hefði þó fundist, að hann tæki nokkuð djúpt
j árinni,
og liti fremur á ókostina en hagsmuni þá, er löggildingin gæti haft i. för með
sjer; sjer virtist nefnilega,
að lík mótmæli
hefðu áður komið fram, þegar lim lög8i1dingu
kauptúna hefði verið að ræða, t. a. m. móti
Lambhússundi
o. tl, o~ hefði þó verið siglt
þar upp og skip legið þar, án þess að verða.
fyrir nokkrum óhöppum.
Hann væri reyndar
varaforseta
samdóma um það, að DÓg væri
nú i bráð komið af þessum
kauptúna-bænlim, þó virtist sjer nokkuð öðru máli að
gegna með þessa beiðni, þvi hún væri fram
komin á fjölmennum
fundi i Hraungerði,
og
mundi þvi hafa þótt yfirgnæfandi nauðsyn til,
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að fá máli þessu framgengt.
Hvað nú það
snerti, er sagt hefði verið, að nægilegar kornbyrgðir væru á Eyrarbakka,
þá vildi hann þó
benda til þess, að þangað væri mjög mikil aðsókn, þar Árnessýsla, Rangárvallaog Skaptafellssýsla
sæktu þangað,
og þar sem jafnmikil aðsókn væri á einn kaupstað,
gæti vel
að borið, að kornbyrgða- skortur yrði, en úr
því yrði bætt með þvi, að fá kauptún á þorlákshöfn,
en aðalástæðan
væri SÚ, að fá
upp umrætt
kauptún,
að við það yrði meiri
verzlunarkeppni
á Eyrarbakka,
og sú ástæða,
s.em t~kin_ hefur veri~ fram, að Ölf~sá vær,i
til fymstoðll
að sækja á Porlákshöfn,
þa
gæti enginn,
sem til þekkti, tekið slíkt til
greina,
þar sem vetur og sumar væru tlðir
flutningar
yfir hana á Óseyri beina leið á
Í'orlákshéfn.
Ásgeir Einarsson sagði, að það sannaðist á hinum tveimur heiðruðu þingmönnum,
el' hefðu
verið máli þessu svo mótfallnir,
að
sá fulli eigi vissi, hvar sá svangl
sæti, og
kæmi það kannske til af þvi, að þeir sætu
báðir i kaupstað og vissu þvi eigi af neinum
skorti að segja; það hefði einnig verið talað
um þessa mörgu verzlunarstaði,
en hann
vissi þó svo mikið,
að hjer væri verzlun á
hverri vik suður með öllum sjó, og hefði hann
þó sjálfur sjeð hjer marga pöntunarlista.
Þvi
sem hinn háttvirti varaforseti hefði sagt um
sig, ætlaði hann eigi að svara, þvi sjer hefði
fundizt það næsta Ijettvægt.
Hinn 5. konungkjörni þingmaður
hefði talað um, að gjöra
mætti ágæta höfn á Eyrarbakka,
en sig furðaði
þá stórlega
á þvi, að honum, sem væri svo
umhugað um velferð landsins', eigi skyldi hafa
komið til hugar að fá Thorgrímsen
factor til
þess,að
semja við Englendinga
um þetta,
og þá væri öllum vanda lokið.
Loks fyndist
sjer engin ástæða til þess, að banna þessum
vesalingum,
að fá þarna kaupstað,
úr því það
á hinn bóginn
eigi gæti verið neinum
til
skaða.
Sighvatur Á"nason kvaðst eigi ætla að
fara langt út í málið, nje heldur ella hinn
háttvirta 5. konungkjörna
þingmann til Svörtulopta eða upp i tunglið, þvi staðir þeir neru
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sjer ókunnugir;
en viðvíkjandi þvi, að menn
austan að yrðu að fara yfir tvær sund ár til
þorlákshafnar
í staðinn
fyrir eina, þá væri
þeUa misskilningur,
þar sem menn varla
færu að láta það fæla sig, þegar skorturinn
væri hins vegar, svo væri það heldur eigi sagt,
að ætíð væri yfir sundár að fara á vetrartima,
þegar fara mætti á ís.
það væri og allt
annað, að fara á Porlákshöm
en til Reykjavikur, þvi opt væru heiðarnar á vetrardag alveg
ófærar yfirferðar með áburð.
Svo væri það
og aðgætandi,
eins og hann hefði áður tekið
fram, og. hv~rju~
manni, ~Iyti að .vera ljóst,
sem setti sig mn 1- málið, að em verzlun
fyrir 2-3 sýslur hlyti að vera ónóg, einkum
þegar svo á stendur,
eins og hjer ætti sjer
stað, með höfnina á Eyrarbakka,
að þar getur ekki legið nema eitt skip f einu, þó um
básurnar sje, og yrði þá siður komið við
að hafa mörg skip i förum en annars,
og
hann efaðist um, að fleiri skip gætu komizt
þar að á ári hverju, en þar hefðu komið til
verzlunarinnar
næstliðið
ár, og þó hefðu
þrotið þar kornbyrgðir
árlega á vetrum.
Jón l-ljallalín kvað það vera mjög umhugsunarvert,
hvort menn svona út 1 loplið
ættu að fara að spilla þvi, sem fyrir væri,
því hvað korn!Jyrgðir
snerti, þá hefði Eyrarbakki hingað til haldið i taum við Reykjavík,
en annað kynni að verða ofaná, ef þorlákshöfnin næði löggildingu,
því varla mundi
vörumegnið
aukast,
ef farið væri að dreifa
því; það væri t. a. m. heldur ólfklegt,
að
kaupmenn í Reykjavik, Hafnarfirði eða Keflavik færu að auka kornbyrgðir
sínar, ef talað
væri um, að setja einhvern nýjan verzlunarstað þ~r f nánd.
Kvaðst hann
enn þá einu
sinni vilja Itreka það, að höfnin á þorlákshöfn væri í alla staði svo ill, að trúuðlegu
mundi nokkurt skip fá assurance
þangað, og
hvaða meining
gæti þá verið I þvi, að vilja
setja þar kaupstað,
því það ætti þó varla að
vera grýla á Eyrarbakka-kaupmanninn;
svo
vildi hann að endingu
spyrja hinn heiðraða
þingmann
Rangæinga,
hvernig
hann hefði
hugsað sjer, að fara ætti með hesta,
þegar
I komið væri til þorlákshafnar
(Sighvatur Ámu-
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,on: binda þá á streng),
en það yrði hann
að halda að væri • Dyrplagerl»,
og væri þá
hætt við, að lögreglustjórinn
kynni að sýna
sig.
Þórður Jónasson kvaðst ekkert skilja í
því, hvers vegna hinir heiðruðu
þingmenn
hefðu verið svo margorðir um kosti og ókosti
Þorlákshafnar,
sem kaupstaðarstæðis.
Reynslan væri búin að sýna og sanna, að Þorlákshöfn væri í alla staði ófær til kaupstaðar;
það
væri allt, sem mældi á móti, en ekkert með-,
það hefði II fyrsta ári alþingis verið leyft, að
reka þar verzlun um 2 ár, en enginn hefði
gjört hina minnstu tilraun til þess, að stofna
þar verslun,
og svo hefði staðið til þessa
dags, og virtist sjer þetta sanna betur,
en
hinar löngu tölur þingmanna,
að Þorlákshöfn væri öldungis óaðgengilegt
kaupstaðarstæði.
Yrði hann því að gefa atkvæði gegn
bænarskrá
þessari.

Torfi Einarsson sagði, að sig furðaði á
því, hve staðgóðar
til slits ástæðurnar
væru,
er menn tilgreindu móti fjölgun kauptúnanna,
og væri mikið, að þær eigi skyldu vera orðnar galslitnar,
þar sem þær hefðu nú naggazt
saman f svo langa tíð. Bann kvaðst nú ekki
ætla að halda langar umræður um þetta mál,
en kvaðst þó vilja taka það fram, að IIklegt
væri, að menn eigi væru að biðja um þetta {
blindni, og svo mundi og kaupmaðurinn
vita,
hvað hagsmunir
hans leyfðu honum að fara.
Hvað nú kornbyrgðirnar
snerti, þá gæti Eyrarbakki átt sítt korn óeyU, þegar það væri
búið á þorlákshöfn.
Þar eð ekki tóku fleiri til máls, !jet forseti ganga til atkvæða, og fjellu þau þannig, að
frumvarpinu
var hrundið
frá annari umræðu
með 6 atkvæðum gegn 5.

VII.
FRUMVARP
til laga um breytingu á lóðargjöldunum
I lleykjavik.
(Flutningsmaður
Halldór Kr. Friðriksson,
þingmaður
lleykvíkinga).
1. grein.
Á öll hús þau, er standa í umdæmi bæjarius,
hvort heldur er múrhús,
timburhús
eða torfhús, skal jafna niður helmingi allra
gjalda til hinna eiginlegu
bæjarþarfa,
eptir
grunnfleti húsanna í ferhyrningsálnum.
2. grein.
Á allar útrnældar lóðir, sem fylgja húsum í landi bæjarins sjálfs , skal,
þar sem
sjerstakir samningar
af hendi bæjarstjórnarinnar koma eigi til, jafna gjaldi eptir flatarmáli þeirra f ferhyrningsálnum
þannig,
að
gjaldið á hverri
ferhyrningsalio
í flatarmáli
tjeðra lóða sje sjöttungur
af gjaldi þvi, sem
það ár er lagt á ferhyrningsallnína
i grunnfleti húsanna samkvæmt
1. grein,
3. grein.
Gjöld þessi renna i bæjarsjóð,
og koma
i stað gjalda þeirra, sem greiða skal af húsUIlI i umdæmi
bæjarius, samkvæmt 15. grein
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í tilskipun 27. nóvembermán.
1846,
og af
óbyggðum lóðum og tömtbusum,
eptir opnu
brjefi 26. septembermán.
1860.

Á H. fundi neðri þingdeildarinnar,
17.
dag júlímánaðar,
~kýrði forseti frá, að hann
frá þingmanni Reykvíkinga hefði fengið frumvarp til laga flm breytingu á lóðargiöldttn •.
um í NC!Jhjllvík,
og ljet hann út býla því
meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
i neðri deild alþingis.
Á 16. fundi neðri deildar alþingis, 20.
dag júlímánaðar,
mr samkvæmt dagskránni
tekið til fyrstu umræðu
frumvarp
til laga
um breytingu ci lóðargjöldunum í Reykj(Jvfk.

lJrJ,lldór Kr. Friðriksson
kvaðst
með bæjarstjórnin
færi ekki fram á annað en það,
fáum orðum vilja gjöra grein fyrir frumvarpi
er væri eptir hennar sannfæringu
til gagns
þessu,
þvi að þingmenn
væru flestir,
sem fyrir bæinn.
von væri,
nokknð
ókunnugir
þessu máli.
Landshöfðingi kvaðst vilja bæta því við
það væri kunnugt,
að árið 1859 hefði til um undirbúning
þessa máls, að þá er hann
þingsins
komið frumvarp
um gjald á tómt- 9. marz.
þ. á. hefði verið búinn að fá frá
húsum og óbyggðum lóðum Reykjavíkurbæjbæjarstjórninni
þær upplýsingar,
er hann
ar,
Af því frumvarpi hefði svo komið ót hefði álilið alveg nauðsynlegar,
áður en nokkopið brjef 26. septembermán.
1860.
Eptir uð yrði gjört í þessu máli, þá hefði hann
1. grein þessa brjefs ætti á hvert tómthús f komizt að þeirri niðurstöðu,
að það, sem
umdæmi bæjarins með þeirri lóð, sem því blejarstjórnin
herði farið fram á, mundi leiða
fylgir, að leggja 6-16 álna toll eptir meðaltil hins mesta ójafnaðar,
og leggja allt of
verði verðlagsakrárlnnar, og ætti bæjardjórnin
þungt gjald á tómtbúsmenn.
Með brjefi ar
að ákveða upphæðina innan þessara takmarka
27. mai þ. á. herði riðgjafinn
boðið sjer, að
eptir málavöxtum.
Eptir 2. grein opna brjefssemja frumvarp, er leggja skyldi fyrir bæjarins væri jafnað á óbyggðar lóðir á gamla stjörnina,
og síðan senda til ráðgjafans,
er
kaupstaðarsvæðinu,
eins
og það var mælt 8\'0 mundi leggja frumvarp fyrir næsta þing.
út 1792,
lóðargjaldi
eptir flatarmáli þannig,
Hann kvaðst að endingu vilja algjörlega
ráða
að ar hverri ferhyrndri alin væri goldið % af frá þvi, al) frumvarp þetta gengi til 2. umræðu.
þvi gjaldi, er lagður er á 0 alin I grunnfleti
Halldór Kr. Friðriksson kvaðst treysta
húsanna.
En eptir tilskipun 2i. nóvember
þvi, að þingið vildi þó að minnsta kosti kynna
1846, 19. grein, ætti að jafna % af gjöldunsjer málið og ræða það; kvaðst hann hafa
um til hinna eiginlegu bæjarþarfa,
þ. e. út- ýms skjöl Iii upplýsingar
málinu,
og væri
gjalda bæjarins að frádregnum
tillögum
til bann
fús á að láta þau f tje hverjum sem
fátækra og barnaskólans,
á öll timbur- og vildi.
múrhús i umdæmi bæjarins
eptir grunnfleti
Grímur Thomsen mælti með þvi, að
þeirra í 0 álnum,
Ákvörðun opna brjefsnefnd væri sett í málið.
ins hefði ek~i verið samkvæm vilja Gg uppáþórarinn
Böðvarsson sagði, að þótt óstungu bæjarstjórnariunar,
enda hefðu menn I heppilegt
hefði þótt frumvarp,
er nýlega
fljótt kurmað henni illa.
Fyrir
því hefði hefði
verið rætt í deildinni,
þá mundi þó
bæjarstjórnin
ráðið það af á næstliðnum vetri með sanni mega segja,
að þetta
frumvarp
að semja frumvarp, er var líkt því, sem nú væri ekki síður óheppilegt,
því að sjer sýndliggur hjer fyrir.
það hefði hún sent landsist það fullkomlega óhafandi.
Eptir þvi ætti
höfðingja og beðið hann að koma því á fram- að leggja sama gjald á timburhús,
múrhús
færi við stjórnina,
svo að hún legði frumvarp
og torfkofa,
sem lægju flatir með jörðunni.
aptur fyrir þingið.
Eu síðan væri ekkert,t;ins
og kunnugt væri, væri meira en helmkomið úr þeirri átt um þetta efni, og þegar ingur bæjargjalda
lagður á húseign, mínna en
svo bæjarstjórnin
sá, að einskis mundi fram-II helmingur
eptir eptir efnum og ástandi.
Hier
ar að vænta þaðan, þá hefði hún falið sjer lenti því fljaldið að meiru ea helmingi jafnt
á hendur, að bera mál þetta fram á þinginu.
á ríkum og fátækum, ef lóðin væri jöfn.
í
það gæti ef til vill verið ýms smá-atriði,
sem frumvarpinu
væri eigi tekin til nein upphæð,
mönnum sýndist ástæðu til að breyta í frum- sem skatturinn
næmi staðar við, og leiddi af
varplnu, og kvaðst hann mundu verða fús til þessu mestu : óvissu fyrir húseigendur.
t
þess, ef öllum höfuð-atriðum
þess væri hald- frumvarpinu
væri eigi gjörður munur á góðu
ið.
Og þótt hann vissi vel, að mörgum
og stóru húsi, eða litin og ljelegu húsi, ekki
þingmönnum
v{{'ri mál þetta lítt kunnugt, þá munur fl góðri eða slærnrl lól).
En hann
kvaðst hann vona, að menn treystu því, að ætlaði að þetta fyrirkomulag
hækkaði gjald á
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fátæklingum meir, en góðu hófi gegndi, og beiddu 9 þingmenn um, að nafoakall væri
meir en þeir væru færir um að bera. Hann Yið haft, og voru það þessir þingmenn:
kvaðst hafa útvegað sjer nokk.rar upplýsingar
Halldór Kr. Friðriksson,
f þessu efni,
og af þeim þættist bann ljá,
Guðmundur Einarsson,
að gjöld á tómtbúsmönnum
bæjarins mundu
Jón Sigllrðsaon,
verða eptir þessu frumvarpi meir eða minna
Grímur Thomsen,
tl annað þúsund dali, þar sem það nú mundi
Tryggvi Gunnarsson,
vera nálægt 428 rd, Hann yrði þess vegna
Hjálmut Pjetursson,
að mæla með þvi, að mál þetta gengi ekki
þórður þórð*rson,
iii annarar umræðu.
Páll prestur PAlsson og
Halfdór Kf'. Ff'iðrik.son sagði, að munislelfur Gislason.
urinn væri ekki eins mikill og annar þing"
þá fór fram nafnakallið og sögðu þessir
maður Gullbringusýslu hefði sagt.. En hann
já:
vildi neföa til 'dæmis upp á, hversu sannGuðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
gjarnt væri ~jaldið núna, að hjer væru f bænum
bræður tveir, annar byggi f bæ, væri örnagaEinar Guðmundsson,
laus og einhver binn rikasti maður f bænum,
Grímur Thomsen,
hann gyldi 8 rd.; hinn bróðirinn byggi' lítil••
Hjálmur Pjetursson,
fjörlegu múrhúsi,
væri bláfátækur og ómagaisleifur Gíslason,
Jón
Sigurðuon,
maður; hann gyldi 7 rd.
En enginn, sem
þekkti ástæður beggja, mundi ætla, að hann
Páll prestur Pálsson,
Snorri Pálsson,
ætti að gjalda meir en tfnnda part á við hinn,
Tryggvi Gunnarsson,
er , torfbænum byggi.
Til þess að menn
gætu dæmt um þeua mill, 'Vilri alveg nauðþórður Þórðarson.
synlegt, að menn kynntu sjer það vel; og þvi
nei:
vlfrl það óheppilegt,
et það fengi ekki að
Benidi" Sveins.ón,
Eggert Gunnarsson,
ganga til 2. umræðu.
Þórarinn
Böðvarsson sagði,
að eptir
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
frumvarpi þessu legðist jarnþuogt ,jald á fátækar ekkjur bæjarins eins og á landíögetGuðmundur Ólafsson,
p,n Ólafssoa,
ann og fleiri þá, sem befðu miklar tekjur og
Páll bóndi Pálsson,
væru sterkefnllðit, og kvaðst hann eigi skilja,
Stefán Stephensen,
b'leroig noUrum manni gæti þótt það rjettÞórarinn Bðvarsson,
láUefJt eða sanngjarnt.
þorlákur Guðmundsson,
Fleiri tóku eUi til máls, og var þá leitÞorsteinn Jónuon.
að atkvæði um það, bYOrt frDmvarpið skyldi
þannig fjell málið með IJ atkvæðum
ganga liI 2. umræðu.
Af því að atkvæðagreiðslan var óglögg, gegn 11.
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VIII.
}cRUMVARP
til laga um vitagjald af skipum, sem leita til hafnar á millum Reykjaness viö Faxaflöa
Horns á Hornströndum.
(Frá þingmanni Reykvikinga og 2. þingmanni Eyfirðinga).
1. grein.
Hvert það skip, sem leitar til hafnar
einhverstaðar á vesturströndum
Íslands frá
Reykjanesi við Fðxaflöa til Horns á Hornströndum, skal greiða vitagjald 1& aura fyrir
hvert tonn af rúmmáli skipsins.
2. grein.
Gjald þetta skal greiða lögreglustjóra
ásamt öðrum skipagjöldum,
en lðgreglustjöri
greiðir það aptur í landssjóð.

A 26. fundi neðri þing deildarinnar, 2.
dag ágústmáuaðar,
skýrði forseti frá, að til sin
væri komið frumvarp það, er hjer fer á undan, og Ijet forseti út býla því meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 28. fundi neðri deildar alþingis, 4.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni til t. umræðu frumvarp til laga um
vitagjald
af skipum, sem leita til hafnar
milli Reykjaness við Faxaflóa og Horns á
Hornströndum,
frá þingmanni Reykvíkinga

og 2. þingmanni Eyfirðinga.
Halld6r Kr. Friðriksson sagði, að þetta
mál fæli i sjer þær 3 uppástungur: t. frumvarp til laga um að leggja vitagjald á skip,
sem þar væru til tekin, 2. áskorun til þingsins um að veita fje, og 3. uppástungu til
ályktunar um samning um vitagjald við aðrar þjóðir, er hann vildi leiða athygli þingsins að.
Hann vonaðist til þess, að öllum
væri ljóst, hve áríðandi væri að styðja að
þvi, að siglingar til landsins yrðu sem bezt
tryggðar fyrir slysförum, svo þær mættu aukast, og vjer eigi silja lengur útilokaðir frá

og

öllum samgöngum um vetrartímann.
Hjer
væri enginn viti til þess að visa sjómönnum leið, enda bæri svo optsinnis við, 'einmitt af þeim sökum, að kaupmenn fengju
eigi skip á leigu til íslands á haustin og
vorin, af þvi ábyrgðarfjelögin vildu eigi taka
ábyrgð á þeim.
Það væri til svo mikils
hnekkis fyrir framför landsins, ef þetta hjeldist við, að þingið yrði að gjöra allt til þess,
að úr yrði bætt. Auðvitað væri það, að fleiri
vita þyrfti hjer á landi, en einn, en hann
og 2. þingmaður Eyfirðinga hefðu eigi farið
lengra en að gjöra byrjun, þar sem mest
væri um skipaferðir, og þörfin þannig snerti
sem flesta. Þeir hefðu leitað allra skýringa,
sem þeir hefðu getað, og fengið hjá vitastjóranum i Danmörku áætlun um kostnaðinn, og segði þar, að »Lindseíyr« væri ofætlun, en bann styngi upp á, að útvega skyldi
• spegilvita "; hann þyrfti eigi að fara fram
úr 8000 kr., að frá töldum turninum, sem
ætlað var á að skyldi vera 30-&0 feta hár,
og með þvi að Reykjanesið væri um 10 feta
hátt, mundi lýsa ar honum 31/,3-4 vikur
sjávar út i haf. þá væri að líta á, hvernig
skyldi fá kostnað þennan (8000 kr.] til vitagjörðar veittan - um hvað vitaturninn kostaði skyldi hann eigi gjöra neina ágizkun að
sinni -, og sæi hann eigi annað færi til
þess, heldur en að þingið styrkti það fyrirtæki.
En aptur á móti ætJaðist hann til
þess, að hin árlegu gjöld, sem hann teldi
1600-2000 kr. - er gengi til viðurhalds
vitans og kostnaðar framvegis - legðust á
öll skip, sem leituðu hafnar á millum Reykjaness og Horns, hvort heldur um vetrar- eða
sumartím, aþegar svo bjart væri, að vitinn eigi
logaði, og með þvi móti yrði komizt hjá þvi,
að þetta gjald legðist á landið. Einnig hefðu
útlend fiskiskip mikið gagn af vítanum, þótt
þau aldrei kæmu inn á höfn, en þá væri
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sjálfsagt
tekið af þeim
vitagjald,
og vildi I
Grímur Thomsen kva(\sl eigi vel sjá,
hann þvi stinga upp á, að þingið færi þess hvort ætlazt væri til, að gjald það, er tekið
á leit við stjórnina, að semja við Frakka og væri til I I. grein frumvarpsins,
skyldi á lagt
Englendinga'
um gjald til vitans fyrir skip fyr, en vitinn væri kominn á eða eigi.
En
sin I einu lagi árlega.
Vildu sumir miða ef flutningsmenn
hugsuðu sjer, að það skyldi
upphæð þess við tölu skipa þeirra, er í hvert greiða úr landssjóði,
þá vildi hann leiða etsinn yrðu send til fiskiveiða I kringum land- hygli þingsins að þvi, að það sem við kæmi
ið, en honum þótti rjeltara,
að semja um vitum, samkvæmt
stöðulögunum
2. janúar
tiltekna upphæð, án tillits til þess, hvort fleiri 1871, heyrði til almennra mála og undir flotaeða færri skip væru gjörð út. Öll þessi -at- stjórnina, og þannig hvlldi sú skylda á ríkisriði, er hann kvaðst hafa upp talið, stæðu í sjóðnum, að byggja vita hjer á landi, og væri
nánasta sambandi hvað við annað.
Að lok- þá fyrst að fara þess á leit við flotastjórnum stakk hann upp á 3 manna
nefnd, og ina, áður en frumvarp þetta væri fram borið.
vildi hann láta henni þær skýrslur í tje, er Hann kvaðst eigi vilja greiða atkvæð! í málhann hefði fengið,
en sem hann eigi hefði inu fyr, en landshöfðingi
hefði leyst úr spurn
fengið fyr í hendur
en fyrir nokkrum
dög- sinni.
um, og af þeim sökum hefði hann eigi getLandshöfðingi sagðist eigi geta verið 1.
að borið málið fyr upp.
Hann vonaðist til þingmanni
Gullbringuog I{jósarsýslu
samþess, að hver úrslit sem málið fengi, mundi dóma um, að flotastjórnin
hefði nokkuð með
þó þingið sjá, að það væri áríðandi.
vita hjer við landið að sýsla.
í lögunum
Stefán Stephensen kvaðst vilja spyrja 2. janúar 187 I væri ekkert því til fyrirstöðu,
tlutningsmann,
hvort hann
meðal
þeirra að hann hefði rjett að mæla.
Hann yrði því
skipa, er leituðu hafnar
á millum Reykjaað álíta það rjett, að kostnaðurinn
legðist á
ness og Horns teldi innlend
fiskiskip,
og landssjóð.
kvað ranglátt,
ef svo væri, enda leituðu ísGrímur Thomsen sagðist vilja bæla við,
firðingar aldrei inn á Faxaflóa f legum sín- að þegar hertogadæmin
hefðu haft sjerstök
um, og jafnvel kaupskip, er leið ættu vestur fjárlög, þá hefðu meðal almennra mála verið
sunnan úr hafi, leituðu sjaldan land kenningtalin þau mál, er snertu her, flota, toll og
ar af Reykjanesi,
heldur
af Ingélfshöíða,
fjármálastjórn,
og hefði þá allur kostnaður
Dyrhólaey eða Vestmannaeyjnm,
þegar þau til vita verið lagður til alrlkisins, en aptur á
eigi, eins og þau allt að því eins opt gjörðu,
móti allur kostnaður til viðurhalds og umbóta
sigldu norður fyrir land.
borgaður af hverjum landsparti,
sem í hlut
Halldór Kr. FriðrikssOII sagði, að sjer átti; þetta væri eðlilegt, en af því flyti, að þú
hefði eigi komið til hugar að leggja gjaldið stöðulögin
reiknuðu
ftskiveiðar,
verzlun og
á innlend
hákarlaskip
og önnur fiskiskip,
siglingar með sjerstökum
málum, þá flyti
en þingið gæti lagað það, eins og þvi litist. engan veginn af því, að vltar og því um líkt
það kvað hann eigi rjett, að skip þau, sem væri landsjóðnnm
viðkomandi i hann yrði þvi
færu til Breiðafjarðar
og ísafjarðar
sigldu að leiða athygli þingsins að þvi, að Isjárvert
eins opt norðan fyrir og sunnan fyrir landi væri að gefa atkvæði f þessu máli, áður greitt
en bann sæi eigi betur,
en að ætlazt mætti væri úr þessari spurningu.
einnig til af þeim, þótt þau sigldu einu sinni
Halldór Friðriksson kvaðst eigi skyldu
eða svo norður
lyrir landið,
að styðja að þrátta um,
hvort OOlastjórn Dana ætli að
þvi, að gjörðar yrðu hægari siglingar.
Uppá- kosta þennan vita; það gæti verið mjög æskistungumenn
hefðu eigi sjeð sjer fært að fara legt; eD allt um það gæti þessi efasemd eigi
fram á meira,
og þingmanni fsfirðinga gæti verið því til fyrirstöðu,
að nefnd yrði sett i
eigi staðið á sama, hvort viti væri á Reykja- málið, þegar það væri samþykkt,
ilð það
nesi eða eigi.
skyldi ganga til 2. umræðu,
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þvi næst val' samþykk] með
IS samhllóða
atkvæðum, að málið gengi til 2. umræðu, og'
sömuleiðis með 171ltkvæðum, að kosin skyldi
nefnd I málið, og var þriggja manna nefnd
famþykktj
fyrir kosningu urðu:
Halldór Kr. Friðrlksaon með 18 atkvæðum
Grfmur Thomsen
10 Snorri Pálsson
10 t nefndinni var Halldór Kr. Friðriksson
kosinn formaður og framsðgumaður,
en Snorri
Pálsson akrifari.

NEFNDARÁLIT
til laga Ilm vitagjald ar skipum.
sem leita til hafnar á millum lteykjaness
við Faxaíléa og Horns á Bernströndum.

um frumvarp

Vjer höfum Ihugað
"frumvarp
það til
laga Ilm vitagjald af skipum,
sem leita til
hafnar á millum Reykjaness vill Fallaflóa og.
Horns á Hornströndum
sem 08S var fengið
tillhugunar
og álita, og sjáum eigi, að það
þurfi I neinu breytinga
við, og viljum þvi
réða hinni heiðruðu deild að samþykkja það
óbreytt, etus Qg það liggur fyrir.
Reykjavik, 6. ágúst 1875.
Ð. Kr. Friðriksson,
Grímur Thomsen.
formaður og framsögnmai.'lur.
Snorri Pálsson,
I!krifari.
J),

ÖNNUR UMRÆÐA
, neðri deild alþingis.
Á 36. fundi neðri deildar alþingis,
ll.
dag ágúRlmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekið tH 2. umræðu
(r.ljtnvarp til laga um
vitagjald af skipum, sem leita til hafnar
á millum ReyTcjaneslJ við F"xaflóa og Horns
á HOf'nIltriiftcl.u./TI.
Ff'(lmlÖgumo.ður ,Halldór Kr. Friðr)ls8oQ)
sagði. að enginn hefð, Ina stungið
upp á
breytiogn
við frunnarpiil,
og þJrm baon því
ei að verja málið að no hnmu.
Landshöfðinginn
&lgði, að vitllfjaldið

,i

I væri

bundið við það skilyrði, að vili væri til;
því þyrfti fyrst að koma upp vitabygging,
áður en farið væri að ræða um vitagjald, og
rjeði hann þvi til þess, að fresta málinu til
næsta alþingis.
Framsiigunlaður
sagði,
að það væri
sjálfsagt, að vitagjald kæmist eigi á fyrri, en
viti væri gjörður, o~ stjórnin mundi því eigi
láta frumvarpið fá lagagildi fyr. Frumvarpið
væri fyrir það engan veginn óþarft.
Ef stjórnin vildi þessu máli vel, þá yrði vitinn algjörður að ári, og vitagjaldið
gæti þá komizt II
nm vorið 1877.
Vildi hún aptur á móti ekki
samþykkja
það, væri það fallið, þangað til
það kæmi fyrir næsta þing, og væri það
minni skaði, heldur en ef þingið nú sleppti
þvi, og engin lög væru til, ef vitinn kæmist
á; væri þvi engin ástæða iii þess, að fresta
málinu.
Einar Ásmundsson
lagðist
ekki vilja
spilla fyrir málinu,
en sjer þætti þó frumvarpið nokkuð óljóst.
Hann vildi leyfa sjer
að spyrja, hvort nefndin ætlaðist til þess, að
landssjóðurinn
bæri kostnaðinn
af byggingu
og viðhaldi vitans.
Ef nefndin ætlaðist til,
að rikissjóðurinn
bæri kosinaðinn,
mundi
tlklega vera sanngjarnt,
að hann fengi vitagjaldið,
þvI það vært ekki sanngjarnt,
að
landssjóðurinn
fengi það, ef hann kostaði
eigi vitann.
Sömuleiðis
værl það óljóst,
hvort öll skip ættu að gjalda vitagjald þetta,
bæði útlend og innlend,
kaupskip og fiskiskip, og hvort þau ættu að gjalda það í
hvert sinn, sem þau leita hafnar,
eða t. d.
einu sinni á ári. Eins o( frumvarpið nú væri,
gæti hann eigi fallizt á það, þvi að það \læri
mjög ónálvæmt.
Framsögumaður svaraði fyrra þingmanni
Eyfirðinga,
að ef bann ekki gæti fallizt á
frumvarpið,
þá væri honum hægt að koma
með breytingaruppástungu
við það.
Það væri
auðvitað, að öll útlend
skip ættu að borga
vitagjald, og það ættu þau að gj{lra I hvert
skipti, sem þau kæmu tillandsins;
þetta ættu
útlend wkiskip einnig að ~ra,
ta til þess
aðliomlsl
hjá að heimta vitagjaldið af hverju
einstöku af þeim, þA hefði nefIHUn 8tungið
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upp á, að semja við hinar útlendu stjórnir,
einkum Frakkastjórn, um tiltekna árlega upphæð. Herskip væru uodanþegin þessu gjaldi
eins og öðrum þess konar gjöldum, og sömuleiðis gæti varla verið spurning um, að innlendar flskiskútur, sem eigi færu til útlanda,
mttu eigi að vera lausar við það. Viðvfkjandi þvi,
hver æuí að bera kostnaðinn, þá mælti hugsa
sjer, að ríkissjóðurinn bæri allan kostnaðinn,
er leiddi af gjörð og viðhaldi vitans, og
hefði þá allar tekjur af honum, eða þá að
ríki8sjóðurinn kostaði vitagjörðina, en landssjóðurinn hjeldi honum við með því vitagjaldi, sem borgað yrði.
þegar viti væri
gjörður, yrði hafnarsjóður H.eykjavíkur sjálfsagt fús til að hjálpa til að halda honum við.
Grímur Thomsen sagði, að sá siður hefði
verið I Danmörku, meðan þar hefðu verið
þrjár fjehirzlur, að þegar viti var byggður,
befði alríkissjóðurinn
kostað bæði byggingu
hans og viðhald, og afgangurinn af kostnaðinum hefði þá runnið i alríkissjóð.
Ef rikissjóðurinn þvi kostaði vitann, væri það sanngjarnt, að hann fengi afganginn.
það væri
sjálfsagt, að herskip og lystiskip væru undanþegin vltagjaldi, en um innlendar fiskiskútur þætti sjer vafasamt, hvort þær væru
undanþegnar þvi.
Fískiskútur frá Norðurlandi legðu út t 5. apríl, og gætu því haft
gagn af vitanum; væri því eigi ósanngjarnt,
að þær borguðu vitagjald.
Einar Ásmundsson sagði, að það væri
að vísu satt, að fiskiskip fyrir norðan legðu
út um miðjan aprílmánuð j nokkur þeirra
færu vestur fyrir Horn, eD aldrei suður að
Reykjanesi. það væri þvi hart að leggja á
þau vitagjald, þar sem þau hefðu engin not
af vita á Reykjanesi j annað mál væri, ef viti
væri byggður á Horni.
Páll prestur Pálsson stakk upp á, að
breyta orðunum
••hvert það skip" í I. gr,
frumvarpsins f • hvert það kaupskip»
Fral1l.ögumaður sagði, að það gæti ekki
staðizt, af þvi fiskiskip Frakka ættu einnig
að greiða vitagjald.
Stefán Stephensen spurði, hvort þau skip,
sem kæmu til landsins, þegar nótt væri björt-

list, og hefðu því ekkert gagn ar vita, ættu
einnig að borga vitagjald.
Framsög'Umaður kvað það vera sjálfsagt.
því næst var gengið til atkvæða, og var
L gr. samþykkt með 15 atkvæðum gegn 3.
2. gr. samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Að málið gengi lil þrið3u umræðu, samþykkt með 15 atkvæðum.

UPPÁSTUNGA
til breytingar á frumvarpi til laga um vitagjald af skipum, sem leita til hafnar millum
I\eykjaness við Faxatlóa og Horns á Hornströndum.
Aplan við I. grein bætist: "þó skulu öll
íslenzk liskiskip, sem ekki fara til útlanda,
vera undanþegin gjaldi þessu".
þorsteinn Jónsson.
Guðm. Ólafsson.
Einar Ásmundsson.
Stefán Stephensen.
þórarinn Böðvarsson.
Páll Pálsson.
þórður þórðarson.
Þorlákur Guðmundesou.
þRIÐJA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 38. fundi neðri deildar alþingis, 13.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt ðagskránni til þriðju umræðu frumva1'p um
vitagjald;
þar var komin breylingaruppástunga um viðbót við I. gr. frá 8 þingmönnum, en hún hafði komið of seint, og var
því leitað samþykkis deildarinnar, að málið
mætti þá þegar koma til umræðu, og var
það samþykkt með atkvæðaíjðlda; Hlðan var
gengið til atkvæða um frumvarpið, og var I.
gr. samþykkt með 18 samhljóða atkvæðum.
Viðauki hinna 8 þingmanna samþykktur
með 1[} atkvæðum.
I. gr. með þessum viðauka samþykkt.
með 21 atkvæði.
2. gr. var óbreytt, og ekkert breytingaratkvæði borið upp við hana.
Frumvarpið allt I heild sinni lesið npp
og samþykkt með 21 samhljóða atkvæði.
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Fyrirsögnin samþykkt áll atk væðagreiðslu.
Var frumvarpið
síðan sent
efri deildinni,
þannig hljóðandi:

i rauninni

mjög óþægilegt, að verða að ráða
að þetta frumvarp næði nú fram að ganga,
þar scm það að cfninu
væri gott, og með
þvi neðri deildin hefði þegar samþykkt það.
FRUMVAHP
En hann gæti eigi heldur neitað þvi, að sjer
til laga um vitagjald af skipum, sem leita til virtist
það undarlegt,
að binda skalt eða
hafnar á millum Reykjaness
við Faxanóa og gjald við þau skilyrði, er óvíst væri, hvort
uppfyllt yrðu eða ekki.
En slíkt ætti sjer
Horns á Hornströndum.
hjer stað.
Hjer væri ekki farið fram á, að
Iandssjóðurinn
kostaði vitabygginguna,
heldI. grein.
lívert það skip, sem leitar til hafnar ur ríkissjóðurinn.
Allt öðru máli væri að
eluhverstaðar
á vesturströndum
íslands
frá gegna, ef þingið
sjálft ætlaði að veita fjeð.
Ileykjanesi
við Faxaflöa
til Horns
á HornEn nú yrði stjórnin
fyrst að leggja þetta
ströndum,
skal greiða vitagjald 15 allra ryrir frumvarp fyrir ríkisþingið og ríkisþingið síðfjárveitinguna.
En þessi
hvern tonn af rúmmáli skipsins, þó skulu öll an að samþykkja
skilyrði fyrir byggingu
vitans væru með öllu
íslenzk fiskiskip,
sem ekki fara til útlanda,
vera undanþegin
gjaldi þessu.
óviss.
Á hinn bóginn játaði
hann fúslega
2. grein.
hitt, að þetta gjald á sínum tíma væri nauðGjald þetta skal greiða lögreg lllstjóra á- synlegt og sanngjarnt.
samt öðrum skipagjöldum,
en lögreglustjóri
Sighvatur Árnason kvað það mjög slæmt,
greiðir það aptur í landssjóð.
ef þetta skyldi verða
málinu til fyrirstöðu,
að vitinn væri eigi stofnaður,
eða tekin ákvörðun um það. En svipað þessu, er hjer
væri farið fram á, hefði áður borið að, nefniFYHSTA UMllÆÐA
lega með búnaðarskólatollinn,
og þó væri
í efri deild alþingis.
enginn búnaðurskóli enn til.
Samt mundi
A ML fundi
efri þingtleildariunar,
16. ekki annað líkara, en að deildin mundi fella
dag ágústmánaðar.
var samkvæmt dagskránni
þetta frumvarp, úr því hún hefði fellt uppátekið fyrir til fyrstu umræðu
frumvarp til stunguna
um samningana;
þó þætti sjer öllu
lag(J um vitagjald af skipum,
sem leita fremur áslæða til, að halda fram þessu máli,
ha(nar á millum Reykjaness
við Faxafl6a
þvi hjer lægi til grundvallar,
að verja þessu
ug Horns á Hornströndum,
og hafði því I1jaldi til vitabyggingarinnar.
verið út býtl meðal þingdeildarmanna
á fundi
Jón Pjetursson sagði, að ef lagaboð væri
lí. næst á undan.
Iii fyrir því, að byggja skyldi vita, væri öðru
Eirikur IúUd kvað sjer þykja undarlegt,
máli að gegna.
En af því engin slík ákvörðað þetta mál gæti eigi fengið framgang, þrátt un lægi fyrir, þá væri eigi rjett að koma nú
fyrir ummæli
hins hæstvirta
landshöfðingja.
með uppástungur
um vitagjald;
það væri of
Að minnsta
kosti mundi
það varla spilla ] snemma uppborið.
Öðru máli væri að gegna
nokkru,
Ncðri deild þingsins hefði líka 1'<111-1 með búnaðarskólann,
því að ákvörðun væri
ill á og samþykkt þetta frumvarp,
og væri iii um, að hann skyldi hvað af hverju komlíklegt,
ef hún hefði sjeð agnúa á málinu,
ast á fól.
að hún hefði eigi sleppt því þannig frá sjer.
SlefiJn Eiríksson
sagðist eigi geta verið
Sjer virtist og eigi veita af, að fá sem fyrst á sömu
skoðun og hinn
4. konuugkjörni
trygging fyrir þvi, að þetta gjald,
er hjer þingmaður,
að nauðsynlegt
væri að fresta
væri um að ræða, fengist, þegar til þyrfti að þessu máli, því að eptir/þingsályktun
neðri
taka.
deildarinnar
væri beðið um, að vitinn yrði
Bergur 'l'hoI'Óc1'g sagði sjer þykja það í byggður sem allra- fyrst.
þannig væri hugs-'

I frá,
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andi, að hann yrði þegar byggður á næsta ári, og
þá væri þegar farið að heimta gjaldið.
Sjer
virtist þvi, að bæði uppástungan
og frumvarpið hefðu átt að hafa nú þegar framgang,
og það spillti ekki fyrir, þó hvoruveggja gengi
til stjórnarinnar
nú þegar,
henni til íhugunar.
Eiríkur Kúld sagði, að hinn háttvirti
3. konungkjörni
þingmaður
hefði fært svo
ljós rök fyrir máli sinu áðan, að hann hefði
látið sannfærast
af ræðu hans, og mnndi hann
þvi greiða atkvæði gegn frumvarpinu
að svo
komnu.
Hann gæti eigi verið samdóma þi ngmanni Rangæinga,
þar sem hann hefði viljað álita gjaldið til hins fyrirhugaða
landbúnaðarskóla sem analogdæmi
upp á það, er
hjer væri farið fram á. Þar sem um hann
væri að ræða, væri verið að safna gjaldi til
stofnunar,
er þegar væri ákveðin.
(uppástungunni
um vitabygginguna
væri beðið um,
að ríkisþingið
veitti fjeð, er til þess þyrfti,
en hjer í frumvarpinu
væri strax gjört ráð
fyrir vitagjaldi, og að það renni í landssjóð.

(Ftutuingsrnaður

ÞeUa hið síðara mundi þvi of snemma
upp
borið.
En engu siður yrði hann þó að álita það óheppilegt,
eptir því sem á undan
væri gengið, að málið þyrfti að falla niður.
Sighvatur Árnason kvaðst vel geta látið
sjer skiljast það, að hjer vantaði víst skilyrði fyrir því, að vitinn yrði stofnaður,
og
mundi það að ltkindum gjöra það að verkum,
að menn mundu eigi greiða
atkvæði
fyrir
frumvarpinu.
þó menn hugsuðu sjer nú að
gjöra breytingar
til að ráða úr þessu, væri
þinguminn orðinn svo stilltur, að slíkt mundi
ógjörningur.
það mundi því líklega verða
að eins til að fella málið f þetta sinn.
Torfi Einarsson sagði, að hjer væri einungis um að gjöra,
að gjöra !ljer það ljóst,
að spursmállð
um ríkissjóðinn
ætti að ganga
á undan, og þess vegna væri rjett að samþykkja þetta ekki fyr en á eptir.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og bar forseti upp til atkvæða, hvort málið skyldi ganga
1iI annarar umræðu, og var það þá fellt frá
annari umræðu með 9 atkvæðum.

IX.
FHUMVARP
til laga um kvaðir á utanhreppsábúð.
l'órarinn
Böðvarsson,
2. þingmaður
Gullbringu-

I. grein.
Enginn má taka undir ábúð sína lögbýli,
sem liggur í öðrum hreppi,
en þeim, sem
hann er búsettur í, hvort heldur hann er búsettur í kaupstað,
verzlunarstað
eða annarstaðar, nema hann haldi uppi öllum lögskilum, er á jörðinni h vila, og greiði þar gjöld
til allra stjetla,
og þar á meðal aokaútsvar,
sem væri hann þar búsettur og hjeldi þar svo
stórt bú, sem svarar jörðinni.

2. grein.
Hreppstjóri
og 2 menn aðrir, er sýslumaður þar Iii kveður, skulu meta, hve stórt
bú megi hafa á jörðinni,
ætti hún að verða
vel setin; skulu þeir tilgreina,
hve margan,

og Kjésarsýslu).

pening af hverri tegund
fyrir sig þar megi
halda.
Sá, er leggur jörðina
undir ábúð sina,
skal greiða allan þann kostaað,
sem löglega
ris af mali þessu.
3. grein.
Mat þetta skal standa,
unz regluleg ábúð kemst aptur á jörðina.

Á 31. fundi neðri þingdeildarinnar,
7. dag
ágúst mánaðar,
skýrði forseti frá, að til sín
væri komið frumvarp til laga um kvaðir á
utanhreppsábúð frá 2. þingmanni Gullbringuog I{jósarsýslll,
og Ijet hann út býta því
meðal þingdeildarmanna.
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\<'YnSTA UMHÆDA
i neðri deild alþingis.
Á 36. fundi neðri deildar alþingis,
tl.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til I. umræðu frumvarp til laqa um Iwaðir
á ulanhreppsáMð.
Flutningsmaður
(Þórarinn
Böðvarsson)
sagði,
að bænarskrá
um mál þetta hefði,
eins og mörgum mundi kunnugt,
komið til
hins ráðgefandi alþingis 1873, en það sumar hefði verið hafður niðurskurður
á bænarskrám yfir böfuð, og þar á meðal þessari.
Hlutaðelgendum
sje þetta mál áhugamál,
og
því hafi þeir ekki látið þar við lenda, heldur
hafi þeir og nú komið frumvarpi þvi, er hjer
lægi fyrir, inná þingið með þeirri von, að
þingið, sem nú hefði fengið meira ráðrúm,
mundi að sínu leyti verða við ósk og þörf
þeirra I þessu máli.
Hlutaðelgendur
hefðu
fyllstu ástæður fyrir sjer I málinu.
Þeir hafi
reynt að fara til hlutaðeigandi
yfirvalda með
kvartanir í þessu máli, en hjá þeim fengið
þau svör, að þau hefðu engin \i}g um þetta
efni, og gætu þvi ekki sinnt málinu;
og
þannig hafi þeir þvi ekki getað fengið hjá
þeim rjetting mála sinna.
þetta væri orðið
á margan
hátt tilfinnanlegt fyrir hlutaðeigendur.
það væri auðsætt, að af þess konar
jörðum ætli sá, er tekið hefði jörðina til ábúðar, að greiða öll lögskil, er á jörðinni
hvíldu, þar á meðal gjöld til allra stjetta,
aukaútsvar
og lausafjártlnnd
í hreppinn, eins
og hann sæti þar sjálfur, I stað þess, að
hann nú gyldí að eins jarðartiund.
Engum
hreppsbúum
mundi láandi, þótt þeir ekki
vildu una slíkum gjaldrnissi, sem, ef iii vildi,
gæti verið ar störjörðum,
svo þeim yrði það
mjög
tilflnnanlegt.
Hann játaði, að það
mundi að visu vera erfitt, að bíla til um
þetta agnúalaus
lög, og að frumvarp það, er
þingmenn nú hefðu í höndum um þetta efni,
þyrfti máske athugunar við. því mælti hann
með því, að það gengi ur 2. umræðu, og að
nefnd yrði sett I það.
Benidikt Sveinsson sagðl, að mál þetta
væri einstaklege
eðlis, en þó þess eðli~, að

íull ástæða væri fyrir þingið,
að gefa því
sem beztan gaum að hægt væri, og vera
þvi hlynnt; því vildi hann styðja uppástungu
Ilulningsmanns,
að nefnd væri þegar kosin í
það, og að því væri vísað til 2. umræðu.
Halldór Kr. Friðrik.son
sagði, að vera
mætti, að þeim 2 þingmönnum,
sem talað
hefðu,
þætti mál þetta áríðandi.
En hann
vildi IIpyrja þá, hvort bægt væri að setja lög
um þetta efni?
Hann áliti það eigi auðið.
En ef menn sæju, að ekki yrði ráðin bót á
þessu máli, hví ætli þingið þá að taka það
til meðferðar?
Þingið gæti ekki ráðið bót á
þvi, og þvi væri ekki til neins, að eyða tímanum í það, enda sagði hann, að þingmenn
vissu, hve stuttur þingtimi
væri eptir,
og
hve mörg hin merkustu mál óútkljáð, og því
væri ógjörandi, að spilla þessum stutta tíma
I þetta mál.
það væri ekki heldur nóg, að
setja lög, heldur yrðu þau og að geta samrímzt almennum lögum,
en þessi fyrirhuguðu lög gætu það ekki, þó verið gæti, að
einhverjar reglur yrðu um það settar.
það
I væri gaman að sjá, hvort hægt væri að banna
eiganda að nota jörð sína, hvernig sem honum þætti sjer haganlegast,
þótt hún heyrði
til öðrum hreppi,
t. a. m. Laugarnes,
eða
hvort hann yrði Skyldaður til, að svara af
ímynduðu búi, er aðrir teldu að hann gæti
haft á jörðinni.
l,ingmelln
sæju,
að slíkt
gæti ekki átt sjer stað, og 2. gr. gæti því
með engu móti staðizl.
þeir ættu ekki að
eyða kröptum sinum
nje tímanum
I málið,
og skoraði hann loks á þá að fella það.
Benidikt Sveinsson
kvaðst
áður hafa
tekið fram, að bezt væri að kjósa þegar
nefnd I málið, og það væri tímasparnaður,
að gjöra það, en þingmaður
Reykvíkinga,
sem mótmælti
svo mjög ónýtri tímaeyðslu,
vildi þó einmitt
nó spilla tímanum
með
ónytjuhjali.
þingmaður
Reykvíkinga
hefði
sagt, að ómögulegt væri að setja lög í þessu
efni.
En hann vildi spyrja,
hvaðan sá ómögulegleiki
væri sprottinn?
(8. Kr. Friðriksson:
"Jeg sagði, að það væri á móti almennum lögum u ). þá spurði mælandi, hvað
væru almenn lög, hvað sjerstakleg
lög ? Bað

I
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hann þingmann Reykvíkinga
svara því. Almenn lög áIslandl
ættu að vernda almenn
rjettiudi manna, og þar á meðal einnig koma
f veg fyrir alla mishrúkun allra jarða, einnig
hinna beztu í Seltjarnarneshreppi
frá hálfu
Reykjavíkurbúa.
Það væri ólögmætt, að flytja
hey af oplnbernm jörðum I aðra hreppa, þvi
það væri jörðunum
til níðurdreps;
og hjer
væri farið greinilega að, þvi að jarðirnar væru
lagðar I eyði fyrir þesu sök með öðru. Bann
tók skorlnort
fram þá skyldu þingsins,
að
hlynua að búnaði sveita, og hindra,
að eitt
sveitarfjelag
eyddi kröptum annars.
það væri
ekki vafamál, að betur yrði á jörðinni búið,
ef maður í Seltjarnarneshrepp
sæti hana,
heldur en ef hún væri notuð frá Reykjavik.
••Hvaða eínkaleyfl», spurði hann, • hefur Reykjavik, til að nota þannig jarðir?
Er það mól
almennum lögum, að tálma eyðing fasteigna?það væri skylda þingsins,
að vaka eptír
megni yfir, að þær yrðu ekki skemmdar.
Hann Hrekaði nefnd j málið, því að það yrði
heppilegast
bæði fyrir málið og þingið.
Ilalldór Kr. Friðri1mon tók fram.
að
ef ábúðin væri ólögmæt, þá þyrftu engin lög
um það;
þámælli
beita þessum lögum.
IIva~a lög geta skipað eiganda, að leigja eða
byggja jörð eína?
Honum
verður
að vera
frjálst að nota jörð stna og .fara með bana
hvernig
sem hann vill, enda
þétt baun
skemmi bana, og jafnvel leggi hana'
auðn.
Annars væri hann sviptur eignarrjeUi sinum.
Hann kYaðst eigi vita til, að nein jörð f Seltjarueraeshreppi
væri notuð frá Reykjavík,
nema Laugarnes; en það yrði að vera komið
undir eigendunum
sjálfum,
hvort þeir vildu
bæta jörðina eða eigi.
Bann kvað vist, að
þótt þin,ið
færi að eiga við þetta mál, þá
muDdi það fara sömu leið og málið um öreiga«iptingar,
að það fengi aldrei framgaog
I þá stefnu. sem frumvarpið færi fram á.
Þorlákur Guðmufllls80n sagði,
að þetta
frumvarp kynni sjálfsagt að þykja nærgöngult
eignarrjettmum;
en þó færi nauðsynlegt
að
hafa lög til þess, að sporna fið eyðileggingu
jarðanna.
Einn gæti bætt jórð, anuar, lem
kæmi á hana sömuleiðis,
en 6íðan kæmu

aðrir hvor af öðrum,
sem gjörðu hið gagnstæða og nlddu
jörðina.
Meðan
þannig
gengi, væri engin framför væntanleg,
og Þ"j
þyrftum vjer að fá það, að kélgarðar,
túngarðar, !lljettlJr, vatnsveltlngar
og hvers konar jarðabætur
væru teknar út með jörðinni,
og settar á borð
leiguliða,
eins o~ jarðir,
hús og kúgildl;
menn gætu Att á hættu, að
jarðirnar
yrðu
lagðar I kalda kol.
þegar
hann nýlega hefði lilið Laugarnes.
og hann
hefði hugsað um, að það hefði verið höfðingjasetur,
og með konungsIirskurði
ákveðið
æfinlegt
biskupssetur,
þá hefði sjer ekki
getað annað
en dottið j bug,
að hjer væ}'i
svívirðing foreyðsluunar
standandi á helgum
stað.
Þessi eyðilegging
é jörðum gæti líka
staðið af öðrum
kaupstöðum
heldur en af
Reykjavík,
og því væri þetta áriðandi mél,
og þyrfti um það almennt lagaboð, og mætti
búa til almennt lagaboð,
að óskertum eignarrjettl manna.
þá var gengið til atkvæða, og 'ar samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2, að m'Uð
gengi til 2. umræðu,
og sömuleiðis með t6
atktæðom
gegn 3, að kjósa þriggja manna
nefnd, og urðu þessir fyrir kosningu:
Þórarinn Boðvarsson
með 17 ath.
Benidikt Sfeins80n
J6 Halldór Kr. Friðriksson
If
f nefndinni var formaður kosinn þórarinn Böðvarsson,
og Benidikt Sveinsson skrifari og framsð-gumaður.

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
örn frumvarp til laga um kvaðir á utan-

hreppsábúð.
I.

Fyrirsögn

til laga gegn

í

frumvarpsins

orðist

FRUMVARP
þvi, að leggja jarðir

þat'mig:
í eyði.

1. gr. kcrnl 8fO látandi grein.
1. grein.
Enginn má, hvort sem haDD er búsettur í kaupstað,
veralanarstað eða alnarsl.ðar, leggja
eða lita leg,ja löSbýli f ~yði,
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staðinn

fyrir

þannig að hú !:je eigi haldið á þvi, sem goldið sje af til allra stjetta. nema hann áður
hafi boðið jörðina
hreppsnefndinni
I þeim
hreppi, er lögbýlið liggur I, nýtum manni til
ábúðar,
móti fullkomnum
leigumála
eptir
venju, eða 2 óvilhallra manna mati.
t staðinn fyrir 2. grein frumvarpsins komi
svo látandi grein.
2. grein.
Nú brýtur jarðeigandi
eða leiguliði gegn
þvi,
sem segir i I. grein,
og greiði hann
þá 2 kr. af hverju hundraði
jarðar
þeirrar,
er I auðn er lögð, til hlutaðeigandi
Heitarsjóðs, enda má taka gjald þetta lögtaki, sem
önnur sveitargjöld.
3. grein falli burt.
Á alþingi, H. ágústmán.
1875.

þeim ástæðum sje eigi notandi,
svo sem til
að mynda þar sem sagt er, að eigi megi
leggja lögbýli I eyði, nema goldið sje af þvi
til allra stjetta.
Enn fremur fæ jeg eigi sjeð,
að frumvarp þetta hið nýja sje formleg breyting við hið upphaflega,
sem nefndinni var
fengið til meðferðar.
Af þessum ástæðum
verð jeg að ráða hinni
heiðruðu
þingdeild
til; að fella frumvarp þetta.
Alþ.n~i ( Reykjavík,
16. d. ágústmán.
1 ná.
ll. Kr. Friðriksson.

ÖNNUR UMRÆÐA
I neðri de Id alþingis.

Á 41. fundi neðri deildar alþingis,
19.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til annarar
umræðu frumvarp
til laga um
kvaðir á utunhreppsábúð með breytingaruppþar sem hinir
heiðruðu
meðnefndarástungu tveggja nefndarmanna.
meon mlnir hafa farið að búa til nýtt frumFramsögumaður
var fyrri
þingmaður
varp um utanhreppsábúð,
þá munu þeir hafa Ároesinga.
kannast við, að hið upphaflega
frumvarp um
Framsögumaðul'
[Benldikt
Sveinsson)
utaohreppsábúð,
sem hinn heiðraði formaður
kvaðst vona, að þingdeildin
sæi, að nú væri
nefndarinnar
bar fram á þinginu, lagði óþol- ráðin bót á annmörkum
þeim á frumvarpinu,
andi og óeðlileg höpt á eignarrjettinn,
þau er komið hefði fram við fyrstu umræðu. Þinghöpt, sem eigi gMu staðizt við hliðina á gild- maður
Reykvikinga
hafi einnig tekið fram
andi lögum, og einkum stjórnarskránni.
En athugasemdir
sínar
glöggt
og greinilega.
þetta hið nýja frumvarp
meðnefndarmanna
Hann gæti þó eigi lagt mikla áherzlu á þessminna er lið minni ætlun IiUu betra eða rjeU- ar athugasemdir.
Þar stæði meðal annars,
látara cn hið fyrra, þar sem jarðareigandinn
að hið upprunalega
frumvarp
hefði lagt óá að skyldast til, að leigja jörðina hreppsþolandi og óeðlileg
höpt á eignarrjettinn,
nefndinni
handa
hverjum einum,
sem hún þau höpt,
sem eigi gætu staðizt við hliðina
kann að óska jarðnæði fyrir, og eigandinn er á gildandi lögum, og einkum stjórnarskránni.
þannig alveg sviptur þeim rjetli,
að gjöra Eignarrjetturinn
næði þó eigi svo langt, að
sjer eign sína sem arðmesta,
og jafnvel að mönnum leyfðist að nota eign sína sjálfum
vinna að umbótum hennar sem mest og sjer sjer og öðrum til skaða.
það væri viðursem haganlegast,
kennt af öllum hinum nýju lögfræðingum
Hversu ósanngjarnar
ákvarðallir
frum- Norðurálfunnar,
að eignarrjetturinn
sje takvarpsins
eru,
verður næstum enn berara i mörkum undirorpinn,
og eigi ekki að koma
2. greininni,
þar Bern sektir eru við lagðar,
I bága við almenna
hagsmuni.
f stjórnaref nokkurt lögbýli er f eyði lagt, hversu mikið skránni
væri engri annari grundvallarreglu
tjón sem eigandinn kann að hafa aC þvi, að fylgt, þar stæði, að menn yrðu að láta eign
halda lögbýlinu við á þann hátt, sem i frum- sína af hendi, ef almennings
þörf krefði, og
varpinu segir.
Auk þess virðist mjer frum- þvi sje það auðvitað, að leyfilegt sje að takbrúkún á eign, I'jálfllm
varp þetta BVO óljóst og óákveðið, að það af marka óskynsamlega

Þórarinn Böðvarsson,
B. Sveinsson,
formaður.
skrifari og framsögum.
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sjer og öðrum til skaða.
Frumvarp þetta
færi fram á, að bannað sje að leggja jarðir
f kalda.;,kol, þvi að það geti eigi verið neinum til gagns.
Hann vonaði, að hver þingmaður sæi, að frumvarp þeua færi langtum
skemmra en hið fyrra frumvarp, og væri miklu
vægara. það væru miklar ástæður til að fylgja
þessu frumvarpi fram, og mætti til færa mörg
dæmi um, hve mikil nauðsyn væri á því, ekki
einungis úr einni einstakri sveit, heldur úr
fleiri sveitum. Menn mættu ekki balda, að
bann væri að berjast fyrir hagsmuni einnar
sveitar, heldur alls landsins.
Halldór Kr. Fr.iðriksson sagðist ekki
ætla að vera langorður um þetta frumvarp.
Ef deildin óskaði að fá slik lög, sem hjer
ræddi um, þá væri það á hennar valdi. Sjer
þætti fyrra þingmanni Árnesinga
mjög mislagðar hendur.
Nýlegabefði
hann viljað
leyfa kaupmönnunum að sigla inn á hverja
vik til að verzla; nú þar á móti vildi hann
binda hendur á jarðeigendunum,
og banna
þeim að nota eign sin a á sjer baganlegastan
hátt. Eptir 50. gr. sljórnarskrárinnar
mætti
eigi skylda neinn til að láta ar hendi eign
sína, nema almennings-þörf
krefði, þyrm til
þess lagaboð, og yrði fullt verð að koma
fyrir. Af þessari grein leiddi, að sjerhver
væri sjálfbær að þvi, hvernig hann færi með
eign sína, meðan eigi leiddi af því beinlínis
tjÓD; en þótt það hefði óbeinlinls óhagræði í
för með sjer fyrir einhvern einstakan mann,
gæti það eigi orðið tekið til greina.
hí
mikill ~unurVlPri II því, hvort eitthvað herði
beinlínis tjón eða óbeinlínis óhagræði í för
með sjer. Bann vildi koma með eitt dæmi
UIlI, hve ranglát þessi lög yrðu, ef þau næðu
lagagildi; ha Dn kvaðst vilja taka til búanda,
sem ætti kot upp til fjalla i öðrum hreppi,
og hefði af þvi litið gagn j en hann sæi, að
bann hefði miklu meira gagn af þ.i, ef hann
legði það feyði
og legði það til afrjettar.
Væri það þá rjett að fyrirbjóða honum að
nota þannig kot sill?
þannig gætu komið
fyrir mörg dæmi uppá,
að eigandinn hefði
meira gagn af að nota sjálfur jörð sfna, heldur en að leigja hana öðrum, án þess að

gjöra nokkrum
beint tjón með þvi. Það
væri hægra að setja þessi lög en fram fylgja
þeim. því að hægt væri t. a. m. fyrir þann,
er ætti hlunnindajörð, að leigja hana að nafninu, en hafa sjálfur allt gagnið af henni.
Hann játaði, að sveitarfjelögin kynnu að geta
misst tekjur við það, að býli yrðu eigi leigð
til ábúðar, en aptur yrði það til mikils tjóns
fyrir eigandann sjálfan og hans' hrepp, ef
frumvarp þetta yrði að lögum.
Hann vildi
enn fremur benda á eitt dæmi.
Ef maður i Reykjavík
hefði eitt kýrgras utanhrepps,
eins og margir Reykvíkingar yrðu
að hafa, og hefði af því 50 rd. ábata,
væri þá rjett að neyða hann til þess;
að leigja það fyrir 10 rd.? Hvort væri haganlegra fyrir fjelagið, að duglegur maður í
næsta hrepp noti þessa jörð og borgi margfall til sveitar sinnar,
eða að ónytjungur,
sem, ef til vill, er sveit sinni til þyngsla,
fengi hana til ábúðar? þetta væri yfir höfuð
mál, sem örðugt væri að skera úr, og illt að
finna hin rjettu takmörk fyrir. Ef nokkurstaðar
ætti við að setja ákvarðanir um þetta, þá
væri það í landbúnaðarlögum.
Að endingu
iýsti hann þvi yfir, að hann gæti ekki viðurkennt frnmvarpið, eins og það væri.
Meðnefndarmenn sínir hefðu að visu sýnt sjer
það, en slðen breytt þvf, áður en það var
prentað.
það væri reyndar formbreyting, en
hann yrði að ætla, að hann hali haft rjett til
að fá að sjá það, úr því hann var í nefndinni.
Hvort . deildin tæki þetta til greina,
stæði sjer á sama, en hann kvaðst verða að
lita svo á, að þetta frumvarp yrði engin
heppileg bót laga vorra.
Snorri Pálsson gat. þess, að sjer þætti
eitt óljó8t f2.grein,
og þyrfti hann að fá
upplýsingu um það, áður en hann greiddi
atkvæði um, hvort málið skyldi ganga til
annarar umræðu.
Væri það meiningin,
að
jarðeigandi skyldi borga árlegt gjald, eða
eitt sinn fyrir öll borga þessa upphæð?
Framsðgumaðttr
sagðist
ekki vita til
þess, að frumvarpinu hefði verið breytt eptit
það, að þingmaður Reykvikinga
hefði sjell
það.
Að minnsta kosti hefði það verið ó-
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vernleg
breyting,
og gæti það ómögulega
hindrað frarngnng málsins.
næmi þin~mann8
Reyk vikinga ~lefOi verið heppilega
valið fyrir
málstað hans.
Hann hefði tekið til dæmis
búanda, sem ætti kot til fjalla I öðrum hreppi;
en hann hefði átt að fara lengra og setja til
dæmis, að menn I öðrum hreppum
ættu allur jarðirnar f einhverri sveit, og legðu þannig alla sveitina I eyði. þingmaður
ReykvIkinga hefði sagt, að bezt ætli við, að laga
þetta f landbúnaðarlögum,
og hefði
hann
'þannig
játað,
að þetta þyrfti umbóta við.
Sömuleiðis hefði þingmaður
Reykvikinga verið
að tala Ilm ónytjunga,
en það ætti hvergi við,
þvi að I frumvarpinu
væri skýrt lekið fram,
að jarðirnar
skuli leigðar ,.nýtum manni", og
mælti treysta
hreppsnefndunum
til að skera
úr því, hver værl nýtur maður.
Jón SigurðiSO'/1 sagði, að mál þetta hefði
fengið hinn bezta hyr hjer I deildinni við I.
umræðu:
það hefði verlð kosin f það nefnd,
og IIkipaðir I þiið þrír einhverjlr mestu garpal' deildarinnar,
og þótt hann eigi efaðist nm,
að nefndin
hefði lagt sig til ,'ið frumvarp
þetta, þá yrði hann þó að segja,
að sjer
þfPtti henni hafa stórum mistekizt.
hí að
t't'tla frumvarp hennar
væri að sinni s-tlnn
talsvert verra en hið fyrra.
Hið fyrra frum\'arp hef<'i verið miðað við einstök atvik, er
ættu sjer helzt slað I Reykjavík, og ef til vill,
vtðar 'kaupstöðum,
en næsta óvlða út um
landið.
Og ef þetta ætti sjer tilfionanlega
8(8ð hjer,
þá væri það eigi ósanngjarnt,
þótt
einhver ráðstöfuu
væri gjör til þess, að hlutaðeigandi sveit fengi það að nokkru uppbætt.
En nú hefði nefndin farið svo með frumvarpið, að nú næði það jafnt til allra um allt
land, og engu
siður
til innanhreppsjarða
en utanhrepps.
Eins og frumvarpið nú væri,
gripi það óhærilega inn I eignarrjettiadi
manna,
og væri að sumu leyti alveg óhafandi.
Þessu
til sönnunar
nefndi hann til dæmis þetta:
"Bóndi nokkur, sem er uppgangsmaður,
býr
;\ jörð, er honum nægir eigi eptir skepnum
hans og efnum.
Nú hefur þessi bóndi anaað býli f sömu sveit til umráða.
Hann vill
nota þetta býli líka auk sinnar eigin jarðar,

og byggja það ekki öðrum.
En eptir frumvarpi lIVI, er hjer liggur fyrir,
er honum
bannað þetta.
því að hann verður að bjóða
hreppsnefndinni
það til byggingar,
og ekkert
er líklegra, en að hreppsnefndin
taki fúslega
boðinu,
og setji á býlið einhvern
sveitarömaga, er hún á fyrir að sjá, og hefur eigi
getað
útvegað býli.
Og þessi öreigi getur
vel verið daglegur
maður
(til vinnu), þótt
hann sje svona fátækur,
NÍl vil jf'g spyrja:
hvort er nú haganlegra,
bóndanum
sjálfum,
sveitarfjelaginn,
og öllu þjóðfjeJnginn ,að
bóndinn fái nú að nota sjálfur bSlill, eins og
honum bezt llzt, eða að öreiginn ~je settur
á það?
Mjer sýnist þessari spurnlngu auðsvarað.
Eigi er þetta heldur jarðarrækt
til
bóta, því að jl'g veit dæmi til þess, að nok krir
bændur hafa haft undir fleiri jarðarparta.
en
sína eiginlegu
ábúðarjörð,
og veit jeg ekki
tíl, . að þeir jarðarpartar
hafi verið ver ræktaðir, en aðrar jarðir,
enda eru það cptast
hinir efnaðri mennirnir,
er hafa þannig tvö
býli nndlr-.
þetta og því Ifkt legði óeðlileg
bönd á eignarrjett
manna,
og vonaði hann
þvi, að deildin felldi frumvarp
þetta.
FramsiigumnðuT sagði, að orð varaforseta mundu vera sprottin af misskilningi hans
á I. grein frumvarpsins,
þvi að það væri athugandi, að bóndi, sem hefði eitthvert aukabýli innanhrepps,
gyldi þar f sínum hreppi
til allra stjetta.
En hjer væri með þessu
frumvarpi
tilgangurinn
sá, að koma'
veg
fyrir, að mönnum liðist að leggja jarðir I
kalda-kol, svo að þær væru algjörlega tapaðar þeim hreppi.
- Eigi gæti það aeldur
verið nýtur maður,
sem væri sveltarðmagi;
þvi að sjerhver
nýtur maður gæti staðið
straum af hyski sinu; ef hann gæti það eigi,
þá væri hann ónýtur.
þannig væri það ljóst,
að rnótbára
varaforseta
hefði eigi átt víð.
En hefði hún eigi átt við, þá væri heldur
eigi ástæða til að fella frumvarpið fyrir hana.
2. þiogmanni
Eyfirðinga
kvaðst hann vilja
svara þ\'l, að sjálfsagt væri að þessar 2 króour I 2. grein ætli að borga á hverju ári.
Tryggvi Gum~a""8on sagðist þekkja það
dæmi, þar sem frumvarp
þetta hefði gjört
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mikið mein , ef það hefði verið orðið að lögum. þrjár sveitir hefðu áll saman afrjettarland, er væri heldur litið fyrir þær, einkom
fyrir þá skuld, að nokkur gömul og ný býli voru
þar; til þess að ráða ból á þessu, hefði það
verið lekið lil bragðs,
að leggja í eyði 2 af
býlum þessum,
til þess að gjöra rýmra
fyrir geldfje í afrjettinui.
Á þann hátt hefðu
jarðir þessar gjört miklu meira gagn, en
meðan þær voru byggðar.
Hefði nú frumvarpið verið orðið að lögum, þá hefði þetta
ekki verið bægt, og hefði það eigi að eins
verið til skaða fyrir þær sveitirnar,
er jarðirnar ek Id lágu í, heldur einnig fyrir halla s.iálfa.
Hann kvaðst álíta frumvarp þetta svo íhugunarvert, að heppilegra væri að hugsa málið
betur, skoða þá annmarka, er á þvi væru, og
helzt geyma það til næsta þings.
Framsögumaður
sagðist vilja biðja þingmanninn
að nefna sjer eitt einasta dæmi
upp á lög, er eigi gætu í einstöku tilfelli orðið að óhagræði.
En svo væri og eptir að
lita á það, hvort það tilfelli ætti við lögin
eða eigi. En þess skyldi þingmaðurinn
gæta,
að því meiri skaði sem einhverjum væri að
tálmuninni f I. grein frumvarpsins,
því betnr slæðist hann við að hlýða 2. grein í þvi
að gjalda 2 kr., enda kæmi og eigi til með
neitt slikt, ef bú væri haldið á jörðunni.
1"'yggvi Gunnarsson sagðl, að sjer hefði
skilizt iVO, sem Ilstuingsmaður
teldi það
kosti við lög þessi, að fara mælti í kringum
aðaltilgang
þeirra, sem væri sá, að leggja
jarðir ekki í eyði. En einmitt það, að tilgangurinn næðist ekki með lögunum,
gjörði
þau meðal anuars óþörf, og því mundi hann
ekki gefa frumvarpinu atkvæði sitt:
Guðmundur Einarsson sagði, að þau atvik kæmu stundum fyrir, er lög sem þessi
gætu komið að gagni.
En aptur mundu slík
lög opt geta orðið ósanngjörn
og ranglát.
Þótt nokkuð kynni að hala verið óþarflega
að þeim fundið, þá væri þó eigi auðið að
neita þvi, að þau væru í meira lagi óákveðin og óglögg; hann kvaðst því vilja mæla
með því, að þau í þetta sinn væru eigi látin
fara lengra.

I
Frumsðoumaöur
sagðist skyldi sameina
' sig við þingmanninn
um breytlcgaratkvæði.
Porhíkur Guðmundsson sagðist eigi vilJa
segja, að frumvarp þetta væri gallalaust, enda
hefði eigi verið minna gjört úr göllunum, eu
þeir væru.
I'egar svo stæði á, að aírjettarland vantaði, gæti það vel verið til vinu andi,
að borga þær 2 kr. af hundraði, er til tekið
væri í 2. grein.
En annars væri það kynlegt,
ef fátækir ættu ekki að fá silt af jörðum
þessum, þar sem þó prestar og kirkjur vildu
fá silt.
það mælti nú nefna Laugarnes.
þar
væri hafður bláfátækur tómthúsmaður .baruamargur og jafnvel óreglumaður , er búið væri
nálega að gjöra sveitfastan í hreppnum.
Ef
það tækist, þá mætti nú segja, að fátækir
fengju sitt; þeim væri heiðarlega goldið. En
hvernig ætli færi, ef engir yrðu eptir í einum hreppi,
nema tómtbúsmenn
einir til að
bera allar byrða r ·~ l'eUa ástand. sem nú væri.
það væri til að niður níða jarðirnar og landið, en eigi til að upprjella það. ('eir menn
gjörðu gagn föðurlandinu,
er ljetu valta þar
2 strá, er áður var 1, en hinir ögagn, er
eyðilegðu annað af tveimur, er þeir tóku við.
því næst val' gengið til atkvæða, og ljellu
þau þannig:
l. grein samþykkt með 10 atkvæðum gegn
9; sú atkvæðagreiðsla
þótti ólIóg; var þá
neytt uafuakalls,
og sögðu
já:
Ileuidikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gislason,
Grímur Thomsen,
Páll Ólafeson,
Páll prestur Pálsson,
Stefán Stephensen,
þórarinn Böðvarsson,
þórður. þórðarson,
. t,orlákur Guðmundsson.
Nei:
Guðmundur
Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Guðmundsson,
Guðmundur
Ólafsson,
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Nei
Hjúlmur Pjetursson,
Ísleifur Gislason,
Jón Sigurðsson,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,

l\ei:
I'orsleillll
Jöussou.
Og var greinin þannig felld með 12 atk væðum gegn 10.
þar með var frumvarpið
í heild sinni
fallið.

X.
LAGASKÓlAMÁLID.
I að nefndln
skyldi skipuð a mönnum, og urðu
fyrir kosningu:
UPPÁSTUNGA
llenidikt Sveinsson
með 19 atkv.
um ályktun
viðvíkjandi
stofnun lagaskóla á
íslandi.
Guðmundur
Einarsson II
(Frá nefnd þeirri,
er selt hefur verið f neðri
Grímur Thomsen
10
deild
alþingis
til að íhuga bænarskrár
til
Jón Sigurðsson
10
alþingis).
Snorri Pálsson
8
í nefndinni var Benidikt Sveinsson kosNeðri deild alþingis ályktar,
að nefnd inn formaður
og Iramsögumaður,
en Guðsje kosin til þess,
að semja frumvarp
um mundur Einarsson
skrifari.
stofnun lagaskóla á íslandi.

1.

2.
Á 8. fundi

neðri þingdeildarinnar,
10.
FRUMVAHI'
dag júlímán., gat forseti þess, að frá bænartil laga um stofnun lagaskóla
Heykjavik,
skráaoefndinni
væri komin til sin uppástunga
I. grein.
um ályl.tun viðvíkjandi
stofnun lagaskóla,
i Reykjavík skal stofnaður kennsluskúli
og Ijet hann út býla henni meðal þingdeildarmanna.
Á næsta fundi,
12. s. m. var handa lögfræðingaefnum.
samkvæmt
uppástungu
forseta samþykkt, að
2. grein.
ein umræða skyldi fram fara um málefni
Dómendur
f yflrdóminum,
að dómstjóra
þetta.
undanskildum,
skulu
vera kennendur
við
skólann,
og skal einn þeirra vera forstöðumaður hans, og stjórna kennslunni
I honum;
skal
hann
fyrir
þann
starfa
sinn
fá
1000 kl',
EIN UMRÆÐA.
á ári, en hinir aðrir kennendur
við skólann
neðri deild alþingis.
800 kr. hver á ári.
Á 1U. fundi neðri deildar
alþingis,
13.
3. grein.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
Ráðgjaftnn
fyrir ísland semur reglugjörð
til einnar umræðu ályktun viðvíkjandi stofn- fyrir skólann með ráði lögfræðisdeildarinnar
un lagask6la á lalandi frá bænarskráanefnd(jllridisk Facultet)
við Kaupmannahafnar-háinni.
skóla.
Var það samþykkt, að kjósa nefnd í mál1. grein.
Í'eir,
sem leysa
ar hendi burtfararpróf
ið, og sömuleiðis
með II atkvæðum gegn 9, .
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lÍ skólanum,
öðlast aðgang Iii sýslumannsog bæjarfógelaembætta
á islandi jafot lögfræðingum
ff'á Kaupmannahafnar-háskóla.
Aðgangur sá til embætta á Íslandi, sem hiuir
svo nefndu dönsku lögfræðingar hingað til hafa
haft, skal úr lögum numinn.

[þannig sparar landinu íje, um leið og það
bætir úr fæð dómandanna í yfirdóminum, þá
hefur það þann aðalkost til að bera, sem í sjálfu
sjer er mest r varið, að hin vísindalega skoðun á lögunum og dómsvenjan hljóta að haldast
í hendur,
enda mun mega ætla, að ágæti
laga forfeðra vorra, líkt og hinna gömlu Rómverja, sje af þessari rót runnið.
Við 3. grein.
það virðist eiga bezt við, að ráðgjafinn
fyrir ísland semji reglugjörð fyrir skólann
með ráði lögfræðisdelldaríunar
I Kaupmannahöfn.
þvi eins og lagafrumvarp þetta ekki
fer fram á að setja lagaskólann jafnhliða háskólanum, heldur miklu fremur ráðgjörir eðlilegt samband millum þeirra, þannig mun
mega treysta því, að háskólinn geti orðið
hinni ungu og ófullkomnari vísindastofnun
vorri til styrks og liðs i fleirum greinum,
að þ\'í er lýtur að hinni almennu og sameiginlegu lagakenoslu.
Að öðru leyti virðist
eigi þurfa að taka fram þau IIjerstöko aðalatriði, sem reglugjörðin hlýtur að innihalda,
svo sem skilyrðin fyrir aðg öngu í skólann,
kenoslugreinarnar,
kennslutímann,
tilhögun
kennslunnar, einkunnirnar o. s, frv.
Við 4. grein.
Þessi grein er samhljóða þvi, sem atþingi að undanförnu hefur farið fram á viðvlkjandi rjetlindum þeirra,
sem leysa af
hendi próf í lagaskólanum,
og hinum svokölluðu dönsku júristum.
Að öðru leyti má
gjöra ráð fyrir, að reynslan muni, þegar fram
líða stundir, sýna fram á, hve rífleg rjettindi
til embætta hjer á landi skólinn eigi að
veita, og að hve miklu leyti próf \'ið hann fl
hiun bóginn er nauðsynlegt skilyrði fyrir þvi,
að gegna lögfræðisembættum á íslandi.
B. Sveinsson,
G. Einarsson.
formaður og framsögumaður.
Grímur Thomsen.
Jón Sigurðsson.
Snorri Pálsson.

Ath u ga 8 e m dir.
Við I. grein.
þess virðist eigi þörf, að færa rök að
þvi, að þörf sje á stofnun lagasköla hjer á
landi, eða að þjóðin hafi áhuga fl því máli,
Saga alþingis, frá þvi er það var endurreist
af nýju, ber svo ljósan volt um hvorttveggja.
að um það þarf eigi að fjölyrða. Á hinn
bóginn liggur það í augum uppi, að þörOn
og áhnginn á þessari menntnnarstofnun
er
augljósari og rlkari nú, en nokkru sinni áður, er vjer höfum fengið löggjafarvald, sem
i sambandi við vísindalega þekkingu á lögunum að fornu og nýju án efa hlýtur að
opna margbreyttar uppsprettur fyrir þjóðlegri,
íslenzkri rjettarhugsun og lagasetning.
Við 2. grein.
Verið getur, að mönnum f fljótu bragði
virðist sú skipun miður eðlileg, að dómendurnir í yfirdóminum einir sjeu kennendur við
skólann, en sje málið nákvæmar íhugað, ætlum vjer, að hún sje hyggileg, eins og nú á
stendur.
þess ber þá fyrst að gæta, að fjárhagur landsins er enn ekki I því horft, að
vjer megum leggja þungar byrðar á landstljóðinn, og það þvi síður, sem svo margar
þarfir kalla að oss í einu, sjer f lagi þær,
sem lúta að menntun alþýðu vorrar, og að
eflingu atvinnuvega vorra.
Líti maður að hinu leytinu á þlið, hve
fá mál á ári hverju koma undir úrslit yfirdómsins,
en að tryggileg skipun hans þó
eigi að síður hlýtur að vera mesta áhugamál þjóðarinnar, þá er það auðsætt, að jafnmargir dómendur, sem i yflrdóminum verða
að vera, ef vel á að fara, hara svo ærinn
tíma afgangs frá dömarastörfuæ
sínum, að
þeim er alls engin vorkunn að leysa af hendi
Á Si. fundi neðri þingdeildarinnar,
,12.
lagakennsluna jafnframt,
dag ágúst mánaðar, ekýrði forseti frá, að hann
En auk þess að þetta fyrirkomulag hefði fengið frá nefndinni í lagaskólamálinu
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(rumvarp til laga um stofnun lagaskóla í I inu. Sjer mundi má ske verða brugðið um
Reykjavík,
og var þ\í út bS'll meðal þing- ósamkvæmni
I þessu, þar sem hann hefði
deildarmanna.
1 verið einn
af nefndarmönnum,
en hann vildi
minna menn á dæmi Abrahams,
sem hefði
verið fús að fórna sínu eigin barni.
FYRSTA UMRÆÐA.
Jón Sigurðsson kvaðst vera á alveg gagní neðri deild alþingis
stæðri skoðun og hinir tveir þingmenn,
er
Á 43. fundi neðri deildar alþingis, 18. síðast töluðu.
Hann hafi eigi haft ástæðu
dag ágúslmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til að breyta skoðun sinni í þessu máli, siðtil fyrstu umræðu
frumvarp
til laga tlm an hann skrifaði undir frumvarp nefndarinnstofnun lagaskóla í Reykjavík.
Framsöguar. Sjer þætti það mjög sorglegt, ef þingið
maður var fyrri þingmaður Árnesinga.
kastaði nú máli þessu frá sjer, þar sem það
Framsögumaður
sagði, að sjer sýndist áður, meðan það var ráðgjafarþing , herðí aptniðurskurðarandi
vera kominn í þingdeildina,
ur og aptur beðið um, að laguskúti yrði stofnþar sem hún hafi fellt frumvarp
sitt um aður sem fyrst, og jafnvel sett ónot í stjórnstofnun dýralæknisembættis
á íslandi.
Hann ina fyrir, að hún vildi eigi strax veita fje til
skyldi þvi eigi fjölyrða um þetta mál, en ein- þess.
Ef það hefði verið brýn nauðsyn áðungis biðja þingdeildina að gjöra svo vel, að ur, að fá lagaskóla
hjer á landi, þá mundi
láta þó þetta frumvarp ganga til annarar um- það eigi minni nauðsyn nú og eptirleiðis, þar
ræðu.
sem búast mælti við, að upp frá þessu mundu
Guðmundur Einarsson sagðist að vísu lögin verða íslenzkulegri
en áður og fráhafa verið einn af nefndarmönnum,
og því brugðuari dönskum
lögum, og þvi væri það
ritað undir frumvarp
þetta, en meðnefndaróeðlilegt og ósæmandi, að kasta þessu máli
menn sínir gætu borið sjer það, að hann frá sjer einmitt nú, þegar þingið væri búið
hafi eigi gjört það með ljúfu geði.
Hann að fá hin lengi eptirþráðu fjál·hagsráð. Kostnhefði þó verið þeim samdóma í aðalefuinu.
aðurinn
af lagaskólanum
yrði að vísu æðien sjer hefði þó þótt breytingarnar
varúðarmikill,
en það væri ekki rjett, að þessar
verðar, einkum I fjárhag~legu tilliti. Nú hafi 16,000 kr., sem fyrri þingmaður Gullbringuhann síðan sannfærzt um, að landssjóðurinn
sýlu hefði verið að tala um að skólinn mundi
muni eigi þola meiri byrðar en komnar væru, kosta, kæmu að öllu leyti á þetta fjárhagsog af þessum ástæðum gæti hann eigi gefið tímabil, jafnvel þótt frumvarpið fengi framfrumvarpinu
atkvæði sitt.
það væri örnögugang.
Lagaskólinn
mundi eigi strax komast
legt að gjöra allt f einu, því að landssjóðá, og það gæti jafnvel dreglzt eitt eða lvö
urinn gæti eigi borið það, og því yrði að ár, að fje þyrfti að leggja út Iii hans, á meðláta sumt biða seinni tíma, og þá helzt það, an verið væri að koma honum fyrir.
Aðalsem síður væri nauðsyn á.
atriðið væri það, að þingið færi nú þegar
Grímur Thomsen kvaðst vera þingmanni
að búa þetta mál undir, og nm það væri hjer
Dalamanna
alveg
samdóma,
að þótt verk að ræða.
Hann vissi eigi, hverjum augum
nefndarinnar
án efa væri vel af hendi leyst, þjóðin mundi líta á þingmenn
sína, ef þeir
þá væri þó hentara
að greiða eigi atkvæði felldu málið.
með þessu máli. þingmenn yrðu að athuga,
Framsðgumaður
sagðist
vilja svara I.
að ef bæði þetta frumvarp
og annað,
sem þingmanni
Gutlbrlngusýslu
því, að þótt hann
stæði í nánu sambandi við það, yrðu sam- kynni að vera líkur Abraham I þvi, að hann
þykkI, þá mundu þau auka útgjöld landsins
væri fús á að fórna sínu eigin barni, þá væri
um hjer um bil 16,000 krónur.
Svo góð hjer að ræða um barn fleiri manna en hans
sem uppástungan
væri að efninu til, þá áliti eins, því að það væri barn nálega allra íshann þó hentara
og rjettara að fresta mál- lendinga.
En það hefði hann aldrei heyri,

l

230

að Abraham hefði verið Iús á að fórna annara manna börnum. Öllum þingmönnum væri
það kunnugt, að 1845 hefði komið úr öllum
landsins fjórðungum bænir og uppástungur
um þjóðlega stofnnn, er veitti eðlilega og
innlenda menntun I öllum greinum, og siðan hefði nálega á hverju þingi verið beðið
um lagaskóla.
Verið gæti það, að hann sem
þingmaður á ráðgjafarþingi
hefði stundum
verið nokkuð fjölorður og heitur nm þetta
mál.
En þótt hann kynni að vera nokkuð
kaldari núna, þá væri hann þó Mús til að
fórna því barni, er allt ísland ætti.
Það væri
mjög vafasamt, hvort lög gefandi þing gæti
látið sjer sæma að fleygja nú frá sjer þvi,
sem öll alþýða hefði svo opt beðið um.
Sjer væri málið ekki kappsmál.
En eitt væri
vísi, að lagamenntun og sannar rjettarhugsanir og rjett tungumál væru aðalundirstaða
alls þjóðernis.
Hvað málið snerti,
þá væri
þvi, sem betur færi, borgið; en lagamenntun
lægi enn I köldum kolum, og væri það næsta
ótrúlegt, að þingmenn vildu enn láta S\"O vera.
Grímur Thomsen sagðist vilja af athuga
hlynna að þessu velferðarmáli þjóðarinnar.
En hann hefði að eins gjört þá athugasemd,
hvort ekki mundi vera stilliJegra og heppilegra að fresta máli þessu, og láta það ekki
koma fram á þessu fjárhagstimabili.
Það
væri reyndar til huggunar,
þótt málið gengi
lengra, að líkindi væru til, að það kæmist
eigi svo fljótt I kring, að kostnaður yrði af
því um næstu tvö ár.
Halld6r Kr. Friðriksson
sagðist furða
sig á því, að komið væri með það sem ástæðu með þessu máli, að eigi mundi til
þess koma, að þvi yrði framgengt á þvi tímabili, sem hjer ræðir um. það væri nokkuð
undarlegt að bíðja um eitthvað, og biðja þó
með þeim fyrirvara, að ef bænin yrði heyrð,
þá yrði þess þó eigi neytt á þvi tlmabili,
sem bænin næði yfir. Slíkt væri með öllu
þýðingarlaust.
Annaðhvort væri að fara eigi
fram á að biðja um lagaskóla f þetta sinn,
eða þá að biðja um það i alvöru, og með
þeim ásetningi, að láta málið fá framgan«,
ef bænin yrði heyrð, en varaforseti mundi

sjálfur sjá, að þá yrði ekki mikill afgangur í
fjárhagsreikningunum,
ef rje það, sem nú
væri um að ræða, yrði tekið. Því að eigi
mætti heldur hugsa, að kostnaðurinn
væri
allur fólginn I launum handa kennurum við
skólann, heldur væri margt fleira, er nauðsynlegt væri til að koma skólanum af stað,
svo sem hús, ljós, eldiviður o. tl., og ef hitt
frumvarpið, um yfirrjettinn,
sem í sambandi
stæði við þetta, yrði líka að lögum, þá yrði
kostnaðurinn ekki lítill, er bættist við af því,
eða nál. 3400 kr., og mætti þó sjálfsagt telja
kostnaðinn 4000 kr. Þetta fje sagðist hann
eigi fá sjeð að vjer hefðum nú, sizt þegar
málið var eigi svo tljótt upp borið, að fjárleganefndinni hefði gefizt kostur á að hugleiða það. það gæti hann eigi sjeð, að fyrsta
löggjafarþingi væri ósæmilegt að fresta málinu i þetta sinn, þvi að hjer væri eigi um
það að tala, að fleygja þvi frá sjer algjörlega. Bann kvaðst sjálfur
vera því mikið
hlynntur,
og ef hann yrði á næsta þingi,
mundi hann fyrir sitt leyU mæla með þvi.
Jtín Sigurðsson sagði, að það gleddi sig,
að þingmaður
Reykjavíkur gjörði ráð fyrir,
að frumvarp þetta yrði að lögum nú í haust;
þvi að þá kynni annað olnbogabarn þingmannsins að verða þvi samferða.
En þótt
nú -svo vel tækist til, að þetta frumvarp um
stofnun lagaskóla yrði staðfest f haust, þá
væri auðsjeð, að skólinn gæti eigi komizt á
á næsta ári, IVO mikinn undirbúning mundi
þurfa til þess, að koma honum á, og meðal
annars yrði hin fyrirhugaða
skólanefnd að
líkindum látin segja álit sitt um fyrirkomulag hans,
en það gæti hún eigi gjört i
haust.
það væri að vlsu æskilegast, að
skólinn byrjaði störf sin þegar að hausti
komanda,
og þá væri þó eigi nema um I
árs útgjöld að ræða til hans á þessu fjár~
hags tímabili,
en f öllu falli gæti hann eigi
komizt á nú í haust.
Og hvað kostnaðinn
snerti,
þá væri hann eon sem fyr á þeirri
skoðun, að bann yrði eigi of vaxinn Iandssjóðnum, enda væri til mikils að vinna, þar
sem um það væri að ræða, að fá innlenda
menntunarstofnun
í lögfræði.
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Tryggvi Gunnarsson
sagðist
að vísu
vera hræddur um, að svo væri áliðið þíngtímann,
að mál þetta gæti eigi í þetta sinn
fengið framgang;
en hann ætlaði samt sem
aður að greiða hiklaust atkvæði með því, að
það gengi til 2. umræðu.
h'í að sjer þætti
miklu betra, að málið fjelli á þinginu, af þvi
að tími væri of naumur,
heldur en að það
yrði fellt frá umræðu;
því að þá liti svo út,
sem þingið vildi eigi sinna þvi, og þjóðinni
hefði snúizt
hugur.
Hið ráðgefandi
þing
hefði næstum f hvert skipti beðið um fje lit
lagaskóla, meðan fjárhagurinn
var í höndum
Dana,
en ef þingið nú sinnti ekki málinu,
þegar það hefði sjálft fengið fjárhaginn,
þá
\ili svo Lit, sem máltækið segir,
lIað margur
ristir breiðan þveng af annars
sklnnb ; á
hina hliðina væri ekki að óttast fjárútlát á
þessu fjárhagstímabIli
til skólans,
af því ekki
væri gjört ráð fyrir þeim útgjöldum i fjár.
lögunum;
þess vegna yrði ekki lil næsta
þings gjört annað, en að undir búa skólann.
það væri mikið óheppilegt,
ef svo liti út,
sem þingið ekki viðurkenndi,
hversu nauðsynlegt og nytsamt það væri, að fá í landið
þá stofnun, er kennir lög og rjettindi þjóðarinnar á innlendan
og þjóðlegan hátt, f stað
þess
að senda embæUismannaefni
út úr
landinu
til að nema þar Islenzk lög, sem
eigi eru kennd þar, og ekki hægt að læra
þar, t. d. Jónsbók og fleiri lög, sem eru sjerstök fyrir fsland, og það ætti ekki vel við fyrir
lögjljafarþingið,
að segja:
-Nú vil jeg ekkert
með þetta mál haía», þar sem þó ráðgjafarþinjlið hefði svo opt beðið om skólann.
En
á binn bóginn mundi þingmaður Reykvíkinga
að líkindum fá vilja sinn up pfyI ltan,
ar því
að tíminn væri orðinn of naumur.
Framsögumaðuf' sagði, að ef þingmaður
Reykvíkinga
befði,
þá er launalögin voru
rædd, gjört sömu athugasemd
sem nú, dþá
mundi jeg að líkindum», sagði hann,
• hafa
orðið eins andvigur honum, eins og hann er
mjer nú»,
En þá hefði eigi verið hugsað
um, hvort landinu "æri byrði að launa embættismönoum
sínum vel, heldur um hitt,
hvað s6masamlegast
væri fyrir þjóðina og

I gagnlegast.

I'ví að eigi hefði þá verið brýn
nauðsyn tll að hækka laun
embættismanna
að undanteknum
kennaranna.
En aptur væri
brýn nauðsyn til að stofna laga skóla • Þingmaður Reykvíkinga sagðist vera hlynntur málinu, ef því væri frestað.
Júl Það er nú gott;
frestur er á illu beztnr.
Þetta er mikið gott
ráð, þegar menn vilja ónýta eitthvert mál.
En hversu lengi á að fresta?
Eða hve mörg
ár ern
nú síðan þingmaður
Ileykvíkinga
sjálfur var hinn
ötulaati
framsögumaður
I
máli þessu?
Það mun hafa verið 1857 og
1859.
Hvað á nú lengi að fresta málinu
eptir vilja þingmannsins,
fyrst því hefur verið
frestað síðan 1859 mól vilja hans.
llann
vill fresta málinu til næsta þings.
En þingmaðurinn
getur
ómögulega
vitað neitt um
það, hvort
hann
greiðir
atkvæði á næsta
þingi eða eigi, og jeg ætla, að það "je ábyrgðarhluti
fyrir hann, að greiða nú atkvæði
móti málinu,
treystandi
því, að hann lifi á
næsla þingi, til að greiða atkvæði með málinu. Það er eigi atkvæði þingmannsins,
sem
á að ráða, heldur nauðsyn þjóðarinnar.
Og
það er varúðarvert,
að fresta lengur S\'O
miklu nauðsynjamáli,
sem þetta er. þingmaðurinn veit og sjálfur, hver vilji og nugsanir alþýðu manna ft íslandi er I þessu máli 1).
þótt landsjóðinum
væri nokkuð íþyngL eitt
ár f þessu, þá væri þvi fje vel varið.
Hann
kvaðst vona að málið yrði látið ganga til 2.
umræðu, og mundi hann þá skýra það betur.
Halldór Kr. Ii'riðrik'8on sagði, að varaforseli hefði sagt,
að mál petra gæti eigi
komizt á fyrst um sinn, af því að skólamálanefndin yrði látin fjalla um það fyrst, þá
væri það IIaIt, og \Ika það, sem 1. þingmaður Suður-Múlasýslu
herði sagt, að stjórnin
gæti eigi veitt fje til þess þetta fjárhagstímabil,
af þvi að eigi væri gjört ráð fyrir
þvi f fjárlögunum.
En einmitt af þessum
ástæðum væri það alveg þ}"ðingarlallst, að
skipta sjer f þetta sinn meir af þessu máli.
þingmanni
Arncj;sýslu kvaðst hann vilja svara
því einu, að ef þingið greiddi J877 atkvæði
mötl þessu máli, þá væri ekki áhuginn á þvi
I mjög mikill.
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því næst var með 20 atkvæðum
þykki, að málið gengi lil 2. umræðu.

sam-

ÖNNUR UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 46. fundi neðri deildar alþingis, 21.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til annarar umræðu frumvarp
til laga .um
stofnun lagaskóla í Reykjavík, en engin umræða varð um málið, og var þvi þegar gengið
til atkvæða, og fjellu þau þannig:
1. grein samþykkt með 21 atkv.
2.
21

3.
4.

---

18
18

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Að málið gengi til þriðju umræðu, samþykkt með 21 atkvæði.

þRIÐJA

UMRÆÐA

r neðri deild alþingis.
Á 47. fundi neðri deildar alþingis, 23.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til 3. umræðu frumvarp til laga '11mstofn'un lagaskóla í Rey~iavík.
Varð engin umræða um málið, en frumvarpið í heild sinni
samþykkt með 21 atkvæði, og fyrirsögnin án
atkvæðagreiðslu, og var frumvarpið síðan sent
til efri deildarinnar.

FYRSTA UMRÆÐA

efri deild alþingis.
efri þingdeildarinnar,
26.
dag ágústmán.,
var tekið fyrir samkvæmt
dagskránni frumvarp
til laga um stofnun
lagaskóla í Reykiavík, og hafði því verið út
býtt meðal þingdeildarmanna á 46. fundi, 24.
sama mánaðar.
Ásgeir Einarsson kvaðst hafa getið þess
f

Á 48. fundi

í gær, þegar annað frumvarp,

nefnilega um
landsyflrrjettlnn,
hefði legið hjer fyrir, að
þetta frumvarp og það, sem nú lægi fyrir, væru mjög náskyld. Sjer virtist þau eins
skyld eins og ærin og unglambið ; þvi að
landsyfirrjetturinn
hefði átt að veita lagaskólanum andlegt líf og fóður, eins og ærin
veitti lambinu fjör og fóður. En þegar landsyflrrjettar - frumvarpið hefði verið fellt, þá
væri lagaskólinn, er þetta frumvarp færi fram
á, fóðurlaus.
það væri siður, þegar skorin
væri gamalær eða kláðarolla, að ætla lambi
hennar fóður, ef það skyldi látið lifa. Nú
væri kláðarollan þegar skorin, en ekkert fóður ætlað lambinu. En hefði frumvarpið komið fyr fram, þá ímyndaði hann sjer, að fjárlaganefndin mundi eitthvað bafa gjört til
þess, að lagaskólanum yrði eitthvert fóður
ætlað. í gær hefði hann og getið þess, að
4. grein þyrfti mikilla endurbóta við, og hann
kvaðstætla, að hver, sem gæti endurbætt hana
svo, að sóma þingsins væri eigi misboðið
með henni, ætli sannarlega skilið að fá einkarjett fyrir þvi, að verða á síðan kennari við
þennan lagaskóJa, þótt hann hefði heyrt, að
frumvarpið um einkarjett hefði fyrir þá sök
verið fellt r neðri deildinni, að þar hefði
verið svo ákveðið, að einkaleyfi skyldi veitt
fyrir endurbætur á verkfærum, og vonaði hann,
að þetta frumvarp færi sömu leiðina og frumvarpið um yfirdóminn í gær.
Ben.idikt Kristjánsson
sagðist að eins
óska þess, að málið yrði án frekari umræðu
látið ganga til 2. umræðu.
Ásgeir Einarsson sagðist þá hafa gaman af að vita, hve langur tími ætti að Hða
milli umræðanna.
Kvaðst hann vilja skjóta
því Iii deildarmanna, hvort þeim þætf sæma,
að drepa móðurina, og selja lambið á fóðurlaust r 2 ár.
þá var gengið Iii atkvæða, og var frumvarpið fellt frá annari umræðu með 8 atkvæðum gegn 3.
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,\1.

FIWi\lVAnr
til laga nm breytingu
á yflr dömlnum.
(Frá nefndinni
i lagaskólamálinu).
Við yHrdóminn skulu skipaðlr tveir nýir
dömendur,
5VO
dómendur
hans Iramvegis
sjen 5 alls, og skulu þeir hinir nýju vera
jafnframt
kennendur
á lagaskólanum.
Embættislaun
þeirra sem dómanda
skulu vera
nm árið 3200 krónur, hvors um sig.
ATHUGASEMD.

Hver, sem lauslega lítur á dómaskipun
lslendtnga til forna, sjer fljótt, hve forfeður
vorir hafa látið sjer annt lim, að hún væri
svo tryggileg,
sem framast væri unnt.
NÍl,
er vjer eptir opturför margra alda erum loksins komnir
á þann
rekspöl,
að geta náð
sönnu þjóðfrelsi
á njjan leik, ætti það því,
að vorri hyggju, meðal annars að vera fyrsta
verk hins löggefandi
alþingis,
að gjöra yfirdóm vorn fjölskipaðri,
en nú er hann,
með
þvi óháð og tryggilegt
dómsvald
óneitanlega
er hinn öruggasti vörður þjóðfrelsis
og rjettinda hinna einstöku,
sem í þessu skjóli eiga
að búa.
Þannig þykir þá þvi og mega treysta,
að alþingi
samþykki
frumvarp þetta,
sjer í
lagi einnig
sökum þess,
að það um leið
greiðir götu fyrir lagakennslu
þeirri hjer á
landi,
sem svo lengi hefur verið i ráði að
koma á stofn,
án þess meira fje sje lagt í
sölurnar
til þessa um varðandi augnamiðs,
en
snmboðíð
virðist vera efnahag landsins
nú
sem stendur.
A alþingi, 4. ágúst 1875.
n. Sveinsson.
G. Einarsson.
Grlrnur Thomsen.
Jón Sigurðsson.
Snorri Pálsson.

A 37. fundi neðri þingdeildarinnar,
t 2.
dag ágústmánaðar,
~kýrði forseti frá, að (rá
nefndinni
I lagaskólarnálínu
væri til stn komið fruml'arpiil
J(,ga.um
breytingu (U/Þ-

dóminum,
og var þvi
deildarmanna.

át býtt

meðal

þing-

FYRSTA UMRÆÐA
I neðri deild alþingis.
Á ~ 3. fundi neðri deildar alþingis,
J 8.
dag ágústrnánaðer,
kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu umræðu
frumvarp
til laga um
breytingu á y~rdóminum.
Framsögumaður
(Benídikt Sveinsson)
gat þess,
að sökum þess að deildin
hefði
samþykkt,
að frumvarpið
um laga skóla gengi
til annarar umræðu, yrði hún einnig að gjöra
svo viðvíkjandi
þessu máli.
Málin stæðu f
svo nánu sambandi innbyrðis, að deildin gæti
eigi samþykkt annað þeirra, en fellt hitt.
Grínlttr Thomsen sagði,
að eini og
frumvarpið
um lagaskóla stæði i sambandi
við frumvarpið um breytingu
á yflrdóminum,
e ins legði líka hið fyrnefnda hindranir
i veginn fyrir hið síðara.
Meiningin
með lagaskólafrumvarpinu
væri sú, að gjöra lagakennsluna íslenzka. Ef það yrði, mundu þeir verða færri
enn nú, sem sigldu til háskólans
til að nema þar
lög. En nú væri 8VO ákveðið í gildandi lögum, að
enginn
geti orðið
dómari
við yfirdóminn,
nema hann hafi fyrstu einkunn, og væri það
nú örðugt
að finna þrjá menn með fyrstu
einkunn, þá yrði það enn örðugra að finna 5,
þar sem þeir um leið mundu fækka, er sigldu
til háskólans.
Bann vildi leiða athygli nefndarinnar að þvi, hvort henni hefði eigi yfirsjezt f þessu, og vildi hann stinga upp á, að
þeirri einkunn væri framvegis breytt, sem nú
þyrfti til að verða yfirdómari.
Framsögumaður
kvaðst álíta mótbáru
fyrra þingmanns
Gullbringusýslu
byggða
á
miaskilningl.
Bann sagði, að ákvörðuninni
um, að dómararnir
við yHrrjetlinn
og amtmennirnir
ættu að hara fyrstu einkunn, væri,

234

eins og allir vissu, eigi fylgt nákvæmlega.
Hjer á landi vitri nú sem stendur amtmaður
og það tvöfaldur amtmaður,
sem hefði aðra
einkunn.
Fyrirmaður
hans hefði ekki heldur
verið laudisti, og meir að segja ekki nema
danskur lögfræðingur,
Að endingu gat hann
þess, að sjer sýndist eigi mest komið undir
þvi, hvort menn hefðu fyrstu eða aðra einkunn
Grímur Thomsen tók fram, að i frumvarpinu um lagaskólann
væri ætlazt til, að
þeir, sem kæmu frá lagaskólanum,
fengju einungis
sýslumannsog bæjarfógetaembælli
hjer á landi, en ekki dómaraembætti
við yfirdóminn,
þvi þau embætti gætu þeir einungis
fengið,
sem væru frá háskólanum
I Kaupmannahöfn,
og hefðu fyrstu einkunn,
En nú
mundu þeir fækka, sem sigldu til háskólans,
upp frá þvi að lagaskóli
værl stofnaður í
landinu,
eins og færri hefðu stundað
guðfræði við háskólann,
síðan
prestaskólinn
komst á. Og fyrst fáir væru nú, sem hefðu
fyrstu einkunn frá háskólanum
í Kaupmannahöfn, og gætu þvi orðið dómarar
við yfirdóminn,
þá mundu þeir síðar verða
enn
færri.
Sjer sýndist þvi nauðsynlegt, að binda
eigi dómarastöðuna
við yfirrjettinn
við fyrstu
einkunn frá háskólanum.
Fra1llsögumaður sagðist eigi geta skilið,
að þessi
röksemdaleiðsla
fyrri þingmanns
Gullbringusýslu
væri rjett.
Þegar lagaskóli
kæmi á Íslandi, mundu þeir verða fleiri, sem
stunduðu
lögfræði
á íslandi,
en þar fyrir
væri eigi vist, að færri mundu sigla til háskólans
i Kauprnannahöfn,
heldur en áður,
Það væri þar á móti líklegra,
að margir
mundu sigla samt sem áður til háskólans
til
að nema þar lög, og menn mættu þvi allt
eins vel og áður búast við, að fá lögfræðinga með fyrstu eink unu .frá háskólanum
í
dómaraembættin
við yflrrjetlinn.
Guðmundur Einarsson sagði, að menn
væru nú farnir að spá fram í ókomna tlmann, og væru þó jafnnærri
eptir sem áður.
Það væri auðsjeð,
að ef lagaskóli kæmist á,
þá mundu færri sigla upp frá því til háskólans. Sjer sýndist það vanhugsað
af fyrra
þingmanni Arnesinga,
þar sern hann
befði

sagt,
að háskólinn
í Kaupmannahöfn
væri
einráður um að skapa lögfræðingu
með fyrstu
••inkunn, þvi að það væri eigi háskólinn, sem
gjörði menn að «Iaudistum e , heldur væru
það mennirnir
sjálfir I samvinnu við háskólann.
Loks sýndist
sjer alveg önanðsynlegt
að vera að þrátta
um þetta mál.
Það væri
fyrirsjáanlegt,
að það mundi
ekki komast I
gegn sökum tlmaleysis,
og ef menn leyfðu
málinu
að ganga til annarar
umræðu,
þá
væri það einungis I virðingarskyni
við málið,
eins og verið hefði um Jagaskólamálið.
Framsögumaður
sagði,
að það værí
misskilningur,
að hann
bafi nokkurn tíma
sagt, að háskólinn
væri einráður
um !Ið
skapa -laudista»,
en hann hefði einungis
sagt, að háskólinn
mundi láta Islandi «laudlsta» í tje, þótt lagaskóli
kæmist á hjer lÍ
landi.
Í'ingrnaður
Dalamanua
gæli örnögnlega sannfært sig um, að færri mundu eptirleið is koma frá háskólanum
með fyrstu einkunn, þótt lagaskóli kæmist á. En það væri
auðsjeð,
að margir mundu læra á lagaskelanum, þvi að innlend menntun væri eðlilegri,
og bæði kostnaðarminni
og tæki minni tíma.
Halldór Kr. Friðriksson. sagðist
ekki
skilja röksemdaleiðslu
fyrra þingmanns
Á/'nesinga.
Ef lagaskóli yrði stofnaður,
væri
það af þvi, að menn álitu, að háskólinn gæU
eigi næga menntun
I Islenzkum lögum,
og
þvi væri það eðlilegt, þá er hann væri stofnaður, að færri sigldu upp frá því Hl háskólans að leita sjer þar menntunar,
og engin
nauðsyn væri heldur til þess, svo framarlega
sem skólinn væri I góðu lagi.
En ef menu
hjeldu áfram að sigla,
þá væri það annaðhvort af óeðlilegri nauðung,
eða af þvi, Ilð
skólinn væri eigi í því lagi, sem hann ætti
að vera.
Jún Sigurðsson sagði,
að aðalefnið
i
þessu máli væri, hvort ætti að fjölga dómurunum við yfirdóm inn eða ekki.
Hann efaðist eigi Ilm, að allir játuðu, að þörf væri
á því, og hefðu menn lengi fundið til þess,
að yflrdérnurlnn
væri of fámennur.
Menn
hefðu mest talað um, að rekið gæti að þvi,
að hæla menn mundi vanta til þess að kenna
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á lagaskólanum.
fletta gæti vel verið. Bann
væri mönnum samdóma í því, að þeir mundu
fækka, sem sigldu til háskólans
til að nema
þar lög, eptir að lagaskólinn
væri kominn á,
en hann hjeldi,
að líkindi væru til, að það
yrði meira mannval,
sem sigldi upp frá því,
og þess vegna meiri líkur til, að þeir mundu
ná bezta « karakter»,
Meðan þessi háu embætti væru til I landinu, og væru bundin því
skilyrði,
að menn hefðu fyrstu einkunn
frá
háskólanum
til að geta fengið þau, þá mundu
allt af einhverjir
verða til að freista
gæfunnar,
og reyna að ná í þessa
einkunn.
Síðan prestaskólinn
var stofnaður,
hafi ætíð
einhverjir
lesið guðfræði
við háskólann,
og
sýndi það, að Íslendingar
mundu eigi hætta
að sigla, þó It innlendir
skólar fjölguðu.
Bins
vegar væri það nauðsynlegt,
að fá lagaskóla
stofnaðan
sem fyrst,
svo fleiri gætu
átt
kost á að lesa lög, og með Ijettara móti en
að undanförnu,
svo eigi þyrfti að grípa til
þeirra óyndisúrræða,
að selja danska menn
inn í embættin.
Halldór Kr. Friðriksson. sagðist
álíta,
að það væri eigi rjett, sem annar þingmaður
þingeyinga
hefði sagt, að mannvalið mundi
sigla.
það væri alls ekki víst, að þeir, sem
gáfaðastir
væru, mundu sigla, heldur miklu
fremur þeir, sem efnaðastir væru.
Auðmaðurinn mundi freista gæfunnar,
en hinn fátæki gæti það eigi og mundi eigi gjöra það.
Að því er guðfræðinga
snerti, þá kvaðst hann
eigi muna,
að fleiri en 3 hafi siglt til háskólans til að nema guðfræði í þau 30 ár,
sem prestaskólinn
væri búinn að veru.
var gengið til atkvæða, og var samþykkt með 17 atk væðum,
að málið gengi
til annarar umræðu.
Í'á

ÖNNUR UMllÆBA
í neðri deild alþingis.
Á 46. fundi neðri deildar alþingis,
21.
dag ágústmánaðar.
kom samkvæmt dagskránni
til annarar umræðu
[rumuarp
til laga um
{,reytingu á yfirdórninum.
Engin
umræða

varð um það; var þá gengið til atkvæða og
var frumvarpið
samþykkt með 16 atkvæðum.
Fyrirsögnin
samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Að málið gengi til 3. umræðu, samþykkt
með 15 atkvæðum.

þRIÐJA
UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.

I

Á 47. fundi neðri deildar alþingis,
23.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt
dagskránni
til þriðju umræðu
frumvarp
til z,Jga um
breytingu á yfirdóm inum ; varð engin umræða um málið, og var þá gengið
til atkvæða, og frumvarpið
samþykkt með 17 atkvæðum;
fyrirsögnin
var samþykkt
án atkvæðagreiðslu.
Var málið síðan sent til efri deildarinnar.
FYRSTA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 47. fundi efri þingdeildarinnar,
25.
dag ágústmán.,
var samkvæmt
dagskránni
tekið fyrir til fyrstu umræðu
frumvarp til
laga um b1'eytingu á yfirdóminum,
og hafði
því verið út býtt meðal þingdeildarmanna
á fundi daginn áður.
Eiríkur Kúld sagðist ek ki sjá, að það
væri til neins að ræða þeUa mál, þar sem
þingtíminn
nú væri á enda,
og uppástungan líka i sjálfu sjer óþörf, því að hún væri
miðuð við lag askölann, en hvorugt
yrði útkljáð á þessu þingi, og óheppilegt
væri, ef
annað kæmist að en hitt ekki; það va-ri því
engin ástæða til að lengja umræðurnar
um
þetta mál.
Benidikt
Kristjánsson
sagðist
vera á
sama máli og þingmaður
Barðstrendiuga,
að
eigi ætli alls kostar við, að ræða írumvarp
þetta nema í nánu sambandi
við lagaskólamálið;
en að málið ekki yrði leitt Iii lykta,
væri eigi annað en spádómar
að svo komnu,
þar sem enn þá eigi væri vist, hvort að þinginu yrði slitið á morgun, því að margt gæti
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breytzt á skemmri tíma, en sólarhringur
væri. hendur
kennslustörf
við lagaskólann.
Eon
Þó nú svo færi, að eigi yrðu nema tvær um- fremur væru embættislaun þeirra ákveðin sem
ræður um málið, þá væri það þó betra en dómanda,
og yrði þvi að gjöra ráð fyrir, að
ekkert, og sýndi það, að málinu hefði verið þeir fengju sjerstaka þóknun
fyrir kennaragefinn gaumur,
og það ætti annað eins á- störfin, en úr því embættin ættu að vera óhugamál þjóðarinnar
einnig skilið.
Hin efri aðskiljanleg , þá ætti og að ákveða embættisdeild hefði heldur ekki svo mikið að gjöra, launin í einu lagi.
Hjer við bættist nú það
að hún eigi vegna þess gæti sinnt málinu I líka, að þa~ væri gagnstætt
launa-lögunum,
dag
að þeir hefðu eigi hærri laun en 3200 krónTorfi Einarsson sagðist verða að játa, ur, laun assessóranna
væru þar sett 4000
að honum væri mál þetta ekki nærri eins krónur; þeir tveir hefðu meira erfiði, og ættu
ljöst, og hann óskaði; en það stæði sjálfsagt
því að minnsta kosti að hafa jafnmikil laun.
i sambandi við lagaskólann;
en ef meiningin
Sjer sýndist annars
æðstu
embættismenn
væri að stofna einungis sjerstök embætti, þá landsins ættu allir að vera jafnhátt launaðir:
væri það að hans áliti eigi til annars en að amtmenn, biskup og [ústltiarlus.
Amtmennauka ónauðsynlegan
kostnað;
tíminn
væri irnir væru embættismenn
hins umboðslega
einnig orðinn svo naumur, að mál þetta eigi valds,
biskup hinnar andlegu
stjettar,
og
yrði rætt til fullnustu, enda mundi varla veita jústitiarius
æðsti embættismaður
dómsvaldsaf, að nefnd yrði sett í það, og mundi þvi ins.
Laun assesséranna
ættu að vera jöfn
vera bezt tilfallið, að því yrði frestað að sinni. launum lectors við prestaskólann,
rectorsins
Jón Pietursson. sagði,
að sjer væri að við latínuskólann
og landfógetans,
nema hvað
vísu mjög annt um, að lagaskóli gæti komizt rectorinn,
vegna stöðu sinnar á skólanum,
á hjer á landi,og
frumvarp þetta miðaði til yrði að hafa þar frítt húsnæði.
að koma honum á með sem minnstum kostnSighvatur Árnason sagðist raunar vera
aðar-auka fyrir landið, um leið og það vildi á þvi, að hjer ætti að koma innlendur
fjölga
dömendunnm
i yfirdóminum.
það lagaskóli, en það væri þýðingarHtið, að tala
styngi þannig upp á, að dómendurntr
skyldu um það mál nú, þar sem að þingtíminn væri
jafnframt vera kennarar
við lagaskólann,
og þegar á enda,
en málið ætti langt í land.
væri þetta til sparnaðar;
svo væri og mikið Hinn háttvirti
4. konungkjörni
þingmaður
i það varið, að líkar' skoðanir og skilningur
hefði talað um kennslu
yflrdómaranna
við
laga væri kennt við lagaskólann,
sem hið skólann, og að þeir eigi ættu að vera háðir
æðsta innlenda dómsvald hefði, en þótt hann umboðsvaldinu,
og væri hann honum samværi hlynntur þessari stefnu, hefði hann þó dóma í því, þvi hjer væri öðru máli að
viljað breyta
frumvarpinu.
Ef þessir tveir gegna en um kennslu landlæknisins
í lækndómendur
ættn að vera kennendur
við laga- isfræði, þó að hún stæði í sambandi við það
skólann, þá leiddi af því, að þeir yrðu háðir ernbætti.
Kvaðst hann helzt vera á því, að
hinu umboðslega valdi, þegar þeim væri gjört ! þessi skóli yrði að vera sjerstæður. því dómþetta að skyldu,
og þá væru þessi embætti,
stóllinn ætli að vera bæði þessu sem öðru
að vera dómari í yfirdóminum
og að vera óháður.
kennari á lagaskólanum,
orðin óaðskiljanleg,
Af því að fleiri höfðu beðið um orðið,
en það væri einmitt kostur,
að dómendur
las forseti upp brjef landshöfðingja,
dagsett
væru óháðir hinni umboðslegu
stjórn.
Eptir í gær, hvar í hann tilkynnti,
að þingi yrði
frumvarpinu
væri ómögulegt,
að selja þá af slitið á morgun, 26. ágúst, og hefði forsetsem kennara, nema þeir um leið yrðu settir um þingdeildanna
komið saman um, að það
af sem dómendur.
þess vegna ættu þessi skyldi ske kl. 2.
embætti eigi að vera fast sameinuð,
en dómStefán Eiríksson sagði, að eigi væri til
end un um gefin upphvatning
til að takast á neins að ræða mál þetta, þar sem nú væru
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þingslit á morgun;
auðvírað væri, að það, leið, I. a. m. ef framkvæmdurvaldið
fyndi ástæðu
væri mikið áhugamál hinna menntuðu manna,
til að víkja slíkum kennara frá ernbættlv sern
og hefði opt verið fyrir þingi,
en eigi að ætti jafnframt sem dómari að vera óháður
síður hlyti það að leggjast
til hvíldar í þetta umboðsvaldinu ; það sýndist, að þetta reki sig
sinn; menn yrðu Iika' að gá að því, að mál- hvað á annað.
En nú ímyndaði hann sjer,
ið hefði mjög mikinn kostnað í för með sjer, að dómarastöðuna
yrði að álíta hina vandaþar sem
lagaskóli þessi kæmi lil að kosta samari stöðu,
og að dómarinn sem kennari
9-10,000 kr., og væri það, eins og nú stendyrði að hafa traust á sjer, meðan hann reyndur á, meira en landssjöðurlnn
væri fær að ist góður dómari,
og þannig þyrfti þessi ábera.
Það væri þvi rjettast, að vísa málinu kvörðun
ekki að koma f bága í reyndinni.
til annarar umræðu,
og þannig
velja
þvi Þingmaður
SkaptfelJinga
hefði álitið það að
hægan hvíldarstað í þetta sinn;
það' kæmi eins kurteysi af þinginu, að fást nokkuð við
sjálfsagt fyrir á næsta þingi, og gæti þá svo þetta mill, en það væri meira en kurteysi
verið, að einhverjir nýir tollar kæmust á, er einber, því að án efa gæti gagn orðið af umværu
þá búnir að gjöra
landssjóðinn
svo ræðum um málið, þegar það væri rætt með
byrgan,
að stofnun þessi gæti komizt á, og alvöru 9g íhugun,
og margar upplýsingar
eptir þeim undirbúningi,
sem mál þetta hefði hefðu komið fram.
Og ef nú málið,
þráU
enn til grundvallar
stofnuninni,
virtist ekki fyrir það, að það optlega hefði verið rætt,
skaði skeður', þó það biði til næsta þings.
væri mönnum
enn óljóst, þá væri eigi vanBenidikt Kristjánsson sagðist ekki ætla þörf lÍ. því, að gjöra það ljósara.
Hann vildi
að fara langt út í þetta mál, en taka að eins því ráða til þess fastlega, að málið gengi til
fram þá kosti,
er sjer þættu vera á þessu, 2. umræðu.
frumvarpi.
Einhver þingmanna
hefði getið I
Á~geir Einarssoa sagðist hafa haldið, að
þess, að litið mundi unnið við það, að fjölga það mundi verða að berjast
við skuggann
dómendum
við yfirdóminn,
og naumast á- sinn, að fást við þetta frumvarp; myndi hann
stæða til þess, meðan hæstlrj eitur stæði.
En eigi eplir því, að í fjárlögunum
væri lagt fje
hann áliti, að einmitt við það, að dómarataltil þessarar stofnunar, og mundi þó fje þurfa
an fjölgaði,
þá [ykist traust manna á dóm- til hennar
eins og annars.
Kvaðst hann
stólnum, og afleiðingin af því yrði aptur sú, ætla, að ef mönnum
hefði verið alvara með
að þá yrði færri málum skotið til hæstarjettfrumvarp
þetta,
mundi það hafa verið fyr
ar, sem væri og fjarska-kostnaði
bundið, og fram borið.
Hver vissi, nema önnur dómarjettar sá, er með því væri unninn, vægi opt skipun kynni að verða stofnuð, svo sem kviðeigi móti honum.
Að fjölga dómendunum
dómur.
Sjer þætti undarlegt, að reglugjörðværi því hið fyrsta stig til að gjöra dómsin skyldi saman í Kaupmannahöfn,
eins og
valdið innlent.
Viðvíkjandi því, að dómendmenn væru hjer eigi færi •. um það, og þegurnir hefðu lagakennslu
á hendi,
þá væri ar svo þessu væri komið í kring, þá skyldu
kosturinn við það sá, að meira samræmi kæmist kennararnir
fá hin lægstu laun, og mundi það
á rjettarmeðvitund
lagamannanna
og úrskurði
þó, eins o~ hinn 4. konungkjörni
þingmaðdómstólanna,
og þá mætti búast við, að ur hefði tekið fram, eigi vern vandalaust að
miklu minni ágreiningur
yrði,
og rjettarvera kennari.
Áliti hann, að nefnd þyrfti i
skoðunin yrði þá fastari.
það hefði að vísu málið, ef lengra skyldi halda.
nokkra ástæðu við að styðjast,
er hinn 4.
þá var gengið til atkvæða um frumvarpkonnngkjörni
þingmaður
hefði sagt, að ekki ið, og var það fellt með 6 atkvæðum gegn
gæti farið vel saman,
að dómendurnir
væru <\ frá annari umræðu,
jafnframt skyldir til að hara kennslu á hendi um i
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XII.
1,'RUMVARP
til laga um stofnun dýralæknis-embættis
á íslandi.
(Flutningsmaður
B. Sveinsson,
1. þingmaður Arnesinga).
1. grein.
A Íslandi skal stofna fast dýralæknisembætti með 1200 króna árlegum launum.
2. grein.
Landshöfðingínn
yfir Íslandi semur erindisbrjef
fyrir dýralækninn,
þegar hann
verður skipaður.

upp á melrn en því, sem d.vralæknhefði notið í Reykjavík undanfarandi
ár úr landssjóð og jafnaðarsjóð,
að helmingi
hvorum.
þannig væri þetla einungis áframhald af því, sem hefði hvílt á landinu
að
undanförnu,
og þegar gjört væri ráð fyrir,
að þetta fje væri veitt IÍr landssjöðí,
þá vildi
hann benda á, hvort eigi væri rjettara. að
þingið sjálft veitti fje, heldur en að þvi yrði
eytt.
Að svo mæltu kvaðst hann stinga upp
á, að þingið samþykkti,
að málið gengi til
2. umræðu.
Jón Sigurðsson kvaðst eigi skyldu mæla
á móti því, að þörf sje á dýralækni
hjer á
Islandi, og hefðu menn fundið til þess fyrir
löngu síðan, samt ætlaði hann, að eigi væri
það á sem hentugustum
tíma, að bera það
mál upp nú, þegar búið væri að skipa svo
á bátinn,
nefnilega
landssjóðinn,
að hann
mundi naumast
geta horið meiri gjöld, en
þegar væri búið að leggja á hann.
Hann
hefði og einnig á öðrum
stað bent á, að
fyrirkomulag
það, sem nú væri á þessu máli,
væri óheppilegt;
hjer væri dýralæknir búsettur í Reykjavík, en þetta atvik væri eigi meðmæli með frumvarpinu,
þvi flestir væru óánægðir með, hvernig þessu hefði verið hagað á undan;
enda þætti það hlægilegt,
að
dýralæknirinn
væri látinn sitja blýfaslur í
Reykjavík,
þar sem hann hefði ekkert
að
gjöra,
þvi að þar væri mjög fátt af ferfættum kvikindum.
það hefði verið fundið upp
á, að láta búfræðing ferðast um land, til að
leiðbeina mönnum
f búskap,
og þætti það
hafa komið að góðu gagni.
Nú vildi hann
spyrja, hvort eigi mundi hagfelldara,
ef hjer
væri launaður dýralæknir á annað borð, að
láta hann ferðast um og út breiða fræði sína
meðal almennings.
Nú hefði að vísu fjárklaðinn gelið ástæðu Iii þess, að hara dýralækni
hjer
syðra,
en almennlngsalltlð
hefði kveðið þann dóm upp f þvi máli, að
stungið
írinn

Á 38. fundi neðri þingdeildarinuar,
13.
dag ágústman.,
skýrði forseti
frá, að hann
frá fyrra þingmanni
Árnesinga hefði fengið
frumvarp til laga um stofnun dýralæknisembættis á fsTandi, og var því út býli meðal
þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.

A 43. fundi neðri deildar alþingis, 18.
dag ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til 1. umræðu frumvarp til laga um stofnun dýralæknisembættis á Íslandi.
Flutningsmaður var fyrri þingmaður Árnesinga.
Benidikt. Sveinsson sagði, að frumvarp
þetta væri eigi langt, og flytti hann það eigi
til þess, að lengja með þvi umræður.
Tilgangur hans væri sá, að benda þinginu á,
að það væri samkvæmt menntunarástandi
og
þörfum landsins að stofna dýralæknisembæLti.
Llfernishætlir
Íslendinga,
kvikfjárræktin
og
aðrar ástæður
mæltu
með því, og eins
vist og skepnan væri lögð undir fætur mannsins, eins vist væri það, að sjúkdómur hennar hlyti að hræra hann.
t sjálfu sjer hlyti
þingdeildin að vera málina hlynnt,
en hann
vonaðist
til þess, að hún blandaði
því
eigi saman við annað mál.
Hann kvaðst
vel vita það, að önnur hliðin
væri fátækt
tslands,sem
hann vildi hlífa. En bann þóttist fara no vægilega,
því I laun væri eigi
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mjog lítið gagn hefði orðið að aðgjörðum
hans f því efni.
Hvort dýralækninum
verði
gefin sök á þvi, eða yfirvöldunum, skyldi hann
ósagt láta.
Og þvi yrði hann að lýsa yfir,
að ef dýralæknisembæltið
væri stofnað,
þá
vonaðist hann
til þess,
að hann yrði ekki
látinn búa hjer I Reykjavík.
Benidikt
Sveinsson
sagði, að einmitt
það, sem þingmaðurinn
hefði fundið að, væri
ástæða fyrir því, að láta frumvarpið ná lagagildi.
Bann kvaðst samdóma um það, að
árangurinn
af því ástandi, sem bjeldist, væri
mjög óheppilegur,
en það kæmi til af þvi, að
dýralæknirinn
væri látinn vera vinnumaður
landshöfðingja.
Bann hefði haft dýralækninn hjá sjer til þess að leiðbeina sjer með
tilliti til kláðans, þess vegna væri hann bundinn við Reykjavik, og þann verkahring,
sem
landshöfðingi
skipaði hann fyrir, en þegar
þingið veitti fje, þá væri það á þess valdi, að
setja sjálft skilyrði fyrir þvi, hvernig dýralæknirinn skyldi notaður.
Hann ítrekaði, að
hans tilgangur
væri eigi að íþyngja landssjóðnum,
þvi hin sama byrði hvíldi á honum
þegar, þó eigi væri föst álaga,
en auðsætt
væri, að bústaður og verkahringur
læknisins
skyldi ákveðinn svo sem þingið vildi.
Guðmundur Einarsson kvaðst játa,
að
vjer hefðum þörf á dýralæknum.
En frumvarp þelta væri komið of seint, því að það
hefði átt að koma, fyr en fjárlögin hefðu verið rædd, en nú væru þau útrædd í þessari
deild.
Hann kvaðst og vera þeirrar skoðunar, að eigi mælti bæta meiru á landssjéðinn,
en komið væri.
þessi uppástunga
væri því
ótímabær,
og væri rjetlast
að slá henni á
frest.
Benidikt Sveinsson óskaði einungis,
að
frumvarpið fengi nú að ganga til 2. umræðu.
Grímur Thomsen kvaðst vera samdóma
þingmanni
Dalamanna
um, að innan skamms
mundi verða þörf á dýralæknum.
En frumvarp þetta færi of stutt, því að þörf væri á
meira en einum dýralækni
á öllu íslandi.
Einn væri alveg ónógur.
Aptur á móti kvaðst
hann vona,
að flutningsmaður
sæi, að of
snemmt væri, að setja fast dýralæknis-ern-

bætti, og að hagfelldara væri, að Ircsta því 1iI
næsta þings.
Menn mundu glöggt sjá, að i
þetta sinn væri þegar nóg búið að íþyngja
landssjóðnnm,
þar sem að eins væru eptir
60,000 kr., ef öll þau frumvörp, sem nú væri
von um, næðu lagagildi;
væri sú upphæð
hjer um bil sú sama og stjórnin gjörði ráð
fyrir I frumvarpi sínu, og væri mjög ísjárvert, að færa þá upphæð niður, sem til tekin
væri í stjórnarfrumvarpinu.
Stjórnin mætti
ekki minna hafa, og treystist
enda ekki til
að hafa minna
en 50,000 kr. iiI að byrja
I búskapinn
með á næsta fjárhagFtimabili.
Af
því að þingmaðnr
Árnesinga hefði selt þetta
mál í samband við annað mál, og komizt þá
svo skáldlega
og fagurlega,
eins og honum
væri lagið, að orði, að skepnan væri lögð
undir mannsins
fætur, þá væri sjálfsagt ætlazt til, að einhver hjeldi fótunum.
Og þótt
hann ekki vildi segja, að frumvarpið væri lagt
fyrir þingdeildarinnar
fætur, vonaði hann þó,
að hún mundi verða fús til að halda fótunum.
Benidikt Sveinsson sagði,
að nú væri
margt á dagskránni,
og því væri heppilegra,
að þetta mál biði næsta dags, og að því væri
nú án frekari umræðu vísað til 2. umræðu.
Þorlákur Guðmundsson
sagði, að það
mundi
þykja ómannlegt,
að mæla á móti
dýralæknum.
Því hann áliti dýralækna nauðsynlega, ekki einungis'
fjórðung hvern, heldur I sýslu hverja, ef að vel skyldi vera, en
til þessa mundi enn ekki vera kominn tími.
En þó að einn dýralæknir væri hjer í Reykjavík, þá væri sáralítið gagn að því fyrir landið, einkum eins og hann hefði hrúkað
sig
að undanförnu,
og verið brúkaður af yflrvöldunum.
Hann trúði því ekki, að hann
ekki hefði fengið
að gjöra meira en hann
hefði gjört, ef hann hefði haft manndáð til
þess. Það lýsti ekki heldur sjerlegum dugnaði
dýralæknisins,
ef kláðinn skyldi allt af hafa
verið hjer , Reykjavík, og það á næstliðnu
vori, að hann ekki talaði um í nærsveitunum.
Hann vissi ekki heldur til, að dýralækni hefði
verið fengið neitt erindisbrjef;
væri þvi eðlii legt, að hann hefði notað
sjer blessaða hægð-
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ina, Rjósenuum
sínum stæð! dýralæknisembællið mjög um tönn,
eins og það hefði
hingað til verið
lagað,
þvi hann þyrði að
segja; að allur þorri Árnesinga
áliti, að þeir
peningar,
sem til dýralæknis
hefðu gengið,
væru heimildarlítið
teknir úr bændavasa,
til
engrar afkomu, en þeim til skapraunar.
Hann
kvaðst líka hafa heyrt, að í vor hefði í amtsráðinu verið haft á móti dýralækninum,
og
óskaði hann skýringar um það frá þeim herra
úr amtsráðinu,
er nú væri nálægur Isalnum.
Grimur Thomsen kvaðst skyldu
svara
þingmanni Árnesinga því, að amtsráðíð
hefði
stungið upp á, að dýralækninum
yrði ekki
lengur launað neitt úr arntssjöði;
en það
væri á þingsins valdi, að veita honum fje úr
landssjóði;
dýralæknirinn
ætti ekki einungis
að gjöra gagn I suðurarntlnu
einu, heldur á
öllu landinu.
því ætli ha nn ekki að fá laun
úr amtssjóði,
heldur úr landssjóði,
ef þinginu litist svo.
Benidikt Sveinsson sagði,
að sá, er
settist,
hlyti sem einn úr amtsráðinu
að
vera á sömu skoðun og vilja gjöra sama og
það, til þess að vera sjálfum sjer samkvæmur. En einmitt það, sem hann hefði sagt,
væri engin sönnun I máli þessu;
dýralæknirinn hefði hingað til verið vinnumaður landshöfðingjans
I fjárkláðamálinu,
og það hefði
verið ráðgjört,
að dýralækuirlnn
skyldi vera
einungis til afnota suðuramtsins,
og af því
að hann hefði verið einungis í þjónustu þess,
þá væri I alla staði rjett, að hann værí launaður af amtssjóðnum.
það væri ekki rjett,
að blanda starfa hans hingað til saman við
það, sem stæði í frumvarpi þessu, þvi að
það væri miðað við, að rjettara
væri, að
dýralæknirinn
væri fyrir allt landið, og gæti
verið til og frá um það á ýmsum stöðum,
eptir því sem hagfellt væri, og væri þá launaður úr landssjóði,
heldur en að binda hann
og laun hans við auðuramtíð.
Af ræðu þingmanns Gullbringusýslu
gat hann eigi sannfærzt um, að fella ætti frumvarpið.
Laun
þessi væru að eins lítilræði, og það"gæti eigi
staðízt við sóma þingsins,
að fella frumvarpið.
Dýralæknirinn
hefði neytt krapta

I

sinna betur, ef embætti hans hefði -verið fast,
og bann eigi verið bundinn.
Menn mættu
eigi blanda persónunni
saman
við málið,
Hann kvaðst jafnvel geta lýst þvi yfir, að
dýralæknar
frá Noregi kynnu að koma hingað, ef þess konar embætti væri hjer,
til að
fræða frændur sína um betri kvikfjárrækt,
og
um að bæta fjárkyn sitt o. íl., Ef þetta mál
næði fram að ganga,
gæti það gjört miklu
meira gagn, en mörg mál, sem deildin hefði
samþykkt, og vonaði bann þvi, að hún mundi
ekki gefa atkvæði móti því.
Halldór Kr. Friðrikeeor; sagði, að I.
þingmaður
Gullbringusýslu
hefði tekið það
skýrt fram,
að varúðarvert
væri, að fallast
á frumvarp þetta vegna kostnaðaruukans
fyrÍl'
landssjóðinn.
Útgjöldin
væru þegar
orðin
mikil, og, ef til vill, of mikil.
þess vegna
væri ekki ráðlegt,
að bæta enn nýjum útgjöldum við. það gæti verið, að dýralæknirlnn hefði hingað til ekki verið rjett notaður, og að hann hefði getað gjört meira gagn
með þvi að vera á ferðum,
en þá þyrfti að
athuga, hvort 1200 kr. væru nóg laun,
ef
hann fengi engan
ferðakostnað.
þá yrði
kostnaðurinn
meiri en 1200 kr., ef hann ætli
að vera á ferðum.
En ef hann ætti að ferðast um landið,
þá væri eðlilegra, að búnaðarsjéðirnir
legðu fje til dýralæknisembætlis
þessa. Fjárins vegna kvaðst hann ekki greiða
atkvæði sitt með frumvarpi
þessu,
þvi að
hann mundi eigi greiða atkvæði með meiri
útgjöldum
en komin væru á landasjóðinn.
Benidikt
Sveinsson kvaðst vera þingmanni Reykvikinga
samdóma
um, að fJárupphæð þessi, er ákveðin væri í frumvarpinu,
væri of lítil, ef dýralæknirinn
ætti allt af að
vera á ferðum; en mikill munur væri á því,
að hann væri allt af í Reykjavík, eða allt ar
á ferðum.
það væri sennilegt, að aðrir fjórðungar landsins ættu að leggja fje til dýralæknisins
úr amtssjóðum,
og einmitt þess
vegna hefðu að eins 1200 kr. verið tilteknar
föst laun, og væri það eigi of mikið úr landssjóði; kvaðst hann VC1'a sannfærður
Ilm, a~
það fje væri miklu minna, en það gagn,sem
hafa mætti af dýralæknisembættinu.
þegar
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nm gagnlrgar
stofnanir
vwri að ræða,
þá
ættu menn
alUrei· að horfa (skildinginn.
Menn ættu þá að «láta dalinn hlaupa»,
H'll/dór Kt'. Friðriksson kvaðst eigi sjá
fremur eptir en áður ástæðu til, að borga
dýralæknlnum
fje úr landssjóði;
hann væri
sannfærður
um, að því fje, er Sveinn bÚ-\
fræðingur
hdði fengið,
væri vel varið;
það
væri að vísu auðvitað, að dýralæknirinn
gæti
eigi allt af verið á ferðum,
en mikið gæ.ti og
ætti hann að ~ra á ferðum,
og það kostaði
mikið; en með þvf gæti hann, ef hann væri
duglegnr , unnið mikið gagn.
Staða þessa

manns ætti að vera mjög lík Sveins húfræðings, sem ferðaðist um landið, og fengi laun
úr búnaðursjóðum
landsins.
Uýralæknirinn
ætli og að fá laun sin úr þessum
sjóðum,
en ekki úr landssjóði.
Benidikt Seeinsson sagði, að það mundi
vera hægt, að breyta frumvarpínu við 2. umræða I þá átt, sem þingmaður
Reykvíkinga
I hefði bent á.
.
')á tóku
eigi fleiri til máls.
Var þá
gengið til atkvæða, er fjelln þannig, að frumvarpið var fellt frá 2. umræðu
með 14 ati kvæðum gegn 6.
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XlH.
FHUi\IVARP

til laga,

er heimila lausakaupmönnnm
uppsiglingu
á Fjallahöfn
í þingeyjarsýslu.
(Flutningsmaður:
Benldikt
Krlstjánsson,
I. þingmaður
þingeyinga),

Lausakaupmönnum
sh al heimilt frá I,
janúarmánuði
1876,
að neyta hinna sömu
rjettinda
á Fjallaböfn I hnge~'jt'lr~ýslu,
sem
opið brjef 19, maímánaðar
1854 veitir almennt föstum kaupmönnum,
þó svo, að þeir
leggi eigi skipum
til hafnar fyrir 7. júlí ár
hvert.

A 22. fundi efri þingdeildarinnar,
28.
dag júlímánaðar,
skýrði forseti frá, að til sín
væri komið [rumuarp
til laga, er heimila
/IHlsakattpniönnum uppsiglingu á Fjallahöfn
í Þingeyjarsýslu,
frá Benidikt KristJánssyni,
fyrra þingmanni þingeyinga,
og Ijet hann út
býta þvi meðal þingdeildarmanna.
FYRSTA

I efri deild

UMRÆÐA

alþingis.

Á 24. fundi efri þlngdelldarinnar,
30.
dag júllmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til fyrstu
umræðu
frumvarp
til laga, er
heimila
lausakaupmiinn'Um
tlppsiglingu
á
Fjallahöfrr i Þingeyjarsýslu.

I

Flutningsmaður
(Benidíkt
J{ristjánsson)
sagðist ætla óþarft, að fara mörgum orðum
um þetta mál, meðan engum mótmælum væri
hreift gegn þvi, og það þvi siður, sem ástæðI urnar fyrir beiðni þessari væru ljóslega tekni ar
fram r bænarskránni,
er þetta mál væri
sprottið af. Mönnum kynni máske að þykja
það íhugnnarvert,
að hjer væri leitað annara
rjettinda,
en að undanförnu
I slíkum málum,
nefnilega, að hjer væri eigi beðið um löggilt
fast kauptún,
heldur einungis að lausakaupmenn mættu neyta þar sömu rjettlnda,
sem
fastir kaupmenn
almennt hefðu.
Til þessa
lægju tvær orsakir, önnur væri sú, að bænarskráin færi fram á meira,
og hin orsökin
væri sú, að eigandi Fjalla áliti, að, ef fast
kauptún væri selt þar,
mundi slíkt spilla
kópaveiði og selveiði,
er þar væri töluverð.
En af þvi hann ætlaði víst, að sú veiði, er
hjer væri um að ræða, mundi alveg úti fyrir
þann Uma, er tiltekinn værl I frumvarpinu
(a: 7. júlí], svo og að eggvarp væri þá um
garð gengið,
þá mundi eigandi eigi verða
þessu mótfallinn fyrir sitt leyli, enda mundu
laesakaupmerm
varla þurfa að liggja þar
lengur
en svo sem háffsm6naðartlma.
Í
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bænarskránni
væri skýrlega tekið fram um höfn, þar sem þeir eigi þyrftu að liggja
vegalengdina,
er hlutaðeigendum
væri svo nema svo sem hálfsmánaðartima.
Þannig
erfið, er þeir ættu að sækja á kaupstaði þá, þyrfti þetta ekki að verða þeim neinn óhager þar væri nú völ á, Húsavík eða Raufarur eða kostnaðarauki,
en aptur væri það til
höfn.
Hverjum manni hlyti að liggja það í mikils ljettis og hagsmuna
fyrir þær sveiur,
augum
uppi,
hve mikinn vinnuspllli
og er þá að sjálfsögðu mundu sækja þangað.
kostnað slíkar langar og erfiðar kaupstaðarÞórður Jðnasson tók það fram, að hann
ferðir hlytu að hafa í för með sjer,
þegar að vísn áliti það skyldu þingsins, að stuðla
nú þar að auki væri litið til þess, að hestaað öllu þvi, er eflt gæti samgöngur
og að~
fæð I þessum
sveitum væri mikil, eins og drætti landsmanna
einkum úr verzluninnl,
bænarskráin benti á. En þessi heslafæð væri en þó gæti hann ekki aðhyllztþessa
bænarsprottin af því, hversu þar hagaði til. í sveit- skrá um uppsiglingarleyf
fyrir lausakaupum þessum væru sauðjarðir góðar, en störmenn á Fjallahöfn,
þótt ekki væri annað
gripahagar
og engjar litlar,
enda væri eigi móti því en það, að þetta kæmi beinlínis I
þörf á mörgum hestum
til heyflutninga
og bága við hina gildandi
löggjöf.
það bæri
annara heimilisþarfa.
þegar til Raufarhafnar
heldur
ekki nein
brýn nauðsyn
til þess,
væri farið úr Kelduhverfi
væri þangað að að gjöra
hjer
undantekning
frá reglunni,
minnsta
kosti tveggja daga leið,
er beint þvl að vegalengdin
til Húsavíkur
væri að
væri farið, annars
helmingi lengra,
en er eins rúmur áfangi yfir Tunguheiði eða Reykjaleita ætti til Húsavíkur
úr Núpnsveit
og heiði, og vegurinn góður og torfærulaus,
og
Axarfirði , væri yfir Jökulsá að fara, er opt að fara landveg kringum Tjörnnes, væri alls
væri ófær, og síðan læki "ið hin ararlanga
eigi heldur svo hættulegt,
sem þingmaðurinn
og torsétta Reykjaheiði.
Þá tók hann fram, hefði sagt.
Hann skyldi og geta þess, að
hve Opi heiðarvegirnir
yrðu ófærir jafnvel um það lægi eða hefði legið það orð á Keldhásumartímann,
og hve langur og torsóttur
hverflngum,
að mörgum þeirra þætti of góður
vegur væri umhverfis Tjörnnes,
bæði á sjó og sopínn,
og ef svo væri, mætli óttast fyrir
landi.
þetta væri svo að segja frágangs sök því, að slíkt kynni
að fara í vöxt,
ef
fyrir alla hina fátækari sveitabúa;
yrðu þeir spekúlantar
flyttu þeim drykkjuvörur
svo að
þó opt að fara 3-4 sinnum
á ári til að segja upp I hendurnar.
Af þessum ástæðum
sækja sjer björg, og vegna hestleysisins
yrðu gæti hann ekki fallizt á frumvarp
þetta eða
þeir opilega að ganga sjálfir.
Nú vissu gefið því meðmæli sin.
menn, að þessar kaupstaðarferðir
lentu mestFlutningsmaður
kvaðst heyra og skilja
megnis
á þann tíma árs,
er væri svo að af ræðu hins háttvirta 1. konungkjörna
þingsegja hinn eini bjargræðistími
manna, sum- manns,
að Keldhverflngnr
væru eigi undanarið, svo að af þeim tíma yrðu eigi eptir þegnir þessu
almenna lögmáli,
að borinn
vanalega nema einar
10 vikur í ll1esta lagi. væri út óhróður
um þá.
En þó nú hinn
Máske hefði verið minni ástæða til beiðni háttvirti þingmaður pættíst vera þeim allkunnþessarar,
hefði verið fleiri en ein verzlun á ugur, þá hlyti hann að ætla, að hann væri
Húsavík. Þessi eini kaupmaður,
sem þar væri, það eigi siður,
og gæti hann hjer um bil
hefði enga sjerlega ástæðu eða hvöt, til að seuda !með vissu huggað hann með því, að Keldskip til annara staða,
þar sem við engan hverfingar
mundu varla vera stórum
mun
væri að keppa, og jafnmiklar vörur bærust ti! drykkfelldari
en aðrir Adamssynir.
Þar sem
hans,
þó hann hliðraði
sjer hjá að senda sama
þingmanni
hefði
þótt þessi beiðni
skip frá sjer eptir þeim.
En ef þetta leyfi standa gegn hinum gildandi lögum, þá gæti
fengist,
gætu lausakaupmenn
notað hinn á- hann eigi skilið, að svo væri fremur um þessa
kveðna tíma, er þeir mæltu verzla, til að fara beiðni,
en hverja aðra,
sem færi fram á
.á fleiri en eina höfn, l. d. Húsavik
og Fjalla- breytingu
á gildandi lögum.
það mælti eins
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segja, að það væri móti lögum að löggilda
kauptún,
þar sem engin
verzlunarrjettiudi
væru veitt í eldri lögum.
Hann gæli þvi ekki
skilið, að uppástungan
kæmi I bága við hina
gildandi
löggjöf fremur en hver önnur uppástunga
um breytingu
á lögum.
Hvað það
snerti,
er þessi þingmaður
hefði sagt um
vegalengdina
og gæði veganna, þá vildi hann
enn benda
honum til bænarskrártnuar,
þar
væri skýrt tekið fram um það efni.
Milli
Húsavíkur
og Fjallahafnar
væri H.eykjaheiði,
og væru fullar ;, mílur milli næstu bæja
hvoru megin heiðarinnar.
Þessi Leiði væri,
IHO sem
áður vær] getið, ill yflrferðnr.
.og
opilega ófær, einkum haust og vor, og þegar
svo væri, yrði að fara kringum allt Tjörnnes,
og gæti hann sagt þingmanninum
það, að
fyrir utan hina fjarskalegu
vegalengd væri sú
leið lítt farandi nema um hásumar,
og lmð
jafnvel lausríðandi,
hvað þá heldur með klyfjar, og væri það sönn lýsing á þeirri leið, er
segði I vísu einni, að þar væru eigi «annað
en gljúfra-göug,
gil og brattir kambur» . Að
fara sjóleiðis
kringum
Tjörunes
væri hæði
afarlangur vegur ug illur sjór flesta Líma árs,
og lendingalaust,
að heita mætti.
Hann gæti
því eigi betur sjeð, en að full ástæða væri til
fyrir hið hefðraða þing, að sinna þessu nauðsynjamáli
hlutaðeiganda,
sem nú sem slæði
væru neyddir til að verja miklum hluta, eða
með öðrUIII orðum jafnaðarlega
12-16 dögum ár hvert af bjargræðistírna
sínum i þcssal' erfiðu og kostnaðarsömu
kaupstaðarferðir.
Eirikur
Kúld sagðist ætla, að enginn
tæki sjer það illa upp, þó hann væri eigi
sjerlega hlynntur þessu máli, og vonaði hann,
að það sigldi eigi betri byr, en hítt hið fyrra;
enda hefði sjer heyrzt Ilutningsmaður
sjálfur
drepa á nokkuð það, er ga·ti verið töluverð
ástæða móti beiðni þessari,
þar- sem eigandi
Fjalla mundi eiga á hættu,
að spillt væri
með því sel veiði og eggvarpi.
Hann hefði
líka heyrt eptir eigandanum
sjálfum, að hann
mundi
eigi leyfa þetta fyrir sitt leyti fyrir
minna en 3000 króna endurgjald.
Þetta alriði væri íhugunarvert
fyrír þingið.
í annan
stað væri enn öupplýst,
hvort höfnin
lægi

'I

eigi töluvert fyrir opnu hafi. Hann gæti eigi
heldur neitað þvi, að það væri enn eitt, er
hefði hneykslað
sig, nefnilega
það, að öll
nöfnin undir bænarskránni
væru skrifuð með
sömu hendi.
Hinn heiðraði
flutnlngsmaðnr
gæti máske frætt sig um þetta atriði.
Að
öðru leyti mundu
sumir norðanmenn,
CI' að
líkindum þekktu eins vellilog
flutningsmaðurinn,
vera í miklum
efa um,
hvort þetta
mundi nokkurt ráð, er hjer væri farið fram
á.
Ilann hefði sjálfur
talað við menn úr
(>ingeyjarsýslu,
er hefðu álitið þetta vitleysu
eina.
Helzta ástæðan,
er flutningsmaður
hefði fært Iii, væri hestaleyslð,
og yrði hann
að telja hana Ijellvæga,
þar sem hjer væru
kaupstaðir
á báða bóga.
Sjóleiðin kringum
Tjörnnes mundi heldur varla vera svo háska,leg,
sem hann hefði sagt,
Hann vissi tíl
þess, að fluttur hefði verið viðarfarmur
í heilt
limburhús
þessa
leið hjerna um árið, og
hefði tekizt mæta vel.
Hann ætlaði því lil
eiukls gagns,
að lengja umræðurnar
frekar
um þetta mál, heldur taka þegar fyrir kverkar
þess, þvi að þessi bæn væri sannarlega
óþörf.
Jón Hjaltalín sagðist þó ekki vera viss
um, hvort þessi bæn væri óþörf; það mundi
vera nokkuð öðru máli að skipta mcð þetta,
en með Þorlákshöfn,
og gæti vel verið, að
þetta mál ætli meðhald
skilið.
Einungis
vantaði
sig upplýsingu
um höfnina,
hvort
hún væri brúkieg, og bað hann flutningsmann
að fræða sig um það.
lJIutaðeigendum
gæti
verið mikill Ijellir í því, ef skip fengju að
sigla þar inn með nauðsynjavöru,
og tekið
aptur vörur landsmanna,
þegar
erfiðleikar
væru svo margir á að sækja Iii Húsavíkur,
eins og sagt væri.
Menn yrðu að gæta þess,
hvílíkur fjarska-kostnaður
væri samfara þessum erfiðu flutningum
á hestum,
og þegar
þeir þar að auki væru sára-fáir
í þessum
byggðarlögum.
Í'að væri að eins eitt atriði,
eins og hann hefði áður tekið fram, sem sjer
væri eigi ljósi, nefnilega,
hvernig höfninni
væri varið, og mundi flutningsmaður
gjöra svo
vel að skýra það.
Flutningsmaður:
[\leð þvi skorað hefði
verið á sig að segja,
hvernig
stæði á með
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nöfnin undir bænarskrá
þessari,
þá skyldi
hann verða við þeim tilmælum.
það væri
rjett hermt, að höndin væri hin sama á öllum nöfnunum,
og væri það ekkert undarlegt,
því þetta væri eptirrit; gæti hinn 2. þingmaður Þingeyinga
vitnað það með sjer.
Bænarskrá þessi hefði verið borin fram á fjölmennum sýslufundi {vor,
svo að varla mundi ástæða til að rengja hana.
Í'Ingrnaður
Barðstrendinga
hefði talið það sjóferðunum kringum Tjörnnes til ágætis, að viðarfarmur hefði
eitt sinn verið fluttur
af Húsavík norður {
Axarfjörð.
þetta mundi vera alveg salt, og
hefði enda þótt betri kostur að flylja hann
sjóveg en landveg;
en þetta dæmi sannaði
þó litið, hve ágætar væru sjöferðlr
þessa
leið.
Við það tækifæri,
er þingmaðurinn
hefði bent til, hefðu menn haft fyrir sjer
heilt sumar, og getað þannig valið úr heztu
dagana
og veðurhliðasta
kaflann.
þetta
dæmi hans gæti því alls ekkert sannað í
þessu efni.
Sjer þætti mikið gaman að vita,
hvar þingmaðurinn
fyndi hafnir á þessari
leið, er gott væri að hleypa inn á, ef á lægi,
enda hefðu menn þar cptlegu komizt { lifsháska.
Þannig væri það, að þó ein leið væri
farandi, væri engu að siður æskilegt, að geta
farið aðra betri og styttri leið.
i tilliti til
orða hins 5. konungkjörua
þingmanns,
vildi
hann að eins benda til bænarskrárinnar,
(og
las þá þingmaðurinn
upp þann katla hennar,
er um höfnina ræddi).
Líka væri það auðsjeð, er maður liti á uppdrátt Íslands,
að á
Fjallahöfn væri gott afdrep fyrir útnorðanvindi, er jafnast væri þar hvað hættulegastur,
og enda líka fyrir hafátt.
En að norðaustan
tæki Sljettan úr hafróti.
Eiríkur Kúld áleit vel til fallið, til að
stytta umræðurnar,
að skorað væri á einhvern
hinna lögfróðu manna, að láta meiningu sina
í ljósi um það, hvort mögulegt væri, að beiðni
þessi gæti fengið áheyrn hjá þinginu, meðan engin vissa væri fengin um það, hvort
eigandinn
mundi
gefa það eptir
af sinni
hálfu, og með hverjum kostum.
Flutningsmaður
sagði,
að eigandinn
væri hjer á þingl, og hefði hann aðvarað

hann um, að málið yrði nú rætt, gæti hann
því sagt til sfn, ef hann vildi. Enda gæti
hann eins gjört rjett sinn gildandi gagnvart
lausakaupmönnum,
sem
fastakaupmönnum,
sem að lögum mættu flytja vörur á þessa
höfn, eins og hverja aðra umhverfis landið. Nú
hefði hann ætlað, að á þeim tíma árs, er hjer
ræddi um, væri uppsigliug
þar skaðlaus, en
þótt hún nú væri skaðleg, þá væri eiganda
innanhandar
að gjöra rjett sinn
gildandi
gagnvart
hlutaðeigendum,
þótt lausakaupmönnum
veittist uppsiglingarleyfið,
eins og
farið væri fram á.
Stefán Eiriksson sagðist raunar vera ókunnugur þar nyrðra,
eins og fleiri þingmenn, er talað hefðu, en þó vlldi hann leyfa
sjer að taka fram eitt atriði, sem hann hálfvegis hneykslaðlst
á f frumvarpinu.
Leyfið
væri nefnilega
miðað við 7. júlí, og mættu
þannig
lausakaupmenn
eigi leggja þar til
hafnar fyrir þann tíma.
Hann {myndaði sjer,
að þetta yrði eigi hagfellt fyrir hlutaðeigendur; þeir yrðu eptir því að draga kaupstaðarferðir sínar fram undir slátt, og yrðu svo, ef
skip ekki kæmi á ákveðnum tíma, að rekast
langar leiðir til annara kaupstaða,
sem gæti
orðið þeim mjög mikið óhagræði, þar sem
aðrir færu vanalega í júnímánuði
i kaupstaðarferðir sínar.
Hann yrði því að álita þessa
ákvörðun óhagfellda fyrir hlutaðeigendur.
Að
öðru leyti ætlaði hann eigi að fjölyrða um
þetta mál.
Æ-geir Einarsson tók það fram, að enda
þótt bann vonaði, að hann væri eigi tillöguverstur um þessi mál, þá væri hann
nú f
nokkrum efa um, hvort hann ætti að fylgja
þessu máli; sjer þætti formið eitthvað óþægilegt, og mundi beiðnin
svona löguð varla
geta samrlmzt
verzlunarlögunum.
En nú
væri annað mál fyrir hendi, nefnilega um
löggildingu
Kópaskersvogar,
sem hann hiklaust mundi gefa atkvæði sitt, og ef þar yrði
löggiltur
verzlunerstaður,
þá væri má ske
Fjallahöfn óþörf.
þó vildi hann ráða deildinni til að setja nefnd { málið til að rannsaka form þess.
Flutningsmaður
sagðist
raunar ekkert
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hafa á móti nefnd, fyrst stungið væri upp á
þá tóku eigi fleiri til máls, og var gengþvi, þótt hann ekki gæti skilið, að þess þyrfti ið lil atkvæða í málinu, og var það fellt frá
við, eins og hann þegar væri búinn að taka 2. umræðu með 6 atkvæðum gegn 5.
fram, og þá mundi nægja að setja 3 manna
nefnd.

tillaga um löggildingu
(Flutningsmaður:
Löggildur
Köpaskersvog
1876.

XIV.
FRUMVARP
verzlunarstaðar
við Kópaskersvog
i Þingeyjarsý,lll.
Benidikt Kristjánsson,
1. þingmaður
þingeyinga).

verzlunarslaður
f þingeyjarsýslu

skal vera við
frá I. janúar

Á 22. fundi efri þingdeildarinnar
skýrði
forseti
frá, að Benidikt
Krisljáns~on,
fyrri
þingmaðnr
þingeyinga
hefði
afhent
sjer
frumvarp til laga um löggildingu verzTunarstcðor við Kópaskersvog í Þingeyjarsýslu,
og ljet hann út býta þvi meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
f efri deild alþingis.
Á 24. fundi efri þingdeildarinnar,
30.
dag júllmánaðar,
kom frumvarp til laga um
löggilding verzlunarstaðar
við Kópasl~ersvog
í Þingeyiars]}slu
samkvæmt
dagskránni
lil
fyrslu umræðu.
Flutningsmaður
(Benldikt Kristjánssnn]
sagðist ekki ætla að verða langerður um þetta
mál.
það hefði flest hið sama sjer til ágætis sem hið fyrra mál, sem sjer þó hefði
brugðizt.
þó gæti það nú máske verið, að
mönnum hefði þótt þar formið, sem það var
borið upp í, til fyrirstöðu góðum undlrtektum, og vildi hann óska, að mótmælin hefðu
eigi verið byggð á öðru.
Hvað nú snerti
vegalengdina
og örðugleikana,
þá væri miklu
meiri ástæða,
en nokkurn tíma áður, til að
löggilda kauptún við Köpaskersvog,
þar sem
uppástungan
um Fjallahöfn
væri fallin; því

að nú mundu Keldhverfingar
taka það úrræði,
að leita til Köpaskersvoger,
sem mundi þeim
töluvert ljetIbærara
en að sækja lil Húsavíkur.
Þórður .Jónasson kveðst geta öllu fremnr verið meðmæltur
löggildingu
við Köpaskersvog.
því þeir, sem bygj!ju í Núpasveit,
væru miklu lakar settir
en Keldhverflngur;
vegurinn
væri töluvert
lengri frá þeim til
Húsavíkur;
þeir þyrftu líka að fara aptur og
fram yfir Jökulsá.
Til Raufarhafnar
væri
IIka vondur og langur vegur, o~ þar væri nú
verslun að leggjast niður, nema ef þar kæmu
spekúlantar,
og væru því hlutaðeigendur
miklu
lakar staddir.
En meinið væri, að hjer "æru
engar
vörubyrgðir , eða sáralitlar,
því að
sveitin væri lítil og fátæk, svo hann ætlaði,
að enginn kaupmaður
rjeðist í að selja þar
kauptún,
og þess vegna væri það mjög ólíklegt, þó leyfið fengist,
að nokkur mundi
stofna þar verzlun, og þvi varla farandi á 110t.
Flut?lingsmaður
kvaðst ætla, að hinn
háttvirti l. konungkjörni
þingmaður
væri eigi
svo kunnugur
norður þar, sem hann ljeti.
Hann hefði verið hræddur
um,
að engar
vörubyrgðir
mundu verða fluttar til verzlunar
við Kópaskersvog,
Fyrst væri þá það, að
Núpasveit 'læri eigi svo fátæk, sem hann
hefði sagt; þar væru margir efnamenn
innan
um sem annarstaðar;
svo mundi það og eigi
heldur verða Núpasveit
ein, er þangað sækti,
ef verslun kæmist
þar á; meiri hluti Axarfjarðar og þar með Kelduhverfl mundi sækja
þangað; því að Keldhverfingar
gætu þá farið
sjölelðls á sknkk yfir fjörðinn,
ltÓ illt væri
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þar til skipa.
8"0 væri og hitt, að þó hjer
væri beðið um kauptúnsrjettlndi,
þá væri
eigi þar með sagt, að endilega
þyrfti að
byggja þar þegar
I upphafi,
þvi að menn
mundu
fullkomlega
geta Ifka þáð, að þar
kæmu lausakaupmenn með vörur, enda byrjaði verslun cptast nær á þann hátt.
Ekki
mundi heldur svo mjög að óttast af hvorugri
hálfu, landsmanna
nje kaupmanna,
að þeir
mundu fara að hlaupa á sig I þessu efni.
lslen dlngum væri eigi vanur að þykja nýi
varningurinn
beztur,
og kaupmenn
mundu
svo hyggnir, að setja eigi fasta verzlun þar,
er þeir sæju fyrir, að engin mundi verða
aðsókn in.
Jón HjallaNn sagði, að í þessu máli og
ððrum sams konar væri einn hlutur öyflrvegaður.
Væru ekki t. a. m. margir
staðir á
landi hjer, hvar óskandi væri, að hafnir væru
fyrir, ekki einungis til að flytja út fl'á vörur,
er nú tiðkuðust,
heldur og til að flytja út
frá hvað eina, er finnast kynni hjer eptir, og
gæti orðið landinu til ómetanlegs gagns. Væri
sannarlega hart að standa á móti því, að það
yrði flutt með hægara móti.
Til að skýra
þetta vildi hann taka það fram, svo sem til
dæmis, að árið 1851 hefði hann verið sendur norður
til að skoða brennisteinsnámana
við Reykjahlíð.
Bóndinn, sem þar befði verið þá, hefði haft 'ýmsa steina,
þar á meðal
einn stein, er hann hefði þegar sjeð að hefði
verið járnsteinn ; hann hefði fengið steininn
hjá bónda, og nú væri hann á safni í Kaupmannahöfn,
og hefði þar verið skoðaður af
bezta steinafræðing.
sem hefði sagt, að í
honum værl 80% af hreinu og bezta járni.
Hann hefði síðan spurt bónda,
hval' steinn
þessi hefði fundizt, og hefði bann viljað fullyrða, að bann hefði Iundizt í rjettarvegg
einhvetstaðar
í Kelduhverli,
og mundi þar vera
gnægð at [árnstela].
Þetta tæki hann sem
dæ m i I þvI skyni að sýna, að vert sje að
IjeUa ryrir að flytja þess konar arðs amar steinategnndlr og mineralia
til sjávar,
ekki siður
en að styðja að flutningum yfir höfuð. Rann
yildi þvi mæla fram með þessu máli j því að
þa~, sem belzt hefði slai)ið f vegi fyrir slík-

um fyrirtækjum,
væri hafnaleysi
og vegalengd, einkum nú, þar sem hestleigan
væri
orðjn S\'O atarhá.
Hann yrði að minna þingmenn á, að ekki ætti heldur við að hafa
«Vandskræk s , sem menn svo kölluðu, fyrir
sumum nýju höfnunum ; það væri allt annað,
þó menn ekki vildu mæla fram með Svörtuloptum eða þess konar stöðum.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var gengið til atkvæða I málinu
og samþykkt með 9
atkvæðum, að það gengi til 2. umræðu.

ÖNNUR

UMRÆÐA

í efri deild al þingis.
Á 26. fundi efri þingdeildarinnar,
2. dag
var frumvarp til laga um lðggildingu
verz7unul'staðm' við K ópasl,ersvog
í Þingeyjarsýslu samkvæmt
dagskránni
tekið
fyrir til annarar umræðu.
Eiríkur Kúld sagðist nú ætla að tala
fáein orð í þessu máli.
Hann herðl :ekkert
talað I því við 1. umræðu, með þvi að hann
hefði þá eigi verið búinn að kynna sjer nægilega málavöxtu,
Nú hefði hann nokkrar athugasemdir
að ~jöra,
er snertu mál þetta,
og mundi
flestum
deíldarmönnum
þær eigi
vera fullkunnar; vildi hann því drepa stuttlega
á þær,
og mundi hinn heiðraði flutningsmaður leiðrjetta,
ef nokkuð væri mishermt.
Sjer hefði nefnilega verið sagt af kunnugum
mönnum,
að undirrótin
til þessarar bænarskrár mundi vera sú, að mlsjáfnlega
befði
þótt ganga með verzlun á Raufarhöfn,
og að
þar væru litlar vörubyrgðir.
En nú slæði
þetta til bóta, þar sem á Raufarhöfn
stæðu
hús til boða, er kaupstjóri
Gránufjelagsins
mundi kaupa, til að hefja þar verzlun.
En
ef löggiltur
yrði þvi verslunarstaður
við
Kópaskersvog,
mundi honum ekki gefa dottið I hug, sem von væri, að hefja fasta verrlun á Raufarhöfn.
Að öðru leyti gæti vel
verið, að mönnum kynni að þykja æskilegt,
að fá löggiltan veraluuárstað
við Kópasker!!vog, en það yrði þá að vera mögulegt.
Nú
hefði hann lesið bænarskrána
með athygli,
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og eptir henni gæti hann eigi sjeð ~nnað,
en að það væri öldungis ómögulegt.
I bænarskrá þessari stæði, og væri það víst talinn
stór kostur, að innsiglingin inn á vog þennan
væri 200 faðma breið.
Nú mundi öllum, er
minnsta skynbragð bæri á sjómennsku,
koma
saman um, að engu hafskipi væri fært að
«krydse» inn á svo þröngu sviði.
þegar nú
væri inn komið á höfnina n væri fullra (I!) sjö
álna dýpi n,
Nú vissu allir, sem nokkuð
þekktu til, að hvað lítil hika sem væri, þá
hjyggju þau skip niðri,
sem að eins ristu
10 feta djúpt.
Enn væri það talið Iii gildis,
að þar væri bezti sandbotn ; það væri með
öðrum orðum, ómögulegur
botn.
Allir vissu,
að leirbotn
útheímtist
til akkerisfeslu.
Svo
vildi hann að endingu leiða athygli manna
að því, hvort ekki mundi standa líkt á hjer,
og með Fjallahöfn.
Að minnsta kosti gæfi
nafnið •.Kópasker»
slíkan grun um, að þar
mundu vera selalagnir
nógar, o. s. frv. Af
þessum ástæðum virtist sjer,
að athugavert
væri fyrir þing deildina, hvort hún ætli að láta
mál þetta ganga lengra, en nú væri komið.
Flutningsmaður
tók þá fram, að þingmanni
Barðstrendinga
mundi
raunar
vera
inuanhandar,
að fá upplýsingar
um það, er
hann hefði drepið á síðast I ræðu sinni, því
að umboðsmaður
jarðar þeirrar, er Köpaskersvogur heyrði undir, væri á þingi.
Fyrir sitt
leyti efaðist hann um, að þar væri nokkur
kópaveiði, enda væri opilega svo, að örnefni
svöruðu eigi til nafns síns.
Hann kvaðst
fúslega játa það, að hann væri enginn sjómaður, og mundi þingmaður
Barðstrendinga
treysta því. En á hinn bóginn
yrði hann
aptur að játa, að hann gæti eigi gjört svo
skarpan mun á þjettleika sandbotns
og leirbotns, að hann gæti álitið sandbotninn
þeim
mun verri en leirboln fyrir akkeri, sem þingmaðurinn hefði talið óyggjandi.
Hvort skip
þau, er tíðkuðusl í kaupförum,
mundu höggva
niður á þessu dýpi, er hjer ræddi um, mætti
má ske fá betri upplýsingar
um.
En hann
yrði þó þegar að minna þingmanninn
á, að
hjer væri um vog að ræða, er engin sjávaralda kæmist inn á. Í bænarskránni
stæði, að

I vogurinn
væri að sunnan
takmarkaður
af
hraunlanga
og að norðan og vestan af alllöngum skergarði.
þetta
hamlaði
þvi, að
stórsjór næði þar að brjótast
inn.
Vel gætl
það verið,
að Núpasveitarrnenn
yrðu eigi
taldir með beztu sjómönnum,
en þó mundi
þeim fullt eins vel kunnugt um, hvernig hagaði til við Kópaskersvog,
eins og mönnum
vestan af landi, þótt góðir sjómenn
væru.
Hvað það snerti,
er þingmaður
Barðstrendinga hefði sagt um Raufarhöfn,
þá vissi hann
eigi að visu, hversu sterkar hvatir þingmaður Barðstrendlnga
hefði til að skjóta þvi atriði hjer inn i. En væri bann á annað borð
blynntur Gránufjelaglnu.
þá væri það óheppilegt af honum, að ætla því þar stað til verzlunar, þar sem hann hefði þó játað, að þar
mundi engin vörunægð
flytjast
að, og lítil
aðsókn
vera.
Sjer þætti og undarlegt,
að
þingmaður
Barðstrendinga
væri Iröðart um
þetta atriði en hann; að minnsta kosti hefði
kaupstjérí
Gránufjelagsins
ekki mlnnzt einu
orði á þetta við sig, og hefði það þó óneitanlega legið nær.
Hann yrði yfir höfuð að
minna þingmenn
á, að hjer væri að tala um
að losa höpt þau, er hingað til hefðu verið
að meini
búendum
lands þessa.
það væri
skylda þingsins að stuðla að því, enda hefði
það enga ábyrgð á því, þótt þess konar leyn
eigi væri notuð.
Sjer virtist hyggilegra fyrir
þingið, að reyna eigi til að gjörast formyndari landsmanna
eða kaupmanna
í þessu efni,
heldur láta það vera á valdi búanda sjálfra
og kaupmanna,
hvar þeim þætti bezt við eiga,
að skip sigldu að landi, einungis ef stjórn
landsins sæi um, að tollar þeir væru greiddir, er greiða ætti.
I1ann skyldi ekki heldur
vera því mótfallinn,
að skipum yrði gjört að
skyldu, að sigla fyrst til kauptúna
þeirra,
sem nú væru, til þess að greiða toll af þeim
vörum, sem toll á að gjalda ar að lögum,
svo því opinbera yrði ekki gjört óhægra um
vik I tollheimtunni.
Sjer þætti það annars
undarlegt,
að þeir, sem þekktu, hversu hagaði til hjer á landi, skyldu með köldu blóði
geta staðið á móti óskum og bænum fjölda
manna um þau efni, er gætu orðið hlutað-
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elgendum til mikils hagnaðar, en hrorkl landinu í heild sinni, nje nokkrum einstökum
íbúum þess til nokkurs meins.
Hann sagðist
þvi verða að bera það traust til hinnar heiðruðu deildar, að hún ljeti málið ganga til 3.
umræðu, án þess að hlaupa eptir hinum og
þessum frjettum, sem mönnum má ske eigi
væri ljóst, hversu áreiðanlegar
væru.
Torfi Einarsson sagðist einungis ætla að
geta þess í sambandi
við upplýsingar
þær,
er þingmaður
Barðstrendinga
herði verið að
gefa deildinni,
að sjer virtist bezt við eiga,
að efri deildin sýlllaði eigi' mikið með slíkar
upplýsingar,
enda ætti málið fyrir sjer að
ganga til neðri deildarinnar,
og þar væru
menn, er án efa væru þvi bezt vaxnir, að
gefa skýringar á þessu máli, er við þyrfti.
Ásgei,. Einarsson sagði, að segja mætti
um þingmann Darðstrendinga,
að «ekkl bregði
maður vana stnum-.
Hann hefði vist þótzt
ætla að stytta umræðurnar
með þessum upplýsingum sinum, en sjer hefði sýnzt hann
miklu fremur vera að leika sjer með að lengja
þær. Hann hefði talað um, að sundið væri
or mjótt,
nefnilega
200 faðmar.
En sjer
þætti þá gaman að vita, hvað hann slagaði
sig inn á Eyrarbakka,
sem honum hefði þótt
svo ágæt höfn um daginn, eða inn á fs afjörð, Flatey og Stykkishólm;
ekki væru þar
sjerlega
víðar innsiglingar.
Svona mætti
eyðileggja hvert mál, eins og um daginn þorlákshöfn, en þingmenn mæltu reiða sig á, að
það mál kæmi aptur betur undirbúið til þingsins; mundi þá leiðast f ljós, hvað satt hefði
verið sagt í þvi ar sumum nú. þar sem sami
þingmaður hefði talað UM, að dýpið (7 álnir)
væri eigi nóg á Skerjasundshöfninni,
þá ímyndaði hann sjer, að æðl-svolgur
þyrfti að
vera til þess, að skip það, er risti 9 fóta,
hjyggi niður.
Nú væri líka sandbotn,
og ætti
þá hættan að vera enn minni, þó niður næmi.
Að öðru leyti vildi hann ekki eyða mörgum
orðum um mál þetta að sinni, en vonooi að
eins, að deildin ljeti ekki einstaka menn telja
Iljer hughvarf.
Vildi hann þvi, að málið
gengi þegar til 3. umræðu.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá

samþykkt með
til 3. umræðu,

9 atkvæðum,
að málið gengi
án þess nefnd væri kosin.

þRIÐJA UMRÆÐA
I efri deild alþingis.
Á 28. fundi efri þingdeildarinnat,
4. dag
var frumvarp
til laga uni
löggildingu. tJerzlunarstaðar
við Kópaskersvog í Þingeyjarsýslu.
samkvæmt
dagskránni
tekið fyrir til þriðju umræðu.
Flutningsmaður
sagði, ,að nóg mótmæli
hefðu þegar komið á móti máli þessu,
og
þó að hann að vísu fmyndaði sjer, að þingið
hefði álitið þau Ijettvæg,
kvaðst hann þó
ætla að fara fáeinum orðum um þau.
það hefði verið sagt, að Gránufjelaginu
væri það óhagfellt, ef I\ópaskersvogurinn
yrði
löggildur ; hvort forstjóri fjelagsins áliti svo,
kvaðst hann ekki ætla að fullyrða.
Það væri
reyndar salt, að fjelagið hefði keypt húsin á
Raurarhöfn,
en hvort að það væri til þess,
að selja þar fasta verslun,
eða flytja ætti
húsin inn á Oddeyri,
um það væri sjer ókunnugt; en þó nú 8\'0 væri, að einn maður
eða eitt verzlunarfjelag
áliti það sjer í óhag,
að löggilda Köpaskeríð
sem verslunarstað,
þá þyrfti og ætti þó þingið ekki að taka það
til greina,
þar sem hagur almennings
væri
hins vegat.
þá hefði verið sagt, að höfnin
væri of grunn, þar sem hún ekki væri nema
7 álnir við fjöru.
En hann hjelt, að þau
skip, sem kæmu á Norðurland .með vörufarma,
varla mundu rista meira en 10 fet, og þá
væru þó 4 fet eptir.
það væri nú auðvitað,
að þetta væti ónógt, ef það væri fyrir opnu
hafl, þar sem mikið sjávarrót væri, þvi að þá
mundu skipin höggva niður,
en hjer væri
öðru máli að gegna, þar sem böfnin væri svo
innilukt
af skergarði,
að það jafnvel hefði
verið hatt sem mótbára
móti
löggildingu
verzluoarstaðar
þar, að tnflsiglingin
væri of
þröng. Þá hefði það verið ein métbáran,
að
sandbotn væri á höfninni,
og mundi hann
ekki halda akkerum, en hjer
væri aðalatriðið að vita, hvað meint væri með sandbotnl,
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og þetta yrði dgi
gjiirl nema með því að
rannsaka
jarðarefni
það,
sem á botninum
V'Ni. Benti hann til, að smergelkynjað
og
kalkblundið jarðefni væri kallað sandur; þannig var i talað um smiðjusand
og stnupsand,
sem vissulega væru samfelld jarðefni.
Fjórða
mótháran
hefði það verið, að innsiglingin
væri of þröng, þar sem hún ekki væri nema
200 faðmar. l'að gæti vel verið, að þetta væri
of þröngt, ef nm fjtirn væri að ræða, en hjer
væri eingöngu
að tala Ilm hlið, og þá tæki
str ax höfnin við. Hann kvaðst
einnig geta
bent á miklu þrengri innsiglingu,
t. a. m. á
Huufarhöfu,
þar sem hún ekki væri nema 2
--3 sklpslengdir,
og svo á Hrútafirði
við
Hrútey.
Loks vildi haun þá fastlega vona, að
þingdeildin
eigi tæki til greina þessar mótbarur, el' fram hefðu komið, en samþykkti
nú þegar, að Kópaskersvogur
skyldi vera löggildur verzlunarstaður.
Eiríkur
Kllld
sagði,
að hinn heiðraði
flutningsmaður
væri svo vongóður
um mál
sitt, að líklega mundi það veru óþarfi fyrir
sig', að elta það lengur.
Hann væri nú, eins
og allir vissu, alrlre i hlynntur
þessum smákaupstöðum,
og kysi hann heldur,
að hver
vik væri lögleidd, en að dyngja svona að ástæðulausu
inn á þingið
hverri beiðninni af
annari nm löggildingu
ónauðsynlegra
verzluuarstaða;
hann hjelt, hvað þetta mál snerti,
að varlegt mundi vera að fara eptir öllu því,
sem hinn heiðraði flutningsmaður
hefði sagt,
því sumt af því væri í sínum augum á mjög'
litlu byggt, t. a. m. það, sem hann hefði sagt
nm innsiglinguna,
yrði nú eigi sannað nema
því að eins að hann kæmi með kort yfir
höfnina;
en það kallaði hann sorglegt
að
löggilda höfn , sem væri ómöguleg,
af því
hún eigi væri nema
14 fela djúp,
þvi að
hlaðið skip, sem risti nokkuð að mun, svo
sem tO fóta, hlyti að höggva þar niður,
ef
nokkur alda kæmi, og þó skipin væru sterk,
væru þó stelnarnir
í botninum
harðari,
því
úr því botninn væri sandbotn,
væri ekki óIIklegt,
að steinar stórir væru þar líka; svo
væri það og alveg
ósannað , að skip eigi
gæti rekið þar upp, heldur
öllu líkara að

~V() væri,
því ha-nurskráin
bæri með sjer, að
þar væri ekki góður botn til akkerisfe stu, og
kannske þá lent í urð, og mölbrotnnð.
Hann
vildi loks geta þess, að hann hefði talað við
skipstjóra
og kaupmann,
og hefðu þeir báðir
sagt, að lilt hugsandi
væri, að «assurnncefengist á þá höfn, er eigi væri nema 14 fela
djúp.
Annað mál væri það, ef mönnum væri
svo umhugað
um, að geta sem fyrst notað
löggildingn skipstrandalagunna,
og þess vegna
löggilJa þennan stað,
en sjer væri of mjög
annt nm heiður þingsins
til þess,
að geta
ætlnð því slíkt, og vonaði hann því, að málinn yrði eigi gaumur gefinn;
að öðru leyti
kvaðst hann eigi mundu fara fleirum orðum
um þetta mál.
Ásgeir Einarsson sagði,
að hinn háttvirti varaforseti
hefði sagt,
að honum væri
annt um heiður þíng sins,
en hann væri þá
líklega búinn
að gleyma því, hvernig farið
hefði hjer um daginn, að deildin hefði samþykkt tvo verzlunnrstnði,
en fellt hinn þriðja
af þeim ástæðum,
er eigi hefðu verið snnnar, og mættu saklausir
sem sekir bera vanvirðuna
af ósamkvæmni þessari,
meðan alþingistíðindin
væru órotin, og samt liti nú
svo út, sem halda ætti því áfram, en hann
kvaðst vona það, að þingdeildin væri nú orðin svo fær um að dæma um þetta mál, að
hún eigi ljeti mótbárur
þær, er komið hefði
verið með, hafa hin minnstu áhrif á sig.
I
Forseti kvaðst þá, fyrst
eigi tóku fleiri
til máls,
vilja bera frumvarpið
upp til atkvæða, og var það þá samþykkt
með 9 atkvæðum gegn 2.
Kvaðst forseti þá mundi
afgreiða frumvarpið til neðri deildarinnar.

FYRSTA

UMRÆÐA

í neðri deild

alþingis.

Á 30. fundi neðri deildar
alþingis,
G.
dag ágústmánaðar
var samkvæmt
dagskránni
tekið til fyrstu umræðu frumvarp
til laga
mn liiggildingu
K ópasl,ersvogs íÞingeyjarsýslu
til 'uerzlunaretaðar,
og bafði þVÍ verið út
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býtt meðal
þingdeildarmanna
á 2U. fundi
deildarinnar,
5. dag ágústmánaðar.
Einar Ásmundsson
kvað sjer falla það
illa, að verða að tala gegn bænarskrá
úr sinu
eigin bjeraði, Í'Ingeyjarsýslu,
en þó hlyti hann
að gjöra það í þessu máli; það hefði gengið
fram af sjer, að leitað skyldi löggildingar
á
2 höfnum { viðbæti við þær tvær, sem áður
væru,
i svo litlu umdæmi,
sem Norðurþingeyjarsýsla
væri, þar sem I>jóðólfur, er út
kom { gær, hefði sagt, að nú væru að eins
tveir prestar.
þetta mundi
líka vera satt,
og það væri eitthvað
undarlegt
hlutfall,
að
hafa tvo presta en fjögur kauptún í njeraðinu.
Á þessa
tvo eldri löggiltu verzlunarstaði, Raufarhöfn
og Þórshöfn
væri svo lítil
aðsókn,
að fyrir mörgum árum hefði föst
verzlun á Haufarhöfn
lagzt í eyði fyrir aðsóknarleysl.
Hann kvað það hafa verið takandi í mál að löggilda aðra þeirra,
Fjallahöfn, en hjer væri eigi nema hafnarleysi
að
löggilda við Kópasker, og hefði sjer brugðið
kynlega við, að efri deild skyldi hafa fellt
Höfnina, en samþykkt að löggilda hafnarleysið
við Kópasker.
Beiðendur
hefði líklega aldrei
ætlazt til þess, að fá löggilt hafnarleysi
þetta
við Kópasker,
en þeir hefðu ímyndað sjer, að
þeir fengju heldur Fjallahöfn
löggilta,
ef þeir
bæðu jafnframt um, að þessi svo kallaðu höfn
við Kópasker yrði löggilt,
þvi þingið mundi
naumast
fella nema
annað
frumvarpanna.
Tíl þess að hafskip hefði lagzt á Köpaskersvog, væru líklega engin dæmi; þiljuskip ábyrgðarflelagstne
eyfirzka legðist aptur á móti
opt á Fjallahöfn.
og kvaðst hann vita um
þetta af dagbókum
formanna
á skipum rjelagsins, er hann hefði allar lesið frá hverri
vertíð, síðan fjelagið
var stofnað, og væru
skip þessi milli 30 og 40.
Hann sagðist
jafnvel vera sannfærður
um, að ef nokkur
þiljuskipsformaður
hefði lagt skipi sinu við
þetta Kópasker að nauðsynjalausu,
þá mundi
stjórn
ábyrgðarfjelagsins
hafa fundið sjer
skylt að láta hann fá áminningu
fyrir það.
Hversu djúpt væri þá hafnarleysi
þetta? Bænarskráin segði:
,,14 fet og sandbotn ", en
þetta væri langt of grunnt fyrir hafskip ; vog-

urinn væri fyrir opnu hafi, og botninn laus
sandbotn
og illur.
Og hversu færi, ef þetta
frumvarp næði samþykki?
Fyrir þingið hefði
það þær afleiðingar,
að flestir mundu
hrista
höfuðið yfir því, en þetta gjörði nú máske
eigi mikið til, en miður heppilegt
væri það
þó ætíð, að fella Fjallahöfn,
en samþykkja
Köpaskersvog,
sem eigi lægi nema 3 mílur
frá Raufarhöfn.
Fyrir beiðendur
sjálfa gæti
slíkt varla haft góðar ufleíðingar,
og ef sjer
hefði verið kunnugt um þessa beiðni,
áður
en hann hefði farið til þings, þá hefði sjer
verið hægt að taka með sjer að heiman allt
eim auðmjúkar
bænarskrár
frá bændum í því
byggðarlagi
til stjórnar
Gránufjelagsins
um
að byrja fasta verzlun á Raufarhöfn,
en líklegt væri, að Gránufjelagið
hikaði sjer fremur við að stofna þar fasta verzlun,
ef siglingaleyfi á Kópaskersvog
yrði gefið, því þó
ótrúlegt væri, að nokkur
kaupmaður
sendi
skip að Kópaskeri,
þá væri þó hugsanlegt,
að einhver,
sem skaða vildi Gránufjelagið,
gæti orðið til þess, að leggja mikið i sölurnar til þess, efverða mælti, að eyðileggja verzlun þá, er fjelagið kynni að stofna á Háufarhöfn; hvort það gæti lekizt, vissi hann eigi,
en hann vildi að svo mæltu ráða deildinni
til þess að fella frumvarpið
nú þegar við
1. umræðu.
Tryggvi Gunnarsson
kvaðst vilja skýra
frá skoðun sinni, af þvi mál þetta væri sje,'
nokkuð kunnugt,
og þætti sjer þó leitt að
verða að taka í þetta mál, eins og hann eptir sannfæring sinni hlyti þó að gjöra. í raun
og veru væri hann hlynntur,
að löggildingar
verzlunarstaða
fengjust sem víðast, og greitt
væri sem mest fyrir aðflutningum
manna, en
hvað þetta mál snerti, þá gæti hann ekki verið því meðmæItur,
af þvi hann áliti, að verzlunarleyfið yrði hlutaðeigendum
meira til skaða
en vinnings.
Verzlun
á Raufarhöfn
hefði
lagzt niður fyrir nokkrum árum,
sem hjeraðsbúum
væri mjög annt um að fá setta á
stofn aptur, en enginn mundi verða til þess,
ef löggiltur
væri staður
fast við hliðlna.
Melrakkasljetta
væri nes eða skagi norðast á
landinu;
austan á því væri Raufarhöfn,
og
32lfo
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að vestan, og ekki löng leið á milli.
Að hvorum þessum stað gætu ekki aðrir sótt
verslun, en þeir, sem búa milli Tjörnness og
Langaness ; væri það beina leið nálægt 2
þingmannalelðlr;
á þessu svæði væri liðugt
200 búendur
og sumir heldur efnalitIir; af
þessum mælti telja 50, sem ættu ekki óbægra
með að sækja, ýmist að Húsavík eða Vopnafirði. Af þessu væri nú auðsætt, að á þessu
fámenna og strjálbyggða svæði gæti ekki
þrit1zt nema einn verzlunarstaður,
og væri þá
um að velja, hvor staðurinn væri hentugri;
fyrir silt leyti hlyti hann að álíta, að Raufarhörn væri hentugrí en Kópasker; höfnin þar
væri góð, þó verzlun væri nú Itigð niður,
af því hún hefði eigi getað borgað sig. Þegar menn nú áttuðu sig á þessu, að eigi gæti
þrifizt nema einn verzlunarstaður,
og á því,
að Raufarhöfn væri hentari,
þá væri ástæða
til þess, að láta þetta mál eigi ganga til 2.
umræðu.
þó hann eigi hefði viljað tala um,
hver hjer ætli hlut að máli, þá hlyti hann að
gjöra það, af því minnzt hefði verið á Gránufjelagið, bæði hjer og í efri deild. Hann
vildi taka það fram, af því menn kynnu að
álíta, að hann liti eigi hlutdrægnisláust
á
málið, að skyldi litið á málið með hag Gránufjelagsins fyrir augum, þá væri hann hlynntur löggildingunni,
til þess að fjelagið svo
síðan gæti halt það fyrir ástæðu, ekki að byrja
fasta verzlun á Raufarhöfn.
Enn væri athugandi, að þó margir stæðu undir bænarskránni, væru þeir flestallir fyrir vestan Sljettuna, og mundi eins hægt að safna bænarskrám austan við Sljettuna, er færu fram á,
að verzlunin væri á Raufarhöfn fremur en
við Köpasker ; svo bænarskráin sannaði ekkert um vilja þeirra allra, er hlut ættu að máli.
Kvaðst hann þvi vilja ráða frá því, að þingið
ljeti málið ganga til 2. umræðu.
Snorrt Pálsson kvaðst í málefninu samdóma sessunaut sinum, en eigi í því, að
Gránufjelagið hefði skaða ar, ef Köpaskersvogur yrði löggiltur,
Hann taldi þessa höfn
ófæra; það væri að sönnu, samkvæmt skýrslu
beiðandanna,
ekki nema tvennt að henni,
nefnilega að ömöguleg! væri að komast inn
Kópasker

á hana og ómögulegt að liggja á henni. Að
sunnanverðu væri Brekkusker og annar skergarður að norðanverðu, en eigi breiðara sund
á milli en 200 faðmar, og væri það engin
innsigling, þegar eigi byrjaði vel og slaga
þyrfti. því væri við barið, að þar kæmi eigi
hafsjór, en hafsjó þyrfti eigi til þess, að
skip, sem risti 1. a. m, 10 fet, steylti á grunni
á J 4 feta dýpi. Þar væri enn fremur sagt
að væri sljettur sandbotn, en það vissu allir
væri eigi bið bezta meðmæli, því af þrem
tegundum,
leirbotni, flúðum og sandbotni,
væri hann talinn versti botn, enda þekktu
allir, að sandbotn hjeldi engu akkeri.
Af
þessum ástæðum gæfi hann atkvæði sitt á
móti frumvarpinu án tillits til gagns eða vilja
beiðanda, einungis af þvi hann áliti samkvæmt
lýsingu beiðandanna sjálfra, að höfn væri þar
ómöguleg.
því næst var frumvarpið fellt frá annari
umræðu með O atkvæðum gegn 8, en með
því IlÚ atkvæðagreiðsla þótti óglögg, var við
haft nafnakall og sögðu:
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••Já"
Benidikt Svelnsson,

Eggert Gunnarsson,
Einar Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Iljálmur Pjetursson,
Jón Sigurðsson,
Páll Pálsson bóndi,
þérarlnn Böðvarsson,
þorlákur Guðmundsson.
« Nei"
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
Guðmundur Ólafsson,
Ísleifur Gíslason,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Trygg..:i Gunnarsson,

-Nei"
I'órður þórðarson,
þorsteinn Jónsson;

og var frumvarpið
kvæðum gegn 9.

þannig

fellt með

13 at-

XV.
FRUMVARP
til laga um einkarjett á íslandi.
(Flutningsrnaður-: Ásgeir Einarsson, 1. þingmaður Húnvetninga).
1. grein.

Landshöfðinginn

yfir Íslandi veitir einka-

leyfi.
2. grein.
Einkaleyfi veitist á ábyrgð sækjanda.
3. grein.
Innlendir menn allir, er náð hafa lögaldri, geta öðlazt einkarjett, svo og útlendir
menn, en þó eigi þeir síðar töldu lengur en
í 5 ár.
Einkaleyfi skal' veita fyrir það, er hjer
er talið:
a. Fyrir allar nýjar uppgötvanir, er nytsamlegar eru við hvers kyns störf eða iðnir,
íþróttir og verknað, hvort heldur það eru
verkfæri eða önnur áhöld, svo og fyrir
skrautgripi.

undir staflið a, að kjósa, hvort hann vill
heldur hafa einkaleyfið í 15 eða 20 ár, sama
gildir og um það, er talið er undir hinum
öðrum stafliðum.
5. grein.
Um þann tíma, er einkaleyfið til tekur,
má enginn búa til, út breiða nje selja eða á
annan hátt nota uppgötvanir, hugmyndir eða
það annað, er til er tekið I 3. grein og
einkaleyfi er veltt til, utan sá lofi, er einkaleyflð á.
Brot gegn þessu varðar sektum frá 1000
til 2000 kr. eptir málavöxtum;
helmingur
sektafjárins fellur í hinn íslenzka landssjóð,
en hinn helmingurinn lil þess, er einkaley6ð á.
6. grein.
Sækja skal um einkaleyfið brjetlega til
landshöfðingja, og skal brjefinu fylgja greinileg lýsing eða skýrsla um það, er söu er
um einkaleyfi fyrir; skal skýrslunni fylgja
hæfilegt nafn hlutarins, svo og uppdráttur
eða sýnishorn af þvi, er einkaleyfi er æskt
fyrir, ef þvi má við koma.
Skýrslur þessar
skal landshöfðingi geyma í sjerskildu safni,
og má þær engum sýna fyrri, en einkaleyfið
er gefið út •.
Skylt er landshöfðingja
að hafa veitt
einkaleyfið innan 4 vikna frá því, er um það
var sótt.
7. grein.
Einkaley6srjelturinn
telst frá þeim degi,
sem einkaleyfið var gefið út.

b. Fyrir að finna upp nýjar aðferðir, er annaðhvort flýta fyrir hvers kyns þarflegum
störfum eða bæta þau, svo og fyrir að
auka eða bæta afurðir láðs eða lagar,
iðnaðar eða verka.
e. Fyrir að flytja til íslands og útbreiða um
landið nytsöm verkfæri, áhöld eða aðferðir.
d. Fyrir mikilsverðar endurbætur á verkfærum, áhöldum eða aðferðum, þótt áður
sjeu kunnar annarstaðar.
4. grein.
Einkaleyfi til að nota það, sem til er tekið í 3. grein staflið a, skal vera 15 til 20 ár,
fyrir það, sem nefot er undir staflið h, 10
til 15 ár, og fyrir það, er talið er upp und8. grein.
ir staflið e og d, 5 til tO ár.
Nú deyr sá, er einkaleyfi á, áður en
Rjett er hverjum innlendum manni" er
sækir um einkaleyfi fyrir það, er talið er einkaleyfi hans er þrotið, og gengur það þá
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sinni röð til að leggja fram það, er hann
að erfðum,
sem hver önnur eign til þeirra,
hefur til almenningsheilla.
En þetta verður
er rjettir eru lögarfar hins látna.
með því, að ábyrgjast þeim sem reglulegasta
Einkaleyfi má sá, er hefur, selja öðrum,
umbun fyrir starfa sinn og fyrirhöfn, en þessu
hvort heldur til eignar eða leigu.
9. grein.
hefur hjer hjá oss eigi verið mjög gælt hingFyrir að fá einkaleyfi
skal þegar við að til, en nú er kominn tími til þess. Flestar nýjungar eiga fremur erfitt uppdráttar
hjá
móttöku leyfisbrjefsins
greiða í hinn íslenzka
landssjóð,
svo sem nú skal mælt:
oss, og þótt einhver fyndi upp eitthvað nýtt,
Fyrir 5 ár 50 kr., fyrir 10 ár t 00 kr.; er gæti ve ilt honum ríkulega atvinnu, ef hann
ef einkaleyfið er lengra, þá skal fyrir næstu mætti stunda það einn, þá er slíkt ekkert
eins og nú stendur á hjá oss.
5 ár aptur greiða &0 kr., o. s. frv., eptir þvi umtalsrnál,
Pegar
nýjungin
eða uppgötvanin
er orðin
sem tala rennur til. Sje brugðið út af þessu,
er einkaleyfið ónýtt.
mönnum
kunnug,
og menn komnir á lag
10. grein.
með að nota hana og skilja nytsemd hennar,
Rjett er hverjum
innlendum
manni, er þá mega allir, er geta, búa til slíka hluti sjálfir
finnur upp ný verkfæri
eða áhöld eða það og segja við þann, er fyrstur fann upp: "Nú
annað,
er smiðum við kemur, að fá parta þurfum vjer ekki þín lengur með, þú mátt
þá, er þessir hlutir eru samsettir af, erlendis
fara », þetta er til að kyrkja allar nýjar
frá, sömuleiðis
þótt hann smlði
þar allan uppgötvanir
og framkvæmdir;
enginn leggur
hlutinn.
þó skal þeim, er svo gjörir, eigi sig þess vegna í framkróka
til að fúst við
veita einkaleyfi
lengur
en 15 ár í lengsta
slíkt, og það því siður, sem oss el' langt um
lagi.
megn að keppa við útlenda menn, hvað allt I. grein.
an iðnað og smíðar snertir o. s. frv.
!\lái þau, er rísa af afbrigðum gegn lögH vað er annað líklegra um einhverja
um þessum, skulu rekin eins og almenn lög- nýja innlenda
uppgötvan,
t. d. verkfæri, ef
reglurnál.
það væri fjevænlegt
að búa það til, en að
útlendir
færu að búa það til og tækju
Ást æ ð u r fyrir þessu lagafrumvarpi.
á þann hátt allan hagnaðinn
frá höfundinÍ'að getur engum
skynsöm um manni um. Vjer skulum
ekki halda
þessum alathugasemdum
lengra áfram,
með
dulízt, að nauðsyn
beri til, að hlynna svo mennu
oss, að þær megi vera
sem auðið er að atvinnuvegum
vorum, auka því vjer ímyndum
manni ljósar, ef hann
þá og bæta á allan leyfllegan hátt.
Eitt af hverjum skynsömum
þeim meðulum,
er hjer til liggja, er skyn- vill hugsa málið, og því látum vjer þær nægja
og snúum 'oss að hinum einstöku
greinum
samleg lagasetning.
Einn liðurinn í þessari
lagasetning
er hagkvæm einkarjettarlög,
enda frumvarpsins.
Um I. grein.
eiga sjer slík lög flestar er ekki allar þjóðir
það þótti rjettast,
að landshöfðinginn
innan endimarka
kins menntaða heims. Slík
ytlr Íslandi veitti einkaleyfi ð til þess að gjöra
lög þykja þarfleg til að hvetja hugvitsmanninn til að neyta vits síns til að finna upp innlendum
mönnum hægra fyrir, og komast
það, sem nytsamlegt
er til eflingar hinum þeir með því hjá umsvifum,
kostnaði og óþörfum
drætti.
ýmsu greinum atvinnuveganna.
Vjer Íslendingar eigum enn þá mjög fátt af hugvitsmönnum i samanburði
við, hvað vjer þurfum
Um 2. grein.
á þeim að halda; atvinnuvegir vorir eru bæði
það er í sjálfu sjer rjett og eðlilegt,
fáir og þar hjá þessir fáu í allmiklu ólagi; i að hver sá, er öðlast einhver rjellindi,
hafi
það þarf því að hvetja hugvítsmanninn,
fram-log
þær skyldur og þá ábyrgð, er rjellindunkvæmdarrnannlnn
og auðmannína
hvern i um fylgja.
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Um 3. grein.
Það þótti rjett, enda mestu varða, þvi
það er einkum
tilgangur
þessara
laga, að
hlynna sem mest
að öllum innlendum
uppgötvunum, án þess þó öldungis að útiloka
alla útlendinga, hvernig svo sem á stæði. Það,
sem talið er undir
stafliðunum
i þessari
grein, og veita skal einkaleyfi
fyrir, þótti
nægja fyrst um sinn, enda er flest það talið,
er hjer gæti verið umtalsmál.
það varðar
mestu, að lögin sjeu sem skýrust og einföldust.
Um 4. grein.
Árabil
það,
el' til er tekið í þessari
grein, er það venjulegasta
í útlöndum,
en
ástæða er til að hafa það hjer heldur langt
en stutt, og er hjer gjörður munur á áratölunni eptir þvi, hvers kyns það er, sem
einkaleyfis er æskt fyrir.
það þótti og rjettast, að leyfa hverjum einum að kjósa sjálfur,
hvort hann vill heldur hafa hina mestu eða
minnstu áratölu, sem til er tekin í þessari
grein.
Um 5. grein.
Um fyrsta kafla þessarar greinar er það
eina að segja, að það flýtur af sjálfu sjer,
að einkaleyfið má eigi brjóta
viðlögulaust,
ella væri það þýðingarlaust.
Sektagjaldið
virtist þurfa að vera nokkuð hátt, svo engan fýsti að brjóta einkaleyfi
annars manns
fyrir smámuni eina.
Það virtist rjettast, að
láta helming sektanna falla í landssjóðinn
til
aðxporna
við því, að einkaleyfis
eigendur
höfði eigi eingöngu
mál í ábataskyni,
ef
þeim þykir gengið of nærri einkaleyfi sinu.
Um 6. grein,
er það eina
að segja, að það er nauðsynlegt, áður en landshöfðingi
veitir einkaleyfi,;lð
hann sjái, hvers
kyns
það er,
sem einkaleyfis er æskt fyrir, og hvort hann
samkvæmt lögunum á að veita það. Að geyma
slíkar skýrslur er bæði fróðlegt og líka gagnlegt, t. a. m. ef fleiri sækja um einkaleyfi
fyrir hluti líkrar tegundar eða af sömu gjörð.
Af því það er talið með mannrjellindum,
að
fá einkaleyfi,
þótti rjett að gjöra landshöfðingjanum að skyldu að veita það.

Um 7. grein.
Það þótti rjettast, að einkaleyfis-rjelturinn ekki byrjaði fyrri, en einkaleyfið er gefið út.
Um 8. grein.
Eins og hugvit hugvltsmannslns
el' hans
eign, þá þótti og rjettlátt, að það, er af þvi
sprettur,
að því leyti það er ný uppgötvan.
væri og hans eign.
Enda er það í sjálfu
sjer rjettlátt,
að það,
sem einn kaupir til
eignar, gangi
að rjettum
erfðum og megi
sölum seljast og frjálslega meðhöndlast,
eins
og hver önnur eign.
Um 9. grein.
það, sem þessi
grein mælir fyrir, er
alstaðar venja, þar sem einkaleyfi eiga sjer
stað.
En þetta er líka rjett og nauðsynlegt.
Rjett sýnist það, að maður greiði borgun
fyrir að fá sjerstakleg
rjettindi
tryggð, sem
leyfa honum að hafa hagnað fram yfir aðra,
og nauðsynlegt
er að gjaldið sje svo, að hver
einn ekki fari og fái einkaleyfi
fyrir hvað
eina eða fyrir tóman heilaspuna.
Að skipta
gjaldinu niður, eins og hjer er gjört, í stað
þess, að láta greiða
það allt f einu, þótti
rjett þess vegna,
að þeim, er æskir einkaleyfis, er örðugast
um mikla
gjaldgreiðslu,
fyrst hann hefur kostað efnum sinum til hinnar
nýju uppgötvunar,
og er engan hag farinn
að hafa af henni.
En sje uppgötvunin
fjevænleg, þá má gjöra ráð fyrir, að einkaleyfiseigandinn
vilji hafa leyfið sem lengst hann
má, og því þótti
rjett, að hann borgaði að
því skapi meira,
sem tíminn er lengri og
gróðinn meiri
Um 10. grein.
Það, er grein þessi mælir fyrir, er nauðsynlegt vegna þess, að svo getur að borið,
að örðugt sje, enda ómögulegt,
að fá hjer
eða búa til marga þá hluti, er heyra til
ýmsum smíðum og íþróttum.
Væri því bannað að fá slíka hluti erlendis
frá eða fara
þangað og búa þá til, þá gæti svo farið, að
sá, er finnur upp eitthvað,
ætti ómögulegt
með að koma því í verk.
En það þótti þó
rjett að veita einkaleyfi fyrir slíka hluti skem-
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ur en þá, er einvörðungu
lendis.

eru gjörðir

hjer-

Á 32. fundi efri þingdeildarinnar, 9. dag
ágústrnán., skýrði forseti frá, að til sín væri
komið ft'á Ásgeiri Einarssyni, fyrra þingmanni Húnvetninga, frumvarp til laga um
einkarjett á Íslandi, og Ijet hann út býta
því meðal þingdeildarmanna.

FYRSTA UMRÆÐA
i efri deild alþingis.

Á 33. fundi efri þingdeildarinnar,
10.
dag ágústmánaðar.
var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til fyrstu umræðu [rumvarp til
laga um einkarjett
Flutningsmaður

lÍ

íslandi.

(Ásgeir Einarsson) sagðist vera hálfhræddur um, að sjer mundi kannske farast nokkuð ungdómlega að halda þessum hvitvoðungi undir skírn.
Svo stæði á
máli þessu, að nokkrir bandiðnamenn
í
Reykjavík hefðu samið frumvarp þetta með
tilstyrk eins manns úr neðri deildinni, og
hefðu haft fYfir sjer lög annara þjóða um
sama efni, og svo frumvarp það, sem hefði
,'erið lagt fyrir rikisþiogið. þeir hefðu einnig
ætlazt til, að þingmaðurinn
fyrir Reykjavik
hefði borið mál þetta upp, en hann hffði
sakir margra anna beðið sig að takast það
á hendur.
þegar nú litið væri á mál þetta,
þá væru hjer eptir sinni meiningu tveir vegir
til að koma á fót nýjum uppátlnnlngum, sem
væru til framfara landinu, annaðhvort
að
hlutaðeigandi gæti fengið einkaleyfi til að
hafa hagnað af að smiða það og selja sjálfur, sem hann hefði fundið upp og selja út
frá sjer, og, ef til vill, selja öðrum einkaleyfið, svo uppáfinning hans gæti dreifzt út
sem fljótast og viðast, eða þá, að þeim yrði
borgað úr landssjóði, er hefðu hugvit til að
finna upp eitthvað nytsamlegt, en hið fyrra
virtist sjer þó betur við eiga, en að fara að
borga úr landssjóði.
þetta frumvarp gæti
heldur ekki skaðað neitt, þar sem leyfið væri

veitt á ábyrgð biðjanda, og gæti, ef til vill,
valdið keppni til að finna eitthvað upp.
Það gæti reyndar vel verið, að einstakar
greinir væru hálf-óviðfelldnar I frumvarpinu,
og hefði hann ekkert á móti þ\'l, að þær
yrðu teknar úr, t. a. m. í 3. gr. d, þar sem
útlendingum væri gefinn e inkarjettur ; þetta
kynni hann eigi sem bezt við, en öðru máli væri
að gegna, ef þeir hefðu öðlazt innfæddrarjett.
Stafliður b í sömu grein væri einnig hálfógreinilegur, og færi víst betur að hafa þann
lið orðaðan öðruvísi, og setja »áhöld»
I stað
« aðferðir».
Ef l. d. einhver fyndi upp betri
ullarþvott eða fiskiverkun, þá gæti hann ekki
notað það sjálfur nm allt land, og yrði þvi
þýðingarlaust fyrir hann sjálfan, en verkfæri
eða áhöld til þessa gæti hann selt út frá sjer,
ef þau reyndust gagnleg. f 5. grein stæði
einnig, að enginn mætti nota annars hugmynd, en þetta væri ekki vel skiljanlegt, þvi
svo gæti staðið á, að annar segði hinum frá
hugmynd sinni, og að hinn svo útfærði hana;
í Ameríku væri, eptir þvi sem hann bezt
vissi, ágóðanum skipt á milli þeirra, sem
hugsuðu eitthvað upp, og þeirra, sem framkvæmdu það. það væri ef til vill fleira, sem
mætti benda á í frumvarpinu; hann sagðist
svo vona, að þingdeildin ergi ljeti það falla,
heldur setti nefnd f það, svo að það mælti
verða sem bezt vandað.
Jón Hjaltalín sagði, að frumvarpið væri
vel samið og mjög þarflegt, og væri það
furða, að það eigi skyldi hafa komið fyr fram.
Hann kvaðst einungis vilja taka það fram,
hvað veðið snerti, að það væri kannske nokkuð hátt seli, og mætti víst setja það niður
um helming eða t þriðjung, þvi þó að það
ekki væri eins hátt og I öðrum löndum, þá
væri það nóg fyrir þetta fátæka land.
Eiríkur Kúld sagðist ekki ætla að fara
neitt sjerstaklega út i hinar einstöku greinir
málsins, því að hann væri eigi svo kunnugur þvi, hvort þetta væri svo nauðsynlegt, þó
að hann hins vegar sjálfsagt yrði að ætla
svo, eptir því sem hinum háttvirta 5. konungkjörna þingmanni hefðu farizt orð um
það. Hann kvaðst vilja styðja flutningsmann

256

i þvi, að málið komist í nefnd; að vlsu sýnd- tímann.

Það væri einnig ó. grein, sem hann
ist sjer, að hann með því hefði I þetta sinn heldur ekki gæti fa\litt á, þar sem , greinstungið málinu svefnþorn, þvi svo væri nú inni væri svo að orði kveðið, að mönnum
orðið áliðið þingtímans, að ólíklegt væri, að væri bannað að hugsa, öðrum en þeim, sem
málið úlkljáðist mí, en úr því hinn háttvirti hefðu einkarjettindin;
eptir þvi sem hagaDi
5. konungkjörni, sem væri uppástungunni til hjer á landi, þá hjeldi hann, að einkaleyfis
svo hlynntur, bjeldi úti blaði, mundi bann lög yrðu bjer óvinsæl.
Sjer fyndist einnig
bezt allra geta skýrt málið svo, að það fái gjald það, sem tekið væri fram I 9. grein,
góðan byr á næsta þingi.
vera rjarska-hAlt. þar sem hinn háttvirti 5.
Sighvatur
Árnason sagði, að hann að konungkjörni þingma.ður hefði sagt, að eigi
vísu væri málinu meðmæltur. en eins og það tæki nema 2 tíma að ræða málið f nefnd, þá
lægi fyrir, væri það of margbrotið; því lög væri þó eigi þar með búi~, hann vissi þó, að
um einkarjett vætu óþekkt hjer á landi, og málið þyrfti að ræðast I báðum deildum, og
væri því nauðsynlegt, einkum fyrst I stað, til þess þyrfti þó töluverðan tíma.
að hafa þau einföld og óbrotin. Hann sagðBtlnidike Krist;ánuon
sagðist álíta það
ist fella sig vel við 3. grein staflið a, en ekki mjög illa farið, ef þing deildin stylti máli þessu
við hinar, nema þeim sje breytt. Hinn háu- aldur, þvi að tilgangurinn væri göður, þar
virti 5. konungkjörni þingmaður hefði sagt, sem þaD miðaði til þess, að uppörva hugvitsað borgunln væri of há, og væri bann hon- menn tíl að koma með eitthvað nýll, og ef
um samdóma I þtií erni, því að vitaskuld einkarjettarlög, sem væru við vort hæfi, kæmu
væri það, .að menn hjer á landi ættu talsvert út, gæti það kannske orðið til þess, að óorð
örðugra með að koma þess konar uppgötv- það legðist niður, sem nú væri á Íslendingunum I verk en' öðrum löndum, og væri um fyrir vankunnáttu þeirra I allri verklegri
þá að þYi leyti kostbærara, og væri hann líka menntun. Statlið.urinn e í 3. gr. ætti að
á því, að færa þessa borgun niður.
falla burtu, því að þar væri kaupmönnum
J6n Hialtalín sagði, ilð hinn báttvirti veiU einkaleyfi til þess, að flytja til landsins
varaforseti hefði svona heldur hrósað málinu ýms verkfæri, er ef til vill alls ekki væru ný,
i aðra rðndlna, en þó gjört eins og háð að enslikt gæti ekki verið og ætti ekki að vera
þvf á hio;/) b.óginn; hann befði viljað svæfa tilgangur einkarjettarlaga.
Svo yrði víst að
það I nefnd, en það gæti hann ekki sjeð laga einstakar greinir, svo að það kæmi berneina ástæðu til, þar sem það varla væri lega I ljós, að um nýjaruppgötvaoir
væri að
nema tveggja Uma verk, að laga það I nefnd- ræða.
innt; það væri reyndar fullgott, eins og það
J6n Pieturuor; sagðist ekki getasjeð,
væri AÚj hann kvaðst þvi eigi geta lagt það að getið væri um það I frumvarpinu, hvernig
til, að því yrði frestað, og ef að hann kæmist sk.yldi fara, þegar einhver gjörÐi talsverða
I nefndina, kvaðst hann mundu spyrna á móti endurbót á einhverri uppgötvun; en þetta
því, að svo yrði farið með það.
yrði bann aðálfta DlWðsynlegt, að tekið yrði
St.efá'll. Ei,.íkBBOn, sagðist ekki vera svo fram, því annars gæti einkaleyfið staðið fyrir
kunnugur þessu máli, að hann treysti sjer framförum, einkum væri það gefið upp á'2{)
til \lð dæma um það.jen hann sagðíst þó' ár, ef enginn á öllum þeim Uma mætti gjöra
eigi kunna við ·stafliðb I 3. grein, þar sem neina endurbót við uppgötvunina.
einka-rjeítlndí
ætlu að veitast, Wað nota afTorfi EinaN8.0n sagðist vera einn af
urðir láðs og lagar, þvi sjer ryndisthaflnbálfþeim, sem vildu styðja þetta mal, en vissi
undarlega or.ðaður,enda hefðitlutning$WaÐDi þfl eigi, með hverju það yr.ði gjört á sem
Iundlzt sjálfum, hann þyrfti Jagfærioga:rvið,beztanbátt.
Llklega væri best að vlll8 þvt·
Bann kvd sjfltrsllgt þörf :að .s.etja nefnd I til 2. umræðu, en milli umræðaaaa tal.a .i~·
málið, ef eigi væri nú liðið um of á þing- 'saman um það, .bvo.rt nefnd væri nauðsyuleg.
33
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Flutningsmaður
sagði, að málið hefði
fengið góðar undirtektir,
nema hjá hinum
háttvirta varaforseta,
en slíkt væri nú engin
ný bóla,
að hann fyndi agnúa við málin.
Sjer hefði dottið hið sama f hug og þingmanni Strandasýslu,
hvort menn eigi mundu
geta komið sjer saman
um breytingar
þær,
er kynnu að álítast nauðsynlegar,
án þess að
setja nefnd í málinu, því að sú aðferð mundi
víst reynast fljótlegri.
þar sem hinn 4. konungkjörni þingmaður
hefði talað um einkaleyfi fyrir endurbætur,
þá væri það ekki rjett
skilið af honum,
því t. a. m. sá, sem hefði
hugsað upp ensku ljáina,
hefði ekki fengið
einkaleyfi, heldur smiðurinn.
það kæmi og
helzt undir þvi, hver yrði hlutskarpastur.
Hann kvaðst loks vona, að fyrst þingmenn
hefðu gefið málinu svo góðan róm, þá Ijetu
þeir það ganga til 2. umræðu,
og vita svo,
hvort nauðsynlegt
væri, að setja nefnd eða
eigi.
Jón lljaltalín sagðist leggja mesta áherzluna á það, að þess konar lög, sem þessi
væru,
hefðu um allan hinn menntaða heim
reynzt að vera hin bezta upphvatning
fyrir
hugvitsmanninn
og íþróttamanninn
til að leggja
vit silt og vilja í líma, til þess að finna upp
ýmislegt mjög svo þarflegt til framfara heiminum.
Ávextir þessarar
vlðleltm
væru og
mjög svo stórkostlegir.
það væri víst um
það, að vjer ÍSlendingar hefðum marga hugvitsmenn,
en hugvit þeirra lægi í nokkurs
konar dái og dvala, af því þá vantaði alla ytri
uppörvun til að leggja sig alvarlega til. þessi
lög mundu eptir eðli sínu hljóta að hafa þá
hina sömu verkun hjer á landi, sem annarstaðar,
og hvaða land þyrfti nú frekar
við
umbóta i öllu hinu praktiska,
en einmitt fsland?
Vjer þyrftum
ekki annað
en líta á
verkfærin okkar, hverju nafni sem nefndust,
til þess að sjá, hversu þau væru ónóg og ófullkornln til þess, að koma nokkru verulegu
í verk í praktiska stefnu.
það væri sannarlega kominn tími til fyrir íslendinga
að reka
af sjer ámælið fyrir önytjungsskap
i öllu hinu
verklega,
er lesa mælti á prenti nálega í
hverri einustu ferðabók,
er út kæmi um Ís-

land eptir erlenda menn, er hefðu ferðazt
hjer.
þeir segðu þar jafnaðarlega:
«Íslendingar eru að vísu skynsamir,
gælnir og trúræknir menn,
en alveg ónýtir f öllu hinu
praktiska» , Það væri þvi brýn nauðsyn að
hlynna að þessu máli, svo að það fengi sem
fyrst framgang,
og vildi hann ráða lil að
þegar yrði sett nefnd i það.
Eiríkur
Kúld sagðist verða að þakka
flutningsmanni
það, sem hann hefði sjerataklega vikið að sjer fyrir skemmstu,
En á
hinn bóginn yrði hann þó að játa, að hann
hefði lekið grunnt á þakklætlnu við sig fyrir
tillögur
sínar í málinu.
Það hefði jafnvel
enginn
deildarmanna
mælt eins vel með
málinu og árnað þvi eins góðs, eins og einmitt hann.
Hann hefði viljað, að selt yrði
nefnd í málið, og óskað þess, að hinn háttvirti 5. konungkjörni
þingmaður
kæmist í
hana, þar sem hann hefði ætlað einmitt hann
manna færaetan
til að gefa góð ráð og
upplýsingar
i þessu máli, sem mundi þurfa
mikils undirbúnings
við, og þess vegna hefði
hann látið þá skoðun sína f ljósi, að málið
mundi alls eigi hafa skaða af því, þótt það
biði næsta þings, heldur miklu fremur hitt.
En eins og tekið hefði verið fram, ætlaðí
hann, að óþarfi væri að setja þegar nefnd í
það,
heldur gæti það beðið
annarar
eða
þriðju umræðu.
þá tóku eigi fleiri til máls, og var þá
borið undir atkvæði deildarmanna,
hvort málið skyldi ganga til annarar umræðu,
og var
það samþykkt í einu hljóði.
Síðan var eptir
þar um gjörðri uppástungu
borið undir atkvæði deildarmanna,
hvurt setja skyldi nefnd
í málið.
En með því atkvæðagreiðsla
varð
óglögg, Ijet forseti við hafa nafnakall :
Já sögðu:
Nei sögðu:
Bergur Thorberg,
Benidikt
Kristjánsson,
Ólafur Pálsson,
Eiríkur Kúld,
Ásgeir Einarsson,
Jón Pjetursson,
Jón Hjaltalín,
Stefán Eiríksson,
Sighvatur Árnason,
Þórður Jónasson,
Torfi Einarsson.
Var nefnd þannig samþykkt
með 6 atkvæðum
gegn 5.
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f nefndina voru kosnir:
Jón Bjaltalín
með 8 atkvæðum
Ásgeir Einarsson
8 Benidikt Kristjánsson
4 Í nefndinni var Jón HjaItalin kosinn
formaður, Benidikt Kristjánsson skrifari, og
Ásgeir Einarsson framsögumaður.
NEFNDARÁLIT
um frumvarp til laga um einkarjett

lÍ.

Íslandi.

sjeu þau eigi fyrir lengri tíma en to ár, því
gjöra má ráð fyrir, að fjelilJir menn eigi hlut
að máli, sem eylt hafa efnum sínum til þarflegra uppgötvana.
Samkvæmt því, sem þegar er sagt, verða
þá breytingarnar á hinum einstöku greinum
frumvarpsins þessar:
1. grein óbreytt.
2. grein óbreytt.
3. grein.
Orðin:" en þó eigi - - í 5 ár" falli burt, en í staðinn þeirra komi:
"sem öðlazt hafa með sjerstökum lögum rjelt
innfæddra manna •.
Stalliður b. í stað orðanna: • nýjar aðferðir" komi: "ný áhöld eða efni •.
Stalliður e. falli alveg burt.
Stalliður d. verði stalliður e.
4. gr. byrji svo: «Bjett el' að veita- o.
s. frv. Orðin »ska! vera" falli burt.
Fyrir
framan "15til20,, og ,,10 til 15. komi "um".
í staðinn fyrir "e og d« komi "Cu. Seinni
hluti greinarinnar falli burtu.
5. grein óbreytt.
6. grein.
(stað seinustu orða greinar
þessarar: "um það var söu- komi: "honum
hefur borizt beiðni sækjanda".
7. grein óbreytt.
8. grein óbreytt.
9. grein. í staðinn fyrir orðin:
"Fyrir
fyrstu [) ál' 50 kr." komi: ••Fyrir ii ár 30kr .•
og .fyril· 10 ár 100 kr •. komi: "fyrir 10 ár
60 kr.".
10. grein. í staðinn fyrir: »smíðum«
komi: "verklegum iðnum »,
Jón Hjaltalin,
B. Kristjánsson,
formaður.
skrifari.
Á. Einarsson,
frumsögumaður.

Hin heiðraða efri deild alþingis kaus oss,
sem hjer ritum nöfn vor undir, í nefnd, til
að íhuga og kveða upp álit vort um frumvarp
til laga um einkarjettindi hjer á landi.
Mál þetta höfum vjer rætt á nefndarfundum, .og virðist oss það vera svo vel úr
garði gjört, að vjer ráðum hinni heiðruðu
þingdeild til að aðhyllast það, með þeim
breytingum, sem vjer hyggjum til bóta horfa
og leyfum oss að stinga upp á.
3. gr.' frumvarpsins er gjört ráð fyrir,
að útlendir menn geti öðlazt einkarjett hjer
á landi, en þó um skemmri tíma en innlendir menn.
Þetta misrjetti virðist oss
vanta gildar ástæður að styðjast við, þegar
útlendum er veittur á annað borð aðgangur
til einkarjettar ; en að hinu leyti nu getur það
eigi álitizt þeim örðugleikum bundið fyrir útlenda menn að öðlast rjett innborinna manna,
að eigi megi gjöra slíkt að skilyrði fyrir því,
að geta fengið einkarjett hjer á landi. Undir
stallið b er gjört ráð fyrir, að fá megi einkarjett fyrir •nýjum aðferðum", en oss virðist,
að slíkt orð geti ekki táknað neitt það, sem
einkarjettur ætti að veitast fyrir.
Sama er
að segja um ákvörðunina undir staflið e, og
ráðum því til að fella hana úr.
Vjer álitum, að fella megi úr síðari hluta
ÖNNUR UMRÆÐA
4. gr., þegar litið er til breytingar þeirrar,
í efri deild alþingis.
sem stungið hefur verið upp lÍ. við 3. greinina í byrjun hennar, og fyrri hluti 4. greinÁ 38. fundi efri þiugdelldarlnnar,
16.
ar er orðaður svo: Rjett er að veita einkadag ágústmánaðar,
kom frumvaf'p til laga
leyfi o. 8. frv.
Við 9. gr. ráðum vjer til þeirrar breyt- um einkarjett á Íslandi samkvæmt dagskránni
ingar, að lækka gjaldið fyrir einkaleyfisbrjef, til annarar umræðu.
Í
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Framsöguma3t1H' (Ásgeir Einarsson) sagði,
að hann ætlaði eigi að fara mörgum orðum
um mál þetta,
fyrst að ekki væru fram
komnar neinar breytingar við frumvarpið eða
nefndarálítið;
það væri einungis við 3. grein,
að nefndin hefði breytt;
en það gæti verið,
að sú breyting hefði komið öðruvísi út, en
nefndin hefði hugsað sjer;
þar sem hún
hefði talað um rjett innfæddra manna, hefði
hún að eins meint á Íslandi, og kvaðst hann
vilja skjóta þvi til hinna lögfróðo
manna,
hvort þetta gæti verið nokkrum misskilningi
undirorpið.
Jón Pjetursson sagðist mundu hafa komið með breytingaratkvæði
við frumvarp þetta!
en hefði orðið of seinn til þess, af þvi að
hann hefði eigi vitað, að málið mundi nú
þegar koma fyrir. Hann kvaðst kannast við
það, að einkaleyfislög
væru einkar-nytsöm
fyrir hvert land, þar sem þau væru upphvatning fyrir hugvitsmenn
til þess að bæla atvinnuvegi landsins,
og yfir höfuð nota sjer
af hugvltssemi sinni. Að landshöfðinginn
veitti
einkaleyfl, væri og alveg rjetl og miklu betur
til fallið, en að þurfa að biðja ráðherrann
um það; en þar sem tekið væri fra-n í 6.
grein, að landshöfðingi
skyldi vera skyldur
að veita einkaleyfið innan ákveðins tíma frá
því, að beðið væri um það, þá væri. þessi
ákvörðun
að sinni meiningu nokkuð fsjárverð, þar sem menn eigi gætu ætlað, að
hann væri fær um, að dæma um það, hvort
uppgötvun gú, .er beðið væri um einkaleyf
fyrir, væri ný eða nytsöm,
og því heyrði
undir 3. grein;
það væri þvi betra að fara
að, eins og gjört væri í öðrum löndum víða,
að láta nefnd manna, er hjer væri kjörin af
landshöfðingjanum,
dæma um það, hvort hin
umbeðna uppgötvun væri þess verð, að henni
væri gaumur
gefandi;
sú nefnd mundi þá
einnig hafa tillit til þeirra skilmála, er lögin
seltu fyrir því, að þetta leyfi gæti fengizl.
Hvað 3. grein snerti, þá virtist sjer hún eigi
vera alls kostar góð; nefndin hefði víst ætl azt
til þess, að við innfæddra
rjett væri skilið
þeir menn, er væru íslenzkir
og hefðu fast
heimili á Íslandi;
en innfæddra rjett 'hefðu

allir þegnar

Danakonungs,
er fæddir væru
Að veita þeim útlendingum
rjett til að geta fengið hjer einkaleyfi,
er
með sjerskildum
lögum
hefðu fengið innfæddra manna rjett, en neila Dðnum þó um
þetta, væri rangt.
Að leyfa öðrum en þeim,
er ættu heima hjer á landi, að fá hjer einkarjett, áliti hann ekki hyggilegt, því vjer mundum ekki gjöra þær uppáfindingar,
að vjer
gætum vænzt að fá einkarjett
fyrir þær í
öðrum löndum.
Viðvíkjandi
5. grein virtist
sjer það óhafandi,
að eigi væri leyfilegt að
breyta til, ef einhverjum öðrum befði hugsaet eitthvað betra, og hvað sektirnar snerti,
þá yrði hann að álita, að þær væru of háar.
Annarstaðar
væri svo, að sá sem gjörði einhverja endurbót,
fengi að vissum tíma liðnum elnkaleyf
upp á hana,
ef sá, er fyrst
hefði fundið hlutinn upp, eigi gjörði sömu
breytingu,
þvi að þá sæti hann í fyrirrúmi.
Það væri og beinlínis
til að gjöra þann áhyggjulausan,
er fundið hefði eitthvað upp,
ef enginn 3. maður mætti I neinn tilliti bæta
það. Hann kvaðst því halda, að tiltækilegast
væri, að frumvarp þetta væri látið bíða til
næsta þings,
þvi að þá mundi það sjálfsagt
koma aptur fyrir, og þá IIklega í fullkomnara
formi en nú.
Framsöguma3ur sagði, að nefndin mælti
þakka hinum háttvirta 4. konungkjörna
þingmanni fyrir það, hversu vel hann hefði hugsað um mál þetta, og væri það þvi gott, ef
nefndin gæti komið sjer samal! við hinn háttvirta þingmann.
Þar sem hann hefði talað
um endurbætur,
kvaðst hann verða að ætla,
að hann hefði þar misski1tð frumvarpið,
þvi
að þar væri beinlínis
tekið fram, að menn
mættu gjöra endurbætur
á einhverju því, er
annar maður hefði fundið upp, en eigi smíða
það eptir; hvað það snerti, að betur væri tilfallið, að setja nefnd niður til þess að dæma
um, hvort það, sem beðið væri um, væri
nytsamlegt,
þá hefði þetta eigi verið gjört,
af því að það eigi hefði verið svo f frumvörpum frá öðrum löndum, en sjer hefði þó
dottíð þa" í hug. Hann sagðist einnig þakka
honum fyrir bendingu hans um það, að beið-

i rlkjum

260

hans,

endurntr skyldu hafa fusl heimili á Islandi,
og mundi nefndin
líka taka það til greina.
En að draga málið til næsta þings, kvað"st
hann eigi sjá þörf til, þar sem eigi heldur
margar
breytingaruppástungur
væru fram
komnar; bann kvaðst því vona, að þingdeildin vildi slyðja mál þetta, sem hefði fólgið I
sjer svo miklar framfarir, og eigi gæti verið
neinum til skaða.
Benidikt Kristjánsson
sagði, að hann
sem nefndarmaður
áliti sig skuldbundinn
til
að þakka hinum háttvirta 4, konungkjörna
þingmanni fyrir bendingar þær, er hann hefði
komið fram með ; þar sem hann eigi einasta
hefði selt út á frumvarpið og nefndarálitíð,
heldur einnig komið fram með annað nýtt
í þess stað; það væri þvi engin ástæða til
þess, að fresta málinu úr því, að það væri
komið svo langt á veg, og orðið svo ljóst
fyrir þingmönnum.
Hann kvaðst játa það, að
ákvörðunin f 3. grein væri kannske ekki sem
heppilegast
orðuð, en það heCði meðfram
komið af þvi, að fyrir nef~dinni
hefði það
vakað, að hata þetta sem frjálslegast,
og
engan veginn slá hendinni'
móti nytsðmum
uppgötvunum,
þó að þær kæmu frá útlendum mönnum,
en hann kvaðst þó ekki hafa
á móti þvi, að ákveða þetta þannig, að ákvörðunin væri einungis um þá menn, sem væru
búsettir á Íslandi, enda þótt hann eigi hefði
svo mikið traust á hugvill íslendinga,
að
hann bjeldl, að landinu væri fullborgið með
hugvitssömum
uppgötvunum
þeirra á nytsömum vjelum.
Hvað það snerti,
að hafa
dómsmenn
til þess að segj. álit lliU um það,
hvort
uppgötvun sú, sem beðið væti um
einkarjett fyrir, væri nytsöm eða ekki, kvaðst
hann helzt vilja ráða frá þvi, þar eð varla
mundi vera völ á slikum mönnum;
hann gæti
ekki borið það traust til handiðnamanna
f
Reykjavik.
Nefndin hefði feHt burtu stamð
e i 3. grein, og kvaðst hann álíta það heppilegt; svo væri kannske betra að breyta upphafi þeirrar greinar, og mundi hann fúslega
taka á móti bendingu f þá átt,
En þeirri
stefnu, sem hefði brytt of mjög á hjisumum þíngmönnum,
að eyða, málinu, gðlti hann

ekki verið samþykkur, hvorki yfir höfuð, nje
sjerstaklego. f þessu máli,og
kvaðst hann
treysta þingdeildinni
til líð veita því brautargengi,
Eiríhur Kúld sagðist
ekki geta sjeð,
að hinn háttvirti 4. konongkjörni
þingmaður
hefði haldið Svo vel svörum uppi fyrir nefnd .•
ina, því að sjer hefði fundlzt hano taka
marga galla fram, og hefði þingmaður þingeyinga vilja fallast á sumt af því, er hano
hefði sett út á frumvarpið,
en á sumt ekki,
og hann hefði jafnvel sjálfur játað, að margt
væri öðrovlsi I þvi, en kannske
vera ætti.
Hann sagðlst hafa skHið hinn háttvirta 4.
konungkjörna. þingmann svo, að honum þættu
stkUrnar. allt of háar,
og væri hann honum
samdóma Iþvi. Að landshöfðinginn
væri látinn
dæma um beiðnirnar,
kvaðst hann og' verða
að álíta óheppilegt,
að minnsta.
kosti væri
það ððruvíst, en vanalega ætli sjer stað um
IIk mál; hann yrði því að vera á því, að
bezt væri að fresta málinu til næsta þings,
þvi varin væri þetta það áhugamál, að nokkur skaði gæti hlotizt af því.
Jón H;altl1lín sagðist ekki vera á sama
máli og varaforseti;
sjer fyndist þvert á móti
bæði frumvarpið og nefndaráhtið
8VO
ljóst,
að hver maður ætli að geta áUað 'ig á þvi,
og skylt væri að ræða um mál það, er án
eta hefði i sjer fólgið mikla frámfaravon fyrir
þetta' land.
Ovað það sneru, að setja nefnd
til að rannsaka,
hvort að beiðnin;
er ino
kynni að koma til landshöfðingjans,
væri á
rökum byggð eða eigi, þá kvaðst hann alls
enga ástæðu sjá til þess, enda leiddi sjaldan
nokkuð gott af slíkum komíteum,
og gæti
hann fært fleiri dæmi upp á það.
Torfi Einarsson
sagðist
ekki ætla að
tala mikið,
en að eins
svara
þingmanni
Barðstrendinga, að það væri ekki góð regla,
að láta málin verða aptur úr, og hvað þetta
mál sjerlega snerti,
kvaðst
hann eigi geta
sjeð ástæðu til að fresta þvi, einkum fyrst
hinn 4. konungkjörni
þingmaður
hefðl gefið
svo góðar upplýsingar,
og hægt mundi verða
að koma sjer saman við hann.
Stefán Eiríksson sagðist ekki gela dæmt
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um það, hvort þetta væri svo mikið nauðsynjamál, sem menn vildu gjöra úr þvi, eptir
þvi sem til hagaði hjer á landi; en eptir þvi,
sem fram væri komið í ræðum manna, kvaðst
hann vera hræddur um, að mjög mætti fara
I kringum lögin; eptir því, sem hinn 4. konungkjöroi þingmaður hefði tekið fram, væri
einnig án efa margt, sem þyrfti að breyta;
hann sagðist einnig halda, að nauðsynlegt
væri að gjöra kunnug út um landið einkaleyfisbrjefin.
Það mætti að vísu gjöra það I
Stjórnartíðindunum,
en þau væru ekki nema
i fárra manna höndum, og brjefin yrðu ekki
kunn fyrir það, svo sá, sem hefði nú áður
smíðað hlutinn, sem einkaleyfið væri gefið
fyrir, gæti að ósekju haldið áfram að smíða
hann, á meðan hann ekki vissi um einkaleyfið.
Hvað nú 5. grein snerti, þá áliti bann
hana éhafandi, eins og hún væri orðuð, þar
sem öllum öðrum væri bannað að hafa nokkra
hugmynd um eitt eða annað, öðrum en
þeim, sem einkaleyfin hefðu; gæti hann því
ekki fallizt á þetta frumvarp, eins og það lægi
fyrir.
Framsögumaður
sagðist ætla að svara
þingmanni Barðstrendinga fáeinum orðum;
hann hefði helzt viljað fresta málinu, og hefði
yfir höfuð fundið margt að þvi, svo sem að
sektirnar væru of háar, en til hvers annars
væri það en til þess, að hamla þvi, að lögin
væru brotin. í útflutningamálinu hefðu þær
eigi þótt of háar, og þó væri vist eins áríðandi, að hafa þær háar hjer eins og I þvi
máli.
Fyrst ekki tóku fleiri til máls, Ijet forseti ganga til atkvæða I málinu, og fjell atkvæðagreiðslan þannig:
I. grein frumvarpsins.
I. I. grein samþykkt með 6 atkvæðum.
2. grein frumvarpsins.
2. 2. grein samþykkt með 6 atkvæðum.
3. grein frumvarpsins.
3. Nefndin felld með 5 atkvæðum gegn 4.
4. Stafliður a óbreyttur samþykktur með 6
atkvæðum.
5. Stafliður e falli burtu, samþykkt með 6
atkvæðum.

6. Stafliður d verði staflið e samþykkt án
atkvæðagreiðslu.
7. 3. grein frumvarpsins
með áorðnum
breytingum samþykkt með 6 atkvæðum.
4. grein frumvarpsins.
8. Nefndin samþykkt með 6 atkvæðum.
9. Sama samþykkt með 6 atkvæðum.
5. grein frumvarpsins.
10. 5. grein óbreytt samþykkt með 6 atkvæðum.
6. grein frumvarpsins.
ll. Nefndin samþykkt með 6 atkvæðum.
12. 6. grein með áorðnum breytingum samþykkt með 6 atkvæðum.
7. grein frumvarpsins.
13. 7. grein óbreytt samþykkt með 6 atkvæðum.
8. grein frumvarpsins.
14. 8. grein óbreytt samþykkt með 6 atkvæðum.
9. grein frumvarpsins.
15. Nefndin; hjer var við hart nafnakall.
•Já sögðu:
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Benidikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Torfi Einarsson.
Nei sögðu:
Bergur Tborberg,
Eiríkur Kúld,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,
þórður Jónasson.
þannig felld breytingaruppástungan
með
6 atkvæðum gegn 5.
16. 9. grein frumvarpsini
óbreytt samþykkt með 6 atkvæðum.
10. grein frumvarsins.
17. Nefndin samþykkt með 6 atkvæðum.
18. 10. grein með áorðinni breytingu samþykkt með 6 atkvæðum.
11. grein frumvarpsins.
19. ll. grein óbreytt samþykkt með 6 atatkvæðum.
20. Að frumvarpið í því formi gangi til 3.
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umræðu,
samþykkt
með 7 atkvæðum.
Var frumvarpið
nú þannig orðað:
FRUMVARP
til laga um einkarjett á íslandi.
Samþykkt
við 2. umræðu
í efri
alþingis
16. ágúst 1875.
l.

Landshöfðlngínu

grein.
yfir íslandi

deild

veitir einka-

leyfi.
2. grein.
veitist á ábyrgð sækenda.
3. grein.
Innlendir
menn allir, er náð hafa lögaldri, geta öðlazt einkarjett,
svo og útlendir
menn, en þó eigi þeir síðar töldu lengur en
i 5. ár.
Einkaleyfi skal veita fyrir það, er hjer
er talið:
a. Fyrir allar nýjar uppgötvanir,
er nytsamlegar eru við hvers kyns störf eða iðnir,
íþróttir og verknað,
hvort heldur það eru
verkfæri eða önnur áhöld,
svo og fyrir
skrautgripi.
b. Fyrir að finna upp ný áhöld eða efni, er
annaðhvort flýta fyrir hvers kyns þarflegum
störfum
eða bæla þau, svo og fyrir að
auka eða bæta afurðir láðs eða lagar, iðnaðar eða verka.
e. Fyrir mikiIsverðar
endurbætur
á verkfærum, áhöldum
eða aðferðum,
þótt áður
sjeu kunnar annarstaðar.
4. grein.
Rjett er að velta einkaleyfi til að nota
það, sem til er tekið f 3. grein staflið a, um
15 til 20 ár, fyrir það sem nefnt er undir
staflið b, um 10 til 15 ár, og fyrir það, er
talið er upp undir staflið e, ;, til 10 ár.
5. grein.
Um þann Uma, er einkaleyfið til tekur,
má enginn búa til, út breiða nje selja eða á
annan hátt nota uppgötvanir,
hugmyndir
eða
það annað,
er til er tekið í 3. grein og
einkaleyfi er veitt til, utan sá lofi, er einkaleyfið á.
Brot gegn þessu varðar sektum frá 1000
Einkaleyfi

til 2000 krónur eptir málavöxtum;
helmingur
sektafjárins
fellur í hinn íslenzka landssjóð,
en hinn helmingurinn
til þess, er einkaleytlð á.
6. grein.
Sækja skal um einkaleyfið
brjeflega til
landshöfðingja,
og skal brjefinu fylgja greinileg lýsing eða skýrsla um það, er sótt er
um einkaleyfi fyrir;
skal skýrsluDni
fylgja
hæfllegt
nafn hlutarins,
svo og uppdráttur
eða sýnishorn ar þvi, er einkaleyfi er æskt
fyrir, ef því má við koma.
Skýrslur þessar
skal landshöfðingi
geyma í sjerskildu
safni,
og má þær engum sýna, fyr en einkaleyfið
er gefið út.
Skylt er landshöfðingja
að hafa veitt
einkaleyfið innan 4 vikna frá því er honum
hefur borizt beiðni sækjanda.
7. grein.
Einkaleyfisrjetturinn
telst frá þeim degi,
sem einkaleyfið var gefið út.
8. grein.
Nú deyr sá, er einkaleyfi á, áður en
einkaleyfi hans er þrotið, og gengur það þá
að erfðum, sem hver önnur eign, til þeirra, er
lögarfar eru hins látna.
Einkaleyfi má sá, er hefur, selja öðrum,
hvort heldur til eignar eða leigu.
9. grein.
Fyrir að fá einkaleyfi,
skal þegar við
móttöku leyfishrjefsins greiða í hinn íslenzka
Iandssjóð svo sem nú skal mælt:
Fyrir 5 ár 50 krónur,
fyrir tO ár 100
krónur; ef einkaleyfið er lengra, þá skal fyrir
næstu 5 ár aptur greiða 50 krónur o. s. frv.,
eptir þvi sem tala rennur til.
Sje brugðið
út af þessu, er einkaleyfið ónýtt.
tO grein.
Rjett er hverjum
innlendum manni, er
finnur upp ný verkfæri
eða áhöld eða það
annað, er verklegum iðnum við kemur, að fá
parta þá, er þessir hlutir eru samsettir
af,
erlendis frá, sömuleiðis þótt hann smíði þar
allan hlutinn.
þó skal þeim, er svo gjörir,
eigi veita einkaleyfi lengur en 15 ár I lengsta
lagi.
II
grein.
Mál þau, er rísa af afbrigðum
gegn
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lögum þessum,
lögreglurnál.

skulu rekin

eins

og almenn

BREYTINGARUPPÁSTUNGUR
við frumvarp til laga um einkarjett á íslandi,
eins og það var samþykkt við aðra umræðu.
(Frá nefndinni).
1. grein óbreytt.
2. grein falli burt.
3. grein verður 2. grein.
t staðinn fyrir: u innlendir menn allir,
er», komi:
«þeir menn allir, er föst heimili
hafa á Íslandi, og. i .svo og - 5 ár. falli
burt.
4. grein breytist I 3. grein.
Fyrir orðin:
.rjett er að. komi: ••eigi
skal»,
f staðinn ryrir: "t 5 til 20. komi:
••fleiri ár»,
Fyrir: -10 til» komi ••fleiri en a ,
Fyrir:
.5 til. komi: • fleiri en». Aptan við
greinioa bætist: ••Fyrir einkaleyfi skal greiða
við byrjun hverra 5 ára, fyrir fyrstu 5 árin
30 krónur, fyrir næstu 5 ár 60 krónur, fyrir
þriðju 5 árin 120 krónur og fyrir fjórðu 5
árin 200 krónur.
Sje brugðið út af þessu,
er einkaleyfið ónýtt-.
Fyrir fyrri part 5. greinar,
sem verður
nú 4. gr., komi: IEi'nka'leyfisrjett
manns má
enginn annar nota á nokkurn hátt nm þann
tíma, sem það er \leitt ••
tsfðari
kaflanum komi:
.50. f slað
.looo..f stað 6. greinar kemur 5. !rein.
Endir hennar eptir orðið »safni. falli burt.
Ný grein, sem verður 6; gr.:
.Þá er landshöfðingi
fær beiðni um
einkaleyfi, skal hann þegar kveðja til 3 menn,
er hann álítur þar til bezt fallna, að gefa álit sitt um, hvort næg 6stæða sje til eplir 2.
grein að gera einkaleyfið,
og áliti þeir, að
svo sje, skal hann veita það innan 4 vikna
frá þvi, er honum barst beiðnin i en þeir
skulu innan tveggja vikna, eptir að þeir fengu
útnefninguna,
gefa álit sitt brjeflega, undir
eiðstilboð, og færa til ástæður •.
í 7. grein fmmvarpsins: f.slað orðanna

fteinkaleyfið var gefið út» komi: ••sótt var
um einkaleyfið »,
8. grein óbreytt.
9. grein frumvarpsins
fallin við 3. grein.
Ný grein, sem verður
9. grein.
ce Einkaleyfi
öll skal sem fyrst birta í
stjórnartíðindunum
deildinni Bi svo skal og
þar birta, ef einkaleyfisrjettur
einhvers fellur burt, áður en hann er út runninn •.
10. grein frumvarpsins
óbreytt.
Ný grein, sem verður
t 1. grein.
ce Ef sá, sem einkaleyfið
hefur fengið, gjörir einhverja
þá breytingu
I uppáfindingu
sinni, eða viðauka við hana,
sem nefnd er
i 2. grein, þá getur hann fengið einkaleyfi
þar fyrir, og skal hann þá fyrir það láta 40
kr. i landssjóðinn
eitt skipti fyrir öll, en eigi
skal einkaleyfið fyrir breyt ingunni eða við.
aukanum gilda lengur
en eptir er af tíma
þeim, er aðaleinkaleyfið
hljóðar um»,
Ný grein,
12. grein.
CI Nú
finnur maður
breytingu eða viðauka við uppáfindingu
þá, er annar hefur
fengið einkaleyfi fyrir, og getur hann þá
feogið einkaleyfi fyrir allri uppáfindingunni,
þannig breyttri
eða aukinni,
ef breytingin
eða viðaukinn fellur undir 2. grein i en ekki
skal samt 'Veita honum einkaleyfið,fyr
en 2
ár eru liðin frá þvi landshöfðingi
tjekk beiðni
hans,
og hafi sá, er einkaleyfið hefnr fyrir
aðaluppáfindingunni,ekki
á þeim 2 árum
fundið upp sama :viðauka eða breytingu og
fengið einkaleyfi 'þar fyrir.
Einkaleyli þetta
skal þó ekki vara leoguren
þann tíma, sem
eptir er af gildi aðaleinkaleyflsinll;
f þau 2
ár, er nú voru nefnd, skal ský,rsla beiAanda
geymast undir
innsigli hans hjá landshöfðingja.
Fyrir einkaleyli þessi skalljíka
í
landssjóð samkvæmt 3. greín».
ll. grein, sem verður 13. grein.
f stað orðanna! «rekin eins og almenn
lögt'eglumál»
komi: -vera ,einkamáh.
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þRIÐJA Ul\IRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 44. fundi efri þingdeildarinnar,
21.
dag ágústmán.,
kom frumvarp til laga um
einkarjett á Íslandi samkvæmt
dagsskránni
til þriðju umræðu.
Framsögumaður (Á~geir Einarsson) sagði,
að breytingaratkvæði
væri komið við frumvarp þetta,
en þingdeildarmenn
væru nú
orðnir svo þreyttir, að bezt mundi þeim, að
fara eigi að ræða mikið þetta mál;
hefðu
þingmenn bæði breytingaratkvæðin
og frumvarpið fyrir sjer, og kvaðst hann vona, að
þeir eigi færu að kasta frumvarpinu
hjeðan
af.
Kvaðst hann svo eigi skyldu fara um
þetta mál fleiri orðum,
meðan hann hefði
eigi heyrt
mótmæli
af hendi þingdeildarmanna gegn því.
Sighvatur
Árnason sagðist
áður hafa
verið búinn að geta þess,
að hann væri
hlynntur
frumvarpi þessu;
en þó þætti sjer
sá galli á þvi vera, er hann naumast
gæti
fellt sig við. Sá galli væri i 3. grein staflið
e, þar sem sagt væri, að einkaleyfi skyldi
veilt fyrir rnlkllsverðar
endurbætur
á verkfærum,
áhöldum eða aðferðum,
þótt áður
sjeu kunnar annarstaðar.
Við þetta kynni
hann eigi, og mundu menn helzt grípa til
þess, að fá einkaleyfi i þessa áti, og væri þá
ekki annar vandinn,
en að flytja verkfærin
eða áhöldin inn í landið, eins og þau væru
annarstaðar,
t. d. í Skotlandi og víðar, og
væri þetta eigi til annars, en að veita einkaleyfi til innflutninga,
en meina þá öðrum.
Sjer fyndist reyndar fleiri gallar vera á frumvarpinu, en þessi þætti sjer verstur, og fyndi
hann hvergi, að stafliðnum hefði verið breytt,
eða hann í burtu felldur.
Framsögumaður sagði, að hinn heiðraði
þingmaður
Rangæinga
hefði misskilið þetta;
væri hjer eigi um innflutninga
að ræða,
heldur um endurbætur.
Vildi hann taka til
dæmis ensku ljáina; yrði það að telja endurbót á ljáum,
að þeir befðu verið innleiddir
hjer á landi;
enn fremur vildi hann taka
sláltuvjel til dæmis.
Yrði það að kalla end-

I urböt,

ef einhver tæki sjer fyrir hendur að
smiða sláttuvjel hjer á landi, og væri sjálfsagt að veila þeim manni einkaleyfi,
enda
þótt hann yrði að fá ýmsa hluti hennar frá
öðrum löndum,
þar eð menn hefðu eigi
steypivjel.
Svo mundi hann og kunna þeim
manni miklar þakkir,
er innleiddi spunavjel
hjer á landi.
Allt þetta væri kunnugt í öðrum löndum,
en yrði þó að skoða sem nýja
uppflndlngu
hjer á landi, enda mundu kaupmenn eigi fara að flytja slíka hluti inn af sjálfum
sjer,
Vonaði hann, að frumvarpið yrði eigi
fellt fyrir þá sök, þótt mönnum
kynni að
þykja eitthvað að þessari ákvörðun þess, og
að þingmenn
í þessari
deildinni
færu nú
eigi að gjöra breytingar við það, enda ætti
frumvarpið
epliraðganga
gegnum
neðri
deildina, ~og gæti hún gjört breytingar
á
þvi, ef henni þætti þess við þurfa, og kvað
hann nefndina
fúsa til að gefa henni leiðbeiningar
i þessu efni.
Sighvatur Árnason sagði, að sjer fyndist framsögumaður
blanda tvennu ólíku saman; sjer fyndist það allt annað, að finna upp
eitthvað nýti, en það, sem um væri talað í
3. grein staflið e.
í stað þess þyrfti t. d.
ekki annað, en að búfræðingar bentu mönnum á eitthvert nytsamt verkfæri, er við haft
væri í næstu
löndum,
og væri þá bægðarleikur að panta það gegnum kaupmenn
eða
aðra, og fyrir því væri þessi stafliður,
ef
eigi skaðlegur, þá þó að minnsta kosti óþarfur.
Jón Pjetursson sagði, að sjer þætti frumvarp þetta, eins og það nú væri orðið, nauðsynlegt og þarflegt i alla staðí, því að það
gæfi hugvitsmanninum
hvöt til að neyta
gáfna sinna, og sýndist sjer það miklar framfarir, ef það gæti að lögum orðið; það miðaði og til endurbóta
á atvinnu manna.
En
viðvíkjandi þvi, sem þingmaður
Rangæinga
hefði sagt um staflið e í 3. grein, að menn
fengju einkaleyfi fyrir aðferð annara og uppáfindingu þeirra,
þá væri það að vísu svo,
en mönnum væri veitt einkaleyfi fyrir að innleiða mikilsverðar
endurbætur,
er ókunnar
væru hjer á landi, enda þótt þær væru kunn- .
ar í öðrum löndum, og væri það til hins mesta
34
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Eiriku» Kúltl sagðl,
að sjer IHelli i.
I?ngn~ fyrir land in, an slfkar endurbætu r væru
innleiddar
hjer, og I!jörði það ekkert til, þótt greinin ískygg ileg, þar sem svo væri ákveðið,
þær væru
áður kunnar
annarstaðar,
enda að e lnkaleyflð skyldi talið frá þeim degi, er
sótt hefði verið um það.
Nú gæti svo að
mundi
örðugt
um að dæma, hvort einhver
að landshöfðingi
veitti manni
hjer í
hlutur væri alveg ný uppáfinding
eða ekki. borið,
einkaleyfi,
en á sama tíma fyndi
Hann vildi nefna prentíþrútt
til dæmis.
Hún Reykjavik
sama hlut; sá maður
hefði verið fundin i öðrum löndum, og hefði maður á Hornströndum
og sektaður,
enda þótt honum
þó rjett verið, að hinn fyrsti, er kom því á yrði lögsóttur
að annar
hjer, hefði fengið einkaleyfi
fyrir því, enda alls eigi væri kunnugt um það,
hefði fengið einkaleyfi
fyrir þessum
hefði hann og fengið það, og þess vegna maður
Heyndar væri svo ákveðið, að einkahefði prentsmiðja
og 8\'0 fljótt komizt á hjer hlut.
i sjjórnurtlðindunurn,
ii landi ; taldi hann það því mikið gagn, ef leyfið skyldi prentað
deildinni B, og þau væru send hreppstjórnnfrumvarp þetta yrði að lögum, og ákvörðun
um, en með því að þingið hefði fellt frumþessa í alla slaði góða.
varp það um birtingu laga, er það hefði haft
Framsiioumað ur sagði, að þingmaðurþá hvíldi engin skylda á hreppinn yrði að gæta þess, að nýrri grein væri lil meðferðar,
að birta leyflð.
þætti sjer það
við bætt þess efnis, að landshöfðinginn
eigi sljórunum
að sá maður
skyldi
að kjósa nefnd, Iii að gefa állt sitt nm, hvort með öllu ósanngjarnt,
er eins stæði á fyrir og Hornstrendnæg ástæða sje til að veita einkaleyfið,
og sektaður.
ing þeim,
er hann
hefði tekið dæmi af.
þyrfti plngmaðurinn
því eigi lið vera hræddur
um, að menn fengjn einkaleyfi fyrir smámuni
Vildi hann
skjóta því til flutningsmanna,
eina, eins og ætti sjer stað í útlöndum, enda hvort hann eigi vildi athuga þetta efni betur
íjelll þá einkaleyfið
af sjálfu sjer eptir fáa og bera upp breytingu
viðvíkjandi
þessu i
daga, jafnskjótt
sem
annað
betra kæmi i neðri deildinni,
þá er frumvarpið
lægi fyrir
henni.
staðinn.
Torfi Einarsson sagði, að hann vissi nú
Jón Pjetursson sagði, að auðvitað væri,
reyndar ekki, hvort hann skyldi þetta atriði' að enginn yrði sektaður. fyr en búið væri að
rjett; hann hefði í fyrstu verið hræddur um, birta honum lögin.
Ilornstrendinginn
yrði
að úr þessu kynni að verða flutnlngnleyfl,
e~ þvi að dæma sýknan,
þar til honum
yrði
hann væri þó horfinn frá þeirri skoðun,
þar kunnugt um, að annar hefði fengið einkaleyfi
eð svo VINi ákveðið, að einungis þeir menn,
fyrir hlutnum.
Það væri einmitt
til hags
er búseltir
væru á Íslandi, skyldu geta fengið fyrir þann,
er einkaleyfi fengi, að það væri
einkaleyfi;
enda yrði hluturinn að vera sjer- talið frá þeim degi, er um það væri sótt, því
lega nytsamur og gagnlegur,
ef hann ætti að að með því væru skorður reistar fyrir því, að
ganga svo vel út, að gagn ælli að verða að sá maður,
er nefndarmenn
kynnu
að sýna
einkaleyðnn;
sagðist hann því gefa bæði 3. hlutinn,
er einkaleyfi skyldi veitt fyrir, færi
greinar staflið e og öllu frumvarpinu
í heild og sækti um einkaleyfi fyrir honam, svo sem
sinni atkvæði sitt, nema menn gætu sannværi hann sín uppáfinding,
því að þá gæti
fært sig Ilm, að skoðun sín væri eigi rjett.
hann
eigi fengið einkaleyíið , með því að
Jón Hjattalir; sagði, að sjer þætti ti. beiðni hins um einkaleyfið
væri dagsett fyr.
grein eigi alls kostar vel eiga við; væri það Sjer virtist þvi þessi ákvörðun rjett I alla staði.
skrítið,
ef einkaleyfið skyldi,
ef til vill, vera
þar eð eigi tóku fleiri til máls,
var
komið unbir dómi þeirra manna, er alls eigi gengið til atkvæða, og fjell atkvæðagreíðsla
á
bæru skynbragð
á slíkt efni.
Sæi hann enga þessa leið:
hættu í að veita einkaleyflð,
og væri það
1. Nefndin:
að 2, grein falli burt.
Samengin
hætta
talin í útlöndum ..
Gæti hann
þykkt með 6 atkvæðum gegn 5.
eigi gefið 6. grein atkvæði sitt.
i
II

I

266

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Sama:
3. grein verður
2. grein,
og
breytingar
hennar við þá grein.
Þótti
atk væðagrelðsla
óg lögg ; og Ijet
forseti við hafa nafnakall.
Já sögðu:
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Benidikt Kristjánsson,
Eiríkur Kúld,
Jón Hjaltalin.
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Torfi Einarsson,
Í'órður Jónasson.
Nei sögðu:
Bergur 'l'horberg,
Stefán Eiríksson,
og var breytingarnppástungan
þannig
samþykkt með 9 atkvæðum gegn 2.
Breytingar
nefndarinnar
við 4. grein,
sem nú verður
3. grein, samþykktar
með 7 atkvæðum gegn 2.
Breytingar
nefndarinnar
við 5. grein,
sem nú verður 4. grein, samþykktar með
G atkvæðum gegn 2.
Breyting nefndarinnar
við 6. grein, sem
nú verður 5. grein, samþykkt með 6 atkvæðum gegn 2.
6. grein
(ný greln)
samþykkt
með 10
atkvæðum.
Breyting nefndarinnar
við 7. grein samþykkt með 6 atkvæðum gegn 5.
9. grein (ný grein) samþykkt með 7 atkvæðum gegn 3.
ll. grein (ný grein).
Atkvæði urðu óglögg, og Ijet forseti við
hafa nafnakall.
Já sögðu:
Bergur Thorberg ,
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Benidikt Kristjánsson,
Eirlkur Kúld,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,

Já sögðu:
Tortl Einarsson,
Nei sagði:
þórður Jónasson,
og var breytingaruppástungan
þannig
samþykkt með tO atkvæðum gegn I.
10. 12. grein (ný grein).
Samþykkt með 7 atkvæðum gegn 1.
II. Breyting nefndarinnar
við ll. grein, sem
verður
13. grein, samþykkt með 8 atkvæðum.
12. Frumvarpið
sjálft , þvi formi, sem það
þannig el' i, samþykkt með i atkvæðum
gegn 2.
Lýstl forseti því þá yfir, að það yrði
afgreitt til neðri deildarinnar,
og var það nú
þannig orðað:
FHUMVARP
til laga um elnkarjett

Landshöfðinginn

á íslandi.

1. grein.
yfir Íslandi

veitir einka-

leyfi.
2. grein.
Í'eir menn allir, er föst heimili hafa á
íslandi
og náð hafa lögaldri,
geta öðlazt
einkarjett.
Einkaleyfi
skal veita fyrir það, er hjer
er talið:
a. Fyrir allar nýjar uppgötvanir,
el' nytsamlegur eru við hvers kyns störf eða
iðnir, íþróttir og verknað,
hvort heldur
það eru verkfæri eða önnur áhöld, svo
og fyrir skrautgripi.
b. Fyrir að finna upp ný áhöld eða efni,
er annaðhvort flýta fyrir hvers kyns þarflegum störfum eða bæta þau,
svo og
fyrir að auka eða bæta afurðir láðs eða
lagar, iðnaðar eða verka.
c. Fyrir mikilsverðar
endurbætur
á verkfærum, áhöldum eða aðferðum,
þótt áður sjeu kunnar annarstaðar.
3. grein.
Eigi skal veita einkaleyfi til að nota það,
sem til er lekið í 2. grein staflið a, um fleiri
en 20 ár, fyrir það sem nefnt er undi!' staf3<1*
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lið h, Ileiri en 15 ár, og fyrir það, sem talið
er upp undir staflið e, fleiri en 10 ár.
Fyrir einkaleyfi skal greiða við byrjun
hverra 5 ára: fyrir fyrstu i) árin 30 kr., fyrir
næstu 5 ár 60 kr., fyrir þriðju 5 árin 120 kr.,
og fyrir fjórðu 5 árin 200 kl'.
Sje brugðið
út af þessu,
el' einkaleyfið
ónýtt.
4. grein.
Einkaleyfisrjett
manns má enginn annar
nutu á nokkurn
hátt um þann líma, sem það
CI' veitt.
Brot gegn þessu varðar
sektum
frá 50
Iii 2000 kr. eptir
málavöxtum;
helmingur
sektafjárins
fellur í hinn íslenzka landssjóð,
en hinn helmingurinu
til Vess, er eiukaleyfið á.
5. grein.
Sækja skal um einkaleyfið
hrjeflega
iii
landshöfðingja,
og skal brjefinu fylgja greinileg lýsing' eða skýrsla um það,
er sótt el'
um einkaleyfi
fyrir;
skal skýrsluuni
fylgja
hælilegt
nafn hlutarins,
svo og uppdráttur
eða sýnishorn
af því, er einkaleyfi er æskt
fyrir, ef því má við koma.
Skýrslur þessar
skal landshöfðingi
geyma í sjerskildu safui.
ö. grein.
I'á er landshöfðingi
fær beiðni um einkaleyti, skal hann Vegar kveðja til :3 menn, er
hann álítur þar til bezt fallna,
að gefa álit
silt um, hvort næg ástæða sje til eptir 2.
grein að gefa eiukaleyílð,
og áliti þeir, að
svo sje, skal hann veita það innan 4 vikna
frá því, er honum
barst beiðnin;
en þeir
skulu innan tveggja vikna, eptir að þeir fengu
útuefninguna,
gefa álit sitt brjeflega,
undir
eiðstilhuð
og færa til ástæður.
7. grein.
Einkaleyfisrjetturinn
telst frá þeim degi,
sem sótt var um einkaleyllð.
8. grein.
deyr sá, er einkaleyfi
á, áður en
einkaleyfi hans er þrotið, og gengur það þá
að erfðum, sem hver önnur eign, til þeirra,
er lögarfar ern hins látna.
Einkaleyf
má sá, er hefur, selja öðrum,
hvort heldur til eignar eða leigu.
~

ú

9. grein.
Einkaleyfi öll skal sem fyrst birta
I
stjórnnrtlðindunum
deildinni
B; svo skal og
þar hirta, ef elnkaleyflsrjettur
einhvers fellnr
burt, áður en hann er út runninn.
10. grein.
Iljett er hverjum innlendum
manni,
er
finnur upp ný verkfæri
eða áhöld, eða það
annað, er verklegum
iðnum
við kemur, að
fá parta þá, er þessir hlutir
ern samsettir
af, erlendis
frá, sömuleiðis
þótt hann smíði
þar allan hlutinn.
(Jó skal þeim,
el' SVU
gjörir, eigi veita einkaleyf
lengur en 15 ár
í lengsta lagi.
II. grein.
Ef Dá, sem einkaleyfið hefur fengið, gjörir
eluhverja þá breytingu
á uppáfindingu
sinni
eða viðauka
við hana,
sem nefnd CI' í 2.
grein,
þá getur hann fengið
einkaleyfi þar
fyrir, og skal hann þá fyrir það lúka 40 kr.
í lundssjúðiun,
eitt skipti fyrir öll, en eigi
skal einkal eyflð fyrir breytingunni
eða viðaukunum gilda lengur,
en eptir el' af uma
þeim, er einkaleyflð
hljóðar um.
12. grein.
Nú finnur maður breytingu
eða viðauka
við uppáfíudiugu
þá, er annar hefur fengið
einkaleyf
fyrir,
og getur
hann þá fengið
einkuleyf
fyrir allri uppáflndingunni,
þannig
breyttri
eða aukinni,
ef breytingin eða viðaukinn fellur undir 2. grein;
en ekki skal
samt veita honum
einkaleyílð , fyr en 2 ár
eru liðiu frá því landshöfðingi
fjekk beiðni
hans, og hali sá, er eiukaleyfið
hefur fyrir
uppátlndíuguuni,
ekki á þeim 2 árum fundið
upp sama viðauka eða breytingu,
og fengið
einkaleyfi þar fyrir. Eiukaleyfl þetta skal þó
ekki vara lengur en þann Líma, sem eptir el' ar
gildi einkuleyílslns;
í þau 2 ár, er nú voru
nefnd, skal skýrsla beiðanda
geymast undir
innsigli hans hjá landshöfðingja.
Fyrir einkaleyn þessi skal lúka í landssjóð
samkvæmt
3. grein.
13. grein.
l\Iill þau, er rísa af afbrigðum gegulögum VCSSUlIl, skulu vera einkamál.
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1 færi

FYRSTA UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.

fram á, væri harla
yflrgripsmikill,
og
næði jafnvel í jörð og á. Leiddi bann í þessu
skyni athygli að 2. grein a-c.
Sá, sem t.
a. m. fyndi kalk , ætli að fá einkarjett að
verzla með það.
Undir þessi lög sýndist og
mega heimfæra endurbót á verkfærum þeim,
er menn notuðu daglega, og þá yrði einkaleyfið yflrgrtpsrnikið.
Af því að engar ástæður fylgdu frumvarpinu,
og af því að hann
fyndi engar ástæður
fyrir því, þá gæti hann
ekki greitt með því atkvæði sitt.
Fleiri tóku eigi til máls.
Var þá gengið
til atkvæða, og var málið fellt frá annari umræðu með 17 atkvæðum gegn 3.

A 49. fundi neðri deildar alþingis, 2;,. dag
ágústmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til
1. umræðu f1'urnvarp til laga um einkarjett
lÍ fslandi, eins og það kafði verið samþykkt
af efri deildinni.
Benidikt Sveinsson sagði, að hann vissi
ekki, hverjar
ástæður
hin efri deild hefði
hart iii að samþykkja
frumvarpið,
með öllum þeim ákvörðunum,
sem í því væru, en
hann kvaðst engar ástæður
sjá til þess, að
það væri, eins og það lægi fyrir, gjört að
lögum.
Sá einkarjettur,
sem
frumvarpið

XVI.
FRUMVARP
ti! laga um eptirlaun handa Hólmfríði þorvaldsdóttur,
ekkju
eptir málaflutningsmann
Iandsyflrrjettinn
lÍ íslandi,
Jón Guðmundsson.
(Flutningsmaður
Sighvatur
Árnason,
1. þingmaður
Hangæinga).
lIólmfríður
þorvaldsdóttir,
ekkja eptir
ruálaflutningsrnann
víð landsyflrrjettinn
á Íslandi, Jón Guðmundsson,
skal fá 400 kr. á ári
úr landssjóði, frá 1. degi janúarmánaðar
1876.
Á 5. fundi efri þingdeildarinnar,
8. dag
[úlírnán., skýrði forseti frá, að frumvarp það,
er hjer fer undan,
hefði komið til sín frá
Sighvati Árnasyni,
fyrri þingmanni
Rangæinga, og ljet hann út býla því meðal þingdeildarmanna.
FYllSTA U\IHÆÐA
f efri dllild alþingis.
Á 7. fundi efri þingdei!darinnar,
10. dag
júlímán., kom samkvæmt dagsskránni
til fyrstu
umræðu
frumvarp
til laga um epti1'laun
handa Hólmfríði Þorvaldsdóltur,
ekkju eptir málaflutTlinysmann
við landsy{i"rjettifln
á Íslandi, Jón Guðmundsson.,
Flutningsmaður (Sighvatur Árnason): Jeg
geng að vísu vakandi að því, að eigi muni
þykja lagalegar ás tæður fyrir frumvarpi því,
er hjer liggur fyrir, þar sem epurlaunalögin

við

frá 5. jan. 1~51 eigi ákveða nein eptirlaun
fyrir þá menn, er eigi hafa verið fast skipaðir í embætti.
Jeg játa það Irka, að þetta
átti sjer og stað með málaflutningsmann
Jón
heitinn Guðmundsson.
En í þessu máli eru
þar í móti sjerstaklegar
ástæður.
Fyrst vil
jeg taka það fram,
að þessi maður þjónaði
embætti sínu í samfleytt 20 ár með árvekni
og dugnaði - þó hann reyndar aldrei hefði
fengið fasta veitingu fyrir þvi, sem eðlilega
leiddi af því, að embættið var aldrei selt fast.
Jeg get því eigi betur sjeð,
en að öll
sanngirni og rjettsýni mæli með þvi, að ekkja
' hans fái eptirlaunastyrk
þann, er frumvarpið
til tekur, líkt og aðrar ekkjur eptir fasta embætlismenn.
Í annan stað vil jeg taka fram,
I að hann fremur mörgu m öðrum starfaði að
ýmsum málum í þarfir bæjar þess, er hann
ól mestan aldur sinn og sleit kröptum sínum i. í þriðja lagi hlýt jeg að geta þess,
að þessi maður
með óþreytandi
elju og
dugnaði vann að þjóðmálum vorum bæði utanþings og innan,
meðan hann var á upprjeuum fútum,
og áorkaði mikið í mörgum
I'
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greinum,
og var þvi, þegar á allt var litið,
sannnefnd
þjóðarhetja,
og þvi skyldi þá ekki
vera í alla staði verðugt og skylt fyrir þjóðina að sýna einhvern
þakklætisvott , þegar
svona á stendur.
Nú er það vitaskuld, að ef
litið er til launa þeirra,
sem hann hafði, er
að eins voru 250 rd., og ef eptir þeirri upphæð skal meta eptirlaunastyrkinn
til ekkju
hans, þá verður hann sannarlega
of litill Of!
næstum enginn, þar hann yrði að eim 31 rd.
árlega,
og vona jeg, að menn kannist við.
að, þar sem um rnáske fjelausa ekkju er að
ræða, geti slíkt eigi heitið sæmilegt
viðurværi, og menn hljóta að játa það með rnjer,
sem til þekkja,
að ernbættlsmannaekkjurn
veitir ekki af mörgum sinnum 30rd. til þess
að lifa við, og það án þess,
sem þó á að
fylgja með, að líta á, hvað stöðu þeirra er
samboðið.
Jeg vonast fastlega til þess, að
þingmenn sjeu mjer samdóma f þvi, að ekkjan fái eptirlaunaupphæð
þ'á, er frumvarpið
kveður á.
Að endingu
vona jeg þá, að
deildarmenn
láti mál þetta ganga
hindrunarlaust til 2. umræðu.
I.and~höfðingi
kvaðst persónulega
ekkert hafa á móti því, er hjer væri farið fram
á, en kvaðst þó álíta það skyldn sína,
að
leiða athygli þingmanna
að því, að sjer virtist ísjárvert
að veita undantekningu
frá aðalreglunni
um eptirlaun
úr landssjóðnum
handa ekkjum,
sjer í lagi þegar slikt mál
væri f fyrsta sinn
borið upp á löggefandi
alþingi; að minnsta kosti væri það urnhugsunarefni,
og þætti sjer því vel til fallið, ef
málið gengi til 2. umræðu,
þá að vísa þvi
til nefndar,
þar sem henni þá gæfist betra
færi á að yfirvega það, er gjöra þyrfti, og
hugleiða nákvæmar
þær afleiðingar,
er viðtekning þessa frumvarps kynni síðar meir að
hafa í för með sjer.
Flutningsmaður
kvaðst
geta fellt sig
mjög vel við það, er hinn hæstvirti landshöfðingi hefði ráðið til, því að það væri vitaskuld, að hægra væri fyrir nefndina að sýna
fram á hinar sjerataklegu
ástæður fyrir máli
þessu,
en ella væri kostur á einungis undir
umræðum málsins.

Ólafur Pálsson vildi legf!ja það til, að
nefnd yrði sett í málið,
eigi af þeirri
sök,
að hann óttaðist hinar hættulegu alleiðingur,
er það kynni að hara í för með sjer á ókominni líð, heldur af hinu, að sjer virtist, að verðugt væri að styrkja snauða ekkju þess manns,
er svo lengi hefði unnið og jafnan viljað "inna í
hag ætt jörðu sinni, og mundi marga taka það
sárt, ef mál þetta yrði eigi tekið til greina.
Benidik; Kristlánsson
kvaðst eigi geta
sjeð, að nauðsyn bæri til, að setja nefnd í
málið, þvf hjer væri eigi að tala IIIll rjett eða
lög, eins og flutningsmaður
hefði tekið fram;
heldur væri hjer að eins að ræða nm lítilfjörlega
hugulsemi
við fátæka ekkju eptir
merkan þjóðhöfðingja.
Kvaðst hann ætla, ef
að nefnd yrði sett,
mundi hún reynast ný
Cassandra j enginn mundi trúa henni.
Vildi
hann því, að málið tafarlaust gengi til 2. umræðu.
Menn yrðu að gæta þess, að þegar
hjer væri talað um styrk í þessu
tilfelli,
væri að eins undir því komið, hvort menn
vildu sýna hugulsemi
við ekkju hins látna.
En ef þinginu
þætti of mikið til tekið, þá
þætti sjer mega færa styrkinn niður svo sem
til 200 króna - minna mætti það varla vera
- en með því gæti þó þingið látið í ljósi
þakklætisvott
sinn við ekkju hins látna þjóðskörungs.
Hefði hann því i hyggju að gjöra
breytingaruppástungu
i þá átt.
Stefán
Etrikseon
kvað
flutningsmann
hafa tekið flest það fram, er hann hefði haft
í hyggju að tala. Vildi hann, eins og hinn
háttvirti lundshöfðingi
hefði ráðið iiI, láta
selja nefnd í málið,
þar sem það öneitanlega væri sjerstaklegs
eðlis.
En hins vegar
þætti sjer það aptur kristileg skylda að hlynna
að því, að ljetta undir með fjelítilli ekkju,
eins og hjer ætti sjer stað, og þvi vildi hann
helzt, að nefnd væri sett, og áliti hann nægja 3
manna nefnd. En ef það yrði ofan á, að málið færi
til 2, umræðu, vildi hann áskilja sjer viðaukauppástungu við breytingaruppástungu
þingmanns
Þingeyinga,
hvað eptirtaunaupphæðina
snerti.
Eirikur Kúld gat þess, að sig tæki það
sárt,
að mál þetta hefði verið borið upp í
i þessari deild, þar sem hann yrði að ætla, að
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hin neðri deild væri miklu rjettara og eiginlegra "forum" málsins, því að hún hefði fyrst
til meðferðar
fjárhagslögin,
er sjer virtist mál
þetla vera eigi alveg óviðkomandi.
þingmaður þingeyinga
hefði talað mikið um hngulsemi,
en sjer virtist hún eigi geta komið
hjer Iii tals, þar sem Ilm princip væri að ræða
og undantekning
frá gildandi lögum, er aldrei
mælti eiga sjer stað, nema sjerlegar
kringunistæður kæmu á móti.
Auk þess fyndist
sjer og, að nær hefði legið,
að þingmaður
Heykvíkinga
hefði borið mál þelta
upp sem
kunnugrt
maður öllum ástæðum, er til greina
þyrfti að taka, err aðrir
þingmenn
hjer og
hvar út um landið.
Að öðru leyti yrði hann
að geta þess,
að þó hann þættist hafa tilbærilega virðingu fyrir þeim miklu" meritls»,
sem Jón heitinn Guðmundsson
á að hafa haft,
þætti sjer þetta mál mjög hált, ef það kæmist
að á þennan hátt,
því fleiri mundu án efa
finnast, sem sama eða líkt mætti segja um,
og væri þá um leið upp lokið fyrir þeim öllum á sama hátt.
Kvað hann að vísu sjer
tæki það sárt,
þótt hann eigi væri sjerstökum kringumstæðum
nægilega kunnugur,
ef
ekkja Jóns
heitins
Guðmundssonar
væri í
þröng, og væri eigi hjálpað; og væri hann í
því samþykkur
þingmanni Austur-Skaptafellssýslu, þar sem hann hefði talað um • kristilegan kærleika." en hjer ætti það ekki við, eins
og þetta mál liggur fyrir; hjer væri verið að
ræða um fje úr landssjöðl,
en ef hjer á að
sýna • kærleikann",
þá ættum vjer að taka af
eigin fjöðrum,
en eigi annara
- svo sem
með fríviljug~lm samskotum -.
Hann sagðist
helzt vilja leggja það til, að málinu yrði vísað til fjárlaganefndarinnar,
þvf að henni væri
kunnugra
en sjer, af hve miklu væri að taka.
Flutningsmaður
kvaðst verða að ætla,
að þingmenn
væru sjer samdóma I þvi, að
það væri að minnsta kosti enginn formgalli
á þvi, að málið væri borið hjer upp.
Kvaðst
hann því krefjast þess, að mál þetta gengi
götu sína, eins og önnur mál, án þess því
væri vísað frá efri deildinni.
En þar sem
þingmaður
Barðstrendinga
befði talað um
sjerstakar kringumstæður,
er hann eigi þekkti,

I þá þætti sjer þetta
I heitinn Guðmundsson

undarlegt,
því að Jón
hefði verið alþekktur
að því, að hann hefði lagt bæði fjör og fje
í sölurnar fyrir ætt jörðu sína, og þar á ofan
setið af sjer álitleg embætti; þetta hlyti hinum heiðraða þingmanni
að vera fullkunnugt.
Benidikt Krietiðnsson
kvaðst vilja leiða
athygli þingmanns
Barðstrendlnga
að þvf, að
málið væri eigi rjett skoðað,
ef hann vildi
láta privat-endurgjald
koma fyrir opinbera
þjónustu.
IJað yrði að koma frá þeim, er
þegið hefði, og í þessu tilfelli væri það landið, en enginn einstakur
maður.
þetta litla
tillag, er hann hefði stungið upp á, væri
samsvarandi
kröptum landsins,
og mætti þvf
virða það vel,
Legði hann það enn til, að
málinu yrði vísað til 2. umræðu.
Aptur áliti
hann það ónauðsynlegt
og jafnvel
ólilhlýðilegt að visa þvi til fjárlaganefndarinnar,
því að
hjer væri eigi að tala um fjárframlag
til 2
ára, heldur ætllangt.
og þyrfti því sjálfsagt
konunglegrar
resötutlonar
við.
Ásgeir Einarsson tók það fram, að eng.
inn formgalli í lagalegum
skilningi mundi á,
þótt mál þetta hefði eigi fyrst verið borið
upp í neðri deildinni,
og vísað iii fjárhags.
nefndarinnar,
en hitt væri það, að sjer hefði
þótt hjer á siðferðislegur
formgalli, þar sem
næst mundi hafa legið þingmanni Reykvíkinga
að bera það upp, en eigi 51enga því upp á
bændur utan úr landi, því sá þingmaður væri
bæði kunnugrt
þessu máli, og alþekktur
að
dugnaði
og því, að bæjarbúar
mættu trúa
honum fyrir málum sínum.
Forseti kvaðst vilja, til að stytta umræðurnar,
geta þess, að mál þetta væri löglega
borið undir efri deildina,
og fyrst eigi fleiri
tækju til máls, vildi bann bera undir atkvæði
deildarmanna,
hvort málið skyldi ganga til
2. umræðu.
Var þá, með því atkvæðagreiðslan
þótti
eigi ljós, við haft nafnakall, og fór það þannig:
Já sögðu:
Sighvatur
Árnason,
Stefán Eiríksson,
Benidíkt Kristjánsson,
Ólafur Pálsson,
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l\'ei sögðu:
;\sgeir Einarsson,
Torfi Einarsson,
Jón Pjetursson,
Eiríkur I{úld,
Í'örður Jónasson,

til viðaukalaga

Nei sögðu:
Jón lIjaltalín,
Bergur Thorberg.
Var málið þannig fellt frá
ræðu með 7 atkvæðum móti 4.

XVII.
FnLJ~IVAnp
við tílskipun 12. febrúar I ~7 2 um fiskiveiðar
(Frá Eiríki I{úld, þingmanni
Barðstrendinga).

útlendra

annari

um-

þjóða.

Enginn sá, sem ekki er búsettur á Is- mesta hætta búin,
ef eigi væru reistar við
landi, má við hafa nokkrar fi~kiveiðar fyrir því rammar
skorður
i lima.
Svo væri þá
ströndum
Íslands innan landhelgi,
ella ~æti varið málavöxtum,
að árið 1871 hefðu Færsekturn samkvæmt tilskipun 12. febrúar 1872, eyingar komið á einu skipi inn á Seyðisog skulu þær sektir renna í landssjóð.
fjörð til flskiveiða, næstu ár 2, og síðan æ
fleiri og fleiri; hve mörg hefðu komið í ál',
væri sjer eigi kunnugt
um, en eptir sama
Á 13. fundi efri þingdeildarinnar,
17. hlutfalli ættu þau líklega að vera 13, og að
dag júlímán.,
sk}rði forseli frá, að þingmaðári þá 20. þar væri, að sögn, svo háttað,
ur Barðstrendinga
hefði afhent sjer frumvarp
að fiskimið
væru lítil, og firðirnir þröngir.
það, er hjer fer á undan, og væri það nú Nú legðu þessir útlendu menn skipum sínprentað.
Ljet
forseti
út býla því meðal um inn á flrðina,
en sendu báta sína, að
þingdeildarmanna.
minnsta kosti 2 frá hverju skipi, á fiskimiðin,
er eigi lægju djúpt,
með ótal lóðir, svo að
íslendingar
sjálfir gætu enda eigi komizt að
á sínum eigin fiskimiðum.
Meira að segja,
FYRSTA UMRÆÐA
þeir slæ gðu fiskinn á miðunum og bæru þar
í efri deild alþingis.
niður, svo að fiskurinn hændist allur að þeim,
Á 14. fundi efri þingdeildarinnar,
19. og gengi alls eigi inn á firðina; þannig legðu
dag júlimán.,
var samkvæmt dagskránni tek- þeir aldrei fiskinn í land til verkunar,
og borgið fyrir til fyrstu umræðu (rum varp til við- uðu því eigi neitt spítalagjald
eptir núgildaukalaga
við tilskipun
12. [ebrúar
1872 andi lögum.
Væru þeir þannig rjettarhærri,
um fiskiveiða1'
útlendra
'þjóða,
frá Eiríki en Íslendingar
sjálfir í sínu eigin heimkynni.
Kúld þingmanni Barðstrendinga.
Ef að nú þetta gengi svona tálmunarlaust,
Eiríkur
Kúld sagði, að frumvarp
þetta væri eigi annað sýnna,
en íslendingar
bolværi sprottið
af bænarskrá.
er send hefði uðust frá að hara nokkra björg úr sjónum, og
verið þinginu
í þetta sinn frá Austfjörðum,
væri þó þetta sumra aðalatvinnuvegur.
Nú
sjer f lagi frá Seyðisfirðingum
og þar f grennd,
sagðist hann hafa heyrt, að þessi veiðarfæri
með allmörgum
undirskriptum.
þegar hann væru bönnuð á Færeyjum, og jafnvel bænarhefði lesið bænarskrána,
hefði hann sjeð, að skrá nm það frá Færeyingum
sjálfum hefði
máli þeirra þar eystra væri sannarlega gaumkomið fyrir ríkisþingið í Danmörku;
ef nú svo
ur gefandi,
þvi að þar væru leidd ljós rök. væri, þá væri sannarlega
merkilegt, að þeim
að því, að vissum atvínnvegt manna væri hin! leyfðist að gjöra það hjer.
í þessu efni vildi
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hann feginn leita upplýsinga, einkum hjá
hinum háttvirta 3. konungkjörna þingmanni
og 1. konungkjörna. Hann byggist að vísu
við, að sjer yrði svarað, að samþegnar vorir
ættu hjer I hlut, en hann yrði þá að svara
því aptur, að þótt þeir væru sjer kærir, þá
væru þeir sjer ekki kærari, en íslendingar
sjálfir, er hjer yrðu beinlínis fyrir yfirgangi af
þeirra hálfu. Sjer virtust þeir þó að minnsta
kosti skyldir til að gjalda almen na þegnskyldu.
Bergur Thorberg áleit, að aðalannmarkinn við mál þetta væri sá, að það mundi
vera svo vaxið, að það gæti eigi fengið framgang.
Þar sem I frumvarpinu væri farið
fram á, að enginn lá, er eigi væri búsettur
á islandi, skyldi mega veiða innan landhelgi,
þá ætlaði hann, að sú takmörkun gæti eigi
heimfærzt nema upp á erlendar þjóðir fyrir
utan ríki og lönd Danakonungs, og á hinn
bóginn að allt yrði að álítast sameiginlegt
fyrir samþegna ríkisins; þannig hefðu tslendingar fullt leyfi til að veiða, hvar sem þeir vildu,
bæði við Færeyjar og annarslaðar innan rikja
Danakonungs.
Sagt hefði verið, að þeir við
befðu skuðlega veiðiaðferð, en bágt væri við
þvi að gjöra, ef hún væri eigi bönnuð með
lögum.
Hann sagðist vita til, að töluverð
misklíð hefði verið út af þessari veiðiaðferð
á Færeyjum, og að átt hefði jlð fá bann gegn
henni, en hvort nokkur lög væru komin út
um það, væri sjer eigi kunnugt; yrði það þá
að hafa gjörzt njlega, ef svo væri.
Jón Hjaltalín kvað nú mundu korninu
tími til að reyna að bjarga því, er bjargað
yrði, einkum þar sem margt annað, svo sem
kvikfjárrækt og jarðrækt væri í vesölu ástandi.
Væri þ;lð að sinni ætlun bein skylda alþingis1 að sjá um, að rjettur landsmanna væri
eigi fótum troðinn, og þeim eigi fyrirmunað,
al) bafa það gagn af sj.ónum, er framast
JDæLtiver~a.
Hann kvaðst ekki skilja, að
Færeyingar,
þótt samþegnar væru, hefðu
nokkurn rjett til að skemma fyrir landsmönnum; það væri enginn vandi að spá um það~
b\'el afieil)ingin mundí verða, ef atvinnuvegunum hrakaði svona hverjum á fætur öðrum;

menn færu að flýja landið.
Að öðru leyti
vildi hann eigi lengja ræðurnar um þetta
mál, enda hefði hinn háttvirti varaforseti leitt
nægileg rök fyrir málinu.
Vildi hann að
endingu ráða til, að nefnd yrði selt I málið.
Eiríkur
Kúld sagðist reyndar aldrei
hafa farið fram á nefnd I máli þessu, en nú
hefði einn hinna heiðruðu deildarmanna
stungið upp á henni, og ljeti hann sjer það
vel líka.
Hann kvaðst að öðru leyti ávallt
hafa búizt við mótbáru þeirri, er hinn háttvirti 3. konungkjörni þingmaður hefði komið
fram með, en hann yrði enn sem fyr að
halda þvi fast fram, að einhver ráð yrðu
fengin Lil að stemma stigu fyrir ójöfnuði
þeim, er hjer ræddi um.
Teldi hann það
sorglegt, ef alþing i gæfi eigi máli þessu hinar beztu undirtektir; bann yrði að leggja
sjerlega áherzlu á það, að það væri innan
landhelgi, að Færeyingar færu svona að ráði
sínu, sem hann Ilefði sagt; yrði hann að
telja það sem brot á eignarrjetti manna. N II
hefðu Færeyingar að sögn gjört meira; þeir
hefðu enda skorið niður lóðirnar fyrir Íslendingum sjálfum, sem hefðu orðið að lúta ofureflinu.
Vildi hann skjóta því til hinna
heiðruðu deildarmanna, hvort slikt væri eigi
vítaverð aðferð.
En ef nú yrði sett nefnd
í málið, væri sjer kært, ef hinn háttvirti 3.
konungkjörni þingmaður kæmist i hana, þvi
að hann vonaði, að það mundi ~afa heppileg áhrif á afdrif málsins.
Sighvatur
Árnason kvaðst vera samdóma hinum háttvirta flutningsmanni í máli
þessu, og vildi, að það gengi þegar til 2.
umræðu.
það væri ósanngjarnt, að þessir
fiskimenn skyldu hafa leyfi til, að fara inn
yfir þau takmörk, er útlendir eða utanrikismenn ekki mættu.
Menn yrðu nú og að
gæta þess, að annað stig væri nú I tímanum, en til þessa hefði verið, þar sem vjer
Íslendingar værum nú að miklu leyti aðskildir
frá Danmörku, og yrðum nú að bera vorar
eigin byrðar.
Þá væri og hitt eðlilegt, .Ilð
vjer reyndum að vernda vorn landsrjett jafnt
gegn innanrikis- sem utanríkismönnum.
Stefán Eiríksson kvaðst að vísu eIgi
35
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vera !lVO alls kostar kunnugur
málinu,
en
beyrt hefði hann umkvartanir
frá þeim þar
eystra yfir því, að Færeyingar
lægju á stórum
skipum
utan til í fjarðarmynninu,
og Ijetu
báta sína leggja þar net sín og lóðir út frá
sklpunum,
svo enginn af landsbúum gæti
komið fyri!' lóðum sínum á miðunum.
Vera
mætti, að núverandi
veiðirjellur
leyfði slíka
aðferð,
en þá yrði nú við því að gjöra, og
fá takmarkanir
settar f þessu efni;
vjer Íslendingar værum afllitlir, og gætum eigi barizt gegn hinum yfirsterkari.
Það væri því
stn tillaga, að nefnd yrði sett f málið.
Forseti kvaðst,
fyrst fleiri tækju eigi til
máls, vilja bera undir atkvæði deildarmanna,
hvort málið likyldi ganga til 2. umræðu.
Var
það samþykkt með 8 atkvæðum.
Sömuleiðis
var þá samþykkt
með 8 atkvæðum,
að nefnd
skyldi setja, og voru í
hana kosnir þessir þingmenn:
Jón Hjaltalín
. með 8 atkvæðum
Eiríkur Kúld
7
Bergur Thorberg
6
l nefndinni var Jón Hjaltalin kosinn formaður,
Eiríkur
Kúld
skrifar],
og Bergur
Thorberg
framsögumaður.

NEFNDARÁLIT
um frumvarp til viðaukalaga við tilskipun 12.
febrúar 1872 um fiskiveiðar
útlendra þjóða.
Efri deild alþingis hefur kosið oss undirskrifaða , nefnd til að segja álit vort Ilm
frumvarp
til viðaukalaga
við tilskipun
12.
febrúar
1872 um fiskiveiðar útlendra þjóða,
sem borið hefur verið upp f þingdeildinni
af
þingmanni Barðstrendinga.
Eptir að hafa íhugað málefni þetta og
rætt það með oss á fundum, leyfum, vjer oss
að skýra frá áliti voru um það á þessa leið:
Tilefnið til frumvarps þessa er, eins og
binni heiðruðu þingdeild er kunnugt, bænarskrá, er til alþingis hefur komið, og nefndin
hefur haft til meðferðar,
frá fundi nokkrum,
er haldinn
hafði verið á Vestdaleeyri
við

Scyðisfjiirð í Norður-l\IillnRýsln
á slnastliðn.,
um vetri, og hefur hún inni að halda umkvartanir út af yfirgangi þeim,
er færeyskir
fiskiveiðamenn
nú á síðustu árum hafa sýnt
á Seyðisfirði og Norðfirði, þar sem þeir hafa
stundað veiði með lóðum mjög nálægt landi,
og þar með spillt veiði landsmanna.
Frumvarpið lýtur nú að þvi að girða fyrir, að atvinnu landsbúa þannig verði spillt af þeirra
völdum,
sem ekki eru búsettir hjer á landi,
og sem engin gjöld greiða hjer til almennings þarfa.
En jafnvel þótt nefndin viðurkenni,
að
hjer sje tilefni til umkvörtunar,
og að mjög
æskilegt væri, að einhver bót yrði hjer á ráðin, þá varð eigi að síður sú skoðun ofan á,
að ekki mundi tiltækilegt
að ráða til, að
frumvarp þetta yrði samþykkt, og skal I þvi
tilliti tekið fram, að þegar ræða er um fiskiveiðar innan landhelgi, en utan þeirrar línu,
sem takmarkar eignarrjett lóðareiganda
þeirra,
Rem land eiga að sjó (samanber tilskipun 20.
júní 1849, 3. grein), þá virðast slíkar veiðar
eptir almennum
grundvallarreglum
ekki verða
fyrirmunaðar
neinum af þegnum konungsins,
án tillits til þess,
hvort
þeir eru búsettir
hjer á landi eða ekki. Á hinn bóginn verður ekki móti því borið, að það virðist næsta
ósanngjarnt,
að þeir af samþegnum
vorum,
sem veiða fisk rjett uppi'
landsteinum,
einkum þegar það skeður á þann hátt,
að
það bersýnilega
rýrir
aflaföng
landsbúa,
sleppi við að greiða
þau gjöld,
sem eptir
íslenzkum
lögum beinlínis hvíla á aflanum,
nefnilega spítalagjaldið. þó nefndinni þvi, eins
og áður er á vikið, ekki þyki tiltækilegt,
að
reyna að fá lagaákvörðun
I þá stefnu,
er
frumvarpið
fer fram á, þá virðist eigi að
siður vera ástæða til að leiða athygli stjórnarinnar
að máli þessu , von um, að hún
kynni að sjá ráð til þess, að sporna við þvi
á þann hátt,
sem bezt þætti við eiga, bæði
að hinni hjer umræddu
atvinnu landsmanna
sje spillt af þeim,
sem að öðru leyti ekki
leita sjer atvinnu hjer á landi,
og að hinn
íslenzki læknasjóður
fari á mis við þær tekjur af fiskiafla annara
samþegna vorra hjer

274

við land innan. landhelgi,
sem landsmenn
sjálftr verða að greiða.
Nefndin leyfir sjer þess vegna að leggja
það til, að málefni þessu verði visað til stjórnarlnnar.
Alþingi, 31. júH 187 á.
Bergur Thorberg,
Jón Hjaltalín,
íramsögumaður.
formaður.
Eiríkur Kúld,
skrifari.

ÖNNUR UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 29. fundi erri þingdeildarinnar , 5. dag
ágústmán., kom frumvarp
til viðaukalaga
við tilskipun
12. febrúarmán.
1872, um
fiBkiveiðar útlendra
þjóða til annarar umræðu.
Framsögumaður(BergurThorberg)
sagði,
að nefndin hefði i áliti því, er hún hefði
samið um þetta mál, bent á það, af hverjum
ástæðum hún hefði komizl til þessarar niðurstöðu, rr nefndarálitið benti til, og vildi
hann því að mestu leyti skírskota til þess,
er þar stæði.
Nefndin hefði nefnilega ekki
álitið það gjörlegt, að samþykkja þetta frumvarp, eins og það lægi fyrir, en á hinn bóginn, þar sem hún fúslega hefði viljað hlynna
að málinu, hefði hún ætlað, að það yrði bezt
gjört með þvi að beina þvi til stjórnarinnar.
Nefndin hefði ætlað erfitt og mjög tvísýnt,
hvort samþykki stjórnarinnar yrði fengið ryrir slíku lagaboði, af því að hjer væri að ræða
um aðra samþegna ríkisins og þeirra rjettindi ; það yrði varla við þvi búizt, að sjerstakt lagaboð fengist um að banna sam þegnum vorum það, sem Íslendingar hefðu eflausan rjett til undir sömu kringumstæðum
f öðrum pörtum rikisins.
En aptur á móti
hefði nefndin ætlað, að stjórnin frá sinni
hálfu mundi ef til vill geta sjeð einhvern
veg til þess, að ráða bót á þessu fyrir hönd
hlutaðeiganda; fyrir þvi hefði hún beint málinu I þessa átt. Nefndin hefði hugsað sjer,
að landshöfðingjanum væri send bænarskrá-

in og nefndarálitið, og að hann síðan beindi
málinu til stjórnarinnar,
og treysti nefndin
þ\í fastlega, að stjórnin mundi gjöra allt það
að verkum, er hún sæi sjer fært i þessu
máli.
Benidikt
Krist;ánsson
sagðist feginn
hafa viljað geta sannfærzt um, að nefndin hefði
komist til skynsamlegrar og rjettrar niðurstöðu
I máli þessu, en hann hefði eigi getað það.
Nefndin hefði nefnilega viðurkennt, að eptir
nú gildandi lögum væri eigi fært að banna
Færeyingum þenna yfirgang sinn, og þá heldur ekki sjeð færi, að breyta þessum lögum,
svo að ráðin yrði bót á þessu, en aptur á
móti rjeði hún til þess, að fela stjórninni
málið til meðferðar.
En til hvers væri í
rauninni ætlazt með þessu'?
Auðsjáanlega
til þess, að stjórnin gæfi reglur hjer um á
móti hinum gildandi lögum, með þvi það
yrði, eptir skoðun nefndarinnar að dæma,
ekki gjört öðruvísi.
þessi aðferð leiddi til
hins hreinasta u Absollltisme",sem
þó i rauninni, eins og allir vissu, væri langt frá stjórnarfyrirkomulagi Danmerkurrfkis,
Sjer virtist
því, að i staðinn fyrir að greitt hefði verið
fyrir málinu, væri því vísað út á torfærur,
og heldur en að það gengi þessa götu,
hefði hann afráðið að gefa atkvæði sill fyrir,
að fella málið niður.
Jón IJjaltalín sagðist líka ætla, að bezta
úrræðið væri, að fella nú málið niður. Það
væri næsta hlægilegt að vera að finna upp
á slíku sem þessu. Hannkvaðst ekki vita, hvað
það mundi seinast verða, sem menn bæðu
stjóruina að hlutast til um.
Eplir þessu
væri alls ekkert ómögulegt í þvi, að menn
færu jafnvel að biðja stjórnina um, að reka
gripina úr túnunum
sínum.
fslendingum
væri þá flest ómögulegt, ef þeir gætu eigi
rekið sjálfir nokkrar fiskiskútur úr fjarðamynnum sínum. Hefði hjer verið um útlendinga að ræða, hefði verið öðru máli að gegna.
Hann skyldi því fús játa það, að lítill skaði
mundi I, þótt mál það, sem svona er vaxið,
yrði fellt.
Fram8ögum(lður
sagðist alls ekki geta
verið þingmanni þingeyinga samdóma um,
35*
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að niðurstaða sú, er nefndin hefði komizt að,
væri svo fráleit,
sem hann hefði viljað telja
þingdeildinni
trú um.
það gæti sannarlega
verið meining í því, að beina málinu til stjórnarinnar, án þess ætlazt væri til, að hún gjörði
brot gegn gildandi
lögum.
I)að gæti vel
hugsazt, að stjórnin frá sinu sjónarmiði
sæi
einhver ráð til að greiða fyrir málinu á haganlegan hátt.
Hún gæti t. a. m. lagt síðar
frumvarp fyrir alþingi I þvi skyni.
þingmaðurinn hefði þvi að sinni hyggju illa misskilið
nefndarálitið,
og það að óþörfu.
Ef sú yrði
niðurstaðan,
eins og hann hefði farið fram,
að mátið væri nú fellt, þá yrði hann að telja
það næsta óheppileg úrræði, og nokkru óliðlegal' brugðizt við bænum hlutaðeiganda,
en
ef sá vegur væri farinn,
sem nefndarálitið
benti til.
Eiríkur Kúld sagði, að það mælti með
sanni segja um hinn háttvirta
5. konungkjörna
þingmann,
að "svo bregðast krosstrje, sem önnur trje»,
Þvi hefði hann sizt
búizt við, að hann nú allt i einu skyldi snúast öndverður gegn nefndarálitinu,
hann, sem
sjálfur hefði verið formaður i nefndinni,
og
þar sem nafn hans stæði svo hátíðlega lindir
nefndarálitinu.
Ilunn sagðist þvi hljóta að
ælla, að þingmaðurinn
hefði annaðhvort
talað
óvart það, er hann hefði nú talað, eða hann
hefði verið að gjöra að gamni sínu.
Hann
hefði líkt þessari bæn Austfirðinganna
við
það, að íslendingar
færu að biðja stjórnina
að reka úr túnunum hjá sjer.
En þessl sami
þingmaður
hefði
Iyrlr skemmstu
fyllilega
kannazt við, að Allstllrðingum
væri ómögulegt að reka Færeyinga af höndum sje!'; við
hilt hefði hann líka kannazt, hve mikið ljón
þeir biðu af þessari aðferð þeirra.
Hvernig
gæti það þá skoðazt öðruvísi
en ómannlegt
af þinginu, að sinna alls ekki beiðni þessara
manna,
þingmaður
þingeyinga
hefði sjer
þótt vera líka nokkuð harðbrjósta
núna, og
mætti það á sjá, að hann væri ekki að berjast núna fyrir «Kópaskerinu»
sínu. Hann vildi
gjörsamlega
fella mál þetta, og hefði kastað
allhörðum
steini á nefndina
fyrir aðgjörðir
hennar, sem hann teldi verri en engar.
En

hann yrði þó að benda þingmanninum
á, að
nefndin hefði nokkuð bugað málinu áleiðis;
enda væri það alveg rangt, að það þyrfti að
vera eða gæti verið meining
nefndarinnar,
að stjórnin skyld i gefa lög ofan í alþingi um
þetta efni.
Líka mætti þingmaðurinn
vita,
að Færeyingar stæðu eigi undir alþingi, heldur
undir ríkisþinginu í Danmörku.
Stjórnin gæti
hvorttveggja,
hvort heldur borið málið lindir
alþingi, og líka ríkisþingið.
það þyrfti þannig ekki að gefa stjórninni ráð til þess, hvernig hún ætti að haga sjer í þessu máli; hún
hlyti sjálf að bafa siðferðislegar
hvatir til að
sinna því.
Jón Pietursso
kvaðst eigi geta verið
samdóma niðurstöðu þeirri, er nefndin hefði
II omizt að i þessu máli.
Nefndin hefði að
vísu sagzt
finna ástæðu
til þess að hlynna
að þvi, að beiðendur bænarskrárinnar
mættu
verða verndaðir fyrir ytlrgangi færeyskra fiskiveiðimanna,
og þar með játað, að rjetti þeirra
væri misboðið,
en á hinn bóginn hefði hún
eigi þótzt sjá annað ráð vænna, en að vísa
málinu til stjömarinnar,
af þvi það kæmi í
bága
við almennar
grundvallarreglur,
að
meina Færeyingum
veiðina, eins og þeir nú
tiðkuðu hana.
En hvar væru þessar almennu
grundvallarreglur
að finna?
Sjer væri það
að minnsta kosti með öllu óljóst.
Hjer gæti
þó ekki verið meintur þjóðarjellurinn
(Folkeretten];
hann næði einungis til þess svæðis
af sjónum,
sem lægi fyrir utan landhelgi.
En sá hluti sjávarins,
sem lægi fyrir innan
1andhelgi, vissi hann eigi betur en að væri
eign þeirrar
þjóðar,
er byggði landið að
sjónum.
En eptir því, ernefndarálitið
segði,
væri sjórinn fyrir innan landhelgi sameiginlegur fyrlr alla þegna konungsins.
Efkonungur vor þvi rjeði {)g svo yfir Frökkum og
Englendingum,
ætti þeim einnig eptir þessu
að vera heimilt ab fiska hjer upp í landsteinum,
án þess vjer mættum meina þeim það.
Væri
nú þessi kenning nefndarinnar
rjett, að sjórinn innan landhelgi I kringum Ísland væri
eins vel eign Dana og Færeyinga,
sem íslendinga,
þá leiddi enn fremur
þar af, að
alþingi Íslendinga
hefði ekki vald til að gefa
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ut lög fyrir þann sjo, heldur heyrði það
undir ríkisþingið f Danmörku.
Hann yrði
að vera hjer á gagnstæðri
skoðun.
Það
mætti og sjá af hegningarlögunum
nýju,
að
sjórinn kring um ísland innan landhelgi teldist með íslandi, og líka hefðu lög þau gengið gegnum alþingi,
en alls ekki ríkisþingið ;
eins hefði lagaboðið um skotin á Bciðafirði
gengið gegnum alþingi og ekki »provlndsíal
Stændeme».
Hann ætlaði það og "íst, að eins
og vjer Islendlngar
ekki mundum hara leyfi
til að nska innan landhelgi við strendur Danmerkur,
ef þeim með lögum væri bannað
það nf ríkisþinginu,
eins .mundu Færeyingar
eða Danir ekki hafa leyfi til að fiska innan
landhelgi
við strendur
íslands, ef alþingi
bannaði það. þannig mundi það heyra undir
hið löggefandi alþingi,
að gefa reglur um
eign sína,:>:
sjóinn fyrir innan landhelgi.
Hann yrði því að ætla rjettara að fella málið, en fara því fram, er nefndin styngi upp á.
Framsögumaður" sagðist ekki geta verið
samdóma skoðun hins 4. konungkjörna
þingmanns um rjett manna fyrir innan landhelgi.
það væri almenn grundvallarregla,
að allir
samþegnar
í einu ríki mæltu jafnt stunda
veiði fyrir innan landhelgi, en utan þá línu,
er takmarkaði
eignarrjelt
lóðarelgunda.
Af
þessari
ástæðu hefði nefndin
eigi sjeð sjer
fært að fallast á lagaákvörðun
um, að banna
Færeyingum
að stunda veiðar á hinu áður
umgetna
sviði. . Um rjett íslendinga til að
við hafa flskiveiðar við Danmörku
eða Færeyjar á þessu sviði mundi enginn getaefazt,
og þá væri ósanngjarnt,
ef þeir samþegnar
vorir hefðu eigi sama rjett hjer.
En bænarskráin
væri eigi að eins sprottin
of þ\í,
hve Færeyingar
væru nærgöngulir,
heldur
líka mjög af hinu, að þeir við hefðu þessa
veiðiaðferð, er þar væri getið.
Og það gæti
'Vel hugsazt,
að gefin yrðu ut lög um það,
að eigi mætti við hara skaðlega
veiðinðferð.
En meðan ein veiðiaðferð
væri leyfileg,
mættu samþegnar
við hafa hana hver hjá
öðrum utan þeirrar línu, er takmarkaði eignarrjett lóðareiganda.
Jón l)jetursson sagði, að það, sem meint

væri með CI Söterritorlumværi allt sviðið
fyrir innan landhelgi, og heyrði það til hverju landi eða landshluta,
er það lægi við.
Þannig heyrði það undir alþingi,
en ekki
rík isdaginn,
að gera reglur um sitt Söterrltorium.
það væri satt, að Færeyingar hefðu
nu sem stæði fullkominn
rjett með oss til
þessarar
veiði, af því þeim eigi enn herði
verið bönnuð hun, en þar af flyti eigi, að
ríkisþing Dana ætti með að leyfa þeim hana
eða banna;
ef vjer værum partur af Danmörku í sama sk ilningi og Jötar væru það,
þá heyrði ríkis þinginu til að gefa lög um
sjóinn kring um Ísland; .en vjer værum enginn slíkur partur af Danmörku,
og hefðum
sjerstakt löggefandi þing. Hann mundi annars gera atkvæði sitt fyrir því að fella málið,
eptir þeirri stefnu, sem það tæki í deildinni.
Ásgeir Einarsson sagði, að það mundi
verða heldur en ekki vandi fyrir bændurna,
að greiða atkvæði f máli þessu, þar sem
tveir hinir Iögfröðustu
menn vætu alls eigi
samdóma
um, hvað væri rjett eða rangt i
þessu efni.
Málið væri þó í sjálfu sjer eigi
lítilfjörlegt;
og þetta spursmál,
hvort samþegnar mæltu veiða á þessu svið], sem hjer
væri um að ræða, væri mikils varðandi.
Ef
allir þegnar Danmerkurrikis
mættu veiða upp
í landsteinum
hjá oss, mundu oss þykja það
þungar
bústíjar, og þá mundu ekki siður
koma kvartanir,
en undan hinum útlendu
fiskimönnum,
Frökkum
og Englendingum.
Þætti sjer yfir höfuð tvísýnt,
hvort hinn 4.
konnngkjörni
þingmaður
hefði eigi haft rjett
fyrir sjer.
Að minnsta kosli væri anðsjeð,
að nefndin
hefði verið í vandræðum
með
málið, þar sem henni hefði eigi þótt tiltækilegt að fara i þá stefnu, að banna Færeyingum þessa veiði á þess II sviði.
En maður yrði um leið að skoða málið frá praktísku
sjénarmið].
I'að vissu allir, að vjer Íslendingar gætum eigi farið suður í Eyrarsund til
þess að veiða, en þeir, sem meiri befðu
máttinn, gætu heimsótt oss, og virtist sjer þá
hart,
að eigi væru nein takmörk sett þeim
yfirsterkari.
Að öðru leyti vonaði hann, að
hinn hæstvirti
landshöfðingi
mundi skýra
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deildinni

frá áliti

þingmenn
ganga.

vissu,

sínu

á þessu

að hverju

Landshöfðingi kvaðst vera
um háttvirta
3. konungkjörna
yrði hann
því að álíta það
þingið, að stinga upp á lögum

máli,
þeir

svo

hefðu

að

fyrir

að

utan fiskhelgi,
þá væri hjer þó að ræða um
landhelgi,
sem næði
al" parta úr mílu frá
landi, þá væri það þó eigi
svo vist,
hvort
alþingið eigi gæti sett lög um slíkt, og þingið
ætti þó ekki að afsala sjer löggjafarrjelti
þeim,
sem gæti verið vafasamt
hvort
það eigi

samdóma hinþingmanni,
og
ísjárvert
fyrir
I þessu tilliti;

hann vildi þvi leggja það til, að málið yrði
sent stjórninni,
sem þá gæti nákvæmar íhugað, hvernig að ætti að fara.
Ásgeir Einarsson sagðist vera hræddur
um, að ef íslendingar
ekki vissu sjálfir, hvað
væri þjóðrjettur
þeirra, að Danir mundu varla
fara að leggja þá á knje sjer og kenna þeim,
að þeir hefðu landsrjettindi
þeirra.
Torfi Einarsson kvaðst ekki vita, hvort
það væri nægilega
upplýst,
hvort Austfirðingar hefðu sömu velðíaðrerð
sem Færeyingar, en ef að svo væri,
þá gæti hann ekki
betur sjeð, en að hjer væri komið undir þvi,
hver dugnaðarmaðurinn
væri mestnr;
en ef
nú eigi væru brúkaðar
lóðir,
hvers
vegna
væri þá eigi bannað að við hafa þá veiðiaðferð, líkt og netin I Faxaflóa.
Eiríkur Kúld sagðist vilja upplýsa þingmann Strandasýslu
um það, að Austflrðtngar
brúkuðu
líka lóðir;
en hjer væri spursmálið
ekki um það, heldur væri það hilt, að miðin
sjálf væru svo þröng,
að íslendingum
væri
gjört það ómögulegt,
að leggja lóðir, eða þá
að hvorirtveggja
hefðu
dregið
hins lóðir.
Hann sagðist
ekkert
skilja í því,
hvernig
menn gætu komið fram með slíkt sem það,
að ráðlegast
væri að fella málið,
fyrst svo
væri, að þingið eigi þættist geta sinnt því á
þá leið, sem um beðið væri.
Hinn háttvirti
landshöfðingi
hafði vrrið á þeirri skoðun, að
málinu yrði visað til stjórnarinnar,
og vildi
hann fyrir sitt leyti fullkomlega
fallast á, að
svo yrði gjört, því að hann treysti svo stjórninni, að hann
vonaði,
að hún
sæi einhver
ráð við þessu,
og það því heldur sem sagt
hefði verið, að Færeyingum
væri bönnuð þessi
veiðiaðferð
heima hjá sjálfum þeim.
Benidikt Kristjánsson
sagði,
að hann
áliti það enn vafa undirorpið,
hvort mál þetta
væri fyrir utan löggjafarvald
alþingis
eða þá

innan

það.

því þó að

það

væri

fyrfl'

hefði.

I

Torfi Einarsson sagði,
að þingmaður
Barðstrendinga
eigi þyrni að kasta svo þungum steini á þá, er vildu fella málið,
úr þvi
að sjálf nefndin
viðurkenndi,
að eigi væri
hægt að setja nein
sjerslök
lög
um þetta
efni;
en það væri eitt, er sjer hefði dottið í
hug, og það væri,
hvort
að begningarlögla
eigi næðu yfir þá menn,
er brákuðu
þessa
veiðiaðferð,
og ef svo væri, þá væri eigi annað en beita þeim.
Stefán Eiríksson sagði, að hann nú um
stund hefði hlustað á ræður þingmanna,
en
hann kvaðst þó eigi hara sannfærzt
enn um
það, hvort leyfilegt væ~ fyrir þessi um töluðu
skip að veiða innan
landhelgi;
en ef svo
væri,
þá mundi það verða erfiIt,
að fá lög
um þetta;
en það væri eitt, er þó sjálfsagt
mætti bæta, nefnilega
það,
að menn þessir
borg uðu sektir fyrir óskunda,
er þeir gjörðu
af sjer á veiðarfærum
landsmanna,
eða þá
eins og nefndin hefði drepið á, að þeir borguðu spítala-hlut
af afla þeim, sem þeir fiskuðu upp í landsteinum;
hann hjeldi því, þó það
sje neyðarúrræði,
sem nefndin hefði tekið í
þessu máli, að hann gæfi henni atkvæði sitt.
Bergur l'horberg sagðist ekki geta sjeð,
að nefndin hefði á nokkurn
háu afsalað rjelt
alþingis
ul að eiga
þátt i lagasetningunni,
því að það lægi alls ekki í uppástungu
hennar; sjer virtist einnig,
að það vera nokkur
mótsögn
I því, að segja, all þingið geti selt
lög í málinu, og þó vilja fella það; hann gæti
heldur
ekki sjeð,
að nefndin
hefði
getað
farið annan veg, en hún gjörði, og að þingið
varla mundi eiga mikið á hættu,
þá málinu
væri vísað
til stjórnarinnar,
svo væri það
líka eitthvað þægilegar
tekið í málið,
en að
fella það; hann kvaðst því vilja treysta því,
að þingdeildin
fjellist á álit nefndarinnar,
og
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því heldur sem landshöfðingi hefði lýst því
yfir, að sá vegur væri tiltækilegur.
Jón Pjetursson sagði, að ef sjórinn
kringum Island væri sameiginlegt málefni, þá
heyrði þetta mál beinlínis undir rikisdaginn;
hverjar þessar almennu grundvallarreglur
væru, sem visað væri til, það kvaðst hann nú
eigi vita, en ekkert positivt lagaboð væri iii
fyrir þessu, svo sjer væri kunnugt; í stjórnarskránni og stöðu lögunum fyndist það ekki.
Að gefa lög fyrir það, sem væri I landhelgi,
hlyti eptir hlutarins eðli að heyra undir það
þing, er ætti að gefa lög fyrir landið sjálft.
Hann gæti eigi skilið, til hvers það væri að
bera þetta mál undir stjórnina, nema kannske það yrði til þess, að hún legði það fyrir
rlkisdaginn, sem þá aptur meðal alls annars
eigi væri nægilega kunnugur málinu.

Kúld kvaðst verða að segja það,
orðum hins háttvirta þingmanns
hrein mótsögn að vilja fella málið;
sameiginlegt mál, þá væri hið eina
bera það undir stjórnina, og einvegna væri það varlegt að fella

Eiríkur

að eptir
væri það
væri það
rjetta að
mitt þess
það.

Ásgeir Einarsson sagði, að hann ekki
væri nær en áður, og vildi hann því, að
málið væri lálið ganga iii 3. umræðu, það
gæti þó aldrei skaðað,
að íhuga það nákvæmar.
Forseti kvaðst, fyrst eigi tóku fleiri til
máls, vilja bera málið upp til atkvæða, og
var þá uppástunga nefndarinnar,
að málinu
skyldi vísa til stjórnarinnar, samþykkt með 6
atkvæðum gegn 5.

XVIII.
FRUMVARP
til laga um tilsjón sveitastjórnanna með þeim, sem þiggja af sveit.
(Flutningsmaður Sighvatur Árnason, þingmaður Rangæinga).
l. grein.
Hver sá, er þiggur sveitarstyrk, skal álítast ómyndugur, og oddviti hreppsnefndar
þeirrar, þar sem hann á framfærslurjett að
lögum, vera fjárhaldsmaður hans.
2. grein.
Skyldur er hver sá, sem þiggur sveitarstyrk, að vinna það verk, sem löglegt er og
ekki of vaxið kröptum hans, er sveitarstjórnin
þar í hrepp skipar honum. Óhlýðnist hann
þvi, skal hann sæta fangelsis hegningu.
3. grein.
Enginn má byggja utansveitarmanni, er
sveitarstyrk þiggur, nokkra jörðu eða part af
jörðu án leyfis sveitarstjórnar þeirrar, þar sem
jörðin eða jarðarparturinn er Iigijandi. Nú
þykist hann eigi fá jörðina byggða öðrum,
og skal þá sveitarstjórnin skyld að fá annan
ábúanda á bana, og standa I ábyrgð fyrir ábúð og afgjaldi. Óhlýðnist jarðarumráðandinn "þvi, er nú var sagt, skal bann lúka til

sveitarinnar á ári hverju, er hann lætur
Ijeðan öreiga vera þar, svo mikið gjald, er
nemi landskuld og leigum af jörðinni eða
jarðarpartinum.
4. grein.
Með mál, er risa útaf afbrotum gegn
lögum þessum, skal fara sem opinber lögreglurnál.

Á 13. fundi efri þingdeildarinnar,
ti.
dag júlímán., skýrði forseti frá, að 1. þingmaður Rangæinga hefði afbent sjer frumvarp til laga um tilsjón sveitarstjórnanna
með þeim, sem þiggja af sveit, og befði hann

látið prenta það. Ljet forseti síðan út býla
þvi meðal þingdeildarmanna.
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FYRSTA UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 14. fundi efri þingdeildarinnar,
19.
dag júlímán.,
var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til fyrstu umræðu frumvarp til laga
um tilsjón sveitarstjórnannl'
með þeim, sem
þiggja af sl'eit (frá Sighvati
Árnasyni, 1.
þingmanni
Rangæinga).
Flutningsmaður
kvaðst ætla að fara fáum
orðum um ástæður þær, er frumvarp
þetta
væri byggt á. Það væri kunnugt,
að það
gengist allt of mjög við i sveitum,
að enda
vel vinnandi menn þægju sveitarstyrk ; væri
mjög erfitt eptir nú gildandi sveitarstjórnarlögum, að hafa hemil á þeim; þeir slæptust
úr einni sveit i aðra, nenntu eigi að vinna,
og þó þeir ynnu fyrir einhverju kaupi, borguðu þeir ekkert, sjer eða ómögum sírium til
framfæris.
Hefði þetta hvatt sig og aðra, er
vel þekktu til þessarar
óreglu,
til að reyna
að kippa þessu í betra horf, sem væri eigi
mögulegt nema með þvi einu móti, að strangari tilsjón væri höfð með þeim og meira löglegt aðhald,
en hingað til hefði verið.
Svo
syndist og brýna nauðsyn bera til, að þeir utansveitarmenn,
er þiggja sveitarstyrk,
og væru
að koma sjer niður á jarðnæði i öðrum sveitum, ættu ekki að vera undanskildir
allri tilsjón af hálfu sveitarstjórnarinnar
f þeim hreppi,
sem þeir vildu setjast að i, i þvi efni hvað
jarðnæði snerti,
nje heldur
sá, er jörðina
vildi byggja, að mega !!jöra það skilyrðislaust.
Væri sjer ekki kunnugt, að nein sjerstök lög
væru til I þá stefnu, er hjer ræddi um. En
ef nokkur lög væru I þá átt, sem hann efaðist um að væri, mundi hann þakklátlega taka
bendingum
um það efni. Vildi hann ekki
fjölyrða um málið að sinni,
meðan
hann
heyrði eigi neinar mótbárur.
En hann kvaðst
biðj8 þingmenn
að gæta þess, hvort þeim
sýndist ekki þurfa hjer verulegrar lagfæringar, {Ig láta það ekki fæla sig, þó þeir kynnu
að finna einhverja
smágalla við frumvarpið.
Vildi hann því ráða lit, að málinu yrði visað til annar umræðu, og að nefnd yrði sett
f málið.

Ólafur Pálsson sagðist vel geta viðurkennt,
að flutningsmaður
hefði haft góðan
tilgang með þessu frumvarpi sínu;
engu að
síður þætti sjer örðugt að aðhyllast
það.
Þörfin í þessu efni mundi
heldur ekki vera
eins mikil, og þingmaðurinn
hefði látið í ljó~i.
Ef sig minnti rjett, væri ákvörðun um þetta
atriði I fátækrareglugjörðinni
frá 8. jan. 18H,
9. og 20. grein, er heimilaði sveitastjórninni
svo mikið vald, að, ef því væri vel beitt,
mundi það hjer um bil nægja.
Hann játaði
að vísu, að þessum
lögum væri sumstaðar
sljólega beitt, en viða væri og gengið eptir
þeim vel og heppilega.
Raunar væri erfitt
að draga
hin rjettu takmörk i þessu efni,
S\'O að
mannúðar og mann frelsis yrði tilhlýðilega gætt, en stefna þessa frumvarps
virtist sjer þó I meira lagi gagnstæð almennu
mannfrelsi,
og utan við tíðarandann.
í öðru
lagi sýndist sjer ákvörðunin, í 3. grein frumvarpsins
nálgast
það, að ganga beinlínis í
berhögg við eignarrjett
manna.
Andi frumvarpsins virtist benda til, að það hefði orðið
til á einhverri af hinum fyrri öldum, en ekki
á binni 19. öld. Hann yrði því að ráða frá,
að mál þetta, svo vaxið, fengi framgang.
Þórður Jónasson: Mál það, er hjer er
fyrir, er einstaklegs
eðlis, og hljóðar um þá,
sem þiggja af sveit.
Frumvarp
þetta er alveg frábrugðið
skoðunum
þeim,
er koma
fram, þegar nú á dögum er ritað um slíkt
mál, og hjer bregður varla fyrir neinni mannúð frá upphafi til enda, og vona jeg því, að
þetta frumvarp
komist
aldrei lengra en á
pappírinn.
Frumvarpið
sjálft er að eins 3
grennr.
í 1. greininni segir svo, að hinir fátæku, sem þiggja af sveit, skuli vera örnyndog undir umráðum hreppstjóra.
í 2. grein
segir enn fremur, að hreppstjóri
geti leigt þá
út I vinnu i sveitinni,
og rekið þá svo frá
einum bæ til annari;
mætti þvi nærri geta,
hver æfi og aðhúð þeim væri ætluð.
t 3.
grein segir, að enginn megi leigja utansveitar-fátækling
neitt jarðnæði,
svo að hann eptir
þvi hefur hvergi höfði sínu að að halla.
þannig yrðu kjör hinna
fátæku eptir þessu
lagaJrumwarpi fullkomin ánauð og þrældómur ;
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þeir eiga engrar uppreisnar von. Bann vildi hverja þýðingu málið hefði I sjálfu sjer, og
spyrja, hvort þjóðkjörinn
þingmaður gæti hve mikið vantaði á, að eptirlit sveitarstjórnsveitarstyrk
verið þekktur að slíku ófrjálslyndi og mann- anna með þeim, sem þiggja
úðarleysi við þurfandi bræður sína;
ekki innanhrepps
eða utan,
gæti farið í lagi.
lærðu þeir það af grundvallarlðgunum,
nje Kvaðst hann ekki skilja annað, en frumvarp
heldur af fátækra-reglugjörðinni,
og hlyti þetta gæti staðið til bóla, ef málið væri virt
vist að mælast illa fyrir slíkri aðferð hjá þess, að íhuga það.
Hinn háUvirti I. konhverjum góðum manni, sem læki sjer nærri, ungkjörni þingmaður hefði kastað óþarfaþegar náungi hans ætti við neyð og bágindi steini á frumvarpið.
Hann væri ókunnugur
og því, hvernig þar hagaði
að búa.
En bótin væri, að þingið efalaust sveitarmálefnum,
mundi kasta frá sjer þessu máli.
það til; en á þeirri þekkingu yrði að byggja dóm
hjálpalli ekki, þó tilgangurinn kynni að vera sinn I þessu máli.
Hann hefði talað, að
góður, þegar það kæmi svona illa úr garði þrældómur væri lagður á þá, er þægju sveitgjört.
arstyrk,
eptir ákvörðun frumvarpsins,
en
Tf)rf' Einarsson sagðist að eins ætla að hann bað þingmanninn gæta þess, hvort það
bæla því við það, er hinn hátlvirti 6. kon- mundi ekki eins opt verða þrældómur fyrir
ungkjörni þingmaður hefði sagt, að f hjúa- hina, sem bæru byrðina af sveitarþiggendlögunum mundi gefið sveitarstjórninni sæmi- um þessum, letingjum og svöllurum, sem hjer
legt vald I þessu efni.
Svo væri bann og væru f og með.
Menn befðu ekki ljóslega
samdóma sama þingmanni I þvi, að ákvörð- sýnt sjer eon fram á, að lög væru til um
unin i 3. grein væri óhafandi.
Að öðru leyti þetta efni, og þvi furðaði hann sig á, að
ætlaði hann ekki að fjölyrða um þetta mál.
menn skyldu eigi vilja gefa máli þessu meiri
Eiríkur Kúld sagði, að hinn báttvirti t. gaum, en nú þegar væri komið fram.
konungkjörni þingmaður befði máske kveðið
Benidikt Kristjánsson sagðist að vísu
nokkuð harðan dóm yfir frumvarpi þessu, þó eigi neita þvi, að frumvarp þetta væri nokksjer I rauninni væri ómögulegt heldur að uð óheppilega orðað, og kæmi máske ekki
geta aðbyllzt það, eins og það lægi fyrir. sem bezt fyrir sjónir; en hins vegar hlyti
þingið hefði og svo mikið að starfa, að það hann að sjá, að tilgangurinn væri mjög góðætti eigi að taka til meðferðar önnur mál, ur, og það væri enginn efi á, að þörf væri
en þau, er brýna nauðsyn bæri til. þó þætti að ráða bót á ýmissi óreglu í sveitunum f
sjer Isjárvert, að fella frumvarp þetta þegar þessu efni. Menn segðu raunar, að það væri
við t. umræðu.
þriðja greinin væri, eptir guð, sem gjörði fátækan og ríkan, en hins
skoðun sinni, I rauninni óbafandi, þar sem vegar mælti líka segja, að margur bakaði
jarðeigendurnir væru gjörðir jafnt ómyndugir sjer örbyrgð sjálfur með leti og svalli. Væru
sem sveitarómagarnir;
t. og 2. grein gæti allt of mörg dæmi þess f sveitunum til þess,
hann heldur eigi fellt sig við, en hann væri að móti þvi yrði borið. þessum öráðsmðnneigi vonlaus um, ef málið yrði Ibugað betur, um ættu fátækir bændur að leggja af sinum
að gjöra mætti þar á breytingar; því þó fá- litlu efnum, og væru þeir aldrei svo fljótt
tækrareglugjörðin
og hjúalögin
væru góð búnir með það, að þeir eigi þegar heimtuðu
Ákvarðanir kynnu að vera um þetta
bending, væri samt gott að bafa hjer um meira.
fastari reglur.
Fyrir þvi mundi hann eigi efni nokkrar í eldri lögum, en hann efaðist
gefa alkvæði sitt með, að fella málið þegar nm, að þær væru nægar, og mundi þvi þurfa
að bæta við þær eða skerpa.
Það gæti engvið 1. umræðu.
að, ef
Sighvatur
Árnason kvaðst sjá, að mál um dulizt, er um það vildi hugsa,
þetta ætlaði eigi að fá góðan byr; en hann hagur þjóðarinnar ætti að fara batnandi, þá
bað menu vel gæta þess, þó að einhverjum srði breytingin að koma neðan að; sveitar'stjórnirnar gætu bezt og ættu að leggja þar
þæUl eigi frumvarp þetta sem aðgengilegast,
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hinn fyrsta grundvöll,
en þá yrðu þær að
hafa hagkvæm og skýlaus lög að ganga eptir.
nl,u hann þvi fastlega að ráða til, að málið
'yrði látið ganga til 2. umræðu,
og að sett
yrði þriggja manna nefnd I málið.
Jón Pjetursson sagði, að það hefði veri/) fundið að 3. grein frumvarpsins,
að bún
legði allt of mikið bapt á eigendur jarðanna,
En menn yrðu að gæta þess, að það væru
ýmislegar
takmarkanir,
sem eignarrjettur
manna
vl!3ri undir kastaður,
og gæti ekki
verið ne.ilt á móti því, þegar það væri svo
vegna almennings-þarfa.
Bjer yrði þvi að
gæta að þvi, hvort sú takmörkun eignarrjettarins, er frumvarpið færi fram á, væri á rökum byggð.
'þessu
tilfelli virtist sjer eigi
hel ur, en að viðkomandi
sveit gæti komið
til þyngsla, að utansveltarémögum
væri veitt
þar jarðnæði, þar sem eigi yrði jafnað miklu
neitarÍllsvari
á þá, og gjarnast mundu þeir
niður níða jörðina, með þ\ll þeir eigi /lætu
setið hana fyrir fátæktar sakir, en af jörðunum I hreppnum
ættu sveitirnar
að Cá tekjur
sínar; lekjur þeirra væru þvi mjög undir þvi
komnar, að jarðirJl,ar væru setnar vet. Söknm þessa 1irtist sjer eigi vera neit, Ó8ann.
gjarnlega
þrengt
að eignarrjetlii
jarð-ureiganda, þótt hann væri skyldaður til fremur að
byg~ja jörð si"a Innsrelttsmanal
eo utansveitarómaga,
o~ þó að umráðamaður
jarðarinnar ÞlflUist eigi geta fengill neinn annan
ábúanda, gæti sve-itarsljófnin
máske hæglega
fengið duglegan mann til aa silja hana, sem
bæði jarðei~anda
og sveitinn] gætt komið
beltI".
Bann fyndi þd e.kkert ÓIf,iðÐrkvæmi~
legt I 3. grein frumnrpsins,
og mælti fram
með, að nefnd yrði skipuð f mAUi),
Bergur TA6rbMg Jt,\"að,t· fll&leg8 játa,
al- tátækra~ forsorguD
llæri þ.uagbar
viða ,
&leitum, og æskilegt
n6 finna fáð til þess,
að ljetta á j þv; efni; en i Crllmnrfli þessu
sæi baBD engin heillnænJeg
ráð til þess;
fllefna þess væri mjög óm8nDúðleg, og gæti
eigi sameinazt við hinn maankærles&liIgIlDIJ.
er slík; lög altD að bara, nefnilega þann, a6
.gata allrac lun"ætni
við, fí tal a. (ijfbágstaddl
m.ðbræð!)1 síaa
Sum.ir bt.Jll) lalt, að'.rWQ-

varp þetta gæti staðið iii bóla, svo að annmarkar þeir, er nú væru á þvf, hyrfu,
En
hann kvaðst ætla, að þá yrði gjörsamlega
að
búa til nýtt frumvarp.
Að öðru leyti ætlaði
hann, að svo brýna nauðsyn bæri eigi ul, að fá
ný lög um þetta erni; sveitarstjórarnir
hefðu
nægileg lög að ganga eptir, ef þeim væri
beitt.
Eplir þvi, sem hann skildi ákvörðun
fátækrareglugjörðarinnar
I 9. grein,
væru
sveitarstjórar
alls eigi skuldbundnir
til að
láta skilyrðislaust
hjálp I tje hverjum,
er
styrks þættist þurfa af sveltlnní,
nema eptir
nákvæma rannsókn efnahags þeirra og ástands,
þannig að þarfa sveitarinnar
væri gætt jafnt
og allrar nærgætni
við- hina sönnu þurfamenn.
En sjer virtist sá mikli munur á
frumvarpinu
og þessum lögum, að frumvarpið skoðaði að eins málið fra einni hlið, gengi
eingöngu út frá þ\ll, er sveitinni væri f hag,
en gleymdi fremur hinni hlið málsins,
sem
talaði til kristilegs mannkærleika,
og nærgætni
við fátæka þnrfamenn.
Þó að DÚ yrði sett
nefnd í málið, eins og sumir hefðu stungið
upp á, þá mnndl að sinni ætlun verða af þvi
lítill árangur;
eigi sæi bann beldur, að tillæknegt \læri, að fara að breyta hinum eldri
lögum um þetta efni að sinni, þvi að það
útheimti
aJ'gjörlega nýtt fyrirkomulag
á fátækra-rnálefnum
landsins.
Hann yrði þVt
fyrir sitt leyti að leggja það U1, að ekki yrði
sett nefnd.
þetta mál.
Torfi Einarsson sagðist vera alveg mótrallinn nefnd f málinu,
þótt það Daði að
ganga tn 2. umræðu.
Sigkvatur Á,.OO801"1 sagð.i, að> hiol} hUt •.
virti, 3. lionungkjörni
þFn,,,maður befðj talað
ue, að hin gömlu, svoitarstjðrnarWg
gæfu.
sveitarstjóJ:unl'lm
Ilægilegt .,.ld- I þessu arni,
en hann gæti þó eigi sjeð at þeim stað , r&.tælrareglu!dðrðilJDi,
er haJ1.1l hefði vilnað til;
aa s\leitarstjórunum væri gefið þar- a ofllmrt ,
tryg!ljandi vald, til að hafa taumhald • þeim
mönnum, er hættir væru við bú og eitt sina,
orðnir ~all.sir; hefðu opt orim~ ÓJ" þyr þrætur,
og s1ei'.,stjdori neyðzt: Ol' að. leita sýslumanns,
08 hfðti þé eigi. c1uga~.
þGO Mna, 81' Ceeta
llIalti felt· .inn It móti þ8S8\)r Yen 1Il4.slle
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það, að betur mælti ganga að víunuíærum
mönnum um leið og þeir pæðu sveitarstyrkinn. En menn yrðu yfir höfuð vel að gæta
þess, að stöðugt færu vandræðin
i vöxt, og
sveitarfjelögunum
ofþýngt,
og
þegar
nú
væru borin upp mál, er vildu bæta úr þessu,
ímyndaði
hann sjer, að þingið mundi eigi
~jöra sig vinsælt með þvi, að vísa þeim sömu
leið aptur, en halda hinum fram, sem legðu
•
byrðarnar á.
Hann yrði þvi enn að taða
fastlega til þess, að nefnd væri sett I málið.
Stefán Eiríks80n kvaðst mundu hafa mælt
með nefnd i þessu máli, ef hann vissi það
fyrir, að nefndin kæmi fram ( mildari stýl,
en frumvarpið
fer fram á; hann gæti eigi
betur sjeð, þegar hann liti á frumvarpið,
en
hjer væri farið fram á stakasta ófrelst, og að
meðferð á þessum aumingjum
líktist fremur
meðferð á dýrum en mönnum.
En ef að
hann, sem
sagt, vissi,
að nefnd I þessu
máli, kæmist til annarar niðurstöðu,
en frumvarpið, mundi hann eigi hafa verið ófús á,
að mæla með nefnd.
Fyrst eigi fleiri tóku til máls, var leitað
atkvæða,
og með 7 atkvæðum
ályktað að
málið skyldi ganga til 2. umræðu, en með
5 atkvæðum gegn 5 "ar það fellt frá nefnd.

ÖNNUR UMltÆÐA
I efri deild alþingis.
Á '9. fundi efri þingdeildarinnar,
24.
dag [úllmáuaðar,
"ar samkvæmt
dagskránói
tekið fyrir Iii annarar umræðu
frumvarp til
laga um tilsjón sveitar8~ió"nanna með þeim,
sem þiggia af ,veit.
Flutningsmaður
(Sighvatur
Árnason)
sagði, að ekki væri að sjá, að þingmenn
hefðu komið fram með breytingaruppástuagur við frumvarpið,
og væri hann hræddur
um eptir umræðum
þingmanna
síðast,
að
slíkt mundi ekki komið Iii af góðu, eða, að
þeir hefðu þá geymt sjer það til 3. umræðu,
og i þeirri von,' að málið fengi að minnsta
kosti að ganga til 3. umræðu.. kvaðst hann
ætla að fara fallm orðum um það.
Hann

þa vera ásáttur
með að sleppa t.
: grein frumvarpsins,
eða, að hún yrði orðuð
nokkuð mildara;
eins mundi hanntilleiðanlegur Iii að sleppa niðurlagi 2. greinar,
ef
deildarmönnum
geðjaðist betur að því.
En
að því, er snerti 3. grein, hlyti hann enn
að vera þeirrar skoðunar,
að band það eða.
takmörkun,
er hún benti Iii í hinum hjer um
ræddu
tilfellum,
væri nauðsynleg.
Fætði
hann það meðal annars máli sínu til sönnunar, að, þegar eigandi jarðar væri í öðrum
hrepp,
en jörðin sjálf, þá vissi hana dæmitil þess,
að sá jarðareigandi
hefði byggt
jörðina
manni,
er þáa befði svsltarstyrk
i
hans eigin hrepp.
Hefði Svo þessi þurfamaður eigi að eins nítt þessa jörð niður,
heldur og fyrir óbeinlínis styrk frá átlhögnm
sínum,
orðið að lokum sveítfastur ( þt'im
hrepp, og sveitinni til þyngsla og vandræða.
Kvaðst hann eigi sjá betur,
en nauðsynlegt
væri, að sporna' við sliku. Mönnum væri og
kunnugt,
að af óhlutvöndum
mönnum
væri
reynt að fara kringum lögin frekar, en skyldi;
væri þvi æskilegt að gjöra lögin svo úr garði,
að slík óráðvendni yrði fyrirbyggð.
Við 1.
umræðu málsins
hefði verið drepið á, að
sveitarstjórnirnar
hefðu nóg að annast,
þó
þær færu eigi að taka upp á sig þann vanda.
er af byggingu jarða nyti j þessu vildi hann
i svara því, að hann gæti eigi ætlað, að nokkrar sveitarnefndir
mundu svo öskynsamar,
að
takast s·líkan vanda á hendur,
nema þær
sæju fram á, að sveitinni væri hætta eða
vandræði búin af slikti ábúð, er hjer ræddi
um.
þannig mundi alls engin hætta fyrir
því ,.að
sveitarstjórnir
neyttu þessa valds,
nema þörf sveitarinnar
ktefði.
Hann kvaðst·
geta fullvissað hina heiðruðu deild um það,
að því yrðifagnað
út um landið, að minnsta
kosti f sínu eigin kjördæmi,
ef ráðin yrði
bót á þessu.
Öllum, er til þekk Iu, blyti að
vera það kunnugt,
að sveitarstjórnir
hefðu
vandasömum
og margvíslegum
störfum að
gegna, mikil sveilarbyrðivíða
hvar, fátækt og
fjeleysi j mundi þvi eigi veita af þvi, þó leitazt væri við, að styðja sveitarfjelögin
eptir
I föngum
á allan mögulegan hált.
Að endingu

i sagðist
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kvaðal hann þvi vona, að deildarmenn gæfu
málinu svo góðan gaum, að því yrði vísað
til 3. umræðu,
og að einhverjir hefðraðir
þingmenn yrðu til þess, að lagfæra það, er
á kynni að skorta,
Torfi Einarsson sagðist, af því að hann
væri nokkuð kunnugur sveitarstjórn, ætla að
svara hinum beiðraða þingmanni Rangæinga
nokkrum orðum.
Hann kvaðst vera honum
alveg samdóma um það, að æskilegt væri að
koma í veg fyrir óreglu manna á milli og
það, að óhlutvandir menn færu í kringum lögin,
og ef hann sæi nokkur ný eður heillavænleg
ráð við þvi gefin í frumvarpi þessu, mundi
hann fús að styðja það. Nú gæti hanni eigi
sjeð, að svo væri. Flutningsmaður hefði sjálfsagt með I. grein og 2. grein ætlað að
skerpa duglega tilsjónina með þeim mönnum, er þæðu af sveit, en hann sæi hvorki,
að þessar ákvarðanir ættu vel við, nje haldur að þeirra þyrfti við í sjálfu sjer; og vildi
hann í því skyni benda þingmanni Rangæinga á athugasemdir í bók Bjarna sýslumanns
Magnússonar um fátækramálefui, þar væri nú
kominn allur mergurinn úr 1. og 2. greininni. Hann efaðist og um, að þingmaðurinn
hefði gjört sjer það ljóst, hve hæpið og
jafnvel ósanngjarnt það væri, ef hver maður
skyldi álítast ómyndugur, undir eins og hann
þægl sveitarstyrk.
Hann vildi taka til dæmis
fátækan barnamann,
er að öðru leyti væri
dugandismaður,
væri ágætur sjómaður, og
að öllu hinn ötulasti, nú yrði hann fyrir einhverju
óvenjulegu
éhappi,
missti máske
töluverðan hlut af bjargræði sínu, t. d. bátinn
sinn; hvort mundi þá nokkur mannúðleg
hugsun í því, að gjöra þann hinn sama með
öllu ómyndugan,
þótt hann f bráðina þyrfti
að leita liðsinnis sveitarstjórnarinnar.
Nú
kæmi ný uppástunga í 3. grein um tilsjón
með jarðeigendum,
er þeir byggja jarðir
sínar.
Hann sagðist að vísu játa með þingmanninum, að ýmisleg vanbrúkún hefði áll
sjer stað í þessu efni. En sjer virtist engin
bót ráðin á þvi með þessari grein.
Eptir
henni mælti nú jarðeigandi ekki byggja jörð
sína þessum
urntöluðu fátæklingum,
en ef

hann fengi engan annan ábúanda, skyldi
sveitarstjórnin
skyld að annast ábúðina að
öllu.
Nú gæti það komið fyrir, að ábúandi
sá, er sveitarstjórnin
hefði útvegað,
niður
níddi jörðina, svo að færa þyrfti niður leigumálann.
En eptir sinni skoðun hlyti jarðeigandi þá að hafa rjett til að heimta sama
leigumála, og áður, afsveitarstjórninni,
þar sem
hann gæti krafizt þess, að jörðin væri. eigi
nidd.
þetta mundi þá ekki verða neitt hagræði fyrir sveitarstjórnina,
enda gæti hann
sagt fyrir sig, að þegar hann eitt sinn hefði
verið hreppstjóri, hefði hann varazt það eins
og heitan eldinn, að taka slíka ábyrgð upp
á sig; sjer hefði þótt nóg með manninn,
þótt hann eigi tæki að sjer ábyrgð á jörðunni að auk. Auk þess virtist sjer ákvörðun þessarar
greinar
vera gagnstæð anda
þessa tíma og móthverf öllu samningafrelsi.
Meðan eigi kæmu frekari upplýsingar, er
miðuðu til einhverra verulegra bóta í þessu
efni, yrði hann að vera því mótfallinn, að
mál þetta gengi til 3. umræðu.
Eiríkur Kúld sagði, að hinn heiðraði
þingmaður Strandasýslu hefði að miklu leyti
gjört sjer óþarft að standa upp í þessu máli.
Eins og menn máske myndu, hefði hann við
1. umræðu málsins mælt l. og 2. grein frumvarpsins nokkra bót, en úr því nú uppástungumaður sjálfur væri búinn að taka burtu
kjarnann úr þeim, þá sýndust sjer greinar
þessar orðnar með öllu þýðingarlausar
og
sjálfdæmdar.
það, sem þingmaður Strandasýslu hefði tekið fram viðvíkjandi 3. grein,
væri öldungis satt og rjett. Lögin yfir höfuð, og ekki sízt fátækralög,
ættu að vera
byggð á sanngirni og mannúð.
Eptir greininni gæti sveitarstjórnin sagt við jarðeiganda
í öðrum hrepp:
"Nú ætla jeg að gjörast
formyndari þinn; þú hefur ekkert leyfi til að
byggja jörð þina öðrum, en þeim, sem mjer
sýnist».
það lægi þó í augum uppi, að slíkt
væri alveg ófært og mesta misrjetti,
sem
enginn frjáls maður mundi vilja liggja undir.
Sighvatur Árnason sagði, að það sæi á,
að menn gjörðu sjer far um, að ónýta mál
þetta. En hann bað þingmenn vel að gæta
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þess, hvort ekki mundi nauðsyn á einhverri
ákvörðun viðvíkjandi byggingu jarða, þegar
svona stæði á, eins og í 3. grein færi gjört
ráð fyrir .. Sjer þætti það undarlegt, að sumum heiðruðum þingmönnum þætti þetta óeðlilegt band á frelsi manna. Það mætti þó
gjöra ráð fyrir, að þessir menn, er bjer ræddi
um, væru opt óveðurheptngir menn, trassar
og letingjar, sem engin skil gjöra til neinna
sveitarþarfa, svo yrði stundum endirinn sá,
að breppur þessi fengi þá og ómegð þeirra
algjörlega fyrir bragðið, og yrði þetta þá að
mesta ófrelsi á þann bóginn. Þetta yrði að
fyrirby{lg,ia með einhverjum ráðum, og þætti
sjer næsta undarlegt, ef slíku yrði eigi við
komið, án þess að misbjóða frelsi annara,
þar sem þetta leiddi opt til þess, að misbjóða frelsi hinna, sem uppbyggileg ir væru,
og bæru byrðina.
()lafur Pálsson sagði, að máske hefði
verið öðru máli að gegna með frumvarp
þetta, ef linun sú eða útdráttur á fyrstu 2
greinum frumvarpsins, er flutningsmaður hefði
minnzt á, lægi fyrir; en nú væri eigi þvi svar
að gefa, heldur lægi frumvarpið fyrir óbreytt;
og væri hann sömu skoðunar og áður, hvað
það snerti; á frumvarpinu væru þeir gallar,
er gjörðu það lítt hafandi, eða jafnvel óbrúkandi; aðalgallinn væri sá skortur á mannúð.
artil6nniogu, er gengi gegnum það allt.
En eins og hinn heiðraði þingmaður Strandasýslu hefði bent á, væri það mjög svo ósanngjarnt, að vilja gjöra alla þá, er sveitarstyrks þyrftu að leita, jafnt ómynduga. Í
því efni væri það og aðgætandi, af hverjum
orsökum menn yfir höfuð {lætu orðið hjálparþurfar. Það gæti raunar vel verið, að
sumir yrðu það af leti og ódugnaði, og þrjózkuðust síðan við að vinna það, er sveitarstjórnin byði þeim; móti slíkum mönnum
ætti þá frumvarp þetta helzt að vera slýlað.
þess væri vel gætandi, að mikill þorri þeirra,
sem yrðu þurfandi fyrir sveítarstyrk, væri af
allt annari tegund; það væru hrumir menn aldraðir, hínir, heilsubilaðir, eða þeir, er eitthvert
sjerlegt móllæti hefði komið fyrir, og gjört
bjálparþurfa; þessir menn hefðu ekki kom-

izt i hið bágborna ástand, sem þeir eru I,
fyrir eigin tilverknað, og við slíka þurfamenn
ætti þó sannarlega betur við, að við bafa jafnframt mannúð og nærgætni, og væri sú skylda
jafnbeilög og hin, að lita eptir fjárhag sveitarfjelagsins.
þessi hugsun gengi einmitt ríkt
í gegnum alla vora eldri löggjöf um fátækramálefni, og væri henni nú sizt að hafna.
Að öðru leyti væri hann á þvi, eins og áður, að eigi þyrfti að fara lengra i þessu efni,
en reglugjörðin af 28. jan. J 834, 9. grein
og 20. gjörðu, og lengra væri ekki fært að
fara, er mannúðarinnar
ætti að verða gælt.
Ar þessum ástæðum gæti hann eigi ráðið
þingdeildinni til, að láta þetta mál ganga
lengra, en komið væri. Viðvíkjandi 3. grein
vildi hann að eins bæta því við, að sjer virtust y6rráð sveitastjórnanna seilast þar lengra,
en góðu hófi gegndi; sveitarstjórnirnar hefðu
og ættu að bafa umráð yfir þurfamðnnum
sínum, en ekki yfir jarðeigendum út i frá.
Benidikt Kristjánsson sagðist geta látið
sjer skiljast, að l , og 2. grein mættu missa
sig, en þó ætlaði hann jafnframt, að, ef
þær væru lagaðar eða vikið nokkuð við,
mættu þær standa. Sjer virtist ekkert rangt
f þvi, að þegar einn maður þægi ar sveit,
að sveitastjórnin
hefði þá tilsjón með ráði
hans, og ef greinin væri eitthvað orðuð á þá
leið, þá gæti það álitizt eins rjettindi fyrir
hjálparþurfann, og á hinn bóginn skylda, er
hvíldi á sveitarfjelaginu. Viðvíkjandi 2. greininni virtist sjer ekkert verulegt út á hana að
setja, ef hún væri orðuð nokkuð öðruvlsi.
það væri alkunnugt, að margir, er lægju upp
á sveitarfjelögunnm, eyddu tímanum án þess
að leita sjer vinnu, annaðhvort vegna leti,
deyfðar eða framtaksleysis i virtíst sjer þá
vel við eiga, að sveitarstjórnirnar hefðu nákvæmt eptirlit með þvi, að sllkir menn fengju
eitthvað þarflegt að vinna, er væri samboðið
kröptum þeirra; kvaðst hann alls ekki mundu
þurfa að óttast, að sveitarstjórnirnar misbrúsuðu þetta vald silt svo, að þær fyrirmunuðu þurfamönnum, sem hefðu nauðsynleg störf á hendi, að gegna þeim.
Sjer
virtist, að margir þeirra þingmanna, er talað
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hefðu, hefðu einkum
ráðizt á 3. grein, en I
hinni virtist sjer vera mergurinn
málsins.
Þessir heiðruðu þingmenn hefðu ekki lagi áherzluna á það, er greinin læki þó skýrlega
fram, en það væri þetta, að jarðeigandi
mælti
eigi byggja jörð sína utansveitar
þurfamanni.
þessa
ákvörðun
gæti hann eigi annað en
ætlað mikilsvarðandi,
þar sem hlutaðeigandi
sveit auðsjáanlega
gæti átt það á hættu, að
slíkir menn yrðu eigi til annars, en hnekkja
velmegun
sveitarinnar;
þeir legðu lítið eða
ekkert til almennra
þarfa, borguðu
ekkert
aukaútsvar;
vissu þó allir, eptir því sem ástand nú væri I sveitum, hve miklu þvi væri
að skipta, að sem flestir sveitarbúar
legðu
til þarfa
fátækra.
Svo væri það og eigi
dæmalaust,
að slíkir utansveitarmenn
væru
aldir I pukri á jörðunum
af mönnum í þeim
hrepp, er þeir væru úr, allt þar til þeir væru
orðnir sveitlægirí hiuum hreppnum.
Sjervirtist
því alls ekkert ósanngjarnt
f þvi, þegar jarðeigandi ætti ekki völ á öðrum, en utansveitar þurfamanni
til að byggja jörð slna, að
sveitarstjórnin
annaðist ábúðina.
Aptur væri
það sjálfsagt, ef sveitastjórnin
vildi eigi takast ábyrgðina á hendur fyrir ábúð jarðarinnar, að jarðeigandi
hefði þá rjett til að byggja
hana hverjum, sem honum litist.
Hjer hefði
fyrst verið um ójöfnuð að ræða, hefði átt að
banna ábúð þeim manni, er eigi þægi af
sveit.
Hann yrði þvi að álíta það mjög hepptlegt, þó aldrei nema 3. greinin ein yrði lögleidd.
Hann vildi því mæla fast fram með
þvi, að málið yrði látið ganga til 3. umræðu,
í þvi trausti, að svo margir þingmanna,
er
með þyrfti, yrðu til þess, að koma fram með
breytingaruppástungur
við frumvarpið.
Torfi Einarsson gat þess, að þingmaður
Þingeyinga. hafði sagt, að jarðeigendur
hefðu
rjett til að byggja jarðir sinar hverjum,
sem
þeir vildu, og svei.tarstjórnin
hefði
enga
skyldu til að taka hygginguna fremur eo hún
vildi, sem þó hefði hlotið að vera,
herði
greinin átt að þýða nokkuð, svo hún væri nú
farin sömu leiðina og hinar.
Sigkvatur Árnason sagði, að þetta mundi
vera misskilningur.
f 3. greininni væri ein-

ungis meint það, sem þingmaður þingeyinga
hefði tekið fram, að utansveitannanni
þeim,
er [arðejgundi
vildi byggja jörð sína, yrði
þvi að eins frá vísað, að sveitarstjórninni
þætti
þess gjörast þörf vegna heilla sveitarinnar.
Eiríkur
Kúld sagðist
ætla
að segja
þingmanni
Rangæinga
dæmi eitt, er hann
þekkti vel, ef það gæti máske upplýst mál
þetta nokkuð.
Fyrir vestan I Barðastrandarsýslu hefði maður átt jörð í öðrum hrepp,
en hann sjálfur bjó í i þessa jörð hefði hann
byggt fátækum manni úr sinni sveit.
þegar
sveitarstjórnin
í þeim hrepp,
er kotið lá I,
hefði komizt að þessu,
hefði hún með öllu
afráðið jarðeiganda
að byggja þessum manni
jörð sína, og þegar hann hefði eigi viljað
láta undan, hótað þvi, að hún mundi sjá um,
að manninum yrði byggt út.
Eigi að síður
hefði maðurinn sezt á jörðina, og að nokkrum árum liðnum hefði bóndi sá goldið i
vættir til sveitar f þeim hreppi.
Slík dæmi,
sem þetta, mundi víðar mega finna.
Jón Pjetursson sagði, að sjer geðjaðist
raunar hvorki að I. nje 2. grein frumvarpsins; þó gætu þær máske orðið góðar, ef
þeim væri breytt nokkuð.
En 3. grein ætlaði hann að hefði inni að balda mjög svo
eðlilegar ákvarðanir, og efni hennargott.
Það,
sem hefði verið fært á móti henni, virtist sjer
eigi snerta
sjálfa greinina
eða efni hennar.
það befði verið sagt, að hún gripi inn (
samningafrelsi
manna.
En það væri aðgætandi, að lögin yrðu opi að gjöra það, þegar
slíkt horfði til almenningsheilla.
það hefði
og verið fært til, að sveitarstjörnunum
væri
með þessari grein gefið of mikið vald gagnvart eignartjetti
manna.
Hann kvaðst þó
eigi vita betur, en sum önnur lög væru eins
ströng
eða jafnvel strangari í þessu tilliti;
menn mættu
t. a. m. eigi byggja tómthúsmanni inn á jörð sína, nema með leyfi sveitarstjórnarinnar.
Þó væru miklu meiri líkindi
til, að hinir hjer um ræddu utan sveitar þurfamenn yrðu sveitinni til þyngsla, en að sumir
tómthúsmenn
yrðu það.
Dæmi hins háttvirta varaforseta fyndist sjer eigi sanna neitt,
nema það, að ræst gæti úr fyrir mörgum
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fálæklingi. Hann hefði eigi getið um, hvort
maðurinn hefði þegið af sveiti sinni sveiti
en hefði þetta verið þurfamaður,
hefði vist
eigi ræzt svo úr fyrirbontim,
að hann að
fáum árum HOnum hefði getað goldið 7
vættir til sveitar.
Höfuð-innihald greinarinnar og augnamið væri það, að koma upp
jörðunum, með þvi að byggja þær eigi ónytjungum eða öreigum, er eigi gætu setið
þær, og níddu þær þvi niður. Væri þvi alls
ekkert óeðlilegt, að sveitarstjórnin
tæki i
taumana, þegar svo á stæði.
Hann tók þá
dæmi til sönnunar máli sinu; það væri legat
nokkurt, er gefið væri fátækum, og ætli það
jörð f öðrum hreppi i fátækrastjórnin, er hefði
umráðin yfir gjöfinni, byggði jörðina stöðugt
ónyljungum og öreigum, úr sínum hreppi,
sem niddu jörðina niður æ meir og meiri
þar hjá borgaði ábúandi þessi ekki neitt til
sveitarinnar þar, er jörðin lægi i, nje heldur
til annara stjetta.
Þessar væru nú opt aOeið-,
ingarnar, þegar engin takmörk væru selt í
þessu efni.
Rjeði hann þvi fastlega til, að
málið gengi til 3. umræðu.
Bergur Thorberg sagði sjer þætti það
næsta óheppilegt, að fara nú fyrst að ráðgjöra breytingar við frumvarpið, og ætlaði
hann, að það mundi gagnstætt tilgangi þingskapanna, þó það væri ekki beinlínis ólöglegt, ef það yrði að venju I þinginu, að menn
geymdu sjer að koma með breytingar sinar,
þangað til við 3. umræðu málanna, og með
þvi nú svona væri, að engar breytingar lægju
(yrir nema þær, sem ráðgjörðar væru, gæti
hann heldur ekkert lillit tekið til þeirra. Að
öðru leyti væri skoðun sín á þessu máli hin
sama og áður.
Margir heiðraðir þingmenn
hefðu nú og tekið margt 8kýrlega fram á
móti frumvarpinu, og vist væri um það, að
það stæði enn óhrakið, að ákvarðanir frumvarps þessa væru mjög ómannúðlegar, og það,
sem ákvarðanir tveggja fyrstu greinanna ætluðu að bæta úr, hefðu menn þegar I nú
gildandi lögum, Ákvarðanir 3. greinarínaar
væru, að sinni skoðun, næsta óeðlilegar, og
virtust grIpa helzt um of inn f samnínga(teIIi manna. það færi ekki vel 1\ því, að

ætla að fara með lögum a~ kenna mönnum
að byggja vel og hyggileg1l jarðir sinar.
Hann gæti ekki heldur neitað þvI, að sjer
hefði þótt það veik ástæða, er færð hefði
verið grein þessari til bóla, nefnilega sú, að
aðrar ákvarðanir I lögum sjeu ekki frjálslegrl, og hefðu verið til færðar f því skyni
lög þau, er f gildi væru nm tómtbósmeon.
Það væri sannast um þau lög, að ef þeim
væri beitt stranglega, gætu þau orðið ósanngjörn í hæsta máta, þó efaðist hann um, að
ákvarðanir þeirra laga væru eins óeðlilegar
og þær, er hjer væri farið fram á.
Bann
kvaðst ætla, að skoðanir meiri hluta deildarmanna væru áþekkar I þessu efni, og mundi
því þingdeildin álíta það ráð snjallast, að
hætta nú umræðunum um þetta mál og láta
það eigi ganga lengra;
þvi þótt eitthvað
kynni að veranýtilegt f lagafrumvarpi þessu,
þA væri óeðlilegt,
að hrífa það út úr sambandi við önnur lög, með því að lögleiða
það sjerstakt. og ef fátækrareglugjörðin siðar meir yrði á annað borð endurskoðuð, þá
yrðu þessar ákvarðanir mjög þýðingarlitlar.
Sighvatur
Árnason gat þess fyrst, að
sjer virtist dæmi það, er þingmaður Barðstrendinga hefði til fært, ekki sanna neitt,
þar sem hann ekki hefði getið þess, hvort
maður sá, er hann nefndi, hefði þegið af
sveit. Eptir þvi sem hann þekkti til, mundi
það varla vera einn af tíu slíkra þurfamanna,
er tækju svo bráðum framförum sem þessi,
heldur mundu þeir flestir hallast á hinn bóginn. Hinum háttvirta 3. konungkjörna þingmanni hefði þótt það óeðlilegt band, er ákvörðun 3. greinar legði á menn, en hann
kvaðst vilja tlpyrja, hvort það væri eigi eins
óeðlilegt, að sveitarstjórnirnar
yrðu að taka
við slíkum mönnum, er hjer ræddi um, án
þess þeir gjörðu annað, en draga sveitina
niður; svo stæðu þeir og f vegi fyrir þri, að
innsveitismenn fengju jarðnæði, og yfir höfuð væri það aldrei óeðlilegt, sem skynsamlega kæmi i veg fyrir óhlutvendni annara.
Lika yrði hana að taka það fram, að þó S.
greinin væri lögleidd, gæti það eigi orðið
neitt til þéss,» að trufla hin gömlu lög, þvi
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að það væri einmitt nýtt atriði, er hún færi
fram á, og sem virtist brýnasta nauðsyn að
lög væru til um.
Benidikt Kristjánsson sagðist ekki vilja
gjöra þetta að kappsmáli, en sjer fjelli illa,
ef frumvarpið yrði fellt f heild sinni. Kvaðst
hann nú vilja stinga upp á þvi, ef málið, sem
hann vonaði, næði að ganga til 3. umræðu,
að 1. eg 2. grein yrði sleppt, en haldið yrði
3. grein, og máske 4. grein, og fyrirsögn
frumvarpsins breytt samkvæmt þvi. þvi yrði
ekki neitað, að 3. grein hefði inni að halda
hagkvæmar og nauðsynlegar ákvarðanir við-

víkjandi takmörkun á vanbrúkun eignarrjettarins, er optlega ætti sjer stað.
Fyrst fleiri tóku eigi til máls, kvaðst forseti vilja bera málið undir atkvæði deildarmanna, og fjell atkvæðagreiðslan þannig:
I. grein frumvarpsins felld með 10 atkvæðum gegn I.
2. grein felld með 10 atkvæðum gegn 1.
grein felld með 8 gegn 3.
4. grein felld með 8 gegn 3.
Var þannig allt frumvarpið fellt frá 3.
umræðu.

13.

XIX.

FRUMVARP

til laga um kaup á þeim þrem hlutum silfurbergsnámans
Helgustaða, sem landssjóðurinn

f Helgustaðafjalli
ekki á.

(Sjá hjer að framan, I. part 418. bls.).
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og jarðarinnar

C.

Frumvarp,

eru eigi voru út rædd á Þinginu.
I.
FRUMVARP

Iii laga um búsetu fastakaupmanna
á íslandi.
(Flutnlngsmaðnr
: Benidikt Sveinsson,
1. þingmaður Árnesinga).
1. grein.
Enginn má framvegis stofna nje reka fasta
verslun á íslandi, nema hann sje þar búsettur.
2. grein.
Kaupmenn
þeir,
sem nú eiga fastar
verzIanir hjer á landi, en eru búsettir erlendis, skulu þó, meðan þeir lifa og eiga þær,
mega reka slíkar verzlanir á þann hátt, sem
lög hingað til hafa leyft.
3. grein.
Nú gjörir kaupmaður
sig sekan I broti
eða yfirhylmingu
gegn lögum þessum,
og
skulu þá verzlunarhús
hans,
verzlunaráhöld
og vörur, er finnast á landi hjer, gjörðar
upptækar, og andvirði þeirra renna i landsjóð.
4. grein.
Lög þessi öðlast gildi 1. dag ágústmánaðar 1876, og skulu þá allar ákvarðanir,
sem
koma f bága við þau, vera úr lögum numdar.
FYRSTA UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 44. fundi neðri deildar alþingis, 19. dag
ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni tekið
til fyrstu umræðu frumvarp til laga um búsetu fastakaupmanna
á (Blandi, frá fyrra
þingmanni Árncsinga;
hafði forseti skýrt frá
þvi á 34.fundi, 10. dag ágústmánaðar.
að hann
hefði fengið frumvarp þetta, og látið út býta
þvi meðal þingdeildarmanna.
Flutningsmaður
(Benldlkt
Sveinsson)
kvaðst eigi skyldu vera margorður
um málið.
Að eins kvaðst hann vilja benda á, að verzl-

unarástand
landsins væri nú mjög sorglegt.
Það gengi einkum r 2 áttir.
Önnur væri sú,
að verzlunarfrelsi
það, er nú væri og væri
i sjálfu sjer mjög gagnlegt, lægi þvi miður f
óeðlilegu og skaðlegu horfi.
það væri gott,
að vörur flyttust úr öllum áttum og til allra
kaupstaða,
en ef hlutfallið raskaðist á vörugæðum og vöruflutningum
út og inn, þá væri
það skaðlegt.
það væri ihugunarvert,
að
menn á öllum kjálkum landsins Ijctu burt úr
landinu langtum betri vöru, en þá, sem þeir
fengju i staðinn.
Hann játaði að vísu, að
aðgæzla r þessu efni væri erfið, en líklegt
væri, að löggjafarvaldið
gæti nokkuð úr því
bætt.
þannig
væru t. d. matvæli úr landi
flutt fyrir ónauðsynlega
vöru.
þessi stefna
hefði skaðleg áhrif á það, hvernig
þjóðin
færi með efni sín. Þau þverruðu, og kraptur
drægist úr landinu.
þannig ljeti þjóðin ull
sína o. fl. fara óunnið úr landi, en fengi
aptur ónýta útlenda «manufakturvöru».
Þessi
stefna hjá þjóðinni
eyðilegði
alla viðleitni
hjá henni til þess, að gjöra afurðir landsins
sem bezt unnar, en hjeldi henni f þvi horfi,
að láta þær fara öunnar.
Augu þjóðarinnar
þyrftu f þessu efni að opnast, svo að hún
sæi einn hag.
Hún væri að vísu fátæk, en
eigi væri óhugsandi,
að hún gæti eignazt
verksmiðjur.
Önnur hlið máls þessa væri sú, að fsland hefði "erið brúkað sem fjeþúfa annara
landa. Útlendir peningamenn
hefðu haft hjer
í seli. Hann kvaðst eigi vilja rekja fornan

289

verztunarfurll
á Íslandi ; en enn þá væri dilkeinokunarinnar
hjer eptir.
Fastir kaupmeon nytu eigi þeirra rjeltinda,
sem þeir í
raun rjettri ættu.
Sú þjóð, sem eigi gætti
hags síns í viðskiptum sinum við aðra, ljeti
f]e sitt úr vasa sínum I vasa hinnar, eins og
ætti sjer stað,
ef maður skipti við mann.
Íslendingar
sjeu fátæk þjóð, og fje streymi
úr vasa þeirra
inn í auðug lönd.
Frumvarpið, sem nú lægi fyrir þingmönnum,
miðaði að því, að bæla úr þessu
síðara atriði
málsins,
þar sem það færi þvi fram, að enginn kaupmaður
mætti stofna nje reka verzlun á íslandi,
nema hann væri þar búsettur.
l>ingmönnum
væri kunnugt,
að þetta miðaði
til að nema úr gildi lagaákvörðun,
sem stæði
j rentukammerbrjefi
1. júní li92, þar sem
kaupmönnum
sjálfum
væri leyft að verzla
með faktórum sinum.
þessi verzlun drægi
peninga úr höndum
landsbúa.
þingmenn
sæju, að hjer væri ekki um annað að ræða,
en að nema úr gildi bið fyr nefoda bann, svo
að íslendingar
gætu notið eigin fjár.
En
hann bað þingmenn
eigi misskilja frumvarp
þetta svo, að það legði bönd á frelsi manna,
þvi að hver, sem vildi, mætti seljast að á
íslandi og vera þar búsettur.
Þegar menn
töluðu um, að 1. d. 1200 kr. væri þung byrði
á landssjóðinn,
eða þættust
eigi yfir höfuð
geta kostnaðarins
••egna komið fram þeim
málum,
sem menn þó játuðu
að í sjálfu
sjer væru góð og gagnleg,
þá ættu þingmenn að gæta þess vandlega,
að taka burt
allar þær stíflur, sem lægju j óeðlilegri löggjöf.
Bann vonaði,
að deildin gæfi atkvæði
sitt fyrir þvi, að málið gengi til 2. umræðu,
og kvaðst hann þá skyldu upplýsa það enn
betur,
A þessu stigi málsins hefði hann að
eins talað um málið frá almennu sjónarmiði,
þvi að annað hefði eigi átt við.
Grímur Thomsen skoraði á 1. þingmann
Suður-Múlasýslu,
að láta álit sitt í ljósi um
þetta mál.
Tryggvi Gunnm'sson. kvaðst geyma sjer
það til 2. umræðu,
ef málið kæmist svo
langt.
N var gengið til atkvæða, og var sam-

þykkt með 20 samhljóða atkvæðum,
skyldi ganga til 2. umræðu.

\ll'

ÖNNUR

neðri

að málið

UMRÆÐA

deild

alþingis.

Á 48. fundi neðri deildar alþingis, 24.
dag ágústmánaðar
, kom samkvæmt
dagskránni til annarar umræðu [rumoarp tillaga
um búsetu fastakaupmanna
á fs/andi.
Flutningsmaður
(Benídlkt Sveinsson)
kvaðst eigi vilja orðlengja
málið fyr, en ef
mótbárur
kæmu fram.
Halldór Kr. fhðriksson kvaðst eigi vilja
fara mörgum
orðum um þetta mál, þar eð
svo væri liðið á þingtímann,
að málið kæmist eigi alla leið, og virtist sjer þannig tilgangslaust, að halda því fram, enda væri það
athugavert,
að málið væri eigi svo undirbúið, að til neinna bóla horfði.
Flutningsmaður
kvaðst eigi vel fá skilið,
hvað þingmaðurinn
hefði á rnétíIrumvarpinu.
Ilann hefði sagt, að tíminn væri of stuttur,
en það væri engin ástæða fyrir þvi, að leyfa
þvi eigi að fá framgang i dag, og hvað snerti
það, að málið væri illa undirbúið,
þá hefði
hann eigi enn þá fundið,
hvað þingmanninum þætti að.
Tryggvi Gunnars$on. áleit, að frumvarpið
þyrfti mikilla breytinga
við, áður það gæti
orðið að lögum.
Í 1. grein stæði, að enginn
mætti reka fasta verzlun, nema því að eins
að bann væri búsettur hjer á landi.
Þeim,
sem hefðu hús til að verzla it væri þannig
lögð skylda á herðar,
er væri miklum annmörkum bundin fyrir þá, en eigi væri mínrut
á lausa kaupmenn,
sem rækju verzlun á skipum sínum og gætu íluu út helming af vörum landsins, án þess að landið hefði nokkrar tekjur
af þeirra verzlun.
Í öðru lagi
kvaðst hann vera viss um, að fara mætti i
kringum þessi lög á einn eða annan hátt,
t. d. gætu tveir menn verzlað f fjelagi, og
væri annar þeirra
búsettur erlendis og ætti
allt fjeð, en hinn slæði fyrir verzlunluni hjer
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á landi, sem öll gengi ur.dir hans nafni,

en
ágöðanum
skiptu
þeir náttúrlega
með sjer,
og gengi þannig partur af ágóðanum til manns,
sem ekki væri búsettur hjer á landi. í þriðja
lagi sagði hann, að sjer þætti of harðar sektirnar I 5. grein,
þar sem ákveðið væri, að
sá, er uppvís yrði að undanbrögðum,
skyldi
fyrirgjöra allri sinni eigu, húsum, vörum og
skipum.
Hann kvaðst ekki ~já ástæðu til að
tala nákvæmar
um frumvarpið, þar sem auðsjeð væri, að tíminn væri orðinn of naumur
iii þess, að málið gæti náð úrslitum á þessu
þingi.
Flutningsmaður
kvaðst verða að játa, að
tilgangur frumvarpsins væri eigi sá, að hrinda
I burt útlendum
kaupmönnum,
heldur einungis hinn, að sporna
við, að útlendingar
dragi
arðinn
af verzlunlnnt,
merginn og
blóðið út úr Íslandi.
En væri svo, gæti
enginn
láð, þó I. grein leyfði þeim eigi
framvegis að halda fram sínu.
Hvað snerti
þá mótbáru,
að lausakaupmenn
eptir sem
áður gætu sótt hingað,
þá væri það nauðsynleg frelsiskrafa,
að halda þeim aðgangnum opnum, til þess að örva keppni og framtakssemi
föstu
kaupmannanna,
og í sama
hlutfalli, sem t. grein gæfi hvöt lausakaupmönnum, í sama hlutfalli
gæfi hún landsmönnum færi á að útvega sjer vörur með
vægu verði.
Athugasemd
þingmannsins
um,
að fara mætti i kringum lögin, væri mjög svo
Ijettvæg, þvi engin væru
þau lög, er eigi
mætti fara f kring um, en við því mætti einungis sjá með þvi, að setja ákvarðanirnar
svo, að bæði væru þær ljósar, og að það sæist,
að það, sem við lægi, væri áhugarnikið; þessi
grein væri samkvæm því, er ætti sjer stað við
tollsvik, en af því þingmaðurinn
játaði, að
meiningin væri sú að fyrirbyggja,
að auður
drægist út úr landinu, þá játaði hann, að þetta
frumvarp
væri þess vert, að hugsa þó om
það.
Tryggvi Gunnarsson
kvaðst halda, að
þingmaðurinn
hefði misskilið
sig.
Hann
hefði eigi talað um, hvort stefna frumvarpsins væri góð eða eigi, einungis hefði hann
bent á, hve á vantaði, að lögin gælu náð til-

!

gangi sínum
og verið rjettlál:
en það væti
ekki rjettlátt,
þegar tveir menn hefðu jafnmikla verslun, að sá maður, sem ræki verzlun sína á skipum,
skyldi engu svara af
henni,
en sá, er verzlaðí
I húsum,
skyldi
þurfa að svara af henni miklu afgjaldi, sæta
miklum sektum,
ef út af bregður,
og vera
skyldur að eiga heimili hjer á landi, er hefði
það í för með sjer, að annaðhvort
hlyti hann
að vera mestan hluta ársins frá heimili sínu,
til að sjá um innkaup og sölu á vöru einni
erlendis, eða þá að sjá allt með annara augum.
Tilgangur frumvarpsins
væri sá, að færa
verzlunína í hendur búsettra manna hjer á
landi, en hann næðist ekki, ef lausakaupmenn
gætu óhindrað flutt,
máske helming af öllum vörum úr landinu
án nokkurs
afgjalds.
Hjer vantaði því beinlínis
ákvörðun í frumvarpið um þetta efni.
H. Kr. Friðriksson sagði, að sjer fyndist
frumvarp
þetta miða að hinu gagnstæða,
sem
það mundi eiga að miða að; það hlynnli
beint að útlendum
kaupmönnum,
þar sem
lausakaupmenn
_.- og þeir væru einmitt útlendir -- gætu eins eptir sem áður
farið·
allra sinna ferða, og verslað hvar og við
hverja sem þeim sýndist.
Aptur á hinn
bóginn gjörði frumvarpið
óhagræði
föstum
kaupmönnum
að þvi leyti, að þeim yrði óhægra að sæta hinum beztu kaupum og sölum á vörum sínum erlendis, ef þeir ættu að
skyldast til að sitja fastir hjer á Íslandi.
Ef
þannig skyldi binda fasta kaupmenn,
þá ætti
að vera þvi samfara,
að lausakaupmönnum
væri bannað að verzla við nokkra aðra en
fastakaupmenn.
En það sýndist sjer ósanngjarnt og óeðlilegt,
að segja við íastakaupmenn:
"þið megið nú ekki verzla hjer, nema
þið sjeuð hjer búsettir»,
En við lausa kaupmenn:
-þið megið verzla hvar sem ykkur
sýnist».
þar að auki væri það salt, að lög
þessi gæfu margfaldlegt
tilefni til þess, að í
kringum þau væri farið.
Það væri innanhandar fyrir mann t. a. m. í Danmörku,
að segja
við einhvern:
-Nú skulum við ganga I fjelag til að verzla á Islandi.
Þú skalt fara til
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Íslands
og vera þar búsettur,
en jeg verð 1 koma til Islands, og sama hjeldist áfram. }<~n
hjer.
Eng inn þarf neilt að vita um það, að I galli sá, er átt hefði sjer stað, að kaupmenn
jeg eigi nokkurn þátt i verzluo þeirri,
sem I væru ekki búsettir
hjer, væri fyrirbyggður
i
þjer er eignuð
á Íslandi 1).
þannig
gætu frumvarpinu,
og gæti eigi átt sjer stað frammenn farið kringum
lög þessi;
en landið vegis, ef það yrði að lögum.
lIann neitaði
hefði ekkert gagn af þeim.
þess vegna þætti því, að nokkrir
nýir gallar kæmu fram við
sjer ráðlegast,
að fella frumvarp þetta i þetta frumvarpið.
Sagt hefði verið,
að óþægilegt
sinn.
væri, að vera búsettur
á Islandi og þurfa að
Flutningsmaður
sagði, að hann gæti eigi vera á ferðum í verzlunarerindum.
En hann
verið samdóma þingmanni Reykvíkinga
i því, kvaðst þekkja og geta nefnt tvo kaupmenn
að hægL væri að fara kringum
lög þessi. búsella á Islandi, sem keyptu og seldu sjálflr
Þingmaðurinn
hefði sagt, að hægt væri fyrir vörur sínar erlendis.
Eigi yrði með sönnu
ríkan mann í útlöndum,
að fá einhvern Ís- sagt, að verslun á Islandi væri meiri erfiðlending
til að verzla fyrir sig á Íslandi og leikum bundin fyrir menn,
er þar væru búfara þannig kringum
lögin.
En hann yrði settir, heldur en fyrir þá, er ekki væru það.
að ætla, að það væri eigi svo auðfengið,
að það væri sorglegt
mjög,
ef enginn
kaupfá Íslending
til að svíkja land silt og lög maður
tylldi á lslandí,
en væri eins og á
þess útlendingi
í hag.
Og þó nú svo væri, nálum, er hann kæmi þangað, til að sjúga út
að útlendur auðmaður gæti fengið óráðvandsvitadropa
alþýðunnar.
an Islending til þess,
væri það þá svo aðGrímur Thomsen sagði, að I. grein gæti
gengilegt fyrir útlendinginn,
að eiga fje sitt verið bundin
misskilningi.
Hvern
skilning
undir slíkum manni.
Þetta væri því engin ælti að leggja í orðið »búsettnr«.
Væri nóg,
gild mótbára
gegn frumvarpinu,
og hann að hafa • eldsté «? Ætti hann að hafa hús,
vonaði þvi, að það gengi eins til 3. umræðu
eða það, sem kallað væri "dúk og disk -? Ef
fyrir það.
það væri meiningin,
þá væri ágreiningurinn
Tryggvi GU7lIla1'sson sagði, að flutningshorfinn
milli flutningsmanns
og þingmanns
maður
hefði enga ástæðu til að taka sjer Suður-Múlasýslu.
Á Englandi væru kaupmenn
nærri
mótbárur
sinar.
Hann hefði aldrei skyldugir að vera búsettir vissan part (o : 2.
sagt, að hann vildi hafa ástand það, sem nú -3 mán.) úr árinu,
en í Danmörku
væru
væri.
En hann hefði verið að benda á, hvað þeir taldir búsettir, er hefðu "dúk og disk a ,
gjöra þyrfti við frumvarpið,
8\'0 það í nokkru
Skilyrðið fyrir að vera búsettur
hlyti að lakgæti ráðið bót á þvi ástandi, sem nú væri; ast glöggt fram.
hann vildi biðja þingmann Árnesinga að sýna
Flutningsmaður
tók fram, að í orðinu
sjer eitt orð í frumvarpinu,
er fyrir byggði, að "búsettur"
lægi það, er kallað væri -að halda
hann gæti komið til landsins á eius mörg- dúk og disk «, það væri jafnan
auðsjeð,
um skipum og hann vildi, án þess að borga hverjir væru búsetIir,
og hverjir hefðu,
ef
einn einasta
eyri i landssjóð,
annað en svo mætti orða það, i seli.
1. grein ælti álestagjald
og toll ar tolluðum
vörum.
Að vallt að vera rjettlát.
því leyti, sem hann væri sjálfur við verzlun
llalldór Kr. Friðriksson sagði, að flutnriðinn,
þá væri liklegt, að hann væri ekki ingsmaður
hefði snúið orðum sínum og þingmótfallinn,
að útlendum
kaupmönnum
væri manns
Suður-Múlasýslu
viðvíkjandi
lausugjört erfitt að verzla hjer, en á það kvaðst kaupmönnum
öldungis við. Lausakaupmenn
hann ekki vilja lita, heldur
það, að lögin hefðu verið óbundnir,
og eptir frumvarpinu
væru rjettlát, og svo fullkomin, að þau næðu ættu þeir og að vera óbundnir
eptirleiðis, en
út yfir það, er þau ættu að yfir grípa.
fastir kaupmenn
hefðu óhag af frumvarpinu;
Flutningsmaður
sagði, að sá galli ætti þvi að það ætli að binda þá. Reyndar væru
sjer einmitt nú stað, að lausukaupmenn
mæltu 2 af kaupmönnum
Reykjavíkur
búsettir hjer
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I bænum, en það væri eptir að vita, hvort
þeim væri það hagur, eða hvort eigi væru
aðrar ástæður til þess, að þeir hefðu aðsetu
hjer. En það væri auðsjeð, að kaupmenn
á Islandi hefðu aðsetu I Kaupmannahöfn,
vegna þess að þeir þætlust bafa meiri
hag af þvi, en að vera búsettir hjer, og
hafa erindsreka erlendis. En hitt væri skiljanlegt, að þeim þætti það ekki svara kostnaði, ef vörumagnið væri Htið. En undir
eins og þeir hefðu vörumagn nokkurt, þá
væri þeim meiri hagur, að verzla sjálfir vörunum erlendis, en fá aðra fyrir sig. En ef
lausakaupmennværu
skyldaðir til að selja
einungis fastakauprnðnnum
vö-rur sínar, þá
fyrst væri kominn tími til, að skylda fastakaupmennina til að setjast hjer að. En þetta
yrði varla gjört fyr, en vörumagnið hjer væri
orðið svo mikið, að lausakaupmenn gætu
fengið heila skipsfarma hjá fastakaupmönnum
án stórkostlegrar biðar. Orð flutningsmanns
IiI að hrekja það, að hægt væri að fara i
kringum lögin, hefðu verið fremur glæsileg I
eyrum, heldur en að þau hefðu stuðzt við
ástæður.
Sá gæti eigi með sanni kallazt
svikari, sem ynni sjálfum sjer hag, með þvi
að ganga í samband við erlendan mann. En
ef flutningsmaður hjeldi, að tilfinning Íslendinga væri svo næm, að enginn af þeim fengist til að ganga í samband við útlending til
að fara í kringum lögin, þá þyrfti alls ekki
Íslending til þess, heldur mundu nægir útlendingar fást til þess; þar að gæti ekki
tsvikarahugmyndin.
komizt.
En það væru
alls ekki svik, að gjöra samband við annan,
og láta hann verzla undir sínu eigin nafni,
á meðan þeim kæmi saman um það. Landið
hefði þá ekkert gagn af lögum þessum, og
ætti því ekki að samþykkja þau.
Mál þetta
væri vandasamt, og þyrfti nákværnrar íhuguo-

ar við, þar sem rjettindi manna væru annars vegar og hagur þeirra hins vegar.
Fleiri tóku ekki til máls. Var þágeogið
til atkvæða, er fjellu þannig:
1. grein samþykkt með 16 atkv.
2.
S.

17

-

felld
8 - gegn 7.
Sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu var
haft nafnakall og sögðu:
"Já :.
Benidikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Gíslason,
Grímur Thomsen,
Jón Sigurðsson,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Stefán Stephensen,
Þórarinn Böðvarsson,
þórður þórðarson.
"Nei :.
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Einar Á~mundsson,
Einar Guðmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
og var greinin þannig samþykkt með 10 atkvæðum gegn 9
Tryggvi Gunnarsson,
þorlákur Guðmundsson og þorsteinn Jónsson greiddu eigi
atkvæði.
4. grein samþykki með 13 atkvæðum.
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Að frumvarpið gengi tíl 3. umræðu, var
samþykkt með 16 atkvæðum.
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ll.
FHUMVARP
til laga um lausaverslun
búsettra
kaupmanna
á [slandi.
(Flutningsmaður: Benidikt Sveinsson,
1. þingmaður
Árnesinga).
I. grein.
Heimilt
skal
framvegis
kaupmönnum
þeim, sem búsettir eru á landi hjer, að reka
lausaverzlun
í 6 vikur
á hverri þeirri höfn
kringum strendur
íslands, sem þeir vilja.
2. grein.
Lög þessi öðlast gildi 1. dag ágústmánaðar 1876.

það við neglur sjer,
og fjellist
eigi alItjend
á þeirra álit, sem kunnugir
væru á staðnum;
en skyldi frjálsri verzlun komið á, þá hlyti
sú skoðun
að ná gildi,
að þingið
varðaði
eigi um, hverir staðir löggiltist. það væri mál,
sem eingöngu varðaði" kapitalistana ., þeir nm
það. Hann kvað það auðvitað, að ef Íslendingar allir fjeIlust á þá skoðun,
sem hefði
komið fram í deildinni
um að fjölga gufuskipsferðum,
hvaða gagn væri í því, ef eigi
Á 3'Í. fundi neðri deildar alþingis,
10.· mætti flytja vörur á hvern stað?
þó vjer
dag ágústrnánaðar,
skýrði forseti frá, að hann I verðum miklu fJe til þess oð auka vpgi, þá
hefði fengið frumvarp þetta, sem hjer fer á væri mjög örðugt að flytja verzlunarvöru sína
undan,
og var því þá út býtt meðal þing- á markaðinn,
og eptir þörfunum
yxi þessi
deildarmanna.
hæfilegleiki.
það skyldi
vera frjálst,
hvar
verzlað væri, einungis með þeim takmörkum,
sem flyti af tollIögum,
sóttvarnarlögum
o.
s. frv.
FYRSTA UMRÆÐA
Guðmundur Einar8Son kvaðst samdóma
í neðri deild alþingis.
fluiningsmanni
í aðalefninu,
um að verslun
Á 44. fundi neðri deildar alþingis,
19. ætti að vera sem frjálsust um allt land.
En
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
það, sem hann hefði byggt upp með frumtekið til fyrstu umræðu
[rumoarp til laqa varpi sínu um búsetu fastakaupmanna
á Ísum lausaoerzlun. búsettra kaupmanna,
frá landi, það fyndist
sjer hann brjóta niður
fyrra þingmanni
Árnesinga.
aptur með þessu
síðara frumvarpi,
því að
Flutningsmaður
(Benidikt
Sveinsson)
þegar rýmkað væri um frelsi lausakaupmanna,
sagðist
viðvíkjandi
frumvarpinu
vonast til þá skaðaðist
fastakanpmaðurinn;
lausakaupþess, að þingmenn
hefðu skilið orð sín svo, menn gætu gjört mikið tjón fastakaupmönnað um leið og lögð yrðu bönd á rekstur fastr- um, með því að hafa verzlunarkeppni
við þá
ar verzlunar á íslandi, þannig að lögin hindrum sumarverzlunartímann.
Þetta sýndist nú
uðu fasta verzlun
allra kaupmanna,
nema að vlsu hagfellt
fyrir landsbúa,
en þó væri
búsettir væru, þá hlytu einnig lögin að verða þar við athugandi,
að þegar rýmkaði
til á
að hlynna að föstum kaupmönnum
og hvetja haustin, þá ynni fastakaupmaðurinn
allt upp
þá iii þess að setja sig hjer niður.
Þing- aptur á haustin
og veturna
það, sem hann
deildinni væri kunnugt um, hversu
margar
hefði slakað til á sumrin, með þvi að herða
bænir streymdu inn um, að löggilda
vissar að kaupendum,
og selja þeim svo og svo
hafnir; öllum úrslitum þingsins gagnvart þessdýrt.
Hann kvaðst því vera á báðum áttum,
um bænarskrám
væri alveg eins varið og hinu hvort þannig
skyldi gefa frjálsa
taumana
svo nefnda
-Bevíllíugssystern-,
þvi dæmin lausakaupmönnum,
fram yfir það sem víðgenghefðu sýnt og sannað,
að það væri komið izt hafi.
þegar frumvörpin
væru borin samundir hreinni náð og miskunn þingsins,
ef an, þá riðu þau að sinni ætlun hvort í bága
blikar löggildingar
næðust.
Þingið
mældi við annað; því ætli að koma hjer á búsettum
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fastakaupmönnum,
þá mætti ekki eyðileggja
þá með takmarkalitlu lausakaupmanna-frelsi,
er líka gæti leitt til, að rastakaupmenn spilltu
hver fyrir öðrum, með þvi að senda frá sjer
sjálfum lausakaupmenn hverjir til annara á víxl.
Benidiht Sveinsson kvaðst glaður við, að
þingmaður Dalamanna væri sjer samdóma í
aðalatriðlnu, og væri það þess heldur virðandi, sem hinn háttvirti þingmaður liti jafnan vel í kringum sig, áður hann greiddi atkvæði með nýmælum.
Og gleddi þetta hann
þvi fremur, sem ástæður hans á móti væru
byggðar á misskilningi, þ\'1 eigi mætti kalla
það band, sem lyti að því, að gjöra verslunina sem frjálsasta.
Guðmundur Einarsson kvaðst vilja benda
á, að ef jafnhentugur verzlunartíml væri um
allt árið, þá væri ráð þingmannsins hið bezta,
en þegar einungis örstutt an tíma ársins
mætti fara i kring um strendur Islands, þá
ynnu fastakaupmennirnir
það upp hina 3
fjórðuDga ársins, sem þeir hefðu gefið f afslátt, meðan á kaup tímanum stóð, og þess
lengri tíma sem þeir neyddust til þess, að
gefa góða prísa, því meiri árekstur hefðu
þeir til að bæta sjer skaðann hina tíma ársins, þegar þeir væru einir um hituna.
Benidikt
Sveinsson
kvaðst vilja taka
fram, að þær mótbárur, er lægju í náttúrunni
á Islandi, væru eigi mótbárur á móti þessari
uppástungu; einungis þær mótbárur, sem eigi
lægju f ésigkomulaginu á Íslandi, væru nýtar.
En það væri eigi kúgun, þótt einn verzli
lengi; það, sem á riði, væri, að menn fengju
vörur sínar sem bezt seldar. Ef leggja skyldi
áherzlu á, að vsrzla eigi allt árið f kring,
þá gætu bændur keypt inn I kauptíð og útvegað sjer byrgðir, og þannig komizt undan
,iðllkiplum við fastakaupmenn
fyrir utan
kauptU),
Tryggvi Gunnaruon
sagðist vilja vera
hlynntur þessu máli, þótt áliðið væri þingtímann, því að frumvarp þetta sameinaði
nokkurn veginn þær tvær skoðanir, sem lengi
hefðu verið stríðandi hjer á þinginu að undanförnu. Sumir þingmenn hefðu jafnan verið þvi hlynntir, að á sem flestum stöðum

fengist leyfi til að verzla umhverfis landið;
sumir hefðu aptur viljað binda verzlunina að
eins við vissa staði. Hinir síðar nefndu hefðu
víst haft það fyrir augum, að efla sem mest
helztu verzlunarstaðina,
og þvi eigi viljað
tvístra verzluninní.
Aptur hefðu hinir hugsað um, að láta verzlunina vera sem frjálsasta og aðflutningana sem Rægasta fyrir landsmenn. Baðar þessar hugsanir væru nó að
nokkru leyti samrímdar i frumvarpi þvi,
er hjer lægi fyrir.
Fastakaupmönnum
einum væri leyft að senda vörur á aðrar hafnir,
þótt eigi sjeu þær löggiltar, og efldust þar
við föstu kaupstaðirnir, en bændum væri Ijett
með flutningana.
Með þessu frumvarpi væri
farið fram á nokkuð annað, en almennt verzlunarleyfi fyrir vissar hafnir, sem öllum, bæði
föstum og lausum kaupmönnum, væri leyft að
verzla á. Hjer ætli að eins að leyfa fastakaupmönnum að senda vörur á ólöggiltar
hafnir, og af fasta-verslun væri ætíð svarað
nokkru til sveitarþarfa.
En lausakaupmenn
kæmu hjer eins og farfuglar um hásumar,
og svöruðu engu af verslun sinni. Fyrirkomulag þetta væri einkum nauðsynlegt, ef
gjöra ætti kaupmönnum að skyldu að vera
búsettum hjer á landi. það væri og aðgæsluvert, að nó væri sllkt lögum samkvæmt, að
fastakaupmenn
mættu
senda nauðsynjavörur til annara staða, ef búið væri að semja
um kaupin fyrirfram, annars ekki, og væri
þá eðlilegra að rýmka þannig um lögin, að
selja mælti vörurnar á staðnum, þótt eigi
væri áður um það samið. Okur eða of litla
verzlunarkeppni
þyrfti ekki að óttast, þar
sem allir fastir kaupmenn ættu kost á, að
koma á hinar sömu hafnir.
Að umræðunni lokinni var það samþyUt
með 20 atkv., að málið gengi til 2. umræðu.
ÖNNUR UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á 48. fundi neðri deildar alþingis, 2••
dag ágóstmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til annarar umræðu frumvarp til laga um

lausavet'zlun
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búultra kaupmanna

á Íslandi.

Engar umræður urðu um málið; var þá 2. grein samþykkt með 18 atkvæðum.
gengið til atkvæða, og var
Að málið gengi til 3. umræðu, samþykkt
1. gr. samþykkt með 18 atkvæðum.
með 18 atkvæðum.

III.

FRUMVARP
til laga um forboð gegn útflutningi á öllum kalksteinum, silfurbergi og cementstelnum,
samt beinum, út úr Íslandi.
(Flutningsmaður Jón Hjalta!ín, 5. konungkjörinn þingmaður).
Frá 1. degi marzmánaðar 1876 skal
það stranglega fyrirboðið, að flytja nokkrar
kalktegundir, hvort sem það heldur er fjallakalksteinn, silfurberg eða cementsteinar, út
úr Íslandi, og skal þetta sama forboð gilda
móti útflutning á beinum.
Ást æ ð 1:1 r:
Það má liggja hverjum heilvita manni í
augum uppi, að húsa- og bæjabyggingar þær,
er tlðkazt hafa á íslandi nú á mörgum öldum, hafa verið Íslandi til hins mesta niðurdreps, og það á margan hátt, eins og nú
skal greina:
1. Það er viðurkennt meðal allra náttúrufræðinga og lækna, að daun sá, er leggur
af mold- og jarðhnausaveggjum, sje fjarskaóhotlur fyrir menn og skepnur; þetta sýnir
reynslan einnig hjer á íslandi, þvi að enda
þótt andrúmsloptið hjer sje eitthvert hið
hreinasta og hollasta, hefur manndauðinn
jafnaðarlega verið stór, einkum þegar einhverjar sóttir hafa gengið. Mest ber á þessu
á ungbörnum,
og það sýnir sig, að í torfbæjunum deyja að öllum jafnaði nærfellt
helmingi fleiri af þeim á fyrsta aldursári, en
í steinhúsum og timburhúsum, þar sem fólk
er fritt við allan moldardaun, og með þvi að
það er viðurkennt, að dauðratala sje mælikvarði fyrir heilsubresti fólks, svo flýtur beinlínis hjer af, að fólk er yfir höfuð að tala
lakara til heilsunnar í bæjunum en I timbureða steinbyggingum, og er það auðskilið, að
hvorttveggja þetta, sumsje barnadauðinn og
almenn heilsuveiklun, sje til mikils hnekkís

fyrir vlnnukrapt
landsins, og að þetta verki
aptur mjög skaðlega á alla velmegun landsbúa, er vitaskuld, og að ómögulegt er, að út
reikna, hversu mikinn skaða það gjörir.
2. Auk þess, sem nú var talið, er jarðhúsabyggingin fjarskalega eyðileggjandi fyrir
I grassvörð landsins, sem við það mikla jarðrót, er þar við skeður, árlega verður æ minni
og minni, og þetta ásamt eyðileggingu skóganna á mestan þátt í því, að fjöldi jarða er
allt af að ganga af sjer, og geta nú eigi
nærri fram flutt þann gangandi pening, er
þær gjörðu í fyrndinni.
Menn þurfa eigi
annað, en athuga þær mörgu dagsláttur, sem
á þennan hátt árlega missa grasrót af grassverðinum,
og ef menn vildu nákvæmlega
reikna það saman, sem þannig árlega eyðileggst, mundi flestum ofbjóða, enda hefur
þessi eyðilegging enn fremur þann mikla ófögnuð f för með sjer, að loptslagið hlýtur
að kólna og versna á allan hátt, því að það
er ómótmælanlega viðurkennd setning meðal
allra lærðra manna.að með gróandans (.Vegetatlonarlnnar») rýrnun hljóti loptslagið að
kólna.
þegar eptirtektasamir jarðfræðingar ferðast hjer yfir landið, hljóta þeir að taka eptir
því, hversu margir melar áður hafa auðsjáanlega verið grænar grundir, bæði skógi og
grasi vaxnar, enda ge la menn sjeð, hvernig
holt og hæðir eru viða hvar ár frá ári að
blása upp og missa allan grassvörð. Greindur og gamall búmaður,
sem var kominn
undir nírætt, þá er eg talaði við hann, fullvissaði mig um, að landið hjer á Suðurlandi
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hefði gengið svo ótrúlega úr sjer, að hann
mundi aldrei hafa trúað sllku á sínum yngri
árum, hefði hann eigi sjeð það með eigin
augum, og slíkt sið sama hafa fleiri eptirtektasamir og gamlir menn sagt mjer.
3. Þá flýtur það og beinlínis af eyðileggingu grassvarðarins. að ýmist blæs jörðin upp og verður að melum og moldarflagi,
eða þar koma fram fúamýrar, er áður voru
skógi vaxnar grænar grundir, því að það er
einmitt grasræturnar,
er draga svo mikið
vatn í sig, að það nemur 70 pörtum af 100
hlutum þunga þeirra j en þar sem gras rótin
fer, verður hinn fyrrum verandi græni blettur að blautu moldarflagi, sem loksins blæs
upp og hverfur, þegar moldin þornar. Svona
eyðileggst þá landið ár eptir ár, og mannsaldur eptir mannsaldur, en undirrótin til þessarar miklu eyðileggingar
er hin voðalega
eyðilegging, sem bæja- og útihúsa-bygging
vor leiðir af sjer.
4. Auk þessa verða menn að gæta þess,
að bæja- og húsa-bygging vor, eins og hún
níl tíðkast, er fjarska kostbær, og f mesta
máta útsjúgandi
fyrir landið, þar sem mestallur sá viður, er hara verður f þessar byggingar, er orðinn grautfúinn eptir 20 ár, og
sumstaðar jafnvel á skemmri tíma, og þegar
menn [huga, hvílíkan fjarska-kostnað
það
gjörir landsmönnum, að þurfa að kaupa nýjan við f fveruhúsin og öll útihús á hverjum
20 ára fresti, og flytja hann með miklum
kostnaði og tlmatöf langar leiðir upp f landið,
og tegla bann til húsaviðar að nýju, þá er
auðsjeð, hvílíkt krabbamein sá byggingarmáti
nú er fyrir landið.
Náltúrufræðingurinn
Mohr,
sem var
sendur hingað af stjórninni um ár 1780 eða
nærfellt fyrir 100 árum síðan, og sem án
ela einna bezt befur rannsakað og tekið eptir öllu þvi, er hjer má að gagni verða úr
steinarfklnu,
tekur
f náttúrusögu
sinni
um 'sland svo til orða, þar sem hann
talar
um
Helgustaða-silfurbergs-námann:
-Landsbúarnír,
sem allt að einu hjer, eins
og f flestum pörtum landsins, bygflja bús úr
grænum grassverðl,
en þar af orsakast, að

landið ár eptir ár liður mikla rýrnun á grasræktinni, helzt nálægt bæjunum, gætu, ef þeir
brenndu þessa steinategund, fengið úr hennl
hið ágætasta kalk til múrhúsa, .en af steinum þeim, sem til steinhúsa þessara þurfa,
má finna gnægð f Múlasýslunum..
Það er
mælt, að lJlohr hafi sterklega mælt fram með
steinhúsabyggingum
við s'tjórnina, og talið
bæja- og útihúsa-byggingu vora allsendis óhafandi og til hins mesta niðurdreps fyrir
landið, en þvi miður hefur þessu verið langtum minni gaumur gefinn en skyldi, og þess
vegna hinn græni fatnaður fósturjarðar vorrar rifinn og tættur'
sundur ár eptir ár,
mannsaldur eptir mannsaldur.
öld eptir öld.
þegar rætt hefir verið um steinhúsabyggingar hjer á landi, hafa menn fundið til
ýmsar mótbárur gegn þeim, og er ein hin
helzt a sú, að kalkið sje svo afardýrt, þegar
menn eigi að kaupa það frá útlöndum,
þar
sem tunnan af brenndu kalki, og það jafnvelljelegu,
kosti frá 12- 16 krónur.
Einmitt af þessari orsök hafa hinar opinberu
steinbyggingar orðið svo kostbærar. og allra
verstar eru þær, sem byggðar eru úr brenndum múrsteini.
þetta sýnir ljósast, hversu
bráð- og ónmllýanlega nauðsynlegt það er,
að vernda þá fáu kalknáma, sem hjer eru,
og hjer eptir kunna að finnast;
þvi vilji
menn, eins og nauðsyn krefur, !!jöra alvöru
úr þvi, að fara smám saman að byggja steinhús, þarf þar til ærna mikið af kalksteinl.
Eptir því sem mjer hefur verið sagt af
kunnugum mönnum, er ailíurbergsnámlnn
i
Helgustaðafjalli nærfellt 1>faðma breiður, og
þó að hann innihaldi nokkur stykki ar silfurbergi, sem hara má f sjónauka-verkfærl,
er
þó hið langmesta yfirborð hans að eins hæft
til kalkbrennslu, og sem sýnishorn til steinasafna.
ísland hefur hingað til svo lítið sem
ekkert gagn haft ar þessum náma, en gagnið
hefur lent hjá útlendingum, sem hafa gengið
þar f leyflsleysi, og tekið þaðan margar lestir eða jafnvel skipsfarma af hinum fágælasta
og bezta kalksteini, sem landið sjálft stórlega þarfnast.
þetta má eigi lengur svo til
ganga, einkum þar sem jeg þykist vera búinn
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að sýna og sanna,
að velferð landsins
útheimtir
það, að vjer sjálfir sem allrafyrst
römm að nota allt það kalk , er vjer höfum
hjá oss, og það sem hjer eptir fundið kann
að verða.
Loksins vil jeg geta einnar mótbáru,
er
menn hafa tilfært
gegn steinbyggingum
hjá
oss, sem sje þeirrar,
að sumstaðar
finnist
eig-i hentugt hyggingargrjót,
en bæði er það,
að þetta mun reynast mjög sjaldgæft,
enda
er enginn staður sá, að eigi finnist annaðh vort möl eða sandur,
sem vel má við hafa
til þess að gjöra steypuhús (Beton) úr. Menn
verða vel að muna
eptir því, að ísland er
eldland.
líkt og Sikiley, og hefur gnægð af
útbrenndu
grjóti, sem með kalki myndar hið
svo kallaðu vatnsveggjalím
(Hydraulisk
Cemenu, er gefur hinar sterkustu
og varanleg1I~1.11 steinbyggingar,
sem til em.
Ilvað forboð gegn
útfærslu
á beinum
snertir,
þá vil jeg geta þess, að með lJ\~í að
bein ern talin hinn ágætasti áburður,
einkum
í garða,
þá er það hið mesta óráð,
að þau
sjeu færð út úr landinu, eins og nú tíðkast,
svo að segja fyrir ekkert verð.
Eigi Íslands
jarðarog kálgarðarækt
að fara fram,
þá
veitir landinn sjálfu alls eigi af öllum þeim
áburðartegundum,
er það hefur í skauti sínu.
Af tjeðum ástæðum vona jeg, að alþingi
gefi þessu frumvarpi mínu góðan róm og liti
á þá bráðu nauðsyn voru, að vernda allt það
kalk , sem fundist
hefur eða finnast kann í
landinu.

dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið fyrir lil fyrstu umræðu
frumvarp
til
laga um forboð gegn útflutningi
á öllum
kalks teinum, silfurbergi
og eementsteinum,
samt beinum út úr íslandi.
Flutningsmaður
(Jón HjaItalín)
sagðist
ekki ætla þörf á því, að fara mörgum orðum
um frumvarpið,
meðan
bann eigi heyrði
hreyft neinum
mótmælum
gegn því; hann
kvaðst vona, að hann hefði tekið skýrlega
fram ástæðurnar
við frumvarpið, enda hefði
hann nógar Ileiri ástæður fram að færa, ef
á þyrfti að halda.
Að öðru leyti bæri hann
það traust til hinnar heiðruðu
þingdeildar.
að hún yfirvegaði mál þetta nákvæmlega,
og
Ijeli það mótmælalaust
ganga til 2. umræðu,
og að nefnd yrði sett í málið.
Bergur Tho,.be1·g kvað það auðsætt af
frumvarpi
þessu og ástæðunum
fyrir því, að
það væri sprottið af umhyggju
hins háttvirta
þingmanns
fyrir hagsmunum
og gagni þessa
lands.
Um þetta mundi enginn efast.
En
hann kvað það þó íbugunarmál,
hvort það
væri tímabært,
að bera þetta mál upp nú
þegar.
Frumvarpið
virtist eiga að koma f
veg fyrir tvennt; fyrst það, að kalkstelnn
yfir
höfuð væri fluttur út úr landinu,
svo að
landsmenn
sjálflr gætu haft nóg kalk, og f
öðru lagi það, að út yrði flutt hin sjerstaka
kalktegund
(Dohbeltspath].
Hvað hinu fyrra
atriði viðviki, sæi hann enga ástæðu
til að
banna
útflutning á kalki, í þvi efni mundi
ekkert að ótlast, því að ekkert hefði borið á
þvi enn, að útlendingar
sæktust
eptir því,
og væri ólíklegt, að þeir mundu gjöra það í
Hvað snerti silfurbergið,
virtist sjer
Á 1 'I. fundi efri þingdeildarinnar,
19. bráð.
umhugsunarmál,
hvort rjdt mundi að banna
dag júlímán.,
skýrði forseti frá, að Jón Hjallaá því, því að; ef ekki mælti flytja
lín, tl. konulIgkjörinn
þingmaður,
hefði af- útflutning
hent sjer frumvarp það, er hjer fer á und- það út úr landinu, þá mundi það falla mjög
og landssjóðan; væri það nú prentað, og yrði því út býli í verði, og verða þýðingarlílið,
urinn, er ætli nokkurn hluta námanna, mundi
meðal þingdeildarmanna
á fundinum.
missa I við það, þar sem gjöra mætti ráð
fyrir, nð hann í staðinn fyrir 8000 krónur
varla mundi fá 800 krónur,
ef hvergi mætti
FYRSTA UMR/"EÐA
selja það, nema hjer á landi.
Svo yrðu
I efri deild alþingi s.
menn og að gæta að því, hvort þetta bann
Á 20 fundi
efri þingdeildarinnar,
26. gæti eigi komið i bága við það, er neðri
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deildin kynni að af ráða i þessu máli.
Ef
nú neðri delldln kæmist til þeirrar
niðurstöðu, að selja námana, en efri deildin bannaði útflutning
silfurbergs
úr námunum.
þá
væri það hvað á móti öðru.
Hvað forboð á
útflutningi beina snerti, gæti hann eigi álitið,
að það, sem stæði, hefði mikið að þýða, eða
gæti álitizt nauðsynlegt.
En hvað sem um
þetta væri að segja, og þó sjer virtist ýmislegt
á móti frumvarpinu, játaði hann þó, að þetta
væri íhugunarmál, er þingdeildin
ælti vel að
athuga.
Hefði hann þvi ekkert á móti .því,
að málið kæmist til 2. umræðu;
en að sett
yrði þegar nefnd í það, ætlaði hann óþarft;
mælti það bíða 2. umræðu.
Flutningsmaður
sagðist cptast áður hafa
getað sannfærzt
af ræðum hins háttvirta 3
konungkjörna
þingmanns,
en nú væri svo
langt frá þvi, að hann hefði getað nokkra
ögn saonfærzt af orðum hans.
Hann hefði
talað um, að þetta mál væri ótímabært;
það
þætti sjer undarlegt.
Nær væri það þá Umabært ? Nú væri einmitt farin að lifna löngunin hjá fólki til að höggva stein, og það
hefðu hinir náttúrufróðustu
menn sagt, einkum náttúrufræðingurinn
Mohr, sem nákvæmlega hefði rannsakað
námana i Helgustaðafjalli, að þar væri hið ágætasta kalkefni, er
silfurhergið
væri, og væri næsta hörmulegt
til þess að vita, að landsmenn væru að sækja
kalk til fjarlægra landa, þó nóg kalk væri
fyrir fótum manns i landinu sjálfu, helmingi
betra en hið útlenda,
sem hefði inni að
halda sumsje 60 % af tómu vatni.
Sæjust
þess líka glögg merkin á ýmsum byggingum
vorum hjer; menn þyrftu ekki annað en líta
á dðmkirkjuna;
allir sæju, hvernig hún liti
út.
það væri sómasamlegt
eða hitt heldur,
að láta framandi menn sjá slíkt. Hinn háttvirti þingmaður hefði sagt, að silfurbergið
mundi falla I verði, ef bannað væri að flytja
það út. En hann yrði að vera á gagnstæðri
skoðun.
Þá hefði sami þingmaður sagt, að
eigi þyrfti að óttast,
að útlendingar
mundu
sækjast eptir kalkinn okkar.
Hann gæti þá
sagt honum, að Frakkar hefðu eilt sinn rænt
30-40 tons af silfurbergskalksteininurn,
og

býtt honum út á steinasöfnin
um alla Evrópu.
Líka gæti hann heldur eigi skilið, að Iandssjóðurinn
mundi líða halla við það, þvi að
ekki þyrfti að leggja mikinn toll á hverja
kalktunnu,
til þess að honum bætlist það
fyllilega, og þó yrði kalkið
ódýrara
en
aðflutt kalk.
I,að væri líka sannarlega aðgælandi,
að ekki væri að hugsa til, að fá
betra kalk en úr þessu Dobbeltspath,
sem
hefði inni að halda 60 % af hreinu kalki,
og á hinn bóginn,
hversu örðugt væri að
flytja kalk og kostnaðarsamt
frá útlöndum.
En allir vissu, hve áríðandi
byggingarefni
kalkið væri við steinhúsa-byggingar,
en að
að þær kæmust
á hjer á landi, ímyndaði
hann sjer að allir hlytu að játa æskilegt, já
öldungis
nauðsynlegt.
Kvaðst hann vona,
að hann i ástæðunum
hefði sýnt fram á,
hversu hinn núverandi byggingarmáti
fslendinga væri alveg óhafundi, þar sem hann væri
beinlínis lands og lýða tjón; þetta hlytu allir'
skynsamir menn að játa.
Af þessum ástæðum vonaði hann, að hin heiðraða þingdeild
tæki málið með rósemd, og án allra hleypidóma.
Hjer væri um landsins gagn og sóma
að ræða.
Auðvitað væri, að þetta kæmist
ekki á allt I einu.
En það væri vissulega
kominn tími til, að byrja, og ofseint væri að
banna útflutning á hinu nauðsynlega
efni til
húsabygginga,
þegar búið væri að eyðileggja
það.
það væri alls ekkert ómögulegt,
að
menn færu að finna upp á því, að sprengja
námana með «Dynamit ••, sem væri til eyðileggingar námunum.
Hann yrði því að taka
það upp aptur, að hann hefði ekki getað
saonfærzt
hið allra minnsta
við mótbárur
þær, er fram væru komnar, og hann vonaði,
eins og hann hefði sagt áður, að deildin
ljeti málið ganga til 2. umræðu,
og að sett
yrði nefnd i það.
Eiríkur Kúld sagði, að sig tæki það
sárt, að hann eigi þættist geta stutt frumvarp þetta að svo komnu, sem hann hefði
viljað, þar sem hann þó vissi, að það væri
komið frá þeim manni, er þekkti manna bezt
til náttúru
lands pessa, og hefði sýnt það
margsinnis,að hann hefði mikinn áhuga á velferð
38*
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og framförum landsins. En hann gæti eigi mælt
með frumvarpi þessu, eins og það lægi fyrir;
hann vildi þó ráða deildinni til að íhuga málið og á sínum líma setjanefnd í það. þegar hann
liti nú á frumvarpið sjálft, þætti sjer vanta
í það ákvörðun um, hverju það sælli, ef banni
þessu yrði eigi hlýtt.
þetta gæti nú að vísu
nefndin
lagað, ef hún yrði sett.
Að öðru
leyti kvaðst hann eigi hara getað sannfærzt
um það enn, að mál þetta krelðist svo bráðrar íhugunar,
að endilega
yrði að lögleiða
það á þessu þingi; það væri og aðgætandi,
að þingið hefði nú þegar svo mörg mál til
meðferðar,
að það mundi naumast
geta af
lokið þeim öllum, þó hinn lögskipaði þingtími yrði nokkuð lengdur.
Hinn háttvirti
flutningsmaður
hefði álitið, að þetta yrði
jafnvel gróðavegur fyrir landssjéðinn,
en hann
ætlaði, að það gæti að einu leyti orðið tekju. spillir, og mundi vera meiri fjevon í því, að
selja silfurbergið,
en að hafa það til kalkbrennslu.
Sig minnti, að hinn háltvirti flutningsmaður
hefði eitt sinn sagt, að silf Ufbergið væri afardýrt, og mikið sótzt eptir því
í optisk verkfæri.
En eigi yrði það að notum, ef eigi mælti flytja það út úr landinu.
Á hinn bóginn
væri hann hinum
háttvirta
flutningsmanni
öldungis
samdóma
um, að
húsabyggingar
vorar væru lílt hafandi víða
sökum óheilnæmis,
og að æskilegt væri, að
landsmenn
lærðu að brenna sjálfir kalk og
höggva grjót.
Sjer þætti það enn galli á
frumvarpinu,
að hjer væri blandað saman
tveimur ólíkum efnum, þar sem bein væru
selt með kalki;
hefðu þau átt að vera sjer
i öðru máli. Að öðru leyti mundi ekki þurfa
að gjöra ráð fyrir miklum útflutningi á beinum hjeðan af landi, fyrir utan það að landsmenn mundu eigi kunna enn að hagnýta
sjer þau svo, sem til væri ætlazt.
Í'etta
gæti hinn háttvirti
flutningsmaður
smátt og
smátt kennt löndum sínum - til þess mundi
enginn færari en hann; og þegar svo landsmenn væru búnir að læra að gjöra sjer beinin arðsamari,
væri nógur tíminn að lögleiða
bann gegn útflutningi á þeim.
Hins vegar

vildi hann gjarnan, að málið yrði íhugað nákvæmlega, og að það gengi til 2. umræðu.
Flutningsmaður
kvað það hægast allra
hluta að segja, að eitt mál væri ótímabært,
og það hefði ekki vantað, að málin hefðu
verið geymd og geymd i það óendanlega,
en það væri einn danskur málsháttur,
sem
segði: ••Sá sem geymir til næturinnar,
geymir kettinurn ce, og víst væri um það, að opt
gæti hlotizt illt ar þessari geymslu.
Hann
yrði að taka það aptur fram, að það væri alkunnugt, að þessi bezti og stærsti námi vor
(silfurbergsnáminn)
hefði verið ruplaður
og
rændur
af útlendingum.
Hinum háttvirta
varaforseta hefði þótt hann tala á móti sjálfum sjer, þar sem hann hefði sagt eitt sinn,
að silfurbergið
væri í afarháu verði erlendis,
en vildi nú banna útflutning á því. En hann
kvaðst þá vilja spyrja,
hve mikið mundi
þurfa að eyðileggja af þvi, til þess að ekkert nýtilegt yrði eptir, og þó »Optikere « væru
þarfir meon, mundu þeir lítið hjálpa upp á
oss með steinhúsabyggingar.
það væri satt,
að 'frumvarpið
vantað! ákvörðun
um framkvæmdarvaldið
i máli þessu, en hann vonaði,
ef nefnd yrði seti, að einhverjum
löglærðum manni yrði skipað i hana, og þá mundi
verða ráðin bót á því. Ekki gæti hann sjeð,
að forboð þetta yrði til að rýra tekjur landssjóðsins;
honum mundi fullkomlega
bætast
það, með þvi að Iii hans væri borgað visst
afgjald af hverri lest eða tunnu af kalkinu.
Hjer væri og um svo gott kalk að ræða, að
eigi fengist annað eins; það væri vel gefandi
fyrir það 1/3 hluta meira en fyrir annað kalk,
er með ærna kostnaði væri flutt inn í landið. Sakir alls þessa kvaðst hann vera alveg
mótfallinn þvi, að málið yrði nú lagt á kistubotninn, heldur treysti hann því fastlega, að
nefnd yrði sett i málið.
Ásgeir Einarsson sagðist ekki ætla að
mæla langt, þar sem 3 hinir tróðustu menn
hefðu
þegar fjallað um málið.
Mönnum
hefði þótt málið athugavert,
en þó mikilsvarðandi, og hefðu sjeð nauðsyn til að setja
nefnd i það.
Virtist sjer því bezt eiga við,
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að málið gengi nú þegar til 2. umræðu, en
geymt yrði að setja nefnd þangað
til við
hana, einkum ar því að Iljer virtist J. grein
eigi eiga óskylt við fjárlagamálið,
og gætu þá
deildarmenn
hjer á meðan borið sig saman
við nefnd þá, er væri skipuð
f það mál i
neðri deildinni.
Jón Pjetursson sagðist að eins vilja lýsa
þvi yfir, að sjer virtist mál þetta þess vert,
að það væri stult á allan hátt, og vildi hann
óska, að málið gengi til 2. umræðu,
og að
nefnd yrði skipuð f það.
Forseti kvaðst þá, fyrst eigi tóku fleiri
til máls, vilja bera það undir atkvæði þingmanna, hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var það samþykkt f eiou hljóði; en
með 7 atkv~um
gegn 3 var það ályktað,
að ekki skyldi að svo stöddu
setja nefnd
Í þvi.

ÖNNUR UMRÆÐA
i efri deild alþingis.
Á 22. fundi efri þingdeildarinnar,
28.
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til annarar
umræðu
frumvarp til laga um
forboð gegn útflutningi á öllum kalksteinum,
Bilfurbergi og cementsteinum,
samt beinum
út úr islandi.
Flutningsmaður
(Jón Hjaltalín) sagði, að
hann hefði eigi miklu að bæta við það, er
hann hefði siðast talað,
þvi að hann hefði
þá svarað
flestum mótbárum þeim, er þá
hefðu fram komið;
það væri að eins ein
mótbára, er sjer hefði komið nokkuð óvænt;
það væri sú, er hefði fram komið móli útflutningi á beinum,
en hún væri, eptir þvi
sem til hagaði hjer á landi, grundvölluð
á
hreinum og klárum misskilningi
og vanþekkingu,
þvi alstaðar annarstaðar
I heiminum
væru þau álitin einhver
hinn bezti áburður,
er hægt væri að fá.
Svo segðu menn, að
eigi væru hjer til beinamylnur
til að mala
beinin, og hvernig væri þá hægt að hagnýta
sjer þau, þó menn fúslega vildu það, en
hann kvaðst þá svara þeim, er slíkt bæru

fyrir, að eigi væri stör vandi að mylja þau
með sleggju
eða hamri;
og væru þau nú
þaunig mulin og svo borin I kálgarða, væru
þau að sögn allra .Agronoma.
ágætasti áburður.
það mundi og varla veita af að
bæta kálgarðana hjer á landi, þeir væru hvort
sem er eigi svo góðir eða margir,
og færi
tala þeirra heldur minnkandi
en hitt, eins og
sjá mætti af skýrslunum,
er teldu árið J 855,
að hjer á landi hefðu verið 6000 kál garðar,
en J 869 J 04 6 færri.
Fyrir rúmum hundrað
árum hefði mönnum
eigi þótt mikið koma
til kálgarðanna,
og þá litla rækt lagt við þá,
en skoðanir manna
væru á þessum tímum
mjög aðrar f þvi tilliti, þvi nú teldu menn
bæði kál, rófur og kartöflur hollt og golt
manneldi,
og mætti hafa af þvi þriðjungi
meira, ef bein væru brúkuð sem áburður, f
stað þess, að nú væri annaðhvort
enginn áburður við hafður eða þá ónógur og ónýtur.
Til dæmis vildi hann taka kálgarð Páls bónda
í Nesi;
sá garður væri byggður á gömlum
kirkjugarði,
og kæmu mannabein
þar optlega
upp, en hann bæri líka mjög ar öðrum vanalegum kálgörðum,
og væri það eingöngu að
þakka hinum mikla fjölda beina, er þar væru
saman komin.
Hann kvaðst ekki segja þetta
af því, að hann vildi við hafa mannabein
til
áburðar,
slíkt dytti sjer eigi I hug,
heldur
til að sanna, að öll bein væru bezti áburður.
Menn ættu þvi að hagnýta sjer skepnubelnln
sem bezt, en eigi flytja þau út úr landinu,
eins og nú væri gjört; árið 1869 hefðu menn
þannig flutt út 1146 lýsi pund af beinum, og
nú væri það sjálfsagt
orðið fram um 2000
lýsipund.
Hann yrði að halda, að betra hefði
verið að bera þau í garðana
eða á túnln,
það væri að vísu satt,
að mikið þyrfti
að bera á i einu, en það nægði i 4-5 ár,
og þetta væri vissulega umhugsunarvert,
ef
menn íhuguðu vel, hve mikið manneldi
að
kálgarðarnir
gæfu ar sjer; hann hefði sjálfur
reiknað það, og hefði það 1850 verið manneldi fyrir J 0,000 manns,
og nú í góðu ári
mundi það sjálfsagt vera handa 12,000 mönnum j þetta ættu menn þvi sannarlega að hugsa
um, þar sem fátækt væri heldur að vaxa I
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landinu.
Um kalkstelnínu
og silfurbergið
kvaðst hann eigi ætla að tala meira, en það
hjelt hann að menn mundu skilja, að aldrei
kæmust hjer upp steinbyggingar,
ef eigi væri
kalksteinn sá, er til væri nógur f landinu,
betur nýttur, en hingað til hefði verið.
• Eirikur Kúld sagði, að hann yrði að
trúa öllu þvf, er hinn háttvirti flutningsmaður þessa máls hefði til fært máli sínu til stuðnings, enda þótt sjer fyndist sumt af þvi miður líklegt, svo sem það, að hann hefði sagt,
að tala kálgarðanna
færi minnkandi, en arður þeirra, að þvi er manneldi snerti, heldur
vaxandi.
Bann yrði fyrir sitt leyti að halda,
að þetta væri misskilningur,
þó hann hins
vegar eigi legði neina áherzlu á þeUa atriði.
Hann vitdi og gjarnan trúa því, að bein væru
fjar~ka-góður
áburður, þó hann heldur vildi
vera laus við mannabeinin
hans Páls í Nesi!!
Allt fyrir það vildi hann þó sinna málinu, og
yrði það bezt
gjört
með því að setja 3
manna nefnd í það; það væru að vísu allmargír gallar á frumvarpinu,
og hefði bann
enn þá eigi getað fengið þá út úr huga sín"
um, þrátt fyrir öll meðmæli
hins háttvirta
flutningsmanns ; en nefndinni mundi sjálfsagt
takast að laga þá, 1. a. m. það, að allar ákvarðanir vantaði um það, hvernig fara skyldi
að, ef á móti lögunum væri brotið.
En það
ætlaði hann að æskilegast væri, að nefndin
eigi flýtti fyrir sjer, en biði þess, að Helgustaðamálið
væri bilið frá neðri deild alþingis, svo að ákvarðanir deildanna eigi kæmu í
bága hvor við aðra;
hann gæti eigi haldið,
að þess yrði langt að bíða, og væri það
heppilegra, þar sem menn yrðu að játa það,
að mál þeUa geymdi í sjer mikla nauðsyn.
Flutningsmaður
sagðist eigi finna neina
mótsögn I því, er hann hefði sagt um manneldi það, er kálgarðarnir
nú og áður hefðu
gefið af sjer, þvi það væri I hlutfalli til fólkstölunnar,
og ef menn svo reiknuðu
eptir
henni, bæri minna á þessu, þar sem hún hefði
aukizt svo mikið, en garðamir
aptur aukizt
að flatarmáli,
ef töflurnar
skýrðu rjett frá.
Að bíða eptir Helgustaðafjalls-rnálinu,
kvaðst
hann eigi finna neina
ástæðu til, því það

væri eigi æflnlega, að deildunum bæri svo vel
saman,
og væri hann alls ekkert bundinn
við það, sem þeir segðu þar;
hann hefði
sína meiningu
og sannfæringu
fyrir sig I
þessu máli.
Þórður Jónasson kvaðst að vísu sannfærður um það, að hinum háttvirta flutningsmanni þessa máls eigi hefði gengið nema
gott eitt til með frumvarpi
sínu,
er hann
hefði borið fram; en hann yrði þó fyrir sitt
leyti að efast um, að mál þetta gæti að svo
komnu fengið nokkra verulega praktiska þýðingu, og væri hann því i efa um, hvort menn
ættu að verja, eins og nú stæði, tíma til þess
að ræða það nú þegar.
Auk þessa vantaði
hjer margt til þess, að Íslendingar gætu fært
sjer ráð hans í nyt, og það kæmi eigi allt í
einu; mundi,
að hans ætlun, vera betur til
fallið, ef flutningsmaður
ritaði fyrst
um
málið i blöðunum,
svo að landsmenn
gætu
kynnt sjer og hugleitt
það í tómi; vildi
hann
því helzt fresta þvi, að fara lengra
með málið að svo komnu,
I von um að
flutningsmaður
vildi taka það að sjer til meðferðar í blöðunnm,
og koma almenningi í
skilning um þess helztu atriði.
það væri
auðsætt,
að þetta yrði ekki gjört á stuttum
tíma.
Flutningsmaður
kvaðst opt áður hafa
ritað um þetta efni, en að bíða þess, að kalksteinninn yrði eyðilagður, og svo að fara að
rita nm, hvernig menn ættu að hagnýta sjer
hann, það væri um seinan;
sama vildi hann
segja um beinin, að það væri lítið gagn að
því, að skrifa um þau, því menn yrðu varla
vísari fyrir það, þar sem hver og einn ætti
að geta skilið, að nauðsynlegt væri, að h/ynna
að því, að vjer fengjum kalk, og að áburður
sá, er vjer hefðum, yrði varðveittur, en eigi
fluttur út. Hann vildi því óska, að afgjört
yrði nú um það, hvort sinna ætti málinu eða
eigi, en það sagðist hann vilja segja, að það
væri stór vansi fyrir þingið, ef uppástungu
þessari eigi yrði neinn gaumur gefinn.
Stefán Eiriksson: sagði, að hann væri
eiginlega ekki bær um, að dæma mikið um
mál þetta, en vildi þó fyrir sitt leyti leggja
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það til, ef annars þingdeildin vildi gjöra
nokkuð við málið, að nefnd yrði sett f það,
og mundi henni bezt takast að skíra málið,
og koma fram með uppástungur um eitt aðnlatriði þess, sem væri, hvernig nota skyldi
þann 1/.. hluta i Helgustaðanámanum,
sem
væri eign landssjöðslne.
Benidikt Kri.~tiánsson kvaðst að eins
ætla að taka eitt atriði fram; er hann eigi
hefði heyrt neinn minnast á, og það væri,
að eptir nú gildandi lögum, gæti hver eigandi selt náma sinn útlendum mönnum, en
þetta fyrirbyggð i frumvarpið, en einungis
vegna þessarar einu hliðar málefnisins virtist sjer, að frumvarpinu væri allur gaumur
gefandi, þvi það gæti optlega verið mikil
freistni fyrir menn, að geta gjört sjer verð
úr námunum, sem væru eða kynnu að finnast, sem fljótast , hvort sem nú slíkt kæmi
til af þekkingarleysi eða dugnaðarleysí eða
örbyrgð, og mætti þá svo verða, að þeir
seldu, og það útlendum mönnum, fyrir IOkr.,
það sem væri 100 kr., jafnvel 1000kr. virði.
Hann vildi þvi mæla með því, að nefnd yrði
selt, og málið látið ganga til 3. umræðu.
Flutningsmaður sagði, að bann vildi færa
enn þá eitt atriði máli sínu til stuðnings, og
það Næri, að mjög væri erasamt, hvort nokkurstaðar værl til á landlnunámi, er lægi svo
nærri sjó, sem þessi gjörði; og ef Íslendingum væri það alvara, að byggja steinhús, þá
vissi bann engan stað, er lægl hentugar en
þennan fyrir öllum útflutoingum, og kæmi
þaðf góðar þarft 1', ef gufu skip færi kringum
landið; það gæti þá le~ið þar barlest og
þaanig bæði landið og binn prívati eigandi
haft ásjálega inntekt. Sl'O væri það og að ••
gætandl, að slíkt kalk sem þetta fyn~ist hvergi
i Evroptl .og naumlega I öllum heiminum l
það væri og mjpgóríð,andi fyrir íslendinga,
að hafa breint og gott kalk, þar sem optaat
yrði að flytja það. á.hestbaki lengri eða styttri
vegalengd; .eu hið danska kalkværi 20-30%
leir og stundum blandað tínnu, Kvaðst hann
vona, að þingið. væri sjer samdóma um það,
að binn núverandi byggingjlrmátl vwri með
öllu óbafandi, þ'ar sem byggja yrði að nýju

á hverjum

20-30 árum, þvi þá væri allt
orðið fúið og niður rotnað, og vildi hann kalla
slíka aðferð sannarlegt krabbamein landsins.
Jón. Pjetursson. sagði, að mál þetta væri
svo nauðsynlegt og hefði svo mikla praktiska
þýðingu, að hann vonaði, að þingið stuðlaði
sem bezt að þvi.
Forseti kvaðst, fyrst eigi tóku fleiri til
máls, vilja bera undir atkvæði deildarmanna,
hvort málið skyldi ganga til 3. umræðu og
var það samþykkt f einu hljóði; þvi næsl var
í einu hljóði ályktað, að nefnd skyldi selja {
málið, og blutu kosningu:
Jón Hjallalin
með 9 atkv.
Bergur Thorberg
5
þórður Jónasson
4 -

NEFNDARÁLIT
um frumvarp til laga um forboð gegn útflutningi á öllum kalkstelnum, silfurbergi og
cementsteioum
samt beinum út úr Íslandi.
Efri deild alþingis hefur kosið oss und.
irskrifaða ásamt hinum. ó. konullgkjörn8 þing.,.
manni I nefnd, til að skýra frá áliti voru um
frumvarp til laga um forboð gegn útflutningi
á öllum kalksteinum, silfurbergi og cement ...
steinum samt heinnm út úr islandi, se,m síð .•.
ast nefndur þingmaður hefur borið upp f þingdeildinni.
Nefudln hefur rætt mál þetta á fundum,
en sá ágreiningur varð um aðalatriði þess,
að hún gat elgl I heild sinni komizt að hinni
sömu niðurstöðu, og mun hinn 5. konung •.
kjörni þingmaður ~kýra frá áliti sinu i sJerstöku skjali, en vjer qndjrskrifai1ir skulum,
sem meiri hluti nefndarinnar, lýsa yfir. áliti
voru á þessa leið;
Bann það, sem bjer er um að r~ða,
hefur i .jer fólgna svo mikla takmörkun á
elgnarrjetti elnstakramaana,
að það virðist
ek,ki \'erðarjeUlæU, nema þvi .að eías, ·að
ijóslegaverði sýnt fram á, að almenning •.•
gagn úlheimti slíb takmörkun.
En þetta á
sjer að voru ál ili ekki stað t þe8ll1,l tilfelli.
Það sýnist vera aðaltilgapgur frumtarpslns
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að hlynna að þvI, að húsabyggingar úr steini
gætu orðið sem almennastar hjer á landi;
þetta álítum vjer einnig æskilegt, og oss
þykir líklegt, að það mundi allmikið greiða
fyrir þessu, ef hjer kæmist á kalkbrennsla.
En þar eð svo að segja enginn útflutningur
á sjer stað úr landinu af kalksteinum og cementsteinum,
þá getum vjer ekki sjeð, að
forboð móti slíkum útflutningi mundi geta
haft nokkur áhrif á það, að meon færu að
brenna kalk og cement og byggja steinhús ;
vjer getum eigi heldur ætlað, að slíkan útflutning þurfi að óttast framvegis, þar sem
það ekki er líklegt, að hann geti borgað sig.
Bann gegn útflutningi á silfurbergi getum
vjer ekki sjeð að mundi verða til annars en
að gjöra þann einasta silfurbergsnáma, sem
hjer finnst, arðlausan eður arðHtinn fyrir
eigendurna
(prfvatrnann og landssjóðinn),
með þvi enginn markaður er hjer á landi
fyrir sílfurberg.
þetta er i sjálfu sjer næg
ástæða móti þvi, að leggja bann fyrir útflutning silfurbergs, en þar að auki virðist það
vera bein mótsögn, ef það á einn bóginn
yrðulillögur þingsins, að stjórnin láti nota
eign landsins i silfurbergsnámanum,· en þingið á hinn bóginn fjellist á lagafrumvarp, sem
með útflutningsbanni gjörði arðinn af námanum þvi nær engan, eða með öðrum orðum gjörði notkun hans ómögulega nema til
skaða fyrir laudssjóðínn.
Þar sem bein ekki eru hagnýtt hjer á
landi til áburðar
eða annars, virðist oss
ekki heldur vera nein ástæða til að banna
útflutning þeirra, og þar með svipta menn
þeim litla hagnaði, sem þeir nú kynnu að
hafa af þvi, að selja þan.
Vjer skulum eno fremur gjöra þá athugasemd, að til þess að spurning geti verið
um, að vernda atvinnuvegi með útflutningsbanni, er það að voru áliti nauðsynlegt skilyrði, að atvinnuvegirnir sjeu til f þvI landi,
sem bannið nær yfir, og að útflutningnr úr
landinu eigi sjer stað til skaða fyrir þessa
atvinnuvegi, en, eins og áður er á vikið, á
hvorugt þetta sjer, enn sem komið er, stað,
í því tilliti, sem hjer er um að ræða, eins

og það einnig virðist ógjörningur, að banna
útflutning þeirra hluta til erlendra markaða,
sem enginn markaður er fyrir i landinu sjálfu.
þess munu og finnast fá dæmi, að í nokkru
landi sje bannaður útflutningur málmtegunda
eða steinategunda, enda mundi og slíkt bann
gjöra það að verkum, að löndin lítinn hagnað hefðu af fjársjóðum þeim, er felast I skauti
þeirra, og að fáum mundi þykja það ómaksins vert, að leita að slíkum fjársjóðum.
Vjer getum þess vegna eigi álitið, að
ástæða sje til að aðhyllast frumvarp þetta,
og skulum ráða hinni heiðruðu þingdeild til,
að greiða athæði móti því, að það gangi til
þriðju umræðu.
Alþingi, 6. ágúst 1875.
Bergur Thorberg. Th. Jónasson.

MINNI HLUTA NEFNDARÁLIT
frumvarpinu um forboð gegn útflutningi á
öllum kalksteinum, cementi, m. m. hjer af
landi.
Með því að jeg gat ómögulega komið
mjer saman við hina heiðruðu meðnefndarmenn mína í þessu máli, hlýt jeg að framfæra mitt minni hluta atkvæði og ástæðurnar fyrir þvi, og á þann hált er nú skal
greina:
Minni hlutinn gelur ómögulega fallizt á,
að mál þetta sje fellt sökum þess, að það
sje óþarft eða ótímabært, heldur verður hann
þvert á móti að vera á hinni gagnstæðu
skoðun, nefnilega þeirri, að því p.je allt of
lítill gaumur gefinn til ómetanlegs skaða fyrir
landið, og megi þetta þvi eigi lengur svo til
ganga.
þetta sannar rás viðburðanna og
saga landsins hið ljósasta, og menn mega
vera sannfærðir um, að það er naumast
nokkurt það land í norðurálfu heims, sem
eigi hefði álitið silfurbergsnámann í Helgustaðafjalli sannan dýrgrip fyrir landið, eChann
væri rjellilega notaður á vorum dögum.
Eins og getið er um f ástæðunum fyrir
frumvarpi þessu, rjeð náttúrufræðingurinn
Mohr, sem stjórnin sendi hingað til lands-
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ins undir lok fyrri aldar, alvarlega til þess,
að menn færu að hafa kalksteininn úr Helgustaðafjalli til kalkbrennslu, þar sem hann áleit þann byggingarmála, sem Íslendingar Þ'Í
við höfðu, og sem þeir enn við hafa, alveg
óhafandi, og til hins mesta niðurdreps fyrir
allt landið. þessu var þann tíma þvi miður
enginn gaumur gefinn, og þeim galla, hversu
gagnstæður sem hann þó er öllum framfaraanda, virðast menn nú, eptir nærfellt 100 ár,
að ætla sjer að halda áfram, þar sem nú
sýnist svo, sem menn annaðhvort vilji viðra
þetta mál fram af sjer eða fella það alveg,
sem ó Þ arf t og ó tím a bær t. Ef menn
rjettilega íhuga binar ýmsu opinberu byggingar, sem stjórnin hefur látið reisa um hin
seinustu 100 ár, þá verða menn sannarlega
að undrast yfir því, að hún hefur eigi gripið til þess efnis, sem gnægð er af í landinu sjálfu, og sem að gæðum I ang t y f i r
gen g u r það, sem hún sjálf með ærnum
kostnaði hefur látið flytja hingað upp frá
Danmörku, jafnvel þótt einn af hennar eigin
náttúrufræðingum með þeim ljósustu ástæðum hafi stungið upp á þvi, að þetta efni væri
við haft I landinu sjálfu, og að það væri svo
bráðnauðsynlegt, þar sem menn þarfnast þess
svo mjög, og þar sem velferð landsins er
undir því komin, að það sem allra-fyrst sje
notað.
Minni hlutinn ætlar, að það megi vera
heyrum kunnugt, hvað báglega hefur gengið
með sumar af hinum nýju byggingum, eigi
slzt með dómkirkjuna, og sýnir hún sig sjálf,
hvernig hún litur út, enda mun bráðum reka
að þvi, að annaðhvort megi til að byggja
hana upp, eða láta hana eyðileggjast æ meir
og meir, unz hún hrynur af sjálfri sjer,
stjórnendum landsins til vanvirðu.
Efnið, sem I hana hefur verið látið,
bæði af kalki og múrsteini, sýnir lIig sjálft,
og það væri sannarlega
fróðlegt að vita,
hversu miklir peningar hafa gengið til, smátt
og smátt að endurbæta hana um hin síðustu
20 ár, og hafa þó þessar viðgjörðir verið
verri en ekkert.
Þegar menn nú bera saman þessa dóm-

kirkju viðI kirkjuna á Bessastöðum, sem nú
hefur staðið I 100 ár, og aptur við Hólakirkju, sem fyrir mörgum öldum var byggð
af íslenzku efni, úr þeirri svokölluðu Hólabyrðu, þá má öllum ofbjóða; þá virðast
framfarir vorar í þessu efni að vera langt um
minni, en þær ættu að vera og gætu verið.
Að vísu hefur vor heiðraði landshöfðingi látið byggja hjer stórt hús úr steini, og er það
góð byrjun, enda ber það að rammgjörvi af
öllum þeim húsum, er hjer hafa reist verið
á þessari öld, en eigi slíkar byggingar að
geta haldið áfram, og vilji menn hafa efnið
til þeirra úr landinu sjálfu, sem allir heilvila
menn hljóta að !'ljá að er það eina rjetta,
þá er nú sem stendur alveg ógjörningur, að
flytja nokkuð af kalksteinum þeim, sem enn
eru fundnir, eða finnast kunna, út úr landinu.
Menn víta, enn sem komið er, lítið um
aðra fjallakalksleina hjer á landi, en kalklagið í Helgustaðarjalli, þvi að þótt kalklag
hafi fundizt hjer f Esjunni, þá er það svo
þunnt, að það nemur að breidd varla einum
5. hluta af þvi, sem Helgustaðanáminn
er,
enda vita menn alls eigi, hvað langt Esjukalksteinninn gengur inn I fjallið. það ber
öllum saman um, að kalkið og silfurbergið
I lIelgustaðafjalli sje hið hreinasta kalk, er
fundizt gæti nokkurstaðar, og er þetta harðla
þýðingarmikið, ef rjett er að gáð, því að það
hlýtur þó að liggja hverjum manni I augum
uppi, að þvi hreinni sem kalktegundin er,
þvi hagkvæmari er hún fyrir það land, þar
sem allir aðflutningar eru svo örðugir og
kostbærir, eins og á Íslandi. Kalk það, sem
hingað kemur frá Danmörku, er allt meir og
minna leírhlandað ; mikið af því svarar þvi
til þess, er menn erlendis kalla magurt kalkj
þar á móti er það kalk, sem fæst i Helgustaðafjalli, alveg hreint, og myndar þvi, þegar
það er brennt, feitt kalk, það er að segja,
kalk, sem er helmingi betra en hið magra
kalkið. Mikið af þvi kalki, er hingað flyzt
frá Danmörku, kemur sem mjölkalk, og inniheldur meir en helming þunga síns af vatni,
Verð þess aðflutta kalks er vanalega
frá 8- 16 krónur fyrir hverja tunnu, og má
39
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það fyrir allan almenning
heila ókljúfandi,
að byggja
steinhús
úr svo dýru veggjalimi.
þetta yrði allt öðru máli að gegna, ef menn
færu að við hafa hinn ágæta kalkstein,
er
finnst á hinum áður umgetnu stöðum hjer á
landi, og þar sem meiri hluti nefndarmanna
hefur borið það fyrir sig, að útflutningur
á
kalki væri ótímabær, meðan engin kalkbrennsla
æUi sjer stað í landinu sjálfu, þá má til þess
svara, að það sje seint, að byrgja brunninn,
þegar barnið er dottíð ofan í hann og dautt.
Hver
veit, nema hinn núverandi
eigandi
Helgustaðanámans
selji Englendingum
eða
einhverjum
öðrum
útlendingum
sinn hluta
námans, og fari þeir og brjóti þar fleiri skipsfarma í einu,
spilli nárnanum, og gjöri þar
hið mesta hervirki,
líkt og þeir gjörðu við
koparnámann
í Noregi?
Svo mikið virðist
að vera ljóst,
að hinn núverandi
eigandi
Ilelgustaðanárnans
eigi hafi neina sjerlega
löngun eða lyst til, að við hafa hinn ágæta
kalkstein,
er hann árlega út færir til Englands
til soda-vatnsgjörðar,
í þarfir
Íslands,
og
þar sem hann nú án efa hefur dregið mikla
peninga úr þessum náma, og setur nú stjórninni stólinn
fyrir dyrnar,
og hefur jafnvel
svigurmæli
um lögsókn, ef hann fái eigi sinn
vilja fram, þá virðist hvorki stjórnin eða ;11þingi að vera honum sjerlega vandabundið.
Kunnugir
menn af Austfjörðum,
og sem
nú sitja hjer á þingi, skýra svo frá, að rigningarnar þar sjeu svo megnar, að flestir bæir
standi eigi lengur,
en svo sem svarar 10
örum, og hlýtur það að vera hverjum
heilvita manni auðskilið,
hvlllkri
eyðileggingu
slíkt hljóti að valda á öllum efnahag manna.
Það er því auðskilið, hvílíkur hagur það gæti
verið fyrir slíka menn,
sem búa svo nærri
kalknámanurn
í Ilelgustaðafjalli,
of þeir færu
nú þegar að byggja steinhús,
hvar til, eins
og Mohr frá segir,
hvergi vantar hentugt
grjót þar eystra.
Á hinn bóginn
ímynda jeg mjer,
að
hvorki þyrfti sjálfur herra Túliníus eða stjórnin að hafa nokkurn óhag af þvi, að hinn
opt nefndi sllfurbergsnáml
yrði brúkaður
í
sjálfu landinu
til kalkgjörðar,
því að það

1 dellur

vist hvorki mjer eða öðrum í hug, að
hann skyldi skyldur til að láta kalksteininn
án nokkurrar
borgnnar,
heldur Ieagí hann
og stjórnin hæfilega borgun fyrir hverja tunnu,
sem flutt yrði til að brenna kalk úr hjer á
landi.
I annan stað gæti það orðið mesti ábati fyrir stjórnina,
þegar hún væri komin
að raun um það, að. hjer á landi gefst hið
bezta byggingarefni,
bæði í steinum og kalki,
því þess mun nú eigi langt að bíða, að stjórninni veiti eigi af, að nægð sje til af þessum
efnum, þegar fara á að byggja dómkirkjuna,
sem varla mun geta dregizt lengi, enda hefur hún og fyrir ýmsum öðrum byggingum að
sorga, sem árlega þurfa eplirlits og umbóta
við.
Meiri hlutinn við hefur það sem höfuðástæðu gegn frumvarpinu,
að takmörkun
sú,
sem það hefur með sjer, verði eigi rjettlætt
nema þvi að eins, að ljóslega verði sýnt fram
á, að almenningsgagn
útheimti slíkar lakmarkanir,
en jeg held, að ef meiri hlutinn
hefði gáð vel að, þá mætti það liggja honum í augum
uppi,
að það er einmitt
almenningsgagnið,
sem útheímtír það, að frumvarpið nái framgangi hjer á þingi.
Eins og
áður er drepið á, eru það einmitt hinir nálægu firðir við Reyðarfjörð,
sem mest ríður
á að fari að yrkja sjer upp steinhúsum,
þar
eð torfbæirnir
þar grotna niður á örstuttum
tíma og fljótar en á nokkrum
öðrum stað á
·Iandinu.
Á sama hátt er það alveg ranghermt, þar sem meiri hlutinn stendur á því
fastara en fótunum,
að enginn útflutningur
eigi sjer stað af kalksteini út úr landinu, því
að það er heyrum kunnugt, að hinn fyr verandi kaupmaður á þessum stað flutti út marga
farma af silfurbergi,
og græddi þar við ærna
peninga.
Sömuleiðis hefur herra kaupmaður Túliníus allt fram að 1873 árlega flutt
þaðan stórmikið af þessum sama kalksteini,
og það er fyrst nú á þessum
seinasta tíma,
eptir að stjórnin
reisti nokkrar
skorður við
þessu, að útflutningarnir
hafa mikið eða alveg hætt í bráð, en úr því að menn eru
komnir upp á, að við hafa þennan stein til
sodavatnsgjörðar
erlendis,
en til þess er
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hann fremur .öllum öðrum steinategundum
hi nn hentugasti
og ódýrast],
þá er þa.ð allt
komið undir því, hvað bann þetta stendur
lengi, hversu lengi það fær verndað þennan
menjagrip
landsins,
sem því er alveg óbætandi.
Hvað forboð gegn útflutning
á beinum
snertir, þá er rnjer það óskiljanlegt,
að meiri
hlu linn eigi skuli hafa getað fallizt á það.
það vita þó allir heilvita menn, að bein ern
hinn bezti áburður,
einkum á alla kálgarða,
og eins ætla jeg, að það muni vera flestum
kunnugt,
hve ónógir
matjurtagarðar
vorir
eru, og hversu opt þeir misbregðast
sökum
ræktarleysís
og skorts á hagkvæmum
áburði.
Sumurin
eru stutt hjá oss, og opt og tíðum
köld, en það er einmitt beinaáburðurinn,
sem
flýtir fyrir þvi, að mat jurtir allar nái þroska
á mjög stuttum tíma.
Meiri hlutinn hefur
látið sjer um munn fara, að það væri það
eina skilyrði fyrir útflutningsbanni,
að hluturinn væri við hafður í landinu sjálfu, og að
hans væri þörf, en eins og jeg á mjög bágt
með að skilja, að vjer þörfnumst
eigi fyrir
áburð á mat jurtagarða
vora, eins á jeg bágt
með að skilja það, hvernig
menn eiga að
geta notað þann hlut,
sem
er tekinn frá
notkuninní
eða lógað i einhverri
vitleysu.
Hjer er spurningin
einföld um það, hvort
landið eða landsmenn
hafi meira gagn af þvf,
að fleygja nytsömum hlut út úr landinu, eða
nota hann sjálfir; og sje hinn umtalaði hlutur nauðsynlegur
fyrir landið, og landsmenn
megi jafnvel ekki án hans vera, þá er það
hrein og bein skylda landslaganna,
að stefna
þessu í hið rjetta horf, því að sje það eigi
gjört, fer eigi að eins svo, að hía núverandi
kynslóð
bfður skaða og tjón af óframsýni
sinni, heldur einnig hin tilkomandi.
það er
gömul setning,
að almennings-heillin
skuli
ráða lagasetningum.
Hún á að vera sá grundvallar-stólpi,
hvar á öll lög eiga að hvíla, og
undir hana eiga allar aðrar lagasetningar
að
beygja sig. Velferð islands útheimtir bæði
það, að vjer tökum upp annan byggingarmáta á híbýlum vorum,
og fyrir þessu hef
jeg fært ljós rök, sem eigi verða hrakin með

neinu móti, og lika það, að vjer aukum sem
mest ágóða jarðarinnar,
en þetta geta menn
því að eins, að lögin styðji að þessu á þann
hátt, að þau lsorg! fyrir, að hinum bezta áburði sje eigi að ófyrirsynju
fleygt út úr
landinu.
Að endingu óska jeg af alhuga, að alþingi mætti
þóknast,
að gefa máli þessu
góðan róm.
það er orðið mál fyrir oss Íslendinga að komast úr þessum moldargrenjum; heilsa almennings
og velmegun landsins útheimtir það, og fósturjörð
vor hefur
fulla heimtingu
á því, að vjer við byrjun
þess nú
nýupprunna
1000
ára
aldurs
hættum að húðfletta hana og sundur tæta, en
þvert á móti notum byggingar-efni
þau, er
hún sjálf fram býður, og sem, hvað steinategundir landsins
snertir, eru svo yfirgnæfandi og haganleg, ef rjett er á haldið, að fá
lönd norðurálfunnar
eru í því tilliti betur á
sig komin.
Það er að vfsu eigi að búast
við, að elíkt geti orðið
allt í einu eða á
stuttum tíma, en byrjunin
verður
þó einhvern líma að koma, ef slíku mikilvægu verki
á framgengt
að verða með tímanum, og til
slíkrar byrjunar er nú sannarlega
mál komið; kalkstelnár
þeir, er hjá oss finnast, em
hið fyrsta skilyrði fyrir slikri byrjun, og ef
vjer, eins og gjört hefur verið, fleygjum þeim
hlrðuluuslega
út úr landinu, þá er bygging
steinhúsa
hjá oss svo að segja nærfellt ómöguleg.
Reykjavík
12. ágúst. 1871í.
Jón lljaltalín.

þRIÐJA
UMRÆÐA
í efri deild alþingis.
Á 39. fundi efri þingdeildarinnar,
I i.
dag ágústm ánaðar, var samkvæmt dagskránni
tekið fyrir til 3. umræðu
frumvarp til laga
um forboð gegn útflutningi á kcdketeinum,
sil(uróergi og cementsteinum,
samt beinum
út úr Íslandi.
Berqu» Thorberg sagði, að hann ætlaði
að leiða athygli deildarinnar
að því, að læðzt
39*
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hefði ónákvæmni inn í nefndarálitið,
þar sem
stæði, að nefndin rjeði þingdeildinni
til þess,
að greiða atkvæði móti því, að málið gengi
til 3. umræðu, en þetta væri eig i rjett, og ætti
að vera, að þingdeildin
skyldi greiða atkæði
móti frumvarpinu,
eins og það væri. Ástæðurnar fyrir því væru skýrt teknar fram í
nefndarálitinu,
og kvaðst hann þvi vilja skýrskota til þeirra.
Flutningsmaður
sagðist vona, að þingmenn hefðu lesið nefndarálit
silt, og ætlaði
hann því eigi að tefja þingið með löngum
umræðum,
þar sem það mætti vera hverjum
heilvita
manni
skiljanlegt,
að þetta væri
mjög mikilsvarðandi
mál fyrir allt landið.
Hann sagði, að menn
gætu sjeð kirkjuna
hjerna, þvi að hún væri þegjandi voltur þess,
hve gott þetta útlenda kalk væri; útlendir
menn hefðu einnig sagt, að mjög leitt hefði
verið, að þeir eigi skyldu hafa vitað af kalkinu í Esjunoi,
þegar að þeir byggðu fangahúsið hjer i bænum, þvi að það kalk, er þar
væri, sögðu þeir að væri miklu betra, en hið
danska kalk.
Það hefði jafnvel verið gjörð
tilraun til að flytja út þetta kalk, en hann
kvaðst þá hafa komið í veg fyrir það, og
ímyndað sjer, að hann hefði með því gjört
þakklát! verk.
Kvaðst hann vona, að mál
þetta fengi góðan framgang;
en ef hið gagnstæða skyldi móti von sinni verða ofan á,
væri það þá eigi sjer að kenna,
því að hann
hefði gjört silt til þess, að því gæti orðið
sem bezt framgengt.
Torfi Einarsson sagðist vilja spyrja um
það, hvort það værUilvinnandi,
að flytja óbrennt kalk út úr landinu, því ef svo væri, þá
væri meiri ástæða hjá minni hluta nefndarinnar, en ef hið gagnstæða
væri tilfellið, þá
fyndist sjer, að meiri hlutinn
hefði rjettara
fyrir sjer.
Flutningsmaður
sagði,
að það mælti
vel flytja út óbrennt kalk, enda ætti það sjer
stað hjer á landi, að kalksteinn
væri fluttur
til Englands til sodavatnsgjörðar.
Bergur Thorberg sagði, að hann vissi
eigi gjörla,
hvort það væri meining
hins
háttvirta 5. konungkjörna
þingmanns,
að sá

útflutningur,
sem óttast mælti fyrir að yrði
á kalki, væri orsök í þvi, hversu illa sumar
byggingar
væru komnar,
því ef svo væri,
kvaðst hann
eigi skilja, i hvaða sambandi
þetta stæði hvort til annars.
Hann hefði
einnig tekið það fram, að æskilegt
væri að
koma upp stcinbyggingum
í landinu,
og
þess vegna ætti að banna þann útflutning,
sem hann sjálfur herði þó játað að væri svo
sem enginn, þvi að þótt kalksteinn væri fluttur
út til sodavatnsgjörðar,
þá væri það varla
svo mikið, að það mundi hrökkva
til húsagjörðar;
allt þetta kynni kann ske að vera
mjög vel til fallið, ef að rjettur hins einstaka eigi væri skertur
með þessu,
því að
það væri þó sannarlega
hart, ef að bannað
væri að selja þá vöru annarstaðar,
er enginn markaður
væri fyrir i landinu
sjálfu.
Menn yrðu að geta sýnt fram á það, að útflutningur ætti sjer stað og að hann skemmd]
það, sem maður vildi vernda,
áður en farið
væri að banna nokkuð í því tilliti.
Flutningsmaður
sagði, að hinn háttvirtí
3. konungkjörni
þingmaður
hefði misskilið
sig; hann kvaðst einnig vona, að við lærðum þó einhvern tíma að brenna kalk, og þá
hefðum
við líka miklu betra byggingarefn i,
en hægt væri að fá annarstaðar
frá, og hvað
væri mætara að flytja kalkstein
þann, sem
hjer væri, til Englands,
en út um sjálft
landið, væri eigi gott að skilja.
Hann sagði,
að enginn gæti láð sjer það, þó að hann
vildi vernda föðurlandið,
eða ráða bót á því,
sem aflaga færi, en þegar fjöldinn segði nei
til þess, yrði það líka að vera á hans ábyrgð.
Forseti ljet þá ganga til atkvæða í málinu, og var við haft nafnakall, og sögðu:
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.Já:"
Ásgeir Einarsson,
Benldikt Kristjánsson,
Eiríkur Kuld,
Jón Ðjaltalíll,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,
Torfi Einarsson.

»Neí:«
á því, er frumvarpið til tæki, þá mætti það
Bergur Thorberg,
virðast nokkuð snemmt, þar sem þeir hlutir
Ólafur Pálsson,
mættu nú sem stendur varla mega heita að
Þórður Jónasson.
vera hjer til, sökum þess þeir væru ekki fundnir
Var frumvarpið þannig samþykkt með enn þá. Hvað kalkið snerti, þá væri enn engin
8 atkvæðum gegn 3.
þurð á því í öðrum löndum, og þvi litlar
Var málið þá sent neðri deildinni.
líkur til, að áköf eptirsókn yrði eptir því
hingað. En annað væri varúðarvert, og það
væri það, að selja ekki náma, sem finnast
FYRSTA UMRÆÐA
hjer, útlendum mönnum.
í neðri deild alþingis.
Því næst var málið fellt frá annari umræðu með 10 atkvæðum gegn 9; var þá sökÁ 46. fundi neðri deildar alþingis, 21. um óglöggrar atkvæðagreiðslu haft nafnakall,
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni og sögðu
til fyrstu umræðu frumvarp til laga um bann
Já:
gegn útflutningi á kalksteinum o. fl., frá efri
Guðmundur Einarsson,
deildinni, og hafði því verið útbýtt meðal þingHalldór Friðriksson,
deildarmanna á 43. fundi, 18. dag ágústm.
Benidikt Sveinsson,
Varaforseti stakk upp á, að fresta þessu
Eggert Gunnarsson,
máli, því að von væri á öðru frumvarpi frá
Einar Ásmundsson,
efri deildinni, um kaup á HelgustaðanámínEinar Gíslason,
um, og ef það yrði samþykkt, þá gæti frumEinar Guðmundsson,
varp það, er nú lægi fyrir, orðið til ógagns
Guðmundur Ólafsson,
fyrir landið, ef það yrði að lögum.
Páll Pálsson prestur,
Grímur Thomsen kvaðst vera í mesta
þórarinn Böðvarsson,
Þórður þórðarson,
vanda, hvað hann ætti að hugsa um frumvarp þetta, og hvernig hann ætti að skoða
Þorlákur Guðmundsson,
þorsteinn Jónsson.
það. það hlyti víst að hafa einhverja leynda
Nei sögðu:
kosti, er ekki væri hægt að sjá á yfirborðGrímur Thomsen,
inu; þvi að ekki gæti hann gjört ráð fyrir,
Hjálmur Pjetursson,
að efri deildin hefði gjört að gamni sinu að
Ísleitur Gíslason,
samþykkja það, heldur hefði hún haft til
Jón Sigurðsson,
þess einhverjar huldar ástæður.
Þó sagðist
Páll Ólafsson,
hann heldur mundu gefa atkvæði með því, að
Páll bóndi Pálsson,
máli þessu væri frestað fyrst um sinn.
Snorri Pálsson,
Benidikt
Sveinsson sagðist vilja mæla
Stefán Stephensen,
með þvi, að frumvarp þetta gengi til annarTryggvi Gunnarsson.
ar umræðu.
Og var þannig með 13 atkvæðum gegn
Guðmundur Einarsson stakk upp á, að
9 samþykkt, að málið gengi til 2. umræðu,
setja nefnd i málið.
Guðmundur Ólafsson sagði, að það hefði og með 15 atkvæðum gegn 3 að kjósa þriggja
Fyrir kosningu urðu:
verið skaði, að frumvarp þetta kom eigi fyr, manna nefnd.
Benidikt Sveinsson
með 12 atkvæðum
þvi að það væri vel athugavert.
En eins og
Grímur
Thomsen
10
nú stæði á, vildi hann helzt mæla mel) því,
Þórður Þórðarson og Þorsteinn Jónsson
ef það væri ekki á móti stjórnarskránni,
að
nefnd væri sett milli þinga til að hugleiða fengu hvor 7 atkvæði, en Þórður var eldri,
málið. Hvað það snerti, að banna útflutning og því varð hann þriðji nefndarmaður.
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í nefndinni var ('órður Þórðarson kosinn formaður og framsögumaður,
en Grímur
Thomsen skrifari.

um þá hegningu,
sem við
brotið
er á móti banninu.
samið eptirfylgjandi
Breyti

skuli liggja,
ef
Höfum vjer því

ngaruppástungu

NEFNDARÁLIT,
áhrærandi
frumvarp til laga um forboð gegn
útflutning
á öllum kalks teinum O. s. frv.

við frumvarp
til laga um forboð gegn útflutning á öllum kalksteinum
o. s. frv.
1. grein.
Um 2 ára tímabil frá því, er þessi lög
Oss virðist frumvarpið bæði taka of djúpt ná gildi, skal bannað að flytja úr landi alls
f árinni
f þvi, sem snertir höfuðefnið,
það konar kalksteina,
silfurberg
og cementsteina.
2. grein.
er að skilja útflutning
á kalktegundum,
og
Brjóti nokkur gegn 1. grein,
skal allur
einnig sneri a ósamkynja efni.
Því þótt nokkur orsök gæti verið til, að banna útflutningsá kalksteinn,
silfurberg
og cernen tstelnn,
inn á kalktegundum
um stundarsakir,
þá sem út átti að flytja,
vera
upptækur.
og
virði st ekki næg ástæða til þess að leggja á gjaldi sá, sem uppvls verður að brotinu, frá
eins ótakmarkað
og yfirgripsmikið
bann, eins 20-·-200 kr. sektir.
Sektir renni í landssjóð.
og það, sem í frumvarpinu
er ráðgjört,
og
þórður Þórðarson,
Grímur Thomsen,
enn þá síður á við, að taka upp í frumvarpið
form. og framsögum.
skrifari.
ákvarðanir
um bein.
Benidikt Sveinsson.
þá vantar enn fremur
allar ákvarðanir

til laga um stofnun
(Flutningsmaður

IV.
FRUMVARP
gagnfræðisskóla
á llvaleyri eða í Hafnarfirði.
B. Sveinsson,
1. þingmaður
Árnesinga).

1. grein.
Á Hvaleyri eða í Hafnarfirði
skal stofna
gagnfræðisskóla,
þar sem kenna skal yfir
höfuð hið sama, sem kennt er i gagnfræðisskólum erlendis.
2. grein.
Landshöfðinginn
yfir Íslandi semur með
ráði stiptsyfirvaldanna
bráðabyrgðareglugjörð
fyrir skólann og skipar fyrir um fyrirkomulag hans.
3. grein.
Þegar skólahús er fengið, skal veita úr
landssjóði
á ári hverju 4000 krónur til kennslu

við skólann
gjalda eptir
ar ákveður.

og 2000 krónur
til annara
útþví, sem landshöfðingi
nákvæm-

Á 39. fundi neðri þingdeildarinnar,
14.
dag ágústmánaðar,
skýrði forseti frá, að fyrri
þingmaður
Árnesinga hefði afhent sjer frumvarp það, er hjer fer á undan, og Ijet hann
út býta því meðal þíugdelldarmanna.
Á 49.
fundi, 25. ágúsun. næst á eptir, skýrði forseti
frá, að flutningsmaður
hefði lýst því yfir við
sig, að hann tæki frumvarpið
aptur.
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C.
Uppástnngur og ályktanir.
1\..

Alyktanir, út ræddar á þinginu.
I.

ÁLYKTUN

um skólamálefni landsins.

t.

tekin

UPPÁSTUNGA

til umræðu

un viðvíkjandi

um
ályktun viðvíkjandi skólamálefnum landsins.
(Frá nefnd þeirri, er sett hefur verið íneðrl
deild alþingis, tíl að thuga bænarskrár til
alþingis).
Neðri deild alþingis ályktar að selja
nefnd til að hugleiða skólamálefni landsins
samkvæmt bænarskrám þeim, sem komnar
eru til alþingis.

A 8. fundi neðri þingdetldarinnar, 10.
dag júlímán., skýrði forseti frá, að nefnd
sú, er selt hafði verið, til að íhuga bænarskrár· til alþingis, hefði afhent sjer uppástungu um ályktUM viðvikjclfIdi 8kÓ'lamálefnum landsins, og Ijet hann út býla henni
meðal þingdei1darmanna.
Á næsta fundi, 12.
8. m., var eptir uppástungu
forseta ályktað,
að, hafa skyldi eina umræðu um málið.
EI·NUMRÆÐA

f neðri deild alþingis.
Á 10. fundi neðri deildar alþingis, 13.
dag júlímánaðar, var samkvæmt dagskránni

uppástunga
skólamálefnum

um ályktlandeiru (frá

bænarskráanefndinni).
Halld6r Kr. Friðriksson vildi fyrst fá
að víta, hvort nefndina ætti að selja á þessu
þingi, eða hvort stjórninni væri ætlað að
setja hana á milli þinga.
Í þingnefnd þætti
sjer ekkert gagn, er tíminn væri naumur og
svo mörg mál til íhugunar, en vildi fUslegil
fylgja hinni götunni.
Einar Ásmundsson var sannfærður um,
að þetta mál væri áhugamál allra, og velferð
lands og þjóðar undir úrslitum þess komin.
Síðan alþingi var endurreist, hefðu því iðulega verið sendar bænarskrár um, að menntunin yrði efld og aukin f skólunum, þess
vegna væri það engin furða, þó til þessa alþingis, sem allra augu vonuðu 1iI, hefðu
komið bænarskrár, sem farið hefðu fram á
ýmislegt þessu mikilsvarðandi
efni aðIútandi.
þannig hefði nú verið" farið fram á:
1, sameining prestaskóla,
læknaskóla og
verðunda lagaskóla f einn þjóðskóla; 2, að
kennslan í lærða skólanum yrði aukin og
endurbætt.
Þætti sjer mál þetta svo mikils
vert, að í það væri nauðsynlegt að setja
nefnd - 5 manna nefnd - og nefna til
þess þá beztu, skynsðmustu og hyggnustu
þingmanna.
Jón Sigurðsson sagði, að sjer virtist
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nauðsynlegt,
að málið kæmi til umræðu
á
þessu þingi, eins og t. þingmaður
Eyfirðinga hefði einnig látið í ljósi, og hjelt, að í
þessu mikla áhugamáli
þjóðarinnar
mundi
nefnd þeirri, er sett yrði á milli þinga, til
að stinga upp á nauðsynlegum
breytingum á
skólanum,
mjög kærkomið að fá álit þingsins að vita í gegnum nefnd.
Halldðr Kf'. Friðriksson sagði, að samem mg
menntunarstofnananna
í þjóðskóla
væri yfirvaldaráðstöfun,
en ekki lagamál; það
sem einungis snerti þingið væru fjárveitingar þar að lútandi,
þótt margir
þingmanna
kynnu að hafa næga þekkingu, gætu þeir þó
eigi sinnt málinu til hlítar á þessu þingi.
Jón Sigurðsson
áleit það ákjósanlegt
fyrir stjórnina að heyra álit þingsins.
Grímur Thomsen spyr forseta um, hver
áhrif þingið gæti hart á kosningu
nefndar
millum þinga.
Forseti: Nefndin, sem hjer væri kosin,
gæti óskað, að konungur setti nefnd, og svo
ef til vill gefið bendingar,
en það er sjálfsagt, að þing fær eigi að rjettu lagi kosið
nefnd fram yfir sinn samverutíma.
þvi næst var kosin 5 manna nefnd til
að íhuga málið, og urðu fyrrir kosningu:
Ísleifur Gíslason með 15 atkvæðum,
Páll prestur Pálsson með 15 atkv.,
Benldikt Sveinsson með 14 atkv.,
Eggert Gunnarsson
með fl atkv.,
Einar Guðmundsson
með 8 atkv.
Í nefndinni var formaður kosinn Benidikt
Sveinsson,
skrifari Páll prestur Pálsson,
og
framsögumaður
Ísleifur Gíslason.

NEFNDARÁLIT
um skólamál.
Hin beiðraða neðri deild alþingis
hefur
kosið oss undirskrifaða
í nefnd, til þess að
íhuga og segja álit vort um þær bænarskrár.
er komnar
voru
til þingsins,
viðvíkjandi
skólamálefnum
lands vors.
Vjer höfum vandlega íhugað mál þetta,
rætt það á mörgum fundum, sem og ráðfært

oss við nokkra þá meon, er skólamálum
eru
kunnugir og vjer bárum bezt traust til, og
viljum vjer nú skýra frá áliti voru á þessa
leið:
Þar sem bænarskrárnar
fara fram á, að
stofnaður sje þjóðskóli hjer á landi, þá verður nefndin nú þegar að láta f ljósi það álit
sitt, að slík stofnun
sje kröptum
landsins
með öllu of vaxin,
eins yfirgripsmikil,
eins
og bænarskrárnar
fara fram á.
Það eina
þótti nefndinni
gjörandi að svo komnu,
að
ráða til umbóta á þeim
menntastofnunum,
sem nú eru í landinu,
sem og að stinga
upp á, að svo fljótt sem auðið er, verði
komið á fót tveim gagnfræðisskólum,
öðrum
á Norður-, hinum á Suðurlandi.
Vjer hljótum að játa það, að málefni
þetta, bæði í heild
sinni
og í elnstökum
greinum þess, sje þess eðlis, að ekki IIje
hugsandi,
að alþingi að þessu sinni geti
komið með neinar
beinar uppástungur
um
fyrirkomulag
og tilhögun um skólana á tslandi; hljótum vjer þvi að leggja það til, að
alþingi beini þeirri áskorun tillandshöfðingjans, að hann hlutist til um, að hans hátign
konungurinn
nú þegar á komanda vetri skipi
5 manna nefnd, til þess bæði að semja nýjar reglugjörðir
fyrir skólana,
sem nú eru,
sem og fyrir gagnfræðisskólana,
sem áður
eru nefndir,
Til þess þó að alþingi tæki svo mikið
tillit, sem kostur er á að þessu sinni, til
hænarskránna, sem vjer minntumst á í öndverðu,
þótti nefndinni það hlýða,
að taka
fram nokkur hin helztu atriði viðvíkjandi bæði
skólum þeim, sem nú eru, og hinum nýju,
sem stungið er upp á að koma á fót. Vjer
leyfum oss þá að gjöra það á þessa leið:
Af þvi að upplýsing
og menntun
er
grundvöllur fyrir líkamlegri velgengni og andlegum blóma sjerhvers þjóðlífs, og hið fyrsta
skilyrði fyrir því, að ein þjóð hafi veruleg not
af sjálfsforræði
sínu, þá verður það ein hin
brýnasta krafa til vor á þessum tímum, að
vjer á allar lundír leitumst við að afla oss
menntunar,
og sumpart
eflum og umbætum þær menntastofnanir,
sem til eru i land-
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inn, sumpart reisum nýjar, er oss til þessa
tíma hefur vantað.
þessu takmarki getum
vjer að eins náð smámsaman, og ríður þvi
á, að vjer ekki færumst meira { fang {byrjuninni, en vjer erum menn fyrir, en leitumst
við að koma öllu þessu máli I það framfarahorf, sem bezt samsvarar efnahag landsins
og kröptum þjóðarinnar yfir höfuð. Að svo
mæltu viljum vjer nú nokkuð ítarlegar fyrst
fara nokkrum orðum um skólana, sem til eru,
og þvi næst um gagnfræðisskólana,
sem koma
ætti á fót.
Um lækna og lagakennslu álítur nefndin ekki tilefni til að tala, þar sem enn þá er
ekki búið að koma slíkum skólum á fastan fót.
Hvað prestaskólann
snertir, verðum vjer
að lýsa yfir þvi áliti voru, að það sje mjög
óheppilegt að eyða tíma stúdenta með hinum miklu fyrirlestraskriptum; ættu þær þvI sem
fyrst að leggjast niður, en þar I mót sjeu
prentaðar bækur lagðar til grundvallar fyrir
kennslunni, sem bezt er að sje munnleg að
sem mestu leyti.
Á prestaskólanum
gengur nú mikill hluti fyrra vetrartímans til að
lesa fyrir og láta skrifa upp hina einu og
sömu óbreyttu fyrirlestra,
sem samdir hafa
verið fyrir máske 20 árum, og það stundum ef til vill eptir þeim bókum, sem ekki
hafa verið sem bezt valdar. Að vísu er athugandi, að frelsi kennaranna I þessu tilliti
er mjög svo mikið, en oss er nauðugur einn
kostur, að hlutast lif um þetta, þar eð kringumstæður vorar gjöra oss Ilmann svo dýrmætan. Að hinu leytinu verða kennararnir
jafnan að ráða að miklu leyti sjálfir, hvaða
bækur þeir leggja til grundvallar,
eins og
líka því, hvernig þeir skilja efnið og útlista.
Um binn lærða skóla eða launuskóla íslands má það segja, að hann hefur nú fram
undir 30 ár, hvað kennsluna snertir, staðið
1 stað.
Að umbæta skóla þennan I sömu
stefnu og hina nýjustu menntaskóla I Danmörku með tvlskiptingu
kennslugreinanna,
er ekki tiltök; landið ris að svo komnu ekki
undir þeim kostnaði, sem sú breyting mundi
hafa f för með sjer.
Verkefni vort verður
þvi að endurbæta skólann innan þeirra aðal-

takmarka, 8cmllonum
eru nú selt.
Ilin
fyrsta spurning lýtur að yfirstjórn skólans
og eptirliti með honum.
þykir nefndinni það
eðlilegast, eptir þvi ástandi
sem nú er, að
yfirumsjón skúlaris
hvíli á landshöfðingja I
staðinn fyrir á stiptsyfirvöldunum,
eins og
hingað til. þetta er og samkvæmt þvi, sem
á sjer stað I Danmörku, þar sem skölarnlr
beinlínis
lúta undir ráðherra
kirkju- og
kennslumálanna.
Menn hafa, sem kunnugt er, komið með
ýmsar kvartanir um kennsluna
I latínuskélanum, og er það ein hin helzta, að námi
hinna nýju tungumála
hafi of Iílill gaumur
verið gefinn, en of miklum tíma verið varið
til latínunnar og latinska stýlsins.
Eins og
sjá má af skólaskýrslunum,
voru latinunni
þangað til 1852 ætlaðar 6 stundir um vikuna
I hverjum bekk, og þóttu menn með því lagi
geta orðið fullvel að sjer I launu; en Bjarni
rektor Jónsson breytti þessu þannig (sjá skólaskýrslu 18&3), að til latínunnar var \'arið 44
stundum um vikuna að meðaltali, nærfellt 9
stundum I hverjum bekk.
Nú er varið til
hennar 47 stundum á viku, og ætti það eptir
áðursögðu
að vera 17 stundum of aukið.
Hvað latlnuslýlinn sjerstaklega snertir, virðist
rjettast að sleppa honum sem examensfagi,
en láta pilta gjöra svo sem einn stýl á viku,
til æfingar I málfræðisreglunum,
og til að
liðkast undir lestur og skilning rithöfunda
þeirra, er þeir eiga að lesa, enda sje hann
ekki skilyrði fyrir inntöku I skólann.
Til
kennslu I lrúarfræði er varið 8 stundum, en
það virðist nægja, að hún sje kennd að eins I,
I. og 2. bekk, og gætu við það unnlzt 4 stundir
eða samlagt við hinar 17 st. := 21 stund,
og mætti verja þeim tíma til að bæta það,'
sem ávant þykir. Nýju málin, þýzka, enska
og frakkneska, gætu með þessu móti orðið
kennd I öllum bekkjum skólans, að minnsta
kosti eiLt málanna til fullnustu,
jafnframt
stuttu ágripi
af bókmenntasögu
þessara
þjóða; en það er vitaskuld, að nokkru ar
þeim tíma, sem vinnst rrá latlnukennslunni,
ætti að sjálfsögðu að verja til að kenna sögu
og bókmenntasögu
Islands.
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Tala kennaranna
"ið hinn lærða skúla I
Reykjavík
er hin sama og að undanförnu,
og minni að tiltölu en við útlenda skóla; en
efni lands vors leyfa naumast, að kennurunum verðl fjölgað, þó það ~je óneitanlega
óheppilegt að hafa ár eptir ár tímakennslu
I
merkustu
námsgreinum;
það væri þvi æskilegt, að 1 föstum kennara yrði bælt 'Við, áður langt um liði.
Yiðvlkjandi
annari tilhögun skólans hefur þvi verið hrellt af ýmsum,
hvort ekki
mundi hentugra,
að skólatíminn endaði nokkuð fYI' á vorin og byrjaði nokkuð fyr á
haustin, l. a m. að bann væri frá 20. september iii 20 júní.
Önnur tilhögun
alveg
ólík þvi, sem við gengst annarstaðar,
er sú,
að skólastundir
eru látnar I svartasta skarnrndeginu
byrja kl. 8 á morgnana
I staðinn
fyrir kl. 9, eins og vanalegt
er I öðrum
löndum frá þvi I nóvember og fram I Iebrúnr, þar sem dagar þó eru lengri I skammdeginu.
Þessi liIsögun el' án efa óholl fyrir
heilsu
lærisveinanna,
og ætli þvi sem fyrst
að lagast.
Að vjer nú snúum oss til gagníræðísskólanna,
viljum vjer leyfa oss að taka það
fram, að það er tilgangur þvílíkra skóla, að
veita la.rtsveínunum almenna menntun, hvort
sem þeir beint frá skólanum
ganga
yfir I
einhverja
verklega
lífsstöðu,
eða þeir leita
sjer frekari menntunar
við æðri skóla I sjerstökum
námsgreinum;
en auk þess
sem
gagnfræðiskennsla
hjer á landi mundi undirbúa menn til verklegrar
stöðu
Lflnu, þá er
enginn efi á, að hún með námfýsi þeirri og
gáfum, sem S\'O almennt finnast hjá íslenzkum unglingum,
mundi verða mörgum
hið
fyrsta stig á vegl andlegs og bókmenntalegs
framfaralifs,
og á þetta einkum
heima víð
þá, sem sökum efnaleysis ekki geta notið tilsagnar I hinum
lærða skóla.
Gagnfræðiskennslan,
sem veitir manni undirstöðu I hinum nýju málum, og með þvi er lykillinn að
hinum andlegu fjársjóðum
vorra tíma, getur
einmitt
orðið þessum
mönnum að liði, og
þannig gjört ómetanlegt
gagn í hinu víslndulega lífi ekki síður en f hinu verklega,
í

Af því Norðurland,
þar sem námlýs]
og
andlegt fjör er svo mikið, hefur einmitt liðið
mestan halla við það, að sviptast sínum eigin skóla, þá virðist það hara brýnustu kröfu
til þess, að þar sje fyrst reynt til að selja
gagnfræðisskóla
á fót, og gæti hann, þegar
stundir liðu, jafnframt orðið að lærðum skóla.
f Reykjavík, höfuðstað landsins, er sem
kunnugt er enginn gagnfræðisskóli.
Barnaskóli er þar að vísu, en sú kennsla sem þar
ræsi, nær ekki langt, og kemur ekki öðrum
að gagni en þeim, sem þar eru, þó hún að
öðru leyti sje góð og mikilsverð.
Að stofna
I Reykjavík
gagnfræðíssköla
sjerstakan
og
ekki sameinaðan
hinum lærða skóla, er beinlínis krafa timans og gegnir nærri furðu, að
það sk uli vera ógjört enn.
Til þess að sem flestir geti notið góðs
af gagnfræðisskólum
þessum, ætti skólagangan að vera sem kostnaðarminnst,
þ\'í gagnfræðisskóli með jöfnum tilkostnaði og erlendis
og jafnlöngum
námstíma
mundi ekki eiga
við bjá oss.
Bann er I Danmörk
t. a. m.
6 ár auk eins árs í undlrbúnlngsbekknum;
hjer mundu
menn verða að láta sjer nægja
3-4 ára kennslutíma,
og þar sem erlendis
er eins mánaðar sumarleyfi,
þá yrði víst við
gagnfræðisskóla
hjer á landi að hafa frílímann enda lengri en við lærða skólann.
Það ætli við, að lærisveinar kæmu í skóla
þessa miklu eldri og proskaðrí en erlendis,
þar sem þeir setjast
7 - 8 ára gamlir I 1.
eða neðsta bekk.
Gætu þeir þá gengið kappsamlegar
að náminu
þann tíma, sem þeir
væru við það.
Námsgreinirnar
ættu að vera:
íslenzka,
danska,
þýzka,
enska,
og dálítil
undirstaða
I frakknesku,
saga, landafræði,
eðlisfræði,
stærðafræði,
náttúrusaga,
reikningur,
söngur og leikfimi.
Er þá sjálfsagt
gjört ráð fyrir þvi, að lærisveinar
við inn tökuna I skólann, kunni að lesa og skrifa; hvort
kenna skuli trúarfræði
og bitliusögur,
getur
verið álitamál,
en af þvi skólanám ið lýtur
sjer í lagi að hinu 'Verklega, virðist nauma-st
ráðlegt
að verja miklum
tíma til þeirra
greina.
Það leiðir og af sjálfu sjer, að það
yrði að eins ágrip hinna áður töldu náms-
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greina,
sem kennt )ruí á svo stuttum líma;
en vjer ætlum, að kennslan
gæti samt orðið
mjög notadrjúg,
því ekkert skólanám
nær þó
lengra
en að veita undirstöðu
til þekkingar,
sem síðar á að auka og fullkomna.
Samkvæmt
framanskrifuðu
viljum vjer
leyfa oss að taka fram t'ptirryl1ljanJi
atriði,
hinni heiðruðu
þingdeild
til yfirvegunar
og
ályktunar:
l. Að prentaðar
kennslubækur
sjeu lagðar
til grundvallar
fyrir kennslunni
á prestaskólanum
í hverri vtsindag rein, og kirkjusaga Íslands sje kennd
sem sjerstakur
kam kirkjusögunnar.
2. Að hin æðri umsjón og eptirlit með lattuuskólanum,
sem nú heyrir lindir stiptsyfirvöldin,
verði lögð undir hina æðstu
landstjórn.
3. Að sem fyrst verðl komið á stofn 2 gagnfræðlsskölum,
öðrum
á Norðurlandi
en
öðrum á Suðurlandi.
4. Að þingið álykli að fara þess á leit við
lundshðfðingjann,
að hann hlutist til um,
að hans hátign konunginum
mætti þóknast að setja nú þegar á komanda
vetri
ii manna nefnd til að semja n$jal' reglugjörðir bæði fyrir prestaskólaun
og latínuskólann,
sem og fyrir hina fyrirhuguðu
gagnfræðisskéla,
og skuli nefndin
hafa
lokið starfa sínum áður en alþingi kemur saman í næsta sinni.
Alþingi 5. ágúst 18i 5.
Benidikt Sveinsson,
Páll Pálsson,
formaður.
skrifurl.
Ísl. Gíslason,
E. Gunnarsson.

I;

hans hátign konunginum
allramildilegast
mælti
þóknast, að skipa nú þegar á komanda vetri
5 manna nefnd, til að semja nýjar reglugjörðir
fyrir prestaskólann
og latínuskólann,
sem og
fyrir hina fyrirhuguðu
gagnfræðlssköla,
og
skuli hún hafa lokið starfa sínum haustið 1876.

Á 37. fundi neðri þingdeildarinnar,
t 2.
dag ágústmáu.,
skýrði forseti frá, að nefndin í skólamálinu
hefði afhent sjer uppástungu

til pitlg~ályh,tun(lr

viðvíkjandi

skóla-

málinu, og var henni út býít
meðal þingdeildarmanna.
A 38. fundi, daginn eptir,
var eptir uppástungu
forseta áhllðið
að hara
eina umræðu lim málið.

EIN UMHÆÐA
neðri deild alþingis.

A 3\J. fundi neðri
dag

ágústrnánaðar,
skránni
iii einnar

þing8ályktunm'

deildar alþingis,
kom
samkvæmt

umru-ðu

tlppá~tullga

tL
dagtil

í skolamélinu.

Framsiiqumaður (Ísleifur Gislasun] sagðist vilja skýra frú, hvers vegna nefndin hefði
komizt
að þessari
niðurstöðu,
svo að eigi
lægi önnur bein uppástunga
fyrir þinginu frá
hennar hendi en þessi.
það værl þingmönnum kunnugt,
að til þingsins komu 3 bænarskrár um skólamál.
Tvær þeirra fóru fram
á sr o stórkostleg
fyrirtæki í þessa átt, að
nefndinni
sýndust
þær ekki að svo stöddu
geta komið iii greina.
Önnur þeirra
frá
framsögumaður.
Ál'nessýslu
sagði hann að færi fram á, að
stofna menntunarskúla
og vlsindaskóla,
sem
E. u, Guðmundsson.
Til
I ættu
að vera í sambandi
hvor við annan; hin,
neðri deildar alþingis.
frá stúdentum
og kandidötum
i Reykjavík,
, færi fram á að stofna þjóðskóla
með 3 eða
fleiri
«Faculteter».
.)að væri tekið fram í
2.
nefndarálitinu.
að slíkar stofnanir mundu vera
UPPÁSTUNGA
til þingsályktunar
viðvíkjandi
skólamálinu.
mikils til ofvaxuar
kröptum
vorum,
enda
(Frá nefndinní
í skölamállnu.)
mundi
hka efasarnt,
hvort það væri hinu
heilluvænlegasti
vegur til að koma menntull
Alþingi ályktar,
að fara þess á leit við I vorri í betra horf, að ·stíga í einu svo stórt
landsbötðíugjuun,
að hann hlutist til um, að I spor, sem þar værl farið fram á. 3. bænar-

I

315

skráin
frá Skagafjarðarsýslu
færi fram á ur, ef nokkurt vísindalíf ætti að geta þrifizt
breytingu
á fyrirkomulagi
latlnuskólans,
og meðal þeirra.
Ekki sýndist
sjer heldur áhana hefði nefndin að miklu leyti lagt til stæða til þess, að breyta yfirstjórn
skólans.
Biskuparnir
hefðu hingað til haft æðstu umgrundvallar
fyrir bendingum
sínum í nefndarálitinu.
Hann kvaðst vona, að menn mundu
ráð yfir kirkju og kennslumálum,
enda hefðu
eigi lá það nefndinni,
að hún kom eigi með biskuparnir
opt verið miklir vísindamenn,
og
neinar beinar uppástungur
um breytingu
á unnið manna mest að menntun og bókagjörð,
skólanum,
þar sem nefndin bæði hefði haft og svo væri enn.
Um latinska stýlinn vildi
stuttan tíma, og hefði líka álitið, að heppihann geta þess,
að honum mundi ætlaður
legast væri, að að því ynnu þeir menn,
er nokkuð lítill tími, ef ætIazt væri til, að piltar
bezt vit hefðu á þess kyns málum.
þess kæmu óundirbúnir
í skólann I honum,
það
vegna hefði nú nefndin
komið með þessa mundi leiða til þess, að þeir vissu ekkert I
uppástungn,
og haft það um leið fyrir aug- honum, er þeir færu úr sköla, en margur hefði
um, að nefnd sú, er sett yrði til að hugleiða
lært að haga orðum sinum á því, að leggja
En annars
væri
málið, hefði lokið starfa sínum haustið 1876, sig eptir latnesku m Rtýl.
svo að allt gæti verið tilbúið frá stjórnarinnhann hræddur um, að latínukennendur
væru
ar hendi fyrir næsta alþingi.
Hvað nefndarsvo samlímdir
lutínunnl,
að þeir ekki gætu
álitið ~iálft snerti, vildi hann geta þess, sem annað en farið of nákvæmlega
í hana við
Hann yrði að álita mjög ísjárforseti hefði reyndar tekið fram á fyrra fundi, kennsluna.
Hann væri
að nefndin hefði ætlazt til, að það fylgdi vert, að vanrækja hin fornu mál.
sem fylgiskjal með áskoruninni
tillandshöfðþví eigi mótfallinn, að nefnd væri selt, til að
ing]a, svo að nefndin milli þinga tæki bendíhuga reglugjörðir
skólanna,
en hann yrði
ingar þess til greina, að svo miklu leyti sem að álíta sumar bendingar
nefndarinnar'
varahún sæi sjer fært.
samar í sumu.
þórarinn Böðvar8son þakkaði nefndinni
H. Kr. Friðriksson sagðist verða að áfyrir bendingar
þær, er hún hefði gefið, og lita, að hin fyrirhugaða nefnd væri ekki skyld
einnig
það, að hún hefði kannazt við, að til að fara eptir tillögum
nefndarálits
þess,
menntun
væri undirstaða
allrar
hagsældar
er hjer lægi fyrir.
Á hinn bóginn væri hann
vorrar,
og enn fremur tillögur
hennar um þvi samdóma, að setja ætli nefndina,
og þá
gagnvlsindaskólana.
En þar sem hún nefndi ætti heldur
ekki við, að vera nú að ræða
prestaskölann,
þá kvaðst hann vita til þess, hin einstöku
atriði málsins.
það yrði og
að ummæli nefndarinnar
um hann væru ekki engar reglur um það settar, hve marga tíma
alls kostar
rjett (sjá nefndarálitið),
þvi að skyldi kenna, heldur hve mikið skyldi lesið í
hvað forstöðumann
prestaskólans
snerti,
þá hverri vísindagrein
fyrir sig.
En hitt annað
væru að eins nokkur ár síðan hann hóf að yrði að fara eptir ákvörðun skólastjóra.
kenna vísindagreinir
þær, er hann nú kenndi,
því næst
var uppástungan
samþykkt
og gætu þvi fyrirlestrar hans eigi verið mjög með 18 samhljóða
atkvæðum,
og var hún
gamlir.
Einnig sagðist hann vita það um síðan send efri deildinni.
dösentínn,
að hann kæmi að minnsta
kosti
I sumum
greinum
með nýja fyrirlestra
á
Á 38. fundi efri þingdeildarinnar,
16.
hverjum vetri.
þannig hefði hann næstliðdag ágústmánaðar,
sk)Tði forseti
frá, að
inn vetur lesið siðafræði
með alveg nýju forseti
neðri þingdeildarinnar,
hefði sent
fræðikerfi
(system).
Hvað það snerti,
að sjer uppástutlgu til þingsályktunar
viðvíkjkenndar væru prentaðar
bækur, þá væri shkt andi sk6lamálinu, samþykkta þar í deildinni,
naumast hugsandi,
nema með þvi móti að og Ijet hann, út býta henni meðal þingdeildk ennar amlr sjálfir gæfu út bækur j þvi að armanna.
A næsta fundi '1' daginn entir J var
þeir yrðu þó varla bundnir við vissar bæk- i samkvæmt uppástungu
forseta ályktað,
með
!
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9 atkvæðum,
um málefni
þvi.

að hala skyldi eina umræðu þá væri það betra, en ef hann væri hvergi.
þetta, en ekki selja nefnd I Hann ætlaði ekki að lengja þingræðurnar
meira í máli þessu.
Benidikt Kristjáns80n kvaðst hafa ætlað,
EIN UMRÆÐA
að hjer lægi eigi fyrir að tala um stofnun
f efri deild alþingis.
gagnfræðisskóla,
heldur hefði ált að ræða
uppástungu
til ályktunar um skólamál yfir
Á 42. fundi efri þing deildarinnar,
19. höfuð.
En það er til latfnuskóla kæmi, þá
dag ágústmánaðar, var samkvæmt dagskránni hefði hann eigi fullkomlega vit á þvf máli.
tekin fyrir til einnar umræðu uppástunga Hann hefði reyndar orðið var við svo almenntil þingsályktunar
viðVíkjandi skólamálinu.
ar umkvartanir f blöðunum, að varla mundi
Eiríkur
Kúld kvaðst ekki geta gefið veita af að endurskoða
reglugjörðina fyrir
uppástungunnl
atkvæði sitt; þær regtugjörðlr,
latínuskólann.
En hvað prestaskólann snerti,
sem nú væru, væru fullkomlega viðunandi. þá þyrm þess kannske siður við, nema
Fyrst væru hinir fyrirhuguðu gagnfræðisskólhvað kannske nauðsynlegt væri, að finna
ar ekki komnir á, og væri því nógur tími, einhvern meðalveg milli óbundins frelsis og
þó frestað væri málinu í þetta sinn.
Hann skólaaga, er eigi virtist vera nógu skarpt
(myndaði sjer, að þessi 5 manna nefnd mundi framfylgt ( framkvæmdinni.
Hann kvaðst
ekki vinna launalaust,
og yrðu þetta þá ný mæla með þvi, að nefnd yrði sett, til að endútgjöld fyrir landssjóðinn.
Fyrir því gæfi urskoða reglugjörðirnar fyrir skólum þessum,
hann málinu ekki atkvæði silt, þar sem sjer því að kröfur tímanna hefðu mjög breytzt frá
eigi heldur væri ljóst, bvað fyrir nefndina þvi, er þær upprunalega hefðu verið samdar;
ætti að leggja.
nýi tíminn benti meir f praktleka stefnu en
Torfi Einarsson vildi spyrja hina heiðr- til eintóms bóknáms þess, er tíðkazt hefur.
uðu deildarmenn,
hvort eilt i nlyktuninni
Ásgeir Einarsson kvaðst verða að skýra
mundi vera heppilegt, nefnilega, að 2 gagn- frá þvi, er skynsamir
Húnvetningar hefðu
fræð is-skólar væru settir, annar á Suðurlandi talað um mál þetta; þeir hefðu ætlað, að
og annar á Norðurlandi;
meðan kraplarnir lagfæra þyrfti kennsluna f skólanum, og aukeigi leyfðu meira, mundi nóg að hafa einn. ið væri við hann 2 bekkjum og 2 kennurum,
Það sæi þó hver maður, að kostnaðarsamara
og byrjað væri á að kenna gagn fræði. Það
væri að bara tvo.
væri góð byrjun, ef einn gagnfræðisskóli
Eiríkur Kúld kvaðst vera samdóma hin- kæmist upp á landinu;
en ef byrjað yrði
um háttvirta þingmanni Strandasýslu ( þvr, með búnaðarskóla á Möðruvöllum I Eyjafirði,
að 2 skólar kostuðu meira en l ; en hann gæti með tlma orðið aukin f honum gagnyrði að bæta því við, að fyrir uppástungufræðiskennsla, sem strax er kennd að nokkru
( búnaðarskölum, eins og nú er ( Noregi; að
mönnum mundi vakað hafa sanngirnistilfinning og þokki til Norðlendinga ; hann aðhylIt- hafa skóla þessa 2-3 strax, áliti hann hara
ist það, að Norðlendingar væru talsvert rjett- meiri kostnað i rör með sjer, en landið væri
arhálr, en sjer virtist ekki ástæða til að hrapa fært um, og varla mundu nógu margir hara
að skólastofnun þar, þar sem að eins væru efni á að sækja til þeirra og vera þar 4-5
fáar sýslur, er hægra ættu með að sækja ár, og virtist sjer því betra, að stofna ekki
þangað skólann, en til Reykjavíkur.
nema einn, og mundi máske kostnaðarminna
Jón Hjaltalín kvaðst ekki vera linur, að sameina hann latfnuskólanum,
en það
hvað skólamálið snerti; kláðamálið og fleiri gæti máske mælt með þessum MöðruvaHamál sýndu bezt, að betri uppfræðingar þyrfti skóla, að hann væri I sveit, en líklega kostvið hjer á landi; við þyrnum menntunarskðla,
aði hann þó meira ( fyrstunni.
og þó að hann ••æri að eins á Norðurlandi,
Stefán Eiríksson Þ•.aðst eigi ætla að tala
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mörg orð í máli þessu,
þar hann ekki væri
bær um, að dæma um skólamál eða skólareglugjörðir.
Hann væri á sömu mein ingu
og varaforseti,
að þessi fyrirhugaða
[) manna
nefnd gæti orðið kostnaðarsöm;
fjárhagslögin
væru enn á svo miklu reiki, að þau varla
væru fær um að þola margfaldar
Úlgiptir, og
væri því betra, að málið biði til næsta þings.
Gagntræðlsskðlinn
þyrfti ef til vildi meira fje,
en landssjóðurinn
væri fær um að láta af
hendi,
og væri hann þvi máli þessu eigi
meðmæltur
að svo stöddu.
Bergur Thorberg kvað enga ástæðu til
þess á þessu stigi málsins,
að fara út í það,
hvort kennslan væri fullkomin,
eins og hún
nú væri, nje heldur,
svo sem þingmaður
Í'ing eylnga, að byggja á misjafnlega
rltuðum
blaðagreinum.
En viðvíkjandi fyrirkomulagi

menntunarstofuana
landsins væri, ef til "ill,
ástæða til að rannsaka,
hvort reglugjörðir
þeirra í sumu tilliti væru eigi orðnar úreltar,
eptir því sem tímarnir og skoðanir manna
hefðu breytzt,
og væri þvi ályktun
neðri
deildarinnar
að því leyti á skynsamlegum
rökum byggð.
Að öðru leyti virtist sjer eigi
vera þörf á, að semja reglugjörð
fyrir þær
stofnanir,
er enn væru eigi komnar á fót.
Hann kvaðst mundu gefa atkvæði silt fyrir því,
að nefnd væri seli,
því að svo mætti ætla,
sem hún yrði skipuð þeim mönnum,
el' skynbragð bæru á málið,
og væri því engin
hætta, að þeir mundu rasa fyrir ráð fram.
Forseti bar þá uppástunguna
upp til atkvæða deildarmanna,
og var hún samþykkt
með H atkvæðum.
Gat forseli þess, að hún
yrði afgreidd til landshöfðingja.

II.
ÁLYl\TUN

viðvíkjandi

gufuskipsferðum

umhverfis

1.

strendur

Íslands.

12. s. m., var sú tillaga forseta samþykkt,
að hafa skyldi eina umræðu um málið.

UPPÁSTUNGA

um ályktun viðvíkjandi gufuskipsferðum
umhverfis strendur
Íslands.
(Frá nefnd þeirri, er sett hefur verið í neðri
deild alþingis til að íhuga bænarskrár
til alþingis).

EIN
í neðri

UMRÆÐA
deild alþingis.

A 10. fundi neðri deildar alþingis,
13.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekið fyrir til einnar
umræðu
uppástungll
um ályktun um, að senda konunginum
allraþegnsamlegasta
bænarskrá
viðvíkjandi
gufuskipsferðum
umhverfis strendur Íslands.
G1'ímur Thomsen sagði, að bænarskráanefndinni
hefði eigi þótt það tillök, að landið eitt gæti komið á gufuskipsferðum
umÁ 8. fundi neðri þingdeildarinnar,
10. hverfis landið; og af öllum þeim uppástungdag júlímánaðar,
skýrði forseti frá, að bænum og upplýsingum,
sem fram hefðu komið,
arskráanefndin
hefði afhent sjer uppástungu
væri það ljóst, að hið eina úrræði í þessu
til ályktunar
um gufuskipsferðir
umh verfis máli væri það, að þingið
beiddi konunginu
strendur Íslands, og ljet hann út býta henni ásjár.
það mætti og eptir einni grein i stöðuef til vill álíta óuppfylIt
það, sem
meðal
þingdeildarmanna.
Á næsta fundi, lögunum

Neðri deild alþingis ályktar,
að senda
hans hátign konunginum
allraþegnsamlegasta
bænarskrá
þess efnis, að hans hátign allramildilegast sjái svo fyrir, að gufuskipsferðir
umhverfis
strendur
Íslands
komist á, sem
fyrst má verða.
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þar er tíl tekið, meðan gufu skip gengur ekki
nema á milli Kaupmannahafnar
og Reykjavíkur. Hann stakk upp á 5 manna nefnd og
var það samþykkt.
Kosningu hlutu:
Grímur Thomsen,
með 20 atkvæðum;
Einar Ásmundsson,
16
Tryggvi Gunnarsson,
15
Snorri Pálsson,
12
Halldór Ik Friðriksson, 11
í nefndinni var Grímur Thomsen kosinn formaður, en Halldór lir. Friðriksson
skrifari og framsögumaður.

NEFNDARÁLIT
um guíuskipsferðlr umhverfis landið.
það virðist óþarfi að orðlengja um, hver
þörf sje á greiðari samgöngum með ströndum fram á Íslandi, en nú á sjer stað.
Hvort sem litið er á milliferðir pósta, á
viðskipti yfirvalda { hag hins opinbera, eða á
viðskipti almennings hjeraða á milli, mun
það vaka fyrir flestum, að það ástand, sem
nú er, þurfi bæði bráðra og mikilla umbóta
við.
En það, sem flestir horfa í, og verða að
horfa i, er kostnaðurinn,
og örðugleikinn
fyrir landið að bera hann.
Nefndinni hafa úr ýmsum áttum borizt
skýringar þessu máli viðvfkjandi, og þar II
meðal sjer { lagi eptirrit af áliti nefndar
þeirrar, sem stjórnin setli árið 1871 { Kaupmannahöfn til þess að íhuga málið.
Þessi
nefnd virðist oss að hafa verið svo vel skipuð að mannvali til, enda er svo vel frá þvi
áliti hennar gengið, að vjer þegar i upphafi
skulum játa, að vjer mestmegnis höfum byggt
uppástungur vorar á áliti hennar.
í öndverðu skal þess þá gelið, að 6.
grein hinna svokölluðu stöðulaga 2. janúar
187f gjörir svo ráð fyrir, að ríkissjóður Dana
beri allan kostnaðinn við póstferðirnar milli
Danmerkur og Íslands ekki Danmerkur
og Reykjavikur einnar - enda er þessi póstleið { fjárhagslögum Dana 1871-72,
6.

grein, á sama hátt einkennd sem póstleið
milli Danmerkur
og íslands.
Hefur þessi
lagaskylda og sjálfsagt vakað fyrir póststjórninni, þar sem póstskipinu hefur verið gjört
að skyldu auk Reykjavíkur að koma \'ið á
Vestmannaeyjum,
og ýmist Seyðisfirði eða
Beruflrðl, En allt fyrir það er lagagreininni,
að oss virðist, ekki fullnægt, fyr en póstferðir
eru komnar á milli Danmerkur annars vegar,
og helztu hafna íslands hins vegar.
Oss
dellur reyndar ekki {hug, að fara fram á
það, að samgöngurnar
eigi að vera milli
Danmerkur og allra þessara hafna beinlínis,
heldur mundi það vera nægjanlegt,
ef þær
væru settar { hæfilegt samband við höfuðpóstferðirnar milli Danmerkur og Reykjavíkur,
með svo felldu móti, að þegar höfuðpóstskipið væri komið til Reykjavikur, þá færi
annað minna skip þaðan norður með ströndum og til baka, á fleiri eða færri hafnir, og
fleiri eða færri ferðir, eptir því sem hagfelldast og undir eins kostnaðarminnst kynni að
vera.
Nefndin hefur hugsað sjer strandsiglingaskip upp á 80-100 tons, sem færi frá
Reykjavík fyrst um sinn 4 ferðir vestur um
landið frá fyrri parti maímánaðar til septembermánaðar loka, og kæmi við á Stykkishólmi,
ísafirði, Skagaströnd,
Siglufirði, Akureyri,
Vopnafirði og Seyðisfirði,
og sömuleiðis
til baka, nema hvað það yrði að fara austur
um landið, ef hafís tálmað i að komast norður fyrir landið að vestan. Eptir þeim áætlunum, sem nefndin hefur handa á milli, virðist hin áminnzta stærð skipsins að vera nægileg, að minnsta kosti fyrst um sinn, án þess
þó að draga um of úr þeim hæfilegleikum,
sem gott skip f sjó að leggja verður að hafa
til að hera.
Jafnframt eru líkindi til, að
skipið einnig verði að hafa íshúð, sökum
þess, hvernig opt er ástatt á Íslandi um
þann tíma ársins, sem ferðir skipsins með
ströndum fram ættu að byrja, nefnilega f
fyrri hluta maimánaðar
ár hvert.
Nefndin
er sem sje á því, að fyrst um sinn, og þar
til nokkur reynsla er fengin, væri rjettara að
taka ekki eins djúpt { árinni, eins og Kaup-
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mannahafnarnefndin
hefur gjört, þar sem bæði að kolabrúkún og Iólkskaupi,
við það,
hún ætlaðist til, að strandslglíngarnar
hjeld- að ferðirnar yrðu færri og á bezta tíma ársust við eins langan tíma, eins og pöstsklpsins, sem notaður er hjer á landi sjer I lagi
ferðirnar milli Kaupmannahafnar
og Reykja- til langferða.
vikur. Með þvi mundi talsvert fje sparast
Til að gjöra málið sem skýrast, viljum vjer (kostnaðaráætlun
vorri fyrst gjöra ráð
fyrir, að skipið væri keypt, og höfum vjer f áætlun vorri bæði um kostnaðinn við ferðirnar og árangurinn af þeim gjört ráð fyrir, að skipið bæði í fyrstu ferðinni frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur, og í siðustu ferðinni frá Reykjavík til Kaupmannahafnar
hafi alfermi,
sem, þegar reiknaðar eru 30 kr. pr. tonn á hingaðleið og 20 kr. á hjeðanleið, gefur 4000 kr.
Á ferðum með ströndum, þ. e. frá Reykjavík til Seyðisfjarðar og 4 ferðum frá Seyðisfirði til Reykjavíkur ætlunist
vjer á hálffermi I hverri ferð, sem,
þegar þess er gætt, að allur farmurinn á stundum ekki kann að verða fluttur
alla leið, heldur nokkur partur lengra og nokkur skemmra, mundi gjöra upp
og ofan 16 krónur pr. tonn, eða fyrir 360 tons . . . . . . . .•
5760 Farþegar frá og til Kaupmannahafnar
f maí og september
teljast 3 í
hverri ferð eða alls 6 á 90 krónur
• • . . • • • • . . • • ,
540 Farþegar I 8 strandferðum fram og aptur reiknast 20 í hverri ferð, eða
alls 160, sem upp og ofan ekki borga meira en 16 kr. hver, gjörir • . . • 2560þóknun fyrir flutning a brjefum og bögglum, sem aptur sparast I kostnaði við póstferðirnar
• • • • • • • • • • • • • . . . . • • . 1200samtals
14060 kr.
Útgjöldin við skipið teljast á sama tíma
frá maí til síðasta september:
I. Fólkshald.
skipstjóri, 200 kr. á mánuði f 5 mánuði.
1840 kr.
1 vjelastjóri

120 180 80-

-

- -

}
}

-7

- 5

-7

1460 -

Fæðispeningar fyrir 2 meon, 1\ 2 kr. á dag f 4 mánuði •
600 kr.
1. stýrimaður 70 kr. á mánuði í 5 mánuði • •
350 2. stýrimaður 60 kr. á mánuði { 5 mánuði.
•
300 1 vjelarundirstjóri 70 kr. á mánuði f 5 mánuði
350 1 matreiðslumaður
60 kr. II mánuði I 5 mánuði
300 Fæðispeningar fyrir 4 menn f 150 daga á 11/2 kr. á dag •
900 1 þjónn 24 kr. á mánuði f 5 mánuði
120 1 þjónusluslúlka
16 kr. á mánuði í 5 mánuði •
80 1 matreiðsinsveinn
12 kr. á mánuði f 5 mánuði
60 6 sjómenn á 38 kr. II mánuði f 5 mánuði .
1140 2 kyndarar á 40 kr. II mánuði I 5 mánuði
. •
400 Fæðispeningar fyrir 11 manns f 150 daga á I kr. á dag
1650 Þóknun fyrir helgidagavinnu og handa "ökumanni.
400 .Afgreiðsla skipsins • • • • • • . • • . • • •
1200 II. Kol, viðsmjör, tólg o. s. frv.
a, Kol ll!, tunna um tímann = 36 tunnur f sólarhring reiknast fyrir 56 sólarhringa = 2016 tunnur á 5 kr. . • • 10080 b, 'viðsmjör, 14 pottar á dag = 781 pottar á 83 aura ~:.
653flyt 10733 -
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11150 kr.

11150 -

fluttar

Ill.
IV.
V.
VI.
VII.

10733 kl"

e, tólg, 7 pund á dag = 392 pund á 4.I) aura.
• .
180d, annað smávegis
• • . . • . . • ..
180 Útgiptir á viðkomustöðum, skips- og hafna-gjald, lots- og
útskipunar-gjald, skipsafgreiðsla, skemmuleiga o. s, frv.
Prentunar- og aðrar útgiptir
•.••.••.
Viðhald á skipi, vjel og áhöldum, hjer f útvegun á nýjum kötlum 6% af innkaupsverði • .
Trygging skipsins 61/ .• % á ári.
• . • . .
og verði tekið lán lil að kaupa skipið
bætist við 7ofo af kaupverði skipsins (14.0000)

11150 kr.
11093
1400
1200 8400 8740 9800 51783 14060 -

Dragist frá inntektir skipsins . . .
er eptir . • . . . . . . . • . .
37723 þetta er þá kostnaðurinn, sem yrði ef leggja meira fje í sölurnar á ári hverju, en
skipið væri keypt.
En auk þess, að kaup I hæsta lagi 15000 kr., og ætti reyndar eptir
skipsins mundi heimta ærið fje, að líkindum því að vanta 5,640 kr. upp á, að þetta fyrirað minnsta kosti 160,000 kr., og vjer líka tæki geti fengið framgang.
ætlum rjettara og miklu IjeUbærara og kostnEn hvort sem þessi áætlun er næg eða
aðarmiona, að leigja skipið að minnsta eigi, þá treystir nefndin IIjer þó eigi til, að
kosti fyrst um sinn, meðan reynslan eigi ráða þinginu til að leggja allan kostnaðinn á
hefur sýnt, hversu mikil fjegjöld fyrirtæki landssjóðinn, enda sjer hún því siður ástæðu
þetta hefur i för með sjer, þá hvorki þorir til þess, sem, eins og vjer höfum áður getið,
nefndin nje vill ráða þinginu til, að hleypa sú skuldbinding hvílir á ríkissjóði Dana,
sjer í þann kostnað, sem sklpskaupin hafa í samkvæmt 6. gr. laga 2. janúar J871, að
för með sjer, enda virðist oss, að hinn ár- kosta að minnsta kosti að nokkru leyti
legi kostnaður hlyti að verða miklu minni, strandferðir þessar, til að koma á reglulegef skip til þessara ferða með fram strönd- um póslferðum millum Danmerkur og Ísum landsins væri að eins leigt; þvi að þar lands.
Af þessari orsök sjer nefndin, eins og
sem umsjón og ábyrgð skipsins lægi á hinu
opinbera allt árið, ef skipið væri keypt, hvort nú stendur, engan annan veg Ii} að belna
sem það yrði notað til nokkurs eða einskis þessu nauðsynjamáli áleiðis, en að fara þess
þann tímann, sem það væri eigi á ferðum á leit við þingið, að það álykti að semja
mel' fram ströndum islands, þá legðist apt- allraþegnsamlegasta bænarskrá til hans háur á móti, ef skipið væri leigt, kostnaðurinn tignar konungsins, að honum mætti þóknast
einungis á fyrir þann tíma, sem það væri að láta leggja fyrir ríkisþiog Dana uppánotað I landsins þarfir, eða einungis fyrir stungu um veitingu þess fjár, sem á vantar
helming ársins, 6 mánuði.
Ef skipið yrði til þess, að póststjórnin geti upp fyllt þá
leigt, ætlum vjer, að kostnaðurinn yrði þessi: skyldu, sem virðist hvíla á henni, samkvæmt
1. Leiga af skipi, sem væri 100 tons, um mán- stöðulaganna 6. greio.
En sjái hans hátign konungurinn sjer
uðinn 3,150 kr., eða' 6 mánuði 18,900 kr.
ekki þetta fært, að honum þá mætti þóknast
2. Kol í 6 mánuði •
12,000 3. Ýmisleg útgjöld.
. • • • 3,800,..-- allramildilegast að leyfa, að herskipið Fylla
Samtals 34,700 - um þann Uma, sem það hvort eð er á ári
þar rrá dragast tekjur af skipinu 14,060 - hverju dvelur við strendur landsins, svo sern
Verða eptir 20,640 - til reynslu fari svo margar ferðir með ströndNú vm oe'fll-din eigi ráða þinginu til, að um fram, sem I'ramllllt væri auðið; og ~lI!ri
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alþing] fyrir !IiI! leyti Iúst fl að veita það fje, það fje (I [lOOO krónur á ári) hrökkur iii, er
s ern þyrfli til þeirrar kolaeyðslu.
m. ll, sem I þingið j þessu skyni kynni að veita,
þessum
ferðum
yrði samfara,
eða allt að
'j bOO kr. upphæð
II ári; en I þriðja lagi, ef
hvorugt af hinu fengist, að hans hátign vildi
A 27. fundi neðri þingdeildarinnar,
3.
dag ágúsímánaðar,
skýrði
forseti frá, að
!lVO fljótt
sem nnnt er sjá fyrir, að svo mörgum gufuskipsferðum
með ströndum
landsins
nefndin í málinu
Ilm gufuskipsferðir
hefði
sjer uppástungu
þá, er hjer fer á
yrði komið á, sem það fje (15000 kr. á ári) afhent
hrökkur iii, er nefndin fyrir sitt leyti ræður
undan,
og Ijet hann út býta henni meðal
þinginu
til að taka upp í íjárlðgin
I þessu
þlngd eildarrnanna.
Á næsta fundi,
daginn
skyni.
eptir, var tillaga forseta um, að hafa skyldi
Reykjavik 29, júlí 1875.
tvær umræður
um uppástungu
þessa, samGrlmnr Thomsen,
H. Kr. Friðriksson,
þykkt af deildinni.
formaður.
skrifari og framsögumaður.
Snorri

Pálsson.
Tryggvi

Einar

I

Ásmundsson.

Gunnarsson,

við

til ályktunar

2.
UPPÁSTUNGA
um gufuskipsferðir
ströndum
Íslands.
(Frá nefndinni).

með

fram

Alþingi lllyktar,
að senda hans hátign
konunginum
allraþegnsamlegnsta
bænarskrá
þess efnis, að honum mætti þóknast,
að !'já
svo fyrir,
að póststjórnin
uppfylli ítarlegar,
en nú II sjer stað, skyldu þá, sem á henni
hvilir samkvæmt lögum 2. dag janúarmánaðar
1871, 6. grein, að annast póstsamgöngurnar
millnm Kaupmannahafnar
og islands;
eða f annan stað:
Ef hans hátign sjer sjer þetta eigi fært,
að bann þá allramildilegast
leyfi, að herskipið Fylla um þann lima ársins, sem það hvort
ell er dvelur við strendur
landsins,
fari um
leið, svo sem til reynslu,
svo margar ferðir
með ströndum
fram,
sem framast er auðið,
og væri alþingi þé fyrir sitt leyti tilleiðanlegt
iii, að veita f þessu skyni allt að 7500 krónur II ári;
eða f þriðja lagi:
Ef hvorugt ar hinu fengist, að hans hátign vildi,
svo fljótt sem unnt er, sjá svo
fyrir,
all 6VO mörgum gufuskipsferðum
með
fram ströndum
landsins yrði komið á, sam

BREYTINGA H UPPÁSTUNGA
uppástungu
nefndarinnar
I gulusk ipsferðamálinu.

Að þingið álykti,
að fara þess II leit,
fyrir milligöngu
landshöfðingjans
og ráðgjafa
islands, við ríkisþing Dana, að það samkvæmt
6. grein I stöðulögunum
2. janúar
187 1
velti fJe til þess,
að fullkomnari
póstgufuskipsferðir,
en nú eru, geti komizt á millum
Danmerkur
og Íslands.
Á alþingi 4. dag ágústmánaðar
t 87 5.
Benidikt
Sveinsson.

FYRRI UMRÆÐA
neðri deild alþingis.
Á 32. fundi neðri deildar alþingis,
9.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekin til fyrri umræðu uppástunga um gufuskips{erðir meðfram ströndum Islands ásamt
nefndaráliti
og breytingaruppástungu
frá fyrra
þingmanni
Árnesinga.
Framsögumaður
(B. Kr. Friðriksson)
kvaðst vilja i fám orðum skýra frá, hvernig
nefndin hefði komizt að niðurstöðu
þeirri,
er hún hafði komizt að. Nefndin hefði haft
fyrir sjer ýmisleg skjöl málinu til skýringar,
og þar á meðal uppástungur
Kaupmannahafnarnefndarinnar
1871; sú nefnd hefði gjört
þrennskonar
áætlun um skipið og kostnaðinn:
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J. Skip með rúmi
verð .
kostnaður
tekjur

80 tons,

;)0 hesta kraptí,
70,000 rd.
33,400 rd.
6,740 ---:-

2ö,ööO -

2. 220 tous, 80 hesta krapti, verð 120,000 rd.
kostnaður
47,390 rd.
tekjur
9,04038,350 3. 600 tons, 150 hesta krapti, verð 200,000 rd,
kostnaður
74,410 Id.
tekjur
41,880 32,ó30 Þannig hefði hún komizt að þeirri niðurstöðu, að ef tekið væri stærsta skipið,
þá
væru mest IIkindi til, að kostnaðurinn
yrði
minnstur,
eða að það borgaði sig bezt. En
hann sagði, að nefndin hefði eigi þorað að
leggja allan kostnað á landssjóðinn,
hvert
skipið sem tekið væri, enda hefði hún komizt að þeirri niðurstöðu,
að eptir 6. grein
laganna 2. janúar 1871 væri það skylda stjórnarinoar,
að sjá fyrir nægilegum
póstferðum
milli íslands og Danmerkur.
það gæti heldur eigi hártogun
kallazt,
þótt sagt væri, að
stjörnin
hefði að nokkru
leyti viðurkennt
þessa skyldu
sína,
með því að láta skipið
koma við á ýmsum stöðum við Austurlandið,
Seyðisfjörð,
Berufjörð og svo Vestmannaeyjar, og jafnvel eitt árið, látið það fara til Akureyrar, og kringum allt landið.
Samkvæmt
þessu hefði nefndin haft fyrsta í röðinni þá
uppástunguna,
er færi í þessa átt, En ar þvi
að hún þó hefði getað hugsað sjer, að þetla
ekki fengist,
þá hefði hún stungið
upp á
heldur en engu, að herskipið Fylla yrði látið
fara nokkrum
sinnum
kringum
landið,
og
sjá hvernig það gæfist,
og ef það fengist
heldur eigi, þá að verja þeim 15000 kr., sem
nefndin hefði stungið upp á að þingið veitti
til þessara ferða kringum landið, til reynslu,
og yrðu þá hugmyndir manna skýrari en nú
um það, hve mikið ferðir þessar kostuðu, og
hvað þær gæfu af sjer.
Hann vildi þvi ráða
deildinni til að samþykkja,
að veita 15,000
kr. fyrst um sinn.
Hjer væri ekki að ræða
um fullkomnar eða nægilega!' gufuskipsferð-

ir, eu þetta gæti þó leitt til þess, að þingið
seinna gæti með nokkru
meiri vissu sjeð,
hvað það mætti ætla sjer í þessu máli. Breytingaruppástunga
þingmanns
Árnesinga
þætti
sjer ekki eiga hjer við.
Landshöfðingi sagði, að stjórninni
væri
mjög annt um þetta mál j hún hefði sent
sjer álit Kaupmannahafnarnefndarlnnar,
og
um leið skorað á sig, að segja álit sitt um
málið.
Hann hefði og hugleitt það vandlega,
og komizt að þeirri niðurstöðu,
að kostuaður
sá, er hjer væri um að ræða, væri meiri en
5\'0, að landssjúðurinn
mundi fá borið hann,
og þess
vegna væri nauðsynlegt
að semja
við póststjórnina
dönsku, að hún tæki að sjer
að sjá um póstferðirnar
með tillagi úr landssjóði.
En til þess að póststjórnin
gæti 91'ðið Við þessum óskum, yrði hún sjálfsagt að
útvega samþykki
rtklsþingsins,
og til þess
miðaði einnig uppástunga
nefndarinnar
um
að senda konungi bænarskrá j en sjer sýndist eiga að semja bænarskrá
þá öðruvísi, en
hjer væri stungið upp á, og taka hana fyrst
til umræðu.
þar sem það spursmál
lægi
fyrir, hvort rikissjóðurinn
væri skyldur til að
standa straum af öllum gufuskipsferðum
kringum landið,
þá byggist hann við, að þeirr i
spurningu
mundi verða svarað neitandi
af
stjórnarinnar
hálfu.
þar sem Kaupmannahafnarnefndin
hefði stungið upp á, að gjöra
samning við póststjórnina,
þá væri sú uppástunga ef lil vildi sprottin af því, að nefndinni hefði verið kunnug hin alþekkta «Liheralitet»
póststjórnarínnar,
sem hún meðal
annars sýndi í burðargjaldsviðskiptum
sinum
við Ísland.
Hvað annað atriði í uppástungunni snerti,
þá yrði hann að vera á þeirr i
skoðun,
að ,,10') Ila» væri óhæfilegt
skip til
slíkra milliferða frá sjónarmiði
Íslands, meðal annars
af því, að það skip hefði ekki
rúm fyrir farþega,
og að þeirri niðurstöðu
hefði og Kaupmannahafnarnefndin
komizt.
Af því sem nú væri sagt, mælti þá sjá,
að
hann væri mótfallinn
J. og 2. atriði uppástungunnar,
en meðmæli ur því, að koma 3.
og I. atriði í það samband
hvoru við annað, sem hauu hefði bent á, og hann kvaðst

323

vona, að ef deildin aðhylltist þá aðferð,
þá
mundi mál þetta fá góðan enda.
Framsögumaður
kvaðst ekki fá sjeð, að
nefndin gæti samið bænarskrá
þá, er landshöfðingi talaði um, fyr en þingið hefði ályktað eitthvað
um hin einstöku
atriði,
er
verða ættu efni bænaskrárlnnar;
því að eptir
þeim ályktunum yrði bænarskráin
að vera löguð.
Það væri sjálfsagt
óvíst,
hvort stjórnin vildi
kannast við, að riki!\!'jóðurinn
hefði nokkra
skyldu á herðum í þessu máli, en hitt væri
aptur líklegt,
að Danir könnuðust
við það,
að einmitt þeim sjálfum væri það ekki til
minni hagsmuna
en íslendingum,
að fjölga
gnfuskipsferðum
kringum landið.
Hjer væru
danskir kaupmenn
víðsvegar
um landið, og
þeim væri það alveg nauðsynlegt,
að geta
komið greiðlega vörum sinum fram og aptur
milli kaupstaða
landsins
og millum verzlunarslaða sinna og útlanda.
það gæti þannig
ar mörgum ástæðum
eigi kallast ósanngjörn
krafa,
það sem 1. atriði færi fram á. En
nefndin skyldi þó hugleiða
málið að nýju,
og leita svo mikið sem unnt væri samkomulags við landshöfðingja.
Grímur Thomsen sagði, að það hlyti að
gleðja nefndina,
að landshöfðingi
sýndist að
vera hlynntur
aðalefni
uppástungu
hennar,
ef forminu
væri breytt nokkuð.
Ef bænarskrá væri samin, þá mælti að líkindum nefna
hina ýmslI vegu, sem hefðu komið lif orða.
Sjer sýndist póststjórnin
ekki eiga svo sjerlega mikið hrós skilið fyrir örlæti sitt við fsland, þvi að hún gjörði ekkert meira en það,
sem væri bein skylda hennar.
Og þvi yrði
ekki neitað,
að eptir lögunum af 2. janúar
187 t 6. grein, væri hún skyld til að annast
póstferðir
milli Danmerkur
og islands.
það
hefði verið mikið rjett gjört ar Kaupmannahafoarnefndinni,
að láta þess ógetið, að póstskipið kæmi við á Austurlandinu,
því að það
væri margsannað,
að slíkar komur væru verri
en engar.
Þvi að menn og sendingar hefðu
optar en einu sinni flæmzt til Færeyja
og
Danmerkur,
móti tilætlun, og væri þess ekki
getið, að þeir hefðu fengið neinar skaðabætur. Kaupmannahalnamcíndin
segði það með

bernm orðum, að póslstjórnin
væri skyldug
að koma á meiri póstferðum
milli islands og
Danmerkur.
Og hann kvaðst eigi fá sjeð,
að það gæti spillt fyrir málinu, þótt stjórnin
væri með hógværum
og líðlegum
orðum látin heyra þá skoðun þingsins,
að það væri
þessu samdóma.
Hvað það snerti, að ••Fylla"
væri óhentug
til þess ætlunarverks,
er hjer
væri um að ræða, þá væri það að vísu svo,
svo lengi sem hún væri útbúin fallbissum og
öðrum hernaðarbúningi.
En hann vildi
minna landshöfðingja á, að svona hefði líka
Diana verið upphaflega.
En eins og mönnnm hefði tekizt að breyta Díönu, eins mundi
ekki vera ómögulegt
að breyta Fyllu.

BREYTlNGARUPPÁSTUNGA
við uppástungu
til ályktunar
um gufuskipsferðir meðfram ströndum
Íslands.
(Frá nefndinni).
Alþingi ályktar að senda hans hátign
konunginum
allraþegnsamlegast
ávarp þess
efnis,
að honum
mætti þóknast að sjá svo
fyrir, að póststjórnin
uppfylli ítarlegar,
en nú
á sjer stað, skyldu þá, sem á henni hvílir samkvæmt lögum 2. dag [anúarm.
18i 1 6. grein,
að annast
um póstgöngurnar
milli Kaupmannahafnar
og Íslands,
og veitir alþingi
fyrir sitt leyti allt að 30,000 krónum ÍI fjárhagstímablllnu 1876-77,
til gufuskipsferða
meðfram ströndum
landsins;
eða í annan stað:
að ef hans hátign sjer sjer þetta eigi fært,
að hann þá allramildilegast
leyfi, að herskip
það,
sem hvort eð er dvelur við strendur
landsins,
fari meðan
það dvelur hjer,
um
leið, svo sem til reynslu,
svo margar ferðir
með ströndum
fram, sem framast er auðið,
og flytji menn og varning, og væri alþingi þá
fyrir sitt leyti tilleiðanlegt til, að veita i þessu
skyni allt að i ,500 krónum á ári.

j
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SIÐAIU UMRÆÐA
{ neðri deild alþingis.
Á 38. fundi neðri deildar alþingis, 13.
dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til síðari umræðu uppástunga til ályktunar
um gufuskipsferðir
meðfram ströndum f 8lands. Var komin fram breytingaruppástunga

nefndarinnar við uppástungu hennar, og
einnig önnur frá 1. þingmanni Árnesinga.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að af
breytingaruppástungu
nefndarinnar sæist, að
fyrsta og þriðja atriði uppástungunnar hefði
verið steypt saman í eitt þannig, að sýnt
væri, að þingið að sínu leyti vildi veita fje
til strandferðanna að nokkru leyti, ef póststjórnin vildi styðja þær að nokkru leyti. Ef
póststjórnin ekki vildi kosta gufuskipsferðirnar
kringum landið að öllu leyti, þá hefði sjer
lítizt rjettara, að hún hefði aðgang að nokkru
úr landssjóði. þingið áliti sjálfsagt betra,
að leggja 15000 kr. til með póststjórninni,
ef hún vildi hjálpa til, heldur en að verða
alveg án strandferðannajen
ef póststjórnin
vildi ekkert leggja til, þá hefði landsstjórnin
þessar 15000 kr. til strandferðanna, og þyrfti
eigi að rita konungi neina bænarskrá um
það. Að öðru leyti kvað hann óþarfa að
fjölyrða um þetta mál.
Benidikt St'einsson sagði, að sjer líkaði
breyting nefndarinnar,
sem nú lægi fyrir,
miklu betur en sú uppástunga,
sem legið
hefði fyrir, þegar hann samdi sína breytingaruppástungu, Þegar hann hefði samið hana,
hefði vakað fyrir sjer, að lögggjafarþing gæti
ekki veitt fje, sem konungur rjeði um hvernig varið yrði. Einnig líkaði sjer betur, að
haft væri ávarp í stað bænarskrár, sem staðið
hefði í fyrri uppástungunni, því að sjer þætti
mjög óviðfeldið, að löggefandi þing sendi
konungi bænarskrá, og 'Vafasamt, hvort það
væri rjett. Hann kvaðst ekki ætla að halda
breytingaruppástungu
sinni fast fram, og
ekki heldur vilja sptlla fyrir málinu. Hann
væri nefndinni samdóma um það, að skilja
ætli 6. gr. í stöðulögunum
2. jan. 1871
þannig, að hún legði póstsljóminni á herðar,
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að annast enn betur og ítarlegar, en nú ætti
sjer stað, póslferðirnar milli Danmerkur og
[slands ; ef þessi skilningur á 6. gr. væri
rjettur, þá væri öldungis óákveðið, að hve
miklu leyti íslendingar gætu átt heimting á,
að póstgufuskipsferðunum
væri öðruvísi hagað, en nú er, og hversu mikils fjár þeir gætu
krafizt. Bæði fjeð til póstferðanna og framkvæmdin á þeim væri þá alveg óákveðin.Að
því er fjeð snerti, ættu rnena aðganginn að
rfkissjéðnum,
en að þvi er framkvæmdina
snerti, ættu menn aðganginn að póststjórninni. Hjer þurfi upplýsinga um, hvort fje
hafi vantað úr ríkissjóðnum til þess, að póststjórnin gæti uppfyllt skyldu sína, eða hvort
framkvæmd hafi vantað frá póststjórnarinnar
hálfu. Ef svo væri, að fje hefði vanlað frá
hálfu ríkissjóðsins, þá þætti sjer fyrri liðurinn í uppástungu nefndarinnar miður heppilega orðaður.
Sjer sýndist það mjög efasamt, hvort það væri rjett, að þingið veitti
fje til þess, sem það væri I vafa um, hvort
það ætti að borga, eða ætti að borgast úr
ríkissjóði. Um þessi atriði óskaði hann upplýsinga frá nefndinni; að öðru leyti sagðist
hann eigi æUa að halda breytingaruppástungu
sinni fast fram.
Grímur Thomsen sagðist sjá, að athugasemdir fyrra þingmanns
Árnesinga væru
sprottnar af góðri rót, og þvi vildi bann
leitast við að svara þeim.
Á annan bóginn
hefði nefndin eigi viljað sleppa þeim rjetti,
sem vjer virtumat hafa gagnvart ríkissjóðnum, ená hinn bóginn hefði hún, ef svo
færi, að rtkísdagurinn neitaði að veita meira
fje til póstferðanna, ekki viljað eiga á hættu
að verða alveg án póstferða kringum landið, og þvi veitt fje til vara.
Greinin væri
samla eptir samkomulagi við landshöfðingja,
og mundi hann án efa gjöra allt, sem í
hans valdi stæði, til þess að hjálpa Íslendingum til að ná rjetti sinum í þessu máli.
Nefndin hefði stungið lIPP á 30,000 krónum
til vara vegna þess, að svo gæti farið, að
póststjórnin játaði rjett Íslendinga til fullkomnari póstferða milli Íslands og Danmerkur, og t. d. ljeti skip ganga milii Akureyrar

og Kanpmannahatnar,
en það væri ekki nóg,
því að auk þess þyrftum vjer gufuskipsferða
með ströndum
fram.
það væri vandi að
orða svo, að ekki mætti að finna, en meiningin væri:
konungur
mundi fyrst reyna til
þess,
að útvega fje úr nkissjöð!
Dana til
fullkominna
pöstgufusklpsferða
milli íslands
og Danmerkur,
og um leið umhverfis strendur Íslands, og ef það fengist, pá þyrfti þess
fjár eigi með, er þingið byði fram; fengist
það þar á móti ekki nema að nokkru leyti,
þá vildi þingið leggja fje til að nokkru leyti,
og mætti
þá reyna· að koma
á byrjun til
póstferða.
Hjer við bættist,
að nefndin í
fjárlagamálinu
hefði núna farið vægt I lesta- 'I
gjaldið
af péstgufuskíplnu,
og hefði hún
gjört það til þess,
að póststjórnln
i þessu
því fremur uppfyllti skyldu sína og hliðraði til.
Benidikt Sveinsson
þakkaði fyrir upplýsinguna og játaði, að tilgangur nefndarinnar væri góður og -praktískur».
Ef landshöfðingi
hjeldi,
að breytingaruppástunga
nefndarinnar
gæti fengið framgang,
án þess
tekið væri fram,
að hjer væri að ræða um
ferðir, sem ekki heyrðu beinlínis undir lögin
af 2. janúar 1871, þá tæki hann aptur uppástungu
sína.
Landshöfðinginn
sagði,
að þó að 6.
grein laganna
af 2. janúar I 8i I kynni að
geta skilizt þannig, að póststjórnin
ætti ftarlegur að annast pústgufuskipsferðir
milli Islands og Danmerkur,
gæti greinin ómögulega
skilizt svo, að póststjórnin
væri skyld að
annast póstskipsferðir
kringum
strendur
íslands.
þár á móti væri það velli1fallið, að
reyna til þess að semja við póstsljórnina,
að
hún tækist á hendur
gufu skips ferðir kringum strendur
Islands
fyrir víst árlegt
tíllag
úr landssjóði.
Að öðru leyti skirskotaði
hann tíl þess, sem bann hefði sagt við fyrri
umræðu málsins.
Benidikt Sveinsson
sagðist ekki geta
skilið landshöfðingja
öðruvísi,
en að hjer
væri að ræða um ferðir,
sem eigi beyrðu
undir lögin frá 2. janúar 1871.
Hann tæki
þvi aptur uppástungu
sina.
og var hin:
þá var gengið til atkvæða,

nýja breytingaruppástunga
nefndarinnar
samþykkt í einu hljóði;
en þar með var hin
eldri breytlngaruppástunga
nefndarinnar
fallin burt, og hinn fyrri þingmaður
Árnesillga
tók aptur uppástungu
sína.
Skyldi nú senda
málið til efri deildarinnar.

Á 37. fundi efri þingdeildarinnar,
II.
dag ágúst mán., skýrði forseti
frá, að hann
hefði fengið frá forseta neðri þingdeildarinnar, uppástungu til ályktunar um gu(uskipsferðir með (ram ströndum Íslands, samþykkta
af neðri deildinni, og Ijet hann út býta henni
meðal þingdeildarmanna.
Á 39. fundi, Hí.
s, ID., samþykkti efri deildin þá tillögu forseta, að i máli þessu skyldi við hafa eina umræðu og ekki setja nefnd.

EIN UMRÆÐA
efri deild alþingis.
Á 41. fundi efri þingdeildarinnar,
19.
dag ágústmán. , var samkvæmt
dagskránni,
tekin til einnar umræðu uppástunga
til ályktunar um gufuskipsferðir meðfram ströndum Íslands.
Eiríkur Kúld sagðist lýsa þvi yfir, að
hann mundi gefa atkvæði sitt fyrir fyrri lið
uppástungu
þessarar,
en eigi hinum slðari
lið, hð færi að likindum,
að öllum íslendingum væri kappsmál að hlynna að því, að
gufuskipsferðir
kæmust á meðfram ströndum
Íslands,
þar sem með rjeltu mælti kalla,
að samgöngurnar
væru lífæðin í framförum
þjóðlífsin~, og þar sem fyrri liður uppástungunnar færi fram á slíkar samgöngur,
vildi
hann styðja hann af öllu megni.
Sumum
kynni máske
að vaxa i augum,
að leggja
fram svo mikið fje, sem hjer væri stungið
upp á, semsje 30,000 krónum;
en það, er
mikils væri vert,
skyldi dSrt kaupa.
Enda
mundi sizt nokkur geta gjört sjer nú i hugarlund,
hve mikill hagnaður það gæti orðið
fyrir alda og öhorua, ef reglulegar gilfuskipsferðir kæmust á kringum landið.
Hann gæti
því varla ætlað,
að frekar þyrfti að mæla
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fram með þessu máli. En aptur vildi hann
geta þess, af hverjum ástæðum hann gæti
eigi fallizt á hinn siðari lið uppástungunnar.
Það væri þá .fyrst vegna þess, að sjer þætti
of miklu fje varið til þess, er þar væri farið
fram á. Hann vildi borga dýrt það, er að
gagni mælti koma, en bitt engu, er hann
þættist sjá fyrir að ekkert lið væri I, en svo
virtist sjer um hina siðari uppástungu. Hann
væri máske sá eini af þeim, er hjer væru,
er befði verið svo heppinn að komast í slíka
ferð (með berskipinu Fylla), en eins og slík
ferð hefði verið sjer ánægjuleg og skemmtileg, eins hefði hún verið nóg til þess, að
sannfæra sig um, að slíkt skip væri með öllu
ónógt, já meira að segja ómögulegt til slíkra
ferða, svo að gagn mætti af verða. Þetta
skip vantaði, eins og eðlilegt væri, flesta þá
eiginlegleika, er flutningaskip þyrfti nauðsynlega að hafa; það vantaði herbergi banda
farþegum, lestarúm, og allt pláz væri upptekið af herbúnaði. Hann ætlaði þvi til einskis gagns að biðja um það, og sízt að gefa
fje til þess. Enda gæti slíkt orðið beinlínis
skaðlegt. Menn vissu, bver væri tilgangur
þessa skips, semsje sá, að "erja landsmenn
fyrir ágangi útlendra fiskimanna. Væri nú
skipið baft til hins áður talda, gæti það ekki
haft neilt verulegt eptirlit mað þessu. Þar
að auki ímyndaði bann sjer, að þegar þessi
uppástunga kæmi til stjórnarinnar, þá mundi
hún ráðgast við herflotastjórnina,
og hvað
lægi þá beinna við, en að hún hugsaði þá sem
svo, að Íslendingar þættu st þá ekki þurfa á
neinu varnarskipi að halda. Hann vildi þvi
ráða til, að þingdeildin fjellist eigi á þessa
uppástungu.

Landshöfðingi
sagðist með tilliti til
varauppástungu
þeirrar, er hjer lægi fyrir I

þessu máli, "ilja skírskota til orða hins háttvirta varaforseta, sem hann væri alveg samdóma í þessu erni.
það væri semsje ótiltækilegt, að bi3ja um berskipið Fyllu til slíkra
strandferða, bæði vegna þess, að ætlunarverk
herskipa gæti eigi samrlmzt við þessa uppástungu, og vegna hins, að Fylla hefði hvorki
pláz handa farþegum, nje heldur fyrir fluln-

Ingsvörur.
þess vegna væri þetta jafnvel frá
sjónarmiði Íslands næsta óhentugt.
En að
því er snerti hina uppástunguna, vildi hann
geta þess, að þar sem kostnaðurinn,
er
þessu væri samfara, mundi verða meiri, en
landssjöðurtnn
einn megnaði að bera, og
þar sem þetta á hinn bóginn væri velferðarmál landsins, þá hefði neðri deild alþingis
ályktað að senda hans hátign konunginum
það ávarp, er bjer væri ráðgjört.
Á þessa
uppástungu kvaðst hann bafa fallizt að 8VO
miklu leyti, sem þar væri farið fram á að
leita samninga við póststjórnina Dönsku um,
að hún tæki að sjer þessar gufuskipsferðir
með styrk úr landssjóði, þétt á hinn bóginn
væri vafasamt, hvort sú skylda, er hvíldi á
póststjórninni með tilliti til gufuskipsferðanna
milli Danmerkur og Íslands, ætti að skiljast
eða gæti skilizt á þann veg, er hjer væri
baldið fram. Hann áliti þvi æskilegt, að ávarpið yrði orðað nokkuð öðruvísi,
enda
mundi hægt vera að koma því við.
Hann
áliti heppilegra að leggja meiri áberzlu á
samningslilraunirnar,
en á skyldu þá, er
kynni að hvíla á póststjórninni , þessu tilliti,
þvi að, eptir sinni ætlun, gæti hún eigi han
neina skyldu til að annast gufuskipsferðir
með fram ströndum Íslands.
Jón Hjaltalín sagði, að áhuginn á þessu
máli hefði á hinum síðari árum óneitanlega
sýnt einna Ijósasl framfaralöngun fslendinga.
En það þyrfti meira en að tala um það; það
þyrfti að framkvæma líka.
En það befði
vantað og vantaði alla áætlun um, hve mikið
slíkt fyrirtæki kostaði, og ekki hefði orðið
neitt úr neinu.
Mundi það hafa komið til
af fátækt? Nei, heldur af ráðleysi manna og
óforsjálni. Hefðu menn haft vit og vilja til
að taka þeim ínntektum, er mönnum hefðu
boðizt fyrir árum síðan, þá befði nú verið
eitthvað til. Hefðu menn viljað leggja gjald
á útflutta hesta og rnalaða kaffið o. 8. frv.,
er flutt væri oss af kaupmönnum fyrir dýra
dóma, þá hefði eluhvað mátt gjöra fyrir þá
peninga.
Og settum svo, að menn hefðu
ákveðið útflutningsgjald á ull eða fiski, svo
sem 1 rd, á skippundið af -fiskinum, mundi
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það eigi orðin all lítil summa.
hð væri um flskiskipum með ströndum hjer væri tekið
sjálfsagt æskilegt, að hinir dönsku bræður burt, og það væri sannarlega óheppilegt og
vorir vildu styðja oss i þessu fyrirtæki, en jafnvel hættulegt.
Sjer hefði eigi verið fullum skyldu þá, er á þeim kynni að hvíla ljóst, að hverju hinn háttvirti 5. konungkjörni
i því efni, þyrði hann ekkert að segja. þingmaður ætlaði að halla IIjer. Hann hefði
En að ætlast til þess, að Fylla yrði notuð talað um, að vantaði alla áætlun. Jú, hann
til slíkra straodferða,
væri óviturlegt.
Að væri honum samdóma í þvi, enda væri óöðru leyti virtist sjer þetta gufuskips-mál al- mögulegt, sem stæði, að gefa hana nákvæma.
veg plan laust og byggt i lausu lopti; menn Sama þingmanni hefði þótt mikið slæmt, að
væru óráðnir i, hvað menn vildu leggja í uppástunga sín um árið hefði eigi verið teksölurnar; og hudgettíð væri sannarlega skor- in til greina.
En hann skyldi hugga hann
ið \'ið neglur sjer.
Hann yrði þvi að segja með þvi, að ef sjer auðnaðist að koma aptfyrir sitt leyti, hversu mjög sem hann svo 'ur á þing, skyldi hann styrkja uppástungu
óskaði, að gufuskipsferðir kæmust á, að það hans; þó vildi hann eigi lofa honum neinu
væri varla tiltækilegt að sinni, að fara út I það með ullina og fiskinn.
Hann kvaðst eigi
mál; en hann vildi styðja að öllum skyn- ætla að tala um skyldu þá, er i þessu tilliti
samlegum tillögum i þá au, er á einhverju kynni að hvíla á póststjórninni, en hann vonværu byggðar.
aði, ef uppástunganværi
óheppilega orðuð,
Stefán Eiríksson gat þess, að mál þetta að þá mætti liðka það til I hendi sjer. En
hefði fleirum sinnum verið fyrir þinginu, og um rnalíð gjörði hann sjer heztu vonir, einkþað hefði sannarlega verið ósk þings og þjóð- um eptir að hann hefði heyrt undirtektir
ar, að koma gufuskipsferðum á kringum hins hæstvírta landshöfðingja.
Að endingu
landið; og með þvi nú þingið hefði fengið vildi hann stinga upp á þvi við hinn háttfjárforráð, væri eðlilegt, að það vildi nú herða virta forseta, að uppástungan yrði borin upp
á málinu.
Hann kvaðst nú eigi fyrir sitt i tvennu lagi.
leyti vera bær um að dæma til fullnustu um,
Þá var gengið til atkvæða, og var aðalhve mikli skylda lægi á stjórninni til að kosta uppástungan
samþykkt með 10 atkvæðum,
þessar gufuskipsferðir ; en nokkuð væri það, en varauppástungan
felld með 7 atkvæðum
að nefndin I gufuskipsmálinu
hefði haft þá gegn 3.
skoðun, oð hún ætti að kosta þær að minnsta
Gat forseti þess, að málið yrði aptur
kosti að nokkru leyti. En þar sem hinum sent neðri deildinni.
háttvirta varaforseta og hinum hæstvirta landshöfðingja hefði þótt óráð að biðja um, að
herskipið Fylla yrði haft til slíkra ferða til
Á 4 ó. fundi neðri deildar alþingis, 20.
vara, þá gæti hann ekki sjeð neina hættu í dag ágústmánaðar, skýrði forseti deildarinnþvi. Enda gætl atjórnin tekið það ráð, að ar frá, að bann hefði fengið uppástungu þá,
búa hana þannig út til bráðabyrgða, að hún sem hjer er rætt um á undan.
gæti orðið vel brúkanleg.
Hann vildi þvi, að
ef fyrri uppástungan væri samþykkt, yrði hin
síðari einnig samþykkt
EIN UMRÆÐA
Eiríkur Kúld: Þingmaður Skaptfellinga
I neðri deild alþingis.
herði sagt, Ilð hann sæi ekki neina hættu I
því, að stjórnin ljeti af hendi herskipið Fyllu
Á 46. fundi neðri deildar alþingis, 2 J.
i þessu augnamiði.
það gæti nú vel verið. dag ágústmánaðar, kom samkvæmt dagskránni
En hann yrði að segja honum , að þetta til einnar umræðu uppástunga til ályktunar
væri stjórninni ómögulegt, enda yrði sllkt um gufu.kipsferðir kringum (,land, breytt
eigi til annars, en að eptirIitið með útI end- af etri deildinni þannig, að siðari liðurinn
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var felldur burtu; var uppástungan þannig þeirri, sem eptir lögum 2. jan. 1871 6. gr.,
breytt samþykkt með 12 atkvæðum gegn 2, hvílir á rfklssjéðnum.
þvi þó komnar Iljeu
og skoraði forseti á nefndina að semja á- á póstferðir
milli Kaupmannabatnar
og
varpið.
.
Reykjavíkur, þá er þó skyldan, sem tjeð lagagrein ákveður, ylirgripsmeiri.
þar er sem
sje gjört ráð fyrir póstferðum milli KaupÁ fundi hins sameinaða alþingis, 25. dag mannahafnar og [slanda, en þessar péstgðngágústrnán., var ályktað að senda hans hátign ur eru og hljóta að vera mjög ófullkomnar,
konunginum svo látandi :
meðan engar greiðari ferðir eru milli Reykjavíkur og höfuðhafna landsins, en póstgöngumar
á landi. (landveg).
ÁVARP
Eins
og þingið því er sannfært um, að
r málinu um gufuskipsferðir .
stjórn yðar hátignar og danskir samþegnar
vorir mundu hafa hag af, að meiri og fljótTil konungs!
ari
samgöngur kæmust með þessu móti á
Mildasti herra konungur.
milli
Kaupmannahafnar og nokkurra hafna á
Samkvæmt allramildustnm boðskap yðar
Íslandi
auk Reykjavíkur, eins er þingið á þvi,
hátignar, þar sem svo segir, að það -sje
hið mesta velferðarmál landsins, að efla sam- að hinni dönsku póststjórn, samkvæmt löggöngur í landinu», tók alþingi til íhugunar, um 2. jan. 1871, 6. gr., að minnsta kosti
hvort ekki væri nú þegar vegur til, að koma beri að taka þátt I þeim kostnaði, sem hjer
á nokkrum gufuskipsferðum meðfram strönd- af leiðir, og dirfist alþingi þvi allraþegosamlegast að beiðast þess, að yðar hátign vilji
um landsins.
Alþingi komst að þeirri niðurstöðu, að láta ráðgjafann fyrir Ísland semja um þetta
efnahagur landssjóðsins ekki væri sá, að hann málefai við póststjórann danska, sem þá sjálfað svo stöddu gæti einn saman borið þau sagt mun gjöra það sem gjöra þarf, til þess
útgjöld, sem s1ikum ferðum verða samfara, að þetta velferðarmál íslands fái sem fyrst
þó ekki sje dýpra tekið í árinni, en að ráð framgang.
Til þess fyrir sitt leyti að ganga hálfa
sje gjört að eins fyrir 4 ferðum á sumri frá
Reykjavík norður um landið til Seyðisfjarðar leið til móts við póstsljórnina, hefur alþingi
og til baka. þvi þó ekki væri keypt skip til tekið 30,000 kr. uPP' á fjárlögin fyrir fjárþessara ferða, en það að eins tekið 1iI1eigu, hagstlmabilið 1876-77, og treystir þvi að
varð kostnaðurinn
ekki áætlaður minni en endingu, að yðar hátign, sem í svo mörgu
rúmar 20,000 kr. á ári hverju, en landssjóð- hafið auðsýnt einlægan áhuga á velferð þessa
urinn er, að hyggju alþingis, ekki fær um fjarlæga lands, munið allramildilegast beina
að láta meira í tje til þessa fyrirtækis, en þessu máli í æskilegt borf, með hverju þvi
15,000 kr. á ári, eða 30,000 kr. á fjárhags- móti, sem yðar hátign mætti þykja tiltækitímabilinu.
legast.
Enda virðist þinginu ekki fullnægt skyldu
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III.
ÁLYR'}'UN
viðvíkjandi skattamálinu.

í nefndluni
var Jón Sigurðsson
kosinn
formaður og framsögumaður,
og Páll prestur
Pálsson skrifar].

1.
UPPÁSTUNGA
um ályktun viðvfkjandi skattamálum
landsins.
(Frá Júni Sigurðssyni,
2. þingmanni
Þingeyinga).
Neðri
deild alþingis ályktar að taka til
umræðu þær 2 uppástungur,
sem til þingsins hafa komið um breytingu
á skattalögum
landsins.

í málinu

NEFNDARÁLIT
um breytingar
á skattalögunum.

Neðri deild alþingis kaus oss, sem ritum nöfn vor hjer undir, f nefnd, til að íhuga
og ákveða upp álit vort um 2 uppástungur
eða bænarskrár,
sem bornar hafa verið upp
um breytingar
á skattalögunum.
Á 10. fundi neðri þiilgdeildarinnar,
13. (þinginll
Önnnr þessi uppástunga
er frá sýslufundi í
dag júlímán., skýrði forseti frá, að uppástunga
og er tengt
við hana frumvarp
sú, er hjer fer á undan, væri til sín komin ÁrneSSýslu,
Er þar gjört róð
frá 2. þingmanni
Þingeyinga,
og Ijet hann til nýrra skattgjaldalaga.
að f staðinn fyrir öll þau gjöld, sem
út bý ta henni
meðal
þingdeildarmanna.
Á fyrir,
nú eru greidd til opinberra
þarfa, komi eitt
) 3. (undi, 16. næst á eptir, var eptir uppásem alþingi áheður
hve
stungu forseta
ákveðið, að hata skyldi eina einasta þjóðgjald,
mikið skuli tera, f hvert skipti sem það kemumræðu um málerni þétta.
ur saman,
og síðan á það að jafnast niður
á allt landið,
ýmist eptir manntali,
eða tölu
verkfærra manna á tilteknu aldursskeiði.
En
EIN UMRÆÐA
með því nefndinni
hefur
ekki geðjast
að
neðri deild alþingis.
þessum
uppástungum,
hvorki að efni nje
Á t 4. fundi neðri deildar alþingis,
17. Iormi, vill hún ekki fara fleiri orðum nm þær
að sinni.
Hin uppástungan er frá sýslufundi
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
ög kemst
hún ab gagnótil einnar
umræðu
uppástunga um ályktun f Þillgeyjarsýs)lI,
líkri niðurstöðu.
Þar er farið fram á, að
viðvíkjandi skattamálum landsins.
þingið stuðli að þvi, að nefnd verði sett
Páll prestnr
Pálsson sagði,
að stjórnin
breythefð, gjört ráð fyrir að selja nefnd í þetia milli þinga til að undirbúa nauðsynlegar
; að þingið taki fram
mál; þess vegna sýndist sjer ráðlegt að kjó$a ingar á skattalögunum
sem bendingarnú þegar nefnd f málið,
svo að nefnd sú, nokkur aðalatriði í málinu,
er stjórnin setti, gæti haft álit nefndar þess- atriði fyrir tjeða nefnd, svo sem: að öll hin
manntalsbókargjöld
verði af numarar fyrir sjer við starfa sinn.
Hann stakk núverandi
upp á [, manna nefnd, og var hún samþykkt
in, og að f þeirra stað verði lögtekinn
einn
f einu hljóði.
almennur
land skattur,
sem hvíli að einum
þriðjungi á fasteign, og tveim þriðjungum
á
Fyrir kosningu
urðu:
lausafje , að allar undanþágur
undan skattÞorsteinn
Jónsson
. . . með II atkvæð.
gjaldinu
verði látnar hverfa,
að hæfilegur
Jón Sigurðsson
frá Gauti.
10
tekjuskattur
sje lagður
II alla jarðeigendur
Páll prestur Pálsson
10
og peningamenn,
húsaskattur
á öll íbúðarþórður þórðarson
.
9
og geymsluhús
f verzlunarstöðum
landsins,
Hjálmur Pjetursson
6
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og embættisskattur
á þá embættismenn,
sem
hafa full rífleg laun af landsins fje. Og með
því nefndin
verður fremur að hneigjast
að
þeirri skoðun, sem fram kemur í hinni síðarnefndu uppástungu.
leyfir hún sjer að fara
um hana fáum orðum.
Nefndinni
er það fullkomlega
ljóst, að
mesta .nauðsyn
er á, að nema hin fornu
skattalög vor úr gildi, og innleiða önnur ný
skattalög í staðinn.
Mun s~ósk
næsta almenn víðsvegar um landið,
að þetta mætti
komast f kring sem allra fyrst.
En áður en
ráðist er I það stórvirki að semja og innleiða ný skattalög,
er allskostar nauðsynlegt
að fá áreiðanlegar
skýrslur um hin svo nefndu
manntalsbókargjöld,
sem eru skattur,
gjaftollur, lögmannstollur.
konungstiund,
manntalsfiskur og alþingistollur,
hvað mikilli upphæð hver þessi gjaldgrein
fyrir sig hefur
numið árlega um næstliðið 3-5 ára tímabil
að meðaltali, hvert gjöldin hafa runnið o, s.
frv. þvi eins og nefndinni
þykir eðlilegast
(svo sem siðar mun verða fram tekið), að
upphæð hins nýja skattgjalds
verði miðuð við
samanlagða upphæð allra þessara gjalda, eins
þykir henni mjög áríðandi, að þingið fái sem
nákværnastan
kunnugleik
um öll hin núverandi gjöld landsins til opinberra
þarfa, áður
en það fer nokkuð að eiga við að breyta
skattalögunum.
Fyrir því leyfir nefndin sjer
að ráða þinginu til, að skora á landshöfðingjann um, að hann bjóði öllum þeim embættismönnum,
sem undir hann eru gefnir,
llð gefa sem nákvæmastar
skýrslur
um öll
þau gjöld, sem nú eru greidd til opinberra
þarfa, eptir meðaltali um síðastliðin 3-5 ár.
t uppástungum
þeim, sem um er getið
að framan, er ráðið til, að skipuð verði nefnd
manna milli þinga, til að semja frumvarp
til nýrra skattgjaldslaga,
sem lagt verði fyrir
næsta alþingi 1877.
f athugasemdunum
við
fjárlagafrumvarp
það, sem nú er lagt fyrir
þingið, bls. 33, er og gjört ráð fyrir, að þessleiðis nefnd kunni að verða skipuð,
og er
það heppilegt,
að skoðanir
ráðgjafans
og
landsmanna
virðast fara I sömu stefnu, hvað
þetta mál snertir.
Nefndin
verður fyrir sitt
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leyti að vera alveg þeirrar meiningar,
að svo
mikið vandhæfi sje á því, að undirbúa
og
semja ný skattalög fyrir landið, að engin tiItök sjeu um, að þingið geti tekið málið fyrir
til lögskipaðrar
meðferðar,
og leitt það frá
sinni hlið til fullnaðarlykta,
fyr en að undangengnum
þeim undirbúningi,
sem hjer ræðir um. Nefndin verður því að ráða þinginu
til að fallast á, að hin umrædda nefnd verði
sett, og er vitaskuld, að veita verði fje úr
landssjóði
til þess kostnaðar,
sem leiða mun
af störfum nefndarinnar.
Svo þykir og nefndinni mjög vel til fallið, að þingið bendi á þá
menn, sem þvi þættu hæfaslir til þessa starfa.
þar sem nú þannig má gjöra ráð fyrir
því, að hin umrædda nefnd verði skipuð, og
það ef til vill strax að af loknu þessu þingi,
þá virðist nefndinni
það ekki eiga við, eða
mundi verða hagfellt í reyndinni,
að þingið
færi langt út I skattamálið
að þessu sinni.
Nefndin
ætlar sem sje, að ef þingið
nú
kæmi fram með beinar
uppástungur
í málinu, þá mundi það, ef til vill, binda of mjög
hendur sínar gagnvart nefndinni,
og frumvarpi því, er hún semur,
sem gæti valdið
óþægindum
fyrir þingið við meðferð málsins
á síðan.
Á þessu stigi. málsins ætti þingið
- að -nefndartnnar
áliti ekki að fara
lengra en svo, að taka fram hin helztu atriði málsins,
og það að eins sem bendingaratriði fyrir nefndina.
Leyfir nefndin sjer
að benda á hin helztu atriði, er henni þykir þörf á, að komi til umræðu og íhugunar
í nefndinni.
l. Nefndin hefur komizt að þeirri föstu
niðurstöðu,
að hagfelldast
sje, að af nema
öll þau gjöld, sem nefnast einu nafni manntalsbókargjöld,
og sem áður eru upp talin.
Ástæðurnar
fyrir þessu ætlar nefndin að geli
verið sjerhverjum
ljósar, fyrst og fremst það,
að sum þessi gjöld -,
svo sem skatturinn
<ig gjaftollurinn
eru lögð á eplir þeim
grundvallarreglum,
sem að minnsta kosti nú
á tfmum þykja óhafandi, og sem valda mesta
?jöfnuði og ranglæti með tilliti til gjaldanda.
I öðru lagi er það mjög óeðlilegt,
að þau
gjöld, sem eru alveg samkynja,
eru lögð á
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og tekin eptir fjarstæðum
grundvallarreglum,
hvar af leiðir á hinn bóginn, að innheimtan
verður miklum mun margbrotnari
og torveldari; og að hinu leytinu veldur það megnustu
rjettaróvissu
fyrir gjaldþegnana.
hvað mikið
þeir eiga að láta af hendi í hverja gjaldgrein í þetta eða hitt skipti.
Sökum þessa
verða gjöldin ónotalegri og óvinsælli, en þau
I raun rjettri þyrftu og ættu að vera,
2. t stað allra þessara
gjalda ætti að
koma eitt einasta skattgjald,
sem legðist einungis á fasteignir og lausafje landsins.
Ætti
hið nýja skattgjald - að nefndarinnar
áliti að fara eptir efnahag gjaldanda
þannig,
að
ákveðin fiska- eða auratala
sje greidd
af
hverju fasteignarog lausafjárhundraði,
sem
maður
á eða hefur undir hendi.
Nefndin
vogar ekki að koma fram með neinar ákveðnar uppástungur
um það, , hverju hlutfalli skattgjaldið
ætti að hvíla á fasteign,
gagnvart lausafje,
því að nefndarinnar
áliti
verður eigi sagt neitt um þetta atriði fyr en
að tengaum
þeim skýrslum,
sem að framan
er getið, og eptir að búið er nákvæmlega
að
rannsaka,
hver gjöld nú hvlla á þessum
gjaldstofnum,
hvorum um sig. En svo mikið
leyfir nefndin sjer að segja, að bæði sökum
þess hvað jarðræktin
er komin skammt á
leið hjer hjá oss, og svo líka hins vegar, að
fasteignir
hjer á landi eru yfir höfuð að tala
arðlítil eign, í samanburði
við fasteignir erlendis, þá mun eigi tjá að leggja nema að
eins mjög vægan skatt á jarðir,
sizt að svo
stöddu.
Og þó að á lausarjenu
hvíli nú sem
stendur býsna há gjöld önnur en skattgjöld,
mun það þó - að ætlun nefndarinnarge la enn borið nokkru þyngra skattgjald
en
fasteignir.
3. Eins og áður er fram tekið, ætlar
nefndin,
að upphæð skattsins
eigi að fara
eptir upphæð allra hinna
núverandi
manntalsbókargjalda
samanlagðra.
Að vísu er
nefndinni
það ljóst, að gjöld þessi koma á
stundum
mjög þungt niður á gjaldendur
einkum
á hina efnaminni
en það má
ætla, að þetta eigi fremur rót sína í þeim
mörgu og margbreytilegu
undanþágum
undan

gjöldunum, og því, hvað sum þeirra, - t. a. m,
skatturinn
leggjast
ójafnt á gjaldendur,
heldur en hinu, að gjöldin sjeu of há í raun
og veru.
Þegar nú gjaldið
væri haganlega
á lagt og með meiri jMnuði,
og allar undanþágur undan gjaldinu af numdar, þá mundi
gjaldið leggjast miklum
mun ljettar á hvern
einstakan gjaldþegn.
og naumast verða nokkrnm of þungbært.
Hjer her og á það að IHa,
að ætti að far. að lækka skattgjaldið
frá því
sem nú er, þá þyrrti þegar að leggja á aukatolla til að fylla það skarð, sem kæmi í tekjur landssjóðsins
við skattarýrnunina.
4. það er alkunnugt,
að ýmsar stjettir
og ýmsar fasteiguir eru undanþegnar
flestum
gjöldum til opinberra
þarfa,
og eiga flestar
þær undanþágur
kyn silt að rekja til þeirra
tíma, þegar kátölskan
sat í öndvegi hjer á
landi, og kJerkastjettin
inn leiddi ýmsan ójöfnuð og ranglæti
i skjóli kirkjunnar.
það
er nú hvorltveggja,
að þessar
undanþágur
hafa jafnan verið óþokkasælar,
enda eru þær
ósamboðnar
þessara
tíma frelsis- og jafnrjettishugmyndum.
Að nefndarinnar
áliti eiga
hin nýju skattalög
að byggjast
á þeirri aðalgrundvallarreglu,
sð skattgjaldið
komi, sem
jafnast niður á þá gjaldstofna,
sem það hvílir
á, og að enginn
hluti þessara
gjaldstofna
komist
undan gjaldskyldunni.
Það er vitaskuld, að þeir embættismenn,
sem nú eru í
embættum,
og sem kunna
að missa , af
tekjum sínum við það, að undanþágumar
eru
af numdar,
hljóta að fá það bælt úr landssjóði, allt svo lengi þeir
eru í sama embætti.
5. Í'að hefur jafnan
þótt hinn versti
og viðsjálasti annmarki
á skattalögum
vorum, að sum gjöldin - svo sem skatturinn
og jafnvel
gjaftollurinn
- koma jafnþungt
niður á bjargálnamanninn
sem auðmanninn,
og þess munu jafnvel dæmi, að fátækur maður hefur goldið meira til opinberra
þarfa en
ríkismaðurion.
Svo er 1. a. m. um jarðeigandann, sem máske á fleiri hundruð bundraða f jörðum,
og penlngamannínn,
sem á
svo tugum þúsunda skiptir á vöxtum, að þeir
gjalda, ef til "ill, minna til opinberra
þarfa,
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en bóndi, sem á I vök að verjast fyrir skuldum og ómegð.
Úr þessum ójöfnuði
verður
naumast bætt til hlítar, nema með þvi einu
móti, að leggja hæfilegan
tekjuskatt
á þá
jarðeigendur
og peningamenn,
sem hara
nokkrar töluverðar
tekjur af eignum sínum.
f annan stað vill nefndin ráða þinginu tii að
stinga
upp á húsaskatti
á öll íbúðar- og
geymsluhús
f verzlunarstöðum
landsins.
það
er semsje alkunnugt,
að flest þessi hús eru
eign erlendra
kaupmanna,
sem hafa hjer
arðsaman atvinnuveg,
en gjalda lítið sem
ekkert til opinberra þarfa.
Virðist allskostar
rjettlátt, að hið nýja skaltgjald nái einnig til
þessara manna
eptir hæfilegum mælikvarða.
Og hvað þau hús sjer í lagi snertir,
sem
eru eign innlendra
manna, eða búsettra hjer
á landi, þá virðist sanngjarnt,
að skattskyldan nái einnig til þeirra, því það er almennt
viðurkennt,
að þau hús sjeu í öllu tilliti eins
góð og arðsöm eign, eins og jarðir, einkum
sjeu þau tryggð fyrir eldsvoða.
Og loks vill
nefndin ráða til, að lagður sje hæfilegur embættisskaltur
á þá embættismenn,
sem eru
full-ríflega
launaðir
af landsins
fje.
það
vakir semsje fyrir nefndinni,
að hver einstakur meðlimur þjóðfjelagsins
eigi að bera
byrðir þess eptir kröptum
og kringumstæðum. Og því skyldu embættismennirnir
ekki
eiga að gjöra það líka, þegar þeir eru Iþeim
kringumstæðum,
og þannig launaðir, að þeir
geta það?
Samkvæmt þessu leyfir nefndin sjer að
ráða til:
1. Að þingið veiti samþykki
sitt til þess,
að 3 manna nefnd verði sett milli þinga,
til að semja frumvarp til nýrra
skattgjaldslaga,
er lagt verði fyrir alþingi
1877 .
Og að þingið veiti fje til þess
kostnaðar,
er leiðir af störfum tjeðrar
nefndar.
2. Að þingið skori á landshöfðingjann
um,
að hann bjóði embættismönnum
landsins, eins geisUegum sem verzlegum, að
láta nefndinni
f tje nákvæmar skýrslur
um öll þau gjöld til opinberra
þarfa,
sem nú hvíla á fasteignum
og lausafjc
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landsins,
eptir meðaltali
um næstllðin
3-5 ár. Og sömuleiðis sje sýslumönnum boðið, að -gefa eptirrit af mannlalsbókunum fyrir sama tímabil.
2. Að þingið laki fram sem bendingaratI'iði fyrir nefnd þá, sem að ofan ræðir
um:
a, að öll hin núverandi
manntalsbókargjöld, svo sem skattur, gjaftollur, lögmannstollur,
konungstíund, manntalsfiskur og afþingistollur
sjeu af numin, og I þeirra stað sje leitt i lög eitt
einasta skattgjald,
sem leggist á fasteignir og tlundbært
lausafje.
b, að allar undanþágur
undan skattgjaldinu sjeu upp hafðar
og úr lögum
numdar.
e, að tekjuskattur
sje lagður á þá jarðeigendur og pentngamenn,
sem hafa
ákveðna upphæð I árstekjur af eignum sinum;
húsaskattur á öll íbúðarog geymsluhús
i verzlunarstöðum
landsins;
embættisskattur
á þá embættismenn,
sem eru full - ríflega
launaðir.
Jón Sigurðsson,
Páll Pálsson,
form. og framsögum.
skrifari.
þorsteinn
Jónsson.
þórður Þórðarson.
Hjálmur Pjetursson.

2.
UPPÁSTUNGA
til þings-ályktunar
f skattamálinu
inni).

(frá nefnd-

1. Í'ínglð veilir samþykki silt til, að skipuð
verði 3 manna nefnd til að semja frumvarp til nýrra skattgjaldslaga,
er lagt verði
fyrir alþingi 1877, og að nefndinni verði
fengið i hendur til afnota og eptirsjónar,
álitsskjal nefndar þeirrar,
er neðri deild
þingsins setti til að rannsaka málið,
og
þær bænarskrár,
sem álitsskjalið
er á
byggt.
2. Þingið· skorar á landshöfðingja,
að bann
bjóði embættismönnum
landsins,
að láta

nefndinni
í tje nákvæmar skýrslur um öll
þau gjöld til opinberra
þarfa,
sem nú
hvíla á fasteign og lausafje eptir meðaltali um síðastliðin
[) ár.
Sjer í lagi sje
sýslumönnum
boðið að senda nefndinni
útdrætti úr manntalsbökum
sýslnanna nm
sama tímabil,
og umboðsmönnum
nákvæmar skýrslur um atgjöld af þjóðeignum landsins.

Á 44. fundi neðri þiogdeildarinnar,
19.
dag ágústmánaðar
skýrði forseti frá, að hann
hefði fengið frá nefndinni
í skattamálinu
uppástungu
til þings-ályktunar
í þvi máli, og
Ijet út býta henni meðal þingdeildarmanna.
Á næsta fundi, daginn eptir, var ákveðið eptir
uppástungu
forseta
að hafa eina umræðu
um málið.

EIN UMRÆÐA
f neðri deild alþingis.
Á 46. fundi neðri deildar alþingis,
21.
dag ágústmánaðar.
kom samkvæmt dagskránni
til einnar umræðu uppástunga til ályktunar
um skattamálið.
Framsögumaður
(Jón Sigurðsson)
sagði,
að, eins og þingmönnum
væri kunnugt, hefðu
komið tvær uppástungur
til þingsins um þetta
mál, nefnd hefði verið kosin í það, og álitsskjal hennar hefði legið frammi fyrir þingdeildinni um hríð.
Nefndin væri komin að
þeirri niðurstöðu
að ráða til þings-ályktunar
samkvæmt
1. og 2. tölulið í niðurlagi nefndarálitsins,
Nefndin hefði "ið meðferð þessa
máls haft sjerstaklegt
tillit til þess, sem
stendur
í athugasemdunum
við 15. grein
frumvarps
stjórnnrinnar til fjárlaga (bls. 33),
og hefði nefndin fallizt á, að það ætti eigi
einungis við, heldur væri jafnvel nauðsynlegt,
að þingið lýsti yfir, að það (jellist á þá ráðstöfun stjórnarinnar,
sem
þar er vikið á,
að setja nefnd f skattamálið
milli þinga, enda
hefði þingið í fjárlögunum
veitt fjeð til þess,
að pessí pefnd yrði sett.
Hið annað atriði

í þings-ályktuninni
væri það, að þi ngið skoraði á landshöfðinga,
að útvega allar nauðsynlegar
skýrslur
um opinbera
skatta og
gjöld, og hvað annað, sem málinu getur verið til upplýsingar,
því nema því að eins, að
þær skýrslur
sjeu fengnar,
yrði lítið unnið
að málinu.
Nefndin efaðist að vísu eigi um,
að það væri landshöfðinga
ljóst,
að skattanefndin að öðrum kosti ekkert gæti aðhafst,
en eigi að síður befði hún álitið það vel
ti\fallið, að einnig þingdeildiu
sjálf ljeti i ljósi,
að æskilegt væri að halda fram þessari tillögn.
þessu næst kvaðst hann vilja drepa á,
hverjar skýrslur væru nauðsynlegar,
og taldi
hann þá f fyrsta lagi útdrátt úr manntalsbókum sýslnanna
nefndinni órnissanlegar.
Hann
sagði,
að eptir þvi, sem sjer væri kunnugt,
mundu engar opinberar
skýrslar vera til um
skatt og gjaftoll yngri heldur en frá 1840,
en þær væru of gamlar, til þess að þær yrðu
lagðar
til grundvallar,
þegar fara ætti að
reikna út skatt og /!jaftoll af öllu landinu.
i öðru lagi væri nauðsynlegt, að skattanefndin fengi i hendur
áreiðanlegar
skýrslur
um
allar þær jarðir, sem hafa tlnndarfrelal;
þetta
ætti sjer stað um allt land,
og væri mjög
mismunandi,
sumar jarðir væru alveg undanþegnar tiund,
af sumum
gyldist að eins 1
2 eða 3 tíundir.
t þriðja lagi vildi hann
nefna skýrslur um gjaldfrelsi embættismanna
og annara
t. d. hreppstjóra,
sem nú væru
undanþegnir
skatti
og gjaftolli
og einnig
ekkjur embættismanna.
Og skyldi nefndinni
falið á hendur að gjöra uppástungur
til breytingar á gjaldmáta af opinberum eignum, hlyti
nauðsynlega
að leggja fyrir hana skýrslur frá
öllum
umboðsmönnum
um gjaldmátann
á
þessum jörðum.
það væri reyndar salt, að
fjárlaganefndinni
hefði verið fengnar skýrslur frá landshöfðinga
hjer að lútandi, en eigi
að siður væru nýjar og nákvæmari
skýrslur
nauðsynlegar.
Það væru jafnvel fleiri skýrslur, er nauðsynlegt
væri að nefndin fengi f
hendur,
en hann skyldi eigi fara frekara út
í að greina þær til.
En hvað snerti málefnið sjálft, þ. e. hverjar breytingar
væru nauðsynlegar á skattalögunum,
þá hefði nefndin
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í áliti sinu komizl að þeirri niðurstöðu,
að
nauðsynlegt
væri, að öll manntalsbókargjöld
yrðu af numin,
og í þeirra stað leitt í lög
eitt einasta skattgjald, sem legðist á fasteignir
og tiundbært lausafje, einnig að allar undanþágur undaa skattgjaldi sjeu upphafðar.
og að
tekjuskattur
sje lagður
á jarðeigendur
og
peningamenn
þá, sem hefðu ákveðna upphæð f árstekjur
af eignum sinum;
búsaskattur á öll íbúðar- og geimeluhús
i verzlunarstöðum
landsins;
embæUisskattur
á þá
embættismenn,
sem væru full ríflega launaðir.
þetta væri tekið fram hjá nefndinni,
sem hendlngaratrlðl
fyrir bina tilvonandi
skallanefnd,
en eigi til þess að þingið greiddi
atkvæði um hvert þessara atriða út af fyrir
sig.
Engu að siður ætti það þó vel við, að
þingmenn
Ijetu í ljósi állt sitt um þetta.
Landshöfðingi sagði, að nefndinni hefði
að sínu áliti tekizt að leysa mjög vel af hendi
ætlunarverk
sitt, og kvaðst
hann nefndinni
alveg samdóma Um, að hún á þessu stigi
málsins - þar sem hún hefði komizt að sömu
niðurstöðu
og stjórnin
á 33. bls. athugasemdanna,
að sett yrði nefnd og málið lagt
fyrir álþingi 1877 - hefði tekið fram hin
helztu atriði.
Skyldi hann fyrir sitt leyti
skýra stuttlega skoðun slna á atriðunum,
án
þess þó að fara lengra út í málið.
i fyrsta
lagi kvaðst hann samdóma um, að nauðsynlegt væri að útvega nákvæmar
skýrslur um
öll gjöld i opinberar
þarfir fyrir síðastliðin 5
og að öllum embættlsmönnum
yrði á lagt
að láta allar skýrslur
nefndinni
í tje, svo
sem framsögumal'lur
hefði talið upp, og þvi
tjellist hann á 2. tölulið.
þar sem skattagjðldin væru greidd
eptir álna- og fiska tali,
þá hlyti verðlagsskráin
að hafa áhrif á hina
árlegu upphæð gjaldsins,
en hjer skyldi hann
eigi tata út {það,
nefndin
yrði að tljá um
að íhuga þetta sem nákvæmast.
Etið fyrsta
bendlngaratriðl,
sem miðaði við 2. og 3.
tölulið nefndarálítslns,
gengi f sömu stefnu
og bendingar
stjórnarinnar,
og sama væri að
ségjá Um bendingu
þá, að hið nýja skattgjald yrði að leggja
á fasteign
og lausafje
landsins, og væri hann samdóma um, að til

at,

þess að ákveða,
í hvaða hlutfalli skatturinn
ætti að koma niður á fasteign
og lausafje,
yrði að við hafa allar skýrslur.
Með tilliti
til 3. tölul. í nefndarálitinu
kvaðst hann alveg samdóma,
en skyldi geta þess, að eitt
meðal þeirra atriða,
sem ætti að taka til íhugunar,
væri það, hvort eigi frá landssjóðsins og gjaldþegnanna
hálfu væri haganlegt
að breyta gjaldmátanum
i peninga i staðinn
fyrir gjaldmátann
I landaurum, sem við gengist,
og sem mjög væri óhagkvæmur
frá sjónarmiði landssjéðsíns,
þvi gjaldmálánum
væri
það að kenna,
að gjöldin
heimtuðust
svo
seint, að jafnan yrði að telja þau með eptirstöðvum í ársreikningunum,
en þegar spurningin væri rannsökuð
í heild sinni, Ijeki enginn efi á, að þessi
gjaldmátt
einnig væri
gjaldþegnunum
til miklu meiri skaða heldur
en hags.
þess vegna ætti að fela skattanefndinni á hendur að stinga upp á endurbótum,
og ef henni þættu nauðsynlegar
bráðabyrgðaráðstafanir,
að til taka nokkra fáa landaura,
sem ætti að við hafa fyrst nm sinn.
Að
öðru leyti hefði breyting
þessi eigi einungis
tillit til skattgjaldsins,
heldur mundi
hún
koma því til leiðar, að verslun landsins tæki
skiptum í aðra aðalátt, svo að hún frá túskverzlun breyttist
í verzlun á móti borgun í
reiðum peningum,
svo sem hagaði til í öllum öðrum löndum, sem stæðu á hinu sama
menntullarstigi
og Íslendingar.
Breytingin
á gjaldmáta
skattgjaldanna
mundi styðja að
þessu,
og væri
þá fetað eitt hið mest
varðandi
framfarastig
,
og
undirstaðan
lögð undir
frekari
framfarir.
Viðvíkjaudi
stall. b í 3. niðurlagsatriði
nefndarálltslns
kvaðst hann einnig samdóma
um, að nauðsynlegt væri að nema úr lögum allar undanþágur,
en það væri vitaskuld, að þeir embættismenn,
sem nú "æru í embættum ,fengju
bælt úr landssjóði
það, er þeir misstu í; en
að hans áliti nægðu eigi persónulegar
skaðabætur, heldur yrði einnig að leggja fasteignunum nokkuð fyrir rýrnun verðsins,
þegar
þær yrðu háðar skattgjaldinu,
þvi þó undanþágan upprunalega
kynni að hafa verið gefin
að ástæðulausu,
þá hefði undanþága
þessi
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með tímanum þó eigi að siður haft áhrif á t hefði sýnt.
Að bans áliti mætti leggja jarðaverðlag jarðarinnar;
jarðeigandinn
hefði því i bókina seinustu til grundvallar,
ef að eins
borgað hana þeim mun dýrara, og tapaði því væri geflnn
kostur á að koma fram öllum
þessu verði, er eigi yrði honum veitt end- mótbárum gegn þeim dýrleika jarðanna, sem
urgjald,
og skírskotaði
hann
til 50. gr. settur væri í bókinni,
og sýslunefndin
stðan
stjórnarskrárinnar.
Hvað snerti slaflið c I í hverri sýslu látin skera úr, eins og bent
3. nlðurlagsatriðlnu,
kvaðst hann nefndinni
væri á r athugasemd
bls. 34.
Og mundi
samdóma
um að leggja skatt á íbúðarhús,
víst óhætt að fela þetta sýsluoefndunum
á
geymsluhús
o. s. frv. I kaupstöðum
og verzl- hendur, eptir að þær hefðu sjálfar rannsakunarstöðum
landsins;
enn fremur væri hann að mótbárurnar,
því þó að sýslunefndinni
i princlpinu
alveg nefndinni samdóma um að eigi fyndist ástæða til, að fyrirskipa nýtt mat,
innleiða hæfilegan tekjuskatt, og skoðaði hann þá skyldi það samt eigi að síður leyft þeim,
embættisskatt
þann, er nefndin benti á, sem sem hlut ættu að máli, að krefjast þess, að
tekjuskatt,
en hann yrði að byggjast á rjett- jörðin væri metin á ný, með þvi móti að eiglátum rökum, bæði ef hann skyldi skoðast
andi greiddi sjálfur kostnaðinn
við matið, ef
sjer, og eins sjeður í sambandi við fasteignardýrleiki jarðarinnar
þá eigi yrði færður niður
og lausafjárskatt.
það væri rjett að leggja að minnsta kosti um 1/10 part við það, sem
bann á I vissu hlutfalli, en mjög væri örð- hún áður var, en þá væri einnig gefið, að
ugt að skipa fyrir um hið rjetta hlutfall. Að virðingin yrði eigi heimtuð
að ástæðulausu.
öðru leyti kvaðst hann alveg samdóma um, að Matsgjörðirnar
skyldu slðan sendar nefndinni,
þetta atriði yrði falið nefndinni á hendur til til þess
hún gæti samið lagafrumvarp
Hm
íhugunar.
þó að nefndin hefði eigi þegar endurskoðun
á matinu, þvi það væri sjálfsagt,
tekið það fram, vonaðist hann þó til, að hún að alþingi ætti fullnaðaratkvæði
um það. Að
væri samdóma
stjórninni
um, að það væri svo búnu vildi hann mæla með þeirri aðferð
einnig
ætlunarverk
skattanefndarinnar
að við endurskoðun
jarðabókarinnar,
er hann
rannsaka
spurninguna
um gjaldheimtu,
o~ befði nú skýrt frá;
hinn undirbúningurinn
hvernig
ákveða
skyldi
laun
gjaldheimtuað láta allar jarðir virða á ný, tæki bæði mikmanna.
Nýtt fyrirkomulag
skatlamálanna
inn tíma og mikinn kostnað,
og mundi þó
gæti eigi verið án ábrifa á þessa spurningu,
varla leiða til meiri jafnaðar en næðist með
sjá athugasemdir
stjórnarinnar
við fjárlögin
binu mótinu.
þó gjört væri ráð fyrir í tilbls. 33.
Hvað snerti athugasemd
þá, sem skipun I.aprll 186 t, að endurskoðunina
bæri
deildin befði vísað til skattamálsins,
viðvlkj- eigi fyr að hendi en t 882,
þá væri þetta
andi því, hversu nauðsynlegt
væri að endursjálfsagt eigi þvi til tálmunar,
að löggjafarskoða jarðabókina,
þá kvaðst bann þeirrar
valdið gæti komlat að annari niðurstöðu
á
skoðunar,
að þessi endurskoðun
væri bæði tímabilinu sem liði, en umboðsstjórnin
gæti
æskileg og nauðsynleg;
og undirbúningur
sá, eigi upp á sitt eindæmi,
eigi heldur þótt
sem þar að lyti, ætti annaðhvort
að byggjast
skorað væri á hana af þinginu,
framkvæmt
á nýrri matsgjörð,
eða þá skyldi setja fastar þetta,
þvi til þess þyrfti konungsúrskurð.
reglur, sem gæfu öllum eigendum kost á inn- Sjerstakleg
lög þyrftu eigi til þess, að undiran tiltekins frests að koma fram með mót- búa endurskoðun,
beldur nægi, að þingið sje
bárur
sinar gegn jarðabókinni
af 1861, og stjórninni
samdóma um undirbúningsaðferðskyldi síðan úr þeim skorið.
t fjárlaga- ina. þel!s vegna væri þinginu geflð tækifærl
frumvarpinu
væri bent á þennan
undirtil þess að láta í ljósi álit sitt viðvlkjandi
búningsmáta
sem kostnaðarminni,
og væri undirbúningsaðferðinni,
sem hann nú hefði
hann
þó
eins áreiðanlegur,
þar
sem rætt.
Hann kvaðst eigi bafa neitt á móti, að
matsgjörðin
aptur á móti befði margskonar
skattanefndinni
yrði falið á hendur, að íhuga
örðugleika
í för með sjer, eins og reynslan I byggingnrskilmála
á eignum
landssjéðslns,
I
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hvernig haga skyldi umboðsstjórn á þeim,
og ætlaði hann að mæla með því, að þetta
yrði tekið fram í erindisbrjefi nefndarinnar.
Guðmundur Einarsson sagði, að mál
þetta væri mjög umfangsmikið og vandhugað. Hann kvaðst vilja láta álit sitt I ljósi
með fám orðum. f nefndarálitinu 3. stall. a
væri stungið upp á, að í stað núverandi
manntalsbókargjalda kæmi eitt einasta skattgjald, sem lagt væri bæði á fasteign og tfundbært lausafje, og í 3. stall. e væri tekjuskattur lagður á jarðeigendur.
Þetta þyrfti
nákvæmlega að athugast, því að þá yrði tvöfaldur eða jafnvel þrefaldur skattur lagður á
jarðeigendur.
En sllkt áliti hann ekki vel
hugsað, og sin skoðun væri sú, að úr þvi
leggja ætti skatt á afgjöld af jörðum, þá ætti
ekki að leggja skatt á hundraðatal þeirra til
landssjóðs.
Landshöfðinginn
hefði tekið
fram, að hann vildi, að öll gjöld yrðu lögákveðin I peningum, en ekki í landanrum.
En þessu kvaðst hann engan veginn geta
verið samdóma, því að búendur ættu mjög
erfitt og sumstaðar jafnvel ómögulegt með að
greiða gjöld f peningum, í stað landaura.
Landauragjaldið væri, ef til vildi, erfiðara
fyrir innheimtumenn
en peningagjald, en
það mætti eigi ráða úrslitum; og auk þess
gæti þetta orðið skaði fyrir landssjóðinn.
Búandi gæti komizt f hrein vandræði, ef hann
mælti eigi gjalda í öðru en peningum;
það
væri kunnugt, að kaupmenn Ijetu nauðugír
peninga til búanda.
Landshöfðinginn hefði
álitið, að endurgjalda ætti undanþágur undan skattgjaldi, þótt undanþágur væru af numdar, "eins og farið væri fram á f nefndarálitinu 3. stafi. b, þá kvaðst hann álita endurgjald fyrir þær óþarft.
Meining landshöfðingja um jarðamatið hefði sjer eigi orðið vel
ljós af orðum hans.
En að þvi, sem sjer
hefði skilizt, yrði sú aðferð, er hann hefði
bent á, miklu kostnaðarminni og auðveldari;
en sjer væri efasamt, hvort þetta leiddi til
nokkurs góðs; annars kvaðst hann gjöra mjög
IILið úr jarðamatinu sem grundvelli fyrir skattgjaldi, og þótt nýtt jarðamat væri gjört, þá

mundi jafnan koma einn galli r annars stað,
er leiðrjettur kynni að verða.
Framsögumaður
sagði, að sjer þætti
gleðilegt, að hara heyrt landshöfðingja vera
sjer samdóma I aðalatriðum málsins. Landshöfðingi hefði álitið heppilegt, að innleitt
yrði, að greiða gjöld I peningum; og væri
hann honum samdóma um, að þetta væri í
sjálfu sjer gott, og gæti orðið hagur fyrir
landssjóð og gjaldendur; en það væri athugavert, hvort ákvörðun um þetta ætti að takast
upp f hin nýju skattalög. það væri efasamt,
hvort gjaldþegnarnir
yrðu skyldaðir til að
greiða gjöld til hins opinbera I þeim aurum,
sem ekki fengjust f landinu sjálfu, og ekki
er vissa fyrir, að til sjeu f þvi; en öllum er
það kunnugt, að hvorki eru silfurnámur nje
peningaslátta til hjer á landi. það væri ísjárvert, að skylda gjaldendur til að borga gjöld
með þvi, sem þeir, ef til vill, eigi ættu til.
En hann kvaðst samdóma landshöfðingja um,
að ekki nema vissar landaurategundir ættu
að vera gjaldgengar í opinber gjöld, en eigi
allar þær vörutegundir, sem standa f verðlagsskránum,
en þetta atriði ættí rjettilega
að fela skattanefndinni til íhugunar.
En um
það gæti hann ekki verið landshöfðingjanum
samdóma, að endurgjald ætti að koma fyrir
undanþágur undan skattgjaldinu, nema að
eins til þeirra embættismanna,
er nú lifðu,
svo að þeir misstu einskis í af launum sínum. Að sinu áliti ættu að nemast úr gildi
sem allrafyrst allar undanþágur undan opinberum gjöldum, t. d. fyrir presta, því það
væri hinn mesti ójöfnuður, að þótt prestar
hafi svo og svo stórt bú, þá gjaldi þeir eigi
neitt til opinberra þarfa, sem teljandi sje,
nema til fátækra. þetta gæti munað presta
og aðra embættismenn, er svo stæði á fyrir,
nokkru, en þeir yrðu að þola það án endurgjalds. þá hefði landshöfðinginn
minnzt
á endurskoðun jarðabókarinnar.
það atriði
hefði komið til tals í nefndinni,
og væri
þaðan sprottin sú uppástunga nefndarinnar,
sem kom til umræðu fyrir nokkrum dögum
síðan, að endurskoðun jarðamatsins væri sett
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í samband
við skaltamálíð.
En það væri
nauðsynlegt,
að útvega nú þegar skýrslur og
skýringar
um galla jarðamatsins ; þvi það
mundi
mega telja víst, að margir gallar
mundu finnast á því víðs vegar um tand. En
að öðru leyti kvaðst hann álíta, að það spursmál, hvort leggja ælli skattinn á hundraðatal jarðanna
eða afgjöld þeirra, heyrði beinHnis undir skattanefndina.
Ilugsazt gæti, að
svo miklir gallar fyndust á jarðamalinu,
að
skattar 'yrðu ekki byggðir á því, og að ál iti
nefndarinnar
væru þeir miklir.
Sú væri skoðun margra skynsamra
manna á landinu,
að
ómögulegt væri að búa til óyggjandi jarðamat, og að annað væri miklu heppilegra
að
byggja skalla á, þ. e. á jarðarafgjöldum.
I'elta væri svo mikið vandamál,
að eigi væri
vert, að fara lengra út I það að sinni,
en
fela það skattanefndinní.
þingmaður
Dalamanna hefði sagt, að skattur yrði tvöfaldur
eða þrefaldur á jarðeigendum
epLir nefndarálitinu ; en þótt þetta sýndist svo í fyrsta áliti,
þá reyndist það ekki alls kostar rjett, er betur væri að gáð.
Hann kvaðst vilja skýra
þetta með dæmi.
Maður einn á 20 hundr.
jörð; aígjald af henni
er 120 álnir I landskuld, og allar 4 tíundir eða 24 álnir, sem
renna til hins opinbera. Nú er það athugandi, að
hvort
sem eigandi hefur fengið jörðina að
arfi, gjöf eða sölum, þá hefur hann eignazt
hana með þeirri kvöð eða [skyldu, að greiða
af henni 24 ál. til hins opinbera,
og getur
þvi eigi álltizt,
að sú kvöð hvíli á honum
persónulega,
heldur á jörðunni.
Hafi því
eigandi
gefið meira fyrir jörðina,
en sem
svarar því aígjaldl, sem hann fær af henni,
auk tíundanna,
þá hefur hann ofborgað jörðina, og verður eigi vlð því sjeð.
Þessi skattur hvílir því eigi á jarðeigandanum,
heldur
fylgdi hann jörðinni sem kvöð, er hann eignaðist hana með. En þegar á að svara tekjuskatti,
þá el' það skattur, sem hvllir beinlínis á eig3D1.1a, og sem er persónulegur
fyrir hann.
þá tók hann annað dæmi.
Tvær jarðir væru
til kaups,
hvortveggja
20 hndr. jörð,
og
jafnar að gæðum.
Nú væri prestskylda
á
annari, en ekki á hinni.
Þá gæfi kaupandi
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sjálfsagt þeim mun minna
fyrir þá jörðina,
sem þessi prestskylda
hvrIdi á, heldur en
hina, sem prestskyldinni
svaraði.
Guðmundur
Einarsson
sagði, að hann
vildi að eins minnast á það, sem þingmaður
l'ingeyinga
hefði sagt, að prestar ættu ekkert endurgjald
að fá, þótt undanþágur
undan
skattgjaldi væru af numdar; en hann bað þess
gætt, að þetta væri þó ein grein af tekjum
presta,
og mælti ekki taka það af þeim án
annars endurgjalds
í staðinn,
sízt af þeim,
er nú sætu í embættum.
Ef menn viðurkenndu, að flestir prestar hefðu svo lág la.un,
að flest embætti
þeirra væru eigi lífvænleg,
þá mættu menn eigi rýra þau.
Dæmi þingmannsins hefði verið svo margbrotið,
að sjer
hefði ekki verið unnt, að skilja I röksemdaleiðslu hans.
Einfaldast væri, að vera ekki
að fást við jarðarhundruðin.
Sá mælikvarði
yrði ávallt ósanngjarn.
Það eina rjetta væri,
að byggja á jarðaafgjöldum
en ekki jarðahundruðunum
tekjuskattinn,
og hafa engan
landsskall á fasteignum.
Grímur Thomsen sagði, að mál þetta
væri mjög flókið
og óglöggt,
en þar eð
nefndin sjálf óskaði að heyra skoðanir manna,
vildi hann leyfa sjer fáeinar
athugasemdir.
Ilann kvaðst vera landshöfðingjanum
samdóma
um, að nefndin
hefði
leyst starfa sinn vel
af hendi, en þó áliti hann, að nokkrum atriðum væri sleppt,
er takast yrðu til athuglinar.
Fyrir utan manntalsbókargjöld,
er
ættu að vera af numin,
er nýr landsskattur
væri á lagður, væri eitt gjald, er nærri stæði,
og nefndin eigi hefði nefnt; það væri dagsverkið.
Allir vissu, hvernig það væri undir
komið.
Þeir yrðu að gjalda dagsverk, sem
tíund uðu undir I) hundruðum.
Vjer skyldum
ímynda oss, að einn skattur væri á lagður,
og að öll manntalsbókargjöld
væru af numiu; en þá yrði þetta gjald, dagsverkið, eptir
á öllum þeim, er svo væru fátækir, að þeir
gætu eigi tíunduð meira en I) hndr., og væri
þessum fátæklingum
þá auðsjáaulega
íþyngt
með þessu gjaldi.
þetta væri því auðsjáanlega ekki óþörf bending fyrir skattanetndína,
svo að dagsverkið yrði einnig numið úr lög-
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um. En prestar mæltu sjálfsagt ekki missa
neins í við það.
það yrði að bæla þeim
það upp með öðru.
Ef dagsverkið
hvíldi
eptir sem áður á hlutaðeigendum,
þá yrði
einmitt þeim íþyngt, er þYl'ftu sinna muna
með, og sízt væru færir um gjöld,
En þó
væri sjálfsagt, að þessir menn gyldu eitthvað
til hins opinbera.
Ilnnn Ii. vaðst vera samdóma þingmanni Dalamanna
um 3. staflið a,
um skatt á fasteignir,
og einnig um tekjuskattinn undir staflið e. t 3. staflið a væri
gjört ráð fyrir einu einasta skattgjald],
sem
legðist á fasteign og tíundbært lausafje ; hann
kvaðst eigi fá betur sjeð, en að með þessu
yrði tvöfaldur skattur lagður á jarðeigendur,
fyrst eptir dýrleika jarðanna,
á hvert hundrað, því næst á tlundarhært
lausaíje,
sem, ef
til vildi, væri hvað beztur mælikvarði fyrir
gæðum jarðarinnar.
Í'að , að jörðin framfleytti
svo og S\'O miklu lausafje, væri gæðum hennar að þakka; eins og hið gagnstæða
væri því
að kenna, að jörðin væri ljeleg til ábúðar.
Þriðji skatturinn
á jarðeigendur
væri tekjuskatturinn,
er nefndur væri undir staflið e;
og þá væri skattur
á jarðeigendur
að sínu
áliti orðinn þrefaldur.
Í'ingrnaður
I'ingeyinga hefði tekið dæmi máli sínu til sönnunar; en það mundi hafa verið bundið
misskilningi
hjá honum,
því að dæmið hefðí
sannað, að verið gæti, að jarðeigandinn
slyppi
undan gjaldinu, en það hefði hann ekki hrakið með dæminu, að gjaldið hvíldi á jörðinni.
••Ef jeg byggi öðrum jörð», sagði hann, .og
þessi gjaldkvöð hvílir á henni, þá er sjálfsagt, að jeg fæ þeim mun minna afgjald af
henni, sem þessu svarar.
Af þessu má sjá,
að þetta gjald hvílir óbeinlínis á jarðeigandanum-. En þegar eigandinn fengi minna afgjald af jörð sinni, en hann fengi, ef hún
væri kvaðafrí, þá hvíldi auðsjáanlega
gjaldið
á jörðinni.
Þess minni kvaðir, sem hvíldu
á jörðinni, þess betri eign væri f henni, og
því meira aígjald fengist af henni.
þá væri eitt atriði enn arhugunarvert,
nefnilega um embættisskattinn.
Hann væri
eins konar tekjuskattur.
Og af þvi að embættlsskatturian
að sinu áliti væri sama eðlis

og tekjuskatturinn,
þá vildi hann stinga upp
á, að embætlísskaUurinn
væri tekinn undir
tekjuskattinn.
En eitt atriði vildi hann benda
nefndinni á, þ. e. að útvegaðar yrðu skýrslur yfir hlunnindajarðir
landsins, svo sem varpjarðir, selaveiðajarðir,
afbrag ðs-sjávarútvegs[arðlr,
fjárjarðir
o. íl.
Eptir því sem til
hagaði hjá oss, væru þess konar jarðir, ef til
vildi, einna helzt færar um að bera sjerstakt
skattgjald.
Flestar hinar jarðirnar
hefðu nóg
gjöld að bera.
Landshöfðinginn
hefði gelið þess, að
æskilegt væri, að lögleitt yrði, að öll opinber
gjöld yrðu greidd í peningum,
Þetta væri
eðlileg ósk; en henni yrði fyrst um sinn ekki
komið við hjer á landi, því hjer væru hvorki
málmnámar
nje pcningaalátta,
og menn
væru mótfallntr
papptrspenlngum.
Fyr en
pappírspeningar
og bankar hjer yrðu stofnaðir, gæti peningagjald
ekki orðið lögleitt,
en ekki á meðan hjer væru ekki aðrir peninga)' í landi, en gull og silfur.
Um jarðamatið
væri bezt að tala sem
minnst.
Þótt jarðir yrðu metnar á hverjum
10 árum,
þá yrðu menn þó undir eins óánægðir
með það.
Jarðamatið
yrði ávallt
meira eða minna ósanngjarnt,
og það sannaði jarðamatið 1861, sem væri nær óhufandi.
Afhragðsjat-ðir
t. d. sumstaðar
um land væru
lágt metnar,
en lúalegustu Jarðir
í Suðuramlínu hátt metnar.
Í'anníg væri Hauðará
og Kirkjubæjarklaustur
jafnt metnar.
hl
ætti að sinu áliti að hafa jarðaafgjald,
en
ekki jarðamat
fyrir mælikvarða
hins nýja
skatts.
því að jarðamatið yrði ávallt ó-sanngjarnt að byggja á; og það því fremur, sem
jarðir breyttust við ýmsar stórkostlegar
byltingar nátturuunar,
t. d. eldgos, skriðuhlaup,
sjávargung' o. íl.
Guðmundur Einarsson sagðist vilja gjöra
þá athugasemd
við orð I. þingmanns
Gullbringusýslu,
að það gæti verið mjög varúðarvert, að leggja mjög háan skalt á hlunnindajarðir;
því að, ef Teiguliðinn
ætti að
greiða þann skatt,
þá mundu gjöld
hans
verða býsna mikil,
þar sem hlunnindajarðir
væru flestar með dýrum leigumála.
En þar
13*
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sem jarðeigandi
sjálfur byggi á hlunn iudajörð, þá væri sjálfsagt að láta það vera skyldu
hreppstjóra,
að sjá um, að á þá jörð væri
selt fullkomið afgjald móts við aðrar jarðir.
Framsögumaður
sagði,
að I. þingmaður
Gullbringusýslu
hefði komið með
margar
góðar athugasemdir,
sem nefndin
annaðhvort
hefði
eigi hugsað
eptir,
eða
þá álitið
sjer óviðkomandi;
kvaðst hann
vilja geta þess um athugasemd
hans viðvíkjandi dagsverkinu.
að sú spurning
hefði eiginlega legið fyrir utan verksvið þingnefndarinnar;
en það yrði sjálfsagt
undir erindisbrjefi
hinnar
tilvonandi
skattamálsnefndur
komið,
hvort hún starfaði nokkuð i þá átt.
Svo væri það aðgætandi,
að dagsverkin væru
talsverður
partur af tekjum presta, og mundu
þau þvi að eins verða tekin af þeim með
sanngirni,
að þeim
væri bælt þau upp.
Enda væri vafasamt, hvort heppilegt væri að
róta við einni grein af tekjum presta fyr en
ef til kæmi, að kjör þeirra og laun yrðu lögð
undir algjörða
endurskoðun.
Að þvi er
hlunnindajarðir
snerti, þá kvaðst bann I rauninni ekki vera mótfallinn
þvi, sem þingmaðurinn hefði sagt um þær.
En þá væri þess
að gæta,
að hvort sem skattur
yrði lagður
á jarðir epli r afgjaldi þeirra,
eða hundraðatali,
þá mundi koma býsna hár skattur á
hlunniudajarðir,
því að flestar þær væru hátt
metnar
og dýrt leigðar,
þannig vildi hann
nefna til dæmis Laxamýri fyrir norðan,
sem
væri að dýrleik
171 hundrað,
eða eins og
hálfur meðalhreppur
í [ilngeyjarsýslu.
það
væri og spáný kenning,
að fasteignir skyldu
vera lausar
við skatta-álögur,
Allir þeir,
sem áður hefðu nokkuð átt við þetta skattamál, hefðu stungið
upp á meiru eða minna
gjaldi ar fasteignum;
nefndi hann til Grim
amtmann
Jónsson,
er komið
hefði með
skatta-frumvarp
á standaþingunum
I Danmörku, svo lagað, að allur skattur skyldi lagður á jarðir
(Guðmundar
Einarsson:
úrelt),
enn fremur skattanefndina
I 845,
þar sem
einn meðlimur hennar
vildi leggja skallinn
á fasteign, en 4 vildu leggja % á jarðir og
% á lausaíje.
Ef menn ætluðu
að fylgja

þeirri reglu,
að leggja engan skalt á fasteignir,
þá mundu verða býsna háir skattar
á lausafje,
þar sem auk alls annars hvildi á
því einu hið lang-hæzta
gjald bænda, nefnilega fátækraútsvarið.
þar sem þingmaðurinn
hefði talað um þrefaldan skatt af fasteignum,
þá gæti hann eigi skilið i þvi, að svo væri.
Grimur Thomsen sagði, að varaforseta
hefði yflrsjezt , þar sem hann sagði, að enginn herði fyr komið með þá kenningu,
að
leggja ekkert gjald á fasteign;
því að hann
gæti frætt varaforseta
um það, að embættismannunefndin
hin fyrri hefði einmitt fylgt
þeirri stefnu.
Að öðru leyti kvaðst hann
vist mundu
hafa verið óljós
áðan i ræðu
sinni, þvi annars hefði varaforseti
eigi misskilið sig. Hann sagðist enn ekki geta snúið aptur með það, að tekjuskatturinn
undir
tölulið 3. staflið e legðist óbeiu!iuis
á fasteignina,
þótt hann beinlínis væri lagður á
lausafje,
þvi að ef hann t. d. hefði á einni
jörð 100 ær og 4 kýr, þá væri það jörðinni
að þakka,
að hann gæti haft svo mikinn
fjenað,
og gæti hann eigi haft hann svo
mikinn, þá gæti bann heldur eigi goldið svo
mikið, sem hann gyldi.
En það mundi að
líkindum
vaka fyrir varaforseta,
að skattur
af lausafj e kæmi svo misjafnt niður á menn
i ýmsum
fjórðungum
landsins,
enda væri
það mjög eðlilegt,
því að þau hlutföll væru
með öllu óhalandi,
þar sem Norðurog
Austuramtið
gyldi,
eptir skýrslu,
CI' hann
kvaðst hafa í höndum,
1/2 af öllum
lausafjársköltulD
landsins.
- Loksins gat hann
þess, að sanngjarnt
væri að leggja sjerslakan skatt á hlunnindajarðir,
því að þær væru
að tiltölu við aðrar jarðir lágt leigðar eptir
arðinum af þeim.
Þannig væri til dæmis ein
jörð er hann þekkti,
er færði fram 12 kýr,
og gæfi 100 pund af æðardún;
þessi jörð
væri leigð fyrir 40 pund af dún, ekki 1 lóð
ar smjöri
væri goldið
eptir hana.
Allir
mundu sjá, að þetta væri ekki mikið gjald
fyrir svo góða jörð.
Guðmundur
Einarsson. sagði,
að shk;
jarðarafgjald
stæði ekki nema
um stundar-
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sakir, þvI að við fyrstu leiguliðaskipti
yrði
því sjálfsagt breytt.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að mál
þetta væri mjög flókið, og væri það því eigi
meðfæri deildarinnar að ræða það að þessu sinni
út í æsar.
Hjer væri einungis
að ræða um
bendingar
til nefndarinnar,
sem setja ætti
í málið milli þinga.
Hann kvaðst eigi geta
verið samdóma varaforseta í því, að rjett sje
að kippa burt gjaldfrelsinu
af jörðum endurgjaldslaust,
því að sá, sem hefði keypt
jörð, sem undanþegin væri þessum gjöldum,
hefði keypt hana fyrir þeim mun meira verð,
sem þetta gjaldfrelsi næmi.
Það væri þvi
rangt að svipta hann gjaldfrelsinu
alveg endurgjaldslaust,
því að það væri hið sama og
að svipta hann nokkru af eign sinni.
það
gælu verið margar skoðanir um, hvort nauðsynlegt
væri
að endurskoða
jerðamatið.
Hann sæi ekkert á móli þvi, að nefndin
safnaði skýrslum um gallana á jarðamatinu,
en það yrði fremur til skemmtunar
og fróðleiks, en 1iI verulegs gagns.
Það væri ávallt
viðsjáit, að meta upp jarðir hvað eptir annað, og jafnvel eigi rjett; þvi að með þvr móti
yrði sú niðurstaðan,
að alls eigi rjettlát
gjöld yrðu lögð á jarðeigendur,
þar sem
þeir hefðu keypt jarðirnar
fyrir það og það
verð, vegna þess að þeir þættusl vita þau
gjöld, sem á þeim hvíldu.
Fyrra alriðið í
uppástungu
nefndarinnar
þætti sjer óþarft,
og gæti hann eigi fellt sig við það. þingdeildin væri búin að veita fje handa nefndinni, og þyrfti því eigi að veita það aptur.
Viðvíkjandi nefndinni væri búið að gjöra allt,
sem gjöra þyrfti, i fjárlögunum,
það er að
segja með því, að veita fjeð til að standast
kostnað þann, sem mundi leiða af henni.
Benidikt Sveinsson sagði, að marg rætt
hefði verið um mál þetta,
en þó væri það
sjer engu ljósara en áður.
það væru einkum tvö atriði, sem hann vildi taka fram.
í
hvaða hlutfalli ætti að leggja á fasteign
og
lausafje?
Og .hvort ætti jarðardýrleikinn
eða
afgjaldið að liggja til grundvallar?
Hvað
snerti fyrri spurninguna,
hvort leggja ælti á
fasteign eða lausafje,
þá væri auðsjeð,
að

hjer væri spursmálið , hvort fátæklingurinn
eða auðmaðurinn
ætti að bera aðalbyrðina,
eða hvort ætti að skipta henni jafnt á milli
þeirra.
Hingað til hafi aðalbyrðin
legið á
fátæklingnum,
en auðmanninum
hafi verið
hlíft.
Aðalreglan
væri nefnilega,
að þeir
efnuðu ættu fasteignirnar,
en hinir fátæku
lausafjeð.
Þar af leiddi, að þvi meir sem
fasteignum væri hlíft við gjaldi,
því betra
ættu hinir efnuðu.
Til þessa væri nauðsyn að
taka tillit, til þess að ná hinu rjetta hlutfalli.
Jarðamatið
væri ófullkomið,
og þvi ósanngjarnt að byggja á því, en ætli ekki hið
sama sjer stað viðvíkjandi lausafjárhundruðunum?
það væri t. d. mikill munur á þvi,
að eiga eitt kúgildi,
þar sem fje gengi að
mestu
leyti sjálfala,
eða þar sem yrði að
gefa þvi allan vetur, og hafa mikið fyrir því.
Þetta væri mjög íhugunarvert.
Að endingu vildi hann spyrja,
hvernig
nefndin hugsaði sjer að leggja á lausafje,
hvort hún ætlaðist til, að lagt yrði á hvert
hundrað,
eða að þeir, sem eigi tíunduðu
nema viss hundruð, væru lansir við gjald.
Framsögumaður
sagðist eigi geta svarað
spurningu
fyrra þingmanns
Árnesinga
um
það, eptir hvaða mælikvarða ætti að leggja
skatt á lausafje,
því að nefndin
hafi eigi
farið svo langi út I málið.
Sína eigin meiningu um það skyldi hann segja honum utanþings, ef hann vildi. Hann vildi svara athugasemdum
þingmanns Reykvíkinga viðvíkjandi fyrra atriði uppá stungu nefndarinnar.
Nefndin játaði, að það væri umboðslegs eðlis
að setja nefndir milli þinga,
en umboðsstjórnin gæti það aðeins, ef þingið samþykkti.
Ef þingið ekki veitti fje til þess kostnaðar,
sem af nefndunum
leiddi,
þá yrði ekkert
úr þessu valdi umboðsstjóroarinnar,
til þess
að setja nefndir.
Nú hefði deildin leyft sjer
að stinga upp á nefndum
I öðrum málum,
svo sem fskólamálinu,
og þyrfti samþykkis
umboðs-valdsins
til þess.
Nefndinni
hafi
því þótt það kurteyslegra,
að þingið lýsti þvi
yfir, að það fjellist á þá ráðstöfun
stjórnarinnar,
að nefnd yrði sett til að meðhöndla
skatta málið, og að í þessu feldist frá .nefud-
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arinnar hlið

ekkert ehfkanerl við stjórnina,
eins og sumir þingmenn virtust að álíta.
H. Kr. Friðriksson sagði, að sjer hefði·
alls eigi dottið í hug, að hjer væri um nokkurt Chikanerle» að ræða frá hálfu nefndarinnar.
En sjer fyndist uppástunga hennar
undir l. tölulið alveg óþörf.
Varaforseti
vissi það sjálfur, að umboðs valdið hefði það
á sínu valdi, að setja nefnd milli þinga, og
þyrfti það ekkert til þingsins að koma, að
öðru leyti en því, að ef um fjárútgjöld væri
að ræða, þá yrði þingið sjálfsagt að veita
íje það i fjárlögunum.
þetta hefði þingið
nú þegar gjört í þetta sinn, og væri því að
sinni ætlun óþarfi að taka það upp aptur.
Um breytingu á jarðamatinu gat hann þess,
að sjer þættu slíkar breytingar ekki alls kostar rjettar; þvi að ef t. d. einhver maður
hefði keypt jörð með þeim skilmála, að hann
eigi þyrfti að borga meir en þetta og þetta
af henni, þá væri það ósanngjarnt, að hækka
allt í einu gjaldið, ef til vill um helming.
Og því optar sem breytt væri, þvi ranglátara
væri það.
Hann kvaðst og verða að játa
það, að hann hefði aldrei verið samdóma
jarðamatinu 1861.
Grímur Thomsen sagðist vera samdóma
þingmanni Reykvíkinga um það, að t. töluliður uppástungunnar
væri ónauðsynlegur,
þvi að þingið væri með fjárhagslögunum búið að gefa samþykki sitt til nefndarinnar.
Um dagsverk ið vildi hann bæta þvi við, að
ef kongstíund væri af tekin, þá mundi dagsverkið verða eitt eptir af hinum fyrri tollum,
og hvíla helzt á fátæklingum,
það væri því
að minnsta kosti ekki fjarstætt, þóll talað
væri um að af nema það.
Því næst var gengið til alkvæða, og
fjellu þau svo:
1. liður uppástunguunar
felldur með 9 atkvæðum gegn 8.
Sú atkvæðagreiðsla
þótti önög, og var neytt nafnakalls.
Já sögðu:
Eggert Gunnarsson,
Einar Guðmundsson,
Hjálmur Pjetursson,
Jón Sigurðsson,
(c

Já sögðu:
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
þórarinn Böðvarsson,
þórður Þórðarson,
þorsteinn Jónsson.
Nei sögðu:
Guðmundur Einarsson,
Halldór Friðriksson,
Benidikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Einar Gíslason,
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Ísleifur Gíslason,
Páll Pálsson bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
þorlákur Guðmundsson,
og var 1. liður þannig felldur með t 3 atkvæðum gegn 9.
liður
samþykktur með t8 atkvæðum gegn
2.
I, og var málið síðan sent til efri deildarinnar.
Á 45. fundi efri þingdeildarinnar , 23.
dag ágústmánaðar, skýrði forseti frá, að hann
með brjefi forseta neðri þingdeildarinnar,
dagsettu 21. næst á undan, hafði fengið
uppástungu

til þingsályktunar

í skattamál-

Hún var fram lögð, og henni út býtt
meðal þingdeildarmanna.
Svo var og einnig
komin frá neðri deildinni uppástunga nefndarinnar í sama máli ásamt nefndaráliti,
er
hvorttveggja
einnig var lagt fram, og því út
býtl meðal þingdeildarmanna.
Á næsta fundi,
daginn eptir, samþykkti efri þingdeildiu í
einu hljóði þá uppástungu forseta, að um
málið væri höfð ein umræða, og ekki sett
nefnd.

inu.
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i efri deild alþingis.
Á 47. fundi

efri þingdeildarinnar

, 25.

dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekin fyrir til einnar umræðu uppástunga til
þingsályktunar
í skattamálinu.
Sighvatur Árnason sagði,
að í þessu
máli hefðu komið fram tvær uppástungur,
ályktun neðri deildarinnar
og frá nefndinni
f skattamálinu , þó hjer væri raunar
eigi
nema um eina að ræða, fyrst fyrri uppástungan hefði verið felld, nefnilega fyrri liður hennar,
sem sig þó furðaði,
þvi málið
kæmi óformlega
fram fyrir bið sama,
og
þingið þar með hefði sleppt því sem það
átti að halda föstu.
En um það væri nú
framar eigi að ræða.
En að því er snerti
sjálfa uppástunguna,
þá væri það vitaskuld,
að hann væri samdóma þvi, að vel færi á
að setja nefnd í skattamálinu
miIli þinga, þó
hann raunar i aðra. röndina hjeldi,
að það
mundi varla borga sig, ef til vildi. Nú vildi
hann
hreifa fáeinum
athugasemdum
út af
nefodarálitinu
f neðri deildínnl,
sjer i lagi
þar sem það benti á, að leggja tekjuskatt á
fasteignarhundruðin
.og lausafjárhundruðin
sjer i lagi, en hann vildi, að sá parturinn af
landsskaítinurn,
sem ætti að leggjast á lausafj;eð, væri eigi elnungís lagður á það, heldur og á ábúðarhnndruðln.
En þetta yrði
eigi dregið út úr nefndarálitinu.
Reynslan
hefði sýnt, að lausafjeð væri eigi svo góður
grundvöllur
I þessu tilliti; þar væri hætt við
undanbrögðum
o. fl. En á hinn bóginn gæti
maður ekki annað en játað,
að jörðin væri
botninn undir búinu.
Vildi hann
taka til
dæmis búnaðarskólatollinn
; undir hann væru
talin bæði jarðar- og lansafjárhundruð
bóndans; þar væru lausafjárhundruðin
og jarðarhundruðin
lögð jafnt til grundvallar.
þetta
ætti að vera skattur á búandanum,
en ekki
jörðinni sem eign. Að þvi er snerti tekjuskanínn,
þá þætti sjer betra, að hann væri
lagður á afgjald jarðanna,
en ekki hundraðatal. Enda þyrfti það ekki að verða brotasamt í meðförum; ekki þyrfti annað en semja
skýrslu yfir jarðeign
hvers eins f hverjum
hreppi fyrir sig og afgjaldsupphæð
þeírra,
það sýndist vera sanngjarnast,
að eigandinn
gyldi af ágóða þeim, er jÖfðiB gæfi af sjer.

Hann vildi enn taka það fram, að áhúandanum væri eigi gjört
að skyldu,
að greiða
þennan
tekjuskatt,
eins og alþingistollinn,
heldur vildi hann,
að jarðelgandi
borgaði
hann persónulega,
því að reynslan hefði sýnt,
að þetta gjald hefði lent á lelguliðunum.
Mönnum væri kunnugt um jarðartíundina
og
alþingistollino,
sem lögin segðu að jarðeigendurnir skyldu borga,
að þessi gjöld væru
komin að mestu yfir á leiguliðana ; það lægi
nú i rauninni I því samningslega,
en rótin
til þess lægi einmitt hjer.
(Forseti bað þingmanninn
að halda sjer við uppástunguna).
það væri sjálfsagt, en sjer þætti þó eiga vel
við, að tala um hana í sambandi við þessi
atriði.
Og að þvi, er uppástunguna
sjálfa
snerti, þá ætlaði hann sjer að fallast á hana,
þvi að hann vildi ekki fella þetta mál, heldur hlynna að þvi, og þá yrði maður að halda
uppástungunní,
þvi öðru yrði ekki við komið
hjeðan af f þetta sinn.
Torfi. Einm's8on sagðist ætla að tala sem
stytzt í þessu
máli; hann befði kynnt sjer
ritgjörð
I blaði, er virtist vera undirstaða.
undir þetta nefndarálit;
væri þar farið fram
á, að lagður væri skattur á lausarje og fasteign, sem hvlldi á leiguliða, en tekjuskattur
á jarðeiganda;
en hann vissi eigi, hvort þetta
væri heppileg ákvörðun.
Er nú i eptirgjald
af 16 hndr. jörð væru borgaðar 6 vætti."
þá væri tíundin 7. vættin ; ef nú aptur t 1/2
fiskur væri lagður i skatt á hvert jarðarhundrað, þá væru það 24 fiskar i skalt. Hvað
tekjuskatturinn
ætti að vera hár, vissi hann
ekki gjörla, en í flestum sveitarfjerögum væri
siður, að leggja sveitarútsvar að nokkru leyti
á jarðarafgjaldið,
og gengi það' jafnvel svo
vftt sumstaðar,
að If.• partur It' afgjaldino væri
borgaður f sveitargjald,
þaunig gæti það orðið allt að belmingurinn
af afgjaldinu,
sem
gengi til skatta, og væri það eins og hið opinbera ætti einhverja
fskyldu f jörðinni,
en
þvi gæti hann ekki verið samþykkur.
Eptir
hans áliti ætti alt leggja Ii lausafje það, sem
jarðarábúðinni
næmi, en tekjuskatt á eigandann, sem hann ~orgaði
sjálfur, samkvæmt
þeim skýrslum, sem nú gilda. Að' fara að
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búa iii nýtt [arðamat,
væri enginn bægðarleikur;
síðast hefðu gengið 12 ár Iii þess,
og þó hefði það aldrei reynzt rjett, og mundi
það ekki takast betur nú.
Sighvatur Árnason kvaðst eigi vera samdóma hinum heiðraða
þingmanni
Strandasýslu um það,
að að eins skyldi leggja á
lausafje bóndans, því að af reynslunni þekkti
hann það, að hið mesta ójafnrjetti kæmi þá
fram milli landbúnaðarog sjávarsveita.
Svo
væri t. a. m. um jafnaðarsjóðstollinn
og önnur gjöld, þau er á lausafje hvíldu,
því að
dæmin sýndu það, að efnaðasti
maður við
sjó gildi minna jafnaðarsjóðsgjald
en meðalbóndi i sveit.
Ásgeir Einarsson
sagði,
að af þvi að
tveir menn hefðu sjeð galla á máli þessu,
þá hefði hann litlu við að bæta.
Það væri
rjettast,
að jarðeigendur
borguðu tekjuskattinn sjálfir, en nú vissu menn, hvernig komið væri með alþingislollinn,
sem þeir hefðu
átt að borga, að hann væri nú víða goldinn
af leiguliðunum,
svona hefði jarðartíundin
komizt yfir á leiguliðana,
og afgjald jarðanna
lækkað sumstaðar
af því. Svo hefði og verið með tukthústollinn
gamla, sem líkt hefði
verið lagður á. Samt væri það I alla staði
sanngjarnt
og rjett,
að tekjuskatturinn
væri
goldinn af jarðeigendunum,
og væri óskandi,
að eigi færi eins með hann og sumstaðar
með alþingis tollinn.
Haon kvaðst vera á
sama máli og þingmaður Strandasýslu,
að
eigi tjáði að leggja tvöfaldan skatt á leiguliðann,
og allra-slzt þar eð jarðamatið væri
svo úr garði gjört,
sem kunnugt væri, að
ekkert mætti á þvi byggja; það breyttist, og
mundi jafnvel aldrei hafa rjett verið, og væri
óskandi, að það legðist sem fyrst til hvíldar.
Sighvatur
Árnason
sagðist verða að
svara þingmanni Húnvetninga
út af þvi, er
hann hefði sagt um [arðarnatlð;
yrði hann
fyrir silt leyti að álíta það ómissandi,
og
nauðsynlegt
að lagfæra það undir
öllum
kringumstæðum;
og ímyndaði hann sjer, að
það þyrfti ekki að verða eins þungt í vögunum nú eins og 1861 (Hjaltalín:
Nei,
heldur enn þá verra), enda væri mest ósam-

kvæmnin
sýslna á milli i þvi nú gildandi
mati,
sem ætti að vera kostur á að lagfæra.
Kvaðst hann vona, að þingmaðurinn
mundi skilja, að jarðirnar
þyrftu að hafa silt
hundraðatal
svo sanngjarnt
og rjett,
sem
auðið væri, hvort sem landsskatturinn
yrði
byggður á því eða ekki, ef hann hugleiddi
ýmislegt þar að lútandi.
Ásgeir Einarsson sagði, að þingmaðurinn hefði ekkert dæmi til fært.
Jón Hjaltalín sagði, að sá yrði að hafa
farið skammt um landið, er eigi sæi það, að
I jarðamatið
gæti eigi staðið lengi.
Jarðirnar
breyttust,
sumar gengu úr sjer, sumar stæðu
í stað, en fáar mundu batna.
Kvaðst hann
ímynda
sjer,
að menn mundu hafa tekið
eptir jörðunum við sjóinn hjer á Suðurlandi,
hve mjög þær gengju úr sjer.
Væri hann
I
samdóma
þingmanni
Húnvetninga
í þessu
efni.
Forseti kvaðst vera samdóma þingmanni
Rangæinga
I þvi, að sjer fyndist slæmt, að
t. töluliður hefði fallið, þvi að það væri nær
vandræði að greiða atkvæði um uppástungu
þessa, en hann vonaði þó, að þingdeildarmenn með hliðsjón af fylgiskjölunum
mundu
geta gefið atkvæði, því að þar væri talað um
hina fyrirhuguðu
skattanefnd.
Var þá uppástungan borin undir atkvæði og samþykkt
með 9 atkvæðum.
Lýsti forseti þvi yfir, að þingsályktun
þessi mundi verða afgreidd til landshöfðingjans.
Var hún nú þannig orðuð:
ÞINGSÁLYKTUN
I skattamálinu.
þingið skorar á landshöfðingja,
að hann
bjóði embættismönnum
landsins að láta nefndioni í tje nákvæmar
skýrslur
um öll þau
gjöld til opinberra þarfa, sem nú hvíla á fasteign og lausafje
eptir meðaltali
um síðast
liðin 5 ár.
Sjer I lagi sje sýslumönnum
boðið að senda nefndinni útdrætti úr manntalsbókum
sýslnanna
um sama tímabil, og
umboðsmönnum
nákvæmar
skýrslur um afgjöld af þjóðeignum
landsins.
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IV.

UPPÁSTUNGA
lil ályktllna'r

viðvíkjandi

vítabyggingu

Alþingi ályktar, að senda hans hátign
konunginum
allraþegnsamlegast
ávarp þess
efnis,
áð hann a.lIramildilegast
láti leggja
fyrir rikisþing Dana uppástungu
um fjárveitingu af ríkissjóði
til vitaturna á Reykjánesi,
og jafnframt
sem fyrst láti kunnugan
mann
álita staðinn og segja fýrir um fyrirkomulag
vitans.
ÁSTÆÐUR.
Eptir lögum um hina stjórnarlegu
stöðu
íslands í ríkinu, 2. gr., • verður þess ekki
krafizt,
að Ísland leggi neitt til hinna almennu þarfa ríklslne»,
þessar «almennu þarfir» lnnlbinda f sjer
öll þau málefni,
sem samkvæmt
3. grein
sömu raga ekki eru sjerstakleg
máletn] Íslands og eru þvi, bæði eptir hlutárins
eðli
og sfjórnarreglum
Dana, þau, sem heyra undir utanrfkls-, her- og flohistjórIiarrá{lið.
Efi
allar vitabyggingar
standa undir tlolasljótninn], og eru þvi landstjórn
og landssjóð fs"
lands óviðkomandi.
það er vitaskuld, að betra hefði verið,
að einn eða fleiri vltár hefðu þegar fyrir
fjérhagsaðskilnaðinn
veríð á komnir,
en svo
segja um svo margar þarflegar stofnantr,
sern bið'a háfa orðið.
En i þvi fléiti horn
sem landssjóðurinn
þarf að líta, þess síður
má bánn: fæ'rast þau fyrirtæki f fang, sem
eptir gildandi logum hey ta undir verkahring
Danávetdts, og talin eru á meðal hinna "almennu þarfa» ríkisins.
Enda er það deginum ljósara,
að Danir sjálfir, verslun þeirra
og viðskipti við Íslendinga mundu njóta eins
mikils góðs af hinum fyrirhugaða
vita, eins
og ísland og Íslendingar.
En það virðist sjálfsagt,
að sem allrafyrst,
og eigi síðar en á næstkomanda
sumri, verði sendur maður, sem hefur fullkomna þekkingu á þess konar störfum,
til
að segja fyrir um, hvar á Reykjanesi
muni
hentastur
staður fyrir slíkan vita, og alIt fyr-

ma

á Reykjanesi.

írkornulag á vitatnrninum,
og gjöra áætlun
um kostnað þann, setn til turngjötðarinnar
gengur.
Reykjavík,
6. dag ágústmán.
1875.
H. Kr. Friðriksson,
Snorri Pálsson,
formaður og framsögum.
ekrlfar],
Grímur Thomsen.

Á 31. fundi neðri
þingdeildarinnar,
7.
dag ágústmán. , skýrði forseti frá, að nefndin í málinu um vita á Reykjanesi
hefði afhent sjer uppástunga til ályktunar um vitdbyggingu á Reykjanesi,
og var uppástungunni út býtt meðal þing deildarmanna.
Á 36.
fundi, ll. næst á eptir, var eptir uppástungu
forseta samþykkt,
að hara eina: umræðu um
þetta mál.

EIN UMRÆÐA
í neðri

deild alþingis.

Á 37. fundi
neðri deildar alþingis, 12.
dag ágústtnáilaðat,
kom samkvæmt
dagskránni til etnnár
umræðu
uppástunga til
ályktunar viðvíkjandi vitabyggingu áReykjanesz·.
Framsögumaður
(H. Kr. Friðriksson)
sagðist ekki margt ætla að tala.
Hjer væri
um það að tala, hvort stjórnin vildi táka að
sjer að byggja vitann.
En það væri sjálf"
sagt, að hún yrði að senda mann
til að
skoða staðinn
og gjöra áætlun um, hvernig
vitinn ætti að vera.
Hann kvaðst treysta því,
að deildin tæki uppástungunni
vel, og landshöfðingi mælti með henni.
því næst var uppástungan
samþykkt í
einu hljóði og send til efri deildarinnar.

Á 36. fundi efri þingdeildarinnar,
dag ágústmán.,
skýrði forseti frá, að
44
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t 3.
hann

með brjcfi frá forseta neðri þingdeildarinnar
,
dagsettu daginn
áður,
hefði fengið ttppástungu til ályktunar
viðvílijandi vitabyggingu á ReYh'janesi, með þeim tilmælum, að
hún yrði lögð fyrir efri deildina.
Var hún
framlögð, og henni út býtt meðal þingdeildarmanna.
Á 38. fundi, 16. s. m., var sú
tillaga
forseta,
að um þessa uppástungu
skyldi við hafa eina umræðu og ekki setja
nefnd, samþykkt af efri deildinni í einu hljóði.

EIN UMRÆÐA
efri deild alþingis.
Á 40. fundi efri þingdeildarinnar,
18.
dag
ágústmán.,
var samkvæmt
dagskránni
tekin fyrir til einnar umræðu uppástunga til
ályhtunar um vitabyggingu á Reyhjanesi.
Án þess nokkur tæki til máls, var uppástungan samþykkt með 10 atkvæðum.

Á fundi hins sameinaða
alþingis,
26.
dag ágústmán.,
var ákveðið að senda hans
hátign konunginum
svo látandi
ávarp um
þetta málefni:

ALLRAIlEGNSAMLEGAST
Á VARr
að hans hátign allramildilegast
vildi sjá svo
fyrir, að fje verði veilt úr ríkissjóði til vitagjörðar á Reykjanesi
m. m.
U111,

Mildasti herra konungur.
Ein af hinum brýnustu
nauðsynjum
íslands,
og sem er beint skilyrði fyrir framförum þess, er það, að efld verði, sem mest
má verða, verzlun
Þ ess og samgöngur við

önnur lönd, fremur en nú á sjer stað,
og
einkum um vetrartímann.
því að af samgönguleysinu
um þennan árstíma leiðir margt óhagræði
fyrir landsbúa,
og opt og einatt
skort á nauðsynjavörum.
En ein af ástæðunum til þessa samgönguleysís
er sú, að
hjer er alls enginn viti til leiðbeiningar
sjóferðamönnum,
og því eru þeir mjög tregir
til allra vetrarferða
hingað til landsins,
enda
ábyrgðarfjelögin
ófáanleg til að taka skip f ábyrgð
á slíkum
vetrarferðum,
nema
að
minnsta kosti gegn afarháu gjaldi.
Nú á þessu
þingi kom sú uppástunga
fram, að alþingið
veitti fje til slíks vita á
Reykjanesi
víð Faxaflóa.
En þingið komst
i til þeirrar niðurstöðu,
að með því að eptir
I lögum 2. jan. 1871 um hina stjórnarlegu
stöðu Íslands
í ríkinu,
2. grein, yrði eigi
kraflzt, að Island legði neitt til hinna almennu þarfa ríkisins, þá yrði svo á að líta,
að ríkissjóðurinn
ætti að kosta allar nauðsynlegar vita gjörðir hjer á landi j því að vitar heyrðu beint undir flotastjórnarráð
Dana,
i enda væri það auðsætt,
að hinir dönsku
I samþegnar vorir og verzlun þeirra mundi
njóta eins mikils góðs af vitum hjer á landi
eins og íslendingar
sjálfir.
Af þessum
ástæðum
leyflr þingið sjer
aJlraþegnsamlegast
að beiðast þess, að yðar hátign mildilegast
vilduð sjá svo fyrir, að
fje verði veitt úr ríkissjóði á næsta fjárhagsári til vitagjörðar
á Reykjanesi við Faxaflöa,
og að sendur
verði hingað til landsins á
næsta sumri maður, sem ber fullt skynbragð
á slík störf, til að segja fyrir um hinn hentasta stuð handa vitanum og um allt fyrirkomulag hans.
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V.
A VÖUP TIL KONUNGS.
I.

ALLRAþEGNSAMLEGAST

UPPÁSTUNGA

ÁVARP

til konungs
frá efri deild alþingis.
um ávarp til konungs frá efri þingdeildinni.
Til konungs I
Allramildasti
konungur!
þegar bið fyrsta
hefur nú samEfri deild alþingis ályktar að senda hans löggefandi alþingi Islendínga
tekið til starfa
hátign konunginum
allraþegnsamlegnst
ávarp. kvæmt boði yðar hátignar
sínna, leyfir efr] deild þingsins sjer að senda
Á alþingi, 12. júlí 1875.
Bergur Thorberg.
Ó. Pálsson.
E. Kúld.
yðar konunglegu
hátign þetta allraþegnsamlegasta ávarp.
Allramildasti
konungur I Með komu yðþessa
Á 9. fundi efri þingdeildarinnar,
13. dag ar út hingað á 1000 ára afmælishátíð
júHmánaðar,
skýrði forseti frá, að 3 þing- lands hafið þjer fyrir nálægan og fjarlægan
allra Íslendinga
óslítandi
deildarmenn
hefðu
afhent sjer tJppástungu lima knýlt hjörtu
við veldisstól
yðar hátignar,
tlm ávarp
til konungs.
Var hún lögð fram; hollustubandi
þvi að eins og yðar hátign með konunglegri
og henni út býtt meðal
þingdeildarmanna.
mildi á þeirri ferð gáfuð Íslendingum
skýran
Á næsta fundi, daginn eptir, var eptir tillögu
hversu
framfarir
þjóðar
vorrar
forseta samþykkt án atkvæðagreiðslu,
að I því volt þess,
eins hefur
máli skyldi skipa 3 manna nefnd, og að það lágu yðar hátign ríkt á hjarta,
yðar hátign enn á ný tengt hjörtu þjóðarskyldi takast til meðferðar
I 2 umræðum.
Voru í þá nefnd kosnir:
innar enn nánara við yðar hátign með landsf'öðurlegri
umhyggju
fyrir þeim íbúum þessa
Bergur Thorberg
með 10 atkv.
Eiríkur Rúld.
6
lands, sem orðið hafa fyrir hinum voðalegu
árásum
hins ógurlega eldgosa, er dunið hefÓlafur Pálsson .
6t nefndinni var Bergur Thorberg kosinn ur yílr nokkurn hluta landsins, og sem enn
ógnar landsbúum
með störkostlegum
fjörformaður,
og Eiríkur Kúld skrifari.
brotum eldfjallanna.
En sjer f lagi hefur
yðar hátign reist yður ævarandi minnisvarða
í
þakklátrl
endurminningu
allra núlifandi
og
NEFNDARÁLIT
óborinna Íslendinga
með hinni
svo lengi
dýrmætu frelsisgjöf,
er þjer með
Efri deild alþingis hefur kosið oss, sem eptiræsktu
þeirri,
er í öllum innlendum
ritum nöfn vor hjer undir,
til að semja á- stjórnarskrá
oss jafnrjetti
við samþegna
varp frá deildinni
til hans hátignar kon- málum veitir
vora og bræður í Danmörku,
hafið uppfyllt
ungsins.
mildi bænir þegna yðvarra á
Eptir að vjer höfum átt fundi með oss, uf konunglegri
höfum vjer samið ávarp það, er hjer með þessu landi.
Eins og yðar hátign
með þessari konfylgir, og ráðum binni heiðruðu
efri deild
frelsisgjöf
hefur
veitt
alþingi
þingsins,
eptir að hafa rætt það, eins og á- unglegu
frjálsara
verksvið,
og þannig
kveðið er, að senda það hans hátign kon- Íslendinga
leyst þau óeðlilegu bönd, er hingað til meira
unginum.
og minna
hafa tafið fyrir endurreisn
þjóðar
Alþingi, 17. júlí 1875.
vonar,
eins treystir efri deild þingsins yðar
Bergur Thorberg,
E. Iíúld;
Ó. Pálsson.
hátign til þess, að þjer af landsföðurlegri
formaður.
skrifari.
mildi yðar sjáið ráð til að út rýma úr stjórnarskrá Íslands
hverju
helzt því, er þarfir
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komu yðar út hingað á t 000 ára afmælishátíð þessa lands fyrir nálægan og fjarlægan
tíma knýtt
hjörtu allra Íslendinga
óslitandi
hellustubandi
við veldisstól
yðar hátignar,
og eins og yðar hátign
með konunglegri
mildi gáfuð íslendingum
á þeirri ferð skýran
vott þess,
hversu framfarir
þjóðar vorrar
lágu yðar hátign ríkt á hjarta,
eins hefur
yðar hátign enn á ný tengt hjörtu
þjóðarinnar enn nánara við yðar hátign með landsföðurlegri umhyggju fyrir þeim íbúum þessa
lands, sem orðið hafa fyrir hinum voðalegu
árásum
bins
ógurlega
eldgoss,
er dunið
hefur ytir nokkurn
hluta landsins,
og enn
ógnar landsbúum
með stórkostlegnm
fjörFYRRI UMRÆÐA
brotum eldfjallanna.
Einkum hefur yðar hái efri deild alþingis.
tign reist yður ævaranda minnisvarða
í þakkallra núlifandi og óborÁ 17. fundi efri þingdeildarinnar,
22. látri endurminningu
inna Íslendinga
með hinni svo lengi eptirdag júlímánaðar,
var samkvæmt dagskránni
er þjer með stjórnarskrá
tekið fyrir til 1. umræðu
ávarp deildar- æsktu stjórnarbót,
þeirri, er í innlendum
málum veitir oss jafninnar til hans hátignf1r konungsins.
rjetti við samþegna
vora og bræður í DanVar það rætt um sinn, en að þessari
mörku,
hafið heyrt bænir þegna yðvarra á
umræðu lokinni ákvað forseti, að ályktarummildi.
ræða um mál þetta skyldi fram fara næsta þessu landi, með konunglegri
dag.
Eins og yðar hátign með þessari konunglegu frelsisgjöf hefur veitt alþingi íslendinga frjálsara verksvið og þannig
leyst þau
ÖNNUR UMRÆÐA
óeðlilegu bönd, er hingað tll meir og minna
i efri deild alþingis.
hafa tafið fyrir endurreisn
þjóðar
vorrar,
Á 18. fundi efri þingdeildarinnar
, 23. þannig treystir efri deild alþingis því, að yðar hátign
af landsföðurlegri
mildi munuð
dag júlímánaðar,
kom ávarp deildarinnar
efla frelsisgjöfina
með þvi, eptir samkomutil hans hátignar konungsins til ályktarumalþingi,
að fá þeim
ræðu, og var það, eins og það nú var fram lagi við hið löggefandi
I stjórnarskrá
Íslands
breytt á
lagt endurprentað
og dagsett
I dag sam- ákvörðunum
hagfelldan hátt, sem reynslan kynni að leiða
þykkt með 9 atkvæðum.
Var það nú þannig
í ljós
að gætu orðið framförum
þjóðlífsins
orðað:
til fyrirstöðu.
Efri deild alþingis virðist og
mjög svo áríðandi,
að staða ráðherra yðar
ALLRAþEGNSAMLEGAST
ÁVARP
hátignar fyrir Ísland gæti orðið öðrum áhriftil konungs
frá efri deild alþingis.
Til konungs.
um óháð en þeim, sem eiga rót sína í vilja
og þörfum þessa lands.
AlIramilqasti konungur I þegar hið fyrsta yðar hátignar,
löggefandi
alþingi íslendinga
hefur nú samÐrottinn hinn alvaldi haldi sinni almáttkvæmt boði yðar hátignar
tekið til starfa ugu verndarhendi
yfir yðar hátign,
niðjum
sinna, leyfir efri deild þingsins sjer að senda yðar og gjörvallri ætt.
Hann blessi og faryðar konunglegu
hátign þetta allraþegnsamsæli ríkisstjórn
yðar hátignar,
og veiti yður
legasta ávarp.
langt líf og auðnusarut.
Allramildasli
kou ungur ! Í'[er hafið með

landsins á ókomnum lima kunnu að leiða i
ljós að gæti orðið framförum
þjóðlífsins til
fyrirstöðu.
Sjer i lagi virðist efri deild alþingis mjög svo áríðandi,
að staða ráðherra
yðar hátignar fyrir. Ísland gæti orðið öðrum
áhrifum óháð en þeim, sem eiga rót sína í
vilja yðar hátignar,
eða þörfum þessa lands.
Drottinn hinn alvaldi haldi sinni almáttugu verndarhendi
yfir yðar hátign,
niðjum
yðar og gjörvallri ætt,
Hann blessi og farsæli ríkisstjórn
yðar hátignar,
og veiti yður
langt líf og auðnusamt.
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2.
UPPÁSTUNGA
til konungs frá neðri deild

um ávarp

alþingis
hefur kosið til að semja ávarp til
hans hátignar konungsins,
leyfir sjer að stinga
upp á, að þingdeildin
sendi hans hátign svo

alþingis.

látandi:
Neðri 'deild alþingis
ályktar að senda
hans hátign konunginum
allraþegnsamlegast
ávarp.
Á alþingi, 10. júlí 18i 5.
Jón Sigurðsson.
Einar Ásmundsson.
Tryggvi Gunnarsson,
Ísleifur Gíslason.
Snorri Pálsson.
Stefán Stephensen.
Eggert Gunnarsson.
Benidikt Sveinsson.
Einar Guðmundsson.

Á 8. fundi neðri þingdeildari nnar, 10.
dag júlímánaðar,
skýrði forseti frá, að hann
hefði fengið uppástungu um ávarp til konungs frá 9 þingmönnum,
og Ijet hann út
býta henni meðal þingdeildarmanna.
Á 10.
fundi, 13. næst á eptir, var sú tillaga forseta
samþykkt,
að hara skyldi eina umræðu um
málefni þetta.

EIN UMRÆÐA
í neðri deild alþingis.
Á ll. fundi neðri deildar alþingis,
14.
dag júllmánaðar,
kom til einnar umræðu og
ef til vildi til nefndarkosningar
uppástunga
til ávarps til konungs,
og, er enginn tók
til máls, var þegar leitað atkvæða,
og þá i
einu hljóði samþykkt,
að senda skyldi konungi ávarp, og lið kosin skyldi þriggja manna
nefnd, og hlutu þessir kosningu:
Einar Ásmundsson
með 18 atkvæðum,
Jón Sigurðsson
II --,
Grímur Thomsen
9 --.
Í nefndinni
var Einar Ásmundsson
kosinn formaður,
en Grímur Thomsen
skrifari.

f málinu

NEFNDARÁLIT
um uppástungu
um ávarp til konungs.

Nefnd

sú,

er hin

háttvirta

neðri

deild

ÁVARP.
Allramildasti
konungur!
þegar vjer, alþingismenn
Íslands,
komum I fyrsta sinn samall
á allsherjarþingi
þjóðar vorrar, er yðar hátign allramildilegast
hefur veitt löggjafarvald,
eptir að landið hafði
svo öldum skipti farið á mis við slík dýrmæ]
rjettindi,
þá hlýtur hin dýpsta og heitasta
þakklætistilfinning
að gagntaka
hjörtu
vor
fyrir þá miklu frelsisgjöf,
er yðar hátign af
konunglegri
mildi veitti vorri þúsund
ára
gömlu reðraey, þegar yðar hátign þóknaðist
allramildilegast
að heimsækja
hana á næstliðnu ári, fyrstur allra konunga vorra, og gefa
henni að afmælisgjöf
frjálslega
stjörnurhét.
Slíkur atburður
mun jafnan verða talinn einn
hinn allramerkasti
I sögu þessa hins forna
heimkynnis
sögunnar
á Norðurlöndum,
eins
og á hinn bóginn frelsisgjöf
yðar hátignar
mun, að von vorri, um margar
ókomnar
aldir bera blessunarríka
ávexti fyrir niðja
vora.
Þó svo liti út um Uma, sem stórkostlegar umbyltingar
í náttúrunni
á þessu ári
ætluðu að eyðileggja land vort, og þó margar af hinum blómlegustu
sveitum þess yrðu
á svipstundu
huldar ösku og sandi frá hinum brennandi
eldfjöllum,
þá lítur nú út fyrir,
að eyðileggingin
af þessu,
þó hún sjálfsagt
sje mikil, muni samt eigi verða eins algjörleg og atórkcstleg , eins og menn óttuðust i
fyrstu.
Guðleg náð hefur sent hagstæða
veðurátt til þess að askan þverraði aptur sem
mest;
og til að bæta úr bágindum
hinna
nauðlíðandi
á þessu svæði hefur yðar hátign
f broddi fylkingar, og margir af vorum dönsku
bræðrum
sýnt það göfuglyndi,
að senda þeim
höfðinglegar
gjafir til að forða þeim hinni
bráðustu
neyð,
í nafni þessara bágstöddu
bræðra vorra leyfum vjer oss allraþegnsamlegast að senda yðar hátign,
og jafnframt
hinni eðallyndu
dönsku
bræðraþjóð,
vorar
beztu og hjartanlegustu
þakkir.
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Eptir að löggjöf og stjórn lands vors
hefur um langa tíma verið hagað
á miður
frjálslegan
hátt, og margir kraptar þjóðarinnar þess vegna hafa legið f djúpum
dvala,
þá er nú á morgni hinnar nýupprunnu
frelsísaldar, ærið margt að starfa hjá oss, og
mörgu
að hrinda í lag.
Vjer vonum,
að
stjórnarskrá
sú, er land vort hefur fengið
frá yðar hátignar konunglegu
hendi, reynist
að hafa f sjer fólgnar flestar þær ákvarðanir,
er nauðsynlegar
eru þjóð og landi til viðreisnar.
En skyldi það reynast, að einhverjar ákvarðanir
stjórnarskrár
vorrar væru miður hentugar
f þessu tilliti, þá væntum vjer
þess staðfastlega
og fulltreystum
því, að yðar hátign muni í samráðum
við hið löggefandi alþingi
vort, sem yðar hátign hefur
endurskapað, ráða á slíku nauðsynlegar
bætur í hæfilegan tíma.
Vjer álitum það bezt
hlýða, að reyna og prófa stjórnarskrá
vora
sem rækilegast,
áður en vjer hugsum til að
bera upp breytingar
við einstakar
greinir
hennar, jafnvel þó mönnum kynni nú þegar
að sýnast eitt eða annað i henni mega betur fara á annan hátt.
þannig t. a. m. virðist oss það sjer í lagi mjög fsjárvert atriði í
stjórnarfyrirkomulaginu,
ef ráðgjafi sá, er yðar hátign setur fyrir Ísland, þarf að víkja úr
sessi fyrir það, að hann er eigi á sömu
skoðun um dönsk mál, sem Íslandi eru eigi
beinlínis
viðkomandi,
eins og meiri hluti
hinna dönsku
þjóðfulltrúa,
þegar ráðgjafinn
að öðru leyti hefur á sjer almennt
traust
hinnar íslenzku
þjóðar og fulltrúa hennar
öllum sjerstaklega
íslenzkum
málum.
Allramildasti
konungur!
þó ættjörð vor, hin eldgamla
Ísafold,
sje fátæk og fjarlæg öðrum löndum,
sem
náttúran
hefur auðgað fleiri gæðum, og gjört
auðveldara
að kornast
áleiðis á vegi framfaranna,
og þó vjer synir hennar höfum tekið
að erfðum
fátækt og framfarartálma
móður
vorrar,
þá erum vjer á hinn bóginn
ekki
fremur en hún kaldir hið innra.
Í brjóstum vorum lifir eldlegur áhugi að neyta sem
bezt frelsisgjafar
yðar hátignar og keppa áfram á vegi menntunar
og framfara, svo sem

oss má auðið verða, undi!' stjórn yðar hátignar, vor allramildasli
konungur.
Almáttugur guð haldi jafnan sinni verndarh endi yfir yðar hátign,
yðar konunglega
húsi, og yfir öllum löndum og þegnum yðar hátignar.
Einar Ásmundsson,
Grímur Thomsen,
formaður.
skrifari.
Jón Sigurðsson.

Á ll). fundi neðri þingdeildarinnar,
24.
dag júlímán., var samkvæmt dagskránni
tekið
til einnar umræðu
ávarp til konungs (rá
ner)ri deild þingsins.
Framsögnmaður
var
fyrri þingmaður Eyfirðinga,
og las hann upp
ávarpið.
Var ávarpið samþykkt f einu hljóði,
þannig orðað:
Á VARP

TIL IWNUNGS.

Mlldasti herra konungur!
þegar vjer, alþingismenn
Íslands, kornum f fyrsta
sinn saman
á allsherjarþingi
þjóðar vorrar, er yðar hátign allramildilegast
hefur veitt löggjafarvald,
eptir að landið
hafði, svo öldum skipti, farið á mis við þessi
dýrmætu rjettindi, þá hlýtur þakklætistllflnning að gagntaka hjörtu vor fyrir það, er yðar hátign, fyrstur allra konunga vorra, heimsótti fósturjörð vora á næstliðnu
ári og veitti
henni, á 1000 ára afmæli hennar, lengi eptirþreyða stjórnarbót.
Mun slíkt jafnan verða
talið með hinum merkustu
atburðum
í sögu
þessa hins forna heimkynnis
sögunnar,
og
að von vorri bera bl essunarrtka
ávexti fyrir
oss og niðja vora.
Þó svo liti út lim tíma, sem stórkostlegal' umbyltingar
f náttúrinni
á norð-austurhluta
landsins ætluðu að eyðileggja
land
vort, þó margar af hinum blómlegustu
sveitum þess yrðu á svipstundu
huldar ösku og
sandi frá hillum brennandi
eldfjöllum,
þá
vonum vjer engu að síður, að eyðileggingin
af þessu
muni ekki verða eins stórkostleg,
eins og þjóðin ber kviðboga fyrir.
Það vakti
I hjá oss innilegan
fögnuð
að sjá nýjan vott
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þess, hversu yðar hátign ber oss fyrir brjósti
yðar, þar sem þjer I broddi fylkingar, og
margir hinna dönsku bræðra vorra, auðsýndu
það göfuglyndi að senda hinum bágstöddu
löndum vorum höíðlnglegar
gjafir.
nafni
þeirra leyfum vjer oss að senda yðar hátign,
og jafnframt hinni drenglyndu dönsku bræðraþjóð, vorar innileg ustu þakkir.
Eptir að löggjöf og stjórn lands vors
hefur um langa tíma verið þannig hagað,
að kraptar þjóðarinnar hafa eigi getað notið
sín, þá leiðir það af þeirri breytingu,
sem
orðin er á löggjöf og landstjórn,
að margt
er að starfa hjá oss, og mörgu að hrinda í
lag. Vjer treystum því, að stjórnarskrá sú,
er vjer höfum þegið af hendi yðar hátignar,
verði I framkvæmdinni þjóð vorri og landi
til viðreisnar i mörgum greinum.
En þeg'ar það reynist, að henni sje í einhverju ábótavant, þá væntum vjer þess staðfastlega,
að yðar hátign i samráðum við löggjafarþing
vort, sem þjer hafið endurskapað, muni ráða
á því nauðsynlegar bætur. Vjer álitum það
bezt hlýða, að reyna og prófa stjórnarskrá
vora sem rækilegast,
áður en vjer að svo
Í

stöddu berum upp breytingar við einstakar
greinir hennar, til dæmis: f þvi, sem snertir
fyllra fjárforræði og ábyrgð landstjórnarinnar.
En sjer I lagi virðist oss það mjög fsjárvert
1 atriði i stjórnarfyrirkomulaginu,
ef ráðgjafi
sá, er yðar hátign setur fyrir ísland, víkur
úr sessi fyrir það, að hann er ekki á sömu
skoðun um dönsk og Islandi óviðkomandi
mál, eins og meiri hluti hinna dönsku þjóðfulltrúa, þegar ráðgjafinn að öðru leyti hefur
á sjer traust bæði yðar hátignar og hinnar
íslenzku þjóðar og fulltrúa hennar I öllum
íslenzkum málum.
Mildasti herra konungur I
Iló ættjörð vor eigi örðugra uppdráttar
á vegi framfaranna, en önnur lönd, sem eiga
betri kjörum að sæta, þá býr í brjóstum
vornm einlægur áhugi á, að neyta sem bezt
frelsis vors og keppa áfram á vegi menntunar og framfara, svo sem oss má auðið
verða.
Almáttugur guð haldi jafnan sinni verndarhendi yfir yðar hátign, yðar konunglega
húsi og yfir öllum löndum og þegnum yðar
hátignar.

VI.
UPPÁSTUNGA
til ályktunar um komustaði hins íslenzka póstskips.
(Frá Tryggva Gunnarssyni, I. þingmanni Suður-Múlasýslu).
Neðri deild alþingis ályktar, að fara
þess á leit við stjórnina, að hún sjái svo
fyrir, að það verði gjört að ófrávikjanlegrl
reglu, meðan eigi komast á reglulegar gufuskipsferðir kringum strendur Íslands, að hið
íslenzka póstskip komi við í þremur sumarferðum þess fram og til baka á Seyðisfirði
og Vestmannaeyjum, en ekki Djúpavogi, eða
f hið minnsta, að því sje skylt að bíða þrjú
dægur til að komast inn á Seyðisfjörð, og
eitt dægur við Vestmannaeyjar, nema ofviður
eða önnur slik óviðráðanleg atvik banni.

Á II. fundi neðri þingdeildarinnar,
14.
dag júlfmánaðar, skýrði forseti frá, að hann
herði fengið uppástungu þá, er hjer fer á
undan, frá fyrra þingmanni Suður-Múlasýslu,
og ljet hann út býta henni meðal þingdeildarmanna.
Á 13. fundi, 16. s, m., var samkvæmt uppástungu forseta ályktuð ein umræða um málið, og að ekki skyldi setja nefnd
í því.
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í neðri deild alþingis.
Á 14. fundi neðri
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deildar alþingis,

17.

dag júlímánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
til umræðu
uppástunga til ályktunar
um
komustaði hins íslenzka p6stskips.
Tryggvi Gunnarsson sagði,
að· uppástunga þessi væri sprottin
af þvi, að hann
hefði haft með sjer til þings tvær bænarskrár, er beiddust þess, að ráðin væri bót á
vandkvæðum
þeim, er spryttu af óvissunni
um komu póstskipsins
á Djúpavog.
í póstákvörðununum
væri svo til tekið, að skipið skuli
koma
í þremur
sumarferðum
þess, þegar
kringumstæður
leyfðu, við á Djúpavogi.
þetta
svona óákveðið væri svo, að kringum
það
mætti fara, sem litist, enda hefði þetta og
sannazt ar reynslunni;
því að skipið hefði
8VO margopt
brugðizt mönnum með að koma,
þegar meon reiddu sig á það. Þannig hefði
það komið fyrir, að menn,
sem ætluðu
að
flytjast með skipinu frá Reykjavík til Austurlandsins,
hefðu verið fluttir til Kaupmannahafnar,
og þeir, sem hafa ætlað frá Kaupmannahöfn til Austurlandsins,
hafa neyðzt til
að láta flytja sig til Reykjavíkur,
og þannig
fram og aptur ; hefði þetta stundum
orðið
landssjóðnum
að byrði; hann vissi til, að einn
maður einmitt
fyrir þetta herði komizt ári
seinna
heim
til sín, en hann ætlaði sjer.
Sama óhagræðið
væri með brjef og sendingar, er opt kæmust miklu seinna til þeirra
staða, er þeim væri ætlað, en ef þau hefðu
verið send landveg beina
leið með póstun-

um ályktun

um. Bænarskrárnar
beiddust þess, að annaðhvort
væri skipinu gjört að Iastrl skyldu
að koma við á Austurlandinu
eða þ~ alls
ekki, og sýndi þetta hið síðara atriði,
hve
óþolandi
mönnum
þætti
það fyrirkomulag,
sem nú væri.
Hann kvaðst að endingu gjöra
sig ánægðan
með, að þessu máli væri visað
til landshöfðingja,
og vonaðist hasn þá eptir
góðum málalyktum.
Páli presti Pálssyni þótti það að frumvarpinu, að það færi frain á, að skipið hætti
að koma á Djúpavog, en skyldi að eins koma
á Seyðisfjörð.
Hann vildi láta það koma á
báða staðina.
Páll Olafsson sagði,
að innsigling
væri
ill á Djúpavog, þar væru sker og eyjar framundan og opt þoka.
En hann þekkti hvergi
haganlegri
stað fyrir skipið að koma við á
á Austurlandinu,
en Seyðisfjörð.
Tryggl'i Gunnarsson
sagði,
að óþarft
hefði sýnzt, að skipið kæmi á báða staðina,
og það væri ekki nema til að tefja það.
En
Seyðisfjörð
hefðu menn
kosið,
af því að
menn álltu,
að varla mundi koma fyrir, að
skipið gæti ekki komið þangað,
þvi að þar
væri skerjalaus
og góð innsigling.
Síðan var gengið til atkvæða um uppástungu þessa,
og var hún samþykkt
i einu
hljóði, og málið síðan afgreitt til landshöfðingja.

VII.
UPPÁSTUNGA
viðvíkjandi birtingu

Neðri deild alþingis
ályktar að skora á
stjórnarherrann
fyrír Ísland, að hann hlutist
til um, að hjer eptir verði að minnsta kosti
helmingur
hinna markverðustu
frumvarpa til
laga, er stjórnin ætlar að leggja fyrir alþingi,
birt alþingismönnum
á íslandi
ekki seinna
en 6 mánuðum fyrirfram.
Alþingi, 15. júlí 1875.
Páll Pálsson,
Guðmundur
Einarsson,
1. þingm. Skaptfellinga.
þingm. Dalamanna.

lagafrumvarpa.

fsleifur Gíslason,
2. þingm. Rangæinga.
Hjálmur Pjetursson,
þingm. M)'ramanna.

Páll Pálsson,
2. þingm. Húnvetninga.
Þórður Þórðarson,
þingm. Snæfellinga.

Á 13. fundi neðri þingdeildarinnar,
16.
dag júlímán.,
skýrði forseti frá, að bann hefði
fengið uppástungu til ályktunar viðvíhjandi
birtingu lagafrumvarpa
frá 6 þingmönnum,
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og var henni út býtt meðal þingdeildarmanna.
20, s. m., var samþykkt eptir
uppástungu forseta að hafa eina umræðu
um málið, og ekki setja nefnd í það.
Á 16. fundi,
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deild alþingis.

í neðri

Á 18. fundi neðri deildar alþingis, 23.
dag júlímánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til einnar umræðu uppástunga um ályktun
viðvíkjandi
birtingu
lagafrum varpa fyrir
fram.
Jón Sigurðsson kvaðst eigi skilja, hvl

uppástungan kvæði svo á, að helming frumvarpa skyldi birta fyrir fram, en ekki öll, Sjer
fyndist, að annaðhvort ætti að beiðast þess, að
þau öll væru birt fyrir fram; eða þá að öðrum
kosti halda ekki lengra út í það mál.
Landshöfðingi
kvaðst hljóta að mæla f
móti þessari uppástungu.
þvi að bæði væri
það, að það ætti ekki við að birta almenningi
fyrir fram lagafrumvörp þau, sem ætluð væru
alþinginu, enda vissi hann ekki til, að slíkt
væri siður hjá nokkurri þjóð f heimi, þar
sem löggjafarþing væri, og í annan stað sagði
hann, að það, sem uppástungan færi fram á,
gæti eptir hlutarins eðli ekki ávallt orðið
framkvæmt, þvi stjórnin gæti ef til vill ekki
verið búin að semja 6 mánuðum fyrir þing
öll þau frumvörp, er hún kynni að vilja
leggja fyrir þingið, og hann vildi nefna til
dæmis hvað fjárlagafrumvarpið snerti, þá gæti
það ekki orðið fullbúið, fyr en á vorinu rjett
á undan þingtímanum.
Páll prestur Pálsson sagði, að tilefnið til
þessarar uppástungu
væri það, að nauðsynlegt hefði sýnzt, að þingmönnum gæfist færi
á, að kynna sjer frumvörp þau, er þeir ættu
að segja álit sitt um, og ræða á næsta þingi
á eptir, og gefa atkvæði um.
Á þann hátt
gætu frumvörpin orðið miklu betur hugleldd,
en ella. Með tilliti til þess, sem hinn hæst-

virti landshöfðingi
hefði tekið fram, að það
væri hvergi siður að auglýsa almenningi
frumvörpin fyrir fram, þá væri það nokkur
misskilningur,
þvi að f uppástungunni væri
ekki tekið til annað en alþingismenn,
og
þeim væri þó sannarlega nauðsynlegt að fá
eitthvað af frumvörpunum fyrir fram. Að ekki
hefði verið stungið upp á nema helming
frumvarpanna, kæmi af því, að ekki hefði
pöu mega búast við, að þau öll yrðu búin
svo fljótt; en hitt sýndist ekki ofætIun, að
stjórnin hefði nokkuð af þeim tilbúið hálfu
ári á undan þinglímanum,
þar sem 2 ár
liðu milli þinga.
Jón Sigurðsson sagði, að uppástunga
þessi væri að vísu góð og «praktisk s , en það
væri þó vafasamt, hvort hún gæti orðið að
verulegu gagni. Stjórnin gæti, ef til vill, ekki
haft frumvörpin til búin svo fljótt, og þá sendi
hún, ef henni rjeði svo við að horfa, eitthvað af hinum lítilfjörlegustu frumvörpum,
ef hún annars væri ekki skyld að senda þau
öll. Svo skyldu og þingmenn gætn þess,
að ef þeir legðu stjórninni þessa skyldu á
herðar, þá byndu þeir einnig sjálfum sjer
sama bagga, þá yrði og hver sá þingmaður,
er ætlaði sjer að koma með frumvarp til
þings, að senda það 6 mánuðum á undan
um allt land. þetta yrðu þingmenn vel að
athuga, ef þeir vildu jafnrjetti halda. þeir
mættu ekki ætlast til meira af stjórninni, en
af sjálfum sjer.
Benidikt St'ein8S0n sagðist vilja leiðrjetta misskilning þess þingmanns, er síðast
talaði.
þingið gæti ekki búið til frumvörp,
nema á meðan þingUminn stæði, og því væri
ekki mögulegt að birta þau fyrir fram. Stjórnin þar á móti væri, ef svo mætti að orði
kveða, ævarandi, og gæti samið frumvörp á
hverjum lima sem hún vildi.
þvi næst var gengið til atkvæða um uppástunguna, og hún samþykkt með 16 atkvæðum móti 5, og var málið síðan afgreitt til
landsh öfðingja.
.
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VIII.
þingmanns

Dalnmanna,

UPPÁSTUNGA
Guðmundar
Einarssonar,
um bænarskrá
um útskýringu
á sveitarstjórnarlögunum.

Að neðri deild
alþingis
skránni til landshöfðingjans.

vfsi

bænar-

frá sýslufundi

í Dalasýslu

skyldi lögbjóða skilning á lögum,
væri það
alþingis en ekki landshöfðingja
meðfæri.
Grímur Thomsen vildi styðja uppástungu
þingmanns
Dalamanna
að vísa bænarskránni
Á 8. fundi neðri þingdeildarinnar,
10. til landshöfðingja;
ekkert væri því til fyrirdag júlimán.,
skýrði forseti frá, að þingmaðstöðu, að spyrjast fyrir um skilning' á greinur Dalamanna
hefði afhent sjer uppástungu
inni, enda væri við þvf að búast,
að fleiri
snertandi
tjeð lög ættu
til ályktunar,
þá er hjer fer á undan,
og breytlngaruppástungur
var henni út býtt meðal þi ngdeildarmanna.
skammt til innkomu á þing; hann skyldi hjer
Á 10. fundi, 13. s. m., val' eptir tillögu for- einungis nefna vegabótalagafrumvarpið.
seta ákveðið, að hafa eina umræðu um málið.
Jón Sigw'ðs8on kvaðst eigi álíta þessa
uppástungu þingmanns Dalamanna fullnægjandi
hvorki gagnvart beiðendunum
nje þinginu; sjer
væri knnn þessi ákvörðun í 19. grein sveitEIN UMRÆÐA
arstjörnarlaganna:
að áætlun og niðurjöfnun
I neðri deild alþingis.
skyldi gjöra nm tekjur og útgjöld
hvers
Á 11. fundi neðri deildar alþingis,
14. hrepps 3 vikum fyrir fardaga,
en hún væri
dag júlímánaðar,
kom samkvæmt
dagskránni
svo óheppileg,
að I mörgum tilfellum væri
til einnar
umræðu
uppástunga
þingmanns
ómögulegt
að fylgja henni.
Hann gat þess,
Dalamanna,
Guðmundar
Einarssonar,
um að hann hefði átt tal við amtmanninn
í
bænarskrá
frá sýslufundi I Dalasýslu um tÍt- norðurog austurumdæminu
um þetta efni,
,kýringu tl st'eitarstjórnarlögunum.
og hann hefði verið ráðalaus
að bæta úr
Guðmundur Einarsson skýrði frá, að I. tjeðum vandkvæðum,
enda stæði það hvorki
liður
19. greinar
í sveitastjörnarlðgunum
í am lmanns
nje landshöfðinga
valdi,
að
þætti bæði óhæfllegur, þegar til framkvæmdnema úr lögum þessa ákvörðun.
Ákvörðunanna kæmi, og ylli þar að auki misskilningi.
inni vildi hann þvi gjarnsamlega
fá breytt,
Bann sagði, að bænarskrá
sú, er hann flytti, þar eigi væri unnt að fylgja henni, eins og
styngi upp á, annaðhvort
að fá lagabreythún væri.
Sem dæmi þessu til sönnunar
ingu á þessum
lið greinarinnar,eða
fá út- til færði hann, að þegar jafna ætti niður á
skýringu
yfir hann hjá landshöfðingjanum.
sveitina
3 vikum fyrir fardaga gjöldum
til
Illan síðara veginn sagðist
hann hafa valið, næsta árs, gæti svo farið, að bjargálnamaðog kvaðst vonast til, að þingdeildin
gjörði urinn 3 vikum eptir fardaga væri orðinn örsjer hann greiðan með atkvæðum sínum.
eigi.
Í öðru lagi stæði opt svo á, að hreppsBenidikt Sveinsson: Sjer virtist skiljannefndirnar
gætu ekki vitað, hverjir búsettir
legt, að þingmaðurinn
ætlaðist eigi til breytyrðu I hreppnum
næsta ár, 3 vikum fYtir
ingar af landshöfðingjanum,
þvi til þess út- fardaga, og í þriðja lagi gætu þær sjaldnast
heimtisl
samþykki
alþingis,
en hann áleit haft fulla vissu um sveitarþyngslin
, þvi það
það óþarft og ótilhlýðilegt,
að leita leyfis væri tfðast, að þau dyndu á hreppana
um
þingsins til þess, er hann færi fram á, þar og eptir fardaga.
sem sveitarstjórninni
gæfist bezta tækifæri til
Halldór Friðriksson
var á máli flutnþess, að leita til landshöfðingja
gegn odd- ingsmanns ; þingið
ætlaði sjer þó ekki að
vitum
sýsluuefudarlnnar,
yfirvaldaveg,
en breyta sveitarstjórnarlögunum
; nú væri eigi
J
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um annað að ræða en um skýringu á þessari grein, þar sem ekki skyldi breyta henni
með lögum, og væri þá sá eini kostur fyrir
hendi,
að leita skýringar hjá yfirvöldunum;
hann yrði að benda þingmanni
Suður-þingeyinga á, að áætlun væri eigi reikningur;
en
eptir skoðun annars þingmanns
Þingeyinga
ætti áætlunin eigi að vera gjörð fyr en
reikningsárið
væri liðið; öll þau dæmi, sem
þingmaður
þingeyinga
hefði til greint, gælu
hæglega komið fyrir, og við þeim væri eigi
sjáandi, en það, sem áætlunin hrykki eigi til
eitthvert ár, yrði að bæla upp næsta;
en
hreppsnefndin
yrði upp á einhvern
hált að
ráða fram úr þvi f svipinn.
Páll bóndi Pálsson sagði, að svo mikil
vandræði
stæðu ar þessari grein í sveitarstjðrnarlðgunam,
að allmargir
hefðu gefizt
upp á að fylgja henni;
í fardögum
vissu

menn ekkert um afkomu búanda,
þeir gætu
misst lömb sín og bústofn
á þessu millibili,
og þess vegna vildi hann, að jafnað yrði niður
á haustin,
og greininni
þannig breytt;
en
vegna þess að þingið hefði nóg að starfa að
sinni, vildi hann láta þá breytingu bíða.
Benidikt Sveinsson ítrekaði, að sjer þætti
eigi heppilegt,
að málluu
væri visað til
landshöfðingja;
hlutaðeigendur
hefðu sjálfi I'
aðgang að landshöfðingja.
Guðmundur Einarsson mælti,
að fyrst
einu sinni bænarskrá
þessi væri komin Inn
á þing, vildi hann halda henni fram,
þótt
hann víssl vel, að einnig aðrir vegir væru
greiðir til að koma henni á framfæri,
og
óskaði því, að málið væri sett undir atkvæði.
Var síðan samþykkt með 15 atkvæðum
gegn 6 að vísa málinu til lundsuölðingju.

IX.

UPPÁSTUNGA
(Frá nefnd

nefnd

þeirri,

sem

Neðri deild alþingis
til að íhuga tollmál.

um nefnd í tollmálinu.
selt hefur verið í neðri deild alþingis
til alþingis).
ályktar

að

kjósa

Á 10. fundi neðri þingdeildarinnar,
13.
dag júlímánaðar,
skýrði forseti frá, að hann
hefði fengið frá bænarskráanefudinní
ttppá-

bænarskrár

stungu um nefnd í tollmálinu, og Ijet hann
út býla uppástunguuni
meðal þingdeildarmanna.
A 15. fundi, 19. næst á eptir,
var uppástunguuni
eptir tillögu forseta vísað
til nefndarinnar
I málinu um toll af brennivini og öðrum áfengum drykkjum; sjá nefndarálit I því máli á -12. bls. hjer að framan.

X.
Upp ÁSTUl\ GA
til þingsályktunar
í fjárkláðamálinll.
(Sjá 134. bls, hjer að framan).
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til að íhuga

B.

lJppástungur,

felldar af Þinginu.
l.

UPPÁSTUNGA

(Frá

lil ályktunar,
um samninga
um vitagjald,
þingmanni
Reykvíkinga
og öðrum þingmanni
Eyfirðinga).

Alþingi ályktar að skora á stjórnina,
að
semja við stjórnirnar
á Englandi
og Frakklandi,
að þær greiði árlega í hinn íslenzka
landssjóð vitagjald
fyrir öll þau skip, sem
gjörð eru út til fiskiveiða við Island,
hvort
sem skip þessi leita til hafnar á Íslandi eða
eigi, að rjettri tilLölu og skipum verður gjört
að greiða, sem leita hafnar milli Hurns (Cap
Nord) og Reykjaness
við Faxaflöa.

gjald fyrir hin útlendu skip,
sem gjörð ern
út til fiskiveiða við strendur
Islands,
hvort
sem þau leita þar hafnar eða eigi.
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í neðri deild alþing!s.

Á 36. fundi neðri deildar alþingis , ll.
dag ágúst mánaðar, kom samkvæmt dagskránni
til einnar umræðu
og atkvæða uppástunga
Á 26. fundi neðri þingdeildarinnar,
2. til ályktunar um að koma á samningum,
dag ágústmán. , skýrði forseti frá, að hann einkanleqa við Frakkastiðrn, um vitagjald,
nefndarinnar
hefði fengið uppástungu til ályktunar «m og var breytingaruppástunga
Við það var
samninga um t)itagjald frá þingmanni Reyk- samþykkt með 19 atkvæðum.
uppástunga
fallin,
og var nú
víkinga og öðrum þingmanni
Eyfirðinga,
og hin fyrri
þessi uppástunga
send til efri deildarinnar.
var uppástungunni
út býtt meðal þingdeildarmanna.
Á 28. fundi, 4. s. 01., var ályktað eptir uppástungu
forseta,
að vísa uppástunguuni til nefndarinnar
í málinu um vitaÁ 35. fundi efri þingdeildarinnar.
12.
gjald af skipum.
dag ágústmán.,
skýrði forseti frá, að til sín
væri komin frá forseta neðri þingdeildarinnar uppástunga til ályktunar um samninga
um vitagjald,
samþykkt af neðri deildinni,
BREYTlNGARUPPÁSTU~GA
og Ijet hann út hýta henni meðal þingdeildvið uppástungu
til ályktunar
um samninga
armanna.
Á næsta fundi, daginn eptir, samum vitagjald.
þykkti efri þingdeildin
uppástungu
forseta
(Frá nefndinni).
um, að hafa skyldi eina umræðu um ályktunar-uppástungu
þessa,
en
ekki
selja
Alþingi. ályktar,
að senda hans hátign
konunginum
allraþegnlegasta
ávarp, að hann nefnd.
láti semja við útlendar
stjórnir,
sjer í lagi
Frakkastjérn,
um, að þær greiði f hinn íslenzka landssjóð
árlega upphæð,
sem vita-
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í efri deild alþingis.
Á 38. fundi efri þingdeildarinnar,
16.
dag ágústmán.,
var uppástunga til ályktunar
um samninga um vitagjald samkvæmt dagskránni tekin fyrir til einnar umræðu.
Eiríkur Kúld:
Að því er snerti þessa
uppástungu
um, að biðja hans hátign konunginn,
að semja við útlendar stjórnir um,
að greitt yrði vitagjald af þeim skipum þeirra,
er fiskuðu hjer við land, þá gæti hann eigi
í fljótu bragði
sjeð þvi neitt til fyrirstöðu,
að hún yrði samþykkt
af þessari deild, því
að, hvort sem þessir samningar
heppnuðust
eða eigi, þá væri þó tilraunin gjörð, og gæti
því ekkert skaðað.
Á hinn bóginn mælti líka
álítast sanngjarnt,
að Frakkar,
sem hefðu
svo mikinn arð af fiskiveiðum hjer við land,
auk þess, sem fiskiskip þeirra mundu opt og
einatt geta haft gagn af slíkum vita, greiddu
nokkuð í þessu skyni.
Bergur Thorberg sagðist að vísu játa,
að ályktun
þessi í sjálfu
sjer færi í rjetta
stefnu, en hún væri að sinni ætlun of snemma
upp borin,
þar sem enginn viti væri enn
kominn upp.
f sjálfu sjer væri það eflaust
æskilegt, að viti væri byggður,
og þegar svo
væri komið, væri sanngjarnt
og rjettur tími
til að leggja vitagjaldið á. Nú gæti hugsazt,
að vitinn yrði kominn upp fyrir næsta þing,
og virtist
sjer engin ástæða móti því, að
fresta þessu máli þangað til, því að hann
gæti eigi ímyndað
sjer, að þetta atriði yrði
gjört að skilyrði fyrir vitabyggingunni.
Af
þessum
ástæðum væri hann fremur mótfallinn því, að þetta mál væri þegar afgreitt,
enda þótt á hinn bóginn gæti máske hugsazt, að það þyrfti eigi að skaða,
þar sem
stjórnin
gæti þá sjálf ráðið með sjer, að
draga þetta mál þangað til vitinn væri byggður.
þetta mundi og að líkindum hafa verið meining neðri deildarinnar,
og hún ætlazt máske
til, að það yrði tekið fram í bænarskránni,
er um þetta mál yrði send hans hátign konunginum.
Sighvatur Árnason sagðist líka að vísu
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hafa skilið þetta,
eins og hinu 3. konungkjörni hefði alðast tekið fram, en af því vitinn mundi nú verða þegar byggður í framhaldi af þessu,
þá virtist
sjer þvi eigi fráleitt að halda þessu máli þegar fram, þvi að,
ef styrks væri von, þá gæti maður hugsað
sjer,
að hann þá kæmi þeim mun fyr til
skuldalúkninga
út af byggingu vltaas, Mundi
hann
því mæla með því, að málið fengi
framgang.
Þórður Jónasson sagðist ekki sjá betur,
en að þessi ályktun
væri of snemma
upp
borin,
og væri hann I þvi samþykktur
hinum háttvirta
3. konungkjörna
þingmanni.
Enda væri skýrt tekið fram i fororðningunni
af 24. nóv. 1802, að vitar skuli byggðir, áður en um nokkurn toll sje að tala.
Hann
sæi því eigi, að nú ætti við, að bera upp
þessa ályktun.
Landshöfðingi
kvaðst vera alveg samdóma hinum háttvirta
1. konungkjörna
þingmanni.
Það gæti eigi orðið spursmál um,
að fara að semja við útlendar
stjórnir um
vitagjald,
fyr en viti væri til orðinn, og yfir
höfuð væri alveg ótímabært
nú þegar,
að
fara að tala um að leggja vitagjald á skip.
Nú væri, eins og þingmönnum
væri kunnugt,
í ráði, að biðja um fjárveitingu
úr ríkissjóði
til að byggja vita fyrir; en þótt sú fjárveiting
fengist,
væri auðskilið,
að vitabyggingunni
gæti eigi orðið lokið fyr en 1877,
og hefði
alþingi þannig nægan lima til að ákveða um
vitagjaldið.
Hann vildi þvi ráða hinni heiðruðu þing deild til að fella þessa uppástungu
og frumvarp
það um vitagjald,
er nú lægi
fyrir.
T01'fi Einarsson kvaðst vilja spyrja hinn
hæstvirta
landshöfðingja,
hvort ekki hefði
verið meining hans, að uppástungan
um vitabygginguna
sjálfa
ætti að fá framgang.
(Land.~höfðingi: Jú).
Eiríkur Kúld sagðist
þó ímynda sjer,
að ef hans hátign
konungurinn
samþykkti
uppástunguna
um vitabygginguna
sjálfa, þá
mundi stjórnin eins geta leitað samninga um
vitagjald við hlutaðeigandi
útlendar
stjórnir,
þó vitinn væri eigi þegar byggður,
og væri

þá vissa fengin fyrir því máli, þegar til þyrfti
að taka.
Landshöfðingi kvaðst taka það aptur upp,
að stjórninni
væri eigi fært að leita samnings við útlendar
stjórnir um gjald af skipum sínum fyrir vita, er ekki væri til orðinn.
Þá tóku eigi fleiri til máls, og var þvi
gengið til atkvæða,
en með því atkvæðagreiðsla
varð óljós,
Ijet forseti
við hafa
nafnakall.
.Já. sagði:
Stefán Eiríksson.
u Nei.
sögðu:
Bergur Thorberg ,

til ályktunar

Alþingi
legt sje, að
sje aðgreint
bringuog

um aðskilnað

••Nei. sögðu:
Ólafur Pálsson,
Ásgeir Einarsson,
Benidikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Torfi Einarsson,
þórður Jónasson.
Eiríkur
Kúld og Sighvatur
Árnason
greiddu eigi atkvæði.
Var uppástungan
þannig felld með 8 atkvæðum gegn 1.

II.
UPPÁSTUNGA
á bæjarfógetaembættinu
í Reykjavík
f Gullbringuog Kjósarsýslu.
(Frá þingmanni
Reykvíkinga).

ályktar, að lýsa því yfir, að æskibæjarfógetaembættið
í Reykjavík
frá sýslumannsembættinu
f GullKjósarsýslu.

og sýslumaunsernbæuinu

í Reykjavík, og 8ýslumannsembættinu í Gullbringu og Kjósarsýslu.
Flutningsmaðu1'
(Halldór Kr. Friðriksson) sagðist
vona, að deildin væri á þeirri
skoðun,
að æskilegt
væri,
að uppástunga
þessi fengi framgang.
Hann hefði nóg skjöl,
væri þetta
Á 29. fundi neðri þingdeildarinnar,
5. er sýndu, að öllum hlutaðeigendum
dag ágústrnán.,
skýrði forseti frá, að þing- áhugamál.
Hjer væri um svo mikil störf að
maður Reykvíkinga
hefði afhent sjer uppáræða, að ofvaxin væru einum manni,
eins
hefði
stungu þá, er hjer fer á undan, og Ijet hann og hefð i sýnt sig í því, að landfógetinn
út býta henni meðal þingdeildarmanna.
Á eigi treyst sjer til að þjóna bæjarfógetaembættinu í sameiningu
við landfógetaembæltið,
32. fundi, 9. næst á eptir, var eptir uppásem þó væri miklum mun ljettara en sýslustungu forseta ályktað að hafa eina umræðu
mannsembættið
í Gullbringusýslu,
þar sem
um málið.
það heimtaði engar ferðir.
Bæjarbúum
væri
það næsta óhagkvæmt,
að fógeti þyrfti svo
opt að vera að heiman,
og sýslubúum
væri
EIN UMRÆÐA
það einnig ógeðfellt,
að sýslumaður
þeirra
í neðri deild alþingis.
sæti hjer, og gæti, ef til vill, eigi farið að
Á 43. fundi neðri deildar alþingis,
18. heiman, þegar þeir þyrftu hans.
I,ingdeilddag ágúslmánaðar,
kom samkvæmt dagskránni
in hefði og sjálf kannazt
við, að aðskilnaðtil einnar umræðu uppástunga til 'þingsály7a- urinn væri æskilegur,
þar sem hún hefði veill
unar tl/ll aðskilnað á bæjarfógetaembættinu
dálítið fje til hans.
En það væri æskilegra,
i
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að hún opinberlega
lýsti því yfir, og
þannig við tilmælum hlutaðeiganda.

yrði

'I

þvI næst var gengið til atkvæða, og
uppástungan felld með 13 atkvæðum gegn i.

III.
UPPÁSTUNGA

til ályktunar um notkun silfurbergsnámans
í Helgustaðafjalli.
(Sjá hjer að framan I. part 411. hls.).
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c.
Uppástungur, teknar aptur,
I.
UPPÁSTUNGA
til þingsályktunar
viðvíkjandi
endurskoðun
(Frá nefndinni í skattamálinn).
Alþingi ályktar að skora á landshöfðingjann, að hann gjöri hinar nauðsynlegu
ráðstafanir til undirbúnings
undir eadurskoðun
jarðabókarinnar
1861 samkvæmt
þvi, sem
bent er á f 4. gr. tilsk. 1. apríl s. á.

Á 36. fundi neðri þingdeildarinnar,
tl.
dag ágústmán.,
skýrði forseti frá, að nefndin f skattamálinu
hefði afhent sjer uppástungu til þingsályktunar
viðvíkjandi
endurskoðun jarðamatsins, og Ijet hann út býta
henni meðal þingdeildarmanna.
Á fundi
daginn eptir var samkvæmt uppástungu
forseta ályktuð ein umræða um málið.

EIN UMRÆÐA.
f neðri deild alþingis.
Á 38. fundi neðri deildar
alþingis, 13.
dag
ágústmánaðar,
kom samkvæmt
dagskránni
til einnar
umræðu
uppástunga til
þingsályktunar
um endurslwðun jarðamatsins.
Framsögumaður
(Jón Sigurðsson)
gal
þess fyrst, að sumum kynni að þykja uppástunga
þessi of fljótt upp borin, þvi að f
skjólu bragði sýndist svo, sem hún ætti að
verða samferða skattamálinu
í heild sinni, og
koma fyrir jafnframt því. En við nákvæmari
íhugun og hliðsjón af þvi, sem segir á bls.
33. f athugasemdum
stjórnarinnar
við fjár-

jarðamatsíns.

lagafrumvarp
hennar, hefði þó nefndinni þótt
ráð legra að hreifa þessu
máli nú þegar.
það sem í þessu máli væri höfuðatriðið,
væri
það, hvort hin fyrirhugaða breyting á skattalögunum
gjörði
nauðsynlega
endurskoðun
jarðamatsins ; en þar iii lægi fyrst og fremst
beint svar:
Ef skatturinn á að leggjast á
jarðir eptir hundraðatali,
þá hljóta allir að
vera samdóma
um, að endurskoðunin
sje
nauðsynleg,
til þess að grundvöllur
sá, er
skatturinn
er byggður
á, geti verið sem
rjettastur
í sjálfum sjer, sem verða má. En
ef endurskoðunin
er alveg nauðsynleg
af
þessum ástæðum, þá veitir -ekki heldur af að
fara nú þegar að undirbúa hana, til þess að
hún geti orðið tilbúin jafnframt hinum nýju
skattalögum.
En eptir þvi sem segir á öðrum stað í athugasemdunum,
á nefnd sú, er
hugleiða á skattamálið,
að koma fyrst saman sumarið 1876, og hefði nefndinni
sýnzt
að svo lengi mætti eigi biða með undirbúning jarðamalsins,
heldur væri nauðsynlegt, að
landshöfðingi
gjörði nú þegar í haust einhve~a gangskör að þessu.
Landshöfðingi
sagðist vera alveg samdóma framsögumanni
um það, að ef fyrirkomulag
skattamálanna
færi i þá átt, er
hann hefði talað um, þá væri nauðsynlegt
að endurskoða
jarðamatíð.
En með tilliti
til uppástungu
þeirrar,
er hjer lægi fyrir,
vildi hann
geta þess, að f 4. grein tilsk.
1. apríl 1861 væri svo ákveðið, að nýtt
jarðamat
skyldi eigi fram fara fyr en eptir
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20 ár eptir löggilding tilskipunarinnar,
og,
ástæðunum fyrir tilskipuninni væri sagt, að
þessi ákvörðun hefði þótt nauðsynleg til
þess, að jarðamatið gæti náð festu.
Samkvæmt þessari lagaákvörðun gæti landshöfðingi eigi, þótt alþingi óskaði þess, gjört
neina gangskör í þessa átt, heldur þyrfti
fyrst að koma konungsúrskurður.
Ef nú
þingið vildi skora á sig, að leita slíks úrskurðar, þá kvaðst hann mundu gjöra það.
En á hinn bóginn væri hann alveg samdóma
framsögumanni í þvi, að betur ætti við að
ræða mál þetta í sambandi við skattamálin
I heild sinni.
Guðmundur Einarsson sagði, að skoðun
sín væri sú, að óheppilegt væri að flýta fyrir
þessari endurskoðun jarðamatsins,
þvi að
hún mundi leiða til stórmikils kostnaðar, en,
ef til vill, til engra bóla.
þvi að reyndar
væru margir gallar á jarðamati því, er nú
gilti, en það væri eigi vist, nema aðrir kæmu
I staðinn,
þótt þessir væru lagaðir.
Auk
þess væri það vafalaust, að mjög óvinsælt
yrði, ef leggja ætti skattana á eptir hundraða-

tali jarðanna,
enda væri fljótsjeð, að slíkt
væri ósanngjarnt, þar sem þá YI·ði tvöfaldur
tollur lagður á jarðeigendur.
Hann kvaðst
því vilja fella uppástunguna.
Framsögumaður
sagðist vera á sama
máli og landshöfðingi um það, að eigi þyrfli
sjerstaklegt lagaboð, heldur nægði konungsúrskurður til þess, að nema úr gildi ákvörðunina í 4. grein tilskipun 1. apríl t 861, og
einnig vissi hann, að eptir henni ætti ekki
ný endurskoðun að fara fram fyr en 1882;
en ætlun sín væri sú, að tíminn þangað til
væri ekki of-langur til endurskoðunarinnar á
jarðamatinu. Það væri mönnum kunnugt, að
jarðamatið seinasta hefði staðið yfir í 12 ár, og
mundi nú eigi veita af hálfum þeim tíma til að
endurskoða það og laga. En hann vildi eigi
fara lengra út I það, heldur kannast við, að
heppilegra væri að fresta þessari uppástungu
að sinni, og láta bana biða seinni Uma.
Eptir bendingu
landshöfðingjans
tók
nefndin þá aptur uppástungu sína, og fjell
málið þvi niður, og kom ekki til atkvæða.

II.
UPPÁSTUNGA

til þingsályktunar

um að nema úr gildi konungsúrskurð
(Frá nefndinni f fjárlagamálinu).

Alþingi ályktar, að senda hans hátign
konunginum allraþegnsamlegasta
bænarskrá
um, að nema úr gildi konongsúrskurð
18.
september 1793 um styrk banda fátækum
konungslandsetum
og ekkjum þeirra I Gullbringusýslu og Mosfe\1ssveit.
Á 29. fundi neðri þingdeildarinnar,
dag ágústmánaðar,
skýrði forseti frá,

18. septemher

1793.

nefndin f fjárlagamálinu hefði afhent sjer
uppástungu .þá, er hjer fer á undan, og var
henni út býtt meðal þingdeildarmanna.
Á
32. fundi, 8. næst á eptir, var eptir uppástungu forseta samþykkt, að hafa skyldi eina
umræðu um málið, en áður en málið kom
til umræðu, tók nefndin uppástunguna aptur.

5.
að

III.
UPPÁSTUNGA

nm framkvæmdarnefnd { fjárkláðamálinll.
(Sjá J 33. bls. hjer að framan).
46
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n.
• "yl'il'slmrnia ..
I.

FYIURSPIJRN
til landshöfðlug]a,

frá öðrum

þingmanni

Hvernig og hvenær á nefnd sú að verða
skipuð, sem ræðir 11m í athugasemdum
við
frumvarp til fjárlaga fyrir Íslaud, 33. bis.?

Á 5. fundi neðri þingdeildarinnar,
7. dag
júlímánaðar,
ljet forseti út býla fyrirspurn
þessari
prentaðri
meðal þingdeildarmanna,
og á næsta fundi, daginn eptir, var samþykkt
f einu hljóði, nð fyrirspurnin mætti fá framgang.
Á 7. fundi, 9. 8. m., tilkynnti forseti
þingdeildinni,
að landshöfðingi
hefði skýrt
sjer frá,
að fyrirspurnin
gæti farið fram
daginn eptir.

Á 8. fundi neðri deildar alþ ingis,
10.
dag júlímánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
tekin til umræðu
fyrirspurn
2. þingmanns
Þingeyinga
til landshöfðinga
um skattanefndina.
Jón Sigurðsson sagði, að sjer væri skylt
að gjöra grein fyrir fyrirspurn
sinni.
Til
þingsins
hefðu komið tvær bænarskrár
eða
uppástungur,
sem styngju
upp á því, að
sk.attalögum landsins yrði breytt; þær væru að
vísu ólfkar að innihaldi slnu, en kæmu báðar að
sömu niðurstöðu,
nefnilega þeirri, að skattalögum landsins yrði breytt.
Önnur bænarskráin sagði hann væri úr sínu kjördæmi, er
færi því fram, að milli þinga væri nefnd sett,
er skyldi íhuga þetta mál.
En svo hefði
hann sjeð á bls. 33. og 34. í athugasemdum um fjárhagsáætlunina,
að stjórnin hefði
einmitt hugsað sjer hið sama, og þætti sjer

þingeyinga,

Jóni Signrðsayni.

það að vísu gleðilegt,
að mæta stjórninni
þannig á miðri leið, en þvi hefði hann gjört
þessa
fyririrspurn,
til þess
að fá að vita,
hvort stinga ætti upp á mönnum
í þessa
nefnd, eða ekki.
Landshöfðiagi
skírskotaði
fyrst til athugasemdanna,
þar sem tekið væri fram, að
í nefndinni skyldu vera 3 menn, og af þeim
skyldu vera 2 alþingismenn.
Að öðru leyti
mundi hún verða skipuð á líkan hátt, eins
og nefnd sú, er sett var t 845, þ. e. með
allrahæstum
úrskurði.
Nefndinni
mundu
verða afhent öll hin eldri skjöl málsins,
og
henni fengið erindisbrjef,
er mnndi verða
sem mest sniðið eptir tillögum þingsins við
umræðurnar
um frumvarpið,
eins og einnig
mundi verða hafltillit til þeirra bendinga,
sem
kæmu fram við þær, þegar nefndin yrði skipuð.
Tilgangur
stjórnarinnar
hefði verið, að
gefa þinginu kost á, að ræða öll þessi atriði,
og koma fram með uppástungur
sinar um
þau.
það væri gjört ráð fyrir, að nefndin
kæmi saman
sumarið
ISi 6, og starfaði í
Reykjavik,
og henni
lagðar
3000 krónur.
Af því mætti sjá, að stjórnin gjörði ráð fyrir,
að nefndin yrði skipuð í haust,
þegar
álit
þingsins fengist.
I
Jón Sigurðsson kvaðst eigi geta annað,
en verið ánægður
með svar landshöfðinga;
því að nú þættist hann sjá,
að alþingi væri
ekki ætlað að kjósa nefndina.
það væri
sjálfsagt,
að skattamálin
yrðu borin upp á
þingi hjer, og geymdi hann sjer því rjett til
að gjöra þá þær uppástungur,
er honum
þættu nauðsynlegar.

I

362

ll.

FYRIRSPURN
til landshöfðinga

frá öðrum

þingmanni

Álítur landshöfðinginn,
að löggjafarvald
alþingis
nái ekki til fiskiveiða í kringum
strendur
landsins '?
Eða hver álítur hann
takmörk löggjafarvalds
alþingis i þessu efni?

Á 43. fundi neðri þingdeildarinnar,
18.
dag ágústmánaðar,
skýrði forseti frá fyrirspurn þessari,
og Ijet út bý ta henni meðal
þtngdeildarmanna,
og á næsta fundi, daginn
eptir,
leyfði þingdeildin,
að Iyrirspurnln
mætti fram fara.
Á 47. fundi,
23. s. m.,
skýrði forseti
frá, að landshöfðingi
væri
reiðubúinn
að svara íyrirspurninnl
25. næst
á eptir.

Á 49. fundi neðri deildar alþiugís,
25.
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
tekin til umræðu
fyrirspurn
2. þingmanns
þingeyinga
til landshöfðingja
um lögY70(1J1'vald alþingis um fiskiveiðClr útlendra
við
strendur Íslands.
Jón Sigurðsson. kvaðst vilja gjöra grein
fyrir,
hvers vegna hann hefði komið með
fyrirspurn þessa.
Fyrstu daga þingsins hefði
komið bænarskrá
frá Seyðisfirði
með mörgum nöfnum undir, og hefði þar verið kvurtað yfir liskiveiðum
Færeyinga;
hann vissi
til, að umkvartanir
þessar
væru á röknm
byggðar.
Þetta mál hefði komið fyrir efri
deild þingsins, og hefði hún komizt að þeirri
niðurstöðu,
að vísa málinu til stjórnarinnar.
þetta væri að sinni ætlun mjög öheppilegur
vegur, því að enginn efi væri á því, að þetta
væri löggjafarmálefn i, sem efri deildin hefði
átt að láta ganga til neðri deildarinnar.
Efri
deildin hefði gefið neðri deildinni
ákúrur
fyrir aðferð hennar i öðru máli; nú væri ástæða fyrir neðri deildina að gjöra hið sama
við efri deildina.
Hann ætlaði sjer raunar
ekki að stinga upp á því, enda mundi tíminn
eigi leyfa það.
Af umræðunum
um þetta

I'

I

Þingeyinga,

Jóni Sigurðssyni.

málefni sæist, að lögfræðingarnir
í efri deildinni hefðu verið í efa um málið, og þvi meiri
ástæða
hefði verið fyrir efri deildina,
að
bera það undir neðri deildina.
Úr þessum
vafa væri enginn færari að leysa
en landshöfðinginn sjálfur,
og þvi hefði hann borið
upp þessa fyrirspurn,
því að þinginu væri
áríðandi
að vita,
hve mikið það hefði að
segja í þessu máli.
Landshöfðinginn
sagðist vilja svara þessari fyrirspurn
varaforseta með því að skírskota til laganna frá 2. jan. 1871. I 3. grein
laganna væru talin mál þau, sem væru sjerstakleg
fyrir Ísland,
og þar á meðal væru
fiski veiðar, og í I. grein stjórnarskrárinnar
stæði, að alþingi hefði löggjafarvald í öllum
þeim málum,
sem í lögunum 2. jan. 1871
væru talin sjerstakleg
fyrir Island.
Sömuleiðis vildi hann skírskota til lagafrumvarpsins Ulll fiskiveiðar
útlendra,
sem stjórnin
nú hefði lagt fyrir þingið.
Það væri þ\'Í
enginn vafi á því, að löggjafaratkvæði
þingsins næði til fiskiveiða
kringum strendur islands.
Að því leyti varaforseti hefði mlnnzt
á meðferð
efri deildarinnar
á málinu,
þá
vildi hann geta þess,
að það atriði,
sem
hefði ráðið úrslitum málsins í efri deildinni,
hefði ekki verið það spursmál,
hvort löggjafaratkvæði alþiugisnæði svolangt,heldurhvortlöggjafarvald íslendinga
gæti bannað samþegnum vorum flsklvelðar
kringum landið,
eða
sett þeim aðra skilmála,
en þá, sem gilda
fyrir [slendinga
sjálfa.
Sjórinn
væri eigi
eign einstaks
manns eða einstakra
þjóða,
heldur væri hann almennings eign, sem allir
mættu hafa gagn af. Sá hlnti sjáfarins, sem
kallaðist i landhelgi,
væri þar á móti eign
rikisins,
en ekki landshluta
þess,
er hafið
lægi við; og samkvæmt
þjóðarjettinum
væri
eign ríkisins á «Söterritoriet»
viðurkennt aC
öllum þjóðum,
en hún væri byggð á þeirri
skoðun,
að hvert ríki ætli það svæði, sem
nauðsynlegt
er til þess,
að vernda landið
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fyrir ágangi útlendra
þjóða.
En eins og
löggjafarvaldið
gæti eigi bannað
útlendum
þjóðum að flaka fyrir utan landhelgi,
eins
ætti það eigi að banna
sam þegnum vorum
að fiska fyrir innan landhelgi.
Á hinn bóginn þætti sje!' eigi óaðgengilegt,
að ákveðnar
væru nauðsynlegar
reglur um
fiskiveiðar
þeirra, sem hefðu rjettindi innborinna manna,
en sem eigi væru búsettir i landinu; en sjer
þætti það eiga betur við, að slíkar reglur
kæmu frá stjórninni,
heldur en frá alþingi,
og þess vegna hefði hann fallizt á uppástungu
efri deildarinnar.
Jón SigurðssoJlt kvaðst vera ánægður

til landshöfðingnus

með þetta svar landahöfðlngans,
því að ar
því sæist ljóslega,
að löggjafarvald
alþingis
næði út yfir landhelgi.
það sem hefði hvatt
efri deildina til að visa málinu til stjórnarinnar, hefði verið það, að hún hefði álitið,
að þetta mál heyrði undir ríkisdaginn,
en
landshöfðingi
hefði nú lýst því yllr,
að það
heyrði ekki undir rfkisdaginn.
Hann kvaðst
nú eigi lengur vera f neinum vafa um þetta
mál, og deildin væri það að líkindum
ekki
heldur.
l>á tóku eigi fleiri til máls, og var hjer
með fyrirspurn
þessari lokið.

III.
FYRIRSPUIU\'
frá Halldóri Rr. Friðrikssyni,

Hvað ætlar stjórnin
að gjöra út af ásko rún bæjarstjórnarinnar
í Reykjavik
um
aðskilnað bæjarfógetaembællisins
f Reykjavík
og sýslumannsembættisins
I Gullbringuog
Kjósarsýslu?
ætlar hún að synja um aðskilnaðinn, ef. alþingi veitir að sinu leyti /je það,
sem til aðskilnaðarins
þarf?

þingrnauni

Reykvíkinga.

og Kjósarsýslu,
eptir þvi, sem
landshöfðinginn
harði ákveðið um tímann,
er hann vildi svara.
Halldðr Friðriksson
kvaðst vilja með
nokkrum
orðum taka fram ástæðurnar
fyrir
fyrirspurn
sinni.
Eins og flestum mundi
kunnugt, hefði bæjar- og landfógeta-embættið hjer i Reykjavík
verið sameinað
þangað
til I fyrra, að þau voru aðgreind,
en bæjaraptur sameinað sýslumannsÁ 15. fundi neðri þing deildarinnar,
19. fógetaembættið
f Kjðsarog Gullbringusýslu.
dag júlímánaðar,
ljet forseli út býla fyrir- embættinu
að landshöfðingi
og
spurn þessari meðal þingdeildarmanna,
og á Hann efaðist eigi um,
stjórnin
hafi vandlega íhugað málið,
áður
17. fundi, 2 t. s. m., samþykkti þingdeildin,
að fyrirspurnin
mætti fram fara. Á næsla breyting
þessi hafi farið fram,
en bæjarfundi, 23. s. m., tilkynnti forseti þingdeildstjórninni
hall orðið fljótt ljóst, að eigi hefði
inni,
að landshöfðingi
hefði skýrt sjer frá, verið lögð áherzla á þá erfiðleika, sem þetta
fyrirkomulag
hefði í för með sjer,
og að
að hann væri reiðubúinn
að svara fyrirspurnþessi sameining
væri mjög óhagkvæm; bæjinni daginn eptir.
arstjórnin
hefði því ritað landshöfðingja
og
beiðzt aðskilnaðar,
en hann hefði eigi orðið
Á 19. fundi neðri deildar alþingis,
24. við bón hennar,
og heldur
eigi stjórnin,
dag júlímánaðar,
kom fyrir samk væml dag- þess vegna hefði bæjarstjórnin
skorað á sig
skránui
til umræðu
fyrirspurn
til landshöfðmeð brjefl, dags. 16. dag júlímán.
að bera
ingja af hendi þingmanns
Reykvíkinga,
við- málið fram fyrir þingið;
en áður en hann
víkjandi
aðskilnað inum á fógelaembættinu
bæri málið undir atk væði þingsins, hefði sjer
í Reykjavik
og
Bý~lu1llallnaembætti1ltt
í: virzt eðlilegt, að fá vissu fyrir, hvers vænta
Gullbringu-
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mælti ar hálfu landshöfðingja.
Ástæður fyrir
beiðni þessari væru þessar:
Það væri öllum þeim, sem nokkuð þekktu til,
kunnugt, að bæjarfógetaembættið f Reykjavík
væri svo umfangsmikið og vandasamt, að
það heimtaði mikla og góða krapta, ef það
ætti að verða vel af hendi leyst.
því að
auk þess, sem bæjarfógetinn væri lögreglustjóri I bænum, sem nú teldi á 3000 manns,
hefði hann einnig margvíslegum öðrum störfum að gegna, er enginn annar lögreglustjóri
á íslandi hefði af að segja.
þannig væri
hann formaður bæjarsljórnarinnar og ýmissa
nefnda annara, er henni væru skyldar; hann
væri formaður fátækranefndarinnar
og hafnarnefndarinnar, og yfirumsjónarmaður hegningarhússins.
þannig væri störfum hans
svo háttað, að hann mætti ekki einn dag úr
bænum vera, og það mundu allir sjá, hversu
óhaganlegt þa.ð væri, að hann yrði opt að
vera dögum saman og jafnvel heilar vikur á
ferðum langt í burtu út um Gullbringusýslu.
- það kynni nú að verða sagt, að hann
gæti tekið sjer aðstoðarmann.
En við
það væri athugandi, að sá aðstoðarmaður yrði að vera löglærður, ætti hann að
geta orðið að verulegu liði, en slika menn
væri optast ekki auðið að fá, og þótt nú
sem stæði kynni að vera kostur á þeim, þá
væri það stopult mjög.
Þeir sæktu optast
um embætti eptir stuttan tíma, og yrðu
þannig aldrei kunnugir málefnum bæjarins.
Landfógetinn, sem nú væri, hefði opt reynt
til að fá á skrifstofu sína löglærðan aðstoðarmann, en það hefði aldrei tekizt. En þótt
nú tækist, að fá aðstoðarmann, þá gæti það
opt verið bundið mörgum og miklum óþægindum, bæði fyrir bæjarbúa og sýslubúa, að
ókunnugur maður ætti að reka ýms vandasöm störf fógetans og sýslumannsins.
Hann
kvaðst vona, að mönnum sýndist ekki ástæðulaust að skilja embættln, þegar þess væri
gætt, að landfógetinn hefði beiðzt aðskilnaðar á landfögeta- og bæjarfógeta- embættinu,
og þó hlytu allir að játa, að landfógetaembæuið væri stórum mun hægra, en sýslumannsembættið f Gnllbringusýslu; landfóget-

inn gæti unnið öll sín embællisstörf inni í
húsi sínu, og þyrfti i embættiserindum varla
að fara út fyrir dyrnar.
Það væru ekki að
ein s bæjarbúar Reykjavíkur, sem teldu aðskilnað þessara embætta alveg nauðsynlegan,
heldur mætti og sanna það, að sýslubúar
væru á sömu skoðun.
Það mundi verða
barið við kostnaðinum,
er þetta hlyti að
hafa í för með sjer.
En hann vonaði þó,
að ef landshöfðingi tæki vel í málið, þá
mundi þingið ekki líta á kostnaðinn einn,
heldur og á nauðsynina, og láta hana meiru
ráða. það væru allir samdóma um, að embættismaðurinn ætti að vinna fjelagi sínu allt
það gagn, sem húizt yrði við eptir stöðu
hans, en til þess, að hann gæti það, væri
það tvennt nauðsynlegt, fyrst, að hann hefði
nægileg laun, og annað, að hann væri ekki
8VO ofhlaðinn störfum,
að honum væri eigi
auðið að afkasta þeim svo fljótt og vel, sem
hann sjálfur vildi, og æskilegt væri.
Landshöfðingi:
Fyrirspurn hins háttvirta þingmanns Reykvíkinga virðist mjer að
nokkru leyti óþörf, og að nokkru leyti ótímabær; óþarfur virðist fyrri liður hennar, ar því
að honum að minu áliti er nægilega svarað
í brjefi landshöfðingjans til bæjarfógetans í
Reykjavík, 14. des. f. á., er prentað hefur
verið f stjórnartiðindunum bls. 50, og í brjefi
ráðgjafans frá 27. mai þ. á., er tilkynnt er
bæjarstjórninni undir 9. þ. m.
Ekki að síður skal jeg verða við óskum
hins háttvirta þingmanns, með því upp á I.
lið spurningarinnar,
að itreka það sem tilkynnt er i hinum 2 brjefum, sem jeg nýlega
nefndi, semsje að stjórninni virðist að svo
stöddu ekki ástæða til, að fara þess á leit
að aðskilnaður bæjarfógetaembættísins
í
Reykjavík og sýslumannsembættisins f Gullbringu- og Kjósarsýslu
komist á, vegna þess
að þetta ekki verður gjört án kostnaðar fyrir
landssjóðinn, og vegna .þess að reynslan ekki
er búin að sanna, að sameining þessara embætta sje óhagkvæm. Skyldi reynslan síðarmeir sýna, að annaðhvort vegna fólksfjölgunar kaupstaðarins, eða af öðrum ástæðum
væri nauðsynlegt eða haganlegt, að gjöra ráð-
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stöfun þá, erhjer ræðir um, mun stjórnin taka til
íhugunar spurninguna
um það. Ilvað síðari
lið spurningarinnar
snertir:
ætlar stjórnin að
synja um aðskilnaðinn,
ef alþingi veitir að
sínu leyti fje það, er til aðskilnaðarins
þarf?
vona jeg að þingmenn
sjeu mjer samdóma
um það, að þessi spurning sje of snemma
borin fram, á meðan ekkert er útsjeð um
það, hvort og hvernig
alþingi ætli að sínu
leyti að veita hið umrædda fje. Ef alþingið
ætlar aðskilnaðinn nauðsynlegan,
og veitir að
sínu leyti fje það sem til þess þarf, mun
stjórnin sjálfsagt taka málið i heild sinni til
nýrrar yfirvegunar.
H. Kr. Friðriksson þakkaði landshöfðingja svarið, þar sem hann skildi það svo,
sem hann mundi eigi selja sig á móti aðskilnaðinum,
ef þingið vildi veita fje til hans.
En þar sem landshöfðingi
hefði talað um
reynslu,
þá vissi hann ekki, hvað ætti að
kalla reynslu í þessu efni, ef eigi það, að
allir hlutaðeigendur
fyndu sterklega til þess,
að aðskilnaðurinn
væri nauðsynlegur,
og óskuðu hans mikillega.
Sjer fyndist, að þessi
reynsla
gæti nægt,
þótt ekki væri komið
með áþreifanlegt
dæmi upp á það, að fógetinn sakir tímaskorts
og anna hefði ekki
getað sinnt áríðandi störfum.
Hann kvaðst
því ekki fá sjeð, að fyrlrspurnin
væri ón auðsynleg.
Og að hún væri ótímabær, þá S\'8raði hann því ekki öðru en því, að hann
hefði álitið, að ef stjórnin setti sig með odd i
og egg á móti aðskilnaðinurn,
þá mundi til
lítils, að biðja þingið um fje til aðskilnaðarins.
Landshöfðingi
skirskotaði
til þess, sem
hann var búinn að segja, og tók það upp
aptur, að ef þingið áliLi aðskilnaðinn
nauðsynlegan, og vildi veita fje til hans, þá mætti
taka málið fyrir i heild sinni.
Annars kvaðst
hann ekki fá sjeð, að hjer væri að tala um
meiri eða margbrotnari
störf,
en "æru við
tilsvarandi
embætti i útlöndum, t. d. i Danmörku, og gæti hann sjálfur dæmt af reynslu
um það, þvi að hann hefði sjálfur gegnt
álíku embætti.
Að vísu væri erfiðara að
ferðast hjer, en i útlöndum,
en störfin væru

líka margfalt
færri og óbrotnari.
Ef einhverju væri ábótavant í embættisfærslu
hins
núveranda
embætlismanns,
þá ætlaði hann,
að það mundi koma af sjúkdómi,
og sjúkdómurinn væri að vísu sorglegur,
en hann
gæti jafnt hindrað
smá embættisstörf
sem
stór.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að það
væru einmitt ferðalögin, sem gjörðu hið mesta
til í þessu máli.
þau væru svo ólík því, sem
væri I Danmörku,
sem framast mætti verða.
Að því er sjúkdóm fögetans
snerti, þá vildi
hann geta þess, að kvörtunin og óskin um
aðskilnaðinn
hefði verið komin löngu áður
en sjúkdómurinn.
það hefði ekki verið sjúkdómur, er hamlaði fógeta að geta sinnt sakamáli hjer i bænum i haust um lengri tíma,
heldur annir einar, þar sem hann hefði eigi
verið hjer I bænum, heldur á ferðalögum
út
um sýsluna.
I Danmörku væri allt af hægt
að fá aðstoðarmenn
löglærða, sem ef til vildi
væru við það alla æfi, og það væri mikill
munur.
En það væri áríðandi fyrir bæinn,
að fá duglegan og vanan embættismann.
Ef
ekki hefði hingað til þótt frágangssök,
að
sækja um Gullbringusýslu
fyrir ungan mann,
þá muudi
svo enn geta farið, að einhver
sækti um bana.
Þingið hefði áður talið embætti landshöfðingjaritarans
óþarft, og Iandsi höfðingi
sjálfur hefði sagzt mundu vera fús
á að ar nema það, ef það reyndist óþarft; nú
mætti þá ar nema það embætti, og þá væri
kostnaðurinn
fenginn
til aðskilnaðarins
við
I laun
landshöfðingjaritarans.
i
Þórarinn Böðvarsson kvað málið snerta
kjósendur sína,
og vildi því fara um það
nokkrum
orðum.
Árið 1871 hefði komið
frá þeim umkvörtun yfir því, að sýslumaðurinn fyrir Gullbringu- og Kjósarsýslu væri búsettur í Reykjavík,
og þótti illt að sækja til
hans þangað.
Mál þetta hefði aptur komið
fyrir á sýslufundi. og verið samþykkt
að
biðja oddvita og sig að fara þess á leit við
ráðgjafann,
að sýslumannsog bæjarfógetaembættið yrðu að skilin, en við það hefði
numið staðar,
og eigi orðið af, því brjef
stjórnarinnar,
sem landshöfðingi
hefði getið
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um, hefði þá komið til Reykjavíkur.
Hann
yrði frá hálfu kjósenda sinna og sjálfs stn
að lýsa því yfir, að aðskilnaðurinn
væri nauðsynlegur.
Aðalspurningin
væri, hvert nóg
væri að starfa i sýslurnálefnum einungis fyrir
einn mann;
þingmaður
Reykvíkinga
hefði
leitt að því rök, að bæjarfógeti hefði nóg að
gjöra, án þess að sinna öðru embætti; en á
hinn bóginn væri sýsla sú, er hjer ræddi um,
ein hin fólkrikasta, hefði allstór kauptún, og
sje þannig umdæmi það, sem hjer sje rætt
um, nógu mikið fyrirferðar handa tveim, þá
IIjái hann eigi, að nokkuð vinnist með samlagningu þeirra.
Menn kynnu að bera fram
þá mótbáru, all kenna vanheilsu
bæjarfógeta
þess, sem nú væri, um þessa þörf, en hann
væri svo fjarlægur þvi, að kenna henni um
þann örðugleik,
sem I þvi væri fólginn,
að
einn maður
stjórnaði
báðum
þessum em-

bættum, að hann læki hann fram fyrir margan
annan alheilan,
Deildinni væri einnig kunnugt
um, að hentugast þætti, að sýslumaður væri
búsettur I Hafnarfirði j þar væri verstunarpláss svo mikið,
að til hugar hefði komið,
að veita þvi bæjarrjettindi;
fólkstal væri þar
e. 400 íbúa, og þætti þess vegna lögreglustjórn nauðsynleg
fyrir staðinn,
en eigi tiltækileg, meðan aðskilnaður
fengist eigi við
Iíeykjavíkurumdæmtð.
Hann ætlaði, að þingið
yrði fúslega við að veita það fje, er til aðskilnaðarins þyrfti, og nema mundi eigi mjög
miklu fje, þegar tekið væri tillit til þess, að
ódýra ra væri fyrir sýslumanninn
að hafa aðsetur sitt í Hafnarfirði, heldur en að búa i
Reykjavík
og halda .fulJmektugan.,
enda
áliti hann, að það væri skylda landssjóðsins,
að greiða það fje, sem þyrfti til þess, að
ernbættunum
væri vel þjónað.

IV.
FYRIRSPURN
til landshöfðingjans
frá þingmanni

Reykvíkinga.

Er landshöfðinginn
þeirrar skoðunar, að
Halld6r
Kr. Friðriksson:
Eins og
ráðgjafaskipti
I Danmörku eigi að hafa áhrif kunnugt er, hefur Islendlngem
lengi þótt
á, hver sje stjórnarherra
fslands?
áríðandi,
að fá fjárhag sinn út ar fyrir sig,
og eiga eigi þau mál sín saman við Dani og
Á t 7. fundi neðri þingdeildarinnar,
21. stjórn þeirra undir atkvæði
rfkisþingsins
dag júlímánaðar,
Ijet forseti út býta þessari Danmörku.
Á þessu var breyting gjörð með
fyrirspurn
meðal þingdeildarmanna,
og á lögunum
2. jan. t 871,
með því að rlkisnæsta fundi, 23. s. m., veitti þingdeildin
þingið afsalaði sjer fjárráðum þeim, er það
samþykki sitt til, að fyrirspurnin
mælti fram harði tekið sjer yfir oss; en alþingi fjekk
fara. Á 22. fundi,
28. júlímánaðar,
birti þau þó eigi í hendur, eins og ósk þess var,
forseti þingdeiJdinni brjef landshöfðingja þess heldur voru þau lögð f hendur ráðherrans.
efnis, að hann mundi svara fyrirspurninni
Nú höfum vjer síðan fengið stjórnarskrá,
er
næsta föstudag,
30. dag júlímánaðar.
veitir alþingi löggjafarvald
og fjárforræði að
mestu leyti I málum
þeim, sem varða ísland sjer í lagi, og 2. d. ágústmánaðar
skipÁ 24. fundi neðri deildar alþingis,
30. aði konungur sjerstakan ráðgjafa fyrir Island.
Höfum vjer að litlu reynt hann, sem þá var
dag júlfmánaðar,
var borin upp fyrirspurn
Íslands,
enn sem komið
þingmanns Reykvíkinga um það, hvort lands- skipaður ráðherra
höfðinginn væri þeirrar skoðunar, að ráð- er, og getum þvi hvorki lofað bann nje lastgjafa skipti í Danmörku eigi að hafa áhrif að, þvi eins og eðlilegt er, hefði mest verið
undir þvi komið,
hvernig
hann hefði nú
á, hver sje stj6rnarherra
Island •.

í
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reynzt, er hið löggefandi þing átti fyrsta fund
sinn.
En nú urðu, eins og kunnugt er, þau
tfðindi i vor, að konungur
skipti ráðaneyti
sínu,
og varð þvi sú breyting samfara,
að
ráðherrann
fyrir Íslands hönd
varð líka að
fara frá. Eptir þessu virðist þá, sem undir
því sje komið,
hvernig ríkisþinginu
líki við
þennan ráðgjafa,
hvort hann megi sitja við
stjórn íslenzkra
mála framvegis,
eða með
öðrum orðum:
að vjer verðum að sæta því
að öllu leyti, hvort Dönum
í þeirra málum
liki við þann ráðherra,
sem jafnframt er fslands ráðherra;
en sje svo, þá er i augum
uppi, að breyting á þessari tilhögun er næsta
mjög áríðandi, svo að sá, sem einu sinni er
skipaður ráðherra
Íslands, haldi stöðu sinni,
án tillits til þess, hvort hann getur verið
ráðherra
fyrir einhverjum
dönskum málum
eða ekki; því að öðrum kosti er stjórn vorra
mála á hinni mestu
ringulreið;
vjer getum
þá aldrei nokkurn tíma vænzt þess,
að fá
ráðgjafa með þekkingu á vorum málum, þvi
engum höldum vjer um lengri tíma, en hann
er settur tiI yfirráða yfir dönsk mál, og tekur þá jafnan ókunnugur
við, því skoðun á
dönskum málum verður þá jafnan látin sitja
f fyrirrúmi, hve nær sem ráðgjafaskipti verða.
það .gætí hugsazt,
að dómsmálaráðgjafinn,
þegar svo bæri undir, ætti að vera ráðherra
íslands, og skal jeg eigi halla á þann, sem
nú er f þvi embætti,
þvi að hann
fær orð
fyrir að vera maður vel að sjer, og hinn
heiðarlegasti
maður;
en því að eins má
slíkt koma oss að haldi, að honum sje eigi
meinað,
að vera lengur við stjórn Íslands,
heldur en ríkis þingi nu eða nýju ráðherraneyti f Danmörku þóknast.
Eptir stjórnarskránni,
er oss lofað sjerstökum
ráðgjafa,
án tillits til þess, hvort ráðherraskipti
verða
á I Danmörku eða eigi, og þegar litið er á
lögin 2. jan. 187 J, þá er þar lofað, að
kostnaður sá, sem hin æðsta stjórn fslenzkra
mála f Kaupmannahöfn
hefur f för með sjer,
skuli lenda á hinum danska rikissjóð,
og
bendir þetta á, að þó að ráðgjöfum fjölgaði
fyrir þessa sök, sem um er rætt, við skiptin, þá lenti eigi kostnaður á oss fyrir sjer-

stakan íslands ráðgjafa,
og á eigi að lenda,
og það er heldur eigi næg ástæða fyrir Dani,
að neita 08S um sjerstakan
ráðherra,
þvi að
þeir hafa gengizt undir þá skuldbindingu,
að
borga sjerstökum ráðgjafa fyrir ísland.
Jeg
vona til þess, að allir sjeu mjer samdóma
um, að áríðandi sje að fá vissu fyrir, hvers
vjer megum vænta í þessu efni, hvort vjer
eigum að halda
ráðgjafa
vorum framvegis
eða missa hann,
hve nær sem rikisþinginu
breytist hugur,
og það vill eigi hafa hann
lengur
í dönskum málum.
Eptir þvi sem
komið er, álít jeg enga nauðsyn bera til, að
vjer leitumst við, að fá að skipta aptur ráðgjöfum, en fyrir þá sök ber jeg fram spurningu þessa,
að það er oss áríðundl,
að fá
fast og ákveðið
svar um það, hvers vjer
megum vænta framvegis.
Landshöfðingi.
Þegar jeg nú verð að
svara fvrirspurn
hins háttvirta
þingmanns
Reykvíkinga,
ætla jeg ekki að vera margorður, og þess þarf heldur ek ki við, því hin
háttvirta deild hefur I ávarpi sinu til konungs, sem hún um daginn samþykkti í einu
hljóði, svarað fyrirspurninni
I heild sinni,
með þvi að leiða athygli hans hátignar konungsins að því, "að henni virðist það mjög
ísjárvert atriði í stjórnarfyrirkomulaginu,
ef
rAðgjafi sá, er konungurinn
setur fyrir ísland, víkur úr sessi af ástæðum,
sem eru
stjórn
hinna
Islenzku
mála óviðkomandi,
þegar ráðgjafinn
að öðru leyti hefur á sjer
traust bæði konungsins
og hinnar íslenzku
þjóðar og fulltrúa hennar •.
Jeg fæ ekki betur sjeð, en að fyrirspurninni með þessu sje fullkomlega svarað.
það
leiðir, segir ávarpið, af stjórnarfyrirkomulaginu, að önnur atriði en tillit til hinna sjerstöku málefna íslands,
og sjer i lagi ráðgjafaskipli
I Danmörku,
geti haft áhrif á
stöðu ráðgjafans
fyrir ísland,
og þetta er,
segir ávarpið, mjög ísjárvert atriði f stjórnarfyrirkomulaginu
og jeg get fyrir mitt
leyti verið því samdóma - en ekki að síður
er þetta alveg samkvæmt stjórnarfyrirkomulagi landsins.
Hvort ráðgjafaskipti
f Danmörku eigi að hafa þessi áhrif,
er komið
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undir vilja konungsins
og undir
ástæðum
þeim, sem I hverju einstöku tilfelli hara áhrif
á vilja konungs,
og sem ekki geta orðið til
teknar með almennum
reglum.
Samkvæmt
stjórnarskrá
íslands
ákveður
konungurinn,
hver eigi að vera ráðgjafi hans
fyrir Ísland,
og hann getur annaðhvort
falið
þessum ráðgjafa önnur ráðherrastörf
á hendur eða ekki.
En þar sem Ísland samkvæmt
lögunum 1871 er óaðskiljanlegur
hluti Danaveldis, á ráðgjafinn fyrir Ísland eptir hlutarins eðli að hafa setu í ráði því, sem skipað
er fyrir allt ríkið:
u Statsraadet
••, og ef ráðgjafaskipti
snerta co Statsraadet •• í heild sinni,
eiga þau þess vegna að hafa áhrif einnig á,
hver sje ráðgjafi fyrir Ísland,
því hvort sem
ráðgjafinn
fyrir Ísland verður kyrr I ríkisráðinu, á meðan hinir stjórnarherrarnir
fara frá,
eða hann víkur úr sessi ásamt þeim, munu
ráðgjafaskiptin
vafalaust
hafa áhrif á slöðu
hans í ríkisráðinu.
það er konungurinn,
sem ettlr stjórnarskránni
ákveður
í hverju
einstöku tilfelli, hvaða áhrif ráðgjafaskipti
f
Danmörku
eigi að hara á, hver sje stjórnarherra Íslands,
og vjer getum treyst því, að
konungurinn
I hvert skipti sjái svo fyrir, að
íslands málefni,
þegar ráðgjafaskipti
verða,
verði falin þeim
ráðgjafa
á hendur,
sem
landinu getur verið vel borgið með.
Ilalldðr Kr. Friðriksson þakkaði landshöfðingja
fyrir skýringar
sínar,
enda þótt
þær alls eigi fullnægðu sjer,
því að hann
fengi eigi sjeð annað um það,
hvers vjer
mættum
vænta
við hvert ráðaneytisskipti,
sem fram færi f Danmörku,
en að það væri
nýs ráðgjafa.
Ávarpið til konungs tæki fram,
hversu
óhaganlegt
væri ástand
það,
sem
hjer um ræddi, og væri sjer því alveg samdóma, en einmitt það vonaðist
hann til að
yrði hvöt fyrir konung til þess, að lofa oss
að halda eptirleiðis ráðgjafa þeim, sem stjórna
ætti íslands-málum,
þótt hann færi frá, sem
ráðherra
í Danmörku.
Það væri einmitt
það óheppilega
við það,
sem nú væri, að
önnur atriði,
en þau,
er að vorri hyggju
ættu og mættu hafa áhrif á málið, væru látin
hafa þau áhrif,
að hrinda ráðgjafa
íslands

úr sæti;
það væri auðvitað
lindir konungi
komið, hvort ráðgjafinn
skyldi sitja eða fara
frá, en aptur á móti gæti hann eigi sjeð, al)
staða hans í ríkisráði
konungs
gæti ráðið
því, eða haft þau áhrif, að ráðgjafi nn þyrfti
að fara frá, svo framarlega sem engar aðrar
ástæður væru til þess, svo sem þær, að athafnir
hans I íslenzkum
málum
væru ekki
þóknanlegar
konunginum
eða alþingi.
En
það vært harðla óhaganlegt
ástand fyrir ísland,
ef ráðgjafi
í Danmörku
ætti að geta
sagt sem svo:
.Jeg skal taka að mjer stjórn
Danmerkurmála.
ef þessi maðu r er ekki
ráðgjafi
lslands».
Eptir þvi stjórnarfyrirkomulagí,
sem nú væri,
skildi hann ekki
betur, en að stj órnarskráin
lofaði sjerstökum
ráðgjafa,
og að rtktsþlugið
ætti alls engin
áhrif að hafa á hann.
Pessu atriði ætti að
halda föstu og ganga út frá því sem gefnu.
J_andshöfðingi kvaðst
í svari sinu bafa
miðað við hið stjórnlega
ástand, eins og því
nú væri hagað,
því sjer hefði eigi þótt ástæða til þess að skoða fyrirspurnina
frá
öðru sjónarmiði;
hann sagðist játa, að þessi
tilhögun
kynni að reynast
viðsjái,
en hið
gagnstæða
fyrirkomulag
gæti að hans áliti
orðið allt eins ísjárvert,
því það væri eigi
einungis
undir persónulegum
eiginlegIeikum
ráðgjafans
komið,
hversu
nýtur hann væri,
heldur einnig undir stöðu hans f riklsráðlnu,
en ráðgjafaskipti
gætu haft áhrif á þessa stöðu
hans, án tillits til þess, hvort sami maðurinn
væri kyrr í ráðgjafasætinu
eða ekki.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að þegar
litið væri á stjórnarfyrirkomulagið,
sem nú
væri fyrir hendi,
þá kvaðst hann skilja það
svo, að með stjórnarskránni
væri Íslendingum lofað sjerstökum
ráðgjafa,
og hefði rikis þingið
engin
áhrif á, hver hann væri.
þessu atriði yrði að halda föstu,
og ganga
út frá því sem gefnu,
og eigi heldur fengi
hann sjeð,
að ráðgjafinn
I þessari
stöðu
sinni væri öðrum áhrifum háður,
heldur en
vilja alþingis og konungs,
þvI að ef önnur
atvik eða annars vilji ætti að hafa áhrif á
það, þá hefðum
vjer eigi þennan ráðgjafa
fyrir oss, og gæti af þyl leitt,
að hver sá,
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sem skipaður
væri ráðherra
Íslands,
gæti
ekki komið OqS að því liði, sem hann hefði
getað orðið að, ef hann
hefði fengið að
vera kyrr.
l.cmdshö{ðingi kvaðst ekki finna ástæðu
iii að ræða spurninguna
um það, hvort það
frá Íslands hálfn væri æskilegt, að ráðgjafinn
fyrir Ísland hefði ekki önnur ráðherrastörf
á
hendi, og skyldi að eins gota þess, að hann
i því tilliti væri annarar skoðunar en þeirrar,
er hinn háttvirti þingmaður
Reykvíkinga
áður benti á. Að öðru leyti skírskotaði
hann
til pess, sem fór fram á þinginu
í hitt eð
fyrra og sjer í lagi til orða hins háttvirta
þingmanns
Reykvíkinga,
Rem prentuð ern f
alþingistíðindunum
I, bls. 338.
Grimur Thomsen benti á I. grein stjórnarskrárinnar ; þar stæði, að í öllum málum,
sem varðaði Island sjerstaklega,
hefði landið
löggjöf sína og stjórn út af fyl'Ír sig, og
segði enn í 2. grein tjeðra laga, að ráðgjatinn fyrir ísland væri framkvæmdarstjóri
þessara sömu málefna; þannig væri það augljóst,
að ráðgjafinn þyrfti eigi nauðsynlega
að hafa
annað starf á höndum, heldur miklu fromnr,
að hann skyldi laus við alla ráðgjafa i Danmörku;
honum
væri alveg
óviðkomandi,
hverjir kæmu og færu þar; þar af flyti aptnr,
að ráðgjafinn
væri löglega
og fullkomlega
óháður þeim breytingum,
sem ráðgjafaskipti
í Danmörku hefðu i för með sjer, þvi þó að
hann væri samdóma
landshöfðingjanum
f
því, að ráðgjafinn,
sem ráðherra
íslands,
yrði að hafa setu í síjörnarráðl
konungs, þá
sýndist sjer ekk i betur, en að hann ætti að
sitja kyrr sem ráðherra íslands,
þótt hann
yrði að leggja niður önnur Danmörku
einni
viðkomandi
störf
sin,
enda væri ekkert
það f stjórnarskránni,
er benti á hið gagnstæða, Þar sem landshöfðingi
hefði nefnt
ávarpið, þá væri ekki í því tekið svo til orða,
"að það væri», heldur væri sagt,
~ef það
væri ....
þá væri það öheppílegt-.
Hann
kvaðst og ímynda sjer, að Klein hefði farið
frá af öðrum orsökum,
nefnilega
þeim, að
konungur líkast Iii á einhvern hátt eigi hefði
verið honum samdóma
í íslenzkum málefn-

I um. Annars yd\i hann að álíta, að fyrirI spurn þessi miðaði til þess að fá vissu fyrir
þvi, sem líklegt þætti, nefnilega að landshöfðinginn væri á sömu skoðun og allmargir þingmenn,
og som fyrtrspnmln
benti á, nefnilega að ráðgjafaskipti IDanmðrku
væru íslandi og ráðgjafa
þess óviðkomandi;
því fyrir engan væru slíkir
atburðir
eins
iskyggilegir,
eins
og fyrir
I landshöfðingjann
sjálfan,
og engum
gætu
I vaxið önnur eins vandræði úr þvi, ef hið
' gagnstæða
ætti að verða að reglu,
eins og
einmitt landshöfðingjanum
í stöðu hans og
ábyrgð gagnvart þingi og þjóð.
I'
Landshöfðingi
kvaðst skyldu taka það
fram, að hann væri samdóma um, að þetta
væri Isjárvert,
og skyldi hann bæta þvi við,
að einnig frá stöðu landshöfðingjans
skoðað
væri tilhögun þessi viðsjái, og gæti hann verið
hinum háttvirta
þingmanni
samdóma í því,
að æskilegt væri, að engin önnur áhrif mundu
fá að verka á, hver yrði ráðgjafi fyrir Ísland,
en þau, sem þingmaðurinn
hefði bent að, og
sem frá sjónarmiði
landsins
væru eðlileg.
f'egar ræddi um ráðgjafaskipti
þau, sem fram
hefðu farið f Danmörku nýlega, sannaði það
ekkert hvorki til nje frá með tilliti til þessa
máls,
því frá konstttútíðnellu
sjónarmiði
hefði að hans áliti ekki verið :neitt því til
fyrirstöðu,
að hlutaðeigandi
ráðgjafi
hefði
haldið sæti sínu í hinu nýja
minisleríi,
bæði sem ráðgjafi fyrir ísland og sem dómsmálaráðgjafi ; en líklega hefðu persónulegar
ástæður valdið því, að hann f þetta skipti hefði
orðið að fara frá. Hvað snerti greinir þær í
stjórnarskránni,
er athugasemdir
1. þingmanns Gullbringn- og Kjósarsýslu .hefðn miðað til, þá litu þær til ábyrgðarinnar,
og hefðu
því tillit til 3. greinar,
en eptir þeirri grein
væri ábyrgðinni gagnvart alþingi eigi í neinu
raskað með setu ráðgjafans í ríklsráðlnu,
og
henni eigi hallað, þó henni væri samfara önnur
ábyrgð gagnvart ríkisþingi Dana.
Grímur Thomsen:
Eflandshðfðingi
er
ánægður með, að ráðgjafaskipti
f Danmörku
ráði komu og för ráðgjafans fyrir Ísland, þá
þykir minna áríðandi fyrir þingið,
að halda
því fram, en sje hinn háttvirti landshöfðingi
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að hafa önnur stjórnarstörf
á hendi.
1873
hefði alþingi óskað eplir einnm manni til
ráðgjafa fyrir Ísland;
en með því hefði eigi
verið sagt, að hann mælti eigi hafa önnur
störf á hendi; en það væri sjálfsagt, að hann
hjeldi
sínum
störfum
viðvíkjandi
íslands
málefnum, hvernig svo sem um hin færi.

eigi samdóma í dag, þá mun einhvern lima
koma sú stund,
að honum breytist
hugur
um það.
Halldór Kr. Friðriksson sagði, að hjer
væri eigi rætt um, hvort ráðgjafinn
skyldi
bafa önnur störf á hendi eða eigi, heldur
um hitt, að hann yrði að vera bundinn við,

V.
til landshöfðingja

FYRIRSPURN
um árangurinn
af allraþegnsamlegastri
bænarskrá
rannsókn reikningaviðskipta
Dana og Íslendinga.
(Frá H. Kr. Friðrikssyni,
þingmanni
Reykvíkinga).

alþingis

Hvað hefur stjórnin
gjört,
til að fullnægja þei ni beiðni alþingis 1871, að hans hátign allramildilegast
vildi skipa nefnd manna
til að rannsaka
reikningaviðskipti
Dana og
Íslendinga?

t 8 i 1 um

þann dag, og láta síðan leggja reikningana
fyrir alþingi ÍSlendinga.
Jeg man það reyndal',
að konungur
svaraði þvi í auglýsingu
sinni
til þingsins 1873, að mál það væri útkljáð með
lögunum 2. jan. 1871. En ef rakin er stuttlega sagan um reikningaviðskipti
milli Dana
og Íslendinga,
þá mun fáum þykja það áþótt vjer eigi getum gjört oss
Á 45. fundi neðri þingdeildarinnar,
20. stæðulaust,
dag ágústmán.,
Ijet forseti út bý ta fyrirspurn
ánægða
með þetta svar.
þegar slðabötin
eignir,
þessari meðal þingdeildarmanna,
og á næsta komst hjer á, átti landið stórmiklar
sem konungur þá
fundi, daginn eptir, leyfði þingdeildin
fyrir svo sem klaustragózin,
tók allar undir sínar vörzlur,
með því viðsitt leyti, að Iyrirspurnin
mælti fá framgang.
Á 47. fundi, 23. s. m., skýrði forseti þing- kvæði, að þeim skyldi varið til að ella menntdeildinni frá, að landshöfðingi
hefði tilkynnt un og framfarir landsins f ýmsum greinum,
tilætlun konungs
varð alls
,sjer, að fyrirspurnin gæti fram farið 25. næst en úr þessari
ekkert;
en
talsvert
af
eignunum
var
síðar
á eptir.
selt, og andvirðið
rann i ríkissjóð.
Síður,
þegar skólinn
I Skálholti var lagður niður
1785,
.voru
eignir
biskupsstólsins
teknar
A 49. fundi neðri deildar alþingis, 25.
undir
stjörn
og
umráð
ríkissjóðsins,
beint
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt dagskránni
með
þvi
skilyrði,
að
stjórnin
aptur
á
móti
tekin
til umræðu
fyrirspurn
þingmanns
Sömuleiðis
Reykvíkinga
til landshöfðingja
um rann- kostaði skólann úr ríkissjóðnum.
á Bólum
sókn reikningat'iðskipta
milli Dana og Ís- tók stjórnin eignir hlskupsstólsins
t 80 I með sama skilyrði,
en um jarðirnar
lendinga.
Halldór Kr. Friðriksson. Eins og hinni fór eins og hinar fyrri, að þær voru seldar,
rann í
heiðruðu
deild er kunnugt,
var það sam- margar við litlu verði, en andvirðið
þess
þykkt á alþingi
1871 með talsverðum
at- ríkissjóð, án þess, að einn skildingur
kæmi f sjóð landsins.
Margt fleira hefur
kvæðamun, að biðja hans hátign konunginn,
runnið inn f rikissjóðinn
frá Íslandi, t, d,
að hann vildi skipa nefnd manna, jafnmörggjaldið af verzluninni
frá t 602 -1786,
og
um Dönum og Íslendingum,
til að rannsaka
eigi hefði neinn
reikningaviðskipti
Dana og Íslendinga
from á enda þótt ríkissjóðurinn
47*
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beinlínis hag af verz luninni
hjer á laudi frá I
17 87 til 185i, þá lenti þó allur hagurinu
af I
hinni íslenzku verzlun hjá Dönum,
og hann
val' þó svo mikill, að stjórnin
sjálf fór 1849
um það svo felldum
orðum,
að sá hagur,
sem Danir hefðu af verzluninni
á íslandi,
yrði eigi ákveðinn með neinum tölum,
1861
var nefnd selt í Kaupmannahöfn,
til þess að
hugleiða öll þessi reikningaviðskipti.
Nefnd
þessi vildi alls eigi fara neitt út I hina eldri
reikninga,
nema að eins einn nefndarmaðurinn, er vildi rannsaka
frá rótum reikningaviðskiptin.
Hinir allir voru því möthverflr,
að fara nokkuð út í slíka sálma, en vildu að
eius gjöra áætlun um, hvað sanngjarnt
væri
að Danir greiddu fslandi svona öldungis af
handahófl,
án þess að hafa neinn þann grundvöll, sem miða ætti við tillagið úr ríki~sjóði
til Islands.
það el' nú kunnugt,
að alþingi
hefur alls eigi kraflzt þess,
að tillagið frá
Dönum færi nákvæmlega
eptir þvi, sem það
ætti að vera við nákvæma
rannsókn
þessara
reikningaviðskipta,
heldur að eins óskað, að
tillagið yrði að minnsta kosti 60,000 rd., al'
því að þvi virtist saungirní
mæla með þvi,
að tillagið yrði að minnsta kosti eigi minna,
og þingið á hinn bóginn þóttist sjá fram á,
að vjer mundum
eigi geta komizt af með
minna
tillag úr rfkissjóðnurn,
ef framfarir
vorar ættu nokkrar að verða; en á bi nn bóginn er þetta þó naumast helmingur af því 111lagi, er Islandi að rjettu
lagi bæri,
er allt
væri talið, er í ríkissjóðinn
hefur runnið frá
Íslandi;
en þingið hefur þó eigi farið fram
á meira, til þess að komast hjá endalausum
þrætum, með því það ætlaði, að landið gæti
komizt af með þessar 60,000 rd. En úr því
stjórnin hefur eigi viljað
fullnægja þessum
kröfum þingsins,
getum vjer alls eigi sleppt
kröfum vorum um rannsókn hinna fyrri reikninga; enda væri það mjög æskilegt, að reikningar þessir væru rannsakaðir
og til lykta
leiddir eptir samkomulagi
beggja máls parta,
þvi að við það mundi sjálfsagt
styrkjast
og
eflast vinátta og vinahugur
beggja málsparta
hvors til annars.
En i staðinn fyrir að sinna
nokkrum þessum óskum vorum, komu lögin

2. jan. IH7 J. hð getur nú verið, að hinu
hæstvirli landshöfðingi
vilji svara því, að mál
þetta væri útkljáð með lögunum
2. janúarrn.
1871. En því svara jeg þannig,
að honum
er það fullkunnugt,
að alþingi
1871 kvaðst
eigi geta viðurkennt
gildi þessara laga,
þar
sem þau væru sett af ríkisþingi Dana einna,
án þess að þau væru borin
undir samþykki
alþingis, og getur þó víst enginn neitað því,
að eðlilegt hefði verið,
að lög þau hefðu
verið lögð fyrir þingið,
áður en þau voru
látin ná gildi.
þess vegna
lýsti og þingið
1873 yllr, að lög þessi væru eigi bindandi
fyrir Ísland.
Jeg þykist nú reyndal' vita, að
stjórnin hafi eigi sett nefnd þá, sem þingið
1871 bað um, en þótt nefnd sje eigi sett,
getur þó stjórnin
vel hafa gjört· einhvern
undirbúning
til að greiða
fyrir nefndinni,
ef alþingi hjeldí fram óskum sínum um þessa
reíknlngurannsökn,
og þvi óskaði jeg, að
mega bera fram fyrirspurn
mína til landshöfðingja,
til þess að fá að vita það með
vissu, hvort stjórnin hefði gjört nokkuð tíl
að greiða fyrir þessu máli.
Landshöfðinginn
sagði,
að fyrirspurn
þingmanns
Heykvikinga
hefði komið
sjer
nokkuð óvart,
því að eins og hann hefði
aður tekið fram, væri í konunglegri
auglýsingu 23. maí 1873 svarað bænarskrá
alþingis'
1871, og það á þann hátt, að hans hátign
konunginum
hefði ekki þóknazt
að taka
hana til greina,
þess vegna mundi
nægja,
að skírskota
til konunglegrar
auglýsingar
af
23. maí 1873 ll, I, e. En af þessum allrahæsta úrskurði
leiddi beinlínis,
að stjórnin
hvorki hefði gjört neitt, nje hefði átt að gjöra
neitt í tilefni af beiðni alþingis,
þeirri
er
hjer ræðir um, og vildi hann geta þess, að
þessi beiðni gæti eigi staðizt við 5. grein í
lögunum af 2. jan. 1871.
Með þessu væri
Iyrirspuminni
fullkomlega
svarað,
og hann
kvaðst eigi mundu að svo stöddu taka neinn
þátt I umræðum
um hinar svo kölluðu «rjettarkröfur -, því að eptir 5. grein í lögum af
2. jan.
1871 væru öll skulda-skipti
milli
Íslendinga
og Dana alveg á enda kljáð.
ll. Kl'. Friðriksson
sagði,
að svar
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landshöfðingjans
heiði ekki fullnægt sjer, því
að hann hefði ekki gefið sjer neina skýringu,
þá er hann hefði eigi áður vitað, og
sjálfur tekið fram.
En eptir því, sem áður
hefði farið fram, hefði þessi fyrirspurn
ekki
þurft að koma landshöfðingja
á óvart,
og
varla gæti hann láð oss, þótt vjer vildum fá
betri grein fyrir reikningum þessum, en vjer
hefðum fengið hingað til.
Auk þess yrðu
allir að telja reikningarannsóknina
mjög
æskilega, til þess að fyrirbyggja allar þrætur
og tryggja vináttubandið
milli Dana og Íslendinga; enda sæi hann alls enga ókurteysi
í fyrirspurnlnnl,
og kannaðist
eigi við, að
hann
hefði við haft nein
ókurteysisorð
í
ræðu sinni, enda væri hann sannfærður
um,
að það væri ósk þingdeildarinnar,
að fá þetta
mál jafnað með góðu, ef auðið væri.
Á meðan
á umræðunni
stóð,
hafði
annar
þingmaður
Norður-Múlasýslu
komið
til forseta með uppástungu
um, að þegar
væri tekið til umræðu
næsta mál á dagskránni,
í því trausti,
að stjórnin yrði, sem
fyrst við beiðni alþingis
1871,
að setja
nefnd manna til að rannsaka
reikningaviðskipti Dana og isle nd inga.
Landshö(ðingilln
benti fyrst á það, að
samkvæmt
24. grein
þingskapanna
mætti
eigi gjöra ályktun
um fyrirspurn,
eins og
hjer stæði á.
En að svo miklu leyti, sem
uppástungan
ætti að vera yfirlýsing
eða
hending,
þá vildi hann láta i ljósi, að hún
væri of lík hinum fyrri yfirlýsingum
þingsins 1871 til þess, að hann gæti fallizt á
hana, og þessi yfirlýsing mundi verða þing-

inu til eins lítils gagns og sóma,
eins og
hin fyrri 'yfirlýsing
1871,
og væri henni
svarað með konungsúrskurði
23. maí 1873.
Ef þingið óskaði að koma því til leiðar, að
/ljörð yrði breyting á 5. grein ( lögum 2.
jan. 1871,
er veilir Íslandi árstillagið
úr
ríkissjóði með því skilyrði, að hjer með eru
öll eldri skuldaskipti
alveg á enda kljáð, þá
mætti við hafa allt aðra aðferð en fyrirspurn
til landshöfðingja,
eða «rnotlveret Dagsorðen", (eða uppástungu,
þó að hún sje á ástæðum byggð, um að taka skuli fyrir það
næsta mál á dagskránni).
þessi uppástunga
væri að sínu áliti ósamhoðín
þeirri stillingu
og alvöru,
sem þingið allt til þessa hefði
sýnt, og hann skyldi fúslega kannast við.
Jón Sigurðsson sagði,
að sjer hefði
þótt landshöfðinginn
heldur harðorður,
þar
sem hann hefði sagt,
að yfirlýsingin
1871
hefði verið þinginu til lítils sóma, og hann
efaðist nm, að slik orð ættu hjer við. Hún
hefði ekki verið eins þýðingarlítil,
og hann
hefði látið á sjer skilja,
því að henni væri
það að þakka,
að rjettur
Íslands í þessu
efni væri alveg óskertur.
En á hinn bóginn
gæti verið spurning um það, hvort vjer nú
ættum að fara að leita þessa rjettar vors.
Landshö(Unginn
sagðist ekki hafa sagt,
að yfirlýsingin 187 I væri þýðingadítil, heldur
að henni væri svarað með konungsúrskurði
23. mai 1873.
þá val' gengið til atkvæða um uppástungu
þingmanns
Norður- Múlasýslu,
að
deildin tæki þegar til dagskrár, og var uppástungan samþykkt með 16 atkvæðum gegn 2.

I
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FYRIRSPURN
til landshöfðingja.
Er það samkvæmt
stjórnarskrá
íslands,
að ráðgjafi þess, sem slíkur, sitji í ríkisráði
(Statsraad) Dana?
Alþingi, 18. ágúst t 87 5.
B. Sveinsson.
1. þingmaður Arnesinga.

A 44. fundi neðri þingdeildarinnar,
19.
dag ágústmán.,
skýrði forseti frá fyrirspurn
þessari
og Ijet út býta henni meðal þingdeildarmanna,
og á 46. fundi, 21. s. m.,
gaf þingdeildin
samþykki sitt. til, að fyrir1l spurnin mætti fram fara. A næsta fundi,
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n.

næst á eptir, tilkynnti forseti þingdeild-,
inni, að landshöfðingi
hefði skýrt sjer frá,
að frá hans hálfu væri ekkert þvi til fyrirstöðu, að fyrlrspurnín færi fram 25. næst á
eptir.
Á 49. fundi neðri deildar alþingis,
25.
dag ágústmánaðar , kom samkvæmt
dagskránni til umræðu fyrirspurn
1. þingmanns
Árnesinga til landshöfðingja
um, hvort það
væri samkvæmt
stj6rnarskrá
Íslands,
að
ráðgjafi þess, stJm slíkur, sæti í ríkisráði
(Statsraadel) Dana.
Benidikt Sveinsson:
Vjer vitum allir,
að talsverður
ágreiningur
hefur verið um,
hvernig hinu stjórnlagalegu
sambandi á milli
íslands og Danmerkur
að rjettu lagi hefur
verið varið.
Ágreiningur
þessi hófst með
standaþingunum
í Danmörku, í því sama bili
sem konungsvaldið
- eins og eðlilegt
var
- rjenaði.
þessi ágreiningur
varaði eins
lengi og ráðgjafarþingin
stóðu við IS'ði, og
óx frá Íslands hálfu frá þvi tímabili,
er alþingi hófst á ný; ávöxturinn
var allt annað
en góður og gleðilegur og samvinnan jafnan
næsta árangurslítil.
Árið 1848, þegar Danir
fengu lögbundna þjóðstjórn,
bljes nýjum eldi
að kolunum;
þá varð ágreiningurinn
enn
skarpari, en aðalþráðurinn
í ágreiningsefninu
var, að Íslendingar
þóttust ílnna til þess, að
söguleg frjálsræðis-rjettindi
þeirra væru troðin undir fótum, og þeim synjað um jafnrjetti.
þetta hjelt áfram ágreiningnum,
en ávöxturinn var að þeim mun sorglegrl,
sem ágreiningurinn var meiri, og bróðurlagið
við Dani
fór rjenandi um mikinn mun.
En nú höfum vjer handsamað
nýja stjórnarskrá,
og er
svo mikið þar með unnið, að vjer getum nú
byggt á föstum grundvelli,
sem lagður er
fyrir sambandinu,
og borið fyrir oss hin
gildandi stjórnar!ög
fyrir óefanlegum
rjelti
Íslands, vjer þurfum eigi framar að byggja á
fyrirheitum
og loforðum.
En eigi að síður
er ágreiningurinn
eigi horfinn enn,
en víst
er um það, að hann þarf að hverfa, því svo
lengi sem hann helzt, svo lengi mun sá eldur lifa í kolunum,
að eigi grær um heilt

bræðrabandið.
þannig snýst málið einungis
um þann rjetta skilning, sannleikann,
sem í
þessum lögum er lagður til grundvallar,
og
gefst fyrir það nú Íslendingum
færi á, svo
sem það einnig er brýn skylda þeirra, fyrir
sjálfan stuðning
hinna gildandi
laga,
að
leiða stjórnendur
Íslands erlendis
ljúft á þá
rjettu götu.
Jeg vona þannig, að þingið sjái, að minn
aðaltilgangur
með þessari fyrirspurn hljóti að
vera jafnkær landshöfðingja,
sem fulltrúum
þjóðarinnar,
og hún gjörð til þess að leita
sannleikans
og finna hann.
Að svo mæltu
skal jeg eigi fara fleirum orðum um ástæður,
og það því síður sem fyrirspurnin
er glögglega afmörkuð
við rjettarsvæði
það, sem
stjórnarlögin
ná ytir, og einmitt við stöðu
ráðgjafans
gagnvart þessu rjettarsvæði.
Landshöfðingi:
Jeg man
eigi eptir,
hvort þingmaðurinn
var við staddur um daginn, þegar jeg svaraði álíkri fyrirspurn
frá
hálfu þingmanns
Reykvíkinga um það, hvort
ráðgjafaskipti
í Danmörku
ættu að bafa áhrif
á, hver skipaði ráðherrasætið
fyrir ísland.
í
svari mínu þá tók jeg fram,
að samkvæmt
stjórnarskránni
ákveður konungur,
hver ráðgjafi skuli vera fyrir Ísland, en þar sem Ísland samkvæmt lögum 2. janúar 1871 1. gr.
er óaðskiljanlegur
hluti Danaveldis,
á ráðgjafi íslands, eins og einnig flýtur af hlutarins eðli, að sitja í ráði þvi, er skipað er fyrir
ríkið í heild sinni (Statsraadet).
Og tek jeg
þetta svar upp aptur, þar það að mínu álíti
á fullkomlega
einnig við þessa fyrirspurn.
Lögin 2. janúar
1871 eru hin nauðsynlega
undirstaða
og grundvöllurinn,
sem stjórnarskrá Íslands er byggð á, og eigi getur verið
án; þau ákveða, hver mál skuli vera sjeratakleg málefni Íslands (3. grein), eins og 1.
grein stjórnarskrárinnar
beinlínis tekur fram,
að f öllum málefnum,
er samkvæmt 3. grein
laganna 2. janúar 1871 varða Ísland sjerataklega, hafi landið löggjöf sína og stjórn út af
fyrir sig.
Stjórnarskrá
Íslands af 5. janúar
1874 er þannig beinlínis
byggð á lögum 2.
janúar 187 I, og þar s.em þessi lög ákveða
stöðu Íslands með þessum
orðum:
Island
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er óaðskiljanlegur
hluti Danaveldis
með sjerslökum
landsrjettlndum,
enda hefur alþingi
sjálft 1867 orðað
ákvörðunina
þannig,
þá
flýtur þar af með nauðsyn, að ráðgjafinn sitji
f ríkisráði konungs,
ergo er það sa mk væmt
stjórnarskrá
Íslands,
að ráðgjafi þess sem
slikur sitji í • Statsraadet»,
ráði rikisins i heild
sinni.
Benidikt Sveinsson:
Jeg get eigi verið
ánægður með þetta svar. það, sem landshöfðingi gaf út á spurningu
mina, álít jeg
sumpart að liggi fyrir utan málið, sumpart
af öðrum ástæðum eigi fullnægjandi,
þó konungur geti falið öðrum ráðgjafa,
sem hefur
dönsk mál undir völdum, á hendur að annast einnig stjórn fslenzkra
mála, þá kemur
það ekkert málinu við, þó þessi ráðgjafi persónulega sitji í ríkisráðinu,
því í fyrirspuroinni er beinllnis með orðatillækinu
• sem sllkur», það er: sem ráðgjafi sjerataklegu
málanna, gefið til kynna, að spurningin
einmitt
snýst um það verulega
f málinu,
nefnilega
um það, hvort málefni þau, er samkvæmt 1.
grein
stjórnarskrárinnar
snerta Ísland eingöngu, skulu af ráðgjafanum
fyrir ísland borin undir úrskurð statsráðsins,
ef eðli og þýðing málsins að öðru leyti útheimtir
það. Og
þar að auki er meining mín eigi að ræða
hjer
stöðu hans í þeim málum,
sem eigi
heyra undir stjórnarlögin
og stjórnarskrána.
Landshöfðingi
sagði, að lögin af 2. janúarmánuði
1871 væru nauðsyuleg
undirstaða
stjórnarskrárinnar,
en þessi
athugasemd
kemur eigi málinu við, því eins og hann
tók sjálfur fram, er í lögum 2. jan. 1871
einungis
tiltekin þau mál, sem varða ísland
eingöngn,
en þessi klausa,
er einmitt tekin
upp aptur í stjórnarskránni,
og sizt afgjöra
lögin 2. jan. 1871 nokkuð um, hvort ráðgjafinn skuli sitja í • Statsraadet».
Landshöfðingi ber í þessu efni fyrir sig 1. grein laganna 2. jan. 1871, en af henni verður ekkert ályktað, því bæði er það sitt hvað • hluti
Danaveldís- og «hluti Danmerkur
ríkis",
en
• Statsraadet»
er stofnun, er eingöngu snertir verksvið
grundvallarlaga
Danmerkurrlkls,
enda er við bætt «með ~jerslökum landsrjett-

er

indum ••, og hefur Ísland í þeim málum,
upp eru talin í 3. grein tjeðra laga, "löggjöf
og stjórn sína út af fyrir slg- ; þannig má
þvert á móti til færa tjeða 1. grein laga 2.
jan. 1871 fyrir því gagnstæða,
en á þessu
reki málsins þykist jeg ætið að minnsta kosti
hafa sannað það,
að landshöfðinginn
með
alls engu móti getur ályktað neitt afl. grein
i þá átt, sem hjer ræðir um.
þegar fyrirspurn þingmanns
Reykvfkinga
fór fram, var
jeg eigi viðstaddur
á þingi, og þótt jeg efist
eigi um,
að þær ástæður,
er landshöfðingi
nú færir fyrir skoðun sinni, sjeu mjög líkar
þeim,
er hann einnig þá byggði á, þá lýsi
jeg því yfir, jeg ítreka það, að þetta svar
hans er mjer alls eigi fullnægjandi.
Ef jeg
ætti að gjöra mjer
grein
fyrir,
hvernig
svara
skyldi
þessari
spurningu,
vil jeg
fyrst benda
hinum
háttvirta
landshöfðingja á, að sannleikurinn
optast hefur fundizt með þvi, að ganga sem beínastan
og einfaldastan veg.
Stjórnarskráin
segir nú í 1.
grein með berum orðum, að Íslendingar
hafi
í öllum málefnum þeim, er stjórnarlögin
ná
yfir, löggjöf sína og stjórn út af fyrir sig, en
flyti það af lögum 2. jan. 1871, að Ísland
væri óaðskiljanlegur
hluti Danmerkurrikis,
svo að ráðgjafi þess sæti í ••Statsraadet n ,
gæti engum leyfzt að ætla, að Island hefði
löggjöf og stjórn út af fyrir sig. Þá segir
því næst í 2. grein stjórnarskrárinnar:
konungur hefur hið æðsta vald yfir öllum hinum sjerstaklegu
málefnum
Íslands með þeim
takmörkunum,
sem settar eru f stjórnarskrá
þessari, og lætur ráðgjafann
fyrir fsland framkvæma það.
En hafi ráðgjafi Íslands sæti f
«Statsraadet»
f þessum málum, þá kemur
það alveg f bága við stjórnarskrána,
að bann
um leið geti haft hið æðsta framkvæmdarvald í höndum,
svo sem þar segir.
því næst
getur það f þriðja lagi eins lítið samrtmzt
við 3. grein stjórnarskrárinnar,
að ráðgjatinn
fyrir ísland
hafi ábyrgð á því, að stjórnarskránni sje fylgt, ef hann skal sitja f ••Statsraadet-.
Nú er jeg samdóma
landshöfðingjanum um það, að lögin 2. jan. 187t og
stjórnarskráin
sjeu samhljóða
og byggð á
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einum og sama grundvelli, svo að verði setning hans eigi leidd út úr stjórnarskránni,
verði hún eigi heldur byggð á stöðulugnnum
Og þannig er augljóst, að í hvorugum lögum er ráðgjafinn annað en sjálfstæður stjórnandi. Ef mí framvegis enginn þorir að rengja
konunglega anglýsing 14.febr.18i 4, þar sem tekið er fram, að stjórnarskráin
sje gefin af frjálsu
fullveldi, þá getur þetta eigi held nr verið á móti
anda laganna 2. janúar 18i t. Stjórnarskráin er ómótmælanleg
sönnun fyrir því, að
stjórn Íslands er óháð.
El) vildi maður
vefengja þetta, þá væri eigi annað fyrir hendi,
heldur en að hverfa til grundvallarlaga
• Danmerkurrtkís»,
þvi »Statsraadet»
hefur enga
heimild nema fyrir innan það rjettarsvið,
sem
þessi lög ná yfir .• Statsraadet»
er nú: ráðaneytið i sameiningu
undir forsæti konungs,
að svo miklu leyti sem það meðhöndlar
og
leggur úrskurð á löggjafarmál efni og mikilsvarðandi stjórnarráðstafanir,
er snerta Danmerkurríki,
eða einn hluta
þess;
og ber
þetta ráðgjafarþing
fyrir aðgjörðir sínar ábyrgð fyrir konungi og Fólksþinginu
danska,
En nú veit jeg eigi til þess, að nokkur málefni þau megi að lögum bera undir ráðaneyti þetta, sem liggja fyrir utan þetta rjettarsvið, sem afmarkað
er með grundvallarlögum Danmerkurríkis.
Skyldi eigi að síður
ráðgjafinn fyrir Ísland sitja í ráði þessu,
þ.
e. bera málefni þau, er snerta ísland eingöngu, upp fyrir það,
þá væri f fyrsta lagi
auðsætt,
að þar sem f þessu ráði atk væðafjöldi, eins og lög gjöra ráð fyrir, ræður úrslitum, rjeði ráðgjafi íslands sem slíkur engu;
allt væri undir meiri hlutanum,
hinum i eða
8 dönsku ráðgjöfum komið, en hversu mikið
hefði þá ábyrgðin eptir 3. grein stjórnarskrár
íslands að þýða? Aptur á móti ber ráðgjafinn
fyrir Ísland, eins og hinir dönsku samráðanautar bans, eptir þessari
tilhögun
ábyrgð
fyrir ríkisþingi Dana, jafnvel f þeim málefnum, er snerta ísland sjerstaklega ; á hinn
bóginn leiðir þessi skoðun einnig af sjer, að
ráðgjafinn fyrir ísland hefur atkvæði um eingöngu dönsk mál, sem borin verða upp f
ráðinu; en munurinn er sá, að í öllum dönsk-

um málum hefur íslands ráðgjaflnn
eins vel
eins og hinir ábyrgð fyrir ríkisþingi Dana,
en í engu íslenzku máli, er kemur þar fyrir,
hefur danska ráðaneytið ábyrgð fyrir alþingi;
þannig er eigi einungis,
eptir þessari skoðun, allri jafnrjettis-hngmynd
brugðið,
heldur er einnig stafur og andi stjórnarskrárinnar troðinn undir fótum.
En til þess að
prófa fyllilega þýðingu
og þá sönnu þyngd
þessarar skoðunar á metaskálum sannleikans,
ber einungis
enn að athuga þær óttalegu
hugsunar-af1eiðingar,
samkvæmt rjetturn lögum, er menn hlytu þá einnig að aðhyllast;
því væri gildi grundvallarlaga
Danmerkurríkis fyrir Ísland sá hinn rjetti lagalegi grundvöllur fyrir stjórnarlegri
stöðu íslands,
þá
væri þar með ósameinanlegt,
að byggja hana
á lögum 2. janúar t8i I og á stjórnarskránni
5. janúar 18i4, því hvorugt þessara nýrnæla
hefur verið meðhöndlað
sem grundvallarlaga
breyting,
samkvæmt 95. grein grundvallararlaga Danmerkurríkis,
og væru þau því hvorng gild nje bindandi fyrir neinn á nokkurn
hátt.
þannig
er ekki einungis
sú rjettarstaða íslands, sem fólgin er í stjórnarskránni
veikt af þeirri skoðun,
að ráðgjafi
Íslands
skuli sem slíkur hafa sæti i stjórnarráði
Dana,
heldur er einnig þar með vefengt allt gildi
stjórnarlaga
Íslands,
stjórnarskrárinnar
af 5.
janúar tSi 4.
Landshö(ðingi:
Eins og þingmaðurinn
nú játar, þá er spurningunni
um stöðu ráðgjafans eigi svarað með því einungis, að skírskota til stjórnarskrárinnar
5. janúar 18i4,
heldur verður einnig til þess augnamiðs
að
athuga samband
stjórnarskrárinnar
við lögin 2. janúar tSi I, en þá er auðsætt, að ákvörðun sú f 1. grein tjeðra laga, að "ísland
er óaðskiljanlegur
hluti Danaveldis ", eigi að
hafa áhrif þau á stjórn Íslands, að ráðgjafi
þess skuli hafa setu í ráði þvi, sem skipað
er fyrir rikið.
Það er rjett hermt, að staða
ráðgjafans
fyrir Ísland
eigi sje ákveðin f
endurskoðuðum
grundvallarlögum
Danmerkurríkis.
Að öðru leyti virðist mjer það svar,
sem jeg hef þegar gefið, svo greinilegt og
ljóst, sem það má bezt verða,
og þar sem
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mjcr hefur eigi hcppnazt
að sannfæra hinn
helðraða
þingmann
Árnesinga,
skal jeg því
eigi reyna til þess frekar bæði sökum þess,
að tíminn er orðinn naumur fyrir setu þingsins, enda álit jeg það eigi ómaksins vert, þar
það liggur fyrir utan það verkefni mitt, að
svara fyrirspurnum,
að fara út í þær stjórnarlegu (statsretlige)
rannsóknir,
sem þingmaðminn virðist svo gjarn á.
Ilenidikt Sveinsson:
Jeg leyfi mjer að
ítreka, að af 1. grein laganna
2. jan. 1871
fáist alls ekkert
útleltt í þá átt, sem landshöfðingi vill, heldur
þvert á móti hið gagnstæðu, því hann hefur hvorki sannað, að
u Danaveldi.
og «Danmerkur
ríki" sje hið
sama, og heldur eigi hefur hinn háttvirti
landshöfðingi
komizt frá því, að "hin sjerstöku landsrjettindi ", sem Íslandi þar eru
játuð,
í sambandi
við stjórnarskrána,
sjerstaklega þær greinir hennar, sem jeg í fyrri
ræðu minni hef skírskotað
til, hljóti að
heimila oss þann rjett, ef stjórn
Íslands á
að vera óháð áhrifum danskra ráðgjafa,
og
með því yfirráðum Dana, að ráðgjafinn fyrir
island, sem slíkur, sitji eigi í stjórnarráðinu.
Grímur Thomsen
sagði,
að það væri
ljóst,
að ráðgjafinn
ætti ekkert að fást við
hin almennu
mál ríkisins;
hann væri að
eins til fyrir hin sjerstöku mál Íslands.
011
önnur mál væru honum alveg óviðkomandi.
l)annig væri utanrikisráðgjafinn
ráðgjafi fyrir
Ísland í utanrtklsmálum
; fjárhagsráðgjafinn
ráðherra fyrir Ísland í almennum
fjárhagsmálum.
þess vegna sýndist sjálfsagt,
að
ráðgjafi islands ætti ekki að hara sæti í ríkisráðiou,
og það gæti jafnvel verið háskalegt, að hann sæti þar, því að þá kæmu
hin sjerstöku mál Íslands ekki fremur undir
hans úrskurð, en hinna annara ráðgjafa, og
þá skæri Íslandsráðgjafi
eins úr málum fyrir
Ísland eins og fyrir Danmörk,
og eins fyrir
Danmörk eins og fyrir Ísland.
l>egar ráðaneytið í Danmörku
hefði verið bæði fyrir
alríkið og hin sjerstöku fylki, þá hefði því
verið skipt í ríkisráð og • Geheimestatsraad
«,
f ríkisráðinu hefðu setið Ilotasljórinn,
hermálaráðherrann.
fjármálaráðherrann
og IIt-

o. fl., en í II Geheimestatsraadet«
hefði setið ráðgjafinn fyl'ir Sljesvík og Holstein,
en ekki hinir fyrnefndu.
íslendingum
gæti ekki verið þjent með því,
] að Íslandsráðgjafi
yrði, ef til vildi, að fara
frá sökum þess, að aðrir ráðgjafar
yrðu að
fara frá af ástæðum,
sem væru íslandi alveg óviðkomandi.
Landshöfðinginn
sagðist vilja geta þess
með tilliti til þess, er þingmaður
Árnessýslu hefði sagt, að þó að orðið -Danmarks
Rige u hefði áður haft aðra merkingu,
þá
væri það í lögunum 2. jan. 1871 alveg sömu
merkingar og orðið Danaveldi.
(lessi skýring mundi einnig
nægja hinum
heiðraða
þingmanni
Gullbringusýslu
með tilliti til athugasemda
hans um »Gehelmestatsrnadet«
og ,.Statsraadet «,
Meðan á umræðunum
stóð, hafði annar
þingmaður
Eyflrðinga komið til forseta með
uppástungu
um, að tekið væri þá þegar til
umræðu
næsta
mál á dagskránni,
í því
trausti, að stjórnin samkvæmt gildandi stjórnarlögum
islands
8jái svo fyrir,
að ráðgjafi
Íslands í málum þeim,
er varða það sjerstaklega, ekki sitji í ríkisráði Dana, og aðra
hafði fyrri þingmaður
Skaptfellinga
komið
með, þess efnis, að deildin tæki næsta mál
til umræðu í fullri vissu um, að hans hátign
mundi ráða bót á máli því, er hjer ræðir
um,
svo snemma
sem annars
er unnt.
Uppástunga
fyrra þingmanns
Skaptfellinga
var fyrst tekin til atkvæða, og var hún felld
með 10 atkvæðum gegn &, var því við haft
nafnakall, eg sögðu:
Já:
Ilalldór Kr. Friðriksson,
Einar Gíslason,
Páll Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
þórður þórðarson,
Í'orsteinn Jónsson.
Nei:
Guðmundur
Einarsson,
Benldlst Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson ..

nnrlklsráðherraun,
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Nei:
Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
þéraríun Böðvarsson,
þorlákur
Guðmundsson:
var þvi uppástungan
felld með IIj atkva-ðum
gegn G; en síðan "al' uppástunga
annars
þingmanns
Eyfirðinga
samþykkt með IG al-

Nei:
Einar Guðrnunrlsson,
Grímur Thomsen,
Guðmundur
Ólafsson.
Hjálrnur
Pjetursson,
ísleifur Gíslason,
Jón Sigurðsson,
Páll hrindi Pálsson,
Snorri Pálsson,

til landshöfðingja

Stefán

kvæðum

VII.
FYRlllSPURl\
frá Sighvali Árna.;yni,

gegn

ti.

I. þingmanni

lt angæiug a.

tekin fyrir fyrir~}Jllrn til landshii{Mngja frú
Sighvati
Árnasyni,
1.· þingnwnni
Rangæinga, um aðgjih'ðir nefndar þeir1'll r , selll
með konungsúrskurði
4. nóv. 18iO var skipuð til ail semja frumvarp
til nýrra landbúnaðarlaga.
Sighvatur Árnason k vaðs] hafa gefið
tilefni til þess, að fyrirspurn þessi hefði komið
Á 34. fundi
efri þingdeildarinnar,
ll. fram; ætlaði hann eigi að tala langt, fyr en
dag ágúslmánaðar,
skýrði forseti frá, að fyrri hann fengi nákvæmari
upplýsingar
um aðþingmaður
Rangæinga hefði afhent sjer fyrir- gjörðir nefndarinnar.
Hann hefði eigi meint
spurn þá til landshöfðingjans,
er hjer fer á I það með fyrirspurninni,
að árnæla nefndinni
undan,
og var henni út býtt meðal þing- , fyrir drátt á málinu,
því það væri margbrotið,
deildarmanna.
Á næsta fundi, daginn eptir,
heldur væri það meining sín með [ie ssu , að
bar forseti undir atkvæði
þingdeildarmanna,
reyna til að fá að vita, hvort nefndin mundi
hvort Iyrlrspurnln
skyldi fá framgang,
og var verða búin
að alljúka
starfa
sinum
fyrir
það leyft með 6 atkvæðum.
Ljel forseti næsta alþingi eða ekki.
Öskaði hann að svo
þess þá getið, að hann mundi tilkynna landsmæltu svars hjá hinum hæstvirta
landshöfðhöfðingjanum
þessa ályktun þingdeildarinnar.
. ingja.
og á 38. fundi,
IG. næst á eptir, birti fOI·-1
Landshij{ðingi kvaðst hafa, eptir það er
seti þingdeildinni
brjef landshöfðingja,
dag-' þingmaður
Hangæinga
hefði borið fyrirspurn
selt sarndægnrs,
þar sem hann
tjáir,
að þessa undir þingið,
leitað sjer upplýsinga
ekkert sje því til fyrirstöðu
frá sinni hálfu, hjá formanni nefndarinnar,
og fengið
svar
að fyrírspurnín
fari fram miðvikudaginn,
18. fl'á 12. þ. m., er hljóðað] þannig (las hann
dag s. m.
þá upp svarið).
Hann vildi bæla þvi við, að
hann I brjefl frá 30. okt. f. á. hefði skorað
á formann nefndarinnar,
að skýra Ir a, hve
langt hún væri komin með aðgjörðir sínar.
Á ,10. fundi efri þingdcildnrinuur,
18. Starfi nefndarinnar
væri yfirgripsmikill
og
dag ágústmánaðar,
var samkvæmt
dagskránni
vnudasamnr,
og mætti búast vlð því, að það
Hvað el' landshöfðingjanum
kunnugt um
aðgjörðir
nefndar
þeirrar,
sem skipuð var
samkvæmt konungsúrskurði
4. nóvembermán.
18iO, til þess að semja frumvarp til nýrra
landbúnaðarlaga,
og hve nær má búast við,
að Ijeð nefnd hafi lokið starfa sínum?
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mundi lak a langan tíma, að leysa hann vel
og vandlega af hendi.
En nú gjörði hann
ráð fyrir, að frumvarp nefndarinnar
væri fullsamið og hreinskrifað ; það, sem eptir stæði
af störfum nefndarinnar,
væri að nokkru leyti
komið undir því, að einn af nefndarmönnum vær! búsettur
í öðrum fjórðungi landsins.
Samt sem áður vonaðist
hann
eptir,
að það yrði komið svo langt á leið, að senda
mætti frumvarp svo tímanlega
að sumri,
að
það yrði lagt fyrir alþingi 1877.
Sighvatur Árnason kvaðst vera hinum
hæstvirta landshöfðingja
þakklátur
fyrir úrlausn hans á spurningu
sinni.
Kvaðst hann
fúslega játa, að sjer væri ljóst, að mál þetta
þyrfti mikla yflrvegun,
Hann ætlaði yflrlýsing landshöfðingja
tryggjandi
fyrir þvl, að
málið kæmi til næsta alþingis.
Væri þvi ekki
um skör fram, að nefndin notaði tímann, til
að fá málið í sem bezt horf, enda lægi það
ekki nú fyrir til umræðu,
heldur
fyrst árið
1877.
Jón Pjetursson sagði, að óákveðið væri,
hvað skilið væri við landbúnaðarlög.
Landbúrjettúr
hefði að vísu verið kenndur i Danmörku,
en þar hagaði allt öðruvísi til en
hjer, og lögin, sem hann byggðist á, væru
öðruvísi.
Hann hefði ráð fært sig við marga
menn,
en þeir hefðu ekki getað frælt sig,
og formanninum
sjálfum ekki verið það ljóst.
Hann hefði ekki heldur
getað
farið eptir
bænarskrám
þeim,
sem komið hefðu
um
þetta mál, því að það hefði verið venja á þinginu,
að fleygja þeim bænarskrám,
sem það eigi
vildi taka í móti, í landbúnaðarnefndina,
til
þess að þær sáluðust
þar.
Þegar menn nú
gættu að því, undir hverju landbúnaðurinn
hjer á landi væri kominn, þá virtist sjer það
vera landinu,
sem maður býr á, og skepnunum, er hann þar fram fleytir; landbúnaðarlðgin mundu þvi eiga að ganga út á að
gefa lagareglur
einkum um þetta tvennt,
en
þetta væri mikið mál og yfirgripsmikið;
þegar
menn vildu gefa lög um það, yrðu menn
að smáliða
fyrir sjer efnið eptir vissum almennum reglnm,
er ættu að ganga gegnum
lögin öll, og yrðu menn
því að verða sam-

dóma um þær, því að þær kæmu upp aptur
og aptur til notkunar,
og væru grundvöllur
fyrir hinum öðrum ákvörðunum.
Hann sagðisl hafa komið með það, sem búið væri, og
ætlaði hann að lesa yfirlit yfir efnið (las hann
það, sem búið var).
Lengra væri hann ekki
'kominn,
og yrði hann að breyta aptur sumu
af þessu; hann hefði ekki enn fyllilega getað
gegnum
gengið kaflana
um almenninga
og
fjenað.
Hvað það snerti, að leggja svo stórkostlegt lagaboð fyrir þingið allt i einu,
þá
væri hann hræddur
um, að það kynni að
leiða til þess, að ösamkvæmnl
kæmist inn I
lögin,
þegar farið yrði að breyta sumu, þar
sem eigi væri unnt fyrir þingið, að setja sig
fullkomlega
á allskömmum
líma inn í svo
yfirgripsmikið
mál.
Hann hjeldi því, að betra
væri, að lagt væri fyrir þingið fyrst viss kafli
af lögunum,
nefndin
gæti
þá lagað hina
kaflana, er eplir væru, samkvæmt breytingum
þeim, er þingið gjörði við þennan fyrsta kafla.
þetta
gæti einnig
orðið mikill ljettir fyrir
þingið,
og lögin líka orðið með því móti
betri og fremur að skapi þess.
Landshöfðinginn
játaði það, að skýrsla
hins
háttvirta
4. konungkjörna
þingmanns
væri fróðleg,
en hjer væri ekki tími til að
ræða atriði þau, er hann hefð! tekið Iram;
eptir brjefi formannsins
yrði hann að halda
því fram, að nefndin að sumri komanda gæti
sent frumvarpið
til landshöfðingja
SI"O úr
garði gjört, að stjórnin gæti tekið það til íhugunar,
og samið eptir því lagaframvarp.
Sighvatur Árnason sagðist vera á sama
máli og hinn hæstvirti landshöfðingi,
að ekki
ætli að fara sjerstaklega
út í þetta mál.
Kvaðst bann vera þakklátur
hinum háttvirta
4. konungkjörna
þingmanni
fyrir upplýsingar
þær, er hann hefði gefið um aðgjörðir nefndarinnar.
Álit silt væri, að byggja ætti mest
á Jónsbókarlögum
með tilliti til undanfarinnar
reynslu
og þörfum núverandi
tíma, og áliti
hann, að nefndin ætti að skila starfa sínum
með frumvarpi
til landshöfðingja
fyrir næsta
alþingi, en þingið taka við þvi, og gjöra sjer
allt far um að koma málinu í sem bezt horf.
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E.

Innanpingsál
UI'l'ASTUNGA

yktun.

Forseu las l)[1 fyrst upp skýrslu nefndöl' þeirrar, sem kosin var á alþingi 1HG7, um
það, hvað samskotunulll
liði.
Eptir skýrslu
þeirri
voru
samskotin
orðin
að upphæð
1419 kr. 31 eyr. þar af voru á vöxtum í spari1.
sjóði Reykjavíkurbæjar
551 kr. 4 aur., og í
Sigurðssonar,
þingmanns
ÍsIIailla skal áfram eptir hillum fyrri á- vörzlum Jóns
flrðinga voru 868 kr. 27 aur. auk vaxta af þvi
lyktunum alþingis
að safna til alþingishúss,
ávaxta það fje, sem þegar er safnað, reyna Ije. Því næst gat forseti þess, að hann hefði
þessar i þeim tilgangi,
að ná saman því, sem lofað hefur verið, en búið til uppástungur
er ógoldið, og safna á ný með tilstyrk
al- að beina umræðunum
um mál þetta að þvi,
er að hans ætlun væri aðalatriði
málsins, og
þingismanna
og með hverjum
þeim ráðum,
sem væri það, hvort
samskotunum
skyldi
sem tiltækilegust
þykja, t. d, bazar, tombola
fram haldið, eða þá hitt, að menn vildu hælla
o. S, frv.
við svo búið.
Hann kvaðst fyrir sitt leyti á2.
Til að framkvæma
þetta og standa fyrir líta þetta
fagurt
fyrirtæki;
þingmenn
ættu
þvi, skal kjósa fimm
manna nefnd
fyrir ekkert í hættu,
þótt þeir gjörðu tilraun til
sunnan
og aðra fimm manna
nefnd fyrir sarnskotanna,
og það væri naumast
samboðnorðuu.
Nefndirnar mega kjósa iii menn ið sóma þingmanna,
að hætta nLI við svo
sjer lil aðstoðar,
fleiri eða færri, eptir því búið.
sem þeim þykir sjer þörf vera.
Á~gcir Einarsson sagðist vera ókunnugur
3.
máli þessu.
En eptir því, sem hann hefði
1\ efndirnar
kjósa sjer sjálfar formann,
getað kynnt sjer mál þetta, sýndist sjer það
skrifara og fjehirði.
()ær taka við vaxtafje
allmjög á reiki.
.Vildi hann eigi hafa þetta
llví, sem þegar er safnað, og sjá um það.
sem sjerstaka uppástungu.
og þætti sjer rjett4.
ast, að mál þetta heyrði
undir þjóðvinafjeNefndir þessar standa iii næsta alþingis
lagið.
Iti77, og væntir þingið þá skýrslu frá þeim
Forseti sagði, að rjettast væri, að halda
um, hversu máli þessu þá vegnar.
þessu máli algjörlega
frá þjóðvinafjelaginu,
eins og hann hefði áður hent á, en að haldið væri áfram með samskotin
til næsta þings.
24. dag ágústmánaðar
kl. 5. e. m. átti
Þá var gengið
til atkvæða
um uppáog var
hið sameinaða
alþingi fund með sjer, og kom stungumar
t , grein samþykkt
með 2!)
atkvæðum
samkvæmt dagskrá forseta, dagsettri
deginum
2.
2!)
áður, til umræðu
uppástunga
til ályktunar
.,
hins sameinaða
alþingis um framhald samu.
29
skota til alþingi~húss frú 1. þingmanni
Ís1.
2U
firðinga.

til

hins
sameinaða
alþingis
um
fram halli til samskota
til alþingishúss.
(Frá Jóni Sigurðssyni
I. þingmanni
Ísfirðinga).
úlyktuuar

380

b

forseti á þingmenn
að kjósa
samkvæmt 2. grein.
Páll prestur Pálsson spurði,
hvort eigi
mætti kjósa
utanþingsmenn
í nefndir þessar, og játaði forseti því.
í nefndina á Suðurlundi
voru
kosnir
þessir menn:
Grímur Thomsen
með 24 atkvæðum,
Halldór Kr. Friðriksson
23
Bergur Thorberg
23
þórarinn Böðvarsson
1i
Árni Thorsteinson
10
í nefndina á Norðurlandi
voru kosnir:
Jón Sigurðsson á Gautl, með 27 atkvæðum,
Einar Ásmundsson
20
Tryggvi Gunnarsson
18
Snorri Pálsson
t8
Eggert Gunnarsson
17
menn

skorað]

í nefndir

þá komu til umræðu tvö ávörp til konungs, annað um gufuskipsferðir
til íslands,
hitt Ilm vita á lteykjanesl.
Forseti gat þess, að bann hefði fengið
brjef frá landshörðíngjanum,
þar sem hann
benti á, að stjórnarskráin
heimilaði
hvorri
deild um sig rjett til að senda konungi ávörp (21. gr.),
En bann kvaðst fyrir sitt
leyti eigi sjá neitt á móti því, að hið sameinaða alþingi sendi konungi ávarp, og var
það almennt álit þingmanna,
að það væri
rjellara,
og ætti hjer betur við, heldur en
það, að hvor deildin
fyrir sig sendi konungi ávörp sama efnis,
og sem auk þess
væru stýluð í nafni alþingis í heild sinni, en
eigi deildanna,
hvorrar fyrir sig; enda þótti
það ekki geta verið efa undirorpið,
að þar
sem stjúrnarskráin
leyfði hvorri
deildinni
fyrir sig, að rita konungi ávörp,
þá hlyti
bið sameinuðu
þing að hafa rjett til hins
sama, þegar því þætti það eiga við.
því
næst var gengið til atkvæða, og vorn bæði

avorpm

samþykkt með litlum orðabreytingum
í einu hljóði, og sömuleiðis
var í einu hljóði
sam þykkt, uð ávörpin
skyldu send landshöfðingja frá hinu sameinaða
alþingi.
Því næst gat forseti
fjögurra ávarpa til
alþingis, sem fram voru lögð:
I. frá Suöur- i\Iúlas)'slu ;
2.
Dalasýslu;
3. Húnavatnssýslu
;
4. - Gullbringusýslu
;
og stakk hann upp á, að þeim væri vísað
til flutningsmanna
þeirra,
og að þeir bæru
þau síðan upp, hver í sinni deild.
Jón Sigurðsson Ijet í ljósi þá skoðun
sína,
að landsmenn,
er ávörp þessi hefðu
sent, mundu kunna því betur, að þau væru
lesin upp á þinginu.
En er það heyrðist á
þingmönnum,
að þeim þætti það óþarfi, þá
vildi hann að minnsta kosti, að gjörð yrði
sú ályktun,
að þau yrðu prentuð í þingtíðindunurn.
Sömu skoðun ljetu í ljósi Ásgeir
Einarsson,
og Guðmundur
Einarsson.
Benídikt Sveinsson gjörði þá athugasemd,
að ef
ávörpin
væru prentuð i þíngttðindunum,
þá
lægi næst, að gjöra það sama við bænarskrár þær, sem komið hefðu til þingsins, en
það yrði allt of langt mál og óþarfa-kostnaðarauki.
Eirikur Kúld og Grímur Thomsen
voru á því máli, að óþarfi væri að prenta ávörp þessi, því að bæði hefðu þingmenn
kynnt sjer þau, og flest mál, er þar væri
getið, hefðu verið tekin til meðferðar
af
þinginu,
og kæmu þannig
fram i þingtíðindunum.
En Grímur Thomsen
gat þess, að
rjett væri að drepa á í tíðlndunum
þau mál,
er þingið hefði eigi getað sinnt.
þá var leitað atkvæða um þessi atriði,
og var því neitað með 18 atkvæðum
gegn
7, að vísa ávörpunum
til deildanna,
en með
116 atk væðum gegn 5 var neitað, að prenta
þau i þingtíðindunum.
II
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þegar
dagskrá
var lokið á 48. fundi efri
þingdeildarinnar,
26. dag ágústmánaðar,
las
forseti upp skýrslu yfir mál þau,
er þingdeildin á þessu þingi hafði haft til meðferðar, og mælti síðan:
I)elta er yfirlit yfir þau mál, sem efri
deild alþingis hefur haft til meðferðar í þetta
sinn, og vona jeg, að allir verði að játa, að
þessi deild þing-ins
hefur tekið tiltölulegan
þátt í störfum
þess,
eins og líka hitt, að
hún hefur varið líma og kröptum
til að
gjöra málin svo vel úr garði, sem hún hafði
bezt föng á.
Að vísu mun það ekki eiga við á lög-

gjafurþlngi,
að halda skilnaðarræðu
eins og
að undanförnu
hefur átt sjer stað, en jeg
get þó ekki bundizt þess, að volta hinum
heiðruðu
þingdeildarmönnum
innilega
þökk
fyrir þá hjálp,
sem þeir hver eptir stöðu
sinni í deildinni
hafa veitt mjer,
og fyrii'
það umburðarlyndi
og þá góðvild,
SP,rrJ þeir
allir sameiginlega
hafa sýnt mjer.
Að endingu óska jeg þess af hjarta, að
störf þessarar deildar og þingsins yfir höfuð
að tala megi verða fósturjörðu vorri iii heilla
og hamingju,
og Eegi jeg svo fundi slitið
og samvinnu vorri að þessu sinni.

Á 50. fundi neðri deildar

alþingis, 26'. dag
ágústmánaðar,
skýrði forseti frá, þegar dagskrá var lokið, hver mál befðu komið til
meðferðar á þingi, og hver afdrif þau hefðu
haft, einkum í neðri deildinni.
Að endingu

þakkaði
hann þingmönnum
öllum
fyrir þá
velvild og umburðarlyndi,
sem þeir hefðu
auðsýnt sjer um samvinnutímann,
og sagði
því næst fundi slitið.

Fimmtudaginn,
26. dag ágústmánaðar,
átti
hið sameinaða
alþingi fund með sjer.
Var þá fyrst lesið upp ávarp til konungs i fjárkláðamálinu,
sem nefndin hafði
samið.
Stungu
nokkrir
þingmenn
upp á
ýmsum
breytingum
á ávarpínu,
sem voru
sumpart
orðabreytingar
og sumpart
efnisbreytingar.
Nefndin aðhylltist fyrir sitt leyti
breytingar
þessar, og var ávarpið síðan aptur lesið upp með áorðnum
breytingum,
og
samþykkt með 29 atkvæðum gegn 2.
því næst stakk forseti upp á því, að
þingið gæfi sjer heimild til og fæli sjer, að
hann leitaði samtals
við konung,
er hann
kæmi IiI Kaupmannabafnar
nú í haust,
og
færði honum kveðju þingsins og beztu óskir
þess, og var það samþykkt í einu hljóði.

þá gekk landshöfðinginn
inn í þingsalinn, og til sætis síns;
las hann síðan upp
brjef konungs, dags. 24, maí þ. á., þar sem
landshöfðingjanum
er gefið vald til, að lengja
þingið um 14 daga, og þar eð nú þingtiminn væri liðinn, og þingið hefði lokið störfum sinum, þá lýsti bann því yfir, að

ALþINGI VÆRI SLITIÐ.
þingis

Stóð þá varaforseti
upp, og mælti:

hins

Vengi lifi kontlngur

sameinaða

al-

vor,

Kristján binn IX.
Risu þá þegar allir aðrir þingmenn
og tóku undir í einu hljóði.
l
Var síðan gengið af fuudi.
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I.

Stjórnarskrá
u m hin

sje r sta k I e g u m á I efn i í s I and s.

Vjer Christian hinn Níundi,

af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda
og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Störmæri, þjettmerski, Láenborg og
Aldinborg.
G j ö rum k unn ugt:
Eptir að frumvörp til fyrirkomulags á stjórnarmálefnum Íslands
fleirum sinnum höfðu verið lögð fyrir hið íslenzka alþingi, án þess að þingið hefði viljað
aðhyllast þau, hefur alþingi, sem haldið var á árinu, sem leið, sumpart í þegnlegri bænarskrá, sumpart í þegnlegu ávarpi, er laut að hinu sama, látið í ljósi þá .ósk, að vjer vildum gefa Íslandi stjórnarbót að því leyti, er snertir hin sjerstaklegu málefni þess, sjer í
lagi á þá leið, að hún gæti öðlazt gildi á þessu ári, sem minnisvert er fyrir Ísland.
Með því vjer höfum fundið ástæðu til, að verða við beiðni þeirri, sem þannig er
fram komin frá voru kæra og trúa alþingi, höfum vjer allramildilegast ályktað, með því að
leggja til grundvallar frumvörp þau til stjórnarskipunarlaga,
sem áður hafa verið lögð
fyrir alþingi, og einkanlega taka tHIil til atriða þeirra, er tekin voru fram í fyr nefndri
bænarskrá þingsins, að gefa eplirfylgjandi

Stj ó r II ars k r á um h iII sje r sta k 1e gu mál efn i Ísl and s.
I.

t. grein.

t öllum þeim málefnum, sem samkvæmt lögum um bina stjórnarlegu stöðu Íslands

í

ríkinu, 2. janúar 1871, 3. gr., varða Island sjerstaklega, hefur landið löggjöf sína og stjórn
út af fyrir sig, á þann hátt, að löggjafarvaldið er hjá konungi og alþingi I sameiningu,
framkvæmdarvaldið hjá konungi, og dömsvaldíð bjá dómendunum.
Samkvæmt 2. gr. í tjeðum lögum tekur Ísland aptur á móti engan þátt í löggjafarvaldinu að því leyti, er snertir hin almennu málefni ríkisins, á meðan það ekki hefur fulltrúa á riklsþíngtnu,
en á hinn bóginn verður þess heldur ekki krafizt á meðan, a~ Ísland
leggi neitt til hinna almennu þarfa rfkisíns.
2. grein.
Konungur befur hið æðsta vald yfir öllum hinum sjerstaklegu málefnum Islands með
þeim takmörkunum, sem settar eru f stjórnarskrá þessari, og lætur ráðgjafa;nD fyrir Island
framkvæma það.
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Hið æðsta vald á Íslandi
innanlands
skal á ábyrgð ráð!{jafans fengið i hendur landshöfðingja,
sem konungur
skipar,
og hefur aðsetur
sitt fl Íslandi.
Konungur
ákvarðar
verk~við landshöfðingja.
3. grein.
Ráðgjaflnn
hefur ábyrgð ÍI InI, að stjórnarskránni
Ilje fylgt.
Alþingi kemur fyrir sitt
leyti ábyrgð fram á hendur ráðgjafanum
eptir þeim reglum, sem nákvæmar
verður skipað
fyrir um með lögum.
Finni alþingi ástæðu til að bera sig upp undan því, hvernig landshöfðingi
beitir valdi
þvi, sem honum er ft hendur falið, ákvarðar konungur,
CI' alþing!
fer þess á leit, I hverju
einstöku
tilfelli, hvort og hvernig ábyrgð skuli komið fram á hendur honum.
4. grein.
Konungur
veitir öll þess konar embætti, sem hann hefur veitt hingað til. Breytingu
má á þessu gjöre með lagaboði.
Engan
má skipa embættismann
á íslandi,
nema hann
hafi hin almennu rjettindi innhorinna
manna og þar á ofan hafi fært sönnur á, að hann
hafi fullnægt því, sem fyrir er mælt í hinum
gildandi ákvörðunum
um kunnáttu
f máli
landsins.
Sjerhver embættismaður
skal vinna eið að stjórnarskránni.
Konungur
getur vikið þeim frá embætti,
sem hann hefur veitt það.
Eptirlaun
embænlsrnanna
skulu ákveðin samkvæmt eptirlaunalögunum.
Konungur
getnr flutt embættismenn
úr einu embætti I annað,
þó svo, að þeir missi
einkis r af embættistekjum,
og að þeim sje gefinn
kostur á að kjósa,
hvort þeir
vilji
heldur ernbættaskiptin
eða þá lausn frá emba.uí
með eplirlaunum
þeim,
sem almennar
reglur ákveða,
Með lagaboði má undan skilja ýmsa emhættismannaflokka
auk embættismanna
þeirra,
sem nefndir eru í 44. grein.
5. grein.
Konungur
stefnir
saman reglulegu
alþingi annaðhvort
ár.
má þingið eigi eiga setu lengur en 6 vikur.
Breyta má þessu

Án samþykkis
með lögum.

konungs

6. grein.
Konungur
getur stefnt
setu það þá skuli eiga.

alþingi

saman

til aukafunda,

og ræður

hann,

hversu

langa

i. grein.
Konungur
getur frestað fundum
hins reglulega alþingis
um tiltekinn tíma,
ekki lengur en 4 vikur, nema alþingi samþykkist það, og ekki nema einu sinni

en samt
á ári.

8. grein.
Konungur
getur leyst upp alþingi,
og skal þá stofnað
til nýrra kosninga, áður tveir
mánuðir
sjeu liðnir, frá þvi það var leyst upp, og alþingi stefnt saman næsta ár, eptir að
það var leyst upp.
9. grein.
Konungur

getur

látið leggja

fyrir alþingi

uppástungur
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til laga og ályktana.

10. grein.
Samþykkis konungs þarf til þess,
að nokkur ályktun alþingis
geti fengið lagagildi.
Kenengur
annast um, að lögin verði birt og að þeim verði fullnægt.
Hati konungur
ekki
staðfest eitthvert lagafrumvarp,
sem alþingi hefur fallizt á, á undan næsta reglulegu alþingi,
el' það fallið niður.
11. grein.
þegar brýna nauðsyn
eigi mega slík lög samt
næsta alþingi á eptir.

ber til, getur konungur
gelið
koma í bága við stjórnarskrána,

út bráðabyrgðalög
og ætíð skulu

milli alþlnga;
þau lögð fyrir

12. grein.
Konungur

náðar

menn,

og veitir

almenna

uppgjöf

á sökum.

13. grein.
Konungur
veitir sumpart beinlínis, sumpart með því, að rela það hlutaðeigandi
arvöldum á hendur, leyfi þau og undanþágur
frá lögum,
sem Hðkaz.t hala eptir
þeim, sem farið hefur verið eptir hingað til.

sljórnreglum

ll.
1,1. grein.
Á alþingi eiga sæti 30 þjóðkjörnir
alþingismenn
og 6 alþingismenn,
sem konungur
kveður til þingsetu.
Tölu hinna þjóð kjörnu alþingismanna
má breyta með lögum,
Bæði
kosningar
hinna þjóðkjörnu
alþingismanna
og umboð þeirra, sem kvaddir eru til þingsetu
af konungi, gilda venjulega fyrir 6 ára tímabil,
og umboð þeirra,
sem konungur
kveður
til, eins fyrir það, þótt þingið kynni að verða leyst upp,
Deyi nokkur eða fari frá af þeim,
sem kosnir eru eða kvaddir til þingsetu,
meðan á kjörtímanum
stendur,
skal samt að eins
kjósa eða kveðja til þingsetu fyrir það tímabil, sem eptir er af kjörtfmanum.
15. grein.
Alþingi skiptist í tvær deildir, efrl þingdeild og neðri þiugdeild.
Í efri deildinni
12 þingmenn,
í neðri deildinni 24.
Þó má breyta tölum þessum með lögum.

sitja

16. grein.
Hinir konungkjörnu alþingismenn
eiga allir sæti í efri þingdeildinni.
Hina
mennina í efri deildinni kýs alþingi í heild sinni með óbundnum
kosningum
úr
hinna þjóðkjörnu
alþinglsmanna
fyrir allan kjörtímann,
í fyrsta sinn, el' það kemur
an, eptir að nýjar kosningar
hara farið fram.
Verði, meðan á kjörtímanum
stendur,
urt sæti laust í efri þingdelldinni,
sem þjóðkjörnir
alþingismenn
sitja í, þá ganga
þingdeildirnar,
þegar búið er að kjósa nýjan alþingismann,
saman iii þess að velja
I hið lausa sæti meðal þjóðkjörnu
þingmannanna
fyrir þann kjörtíma, sem eptir 61'.

a.

17. grein.
Kosningarrjett
iii alþingis hara:
allir bændur, sem hafa grasnyt og gjalda nokkuð til allra stjetta ; þó skulu þeir,
með sjerstaklegri
ákvörðun kynnu að vera undanskildir
einhverju þegnskyldugjaldi,
fyrÍl' það missa kosningarrjett
sinn;
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þingflokki
samnokkbáðar
mann

sem
ekki

b,
c.
d.

kaupstaðarborgarar,
ef þeir gjalda tíl sveitar að minnsta kosti I:! krónur (1 rd.) á ári;
þurrabúðarmenn,
ef þeir gjalda til sveitar að minnsta kosti 12 krónur (6 rd ) á ári;
embættismenn,
hvort heldur þeir hafa konunglegt
veitingarbrjef,
eða þeir eru skipaðir
af þvi yfirvaldi, sem konungur
hefur veill 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 í embættum,
ef þeir eru ekk i öðrum háðir.
þar að auki getur enginn átt kosningarrjelt,
nema hann sje orðinn fullra 25 ára að
aldri, þegar kosningin fer fram, hafi óflekkað mannorð,
hafi verið heimilisfastur
í kjördæminu eitt ár, sje fjár síns ráðandi, og honum sje ekki lagt af sveit, eða, hafi hann þáð
sveitarstyrk,
að hann þá hafi endurgoldið hann, eða honum hafi verið gefinn hann upp.
18. grein.
Kjðrgengur
til alþingis er hver sá, sem hefur kosningarrjett
samkvæmt þvi, sem nú
var sagt, ef að hann'
1. ekki er þegn annars ríkis eða að öðru leyti er í þjónustu þess;
2. hefur að minnsta kosti i siðustu 5 ár verið i löndum þeim i norðurálfunní,
sem liggja
undir Danaveldi;
og
3. sje orðinn fullra 30 ára að aldri, þegar kosningin
fer fram.
l{jósa má samt þann mann, sem á heima utan kjördæmis eða hefur verið þar skemur en eitt ár.
Hinar nákvæmari
reglur um kosningarnar
verða settar í kosningarlögunum.
lll.
1\!. grein.
haf

Hið reglulega alþingi skal koma saman fyrsta virkan dag í júlímánuði
konungur
ekki til lekið annan samkomudag
sama ár.

annaðhvort

ár,

20. grein.
getur

Samkomustaður
alþingis er jafnaðarlega
konungur
skipað fyrir um, að alþingi

I Reykjavik.
'.egar sjerstaklega
er á statt,
skuli koma saman á öðrum stað á Islandi.

21. grein.
Hvor alþingisdeildin
þau fyrir sitt leyti; einnig

um
sig á rjett á að stinga upp á lagaboð um og samþykkja
má hvor þingdeildin
fyrir sig senda konungi ávörp.
22. grein.

Hvor þingdeildin
fyrir sig getur
selt nefndir
af þingmönnum
til þess,
meðan
þingið stendur yfir, að rannsaka
málefni, sem eru áriðandi fyrir almenning.
þingdeildin
getur veitt nefndum þessum rjett á að heimta skýrslur, munnlegar
og hrjeflegar, bæði af
embættismönnum
og einstökum
mönnum.
23. grein.
Engan skatt má á leggja, nje breyta, nje af taka nema með lagaboði;
taka lán, er skuldbindi Ísland, nje selja eða með öðru móti láta af hendi
eignum landsins,
nema slíkt sje með lagaboði ákveðið.
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ekki má held lll'
neina af jarðar-

21. grein.
Ekkert

gjald má greiða

af hendi,

nema

heimild

sje

til þess

fjárlögum

eða fjflr-

aukalögum.

2&. grein.
Fyrir hvert reglulegt alþingi, undir eins og það er saman komið, skal leggja frumvarp til fjárlaga fyrir Island fyrir tveggja ára fjárhagstimabilið,
sem í hönd fer.
Með
tekjunum skal telja bæði hið fasta tillag og aukatiIlagi(§,
sem samkvæmt lögum um hina
stjórnarlegu
stöðu Íslands í ríkinu, 2. janúar 1871, 5. gr., sbr. 6. gr., er greitt úr hinum almenna
ríkissjóði til hinna sjerstaklegu
gjalda Islands,
þó þannig, að greiða skuli
fyrir fram af tillagi þessu útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar Íslands og fulltrúa
stjórnarinnar
á alþingi, eins og þau verða ákveðin af konunginum.
Gjöld, sem ákveðin eru með eldri lögum, tilskipunum,
konungsúrskurðum
eða öðrum
gildum ákvörðunum,
skulu, þangað til breyting verður á því gjörð með lögum, bæði í
frumvarpinu
til fjárlaganna
og í þeim sjálfum, færð til með þeim upphæðum,
sem einu
sinni eru ákveðnar, nema krafizt sje sjerstaklega
viðbótar fyrir hið einstaka fjárhagstímabil, ella hún veitt.
Frumvarpið
til fjárlaganna
og eins frumvörp til fjáraukalaga
skal jafnan fyrst leggja
fyrir neðri deild alþingis.
26. grein.
Hvor þingdeild kýs yfirskoðunarmann,
og skulu þeim veitt laun fyrir starfa sinn. Yfirskoðunarmenn
þessir eiga að gagnskoða hina árlegu reikninga um tekjur og gjöl d landsins, og gæta þess, að tekjur landsins sjeu þar allar taldar,
og að ekkert hafi verið út
goldið án heimildar.
Þeir geta krafizt, að fá allar skýrslur þær og skjöl, sem þeim þykir
þurfa.
Síðan skal safna þessum ársreikningum
fyrir hvert tveggja ára fjárbagstímabil
í
einn reikning og leggja hann fyrir alþingi ásamt með athugasemdum
yfirskoðunarmanna,
og skal því næst samþykkja hann með lagaboði.
27. grein.
Ekkert lagafrumvarp
má samþykkja
sinnum i hvorri þingdeildinni
um sig.

til fullnaðar,

fyr en það hefur

verið rætt þrisvar

28. grein.
þegar lagafrumvarp
er samþykkt í annarihvorri
þingdeildinni,
skal það lagt fyrir hina
þingdeildina
í því formi, sem það er samþykkt.
Verði þar breytingar
á gjörðar, gengur
það aptur til fyrri þingdeildarinnar.
Verði hjer aptur gjörðar breytingar,
fer frumvarpið
að nýju til hinnar deildarinnar.
Gangi þá enn eigi saman, ganga báðar deildirnar saman
í eina málstofu,
og leiðir alþingi þá málið til lykta eptir eina umræðu.
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
úrslitum um hin einstöku máls-atriði,
en til þess að
lagafrumvarp,
að undan skildum frumvörpum
til fjárlaga og fjáraukalaga,
verði samþykkt í
heild sinni,
þarf aptur á móti að minnsta kosti, að tveir þriðjungar
atkvæða þeirra,
sem
greidd eru, 'sjeu með frumvarpinu.
29. grein.
Alþingi

sker

sjálft úr, hvort

þingmenn

þess
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sjeu löglega

kosnir.

Sjerhver nýr þingmaður
skal vinna
viðurkenna,
að kosning hans sje gild.

30. grein.
eið að stjórnarskránni,

undir

31. grein.
Alþingismenn
eru eingöngu bundnir við sannfæringu
sína,
og
frá kjósendum
sinum.
Embættismenn
þeir,
sem kosnir verða til alþingis,
þurfa ekki
þess að þiggja kosninguna,
en skyldir eru þeir til, án kostnaðar
annast um, að embættisstörfum
þeirra verði gegnt á þann hátt, sem

Meðan
samþykkis
mál á móti
Enginn
hann hefur

eins

og búið er að

eigi við neinar

reglur

leyfl stjórnarinnar
til
fyrir landssjóðinn
lið
stjórnin álítur nægja.

32. grein.
alþingi stendur yfir, má ekki taka neinn alþingismann
fastan fyrir skuldir án
þeirrar deildar,
er hann situr i, nje heldur setja hann í varðhald
eða höfða
honum, nema hann sje staðinn að glæp.
alþingismaður
verður krafinn
til reikningsskapar
utan þings fyrir það,
sem
talað á þinginu, nema þingdeildin,
sem I hlut á, leyti.
33. grein.

Komist sá, sem löglega er kosinn, í einhverjar þær kringumstæður,
gengi, missir hann rjett þann, sem kosningunni
fylgir.

sem

svipta

kjör-

34. grein.
Landshöfðingjanum
skal heimilt vegna embættisstöðu
sinnar að sitja á alþingi,
og á
hann rjett á að taka þátt í umræðunum,
eins opt og hann vill, en gæta verður hann
þingskapa.
Stjórnin getur einnig veitt öðrum
manni umboð til að vera á þingi við hlið landsinshöfðingja
og að láta þvi í Ije skýrslur þær, sem virðast nauðsynlegar.
Í torföllum landshöfðingja má veita öðrum umboð til þess að semja við þingið.
Atkvæðisrjett
hefur landshöfðinginn
eða sá, sem kemur í hans stað, því að eins, að
þeir sjeu jafnframt alþingismenn.
35. grein.
Hvor þingdeiIdin
varaforseta.

um sig

og eins hið

3G.

sameinaða

alþingi

kýs sjálft forseta

sinn og

grein.

Hvorug þingdeildin
má gjöra ályktun um neitt, nema að minnsta
ar þingmanna
sjeu á fundi og greiði þar atkvæði.

kosti

tveir þriðjung-

37. grein,
Heimilt er hverjum alþingismanni
að bera upp I þeirri þiogdeildinni,
sem hann
í, sjerhvert opinbert málefni, ef hún leyflr það, og beiðast þar um skýrslu.

á sæti

38. grein.
Hvorug
það að sjer

þingdeildin
má
til flutnings.

taka við neinu

málefni,
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nema

einhver

þingdeildarmanna

taki

39. grein.
þyki þingdeildinni ekki ástæða til að gjöra ályktun
hún vísað því til landshöfðingjans eða ráðgjafans.

um eitthvert málefni, þá getur

40. grein.
Fundir beggja þingdeildanna og hins sameinaða alþingis skul u haldnir i heyranda hljóði.
I)ó getur hlutaðeigandi forseti eða 8VO margir þingmenn, sem tiltekið er í þingsköpunum ,
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.

þingsköpln

41. grein.
handa hinu sameinaða alþingi og báðum deildum þess Sklll~ sett með lagaboði.

Skipun dómsvaldsins

IV.
42. grein.
verður ei ákveðin nema með lagaboð].

43. grein.
Dómendur eiga rjett á að skera úr öllum ágreiningi um embættistakmðrk yfirvaldanna.
flÓ getur sá, sem þar um leitar úrskurðar, ekki komið sjer hjá að hlýða yfirvaldsboðinu í
bráð, með því að skjóta málinu til dóms.
44. grein.
Dómendur skulu i embættisverkum sínum fara einungis eptir lögunum.
þeim dómendum, sem ekki hafa að auk umboðs-störf á hendi, verður ekki vikið úr embætti nema
með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað embætti á móti vilja þeirra, nema
þegar svo stendur á, að verið er að koma nýrri skipun á dómstólana.
þó má veita þeim
dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá embætti, en eigi skal hann missa
neins í af launum sinum.

V.

45. grein.
Hin evangeliska lúterska kirkja skal vera þjóðkirkja á Íslandi,
að þvi leyti styðja hana og vernda.

og skal hið opinbera

46. grein.
Landsmenn eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna guði með þeim hætti, sem bezt
á við sannfæringu hvers eins, þó má ekki kenna eða fremja neitt, sem er gagnstætt góðu
siðferði og allsherjarreglu.
47. grein.
Enginn má neins f missa af borgaralegum og þjóðlegum rjettindum fyrir sakir trúarbragða sinna, nje heldur má nokkur fyrir þá sök skorast undan almennri fjelagsskyldu.

VI.

48. grein.
Sjerhver sá, sem tekinn er fastur, skal leiddur fyrir dómara, svo fljótt sem auðið er.
Megi þá eigi jafnskjótt láta hann lausan aptur, ber dómaranum S\'O fljótt sem verður, og
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í seinasta lagi áður en 3 dagar sjeu liðnir frá því, að sá, sem tekinn er fastur, var leiddur fyrir dómara, að leggja á úrskurð,
cI' byggður
sje á tilgreindum
ástæðum,
um, hvort
hann skuli settur I varðhald,
og megi láta hann lausan móti veði, þá skal ákveðið í úrskurðinum,
hvert eða hversu mikið það skuli vera.
Úrskurði þeim, sem dómarinn
kveður upp, má sá, sem í hlut ó, þegar skjóta sjer í
lagi til æðra dóms.
Engan
mann má setja í gæzluvarðhald
fyrir yfirsjón,
er að eins varðar íjesekt eða
einföldu fangelsi.
49. grein.
Heimilið er friðheilagt.
Ekki má gjöra húsleit, nje kyrrsetja brjef og önnur
rannsaka þau, nema eptir dómsúrskurði,
ef lögin ekki gjöra sjerlega undantekning.

skjöl og

&0. grein.

Eignarrjetturinn
er friðhelgur.
almenningsþörf
krefji j þarf til þess

Engan
lagaboð

má skylda til að láta af hendi
og komi fullt verð fyrir.

eign sína, nema

51. grein.
Öll bönd þau, er hamla frelsi í atvinnuvegum
og jafnrjetti
eru byggð á almenningsheillum,
skal af taka með lagaboði.

manna

til atvinnu,

og eigi

52. grein.
Sá, sem ekki getur sjeð fyrir sjer og sínum,
og sje hann ekki skyldu-ómagi
annars
manns,
skal eiga rjett á að fá styrk úr almennum
sjóði,
en þá skal bann háður vera
skyldum þeim, er lögin áskilja.
53. grein.
Hafi foreldrar
eigi efni á að fræða sjálf börn sín, eða sjeu börnin munaðarlaus
öreigar, er það skylda hins opinbera að sjá þeim fyrir uppfræðingu
og framfæri.

og

54. grein.
Hver maður á rjett
byrgjast þær fyrir dómi.

á að láta
Ritskoðun

í ljósi hugsanir
sínar á prenti j þó verður hann að áog aðrar tálmanir fyrir prentfrelsið
má aldrei innleiða.
55. grein.

Rjett eiga menn á að stofna fjelög í sJerbverjum
löglegum tilgangi,
án þess að leyfi
þurfi að sækja til þess.
Ekkert fjelag má leysa upp með stjórnarráðstöfun.
þó má banna
fjelög um sinn, en þá verður þegar að höfða mál gegn fjelaginu,
til þess það verði leyst
upp.
56. grein.
Rjett eiga menn á að safnast
saman
vera við almennar
samkomur.
Danna má
þykir, að af þeim leiði óspektir.

vopnIausir,
mannfundi

Lðgreglustjörnluni
undir berum himni,

57. grein.
Sjerhver vopnfær maður er skyldur
að taka sjálfur þátt f vörn
sem nákvæmar
kUUD að verða fyrir mælt þar um með lagaboði.
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er heimilt að
þegar uggvænt

landsins

eptir

því,

Rjelli sveitarfjelaganna
skal skipað með lagaboði.

Skattgjaldamálum

Öll sjerstakleg
af tekin.

58. grein.
til að ráða sjálf málefnum sínum

með umsjón sljórnarinnar

59. grein.
skal koma fyrir með lagaboði.
60. grein.
rjeltindi, er lögin hafa bundið við aðal, nafnbætur og tign, skulu vera

VII.
61. grein.
Uppástungur,
hvort heldur er til breytinga eða viðauka á stjórnarskrá þessari, má
bera upp, bæði á reglulegu alþingi og auka-alþingi.
Nái uppástungan
um breytingu á
stjórnarskránni samþykki beggja þingdeildanna, skal leysa alþingi upp þá þegar og stofna
til almennra kosninga af nýju. Samþykki hið nýkosna alþingi ályktunina óbreytta, og n'li
hún staðfestingu konungs, þá hefur bún gildi sem stjórnarlOg.
62. grein.
Stjórnarskrá þessi öðlast gildi 1. dag ágústrn. 1874, jafnhliða hinum nákvæmari reglum til bráðabyrgða,
sem leiðir af þeim ákvörðunum um stundarsakir,
sem hjer koma á
eptir.

Ákv arð a n irum

st und ars rr k ir.
1.

þangað Hl öðruvísi verður fyrir mælt með lögum, skulu kosningarlögin
6. janúar
1857, smbr. tilskipun 8. marz 1843, framvegis gilda um kosningarnar til alþingis að öðru
leyti en því, sem leiðir af 14., 17. og 18. grein I lögum þessum.
Þeirri tölu hinna þjóðkjörnu alþingismanna, sem ákvörðuð er í binni fyrstu greininni,
skal, þangað til öðruvísi verður fyrir mælt með lögum, skipt þannig niður, að þær sýslur
er nú skal greina:
1) Gullbringu og Kjósar, 2) Arnes, 3) Rangárvalla, 4) Skaptafells, 5)
ísafjarðar ásamt ísafjarðar-kaupstað,
6) Húnavatns, 7) Skagafjarðar, 8) Eyjafjarðar ásamt
Akureyrar-kaupstað, 9) þingeyjar, 10) Norður-Múla og 11) Suður-Múla sýslur kjósa 2 alþingismenn hver, en hinar aðrar sýslur á tslandi og Reykjavíkur-kaupstaður
kjósa 1
alþingismann bver.

2.
þangað til lög þau, sem getið er f 3. grein, koma út, skal hæsti rjeltur ríkisins
dæma mál þau, er alþingi höfðar á bendur ráðgjafanum fyrir Ísland fyrir afbrigði gegn
stjórnarskránni eptir þeim máls færslu-reglum, sem gilda við tjeðan rjett.
50
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3.
Þangað til að þingsköp hins sameinaða alþingis og beggja deilda þess verða ákveðin
með lagaboði, áskilur konungur sjer að ákveða þingsköpin til bráðabyrgða.

4.
Konungur gjörir ráðstafanir þær, sem með þarf, til þess að stjórnarskránni
verði
komið fullkomlega í verk einhvern tíma á árinu 1875. Áætlun um tekjur og gjöld Íslands
á árinu 1875 staðfestir konungur samkvæmt þeim reglum,' sem hingað til hefur fylgt
verið.
Gefið í Amalíuborg,

5. dag janúarmánaðar

Undir vorri konunglegu

1874.

hendi og innsigli.

Christian B.
(I.... ~.)
C. S. Klein.
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II.

Þingsköp til bráðabyrgða
h and

a

a IÞ ing

Vjer Christi:tn hinn Níundi,
af guðs náð Danmerkur konungur, Vinda
og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Störmæri, þjettmerski, Láenborg
og Aldinborg,
G j ö rum

k unn ugt:
Að vjer samkvæmt
um stundar-sakir
í stjórnarskrá
um hin sjerataklegu
málefni íslands, 5. janúar 1874, allramildilegast
höfum ák veðið eptirfy lgjan di

3. ákvörðun

i

í s Iend

ing

a.

hún þannig hefur lekið við, gjörir uppástungur sínar til þingsins um kosningar þær, sem
kjörbrjefin hljóða um, og kýs framsögumann.
Uppástungurnár
má bera upp án nokkurs
fyrirvara og munnlega;
þingið getur með atkvæðagreiðslu
um þær gjört ályktun um kosningarnar á sama fundi, og uppástungumar
eru hornar upp.
Ályktun um gildi eða ógildi
kosningar
skal gjörð með því, að greiða
atkvæði með og á móti því, að hún sje viðurkennd
sem gild.
(29. grein
stjórnarskrárinnar).

þingsköp
til b r ð a b y r g ð a
handa alþingi Íslendinga.

2. grein.

á

Eplir að hinir nýju þingmenn þar næst
hafa unnið eið að stjórnarskránni
(30. grein
1. Próftm kjörbrjefa, eiður, [orsetar, vara- stjórnarskrárinnar),
skal kjósa forseta
og
forsetar, skrifa-rar, kosning Þi6ð~jörinna
al-I undir stjórn hans varaforseta og 2 skrifara
þingismanna
í efri þingdeildina,
setning I fyrir hið sameinaða alþingi.
Kosningin gildþingdeildanna.
ir fyrir allan þingtímann það ár.
Til þess að verða kosinn forseti útheimtt. grein.
ist meir en helmingur atkvæða; verði þessJafnskjólt og alþingi kemur saman ept- um atkvæðafjölda eigi náð við fyrstu atkvæðair nýjar kosningar,
skal elztl þingmaðurinn
greiðslu,
skal kosið á ný óbundnum kosn-'
gangast fyrir því, að kosinn sje forseti lim ingum.
Verði þá heldur
eigi náð þeim atstundar-sakir,
sem stjórni umræðum þingsins,
kvæðafjölda,
sem með þarf,
skal að eins
þangað til hin fyrsta almenna prófun kjör- kjósa Ilm þá tvo þingmenn,
sem flest höfðu
hafi fleiri hlotið
brjefanna er fram farin.
Til þess að prófa atkvæði við aðra kosningu;
kjörbrjefin ganga þingmenn
eptir hlutkesti I jafnmörg atkvæði við þá kosningu, skal hlut3 deildir, sem, að svo miklu leyti sem unnt kesti ráða, um hverja
tvo skuli kjósa.
Fái
er, sjeu jafnstórar.
Fyrs ta deildin fær ann- þeir báðir við hina bundnu kosningu jafnmörg
ari deildinni,
önnur deild þriðju deild, og atkvæði, skal hlutkesti sömuleiðis ráða, hvor
þriðja deild fyrstu deild kjörbrjef þeirra þing- þeirra eigi að vera forseti. Eptir sömu reglu
manna,
sem eru í hverri þeirra um sig. skal farið, þegar kjósa á varaforseta, en er skrifSjerhver deild rannsakar
kjörbrjef þau, sem ararnir verða kosnir, skal atkvæðafjöldi ráða.
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l>egar nýjar
átt sjer stað, skal
um stundar-sakir,
ingunni,
en þegar
saman,
skal elzti
henni.

almennar
kosningar
hafa
forseti sá, sem kosinn er
gangast fyrir forseta-kosnalþingi
endranær
kemur
þingmaðurinn
standa fyrir

5. grein.
Forsetinn
stjórnar umræðunum
i hlutað eigandi deild, og sjer um, að allt fari fram
I góðri reglu.
Hann tekur við öllum skýrslum til deildarinnar,
og stendur fyrir afgreiðslum hennar.
Vilji hann taka nokkurn frekari þátt I umræðunum,
en fylgir af stöðu
3. grein.
hans sem forseta,
verður hann á meðan að
fyrir varaforsetanum.
Siðan skal kjósa hina 6 þjóðkjörnu
al- víkja úr forseta-sæti
tekur eigi þátt I neinni atkvæðaþingismenn,
sem eiga að hafa sæti f efri Forselinn
deild þingsins
(16. gr. stjórnarskrárinnar).
greiðslu.
Allir alþínglsmennlrnir
taka þátt i kosningForsetar beggja deildanna standa i sameiningu
fyrir reikningum
alþingis,
en samt
unni; til þess að kosning sje gild, útheimtist meir en helmingur
þeirra atkvæða,
sem getur forseti þeirrar deildarinnar,
sem í hlut
ber í
greidd eru, og skal fylgja hinni sömu aðferð á, ávisað þvi fje, sem þingmönnum
við þessa
kosningu
og fyrir skipuð er f 2. daglaun og ferðakostnað.
þeir ráða menn,
og ákveða laun
gr. um forsetakosnlnguna.
Sömuleiðis
skal sem þörf er á, til þingstarfa,
þeirra.
Sömuleiðis standa þeir i sameiningu
kjósa nefnd ti I þess að prófa þau kjörbrjef,
Fyrir útgáfu
alþingistiðindanna,
ráða útsölusem fyrst koma fram, eptir að hinni almennu
prófun er lokið (1. gr.], og svo til þess að mann þeirra og annast um tilsjónina
með
rannsaka
kosningar,
sem þingið hefur fres t- skjalasafni alþingis, bókasafni þess og geymslu
að að viðurkenna
gildar,
eða kærur,
sem á alþingtstíðlndunurn.
snerta
kosningar,
sem þegar
eru
teknar
Að endingu
hafa báðir deildar-forsetar
að
gildar.
Í nefnd þessari
silja 5 menn,
3 milli þinga vald til fyrir hönd deildanna
sem með þarf, viðvíkjkjörnir af hinu sameinaða
alþingi eptir þeim gjöra þær ráðstaíanír,
reglum,
sem gilda um nefndar-kosningar,
andi hinni innri skipun deildarinnar.
og forsetar beggja deildanna.
Láti nefndin
6. grein.
uppi skriflega uppástungn,
eða leggi hún
til, að kosningin
verði álitin ógild,
skulu
forföllum forseta
gengur varaforseti
uppástungur
nefndar
þessarar ræddar
eptir öllu tilliti í hans stað.
reglunum
fyrir
2. umræðu
lagafrumvarpa
7. grein.
(sbr. 13. gr.}; en að öðrum kosti gildir hið
sama, og ákveðið er i I. gr. um uppástungSkrifararnir
halda undir tilsjón forsetans
ur deildanna.
stutta bók, þar sem ritað er efni umræðarina
og úrslit þeirra; hún skal lesin upp við byrj4. grein,
un næsta fundar á eptir, og skulu síðan forhr á eptir eru settar hinar tvær deild- setinn og annar skrifarinn
rita nöfn sín undir
ir þingsins.
Í hvorri þingdeildinni
fyrir sig í hana.
Enn fremur
telja þeir saman
atgengst
elzti þingmaðurinn
fyrir kosningu
kvæði við atk væðagreíðslurnar,
eptir að þeir
forseta deildarinnar,
og skal hann þar næst sjálfir fyrst hafa greitt atkvæði sin.
Sömustanda fyrir kosningu varaforseta
og 2 skrif- leiðis sjá þeir undir
tilsjón
forsetans
um
ara í hvorri deild.
skrásetning
ályktana
deildarinnar,
og ritar
Við kosningar þessar skal fylgja reglum
forsetinn og annar skrifarinn
nöfn sín undir
þeim, sem settar eru í 2. gr. um hinar sam- þær.
Störfum skal skipt milli þeirra
eptir
svarandi kosningar
I hinu sameinaða
alþingi,
samkomulagi
við forserann.
og gilda þær sömuleiðis
fyrir allan þingtímann í það skipti.
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8. grein.
að framan (a.-7. gr.) gilda
einnig um forsetann,
varaforsetann
og skrifarana I hinu sameinaða
alþingi, þegar deildirnar ganga saman I eina málstofu annaðhvort samkvæmt 16. og 28. gr. stjórnarskrárinnar,
eða til þess að próf" kjörbrjef,
sbr.
3. gr. að framan.

Heglurnar

ll.

Nefndir.

9. grein.
Hvor þingdeildin
fyrir sig getur
selt
bæði stöðugar nefndir,
sem málum af einhverri tiltekinni
tegund skal vísað til, og
nefndir í einstökum málum,
sem þó einnig
seinna má vísa til nýjum 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 til
umræðu, má setja nefnd, eða vísa málinu til
rannsóknar
nefndar, sem þegar lll' sett, Verði
þetta gjört, þá er umræður þegar eru byrjaðar, skal síðan fresta þeim.
Tala nefndarmanna skal ávallt standa á stöku.

12. grein.
Við fyrstu umræðu skal ræða frumvarpið í heild sinni.
Enginn má við þessa umræku tala oplar en tvisvar sinnum,
nema
deildin leyfi það, samt skal undan taka landshöfðingja, framsögumanninn
, og, sje um lagafrumvarp að ræða,
sem ekki er komið frá
stjórninni,
þann, sem hefur borið það upp,
eða sjeu þeir fleiri, framsögumann
þeirra.
Eptir að búið er að ræða frumvarpið á þennan hátt, skal leita atkvæða um, hvort það
skuli ganga til annarar umræðu.
13.

grein.

Við aðra umræðu,
sem eigi má eiga
sjer stað fyr en 2 dagar eru liðnir, frá því
að fyrstu umræðu var lokið, skal ræða hinar
einstöku greinir lagafrumvarpsins
með þar til
heyrandi breytingaruppástungum
I þeim kötlum, sem forseta þykja við eiga.
Jafnskjótt
og búið er að ræða hvern kafla, skal gengið til atkvæða um greinirnar
í honum
og
þar til heyrandi breylingaruppástungnr.
Að
endingu skal gjört út um það með atkvæðagreiðslu,
hvort frumvarpið
í því formi, sem
það nú er í, skuli koma til þriðju umræðu.

10. grein.

14.

Nefndin kýs, jafnskjótt og hún er komin saman, forseta
og skrifara,
og á þeim
tíma, er henni þykir hentugt, framsögumann.
Nefndin
lætur uppi álit, sem skal prentað
og út býtt, og má eigi ræða það f deildinni,
fyr en 2 dagar eru liðnir frá því það var gjört.

grein.

Við þriðju umræðu,
sem eigi má fram
fara, fyr en 2 dagar eru liðnir, frá þvi að lokið er annari umræðu, og eigi gjöra við hana
breytingaru ppástungur
af öðrum en nefndinni,
meiri eða minni hluta í nefndinni,
landshöfðingja
eða að minnsta
kosti af 1/3
parti af þingmönnum
deildarinnar
í sameinIII.
Lagafrumvörp.
ingu (í efri deildinni 4, í neðri deildinni 8),
ll. grein.
I skal
ræða
brcyttngaruppástungurnar,
þær
Lagafrumvörp
skulu vera samin f laga-I greinir,
er breytingaruppástungurnar
eru
formi.
Þau skulu,
hvort heldur
sem þau gjörðar við, og lagafrumvarpið
sem heild í
koma frá stjórninni
eða frá þingmanni
í einu lagi eða f köflum eptir ákvörðun forseta,
deildinni
eða frá hinni deildinni,
lögð fyrir og láta greiða atkvæði um breytingaruppáá fundi og vera prentuð
og þeim út býtt 1 stungumar.
Eptir að því næst annar skrifdegi fyr en þau verða tekin til fyrstu urn- arinn með tilsjón forsetans
hefur skrásett
ræðu.
Ekkert lagafrumvarp
má samþykkja
lagafrumvarpið
samkvæmt öllum þeim alkvæðatil fullnaðar,
fyr en það hefur
verið rætt greiðslum,
sem fram hafa farið áður,
skal
þrisvar sinnum í hvorri þingdeildinni
um sig lesa það upp, að svo miklu leyti sem forseta
(27, gr. stjórnarskrárinnar).
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þykir þörf á, og að endingu
atkvæði f heild sinni.
15.

grein.

setja það undir

kvæmt þeim reglum,
sem settar eru í 17.
grein, á frumvarpið f þvi formi, sem það nú
hefur,
skal forsetinn
senda landshöfðingja
það. En verði því breytt, sendir forseti deildarinnar forseta hins sameinaða alþingis frumvarpið og mælist til, að hann leggi það fyrir
hið sameinaða
alþingi (28. grein stjórnarskrárinnar).

Þegar lagafrumvarp er samþykkt á þennan
hátt í þeirri deild, þar sem það fyrst er borið
upp, sendir deildarforsetinn
það f því formi,
er það er samþykkt í, forseta hinnar deildarinnar,
og mælist til, að hann leggi það
19. grein.
fyrir deildina 128. grein stjórnarskrárinnar).
Við umræðurnar
um frumvarpið í þessForseti
hins sameinaða
alþingis
kallar
ari deild skal fylgja hinum sömu reglum og síðan saman báðar deildir þingsins og leggsettar eru að framan viðvíkjandi umræðunum
ur frumvarpið fyrir til einnar umræðu í hinu
um það í þeirri deild, þar sem það fyrst er sameinaða
þingi í því formi, sem það hefur
borið upp.
fengið við siðustu atkvæðagreiðslu,
eptir að
búið er að prenta það og því hefur verið út
16. grein.
býtt 2 dögum áður.
Við þessa umræðu er
Verði frumvarpið á þennan hátt óbreytt hverjum þingmanni heimilt að gjöra breytog skal með tilliti til þeirra
samþykkt I hinni þingdeildinni,
sendir forseti íngaruppástungur,
fylgja þeim reglum, sem settar eru í 23. gr.
deildarinnar
það landshöfðingja.
Eptir að búið er að ræða þær og frumvarpið
17. grein.
sjálft I heild sinni,
lætur forseti
ganga til
atkvæða.
Þegar alþingi þannig myndar eina
Ef deildin aptur á móti gjörir breytingar á frumvarpi því, sem henni hefur verið málstofu, þarf til þess, að gjörð verði fullná máli, að tveir þriðjungar þingsent, skal senda það aptnr, eins og því hef- aðarályktun
um sig sjeu á
ur verið breytt, til þeirrar deildar, þar sem manna úr hvorri deildinni
fundi og eigi þátt i atkvæðagreiðslunni;
ræðþað fyrst er borið upp (28. grein stjórnarskrárinnar).
Ef málið áður hefur verið rætt ur þá atkvæðafjöldi úrslitum um hin einstöku
en til þess að lagafrumvarp
verði
í nefnd,
sendir forsetinn
I þessari
deild málsatriðí,
nefndinni
þegar í stað frumvarp það, sem samþykkt í heild sinni, þarf aptur á móti að
minnsta kosti, að tveir þriðjungar
atkvæða
hann hefur tekið við.
Eptir að frumvarpið
í þvi formi,
sem það hefur fengið I binni þeirra, sem greidd eru, sjeu með frumvarpdeildinni
og álit nefndarinnar
um það er inu. Til þess að frumvörp
til fjárlaga
og
verði samþykkt, útheírntist
samt
prentað, og þvi hefur verið út býtt 2 dögum fjáraukalaga
áður, skal taka það til umræðu á þann hátt, að eins atkvæðafjöldi (28. gr. stjórnarskrársem fyrir skipaður er um 3. umræðu laga- innar).
frumvarps
(14. grein),
en þó er hverjum
Verði frumvarpið samþykkt, skal forseti
þingmanni heimilt að gjöra breytingaruppáhins sameinaða alþingis senda landshöfðingja
stungur,
Ef deildin fellst á frumvarpið í því það; að öðrum kosti fellur það niður.
formi,
sem samþykkt
er f hinni deildinni,
20. grein.
sendir
forseti
deildarinnar
landshöfðingja
það.
En gjöri deildin breytingar
á þvi,
Þegar lagafrumvarp
er samþykkt af alsendir forsetinn
það í hinu nýja formi þess þingi,
sjá forsetar
beggja
deildanna
og
hinni deildinni (28. grein stjórnarskrárinnar).
landshöfðingi
í sameiningu
um, að danski
textinn sje saminn,
þannig að málið verður
18. grein.
lagt fyrir hið sameinaða
alþingi,
ef þeim
Fallist þessi deild eptir umræðu,
sam- kemur ekki saman.
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IV.

Frnrnvörp

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. Breytingaruppástungur,
sem hafa inni að halda
breytingar á stjórnarskránni
eða viðbót við
hana, verða að eins gjörðar við frumvörp til
stjórnarskipunarlaga;
verði þær gjörðar við
önnur frumvörp, vísar forseti þeim frá.
V.

VlI.

til stjórnarskipunarlaga.

Aðrar sjerstakar

uppástungur.

Fyrirspurnir.

24 grein.
Æski einhver alþingismaður að bera upp
annari hvorri þingdeildinni opinbert málefni, og beiðast þar um skýrslu landshöfðingja (37. gr. stjórnarskrárinnar),
skal þetta
gjört með fyrirspurn, sem fengin sje forseta,
og skal hún vera skrifleg og greinilega samin. Skýrir forseti siðan frá fyrirspurninni á
fundi, og sker deildin á fundi þar-á eptir
úr, hvort gjöra megi fyrirspurn ina.
Verði
það samþykkt, en það verður gjört umræðulaust, sendir forseti landshöfðingjanum fyrirspurnína, og verður hún svo borin upp og
rædd á fundi þar á eptir.
Við þessa umræðu má eigi gjöra neina ályktun.

22. grein.
Aðrar sjerstakar uppástungur
en lagafrumvörp skulu vera samdar f ályktunarformi,
VIII. Apturköllun, frávísun, um að taka
og skal sagt til þeirra á fundi. þingdeildin
fyrir næsta málið á dagskránni.
ályktar þá á fundi þar á eptir, eptir uppá25. grein.
stungu forsetans, hvernig ræða skuli uppástunguna.
Samt má eigi samþykkja neina
Bæði stjórnarfrumvörp og frumvörp frá
uppástungu á sama fundi, og gjörð er á- þingmönnum
deildarinnar má kalla aptur á
lyktun um, hvernig skuli ræða hana.
hverju stigi sem umræðurnar ero, en hver
annar þingmaður,
sem vill, getur þá jafnskjótt
tekið
þau
upp
ap tor.
VI. Breytingaruppástungur,
aukabreytingaruppástungur.

23. grein.
Breytingaruppástungur
við þær uppástungur,
sem eru til umræðu, skulu vera
prentaðar og þeim út býtt 1 degi fyr, eo þær
koma til umræðu.
Ef stungið er upp á,
að skipta atkvæðagreiðslu um lagagrein, er
það skoðað sem breytingaruppástunga
(sbr.
36. gr.), Aukabreytingaruppástungur
(uppástungur um breytingar á breytingaruppástungu) má bera upp við byrjun þess fundar, þá er þær eru teknar til umræðu; samt
verða þær að vera komnar fram svo tímanlega, að þær sjeu prentaðar og þeim út býtt,
þegar atkvæðagreiðsla fer fram.
Nefndin
getur einnig borið upp breytingaruppástungur með jafnstuttum fresti, en aðrir einungis,
þegar þingdeildin samþykkir það.
Til þess
að bera upp aukabreytingaruppástungur
þarf
aldrei fleiri en einn mann (sbr. 14. gr.),

26. grein.
Þegar fyrirspurn, uppástunga eða breytingaruppástunga
er borin upp og útlistoð,
er sjerhverjum þingmanni heimilt að krefjast
þess, að henni sje visað frá.
Kröfuna skal
koma fram með, áður en nokkur annar en
sá, sem gjörir uppástunguna
eða ber upp
fyrirspurnina, hefur talað.
Þingdeildin sker
þá umræðulaust úr þvi, hvort henni skuli
visað frá.
Meðan á umræðunum stendur,
má einnig gjöra uppástungu, sem byggð sje
á ástæðum, um, að taka skuli fyrir það næsta
mál á dagskránní..
en samt skal þessi uppástunga vera skriflega tilkynnt forsetanum .
fyrirfram.
IX.
Hvorug

399

Utanþings-rnálefni.

27. grein.
þing deildin má taka við neinu

málefni, nema einhver þtngdelldarmanna taki
það að sjer til flutnings (38. grein stjórnarskrárinnar).
Hjer með skulu taldar bænarskrár. ávörp,
kærur og þess konar málaleitanir frá utanþingsmönnum.
Sje þess konar málefni slýlað til þingsins í heild þess, skal það afhent
þeirri deildinni, er sá þingmaður á sæti I,
sem hefur tekið það að sjer til flutnings.
Sjerhvert málefni skal, eptir að forseti hefur
á fundi skýrt frá því, afhent nefnd þeirri,
sem sá, er tekið hefur málefnið að sjer til
flutnings, heimtar að það sje fengið, svo
framarlega sem slík nefnd er sett. Um sjerhvert málefni, sem visað er til nefndar, skal
út af fyrir sig eða I sambandi við önnur
málefni, sem vísað er til hlutaðeigandi nefndar, látið uppi álit og skýrt frá, hvort nefndin finni ástæðu til að gjöra uppástungu um
það til þingdeildarinnar eða ekki. Uppástungumar
verða ræddar I eitt skipti eptir þeim reglum, sem gilda um aðra umræðu
lagafrumvarps. Um þau málefni, sem nefndin eigi finnur ástæðu 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 nefndar-uppástungur
um málefni.
Frá ávörpum eða þess konar málaleitunum skal sagt á fundi í þingdeildinni,
og annast síðan forseti um, að þær verði
lagðar fram álestrarsalinn
undirtilsjón 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
3/4 partar
af þeim þingmönnum,
sem eru
við, eru ásáttir um það.
þyki þingdeildinni ekki ástæða til, að
gjöra ályktun um eitthverf málefni, getur hún
visað þvi til landshöfðingjans eða ráðgjafans
(39. gr. stjórnarskrárinnar).
X.

Umræðurnar, dagskráin.
28. grein.
Sjerhver þingmaður, sem hefur

óskað
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að taka til máls, og fengið leyfi til þess,
skal standa upp frá sæti sínu og mæla þaðan, og skal hann ávallt víkja ræðu einni til
forsetans.
Enginn má ávarpa annan þingmann eða nefna hann nafni.
29. grein.
Enga ræðu má halda á þann hátt, að
skrifað mál sje lesið upp. Þessi regla gildir
samt eigi um forsetann nje fulltrúa stjórnarinnar.
30. grein.
Forseti gefur venjulega þingmönnum
færi á að taka til máls í þeirri röð, er þeir
beiðast þess; samt getur hann 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 til þess að láta
þingmann gjöra stutta leiðrjettingu
eða athugasemd, sem 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. grein stjórnarskrárinnar).
31. grein.
Sjerhver þingmaður er skyldur til að
gefa sig undir úrskurð forsetans að því leyti,
er snertir viðhald á góðri reglu.
Ef þingmaður tvisvar á sama fundi hefur verið áminntur, getur forseti stungið upp á þ\'í 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 fundarhaldinu um stund,
eða, ef nauðsyn er til, slíta fundinum alveg.
32. grein.
það þykir koma í bága við góða reglu,
að þingmenn gjöri góðan eða illan róm að
einhverju.
33. grein.
þyki forseta, að umræðurnar dragist úr
hófi fram, getur hann stungið upp á, að

þeim verði lokið, og gjörir þingið út um
það umræðulaust.
Sömuleiðis getur einn
þriðjungur þingdeildarmanna (í efri deildinni
4, og i neðri deildinni 8) krafizt þess, að
greidd sjeu atkvæði um það, hvort umræðum skuli lokið.
Nöfn þessara þingmanna
skulu rituð f bókina og lesin upp.

36. grein.
Forseti ákveður yfirgrip, röð og innbyrðis samband atkvæðagreiðslanna , eða
þingdeiIdin, ef einn þriðjungur þingmanna
krefst þess, eptir að einn af þeim, sem komið
hafa fram með uppástunguna,
og forselinn
einu sinni hvor hafa talað. Samt má þingmaður heimta, að atkvæðagreiðslunni um
34. grein.
breytingaruppástungu sje skipt. Tilmæli um
Forsetinn ákveður við lok hvers fundar það skulu vera komin fram, áður en umdagskrá fyrir næsta fund deildarinnar.
Þó ræðurnar byrja (sbr. 23. grein).
má ákveða hana eptir ályktun deildarinnar,
37. grein.
þegar einn þriðjungur hennar krefst þess
skriflega, og gjörir uppástungu um tiltekna
Forseti hefur f öllum tilfellum, er hann
dagskrá. Slika kröfu og uppástungu skal, ef hefur ástæðu til að halda, að allir sjeu á einu
fal'ið er fram á, að tiltekið mál sje látið máli, vald til að lýsa því yfir, að gjört sje
ganga út af dagskránni, afhenda forsetanum út um eitthvert atriði, sem kemur undir atsama dag, og dagskráin er setti að svo miklu kvæði, án atkvæðagreiðslu, ef enginn krefst
leyti, sem farið er fram á, að tiltekið mál þess, að hún fari fram, - þó skal undan
skuli tekið á dagskrána, skal það tilkynnt tekið, er lagafrumvarp eða önnur sjerstök
þinginu við lok þess fundar, innan hvers eða uppástunga verður samþykkt til fullnaðar. Að
á hverjum uppástungan
er afhent.
Um öðru leyti fer atkvæðagreiðsla jafnaðarlega
uppástunguna skal án þess að umræður fari fram á þann hátt, að þeir þingmenn, sem
fram greiða atkvæði við byrjun næsta fundar. silja f sætum þeim, sem ákveðin eru handa
Sje hún felld, er þar með samþykkt dagskrá þingmönnum, standi UPPi á þennan hátt skal
sú, sem forsetinn hefur sett. þegar dagskrá atkvæði greiða bæði með og á mðti; skrifeigi er sett með ályktun þingsins, getur for- ararnir telja atkvæðin. Forseta er samt heimseti breytt röðinni á þeim málum, sem eru ilt að láta atkvæðagreiðslu fram fara með
á dagskránni, og látið mál, sem er á dag- nafoakalli, annaðhvort þegar f stað, eða eptir
skránni, ganga úr, ef hann skýrir þinginn frá að atkvæðagreiðsla hefur (ram farið á venjuþeim ástæðum, sem hann hefur til þess: en legan hátt, ef honum virðist efasamt, samhann getur að eins látið taka fyrir mál, sem kvæmt skýrslu skrifaranna, hvernig hún hafi
eigi er sett á dagskrána, þegar það er sam- fallið. Sömuleiðis getur 1/4 partur af þingmönnum (f efri deildinni 3 og f neðri deildþykkt samkvæmt 43. grein.
inni 6), krafizt þess, áður en atkvæðagreiðsla
XI. Atkvæðagreiðsla.
byrjar, að greidd sjeu atkvæði um eitt eða
fleiri atriði með nafnakalli.
Nöfn þeirra
35. grein.
Hvorug þingdeildin má gjöra ályktun um þingmanna, sem heimta naínakall, skulu lesneitt, nema að minnsta kosti tveir þriðjung- in upp.
ar þingmanna sjeu á fundi, og greiði þar
XII. Kosningar.
atkvæði (36. gr. stjórnarskrárinnar).
Ályktun
38. grein.
er gjörð, þegar meir en helmingur þeirra,
Kosnlngar fara fram annaðhvort eptir
sem greiða atkvæði, hefur greitt atkvæði með
Kosnuppástungunnl, að þeim tilfellum samt und- atkvæðafjölda eða eptir hlutfalls-tölu.
an teknum, sem nefnd eru f 19., 27. og 43. ingaraðferð eptir atkvæðafjölda skal við höfð,
grein. Ályktun má eigi breyta við sömu um- þegar eigi er kraflzt, að kosið sje eptir hlutfalls-tölu; kosningin fer fram á þann hátt,
ræðu og hún er gjörð.
51
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sem ákveðið er , 2. grein; samt nægir einn
þriðjungur
þeirra!llkvæða,
sem greidd eru,
til þess, að verða kosinn Inefndir þær, sem
deildirnar
setja.
Sjerhver kjör-miði,
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.
Kosningaraðferðin
eptir
hlutfalls-tölu
skal við höfð,
þegar 1/4 partur þingmanna
(í efri deildinni 3 og f neðri
deildinni
6)
krefst þess skriflega, áður en kosningin fer
frami
kosningin fer fram á þann hátt, sem
hjer skal skýrt frá.
Tölu þeirra kjör-miða,
sem gefnir eru fram, skal skipt með tölu
þeirra þingmanna,
sem kjósa skal, og hlutfalls-tala sú, sem með því kemur út, þá er
brotum
er sleppt,
skal lögð til grundvallar
við kosninguna.
Eptir að búið er að láta
kjörrniðana f krukku og blanda þeim saman,
tekur forseti þá síðan upp einn og einn, og
les upp það nafn, sem stendur efst á hverjum þeirra,
og skulu skrifararnir
skrifa það
upp.
þeir miðar, er sama nafnið stendur á
efst, skulu taldir saman, og jafnskjótt
og
eitthvert nafn hefur komið svo opt fyrir, að
þau atkvæði,
sem eru greidd með því, hafa
náð hinni ákveðnu hlutfalls-tölu,
skal um
sinn hælt að lesa upp.
Þegar búið er að
telja upp aptur kjörmiðaná, og sannazt hefur
með þvi, að atkvæðatala sú, sem skrifuð er
upp, sje rjett, skal því lýst yfir, að sá sje
kosinn,
sem í hlut á.
Síðan er haldið á
fram, að lesa upp þá kjörmiða,
sem eptir
eru, þannig, að ef nafn þess, sem þegar er
kosinn,
kemur fyrir fyrst á nokkrum þeirra,
þá er það dregið út, og næsta nafnið er þá
skoðað sem væri það ritað fyrst ámiðann.
Þegar fyr nefnd hlutfallstala
kemur fyrir á
ný fyrir einhvern, verður aptur farið að, eins
og nú var sagt, og þegar gjört er með því
út um þessa kosningu,
er aptur haldið á
fram að lesa upp, og sú aðferð við höfð,
sem skýrt er frá að framan, þannig að nöfn
þeirra, sem þegar eru kosnir, verða strykuð
út, þar sem þau standa fyrst, þangað til búið er að fara yOr alla miðana, eða allir þeir,

sem kjósa átti, eru kosnir.
Sje tilfært nafn,
sem eigi á við eða er nógu greinilega táknað, gengur
það úr, en kjörrniðinn
verður
eigi fyrir það ógildur.
Heldur ekki er kjörmiði ógildur,
þegar kosið er eptir hlutfallstölu, þótt á hann sjeu rituð fleiri eða færri
nöfn, en kjósa skal um.
Sjeu eigi enn með
þessu móti kosnir svo margir,
sem kjósa
átti, verður kosið á ný á venjulegan hátt um
þá, sem vantar,
og útheimlist
til þeirra
kosninga meir en helmingur þeirra atkvæða,
sem greidd eru.
XIII.
Um pað, hvort (undir skuli (ram
(ara í heyranda hljóði, prentun um,'æðanna.
39.

grein.

Fundir beggja
þingdeildanna
og hins
sameinaða alþingis skulu haldnir f heyranda
hljóði.
Þó getur hlutaðeigandi
forseti eða
einn þriðjungur
þingmanna
(í efri deildinni
4 og í neðri deildinni 8) kraflzt, að öllum
utanþingsmönnum
sje visað 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. grein stjórnarskrárinnar).
40.

grein.

Illutaðeigandi
forseti skipar
fyrir um
það, hvernig mönnum verði gefinn kostur á
að koma á fundi þá, sem haldnir eru i heyranda hljóði.
Aheyrendurnir
eru skyldir að
vera kyrrir og hljóðir.
Sje þessa eigi gætt,
getur forseti látið vísa þeim burt, sem gjöra
öspektlr,
og ef þörf er á því, öllum áheyrendum.
41. grein.
Bæði umræður
þing deildanna
og hins
sameinaða alþingis verða prentaðar í tíðindum, sem til þess eru ætluð, (samhr. 5. grein
að framan).
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XlV.

Burtfararleyfi.
42.

Sje

þingmaður

grein.
forfallaður

að

koma

· annaðhort á fundi hins sameinaða alþingis
eða þingdeildanna,
er hann skyldur til að
skýra hlutaðeiganda forseta frá forföllum sínum I tækan tíma.
llurtfararleyfi af þingi
getur hlutaðeigandi forseti veitt um 4 daga;
fyrir lengri tíma þarf til þess samþykkis hlut-

44. grein.
það, MIl1 fyrir er mælt i 26., 28., 29.,
30., 31., 32'1 33., 36.; '.íH., 38., 39., 40.,
12. og 43. grein 'að framan um þingdeildirnar, gildir einnig um hið sameinaða 'alþingi,
þegar það gengur í eina málstofu I þeim tilaðeigandí þingdeildar.
fellum, sem getið er í 8. grein að framan,
að svo miklu leyti sem það getur átt við
um ræður þess. þar sem í tjeðum greinum
xv. Afbriflði frá þingsköpunum.
útheírntist ákveðinn hluti af tölu þingmann43. grein.
anna í deildinni, skal hann að því leyti, er
Þegar mjög brýna nauðsyn ber til, má snertir hið sameínaða
alþingi, reiknaður
eptir uppástungu forsetans eða skriflegri upp- þannig, að þriðjungur sje t 2 og 1/.t partur
ástungu frá einum þriðjungi af þingmönn- 9 þingmenn.
unum í hlutaðeigandi deild (4 I efri deildinni
Eptir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer
og 8 I neðri deildinni), svo framarlega sem að hegða.
landshöfðingi aðhyllist uppástunguna, bregða
út af þvi, sem mælt er fyrir að framan, nema Gefið á Amalíuborg, 24. dag maím. 1875.
Undir vorri konunglegu hendi og innsigli.
því að eins að það sje komið undir ákvörðunum , stjórnarskránni, ef % partar af þeim,
~hristian R.
sem greiða atkvæði, eru ásáttir Ilm það.
(I.J. ~.)

O. S. Klein.

--------
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III.

Lög
þau, sem rædd voru á alþingi

18i 5, og þegar

1. Fjárlög fyrir árin 1876-7i,
staðfest af
konungi
15. dag októbermán.
1875j
sjá alþingistíðindin
hjer að framan, I,
bls. 141-147.
2. Lög um laun fslenzkra embættismanna
og fleira, staðfest
af konungi
15. dag
októberm. 1875 j sjá alþingis tíðindin hjer
að framan, I, bls. 180- 181.
3. Lög um aðra skipun á læknabjeruðunum á íslandi o. fl., staðfest af konungi
15. dag októberm. 1875 j sjá alþingistíðíndlu
hjer að framan,
I, bls. 201-

392-398.

af konungi.

9. Löggilding á verzlunarstað
við Blönduós f Húnavatnssýslu,
staðfest af konungi 1 á. dag októberm.
1875; sjá alþingistíðindin
hjer að framan,
II, bls.

162.
10. Lög um

ll.

203.
4. Lög um sölu prentsmiðju Íslands fReykjavik, staðfest
af konungi
I á. dag októberm. 187á; sjá alþingistíðindin
hjer að
framan, II, bls. 144.
5. Lög um heiðurslaun
handa Jóni Sigurðssyni, alþingismanni
fsfirðinga, staðfest afkonungi
15. dag októberm. 1875;
sjá alþingistfðindin
hjer að framan,
II,
bls. 21.
6. Lög um vegina á islandi,
staðfest
af
konungi
15. dag októberm.
un 5; sjá
alþingIstíðindin
hjer að framan, H, bls
40-41.
7. Lög um breyting á tilskipun
um póstmál á islandi, 26. dag febrúarm.
1872,
staðfest
af konungi 15. dag októberm.
1875; sjá alþingistíðindin
hjer að framan, ll, bls. 188-189.
8. Lög um brunamál i Reykjavik,
staðfest
af konungi 15. dag oktöberm. 1875; sjá
alþíngisuðindln
hjer að framan, I, bls.

eru staðfest

12.

13.

14.

15.

16.
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þorskanetalagnir
f Faxaflóa,
staðfest af konungi 12. dag nóvemberm.
18i 5; sjá alþingistíðindin
hjer að framan, II, bls. 18.
Lög um löggildingu
verslunarstaðar
á
Vestdalseyri
við Seyðisfjörð,
staðfest af
konungi 12. dag nóvemberm.
1875; sjá
alþingistíðindin hjerað framan, II, bls. 24.
Yfirsetukvennalög,
staðfest af konungi
17. dag desemberm.
1875; sjá alþingistíðindin hjer að framan, I, bls. 324-325.
Lög um breyting á tilskipun
um fiskiveiðar útlendra við ísland o. fl., 12. dag
febrúarmán.
1872, staðfest af konungi
17. dag desemberm.
1875; sjá alþingistíðindin hjer að framan, I, bls. 391-392.
Lög um breyting
á ákvörðunum
þeim,
er tilskipun um ráðstafanir
til viðurhalds á eignum kirkna og prestakalla
á
Íslandi, og þvi, sem þeim fylgir, 24.
júlí 1798, hefur inni að halda, staðfest
af konungi 17. dag desemberm.
187i); sjá
alþingistíðindin
hjer að framan, I, bls. 408.
Lög um mótvarnir gegn þvi, að bölusótt og hin austurlenzka
kólerusótt
og
aðrar næmar
sóttir flytjist til islands,
staðfest af konungi 17. dag desembermán. J 8i 5 ; sjá alþingistíðindin
hjer að
framan, I, bls. 337-339.
Lög um skipströnd,
staðfest af konungi

t 7.

18.

19.

20.

14. dag janúarmán. t 876; sjá alþingislóðir á Ísafirði, staðfest af konungi t l,
tlðindin hjer að framan, I, bls. 291dag febrúarm. 1876; sjá alþingistiðind297.
in hjer að framan, II, bls. 28.
Lög um tilsjón með flutningum á þeim 21. Lög um, að ar nema alþingistollinn,
staðfest ar konungi ll. dag febrúarm.
mönnum, sem flytja sig úr landi f aðrar heimsálfur, staðfest af konungi 14.
1876; sjá alþingistíðindin hjer að framan, II, bls. 71. .
dag janúarmán. 1876; sjá alþingisliðindin hjer að framan, I, bls. 224-227. 22. Lög um breyting á tilskipun um gjald
á brennivfni og öðrum áfengum drykkjLög um stofnun læknaskóla f Reykjavík, staðfest af konungi II. dag febrúum, 26. dag febrúarm. 1872, staðfest
af konungi ll. dag febrúarm. 1876; sjá
arm. t 87 6; sjá alþingistiðindin hjer að
alþingistíðindin hjer að framan, II, bls.
framan, II, bls. 63.
Lög um stofnun barnaskóla á ísafirði,
55.
staðfest aC konungi ll. dag febrúarm. 23. Lög um aðflutnlngsglald á tóbaki, staðfest ar konungi ll. dag febrúarm. 1876;
1876; sjá alþingistiðindin hjer að framan, II, bls. 25.
sjá alþingi~tfðindin hjer að framan, II,
Lög um, að leggja skalt á útmældar
bls. 154.
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IV.

Yfirlit yfir alþingiskostnaðinn
1.

Fæðispeningar

og ferðakostnaður

alþingismanna:

Ásgeir Einarsson, 1. þingmaður Húnvetninga
Benidikt Kristjánsson, 1. þingmaður þingeyinga
Benidikt Sveinsson, 1. þingmaður Árnesinga.
•
Bergur Thorberg , 3. konungkjörinn þingmaður, varaforseti hins sameinaða alþingis og skrifari efri þingdeildarinnar.
•••••
•
5, Eggert Gunnarsson, 2. þingmaður Norður-Múlasýslu
6, Einar Ásmundsson, 1. þingmaður Eyfirðinga.
•
7, Einar Gíslason, 2. þingmaður Suður-Múlasýslu.
•
8, Einar Guðmundsson, 2. þingmaður Skagfirðinga
9, Eiríkur Kúld, þingmaður Barðstrendinga, varaforseti
efri þingdeildarinnar og skrifari hins sameinaða alþingis
•
•
•
••
10, Grímur Thomsen, 1. þingmaður Gullbringusýslu
ll, Guðmundur Einarsson, þingmaður Dalamanna, skrifari neðri þingdeildarinnar
••
•
12, Guðmundur Ólafsson, þingmaður Borgfirðinga
13,Halldór Kr. Friðriksson, þingmaður Reykvíkinga,
skrifari hins sameinaða alþingis og neðri þingdeildarinnar ••
• •
14, Hjálmur Pjetursson, þingmaður Mýramanna •
15, ísleifur Gíslason, 2. þingmaður Rangæinga
J 6, Jón Blöndal, 1. þingmaður Skagfirðinga •
17, Jón Hjaltalín, 5. konungkjörinn þingmaður
18, Jón Pjetursson, 4. konungkjörinn þingmaður
19, Jón Sigurðsson, 1. þingmaður ÍsHrðinga, forseti hins
sameinaða alþingis og neðri þingdeildarinnar •
20, Jón Sigurðsson, 2. þingmaður Þingeyinga, varaforseti neðri þingdeildarinnar •
.,
•
21, Ólafur Pálsson, 6. konungkjörinn þingmaður, skrifari efri þingdeildarinnar
•
22, Páll Ólafsson, 1. þingmaður Norður-Múlasýslu
Flyt
1,
2,
3,
4,
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1875.

FæðisFerðapeningar. kostnaður.

---

-

438
504
504

180
254
3t6

342
474
528
582
474

200
305
548
200

Samtals.
Kr. Aur.
618

758
820 .

342
674
833
1130
6H

664

426
354

238

420
378

200
68

446

342
390
384

92
52

342
482
436

342

354

I)

342

620

342
342

678

300

978

53·1

303

837

438
582
9456

264

702

548

1130
13524

4068

FæðisFerðapeningar. kostnaður.

Fluttar
23, Páll Pálsson, 1. þingmaður Skaptfellinga
24, Páll Pálsson, 2. þingmaður Húnvetninga
25, Pjetur Pjetursson, 2.konuugkjðrlnn þingm aður, forseti efri þing deildarinnar
•..
• . •
26, Sighvatur Árnason, 1. þingmaður Rangæi nga
27, Snorri Pálsson, 2. þingmaður Eyfirðinga
28, Stefán Eiríksson, 2. þingmaður SkaptfeJlin ga .
29, Stefán Stephensen, 2. þingmaður Ísfirðin ga
30, Torfi Einarsson, þingmaður Strandasýslu
31, Tryggvi Gunnarsson, 1. þingmaður Suður -Múlasýslu
32, þórarinn Böðvarsson, 2. þingmaður Gullb ringusýslu
33, þórður Jónasson 1. konungkjörinn þingm aður
34, þórður þórðarson, þingmaður Snæfellinga
35, Þorlákur Guðmundsson, 2. þingmaður Ár nesinga
36, þorsteinn Jónsson, þingmaður Vestmanna eyinga
Samtals

.

·

·

·
· ·

9456
474
426

·

342
396
486
528
540
456
444
3&4
342
420
354
426
15444

·

· · ·
· ·

·

·

Samtals.
Kr.
Aur.

4068
454
180

13524
928
606

•

342
472
700
834
904
656
600
354
342
600
358
555
21775

76
214
306
364
200
156
»
»

180
4
129
6331

I)
II
II

•
I)

•
II

-

II

~
I)
II
I)

I)
I)
I)

2. Annar kostnaðu r:

·

·

·
· ·
. ·· · · · ·
·

Til innanþingsskrifara um þingtímann
Fyrir ýmisleg ritstörf um og eptir þingtfmann
undirbúning alþingistíðindanna og prófa rkalestur .
pappír og önnur ritföng
ýmisleg áhöld
prentun um þingtímann
Upp f prentunarkostnað alþingistIðindanna er greitt .
Til bókasafns alþingis:
a, til bökakaupa . • • • • • •
b, fyrir bókavörzlu J874-1875, og 1875-1876
Til þings veina og húsgæzlumanns •
Upp í heptingu alþingistíðindanna .

·
·

·
· ·
·

· ·
· ·
200 kr.
80 -

. . · · · . · ·
· ·
· · · Samtals

Enn er ógoldið:
a, upp í prentunarkostnað
alþingistíðin danna, hjer um bil 380 kr.
b, fyrir prófarkalestur, hjer um bil .
70 e, heptingu alþingistfðindanna, hjer UID bil
95 545 Þannig má gjöra ráð fyrir, að allur alþing iskostnaðurinn
1875 verði
rúmar
· 31,600 kr.

. . .

.

.
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· .

·

1584
1058
800
182
338
1271
3159

280
469
J55
31072

•

50
I)

4
50
33
2

»

5

51
95

