
Á rið  1879, 1. d. júlímán. var hið 3. lög- 
gefandi alþingi sett í Reykjavík.

Fyrst söfnuðust alþingismennirnir saman 
ásamt með landshöfðingjanum yfir íslandi, 
Hilmari Finsen, á alþingissalnum, og gengu 
þaðan til guðsþjónustugjörðar í kapellunni. 
Benedikt prófastur Kristjánsson prjedikaði, 
og lagði út af K<51. 3. 17. Að af lokinni 
guðsþjdnustugjörðinni gengu menn aptur inn 
í alþingissalinn. Las landshöfðingi þá fyrst 
upp skipun konungs til sín um, að setja 
þingið, svo hljóðandi:

Christian hinn níundi af Guðs 
náð Danmerkur konungur, Vinda 
og Gauta, hertogi í Sljesvík, 
Holtsetalandi, Stórmæri, |>jett- 
merski, Láenborg og Aldinborg.

Vora sjerlega hylli!
Vjer veitum þjer sem landshöfðingja 

Vorum yfir Voru landi íslandi allramildi- 
legast vald til að setja hið reglulega alþingi, 
sem kemur saman þriðjudaginn 1 . dag júlí- 
mánaðar næstkomanda, og átt þú þar að 
auki að birta alþingi boðskap Vorn, sem 
hjer með fylgir og dagsettur er í dag.

J>etta er vilji Vor.
Felandi þig Guði.

Ritað á Amlíuborg, 24. maímánaðar 1879. 
Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R.
(L. S.) ____________

J. Nellemann.
Tii

Vors elskulega 
herra Sörens Hilmars Steindórs Finsens, 
kommandörs af dannebrogsorðunni og danne- 
brogsmanns, Vors Iandshöfðingja yfir ís- 
landi.

J>ví næst las landshöfðingi upp boðskap 
konungs til þingsins, svo hljóðandi:

Christian hinn Níundi, af Guðs 
náð Danmerkur konungur, Vinda 
og Gauta, hertogi í Sljesvik, 
Holtsetalandi, Stórmæri, f je t t -  
merski, Láenborg og Aldinborg.

Vora konunglega kveðju.
Jafnframt því, að alþingi það, sem nú á 

að koma saman, verður sett af landshöfð- 
ingja Vorum samkvæmt valdi því, sem Vjer 
allramildilegast höfum veitt honum, finnum 
Vjer hvöt til að færa fulltrúum íslands þökk 
Vora og viðurkenning fyrir þann áhuga, er 
þeir hafa á hinum opinberu málefnum lands- 
ins, og að þeir láta sjer annt um að efla 
heill þess með tilstyrk stjórnar Vorrar.

Árangur af hinu síðasta alþingi er eigi 
síður gleðilegur votturþessa, heldur en það, 
sem gjörðist á alþingi næst þar á undan. 
Fyrir happalega eindrægni milli alþingis og 
stjórnarinnar hefur það tekizt á þessu al- 
þingi að koma fram mörgum mikilvægum 
lögum — af þeim viljum Vjer sjerstaklega 
taka fram lögin um aðra skipun á skatta- 
málum íslands — og fleiri öðrum ráðstöfun- 
um, sem áríðandi eru fyrir landið. Eigi 
síður kunnum Vjer að meta, hve reiðubúið 
alþingi hefur verið að veita það fje, sem 
nauðsyn er á, eigi að eins til hinna al- 
mennu þarfa landsins, heldur einnig til þess 
að framkvæma ýmisleg mikilvæg fyrirtæki, 
sem miða til framfara þess, en jafnframt 
því hefur viðlagasjóðurinn þó orðið aukinn 
svo, að hann hefur náð þeirri upphæð, sem 
viðunanleg er eptir því sem á stendur.

Einnig í þetta skipti verða lögð fyrir 
alþingi mjög mikils varðandi lagafrumvörp, 
og viljum Vjer meðal þeirra sjerí lagi leiða
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athygli alþingis að lagafruravarpi um skipun 
som miðar til að gjöra þær umbætur á kjör- 
um presta, sem brýn nauðsyn virðist vera til, 
og frurnvarp til laga um endurbót á land- 
búnaðarmálefnum íslands, sem eptir þráð hef- 
ur verið um langan tíina; og í sambandi 
ljjer vii) verður þinginu gefið færi á að láta 
í ljósi álit sitt og gjöra uppástungur um 
betra fyrirkomulag á umboðsstjórn þjóðjarð- 
anna.

Með þeirri hjartanlcgu ósk, að störf þau, 
seui alþingi nú gengur til, inegi verða til 
heilla og baraingju fyrir landið, heitum Vjer 
alþingi hylli vorri. og konunglegri mildi. 

Gefið á Amalíuborg, 24. maíraán. 1879.
Christian R.

(L- S . ) ___________
J. Nellemaun.

Boíiskapur 
konungs til alþingis.

Að ]>vi búnu kvaðst liann i umboði kou- 
ungs lýsa yfir því, að alþingi væri. sett.

Stóð þá upp 2. þingmaður. J>ingpyinga, 
og niælti:

Lengi lifi konungur vor, Kristján hinn 
níuudi, og tóku allir þingmonn undir það í 
einu hljóði.

J>essii:' þingmenn voru komnir:
A. Konungkjörnir þingmenn:

1. Biskup Pjetur Pjetursson;
2. Amímaður Bergur Thorberg;
3. Háyfirdómari Jón Pjetursson;
4. Landlæknir Jón Hjaltalín;
5. Yfirdómari M. Stephensen ;,
6 . Landfógeti Árni TliQrsteinson.

B. fjóðkjörnir þingmenn:
1. l.þingm aður Skaptfeilinga Páll prestur

Pálsson.
2. 2 . ------Skaptfeliinga hreppstj. Ste-

fán Eiríkson.
3. 1. --------- ----------- RangæingaSighvaturÁrna-

son.
4. 2 . ------Rangæinga ísleifur prestur

Gíslason.
5. 1. ——  Árnesinga sýslum. Bene-

• dikt Sveinsson.

6. 2.

7.

8. 1.

9. 2.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

17. 2.

18. 1.

19. 2.

20. 1.

21 . 2.

22. 1.

23. 2 .

24. 1.

25. 2.

26. 1.

27. 2.

28. 1.

J>ess

------Árnesinga hreppstj. J>or-
lákur Guðmundsson.

------Vestmannaeyinga|>orsteinn
bóndi Jónsson.

------Gullbringu- og Kjósars. Dr.
philos. Grimur Thomsen.

------ Gullbringu og Kjósars. pró-
fastur |>órarinn Böðvarsson.

----- - Iíeykvíkinga yfirkennari H.
Kr. Friðriksson.

—— Borgfirðinga Guðmundur
bóndi Ólafsson.

----- - Mýramanna Hjálmur bóndi
Pjetursson.

— — Snæfellinga fórður bóndi
pórðarson.

—— Dalamanna Guðmundur
prófastur Einarsson.

— -  BarðstrendingaEiríkurpró-
fastur Kúld.

------  Strandasýslu cand. pliil.
Björn Jónsson.

—— ísfirðinga Stefán prófastur
Stephensen.

------Húnvetninga Ásgeir bóndi
Einarsson.

---- - Húnvetninga Páll bóndi
Pálsson.

------  Skagfirðinga Friðrik hrepp-
stjóri Stefánsson.

------Skagfirðinga Jón landritari
Jónson.

------Eyfirðinga Einar hreppstj.
Ásmundsson.

------  Eyfirðinga Snorri verzlun-
arstjóri Pálsson.

------ Jpingeyinga Benedikt pró-
fastur Kristjánsson.

------I>ingeyinga Jón hreppstjóri
Sigurðsson.

------ Norður-Múlasýslu Arnljót-
ur prestur Ólafsson.

------Norður-Múlasýsiu Eggert
umboðsmaður Gunnarsson.

------Suður-Múlasýslu Tryggvi
kaupstjóri Gunnarsson. 

skal getið, að hinn 4. konungkjörni
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þingmaður gat sökum lasleika ekki mælt á 
þessum fundi. 2. þingmaður Skagfirðinga 
var ei heldur á fundinum. 1. þingmaður 
ísfirðinga, skjalavörður Jón Sigurðsson, hafði 
tilkynnt landshöfðingja, að sín væri eigi von 
til þessa þings, sökum lasleika. Hinn ný- 
kjörni 2. þingmaður Suður-Múlasýslu, Jón 
Pjetursson, var ókominn.

f>ar eð hiiía elzti þingmaður, 4. konung- 
kjörni, Jón HjaJtalín, var eigi á fundinum, 
skoraði landshöfðingi á hinn næst elzta þing- 
inann, Pjetur biskup Pjetursson, að gangast 
fyrir kosningu á forseta liins sameinaða al- 
þingis. Tók hann þá sæti í foraétastólnum 
og kvaddi sjer til aðstoðar þingtnann Barð- 
strendinga og þirigmann Reykvíkinga.

Grímur Thomsen vakti þá máls á því, 
að rannsaka ætti kjörbrjef hinna 3 nýju 
þingmanna (Jóns rifara Jónssonar, Friðriks 
Stefánssonar og Björns Jónssonar), áður en 
kosinn væri forseti hins sameinaða alþingis, 
og var það eptir nokkrar umræður sam- 
þykkt. f>á var stiingið upp á , að kjósa 
nefnd manna ti'l að rannsaka kjörbrjefin, og 
fjell sú uppástunga með miklum atkvæða- 
mun. Sömuleiðis var felld sú uppástunga, 
aö’ þirrgið í heild sinni rannsakáði kjörbrjef- 
in. Sáttikvæmt þingsköpunum gekk þá þing- 
ið eptir hlutkesti i 3 deildir til að rann- 
saka kjörbrjefin, og urðu í

1. deild:
Benedikt Sveinsson. 
í>orlákur Guðmundsson.
Einar Asmundsson.
Páll Pálsson hóndi.
Eiríkur Kúld.
I>órður pórða'rson. 
í>órarinn Böðvarsson.
Bergúr Thorberg.
Árni Thorsteinsson.
Stephán Stepbensen.
Sighvatur Árnason.

2 . deild:
H. Kr. Friðriksson. 
forsteinn Jónsson.
Eggert Gunnarsson. ’
Trýggvi Guunarsson.

Snorri Pálsson.
Arnljótur Olafsson.
Grímur Thomseti.
Guðmundur Olafsson.
Páll Pálsson prestur.
Stefán Eiríksson.
Magús Stephensen.

3. deild:
Jón Sigurðsson.
Benedikt Kiistjánsson,
Jón Pjeturson.
Guðmundur Einarsson.
ísleifur Gíslason.
Hjálmur Pjetursson.
Ásgeir Einarsson.
Friðrik Stefánsson.
Björn Jónsson. 

f>ví næst voru kjörbrjefin afhent 1. deild- 
inni. Gekk sú deild þá út úr þingsalnum. 
Að lítilli stundu liðinni kom hún aptur og 
lýsti yfir því, að við kjörbrjef Friðriks;Stef- 
ánssonar og Jóns landshöfðingjaritara væri 
ekkert að athuga. En á kjörbrjefi Björns 
Jónssonar væri sá galli, að þar væri að eins 
sagt frá atkvæðafjölda, or hann hefði féngið, 
en eigi skýrt frá, hve margir hefðu mætt á 
kjörfundinum. En allt um það var kjör- 
brjefið samþýkkt og ‘ sömuleiðis !íhin tvö. 
Eptir það unnu þeir 2 nýju þingmenn,’ er 
viðstaddir voru, eið að stjórnarskránni.

J>ví næst var gengið til forsetakosningar 
hins sameinaða alþingis, og hlaut Pjetur 
biskup Pjetursson 16 atkv., og varð hánn 
því forseti. Amtmaður B. Thorberg fjekk 
15 atkv. J>ví næst var kosinn varaförSeti 
hins sameinaða alþingis, Og hlutu þeir Bérg- 
ur Thorberg og Grímur Thomsen 11 atkv. livor. 
Var þá kosið enn að nýju ób'undnum kosn- 
ingum; hlaut þá Grímur Thomsen-15 atkv. 
og amtmaðúr Bergur Thorberg 13 atkv. 
Var þá kosið milli þeirra tveggja1, íueð því 
hvörúgur onn hafði fengið yfir helming at- 
kvæða, og hlaut þá Grímur Thomsért 17 
atkv. en amtmaður Thörberg: 14 atkv.; varð 
Grimur Thomsen þvi varaforseti hins sam- 
einaða alþingis. pví náést' voru skrífarar 
hins samfeinaðá alþingiá kosnir, og nrðti

.1*
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fyrir þeirri kosningu: síra ísleifur Gíslason 
með 17 atkv., og síra Eiríkur Kúld með 
13 atkv. (Benedikt Kristjánsson fjekk 12 
atkvæði).

fessu  næst fram fór kosning á þing- 
manni til efri deildarinnar í stað hins fyr- 
veranda þingmanns Strandasýslu, Torfa heit- 
ins Einarssonar, og varð fyrir þeirri kosn- 
ingu Jón Jónsson, 2. þingmaður Skagfirð- 
inga, með 15 atkv. (Arnljótur Ólafsson íjekk 
11 atkvæði).

Skiptist þá þingið og gengu efri deildar 
menn til efri málstofunnar.

í  efri deild áttu sæti þeir 6 konung- 
kjörnu þingmenn, sem sátu í henni 1877, 
og hinir sömu þjóðkjörnu, nema þingmaður 
Strandasýslu, Torfi Einarsson, sem var dá- 
inn , en í hans stað var kosinn af hinu 
sameinaða alþingi 2. þingmaður Skagfirðinga, 
landshöfðingjaritari Jón Jónsson.

Eptir þessu höfðu sæti í deildinni þetta
ár:

A. konungkjörnir:
1. Pjetur Pjeturson, biskup yfir íslandi.
2. Bergur Thorberg, amtmaður yfir suður- 

og vesturömtunum.
3. Jón Pjetursson, háyfirdómari.
4. Jón Hjaltalín, landlæknir íslands.
5. Magnús Stephensen, 1. yfirdómari.
6. Árni Thorsteinson, landfógeti.

B. þjóðkjörnir:
1. Ásgeir Einarsson, 1. þingmaður Hún- 

vetninga.
2. Benedikt Kristjánsson, l.þingmaður fin g - 

eyinga.
3. Eiríkur Kúld, þingmaður Barðstrendinga.
4. Jón Jónsson, 2. þingmaður Skagfirðinga.
5. Sighvatur Árnason, 1. þingmaður Eang- 

æinga.
6. Stefán Eiríksson, 2. þingmaður Skapt- 

fellinga.
Hinn 4. konungkjörni þingmaður, land- 

læknir Jón Hjaltalín, var veikur og gat því 
eigi mætt á þessum fundi; gekk þá næst- 
elzti þingmaður deildarinnar, Pjetur biskup 
Pjetursson, til forsetasætis og skoraði á 
þingmenn deildarinnar að kjósa forseta, og

var Pjetur biskup Pjetursson kosinn til for- 
seta með 8 atkvæðum, en Bergur amtmað- 
ur Thorberg fjekk 1 atkv.

Hinn nýkjörni forseti gekkst þá fyrir 
kosningu annara embættismanna deildarinn- 
ar, og hlaut Bergur amtmaður Thorberg
kosningu til varaforseta með 6 atkvæðum, 
en til skrifara voru kosnir: yfirdómari M. 
Stephensen með 8 atkvæðum og prófastur 
Eiríkur Kúld með 6 atkvæðum.

Forseti las upp brjef landshöfðingja til 
hans, dags. s. d., þar sem skýrt er frá, að 
landshöfðingi ætli að leggja fyrir deildina 
af hálfu stjórnarinnar þessi frumvörp:
1. Frumv. til landbúnaðarlaga fyrir ísland.
2. — — laga um bann gegn aðflutn-

ingum vegna þess að pest- 
kynjaður sjúkdómur. er 
uppi; — og jafnframt lög 
til bráðabirgða 21. febr. 
þ. á. um sama efni.

3 . — — — um ráðstafanir gegn pest-
kynjuðum sjúkdómum; og 
jafnframt: lög til bráða- 
birgða 4. apríl þ. á. um 
sama efni.

4. — — — um breyting á lögum um
bæjargjöld í Eeykjavíkur- 
kaupstað 19. oktbr. 1877,
2 . gr. a.

5. — — — um kaup á þeim 3 hlut-
um silfurbergsnámans í 
Helgustaðaíjalli og jarð- 
arinnar Helgustaða, sem 
landssjóðurinn ekki á.

6. — — — sem hafa inni að halda
viðauka við tilskipun um 
póstmál á íslandi 26. 
febrúar 1872.

7. — — — um breyting á lögum um
laun íslenzkra embættis- 
manna o. fl. 15. október 
1875, 12. og 14. gr. 

og voru frumvörp þessi lögð fyrir deildina á 
öðrum fundi hennar, 2. júlí.

Á þeim fundi skýrði og forseti frá, 
að 2. þingmaður Skagfirðinga, landshöfð-
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ingjaritari Jón Jónsson, hefði unnið eið að 
stjórnarskránni.

Innanþingsskrifarar í efri deild alþingis 
voru stúdentarnir Árni forsteinsson og 
Magnús Helgason.

Eptir að hið samcinaða alþingi hafði 
lokið störfum sínum, eptir fyrirmælum þing- 
skapanna, settist neðri deild alþingis að í 
hinum venjulega alþingissal.

í  þingdeildinni áttu þessir þingmenn sæti:
1. Arnljótur Ólafsson, l.þingmaður Norður-

Múlasýslu.
2. Benedikt Sveinsson, 1. þingm. Árnesinga.
3. Björn Jónsson, þingmaður Strandasýslu.
4. Eggert Gunnarson, 2. þingmaður Norður-

Múlasýslu.
5. Einar Ásmundsson, 1. þingm. Eyfirðinga.
C. Friðrik Stefánssson, l.þingm . Skagfirðinga.
7.GrímurThomsen,l.þingm.Gullbringusýslu.
8. Guðmundur Einarsson, þingm. Dalamanna.
9. Guðmundur Ólafsson, þingm.Borgfirðinga.

10. Halldór Kr. Friðriksson, þingmaður Eeyk-
víkinga.

11. Hjálmur Pjetursson, þingm. Mýramanna.
12. ísleifur Gíslason, 2. þingm. Rangæinga.
13. Jón Pjetursson, 2. þingm. Suður-Múlasýslu

(ókominn).
14. Jón Sigurðsson 2.þingmaður fingeyinga.
15. Páll Pálsson, l.þingmaður Skaptfellinga.
16. Páll Pálsson, 2. þingmaður Húnvetninga.
17. Snorri Pálsson, 2. þingmaður Eyfirðinga.
18. Stefán Stephensen, 2. þingmaðurísfirðinga.
19. Tryggvi Gunnarsson, l.þingmaðurSuður-

Múlasýslu.
20. J>órarinn Böðvarsson, 2. þingm. Gullbringu-

sýslu.
21. fórður fórðarson, þingm. Snæfellinga.
22. J>orl. Guðmundsson, 2. þingm. Árnesinga.
23. jþorsteinn Jónsson, þingm. Yesim.eyinga. 

Elzti þingmaður deildarinnar, præpos.
honor. Guðmundur Einarsson, þingmaður 
Dalamanna, gekkst fyrir kosningu forseta 
deildarinnar, samkvæmt 4. gr. þingskapanna; 
kvaddi hann sjer til aðstoðar skrifara yfir- 
kennara Halldór Kr. Friðriksson, þingmann 
Reykvíkinga, og síra ísleif Gíslason, 2. 
þingmann Eangæinga.

Til forseta var kosinn Jón Sigurðsson, 2. 
þingmaður J>ingeyinga, með 12 atkvæðum, 
af 21, sem greidd voru.

Eptir að hann var genginn til forseta- 
sætis, mælti hann:

«Jeg er hinni háttvirtu deild þakklátur 
fyrir þá virðing, er hún hefur vottað mjer 
með kosningu þessari; en enginn mun finna 
eins glöggt til þess og jeg, hver vandi mjer 
er á herðar lagður. Jeg stend hjer í spor- 
um þess manns, sem svo lengi að undan- 
förnu stýrði þessu þingi með framúrskarandi 
dugnaði og sóma, þess manns, sem gjörði 
svo ómetanlega mikið fvrir þetta þing, sem 
elskaði það—eins og hann elskaði ættjörðu 
sína — eins innilega eins og góður sonur 
getur elskað foreldri sitt. |>að er sæti þessa 
manns, sem jeg nú skal setjast í. Og eng- 
inn getur fundið til þess eins vel og jeg, 
hvað margt og mikið mig vantar á að geta 
fyllt þetta sæti að nokkru leyti. J>að erþví 
einungis undir því komið, að jeg verði alls 
þess umburðarlyndis og aðstoðar að njótandi, 
sem hinir háttvirtu þingmenn geta mjer í 
tje látið, að mjer takist að leysa þenna 
vandasama starfa viðunanlega af hendi.»

f>á var kosinn varaforseti, og hlaut Dr. 
Grímur Thomsen, 1. þingmaður Gullbringu- 
og Kjósarsýslu, flest atkvæði, en eigi nema
9, sem er ónógt, eptir þingsköpunum; var 
þá kosið upp aptur, og varð þá Dr. Grímur 
Thomsen varaforseti, með 11 atkvæðum. 
f>ví næst voru kosnir skrifarar þingdeildar 
innar, og hlutu þá kosning þeir ísleifur 
Gíslason, þingmaður Rangæinga, með 19 
atkvæðum, og Björn Jónsson, þingmaður 
Strandasýslu, með 13 atkvæðum.

Að því búnu las forseti upp brjef frá 
landshöfðingja, dagsett samdægurs, þar sem 
skýrt var frá, að landshöfðingi mundi leggja 
fyrir neðri deild alþingis þessi frumvörp frá 
stjórninni:
1. frumv. til fjárlaga fyrir árin 1880 og 1881.
2. — — fjáraukalaga fyrir árin 1876 og

1877.
3. — — fjáraukalaga fyrir árin 1878 og

1879.
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4. frumv. til laga um skipun prostakalla og
kirkna.

5 . __ — — — kirkjugjald af húsutn.
6. — ■— — — broyting á tilskipun 27.

janúar 1847 um tekjur 
presta og kirkna.

7. — — — — sætisfisksgjald,
8. — — — — sámþykkt á reikningn-

um um tekjur og út- 
gjöld íslands á árun- 
um 1876 og 1877.

0 g voru frumvörp þessi lögð fyrir deildina 
á 2. fundi hennar, 2. júlí.

Á.þeim fundi skýrði og forseti frá, að til 
skrifstofustjóra fyrir báðar þingdeildir væri 
tekinn cand. theol. Magnús Andrjesson, en 
til innanþingsskrifara í neðri deild þeir síra 
Stefán Thordersen og’ cand. theol. Sigurður 
Jensson.

L SÆTISFISKSGJALD. Prumvarp til 
laga um sætisfisksgjald. Frá stjórninni. Sjá I
19. þ. e. fyrra bindi Alþingistíðindanna, 19. 
bls.

F y r s t a u m r æ ð á í neðri deild, á 3. 
fundi deildarinnar, 3. júlí.

A m ljó tu r  Ólafsson: Hjer er um tvennt
að gjöra, annaðhvort að visa frumvarpi þessu 
til nefndarinnár í málinu um skipun presta- 
kalla og kirkna, eða láta það ganga néfnd- 
arlaust í gégnum þingið ; hvorn kostinn er 
menn taka, þá má búast við sömu endalok- 
um, að frumvarpinu mun veiða styttur 
aldur, áður þingi er slitið. Að mínu áliti 
er það helzt að frumvarpi þessu, að þessi 
sætisfiskur skal að eins goldinn af utan- 
sóknarmönnum, er sækja sjó í annari sókn, 
en allir aðrir ferðaménn, sem koma í utáh- 
sóknarkirkjur t. d. katipamenn, smiðir < óg 
enda póstar, þeir skulu ekki gjalda neitt. 
pað stendur þó á samá, úr því áð stækká 
þarf kirkjuna, hvort það er gjört vogna 
sjómanna, eða einhverra annara manna. 
Frumvarpið er auðsjáanlega bvggt á því, 
að það hefur verið vani að grciða sætistisk

til kirknanna á Hvalsnesi og Útskálum, af 
því þær þurftu þess styrks við á síðustu öld 
sökum fátæktar. Sömuleiðis virðist mjer það 
mjög efasamt, hvort það er eðlileg regla, að 
sá sem þarf eða vill fava í kirkju í annari 
sókn en sinni eigin, skuli skyldur til að 
borgá fyiir það, þótt hann einnig gjaldi til 
sinnar kirkju. Jeg veit eigi til að slík 
greiðsla eigi sjer stað í nokkru öðru sam- 
kynja tilfelli, svo sem ef bóndi ferðast í 
annan hrepp til að leita sjer þar atvinnu 
um stund, þá þarf hann ekki að greiða þar 
til sveitarsjóðs, heldur einungis til síns 
hrepps. Sömuleiðis ef maður ferðast í aðra 
sýslu, þá er ekki heimtað, að hann greiði 
til þess sýslusjóðs. Annars er mjer sama, 
hvað þingdeildin gjörir við þetta frumvarp^ 
hvort hún vísar því til prestakallanefndar- 
innar eða ekki, en jeg mun aldrei greiða 
atkvæði með því, að það verði að lögum.

Halldór K r. Fridriksson sagði, að hú 
væii orðið dýrt drottins orðið, ef borga ætti 
fyiirþað í hvert skipti að mega fara í kirkju. 
Frumvarpið væri að sínu áliti mjög ófrjáls- 
legt, og fremur til þess að drepa niður en 
ti'l að efla guðrækni, og því dytti sjer ekki 
í hug að fallást á neina grein þess, nema 
ef til vill 5. gr. því að hann vildi eigi að eins 
spyrna á móti nýjum sætisfiski, heldur og 
afnema þann, sem nú væri goldinn. Til þess 
að gjöra nauðsynlegar breytingar á frum- 
varpinu, þyrfti enga sjerstaka nefnd, heldur 
mætti við 2. umræðu fella allar 4 fyrstu groin- 
irnar ef halda skyldi 5. gr., en annars allt 
frumvarpið. Lagaboð þetta væri hið óeðli- 
legasta, því að ef skylda ætti menn til, að 
gjalda til utanSóknarkirkju, þá ætti tíminn, 
sém gjaldendur dveldu í sókninni, að minnsta 
kosti að vera eins langur, oins og útheimt- 
is t.til þess að maður verði skyldur til að 
greiðá sveitarútsvar. í  Eeykjavík væri sá 
tími 4 mánuðir í einhverri sókn, hann hlyti 
að vera þar innlendur, og því værí þýðing- 
arlaust að skylda hann með lögum til að 
gjalda sætisfisk til kirkju ; en að leggja gjöld 
á þá menn, sem kætúu í aðra sókn til að 
bjarga sjer, og væru þar að eins nokkrar
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vikur, það væri alveg ótækt, því að slíkt 
væri ekki gjört að gamni sínu, heldur af 
beinni nauðsyn. Hann kvaðst ekki vilja 
vera móti því, að œálið gengi til 2 . umræðu, 
en hann mundi greiða atkvæði gegu öllum 
greinunum, nema 5. gr.

Pórarinn Böðvars&on : kvaðst ekki hafa 
fyllilega skilið mótbárur 1. þingmanns Norð- 
urmúlasýslu gegn frumvarpinu; ef það væri 
meining þingmannsins að þetta gjald skyldi 
einnig ná til pósta, kaupamanna o. s. frv., 
þá kvaðst hann ekkert hafa á móti því, svo 
framarlega að þessir menn væru 6 vikna 
tíma í annari sókn, en þetta ætti sjer aldr- 
ei stað, og því væri þessi ástæða þing- 
maunsins engin ástæða gegn frumvarpinu. 
Kongsbr. 1 desbr. 1852 hefði þegar gjöi t 
þeim 2 kirkjum, er það næði til, stór mikið 
gagn; án þess að nokkur greiðandi haíi lýst 
óánægju; Útskála kirkja væri einhver hin lag- 
legasta. og skrautlegasta kirkja hjer á landi, 
og hiu kirkjan, Hvalsneskirkja, væri einnig vel 
byggð, en sá munur væri á, að sætisfisksgjaldið 
hefði þegar fullborgað kostnaðinn við bygg- 
ingu Útskálakirkju, en þar á móti væri enn 
mikið óborgað af: byggingarkostnaði Hvals- 
n«skirkju, og því væri það næsta ósann- 
gjarnt að svipta þessa kirkju tekjum sínum 
alveg upp úr.þurm . Lög þessi væru hvorki. 
ósanngjörn nje óeðlileg, þau miðuðu að eins 
til þess að fá nægilega stórar og rúmgóðar 
kirkjur, og að því leyti til að efla opinbera, 
guðsdýrkun og væri það næsta líklegt að 
þau lög, sem hefðu orðið 2 kirkjum til góðs, 
gætu orðið fleirum til góðs, ef .þau yrðu 
almennari.

Hvað mótbárur þingmanns Reykvikinga 
snerti, þá væri það misskilningur ihans, að 
ætla, að frumvarp þetta væri til að drepa niður 
guðrækni. Ef að útvortis guðsdýrkun er 
vottur um guðrækni og meðal til að efla 
hana, getur þá þingmaðurinn ætlað, að guð- 
rækni sjóróðramanna minnki við það, að 
þeir geta verið við opinbera guðsdýrkun; 
alhr, sem búa við sjávarsíðuna, þekktu þaði 
hvaða sægur af sjómönnum opt sækti til 
kirkju, svo að það væri alveg nauðsynlegt

að hafa kirkjurnar svo rúmgóðar, að þeir 
gætu haft þar rúm, án þess að sóknarfólk 
þyrfti að ganga úr kirkju fyrir þeim, þvi að 
það vildu sóknarmenn, sem gyldu til kirkju, 
eðlilega ekki gjöra, og þættust ekki skyldic 
til, þegar þeir ættu í hlut, sem ekkert gyldu 
til kirkjunnar.

Porsteinn Jnnston sagdi, að það hefði 
glatt sig, að heyra að þingmaður Reykvík- 
inga hefði gefið von um að styðja 5. gr. 
frumvarpsins, og kvaðst hann gjarnan vilja 
tala sig saman við hann um nokkra breytingu 
á henni. Svo stæði á, að það væru ekki ein- 
ungis þær 2 kirkjur, sem frumvarpið nefndi, 
er goldinn væri sætisfiskur til, heldur væri 
til 3. kirkjan, kirkjan á Yestmannaeyjum. 
Til hennar væri einnig goldinn kirkjufiskur, 
hann kvaðst reyndar sjá á útskýringu yfir
3. gr. fjárlaganna, að hinn hæstvirti lands- 
höfðingi, sem ekki væri nú viðstaddur, áliti 
að hann væri fallinn úr gildi, en þetta kvað 
hann ekki vera tilfellið, því hann hefði verið 
heimtur á síðasta vetri inn, eins og að undan- 
förnu, og kvaðst hann því mundu vera 
manna fúsastur til að stuðla til þess með 
þingmanni Reykvíkinga, að sá skattur yrði 
af numinn, því að evo mikið væri sjer ktfnn- 
ugt, að kirkjan á Yestmannaeyjum mundi 
vart verða stækkuð sjómanna vegna, eins og
3. gr. benti til.

Guðmundur Einarsson kvaðst álíta, að 
prestakallanefndinni hefði gengið gott eitt 
til að stinga upp á þessu frumvarpi, en að 
sinni ætlun mundi það ekki verða vinsælt 
að koma slíku gjaldi á, því að það væri 
mjög óeðlilegt að leggja þess konar kvað- 
ir á einstaka monn, þó að þeir leituðu sjer 
atvinnu um lítinn tíma. f a r  að auki gætu 
lög þessi gefið tilefni til ágreinings t. d. 3. 
gr.; það væri t. a. m. hugsandi, að sjómenn 
gjörðu það- af glettni, að safnast allir í hóp 
og fara til kirkju, og að kirkjan yrði þá 
ekki nægilega stór fyrir þá alla, og gætu 
þeir þá skorast uudan þessu gjaldi. Hann 
kvaðst þó ekki vera því mótmæltur, að mál- 
ið gengi til 2. umræðu, svo það skýrðist 
betur.
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Árnljótur Ólafsson: Jeg ætla mjer eigi 
að þrátta um tilgang frumvarpsins; jeg skal 
fúslega játa að nefndin hefur sjálfsagt stung- 
ið upp á frumvarpinu, af því að henni þótti 
það gott eptir sinni skoðun. f>að er að eins 
rjettargrundvöllurinn undir frumvarpinu, sem 
jeg get ekki verið nefndinni samdóma um. 
J>að er ósanngjarnt að leggja gjaldið að eins á 
útróðrarmenn, en ekki á kaupafólk og aðra, 
sem líkt stendur á fyrir. Jeg veit eigi til 
að slíkt eigi sjer nokkurn stað í neinu öðru 
máli hjer á landi. £»að mál hefur kom- 
ið til úrskurðar landshöfðingja, hversu 
langan tíma maður ætti að vera til heimil- 
is í öðrum hreppi, en sínum eigin, til þess 
að verða skyldur til að greiða útsvar þar til 
sveitar; en eigi í þeim hreppi, er hann tók 
sjer fyrst bólfestu það ár, og hefur lands- 
höfðingi leyst svo úr því, að ef maður flytti 
lögheimili sitt í annan hrepp, þá yrði hann 
að 3 mánuðum liðnum skyldur að gjalda

*  þar til sveitar, en ef hann væri að eins í 
stundardvöl, svo sem til róðra eða við smíð- 
ar í öðrum hrepp, þá kemur það ekki til 
mála, að skylda hann til að gjalda þar til 
sveitar. f>ar að auki er það grundvallar- 
reglan, að sóknarmenn halda sjálfir kirkju 
sinni uppi, og frá þeirri reglu ætti ekki að 
breyta án yfirgnæfandi ástæðu. Er það ekki 
miklu nær að leggja útvegsbændum á herð- 
ar, að gjalda fyrir inntökumenn sína til 
kirkjunnar? Jeg hefi heyrt, að það hafi 
einu sinni komið fyrir við kirkju hjerna 
suður með sjónum, að þegar útróðrarmenn 
báðu prestinn um leyfi til að koma í kirkj- 
una, þá hafi prestur orðið að vísa sóknar- 
mönnum út úr henni, til þess hinir kæmust að. 
Hvernig semjeg velti þessu máli fyrir mjer.get 
jeg eigi fundið betur en það sje rjettast að 
útvegsbændurnir, sem taka þennan fjölda af 
utansóknarmönnum, borgi sjálfír kirkjusætin, 
með því og að útróðrarmennirnir vinna fyr- 
ir þá, útvegsbændunum jafnframt í hag sem 
sjálfum sjer.

Páll Pálsson prestur kvaðst vilja benda 
þingdeildinni á eitt atriði í 1 . gr.; þarstend- 
ur svo: »hver sá utansóknarmaður

þar sem hann fyrst rær á almanaksárinu«. 
Eptir þessu ætti útróðrarmaðurinn að gjalda 
þar þetta gjald, þar sem hann reri fyrsta 
róðurinn, og það þó hann svo flytti sig eitt- 
hvað annað, og reri ekki nema þennan eina 
róður. Sjer stæði á sama, þó að frumvarp- 
inu væri vísað til nefndarinnar í prestakalla- 
skipunarmálinu, því hann gilti einu, hvar 
hann stuðlaði til þess, að það fengi þau 
endalok, er það ætti skilið.

Pórarinn Böðvarsson: kvað það gleðja 
sig, að 1. þingmaður Norður-Múlasýslu ætl- 
aði ekki, að nefndinni hefði gengið illt 
heldur gott til að semja þetta frumvarp. 
Hvað það snerti, sem þingmaðurinn hefði 
sagt, að slíkt gjald ætti sjer ekki stað hjer 
á landi, þá þyrfti hann að eins að líta á 5. 
gr. frumvarpsins; þetta gjald hefði á tt sjer 
stað til 2 kirkna, í Kjalarnessprófastsdæmi, 
og nokkurra kirkna í öðrum prófastsdæmum 
og orðið að góðu gagni, og alls ekki verið 
óvinsælt. f>yki þinginu rjettara að láta út- 
vegsbændur greiða gjald þetta, þá mætti 
það vel vera svo, að minnsta kosti, að þeir 
heimtu það saman. Sömuleiðis kvaðst hann 
ekkert skyldi hafa á móti því, að lögin yrðu 
gjörð yfirgripsmeiri, og látin ná til fleiri; 
gjaldið væri svo sára lítið, að engan gæti 
munað um það. Hvað aðfinningu þing- 
manns Skaptfellinga snerti við 1. gr., að 
gjaldið eigi að greiðast, þar sem útróðrar- 
maðurinn rær fyrst, þá væri slík ákvörðun 
byggð á góðum rökum ; nefndinni þótti það 
of mikið að stinga upp á, að útróðrarmað- 
urinn skyldi gjalda til hverrar kirkju, þar 
sem hann reri innan sóknar, því að þáhefði 
gjaldið orðið of þungt, en þar á móti gæti 
það aldrei orðið tilfinnanlegt, þegar að eins 
væri goldið til einnar kirkju að eins einu 
sinni á ári. |>ótt þetta frumvarp yrði að 
lögum, mundi það ekki verða til neins 
hneykslis eða til niðurdreps guðrækni, heldur 
þvert á móti guðrækni til eflingar. J>ar sem 
þingmaður Norður -  Múlasýslu hefði borið 
þetta gjald saman við gjald til sveitar, þá 
væri það mjög óheppilegt og allt annað 
mál. Sá sem greiddi sætisfisk, greiddi þókn-
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un þessa að eins til að öðlast þann rjett, 
að fá að vera í kirkju nokkra sunnudaga, 
en sveitargjald ætti hjer ekkert skylt við. 
Hann áleit að rjettast væri að afhenda 
frumvarpið nefndinni í prestakallaskipunar- 
málinu.

Páll Páhson, prestur kvaðst alls ekki 
hafa talað um, að gjaldið yrði tilfinnan- 
legt, heldur að það kæmi niður í röngum 
stað, þar sem í fyrstu grein væri ákveðið 
að greiða gjaldið að eins til kirkju þeirrar 
sóknar, þar ŝem maðurinn reri fyrst á al- 
manaksárinu, enn þótt hann reri eigi nema 
einn róður þar, en máske allt árið annars- 
staðar.

Þorláhur Guðmundsson kvaðst helzt 
vilja mælá með því að frumvarp þetta kæm- 
ist ekki til 2. umræðu, því það væri í fyllsta 
máta óeðlilegt, og þar af leiðandi ófrjáls- 
legt og hlyti því að verða óvinsælt, og á- 
rángurinn lítill, þó það kæmist á. Útskála- 
kirkja, eða aðrar kirkjur, sem nýbyggðar væru 
eða nú f góðu standú mundu varla verða 
stækkaðar einungis handa sjómönnum og 
útróðrarmönnum; ekki mundi heldur Keykj- 
ur kirkja verða rifin niður og færð út þeirra 
vegna, sem nú hefði ekki verið stækkuð 
handa sínum eina söfnuði, enda væri ekki 
meiri ástæða til að láta sjómenn gjalda fyr- 
ir kirkjugöngu, keldur en t. d. skólapilta, 
sem ekkert þyrftu að borga, og þó vissi 
hann ekki betur, en að sóknarmenn yrðu 
að standa upp úr sætum sínum, til þess að 
þeir gætu komizt að (Grímur Thomsen: 
landssjóðurinn borgar fyrir þá). Jú  sakra- 
mentið er borgað prestinum, en ekki kirkj- 
unni eða söfnuðinum. Frumvarpið ætti að 
sínu áliti ekki að komast lengra og svo 
væri vonandi að fleira því um líkt gengi veg 
allrar veraldar.

Páll Pálsson bóndi kvaðst ekki skilja í 
því, hvaða rjettlæti það væri við Norðlend- 
inga, að sjómenn, sem reru hjer fyrir sunn- 
an 10 vikur og svo fyrir norðan við Mið- 
fjörð éður á Skagaströnd aðrar 6—10 vikur 
á sama árínu, skyldu greiða til kirkju fyrir 
sunnan, en ekkert fyrir norðan; þeir mundu

þó eins vel sækja kirkju fyrir norðan, og 
kirkjurnar þar þyrftu líka að geta rúmað þá. 
Frumvarpið mundi vekja hina mestu óá- 
nægju, ef það yrði að lögum, enda mundu 
kirkjurnar naumast og alls ekki verða stækk- 
aðar fyrir það, þótt þetta gjald yrði tekið af 
útróðramönnum.

Halldór Kr. Friðrilmon mótmælti því, 
að það hefði legið í sínum orðum, að til- 
gangurinn með frumvarpi þessu væri sá, að 
eyða guðrækni; hann hefði að eins sagt, að 
það mundi leiða til þess að deyfa og draga 
úr guðrækni. Frumvarpið mundi verða 
harla óvinsælt, ef það yrði að lögum, en ef 
það væri satt, sem 2. þingmaður Gullbringu- 
sýslu segði, að þetta gjald væri svo vinsælt 
í þeim sóknum, þar sem það ætti sjer stað, 
þá væri rjettast að svipta ekki þær kirkjur 
þessum tekjum, og fella því frumvarpið allt 
nú þegar, því að hann kvaðst alls ekki geta 
fallizt á, að leggja þennan sætisfisk á önnur 
hjeruð, því að hann væri hræddur um, að 
það mundi ekki alstaðar verða jafnvinsælt.

f á b a r  forseti það undir a t k v æð i ,  hvort 
málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með 11 atkv. gegn 10 ; síðan 
var borið upp, hvort vísa skyldi málinu til 
nefndarinnar í prestakallaskipunarmálinu, og 
var sökum o'glöggrar atkvæðagreiðslu við haft 
nafnakall:

«Já» sögðu:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
forsteinn Jónsson.

«Nei» sögðu:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,

2
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H ll Pálsson, prostur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
I>órður fórðarson, 
forlákur Guðinundsson, 

og var þannig fellt með 11 atkv. gegn 10 
að vísa málinu til nefndarinnar.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 4. 
fundi 4. júlí.

Forseii gat þess, að breytingaruppá- 
stunga frá þingmanni Vestmannaeyinga 
væri fram lögð prentuð. Sjá I. 21.

Þorsteinn Jónsson kvaðst stuttlega 
vilja gjöra grein fyrir breytingaruppástungu 
sinni. J>að væri nefnilcga eptir konungs- 
brjefi 25. marz 1778 goldinn kirkju-fiskur 
á Vestmannaeyjum, og ef nú þar á ofan 
ætti að bætast sætisfiskur, þá yrðu það 
talsverðar álögur og áleit því rjett, að 
nema úr lögum konungsbrjef 25. marz 
1778, ef þetta frumvarp um sætisfisksgjald 
fengi lagagildi.

Þórarinn Böðvarsson sagði, að sjer 
fyndist frumvarpi þessu ekki gjört bátt 
undir höfði, þar sem það engan flutnings- 
mann ætti. Vonaði samt, að allir mettu 
þekking svo mikils, ekki sízt prestar og 
prestaefni, svo sem þingmaður Norður- 
Múlasýslu og þingmaður Keykjavíkur, að 
þeir vildu nokkuð til þess vinna, að gjöra 
kirkjur landsins nægilega stórar og sóma- 
samlega byggðar, að sætisfiskurinn hcfði 
komið að góðu haldi til þess að viðhalda 
kirkjum og vissi hann ekki til, að þetta 
gjald hefði vakið neina óvild, og þegar 
manni fyrir svo sem 25 aura væri gefinn 
kostur á að fara 6 sinnum eða optar í kirkju, 
þá mætti með sanni segja að ódýrt væri 
Drottins orðið, og kvaðst þess fullviss að 
enginn maður með sómatilfinningu mundi 
taka sjer gjald þetta nærri. Hvað breyting- 
ar- uppástungu þingmanns Vestmannaey- 
inga snerti, virtist honum gjaldið eptir 
henni gæti komið fyrir optar á ári, en þá

yrði það tilfinnanlegra, og vildi hann því 
mæla móti því breytingaratkvæði.

Forseti: kvað það alveg óvanalegt að 
konungleg frumvörp hefðu flutningsmann 
og kvaðst ekki finna hjá sjer neina köllun, 
því síður skyldu til að biðja nokkurn þing- 
manna að taka þau að sjer til flutnings, 
enda þyrfti þess ekki við, þar sem eflaust 
bæri að álita landshöfðingjann sjálfsagðan 
flutningsmann slíkra frumvarpa.

Landshöfðinginn kvaðst geta skýrskotað 
til þess er 2. þingmaður Gullbringusýslu 
hefði sagt, en þar sem það við fyrstu um- 
ræðu máls þessa hefði verið tekið fram, að 
þetta lijer um rædda kirkjugjald væri óeðli- 
legt og ófrjálslegt og því samjafnað við 
það, að ferðamaður, ef hann á ferð sinni kæmi
i kirkju, þyrfti að borga fyrir sig, þá væri 
hvorugt þetta rjett. það mun víst aldrei detta 
neinum í hug, þó einhver ferðamaður komi 
að kirkju,að heimta af honum borgun fyrirþað, 
enfrumvarpið talar um f a s t a  dvöl um vissan. 
ársins tíma og það fasta dvöl til að stunda 
atvinnuveg, og er það allt annað og á 
ekkert skylt við komu ferðamanns. Sætis- 
fisksgjaldið kvað hann, virðist mjer bæði 
mjög eðlilegt og frjálslegt. Sá, sem rær, vill 
má ske geta heimtað að fá sæti í kirkjunni 
og vill nokkuð til vinna, og er ekki sú 
hugsun bæði frjálslegri að vilja geta heimt- 
að, en hin að þurfa að eiga undir náð? |>að 
má hér með sanni segja: «að sínum aug- 
uin lílur hver á silfrið». Má ske sumum 
virðist öll gjöld til opinberra þarfa óeðlileg 
og ófrjálsleg.

Hvað breytingaruppástungu þingmanns 
Vestmannaeyinga snertir, vildi hann ekki 
vera henni mótmæltur, en mælti fastlega 
móti því að 3. grein fjelli burt, því væri 
sú ósk eðlileg að fá heimting á sæti í kirkj- 
unni, þá væri h itt eins eðlilegt og sjálfsagt 
að rúm yrði að vera til. Hjer er að eins 
að ræða um 25 aura árlega, sem víst eng- 
an einstakan dregur, en sem þó hefur stutt 
að því, að bæði Hvalsness ogÚtskálakirkjur nú 
eru í góðu standi, og það einnig handa ut- 
ansóknarmönnum.
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Arnljólur Ólaf.ison kvaðst því miður 
ekki geta veiið á sama máli sem lands- 
höfðingi og 2. þingmaður Gullbiingusýslu. 
Gjald þetta er óvanalegt gjald, það á sjer 
stað að eins á 2 kirkjum, því kirkjufiskur- 
inn á Vestmannaeyjnm er allt annað. En nú 
að fara að þenja þetta út til allra þeirra 
kirkna þar er útræði er í sóknunum. Hví 
skal hjer staðar nema? það sje jeg ekki, 
heldur hitt, að þá ætti að gjöra hið sama 
við kaupafólk, sem kemur í kaupavinnu, að 
láta það einnig boiga sætisfisk, því þó að 
kaupafólkið kunni að vera færra að tölunni 
í hverri sókn um sig en þeir sem róa út, 
gjörir það ekkert til, reglan ætti að vera 
hin sama um allt land. Eða hvaða rjettar- 
regla er það, að taka gjaldið af manninum, 
fremur fyrir það, að hann leitar atvinnu sinnar 
út úr sókn sinni með því að draga fisk, en ef 
hann leitar hennar með því að slá gras? 
fa ð  getur að öðru leyti staðið eins á bæði 
fyrir smiðum og <>púls'imönnum. J>að er 
sjálfsagt það kemur sjaldnar fyrir, en getur 
þó komið fyrir, svo er það t. a. m. á Ak- 
ureyri, og yfir höfuð virðist mjer, að sama 
reglan ætli að gilda um allt land bæði til 
sjávar og sveita, eða þá hvergi gilda. Hvað 
sjálft frumvaipið snertir, virðist mjer það 
og ekki sem bezt orðað. í  1. grein stend- 
ur, að gjaldið skuli greiðast, «þar sem hann 
rær f y r s t  á almanaksárinu» hvort sem 
hann fer í kirkju eða eigi. fe tta  er óvið- 
kunnanlegt, en jeg get sleppt því, þar áður 
hefur verið um það talað. J>á stendur í 2. 
grein í endanum: «Fari hann (formaðurinn) 
burtu úr sókninni án þess að greiða gjaldið, 
ber honum að greiða það þrefalt». Nú! á 
hann þá að greiða þrefalt, ef hann bregður 
sjer snöggvast á bæ út úr sókninni? fe tta  
finnst mjer því óheppilegra sem jeg ekki sje, 
sízt glöggt, hve nær hann á að gjalda. Hann 
á að gjalda, það sje jeg, en g j a l d d a g a n n  
sje jeg ekki; borgi hann of seint, má ske 
hann þá líka eigi að gjalda þrefalt; þetta 
finnst mjer fremur ónákvæmt.

í 3. grein segir: «prestureða kirkjubóndi 
skal sjá um að kirkjan sje svo rúmgóð,

j o. s. frv .D  fe tta  er jeg hræddur um að 
verði ekkert gaman. Eða á má ske að fara 
að stækka nýbyggða kirkju, til þess hún geti 
rúmað útróðiamennina, og á presturinn eða 
kirkjueigandinn að lána kirkjunni fje til 
þess, þó hún sje honum stórskuldug undir? 
þetta er jeg hræddur um að gæti orðið 
næsta tillinnanlegt. pað stendur í 3. grein: 
«skal sjá um» o. s. frv. en hver á að þvinga? 
Lögreglustjórinn, rjettvísin ? Hver á að 
höfða málið? Á það að höfðast sem prívat 
mál, lögreglumál eða sakamál? J>ó jeg 
þannig hljóti að vera á móti þessu sætis- 
fisksgjaldi og vilji fella frumvarpið, vil jeg 
samt lofa 5. greininni að verða samferða 
og falla með, því þar er nú vaninn einu 
sinni á kominn, og í arinan stað engin 
umkvörtun fram komin.

Grímur 'J 'homsen: [>að, sem 1. þing-
maður Norður-Múlasýslu helzt finnur til á 
móti frumvarpi þessu, er að það sje rangt 
að láta að eins sjómenn gjalda til utansókn- 
arkirkju, en ekki aðra t. d. kaupamenn o. s. 
frv. Mjer fyrir mitt leyti finnst ekkert vera 
þvi til fyrirstöðu, að lög þessi verði þannig 
útvíkkuð, að þau einnig nái til kaupamanna, 
cins og jeg líka er sannfæiður um, að eng- 
inn kaupamaður mundi tclja eptir sjer að 
gjalda 25 aura til kirkju í þeirri sókn, þar 
sem hann hefði góða og arðsama atvinnu 
sjer til framfæris. |>að er þingmanninum 
alveg innan handar að stinga upp á þessu. 
Annars er þessi «analogie» ekki fullkomin; 
þannig er t. d. eitt gjald, sem hvílir á sjó- 
róðramanninum, án þess nokkuð tilsvarandi 
gjald hvíli á sveitamanninum, það er spí- 
talagjaldið, */* a'- hverju hundraði, miklu 
hærra gjald, en það sem hjer er uin að 
ræða. Jeg veit, að hinn háttvirti þingmað- 
ur lætur sjer svo annt um uppfræðslu og 
sömuleiðis að kirkjur sjeu sómasamlega 
byggðar og í góðu standi, að það mun valda 
honum mikillar gleði, að stuðla til þess, að 
kirkjur verði glæsilegri og fegurri en áður. 
f>að er einmitt eitt af því, sem útlendingar 
einna helzt finna að hjer á landi, hve kirkj- 
ur eru i bágu og auðvirðilegu ásigkomulagi,

2*
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en það leiðir eðlilega af því, að tekjur þeii ra 
eru svo rýrar; vjer þekkjum það allir, hve 
margir prestar eru orðnir öreigar, af því að 
byggja upp kirkjur sínar. J>ar sem þing- 
maðurinn lagði áherzlu á 3. gr. og taldi, að 
kirkjuráðendum mundi ómögulegt að sjá 
um , að kirkjan gæti tekið alla útróðra- 
mennina, þá sýnir það einungis, hve gott 
ástandið er hjá honum og þar, sem hann 
þekkir til, og er gleðilegt að heyra, að þar 
er ávallt húsfyllir í kirkjum á sunnudögum 
og öðrum helgum dögum; en þar sem jeg 
þekki til, t. d. í Garða- og Bessastaðakirkj- 
um, er einlægt nóg rúm, og fari svo, að 
rúm verði of lítið, þá má ætíð fara eins að, 
eins og einn merkur prestur gjörði við slíkt 
tækifæri. J>að var einu sinni, að margir út- 
róðramenn, sem sjálfsagt af óánægju yfir sæt- 
isfisksgjaldinu, tóku sig saman um að fjöl- 
menna til kirkju að Útskálum, til þess að 
sýna fram á, hve gjald þetta væri ósanngjarnt; 
en þar hittu þeir fyrir mann, sem hafði 
krók á móti bragði. Jpegar presturinn sá 
mannþyrpinguna fyrir utan kirkjuna, sendi 
hann þeim boð út, að þá er hann hefði 
lokið messugjörðinni, mundi hann embætta á 
ný fyrir þá. fe t ta  sýnir, að engin vand- 
ræði þurfa að verða út af því, að fram- 
kvæma 3. gr. frumvarpsins. Hitt er máske 
fremur að óttast, að menn muni telja eptir 
sjer, að greiða þetta litla gjald, því að það 
er næsta algengt hjer á landi, að kinoka 
sjer við öllum opinberum gjöldum, hve lít- 
ilQörleg sem þau eru. J>að er ekki rjett 
af hinum háttvirta þingmanni, að nota hið 
góða pund, sem honum er gefið, til þess 
að efla þennan skaðlega anda, þessa prúttni 
í öllum, jafnvel lítilíjörlegum gjöldum, sem 
hvern einstakan mann munar nær því ekk- 
ert um, en sem þó geta gagnað hinu opin- 
bera, þegar allt kemur saman.

Hvað snertir breytingaruppástungu þing- 
manns Vestmannaeyinga við 5. gr., þá er 
mjer ekki fullkunuugt um, hverjar afleið- 
ingar það mun hafa, ef konungsbrjefið verð- 
ur numið úr gildi; jeg veit ekki betur en

að það sje þegar upphafið allt nema 6. gr., 
sem einmitt snertir sætisfiskinn.

Halldór Kr. Friðriksson: J>að á hjer 
við, eins og landshöfðingi sagði, að sínum 
augum lítur hver á silfrið; eptir minni 
skoðun er frumvarp þetta svo ófrjálslegt, 
sem hugsazt getur, að skylda útróðramann- 
inn til að gjalda til kirkju, þó að hann rói 
ekki nema einn róður í sókninni, og geti 
ef til vill aldrei komizt í kirkju. 1 . þing- 
maður Norður-Múlasýslu hefur þegar sýnt 
ljóslega fram á það, hve óeðlilegt sje, að 
láta suma gjalda fyiir rjettindi, sem aðrir 
gjalda ekkert fyrir; kaupamenn eiga ekkert 
að gjalda, og það þótt þeir sjeu meira en 6 
vikur, optast nær 10 vikur í annari sókn; 
það stendur þó á sama, hver atvinnuvegur- 
inn er. fa ð  hefur verið tekið fram, að 
þessar tvær kirkjur, Útskála- og Hvalsnes- 
kirkja, hafi varið byggðar upp einmitt með 
þessu sætisfisksgjaldi, eu vjer vitum allir, að 
margar kirkjur til sveita eru í góðu og á- 
gætu standi, og fá þær þó engan sætisfisk, 
og hvaða gjald á þá að leggja sveitakiikj- 
um, sem svo lítið gjald fá, að það er eigi 
auðið, að halda þeim við af þeirra eigin 
tekjum. J>ar að auki ætti sízt að vera 
þörf á nýjum gjöldum til kirkna í sjópláss- 
unum, þar sem gjaldendur til kirkju eru 
svo margir, og langtum fleiri en til sveita. 
í><5 kirkjuráðendum verði gjört að skyldu, 
að sjá um að kirkjurnar sjeu nógu rúmgóð- 
ar, þá er það aðgætandi, að aðsóknin að 
fiskiplássunum er næsta stopul; það eru 
sum ver, þar sem aðsókn var mikil að fyrir 
nokkrum árum, en er nú aptur alveg hætt. 
A nú að fara að stækka kirkjurnar undir 
eins, þegar Qöldi útróðramanna sækir til 
sóknarinnar eitt ár? Dæmi það ftá Útskál- 
um, sem 1. þingmaður Gullbringusýslu kom 
með, qí mjög fagurt og lofsvert, en þaö 
sýnir einmitt, að gjaldið er ekki svo nauð- 
synlegt, ef einungis presturinn vill gjöra vel, 
og honum er annt um skyldu sína. Gjald- 
ið á að leggjast á útróðramenn, en hver 
sem þekkir til í sjóplássum, getur fljótt 
skilið, áð svo mun fara, að það lendir á
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sóknarbændunum sjálfum. |>að er orðinn siður, 
að útvegsbændurnir kaupa til sín báseta, með 
því að gjalda fyrir þá aíla skatta, sem á 
alvinnu þeirra hvíla, og eins mun fara með 
þetta gjald, og þannig verður það nýtt 
gjald til kirkju á sóknarbændur sjálfa. 
Tímaákvörðunin í 1. gr. þýðir lítið; skyldi 
ekki fara svo, ef lítið fiskaðist í einhverju 
veri, að sjómennirnir reyndu að komast 
burt, og biðu ekki eptir að 6 vikurnar væru 
liðnar? Ef þeir fara eptir 5 vikur og 6 
daga, eða þegar einn dag vantar á 6 vikur, 
þá missir kirkjan þetta gjald, og það er jeg 
6annfærður um, að margir mundu nota sjer 
þetta. Af þessum ástæðum get jeg ekki 
fallizt á frumvarpið; jeg vildi helzt halda
6. gr., og af nema sætisfisksgjaldið í þessum
2 sóknum, þar sem það á sjer stað, en nú 
hefur þetta gjald staðið þar svo lengi, og 
enginn kvartað, og því er bezt að lofa því 
að haldast þ a r ; undir eins og kvartanir 
koma yfir gjaldinu, skal jeg vera manna 
fúsastur til að styðja að, að það vorði af- 
numið.
. Porsteinn Jónsson: Jeg stend að eins upp 
eptir áskorun 1. þingmanns Gullbringusýslu, 
til að gefa upplýsingar um kgsbr. 25. marz 
1778; hvort það er uppbafið er mjer ekki 
fullkunnugt um, en það veit jeg með vissu 
að það var látið gilda þangað til í vor, því 
að á seinustu vertíð var krafinn kirkjufisk- 
ur eptir því.

Þórarinn Uöðvarston: Jeg finn ekki á- 
stæðu til, að bæta miklu við orð landshöfð- 
ingja og 1. þingmanns Gullbringusýslu; þeir 
hafa báðir fyllilega sýnt fram á, að gjald 
þetta er hvorki ófrjátslegt nje óheppilegt. 
Jeg vil að eins svara þingmanni Norður- 
Múlasýslu nokkrum orðum upp á aðfinning- 
ar hans. £>essi háttvirti þingmaður dró ekki 
af sjer að hártoga frumvarpið, því að slíkar 
aðfinningar heita rjettu nafni hártoganir. 
Fyrst hártogaði hann 1. gre in ; meining 
hennar er ljós; gjaldið á að eins að greið- 
ast, ef maðurinn rær 6 vikur samfieytt í 
sókninni; því getur það ekki komið til tals, 
að gjald verði tekið fyrir einn róður. Gjaldið

er svo lágt, að enginn getur haft á móti 
því, og það get jeg sagt þingmanninum með 
vissu, að sjóróðramenn að norðan eyða opt 
peningum til margs, sem er síður gagnlegt 
og síður sæmilegt, en þó þeir gyldu fáeina 
aura til kirkju. f>á hártogaði hann og 2. 
gr., því að það getur ekki dulizt neinum, að 
orðin: «fari hann burt úr sókninni» eiga að 
skiljast svo, að hann fari a l f a r i n n  burt. 
Við 3. gr. fann hann helzt að athuga, að 
presturinn þyrfti að skrifa biskupi um stækk- 
un kirkjunnar; vjer skulum nú setja, að 
einhver prestur ætti í hlut, sem ekki tæki 
nærri sjer að skrifa biskupi, þá mundi bisk- 
up að líkindum ekki hafa mikið móti stækk- 
un kirkjunnar, ef hann vissi, að hún ætti 
von á nægum tekjum til þess að standast 
kostnaðinn. J>ó nú kirkjan væri nýbyggð, 
þegar lögin koma út, þá kostar ekki meira 
að auka alin við lengd nýrrar kirkju, en 
gamallar. Hvað orðin «sjá um» í 3. gr. 
snertir, þá er óþaríi að reyna að hártoga 
þa u ; slík umsjón á eðlilega að vera eins 
varið eins og umsjón presta og kirkjuráðenda 
með öllu öðru kirkjunni viðkomandi.

J>ingmaður Reykvíkinga talaði langt um 
þetta mál, en jeg hafði ekki höfuð til að 
grípa flest afþví, sem hann sagði; eittskildi 
jeg þó, að honum þótti gjaldið ófrjálslegt. 
það orð má hafa um alla skatta; hannget- 
ur með jafnmiklum rjetti sagt: sá maður .er 
ekki frjáls, sem þarf að greiða eitthvert gjald, 
og sje það ófrelsi, að verða að greiða 25 a. 
til kirkju, hvað á þá að segja um skatta, 
sem nema mörgum krónum, og má ske 
hundruðum eða þúsundum króna. í>ing-
maðurinn gaf einnig þá upplýsing, að marg- 
ar sveitakirkjur stæðu sig vel, en er hon- 
um þá ekki kunnugt, að sjávarkirkjur hafa 
miklu minni tekjur en sveitakirkjur ? Man 
hann ekki eptir lausafjártíundinni? Oghafi. 
hann hvergi í sveit sjeð fátæklega kirkju, 
þá er hann sannarlega ókunaugur. J>annig 
hafa t. d. kirkjur í Kjósarsýslu tvöfaltmeiri 
tekjur en kirkjur í Gullbringusýslu. |>á var 
það ein ástæða þingmannsins móti frum- 
varpinu, að gjaldið mundi að endingu lenda
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á útvegsbændunum ; en er það þá nokkur 
hætta, þó gjaldið lendi á þeim, og þó þeir, 
sem gjöra út mörg skip og halda 20—30 
sjómenn, verði að gjalda dálítið meira en 
þurrabúðarmenn, sem hafa einn hlut? fað  
ætti ekki að fæla neinn frá, að samþykkja 
frumvarp þetta.

Arnljdtur Ólafsson: Jeg stend nauðug- 
ur upp aptur í þessu máli, því að jeg haföi 
ekki ætlað mjer að tala meira móti frum- 
varpinu. Jeg stend að eins upp til þess að 
lýsa yfir því, að báðir þingmennirnir úr 
Gullbringusýslu hafa misskilið orð mín eða 
heyrt þau eigi góðfúslega. Fyrri þingmann- 
inum þótti jeg nota krapta mína til þess að 
hafnagjöldum tilkirkna, en þaðvar ekkiástæða 
sú, er jeg framflutti gegn frumvarpi þessu. 
Jeg vil gjarnan stuðla að því, að tekjur 
kirkna sjeu auknar, þeim til piýðis og söfn- 
uðunum til gagns og gleði, en þó svo, að 
söfnuðunum sje eigi íþyngt að mun, og tel 
jeg því eigi eptir þeim, þó þær hafi ríflegar 
tekjur, en það, sem jeg hef móti frumvarp- 
inu, er, að það fer fiam á ójöfnuð, þar sem 
að eins er lagt á þá menn, sem róa um 
vetrarvertíð, en ekki á aðra, þótt líkt sje á- 
statt, og þess vegna eigi bættur hagur nema 
örfárra kirkna hjer á landi. Ef hinum háa 
tilgangi að prýða kirkjur ekki verður náð, 
nema með slíkum ójöfnuði, þá get jeg ekki 
mælt með honum, en þingmanninum er það 
engan veginn ofætlun, að koma með annað 
frumvarp rjettlátara og almennara, og er 
það þá engin bugraun f'yrir hann, þó þetta 
frumvarp falli, til þess að rísa upp aptur í 
betri mynd.

Grímur Thomsen: Jeg lái ekki 1. þing- 
manni Norðurmúlasýslu, þó hann óski þess, 
að fá álíkt gjald fyrir allar kirkjur, og sje 
jeg ekki annað, en að mögulegt sje að bæta 
inn í ákvörðun um það, áður 3. umræða 
byrjar. í  meginreglunni er því enginn mein- 
ingamunur milli okkar, því að jeg er heldur 
ekki hlynntur lögum sjerstaklegs eðlis, en 
hjer voru sjerstök lög, kgsbr. 1. desbr. 1752, 
sem nefndin tók til fyrirmyndar og útvíkk- 
aði. Jeg skal játa, að ýmsar ákvarðanir í

1. grein geta verið misskilningi undir- 
orpnar, en það furðar mig að þingmaður 
Keykvíkinga, sem ætti að vera kunnugur í 
sjávarplássum, skuli koma með þá mót- 
báru, að sjómaðurinn muni fara burt úr 
sókninni áður en 6 vikur eru liðnar, og 
þannig skjótast undan gjaldinu, því að það 
ætti hann að vita, að sjómenn eru ráðnir 
fyrir alla vetrarvertíðina, og mega því ekki 
fara burt úr skiprúmi fyr en hún er á 
enda, nema einhver sjómaður verði veikur, 
og þá kemur annar í hans stað, og gjalda 
þeir þá einn fyrir báða og báðir fyrir einn. 
f>ingmaðurinn játaði, að eðlilegast væri að 
afnema þetta gjald í Útskála- og Hvalsnes- 
sóknum, en vildi þó leyfa því að standa, af 
því það væri orðið gamalt; ef hann er sjálf- 
um sjer samkvæmur, þá ætti hann að fylgja 
sömu reglu í lögunum um kirkjugjald af 
húsum, og láta það haldast i Keykjavík 
einni, þar sem það hefur verið, en ekki hirða 
um að úivíkka það til annara sókna. 
(Halldór Kr. Friðriksson : «Nei! það er allt 
annað mál!»). Enn lagði þingmaðurinn á- 
hcrzlu á, að gjaldið væri ófrjálslegt; 2. 
þingmaður Gullbringusýslu hefur þegar svar- 
að þeirri mótbáru, eins og vera bar. Eru 
máske tekju-, ábúðar- og húsaskattarnir 
frjálslegir skattar? Hafi þeir ekki verið ó- 
frjálslegir, þá get jeg ekki skilið, að þetta 
gjald sje ófrjálslegt. Annars ættu menu 
að vara sig á að við hafa slík orðatiltæki; 
menn gjöra það, ef til vill, í hugsunarleysi, 
en alþýða grípur slík orð, og endurtekur 
þau, og kallar öll gjöld til almennra þarfa 
ófrjálsleg.

þegar hjer var komið umræðunum 
óskuða 8 þingmenn þess, að u m r æ ð u n- 
u m væri h æ 11 , og voru þeir:

Hjálmur Pjetursson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll prestur Pálsson,
J>órður J>órðarson, 
f>orsteinn Jónsson,
Páll bóndi Pálsson,
Guðmundur Ólafsson og 
Björn Jónsson,
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og var samþykkt í einu hljóði, að hætta 
umræðunum. Var síðan gengið til a t- 
k v æ ð a. Breytingar-atkvæði þingmanns 
Vestmannaeyja við 1. gr. frumvarpsins felld 
með 19 atkvæðum gegn 1.

1. gr. frumvarpsins felld með 16 atkv. 
gegn 2 ; þar með var 2 . - 4 .  gr. sjálf- 
fallnar.

5. gr. frumvarpsins var felld með 14 at- 
kv. gegn 1 , og viðaukauppástunga þing- 
manns Vestmannaeyja þar með sjálffall- 
in. — fann ig  var f r u m v a r p i ð  
allt f e l l t .

II. VERZLUNAllSAMNINGUR milli 
Spánar og Danmerkur. Fyrirspurn frá 1. 
þingmanni Gullbringusýslu (Grími Thomsen) 
til landshöfðingja út af verzlunarsamningi 
milli Spánar og Danmerkur 21. desbr. 1878. 
Sjá I 22. Rædd á 10. fundi, 12. júlí.

Varaforseti, (Grímur Thomsen): í  þess- 
ari fyrirspurn liggur frá minni hálfu enginn 
efi á því, að landstjórnin hafi gjört allt, 
sem gjöra þurfti til þess, að samningur þessi 
hefði sem bezt áhrif á verzlun íslands; held- 
ur vildi jeg, að með henni yrði ljóst, hver 
áhrif hann hefði á verzlun vora. það er ef 
til vill eigi öllum kunnugt, að þessi samn- 
ingur er hinn fyrsti verzlunarsamningur 
milli Danmerkur og Spánar. Vöruflutning- 
ar milli Spánar og Danmerkur eru miklu 
minni að tiltölu en frá íslandi til Spánar, 
þar sem hjeðan eru árlega flutt 10000 til 
15000 skp. af saltfiski til Spánar, en frá 
Danmörku að eins lítið eitt af herragarðs- 
smjöri. Reikni menn skp. af saltfiskinum á 
45—50 kr., þá nemur það hálfri millión 
króna árlega, og er það mikið fje fyrir fá- 
tækt land. það er því auðsætt, að í slíkum 
samningi sem þessum hlýtur stjórnin að 
taka tillit til íslands. pað er auðvitað, að 
það er engan veginn lítilsvert, hvernig slík- 
ur samningur er vaxinn, hvort hann er oss 
haganlegur eða eigi. Jeg er eigi viss um, 
hvort samningurinii er deildarmönnum

kunnur. Jeg skal því leyfa mjer að lesa 
upp einstakar greinar samningsins. í  1. gr. 
stendur: «Milli konungsríkjanna Danmerk-
ur og Spánar skal gilda verzlunar og sigl- 
ingafrelsi og jafnrjetti, og skal hvorki við 
aðflutninga nje útflutninga landveg eða sjó- 
veg leggja nokkurn toll eður annað gjald á 
landaura eður unninn varning, (Kunstflids- 
produkter) annars eðlis eða hærri en þann, 
sem liggur á hinum sömu vörum, þegar þær 
fiytjast að eða út úr sömu löndum. Hvoru- 
tveggja stjórn skuldbindur sig til þess, að 
veita ekki þegnum nokkurs annars ríkis í 
neinu því, er snertir verzlun og siglingar, 
nokkurt einkaleyfi, fyrirrúm eða undanþágu 
án þess jafnframt að gjöra verzlun og sigl- 
ingar hins ríkisins þessara gæða aðnjótandi».
9. gr. snertir verzlunarfulltrúa; 10. gr. 
snertir sjófarendur og strönd, 11 gr. meðferð 
á skipum. 12. gr. hljóðar þannig: «J>ar eð 
sjerstök löggjöf á sjer stað í nýlendum og 
lendum (með lendum er föðurland vort sjálf- 
sagt talið) beggja ríkja, koma þær ekki inn 
undir þessa samþykkt». Allar þær ívilnanir, 
sem samningur þessi hefur inni að halda, 
eiga þvi eigi heima hjá íslandi. í  2. máls- 
lið 12. greinar er þó nokkur huggun; hann 
hljóðar þannig: «J>ö skulu þegnar beggja 
ríkja í verzlunar- og siglingamálum njóta 
þar (í nýlendunum) sömu rjettinda, forrjett- 
forrjettinda, og undanþága í því, sem 
snertir siglingar, skipagjöld og tolla, bæði 
er skipin koma og fara, sem þær þjóðir eru 
aðnjótandi, er mest er ívilnað». J>egar þv* 
Spánverjar fara til íslands, njóta þeir sömu 
rjettinda sem aðrar þjóðir, og þegar íslend- 
ingar fara til Cuba eða Puertorico, njóta þeir 
sömu rjettinda sem aðrar þjóðir, en ekki 
þegar þeir fara til sjálfrar Spánar. |>annig 
liggur samningurinn fyrir. Til að gjöra 
landshöfðingja ljettara fyrir, ætla jeg að 
skýra frá toll-lögum Spánverja saltfiski við- 
víkjandi áður en samningur þessi var gjörð- 
ur. Hjá þeim var fernskonar tollur á salt- 
fiski. Lægstur tollur var á þeim saltflski,
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sem fluttur var á spænskum skipum, þaðan 
sem hann var verkaður, nokkuð hærri á íiski, 
sem fluttur var á spænskum skipum, þaðan 
sem hann var ekki verkaður, enn þá hærri, 
á saltfiski, sem fluttur var á ekki spænskum 
skipum þaðan, sem hann var verkaður, og 
þessa hæstur á saltfiski, sem fluttur var á 
ekki spænskum skipum þaðan sem hann var 
ekki verkaður, og munai hjer um bil 7 kr. 
á skp. hvort fiskurinn var fluttur á 
spænskum skipum eða ekki, og, að mig minn- 
ir, 9— 10 kr. á skp. hvort hann var flutt- 
ur í spænskum skipum frá verkunarstaðnum 
(Productionsstedet), eða annarsstaðar að. 
Tollurinn á íslenzkum fiski aðfluttum til 
Spánar í dönskum skipum var sem sje, og 
er líkast til enn 13 rd. 50 sk. af skippundi, 
en í spæuskum skipum að eins 10 rd. 13 
sk., og þess utan munur að auk, eptir því 
hvaðan flskurinn kom, lægri frá verkunar- 
staðnum en M  öðrum höfnum.

Nú finn jeg eigi neitt um það í samn- 
ingnum, að íslenzkum skipum sje nokkur 
íviinun veitt, eu h itt finn jeg, að það muni 
hagur vera fyrir kaupmenn, að flytja 
fiskinn fyrst til Kaupmannahafnar og þaðan 
til Spánar. En mundi það eigi vera meiri 
hagur fyrir þá að flytja fiskinn beinl hjeðan 
til Spánar, heldur en að fara fyrst með 
hann til Kaupmannahafnar, bíða þar með 
hana og gjalda þar af honum og flytja hann 
svo til Spánar. Jeg vil og geta þess, að 
þegar jeg var kunnugur ytra, þá fóru kaup- 
menn fratn á það, að Kaupmannahöfn væri 
skoðuð sem Produetiomsted, svo sem 
Björgvin er nú. En þeirri ósk þeirra varð 
eigi framgengt, því að þeir, sem hjer þekktu 
til, ætluðu, að varan yrði eigi eins vel borg- 
uð hjer, ef hún væri eigi flutt beint til 
Spánar. En síðan veit jeg ekki, hvort hald- 
ið hefur verið áfram sömu viðleitni. J>essi 
samningur er gildur gjörður (ratiflceraður)
21. desemb. 1878, þó hann væri saminn 6 
árum fyr, og verð jeg að óttast, að þessi 
ósk kaupmanna, sem þá var ofan á, sje nú

uppfyllt, og níeiningin sje, að flytja fiskinn 
fyrst til Kaupmannahafnar og síðan til Spán- 
ar, og leyfi jeg mjer því að leita skýringar 
hjá landshöfðingja um þetta, af því að jeg 
þykist vita það, að. stjórnin muni bafa leit- 
að atkvæðis hans í þessu máli, en eigi gengið 
fram hjá honum með það, hvað væri vor 
hagur og óhagur fyrir ísland, og eigi farið 
eingöngu eptir óskum kauimanna í Kaup- 
mannahöfn. J>ó nú samningur sá, sem hjer 
liggur fyiir, hafi verið saminn 1872, þá var 
hann ekki staðfestur fyr en 1878, og gildir 
því að eins frá dagsetningu staðfestingar- 
innar. J>að mun því bráðum sýna sig, hver 
kjör hann býður oss, en þau geta, að minni 
ætlun, varla orðið nema verri en þau áður 
voru, meðan e n g i n n  samningur var til. 
|>ví annars væri meiningarlaust, að samn- 
ingurinn í 12. gr. undantekur ísland (lend- 
ur Dana og nýfendur) frá öllum þeim hlynn- 
indum og ívilnunum, sem undanfarandi greinir 
veita. Sje svo, sexn jeg óttast, þangað til 
landshöfðingi færir mjer heim sanninn um, 
að þessi ótti sje orsakalaus, þá kalla jeg ekki 

ihagsmunum þessa lands borgið í samningn- 
| um, og lítur svo út í fljótu bragði, sem því 
hafl verið lítill gaumur gefinn, meðan verið 
var að semja, hvað íslandi og Færeyjum 
væri til hags. Spánverjar eru nákvæmir 
menn í tollmálum, og munu þeir hafa and- 
vara á, hvaðan úr Danaveldi fiskur er flutt- 
ur til Spánar, hvort hann kemur frá Dan- 
mörku sjálfri, eða l e n d u n u m  (íslandi og 
Færeyjum), þó hann aldrei nema sigli undir 
sama flaggi. |>eir munu hafa vitá að kom- 
ast eptir, hvort hann kemur frá Kaupmanna- 
höfn og Helsingjaeyri, eða frá Reykjavík, 
|>órshöfn og Isafirði, og þá sannast, hvort 
tollurinn, e i n s  og á ð u r  var ,  verðurlægri, 
þegar fiskurinn er innfluttur beina leið frá 
íslandi, eða, eins og jeg óttast, hærri, nema 
svo að eins að skipið, sem ætíð má sjá á 
skipsskjölunum, hafi komið við á leiðinni í 
d a n s k r i  höfn. Væri þessi ótti á góðum 
rökum byggður, þá h e f u r  í s l a n d  be ð i ð



h a l l a  v i ð  s a m n i n g i n n  frá því sem var 
undir samningslaginu, og ekki þá heldur að 
búast við, eins og áður tíðkaðist, a ð s p æ n s k  
skip komi til íslands til að sækja vöru vora, 
þau fara þá til Khafnar^ og þessi bær ogsú 
verzlunarstjett, sem þar á heima, hefur þá 
allan haginn af hinum lægra tolli, á sama 
hátt og Björgvin hefur nú fyrir sitt leyti, 
af fiski, sem þaðan flytzt, hvort hann er 
verkaður umhverfis Björgvin, eður í Lofoten 
og Finnmörku. En — vonum landshöfð- 
inginn geti tvístrað þessum efasemdum og 
burt numið þennan ótta.

Landshöfðinginn: Aður en jeg sný mjer 
að fyrirspurninni, vil jeg geta þess, að samn- 
ingur sá, sem hjer er um að ræða, milli 
Danmerkur og Spánar, er ekki, eins og 
varaforseti tók fram í ræðu sinni, gjörður
21. desbr. f. á., heldur hefur hann verið 
gjörður 8. septbr. 1872, en hann er ratiíic- 
eraður eða staðfestur 21. desbr. 1878 og 
birtur í auglýsingu utanríkisráðgjafans 20. 
jan. þ. á. þessi auglýsing er samt sem 
áður enn ekki birt í stjórnartíðindum ís- 
lands. Hvað snertir fyrirspurnina um, hvað 
landsstjórnin eða landshöfðingi haíi gjört til 
þess að sjá Islandi og hagsmunum þess 
borgið í tjeðum samningi, skal jeg geta 
þess, að mjer hefur verið ókunnugt um 
þennan samning, þangað til hann var birtur 
með auglýsingunni 20. jan þ. á ; enda ligg- 
ur það alveg fyrir utan verkahring lands- 
höfðingja að semja við útlend ríki; en það 
er, eins og þingmönnum er kunnugt, ætl- 
unarverk hins konunglega danska utanrík- 
isráðs fyrir ríkið í heild sinni.

Hvað snertir 1. tölul. fyrirspurnarinn- 
a r : hver áhrif þessi samningur hafi á verzl- 
un íslands, verð jeg að skilja 12. gr. samn- 
ingsins allt öðru vísi en varaforseti gjörði. 
Hann lagði sjerstaklega áherzlu á orðið í 
12. gr. »þar», og kom að þeirri niðurstöðu, 
að einungis í nýlendum og aukalöndum 
Spánar, sje með samningnum veitt hinni 
íslenzku verzlun þau rjettindi, einkarjett-

indi, hlunnindi o. fl., sem veitt eru eða 
kunna að verða veitt þeirri þjóð, sem flestra 
hlunninda er aðnjótandi þ a r o: í nýlend- 
um Spánar, en að engin rjettindi sjeu veitt 
verzlun íslands í konungsríkinu sjálfu. Jeg 
get ekki skilið samninginn í heild sinni og
12. gr. hans öðru vísi, en að ákvarðanir 
hans í heild sinni gildi, að svo miklu leyti 
snertir konungsríkið Spán sjálft, fyrir ísland, 
og að því með samningnum sjeu veitt hin 
sömu rjettindi og hlunnindi, sem Danir ept- 
ir honum verða aðnjótandi. — Aptur á móti 
hefur 12. gr. eptir mínum skilningi að inni- 
halda þá viðbót með tilliti til nýlenda Spán- 
ar, að í þeim sjeu veitt verzlun og sigling- 
um bæði Dana og íslendinga þau rjettindi, 
er þar getur um. fessi skilningur er byggður 
á því, að það leiðir af sjálfu sjer — þar sem, 
eins og þingmönnum er kunnugt, þjóðerni 
hvers skips verður einkennt með flaggi því, 
er það siglir undir, og öll íslenzk skip sigla 
undir dönsku flaggi, — að ekki verði neinn 
munur á því, hvort íslenzkar vörur verða 
fluttar til Spánar á skipum frá íslandi eða 
frá Danmörku.

Hvers vegna 12. gr. hefur aðra ákvörð- 
un inni að halda með tilliti til nýlendu 
Spánar, en með tilliti til konungsríkisins 
sjálfs, get jeg ekki skýrt nákvæmlega frá, en 
jeg ímynda mjer, að hin sjerstaka löggjöf 
nýlendanna kynni að vera því til fyrirstöðu, 
t. d. með tilliti til trúarbragðafrelsis þess, 
er getið er um í 1 . gr. samningsins, og, ef 
til vill, með tilliti til ákvarðananna í 8., 9. 
eða 10. gr., er ekki beinlínis snerta verzlun 
og siglingar; en með tilliti til þeirra hefur 
ekki samkvæmt 12. gr. verið neitt því til 
fyrirstöðu einnig í nýlendunum að veita 
Dönum og íslendingum þau rjettindi, er 
veitt eru eða framvegis kunna að verðaveitt 
þjóðum þeim, er mest er hlynnt að.

Eptir þessum skilningi, sem jeg verð að
álíta rjettan og á rökum byggðan, er með
samningnum 8. sept. 1872 útvegaður verzl-
un íslands jafn rjettur við verzlun Dana,

3
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og hefiir stjórnin þannig sjcð Ishuuli og 
hagsmunum þess borgið í fjoðam samn- 
ingi.

Varaforseti: J eg  hef lengi vitað, að
skilningur minn var ófullkominn; en aldrei 
hef jeg sjeð, hversu lítið jeg skil í frönsku 
og dönsku, jnfn vol og nú (!). Jeg skal geta 
þess, — sem er eigi þýðingarlaust, — að 
þegar landsliöfðinginn las upp 12. gr., þá 
las hann eigi upp nema hina síðari máls- 
grein. Jeg skora á landshöfðingjann um, 
hvort mögulegt er að loggja franska textann 
öðruvísi út en jeg hef gjört. Hjer er eigi 
heldur að ræða um trúarbragðafrelsi, af því 
að eigi er talað um það, að því er jeg hef 
frekast tokið eptir, í neinum greinunum á 
undan. 1. gr. hljóðar um verzlun, 2. gr. 
um það, með hverjum kjörum varningur 
megi leggjast upp, o. s. frv. Landshöfðing- 
inn verður að fyrirgefa, að jeg þýði frakkn- 
eska orðið »y» þ a r. En eitt heyrir mað- 
ur nú nýtt, og það er, að þcgar danska stjórn- 
in semur í fyrsta sinn verzlunarsamning 
við Spánverja, þá hefur hún eigi lcitað á- 
lits landshöfðingjans yfir íslandi um það, 
hvað því hentaði bczt. Vjer vitum þó, að 
þegar um slika samninga er að ræða, þá 
eru öll stórkaupmannafjelög spurð til ráða, 
og látin gefa álit sitt þar um, en lands- 
höfðingja á landi í 300 mílna fjarlægð or 
eigi gjört svo hátt undir liöfði, að hans á- 
iits sje leitað. petta er hart fyrir Jands- 
höfðingjann; en auðvitað er, að afieiðingin 
af þessu fellur yfir á oss. Að öðru leyti þarf 
engra andsvara við uppá ræðu landshöfð- 
ingjans. Samningurinn sýnir sig sjálfur, 
þegar hann verður hjer birtur, ef svo mik- 
ið verður við oss haft, og getur þá hver 
læs Islendingur dæmt landshöfðingjans og 
mín á milli. Hann heldur allt sje, eins og 
það á að vera, jeg hef alveg gagnstæða 
skoðun. Jeg ætla að biðja hinn hæstvirta 
forséta nm, að berft dálitla dagskrá undir 
atkvæði þingsins, áður en umræðunni um fyr- 
irspurnina er lokið.

Tillaga varaforseta um að taka til næsta 
máls á dagskrá var þannig hljóðandi:

»í því trausti, að landssljórnin sjái svó 
fyrir, að ísland nái fullu jafnrjetti við 
Danmörku í verzlunarviðskiptum við Spán, 
tekur þingdeildin nsésta m álá dagskránni 
fyrii'n.

Lanrhhöfðinginn : Áður gengið verður
til atkvæðis um uppástungu varaforseta 
tek jeg það upp aptur, að jeg fæ ckki bet- 
ur sjeð, en að með samningnum 8. septbr. 
1872 sje lítvegaður verzlun Islands jafn- 
rjettur við verzlun Danmerkur í konungs- 
ríldnu Spáni og nýlendum þess.

Jcg skal bæta því við, að landshöfð- 
ingjaembættið var ekki til 8. septbr. 1872, 
og því var ekki hægt að bera þennan 
samning undir álit landshöfðingjans.

f>á var tillaga varaforseta boiin undir 
a t k v æ ð i  deildarinnar og hún samþykkt 
í einu hljóði.

III. REGLUGJÖRD OG LAUN HANDA 
HREPPS TJÓRUM. Fyrirspurn til lands- 
höfðingja frá 2. þingmanni Árnesinga (f>orl. 
Guðmundssyni). Sjá I. 117.

Þorláltur Guðmundison: Að jeg ber
fram þessa fyrirspurn er einkum af þeirri 
ástæðu, að jeg hef orðið var við, [að mörg- 
um hreppsfjórum hefur þótt það stór galli, 
að ekki er til reglugjörð fyrir þá, að fara 
eptir; menn kunna má ske að vísa til 
hreppstjórainstruxins, en það er að gætandi 
að sumstaðar or það alls ekki til, og sum- 
staðar að eins skræður af því, * og þar að 
auki hefur svo margt breytzt nú í 70 ár, 
að margar ákvarðanir instruxsins ekki éiga 
við, og væri þó nauðsynlegt að þessir em- 
bættismenn, því svo má kalla þá, 'þó þeir 
hafi ekkinema heiðurinn af því nafni, hefðu 
einhverjar fastar reglur að fara eptir. Jeg 
verð að álíta, að það sje nauðsynlegt fyrir 
menn, sem jafnmildum störfum hafa að
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gegna. Að vísu veit jeg, að landshöfðing- 
inn hefur haft slíka reglugjörð í smíðum, og 
enda hefur nauðsynin á slíkri reglugjörð 
vaxið ár frá ári, ekki sízt síðan sveitarstjórn- 
arlögin komu út, þar o jtast nær koma ár- 
lega ný lög, er Ieggja hreppstjdrunum 
nýjar skyldur og störf á herðar. Nú er svo 
komið, að flestir eru alveg í óvissu um, hver 
störf hvíla á hreppstjórunum, og jafnvel yfir- 
boðarar þeirra, sýslumennirnir, vita naumast 
hver verkahringur þeirra er eða þá hrepps- 
nefnda.

Hvað síðari hluta fyrirspurnarinnar snert- 
ir, þá bjóst jeg þegar 1875 við fruinvarpi 
frá stjórninni um Iaun handa hreppstjórum, 
því að þótt þeir sjeu ekki kallaðir háttstand- 
andi embættismenn,þá er þó embætti þeirra 
ekki síður nauðsynlegt en sumra annara, sem 
há laun hafa, en ekkert kom þá fram í þá 
átt. Árið 1877 fór á sömu leið, ekkert 
frumvarp kom fram um laun handa þeim. 
Nú er komið 1879, og ekki er enn komið 
neitt stjórnarfrumvarp um þetta efni, og 
held jeg þó, að það megi vera öllum ljóst, 
að það er ósánngjarnt að halda þessum 
mönnum við starf þetta alveg launalaust, 
því að þeir eru sannarlega launaverðir, og 
það er Iandssjóðurinn, sem á að gjalda þeim. 
fa ð  er þjenaolegt fyrir hið opinbera að 
tryggja sjer góða menn með þóknun til þessa 
starfs. J>að er vanalegt, að beztu bændur 
eru til þess valdir, hvort sem þeir geta það 
eðá ekki, vegna heimilis kringumstæða þeirra, 
og er áríðandi að það sjeu færir menn, og 
að sami maðurinn verði nokkur ár í em- 
bættinu. En ef þeir leggja rækt við em- 
þættið, þá er ómögulegt að þeir geti stund- 
að sín eigin störf fullkomlega, enda er þessi 
starfi eyðilegging fyrir fjelausa bændur, og 
er það hart, þegar litið er til, hvernig aðr- 
ir embættismenn eru launaðir. Jeg álít, að 
þetta geti ekki verið rjettlátt, því að ef litið 
er á, að eignarrjetturinn er friðhelgur sam- 
kvæmt 50. gr. stjórnarskrárinnar, 'þá vil jeg 
leyfa mjer að spyrja, er ekki vinnukraptui

og tími peningar? Og er þá rjett að svipta 
þessa menn vjnnukrapti og tíma án nokkurs 
endurgjalds? J>egar þar að auki er litið á 
alla þá gestanauð, sem þeir verða að búa 
undir, þar sem fjölda-margir þurfa að tala 
viðþáum embættis sakir, og þetta hef jeg sjeð 
að var tilfært því til meðmælingar, að póstaf- 
greiðslumonn fengu hærri laun, eins og rjett 
var. J>egar á þetta er litið, þá furðar mig 
enn meir, að ekki skuli enn vera gjörð ráð- 
stöfun til að lauua iireppstjórum.

Landshöfðinginn: Jeg skal leyfa mjer að 
svara upp á þessa fyrirspurn 2. þingmanns 
Árnesinga fám orðum. Fyrirspurnin hljóð- 
ar upp á tvennt: l.hve nær vænta megi, að 
reglugjörð fyrir hreppstjóra verði fullsamin, 
og 2. hvað koir.i til þess, að stjórniu hafi 
ekki enn lagt fyrir þingið frumvarp til laga 
um að útvega þessum cmbættismönuum 
laun. Hvað fyrra atriðið snertir, þá var 
árið 1875, eius og þingmaðuiinn benti á, 
samið og prcntað bráðabirgðarfrumvarp til 
reglugjörðar fyrir hreppstjóra, sem var sent 
amtmönuum, sýslumönnum og ýmsum 
málsmetandi möunum, til þess að þeim 
gæfist kostur á að segja álit sitt um frum- 
varpið í heild sinni og hin einstöku atriði 
þess, og stinga upp á breytingum við það. 
J>egar árið 1876 álitsskjöl voru send mjer 
frá sýslumönnum og amtmönnum, voru frum- 
vörp til laga um skattamálefni landsins,land- 
búnaðarmálið og um skipti á dánarbúum 
m. fl. í undirbúningi frá stjórnarinnar hálfu, 
og þar sem bæði þessi lög og  einnig tí- 
undarlögin, er dagsett eru 12. júlí f. 
á., eiga sjálfsagt að hafa veruleg áhrif á 
reglugjörðina fyrir hreppstjóra, sem þesa 
vegna mátti fresta eptir úrslitum þessara 
máia. Að vísu er enu þá óútkljáð lajid- 
búnaðarmálið, en saœt sem áður hef jeg 
álitið, að mjer beri ekki að fresta lengur að 
semja reglugjörðina fyrir hreppstjóra, og þess 
vegna hefur bráðabirgðarfrumvarpið í vetur 
er leið verið nákvæmlega gagnskoðað, og til- 
lit tekið . bæði til lagabreytinga þeirra, er 
seinna eru komnar á, og til tillaga hlutað- 
eigandi yfirvalda. Frumvarp það, sem
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þannig hefur verið samið, hef jeg með brjefi
23. maí þ. á. sent til hinna þriggja amts- 
ráða, og samkvæmt 52. gr. tilskipunar 4. 
maí 1872 um sveitastjórn, leitað álita þeirra 
um frumvarpið. pegar jeg hef fengið til- 
lögur amtsráðanna, mun reglugjörðin verða 
fullsamin og, ef landbúnaðarlögin verða sam- 
þykkt á þessu alþingi, nauðsynlegt tillit 
verða tekið til lagabreytinga þeirra, er þau 
kunna inni að halda.

Hvað snertir 2. tölulið fyrirspurnarinnar, 
skal jeg geta þess, að hreppstjórar ekki 
eru embættismenn landsins í þeim skilningi, 
að þeim beri að öllu að launa af lands- 
sjóðnum, en mjer virðist þó sanngjarnt að 
veita tillag úr landsjóðnum til launanna, 
sem að öðru leyti verða að útvegast sum- 
part af sýslusjóðnum eða amtssjóðnum, því 
eptir að fátækramál eru lögð undir hrepps- 
nefndirnar er hreppstjórinn sjer í lagi um- 
boðsmaður sýslunefndarinnar í þeim sveitar- 
málum, er undir hana liggja, sbr. tilsk. 4. 
maí 1872 39. gr. (vegir, afrjettir, fjallskil
o. s. frv.), sumpart með aukatekjum. J>ess 
vegna hefur stjórnin ekki fundið næga á- 
stæðu til að leggja frumvarp fyrir alþingið 
um að útvega hreppstjórunum laun, á með- 
an ekki var komin uppástunga um það frá 
lilutaðeigandi sveitarnefndum eða bænarskrá 
frá hreppstjórum. Aptur á móti hef jeg í 
bráðabirgðarfrumvarpinu til reglugjörðar 
þeirrar, er hjer ræðir um, vakið máls um 
laun handa hreppstjórum. Jeg get ekki 
verið þingmanninum samdóma um skilning 
hans á 50. gr. stjórnarskrárinnar, að rjett- 
ur hreppstjóra til launa geti orðið byggður 
á henni.— Um launamál hreppstjóra verður 
tækifæri til frekari umræðu, þegar frumvarp 
það, er 1 . þingmaður Árnesinga hefur borið 
upp, kemur á dagskrá.

Þorlákur Guðmundsson: Jeg get ekki 
annað en verið ánægður með svar landshöfð- 
ingja upp á fyrirspurn mína, og skal kannast 
við, að skilningur minn á 50 gr. stjórnarskrár- 
innar kann ske ekki sje rjettur; en flestu held 
jog að finnist vörn o. s. frv. En að hrepp- 
stjórar sjeu umboðsmenn sýslunefnda, eða eigi

að sjá um fjallskil og vegabætur, er ekki rjett; 
það eru hreppsnefnirnar.

IV. NÝTT LÆKNISHJERAÐ í Dalasýslu. 
Lagafrumvarp frá Guðmundi Einarssyni, 
þingmanni Dalamanna. Sjá I. 22.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 5. 
fundi, 7. júlí.

Flutningsmaður (Guðm. Einarsson): Mál 
þetta vona jeg koini þingmönnum ekki á óvart. 
í>að er ekki nýtt, það var hjer á þingi 1875 
og 1877, og er nú hjer enn aptur komið. 
Sýslubúar í Dalasýslu hafa fundið og finna 
enn til þarfar sinnar í þessu efni. Hjerað 
það, sem hjer ræðir um og er í læknis- 
þröng, er eitthvert hið víðlendasta á öllu 
landinu, og er hjer um 2 dagleiða ferð að 
vitja læknis frá yztu bæjum þess, og væri 
læknir þá ekki heima, heldur annaðhvort 
vestur undir Jökli eða vestur í Eyjahrepp, 
þá gæti orðið mjög löng bið, já  oflöng bið, 
að til hans yiði náð, ef bráðrar læknisbjálp- 
ar þyrfti við. í annan stað er það, að 
fólksfjöldinn er mikill (c: 6000), og það gef- 
ur að skilja, að því fleira fólk, því optar er 
þörf á lækni. í  þriðja lagi er þess að gæta, 
að á allar hliðar er svo lángt að ná í aðra 
lækna, t. a. m. læknana í Barðastrandar, 
Húnavatns og Mýrasýslum, að það er víða úr 
Dalasýslu mjög erfitt. Væri aptur á móti 
læknir vel settur í Dalasýslu, gæti hann orð- 
ið til nokkurrar hjálpar þeim, er í grennd 
búa í hinum næstu læknishjeruðum. í  Qórða 
lagi er nú svo komið, að hæpið er að reiða 
sig á lið hinna ómenntuðu lækna, síðan far- 
ið er að lögsækja þá eptir niðurlagi kon- 
ungsbrjefs frá 25. febr. 1824, og má nærri 
geta, að ekki muni batna um læknishjálp 
og er því meiri orsök til að stofna nýtt 
læknisumdæmi í Dalasýslu.

Að minnsta kosti vonast jeg til, að frum- 
varp þetta fái að komast til annarar um- 
ræðu, og reyndar vona jeg, að það fái góð- 
an byr allt til enda hjer á þinginu.

Páll Válsson prestur: Jeg skal leyfa
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mjer að Ieiða atbygli þingsins að því, að ef 
frumvarp þetta fengi framgang, gæti það 
orðið til þess, að þau læknaumdæmi, sem 
þegar eru stofnuð og enn eru læknislaus, 
fengju seinna og máske aldrei lækni. f>ví 
virðist mjer ekki brýn nauðsyn á, að stofna 
þetta nýja læknisembætti fyrr en hin eldri 
eru skipuð læknum. fa ð  er annars undar- 
legt, að á þessu skuli nú allt í einu vera 
orðin svo brýn nauðsyn, sem eigi hefur ver- 
ið hreift fyrr, og þegar jeg virði fyrir mjer 
afstöðuna, virðist mjer sögusögn þingmanns- 
ins um vegalengdina og örðugleikann að 
ná í lækni varla sennileg, og mjer er nær 
að halda,aðhann flytji mál þetta nauðugur, 
og get jeg vorkennt honum það, ef hann, 
sem er svo alkunnur að samvizkusemi og 
sannleiksást, skyldi berjast fyrir þessu mál- 
efni móti geði sínu.

Flutningsmaður: Seinustu orð þing-
mannsins, er nú talaði síðast, álít jeg ekki 
svaraverð. En hvað ástæður hans snertir 
móti frumvarpinu, þá eru þær Ijettvægar. 
Af því að 3 læknisumdæmi eru nú sem stend- 
ur auð, ætti að neita að stofna nýtt nauð- 
synlegt læknisumdæmi! Á að bíða eptir
stofnun þessa nýja, þar til búið er að fá 
lækna í hin auðu, og hve nær verður það? 
Á þingmaðurinn víst að þeir fáist nú þegar 
ef þetla læknisumdæmi verður ekki stofnað? 
Eiga Dalasýslubúar að bíða læknislausir 
þangað til alskipuð eru öll læknahjeruð? 
fessu vil jeg svara neitandi, og jeg vona 
þingdeildin verði á sama máli og jeg. Að 
þingmanninum þyki ósennilegt, að örðugt 
sje að ná til læknis í hinu umtalaða lækn- 
isbjeraði, getur vel verið, en það kemur til 
af því, að hann er þar alveg ókunnugur, 
svo sú ástæða hans er þýðingarlaus.

Halldór K r. Friðriksson: Jeg þykist nú
dálítið kunnugur hinu umrædda hjeraði, og 
get sagt það með sönnu, að það er svo langt 
í frá, að flutningsmaður frumvarpsins hafi 
gjört of mikið úr vegalengdinni, að þar sem 
hann sagði, að 2 daga þyrfti, segi jeg, að 
fyrir gæti komið, að 4 daga þyrfti við, til 
að ná í læknishjálp, og, má jeg spyrja:

hvaða Jæknishjálp er það? Að jeg að ein3 
nefni eitt dæmi, livað mundi það stoða sæng- 
urkonu? Jeg tek árinni svo djúpt í um 
þetta hjerað, að jeg segi, að það sje jafnvel 
hið f y r s t a, sem þurfi læknis við, og svo að jeg 
brúki útlent orð, sem þarf hans «absolut», 
því öll Dalásýsla er læknislaus, og nokkur 
hluti Strandasýslu líka. Mótbára 1. þing- 
manns Skaptfellinga, að svo mörg lækna- 
embætti væru laus, og þyrfti fyrst að 
skipa lækna í þau, er lítilsverð. Hver segir 
að fyrst verði sótt um þetta fyrirhugaða 
læknisembætti? |>að er þó auðsjeð af því, 
sem hann sagði, að einhvern tíma vill hann 
stofna þetta læknisembætti, þegar hin fyrst 
eru skipuð læknum. Vill liann þá setja það 
skilyrði við læknaefnin eða læknana, að um 
Dalasýslu megi þeir e k k i  sækja fyr en hin 
væru skipuð, og eigi sækja ur þessum hjer- 
uðum; því að þætti þetta læknisumdæmi 
betra eða þægilegra en önnur, þá er það svo 
sem auðvitað, að um það yrði sótt, þó seinna 
yrði, því að embættismaðurinn er aldrei svo 
fastur, að hann ekki sæki um annað betra, 
ef það býðst. Að öðru leyti ber jeg engann 
kvíðboga fyrir skorti á læknum, það eru 
nógir að læra bæði hjer og erlendis.

Páll Páluon prestur: Mjer virðist und- 
arlegt, hvað þessi brýna nauðsyn hefur kom- 
ið allt í einu í þetta skipti; hennar var þó 
ekki getið þegar læknaskipunar-málið lá 
fyrir þinginu. pessi nauðsyn hlýtur því að 
hafa vaxið síðan og það óskiljanlega. Að 
öðru leyti mótmæli jeg því, að þetta um- 
rædda hjerað þurfi öllum öðrum hjeruðum 
fremur læknishjálpar, og get í því tilliti 
bent á Austur-Skaptafellssýslu. Ekki kom 
mjer til hugar að setja læknum nokkurt 
skilyrði fyrir því, hvert læknisembættið þeir 
mættu sækja um. J>ví þó það kunni nú 
sem stendur að vera einhver hleypidómur 
um það, að læknisumdæmið í Eystri- 
Skaptafellssýslu sje ekki viðunandi, er jeg 
sannfærður um, að ef einhver rjeðist í að 
reyna það, mundi hann áður langt um liði 
skoða vel huga sinn um það, hvort hann 
mundi hcldur vilja fara annað, og óbeit sú,
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sem læknar og læknaefnihafaáþessu umdæmi, 
mundi þá hverfa.

Pórður Pórðarsan : Jeg skal leyfa
mjer að svara 1. þingmanni Skaptfellinga 
því, að sú hin brýna nauðsyn um lækni, 
sem honum finnst hafa komið svo hastarlega 
fram, er ekki ný, því jeg gat þess hjer í 
þessum sal þegar læknalögin lágu fyrir, að 
læknisumdæmið væri of stórt, én að þing- 
maður Dalamanna þá var á öðru máli, get- 
ur, ef til vill, hafa komið af því, að læknir- 
inn í Slykkishólmi gat betur snúizt við að 
sinna Dalamönnum, vegna þess, að þá var 
uppi maður í Snæfellsnessýslu sem talsvert 
hjálpaði með lækningum. Eu nú er jeg 
viss um, að þingmaður Dalamanna er orð- 
inn sannfærður um nauðsyn til þess, að að- 
skilja Dalasýslu sem læknisumdæmi frá 
Snæfellsnessýslu, og fylgir henni fram vilj- 
ugur, og jeg erenn sömu skoðunar og jeg 
var 1875 og 1877, að þessi aðskilnaður sje 
nauðsynlegur. Jeg mun því gefa atkvæði 
m itt með frumvarpi þessu.

Varaforseti (Grímur Thomsen): Mál
þetta var fyrir í hitt eð fyrra og þótti þá í 
fyrra lagi fram borið. Nú kemur það aptur 
fram að mjer virðist ekki á sem formlegast- 
ann hátfc; því bæri brýn nauðsyn til, hefði 
sýslunefndin eða amtsráð vesturamtsins átt. 
að bera þetta fram. ]?að er auðvitað, að 
mannkærleiki talar með því að fjölga lækn- 
um, en mundi þá ekki þörfin víðar? Mundi 
ekki t. a. m. {>ingeyjar- og Skaptafellssýsla 
þurfa á lækni að halda? En slík Qölgun 
lækna bannar sig sjálf að svo stöddu.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg þykist kunn- 
ugur í Dalasýslu, og eins og þingmaður 
Dalamanna, og skal jeg játa að læknis um- 
dæmi það, sem hjer ræðir um að skipta, 
er stórt, en hann ofhermir þó um vegalengd- 
ina. H itt er satt, að umdæmi þetta er fólks- 
fleira en flest önnur. En það sem jeg eink- 
um hef á móti því að breyta lögum um 
læknaskípun er það, að þau eru svo ung, og 
hjer er eingöngu farið fram á að skipta einu 
umdæmi í 2. Sje slíku farið fram, þá verð- 
ur breytingin af handahófi og á það sízt

við meðan sum af þeim hjeruðum, sem þeg- 
ar eru, eru læknislaus, og eiga þó miklu 
erfiðara með að ná til læknis, en það hjerað, 
sem hjer ræðir um til síns læknis. fa ð  er 
óneitanlegt, að æskilegt væri, að mörg lækn- 
isumdæmi væru minni, og þegar þeir tímar 
koma, að öll þau umdæmi, sem nú eru skip- 
uð læknum, og sje landssjóðurinn þá svo 
staddur, að útgjöld hans verði aukin, þá álít 
jeg tíma til kominn, að endurskoða lögin 
um læknaskipunina öll. En þangað til held 
jeg bezt að fresta að skipta einu læknisum- 
dæmi í tvö umdæmi, því sú skipting hlýtur 
að vera af handa hófi í samanburði við 
önnur umdæmi.

Flutningsm aður: Út af því sem vara- 
forseti sagði, að umkvörtunin ekki hefði 
komið frá hlutaðeigandi sýslunefnd eða 
amtsráði vesturamtsins, skal jeg geta þess, 
að hún að vísu kom ekki þaðan beinlinis, en 
máli þessu var hreift á fundi í Dalasýslu, 
og þess óskað að þingmaðurinn fylgdi því 
fram. Jeg finn að það er æskilegt að fá 
meðmæli amtsráðs og sýslunefndar ef menn 
vilja fá stofnað nýtt læknahjerað, en ekki 
mun slíkt vera lögskipað skilyrði. Jeg get 
fullvissað 2. þingmann Gullbringusýslu um,
að það sem sagt hefur verið um vegalengd-
ina í Dalasýslu og erfiðleika með að ná 
lækni, er ekki ofhermt. Að öðru leyti skal 
jeg ekki elta orð hans frekar að sinni, því 
síður sem jeg varla heyrði sumt af því, er 
hann talaði. |>ingmaður Snæfellinga gat 
þess, að jeg hefði verið á öðru máli 1875 og 
þá ekki haldið því frara að Dalasýsla yrði 
læknishjerað sjer. En þetta er ekki rjett
hermt eins og sjá má af þingtíðindunum.

Hjálmur Pjetursson : f>að eru einungis 
2 ástæður sem mjer virðast geta verið á 
móti raáli þessu, fyrst og fremst, eins og 
vant er hjá oss, fjeskorturinn, og í annan 
stað skortur á læknaefnum, en allt að einu 
sýníst mjer samt sjálfsagt, að mál þetta
ætti að ganga til 2. umræðu. |>að segir sig 
sjálft að bæði örðugleikinn á því, að ná í 
Iækni og fólksfjöldinn í Dalasýslu, mæla allra 
hluta kröptuglegast með máli þessu, og á
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þetta vil jog leggja áherzluna, því það er 
hinn mesti munur, hvort hinir afskektu 
partar umdæmisins, éru fólksfáir, eða svo 
fólksríkir að hundruðum skipti; jeg vil því 
mæla fastlega með því, að málið gangi til
2 . umræðu, má þó að minnsta kosti yfirvega 
það betur og er þá tími til að fella það 
seinna.

Varaforseti (Gríraur Thomsen): J>ó það 
reyndar má ske mætti þykja kynlegt að flutn- 
ingsmaður þessa frumvarps, þingcnaður Dala- 
manna, sem er sjálfur bæði í sýslunefnd 
Dalasýslu og í amtsráði vesturumdæmisins, 
ekki skuli hafa hrieft því þar, — þá er það 
sjálfsagt æö jeg ber svo mikla virðing fyrir 
hinum svo nefndu ofrjálsu fundum» að jeg 
fyrir m itt leyti ekki vil vera því mótmæltur 
að málið gangi til 2 . umræðu.

Hjálmur Pjetursson: J>ótt það sje tekið fram 
í sveitarstjórnarlögunum, að sýslunefndir og 
amtsráð skuli hafa afskipti af heilbrigðis- 
málefnum, þá veit jeg eigi til að það sje 
f y r i r s k i p a ð  f or m,  að slík frumvörp sem 
þetta,þurfl að ganga gegn um amtsráðin, en 
sje það ekki fyrirskipað, þá er eigi rjett að 
hrinda. máli þessu af þeirri ástæðu.

Var síðan til a t k v æ ð a  gengið og með 
17 atkv. samþykkt að málið gengi til 2. 
umræðu.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 8. 
fundi, 10. júlí.

Flutningsmaður (Guðmundur Einarsson): 
Mál þetta var svo ítarlega rætt við 1. um- 
ræðu deildarinnar, svo jeg álít að þingmönn- 
um sje orðið vel ljóst, bæði hvað mælir með 
því og móti, og því álít jeg ekki ástæðu til, 
að tala frekar um það, meðan ekki koma 
nýjar mótbárur móti því.

Landshöfðinginn: Jeg vil geta þess, að 
jeg fyrir m itt leyti er ekki mótmæltur því, 
að stofnuð sjeu ný læknishjeruð, að svo 
miklu leyti sem þarf með, og ef landssjóður- 
inn getur risið undir þeim kostnaði, sem 
það hefur í för með sjer; jeg vil heldur ekki 
mæla á móti því, að í því hjeraði, sem hjer 
er um að ræða, sje þörf á læknishjálp, en

jeg vil samt taka það fram, að þar seta enn 
ekki eru liðin 4 ár síðan að tekin var fyr- 
ir skipun læknahjeraðanna yfir höfuð, og 
löggjafarvaldið þá samþykkti ný lög, sem á- 
líta verður hina mestu rjettarbót, og enn 
ekki hefur, sökum skorts á læknum, verið 
mögulegt að fullkomna þá skipun, þá verð 
jeg að álíta það ísjárvert, nú þegar að fara 
að breyta þessum lögum, því að maður 
verður að ganga út frá því sem vísu, að 
með lögunum 15. okt. 1875 sje sjeð fyrir 
læknum handa öllum þeim hjeruðum, er 
mest þurfa læknis með. Af þessum hjeruð- 
um eru, eins og jeg áður sagði, 4 enn ó- 
veitt, og það í þeim hjeruðum, þar sem 
þörfin ávallt er hin mesta, það er í Skapta- 
fellssýslu, Barðastrandarsýslu, Siglufirði og 
pingcyjarsýsíu. Jeg get þess vegna ekki 
mælt með þessu frumvarpi, þó jeg að öðru 
leyti sje málinu hlynntur, því að næstu 2 
árin er, að mínu áliti, ekki að búast við að 
fleiri útskriflst bæði af læknaskólanum 
og frá háskólanum í Kaupmannahöfn, en 
sem svarar til tölu hinna óveittu læknahjer- 
aða ( M a r g i r :  Alveg rjett!). f>ingmaður 
Eeykvíkinga sagði meðal annars við 1. um- 
ræðu þessa máls, að með því að nema stað- 
ar við þá tölu læknahjeraðanna, sem ákveð- 
in er í lög. 15. okt. 1875, væri engiu 
trygging fyrir því, að hvert læknishjerað 
fengi sinn læknir, og að þó nú fengizt 
læknir í eitthvert þeirra hjeraða, sem eru 
laus, mundi hann ekki verða kyrr, ef annað 
betra annaðhvort losnaði eða yrði stofnað- 
Jpetta er byggt á misskilningi og líklcga af 
því, að þingmaðurinn lítur fremur til þarfa 
em bæ ttism anD sins, en embættisins, en að 
mínu áliti, á hagur embættisins að sitja í 
fyrirrúmi fyrir hag embættismannsins, því 
að embættið er ekki til embættismannsins 
vegna, heldur gagnstætt.

Halldór Kr, Friðriksson. Af því lands- 
höfðinginn ávarpaði mig sjerstaklega, akal 
jeg svara honum fáum prðum. Hann sagð- 
ist vera hlynntur þessu máli, að svo miklu 
leyti sem þörf sje á lækni í þessu hjeraði, 
og fjárhagurinn þoli kostnaðinn, sem stofn-
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un embættisins hefur í för með sjer. Jeg 
er honum samdóma, að þessi skilyrði sjeu 
nauðsynleg, en þá verð jeg að spyrja: Hve 
nær er þörf? og hvað þolir fjárhagur lands- 
sjóðsins? Jeg vona, að allir þingmenn sjeu 
mjer samdóma um, að nauðsynlegt sje að sjá 
um, að allir sjúklingar geti svo sem auðið er 
fengið læknishjálp, þegar þeir þurfa, og sú 
þöifin sje einna mest, að menn deyi ekki 
sökum þess, að eigi sje auðið að ná í lækui. 
Hvað flárhaginn snertir, þá er sjálfsagt, að 
vjer verðum að haga oss eptir efnum lands- 
sjóðsins, en vjer verðum og að muna það, 
að verja fjenu fyrst til þess, sem mesta ber 
nauðsyn til. Allir, sem til þekkja, verða að 
játa, að hvergi sje brýnari þörf á læknis- 
bjálp en í Dalasýslu, eins og þingmaður 
Dalamanna hefur Jjóslega tekið fram. Jeg 
vil taka til dæmis, að sængurkona í barns- 
nauð getur með engu móti náð ílækni,þeg- 
ar hans þarf að leita til Stykkishólms 
( M a r g i r :  f>að er víða svo!). pó annars- 
staðar sje eins, þá bætir það ekkert úr í 
Dalasýslu, og það er aðgætandi, að þó vega- 
lengdin, ef til vill, víða sje eins, þá mun þó 
hvergi vera eins fjölbyggt og þar, jafnlangt 
frá lækni. Landshöfðingi talaði um, að það 
væri ísjárvert að breytalögum, sem enn ekki 
hafa staðið 4 á r ; jeg er honum samdóma, 
að svo miklu leyti, sem ekki er þörf á breyt- 
ingu; en þegar sýnt er og sannað, að þörfin 
er brýn, þá er mjer sama, hvort lögin eru 
eins, tveggja eða þrjátíu ára gömul. pað 
vita líka allir, að ef þingmaður Dalamanna 
hefði fylgt fast fram skoðun sinni 1875, þá 
hefði Dalasýsla þá þegar orðið læknishjerað 
sjer, en hann var þá of góðlyndur og eptir- 
látssamur og ljet því undan. J>ótt lögin 
15.okt. 1875 bæ ttuúrþeim  þörfum.er brýn- 
astar voru, þá vantar þó mikið á, að bætt 
sje úr öllum þörfum landsins í þessu efni, 
og mun ekki líða lengi, áður en bænir koma 
frá fleiri stöðum, sem ekkert gagn geta haft 
af þeim læknum, er þegar eru skipaðir, t. d. 
Skagaströnd, þar sem þaðan hvorki verður 
náð í lækninn í Húnavatnssýslu nje í Skaga- 
firði, ef bráða nauðsyn ber að. Jeg sagði

um daginn, að þó einhver sækti nm 
eitthver af hinum 4 óveittu embættum, 
þá mundi hann undir eins sækja þaðan, 
ef nýtt embætti yrði stofnað; þó t. d. væri 
skipaður læknir í Siglufirði, og svo yrði 
stofnað nýtt læknishjerað í Dalasýslu, þá tel 
jeg sjálfsagt, að læknirinn muni sækja frá 
Siglufiiði til Dalasýslu, ef hann hefur sótt 
um Siglufjörðinn að eins sökum þess, að 
læknisembættið í Dalasýslu var þá eigi 
stofnað, er hann sótti. Æ tla landshöfðingi 
veitti honum þá ekki Dalasýslu? J>að ímynda 
jeg mjer. (Landshöfðinginn: Nei!) Mig
fuiðar á, að landshöfðinginn skuli kveða nei 
við þessu, því að jeg er sannfærður um, að 
hann mundi veita lækninum það, sem hann 
sækti um, ef enginn annar fengist, og hefði 
heldur alls engan rjett til að neita honum.

Landshöfðinginn: Jeg skal leyfa mjer að 
svara þingmanni Eeykvíkinga með fáum 
orðum. Jeg tók það skýrt fram áðan, að 
samkvæmt lögum 15. oktbr. 1875 verður að 
álíta, að þörfin á lækni sje meiri í þeim 
hjeruðum, sem enn eru laus, en í Dalasýslu; 
þannig hef jeg orðið þess var, hvað snertir 
þingeyjarsýslu, að stungið er upp á, til þess 
að bæta úr læknaskortinum, að fela sýslu- 
nefndinni að skamta sýslunni smáskamta- 
lækna. fingmaðurinn efaðist um, að jeg í 
raun og veru mundi fylgja þeirri reglu, að 
neita lækni um nýtt embætti, þegar hann 
sækti frá læknishjeraði, er ekki mætti án 
læknis vera, en jeg fullvissa hann um, að 
þeirri reglu er fylgt opt í embættaveitingum, 
og til dæmis vil jeg geta þess, að það hefur 
komið fyrir, að læknir, sem skipaður var í 
Skaptafellssýslu, sótti um annað læknishjer- 
að, en var neitað um það, sökum þeirra 
vandræða, sem þar af hefðu hlotizt fyrir 
umdæmi hans. Jeg hef álitið og álít enn, 
eins og jeg áður sagði, að fremur beri að 
líta á hag embættisins, en mannsins, er 
því þjónar (M argir: mikið g o tt! alveg rjett!).

Flutningsmaður: Jeg vil ekki bera á móti 
því, að vegalengdin kunni að vera annars- 
staðar eins mikil til læknis, eins og í Dala- 
sýslu, en fólksQöldinn er þar svo margfalt
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meiri, eins og þingmaður Reykvíkinga tók 
fram. Úr því játað er, að nauðsyn á lækni 
sje mikil í Dalasýslu, þá finnst mjer það 
vandræðaástæða, að vilja ekki bæta úr þess- 
ari nauðsyn, fyrr en allra annara nauðsyn 
er uppfyllt. Jeg vil að endingu minnast á, 
að þingmaður Snæfellinga og þingmaður 
Reykvíkinga, hafa nú og nokkrir aðrir, þeg- 
ar mál þetta var rætt 1877, kennt mjer um 
læknisleysið í Dalasýslu, og í tilefni af því 
valið mjer ýms meir eða minna góð orð. 
petta  get jeg ekki viðurkennt, að sje satt, 
því að Alþingistíðindin 1875 bera það með 
sjer, að jeg hjelt því fram, að Dalasýsla yrði 
læknishjerað sjer, en jeg treysti mjer ekki 
til að halda því máli til kapps. Jeg álít 
óþarfa að fara fieiri orðum um málið; það 
er á valdi þingsins, hvað það gjörir við 
frumvarpið.

Þórarinn Böðvarsson: |>að segir sig
sjálft, að jeg hef enga sjerstaka ástæðu 
til að mæla móti þessu frumvarpi, en, eins 
og jeg sagði um daginn, er jeg á móti 
aílri breytingu af handa hófi á lögunum
15. okt. 1875, hvort sem um Dalasýslu 
eður annað hjerað er að ræða; það væri 
annað mál, ef lögin í heild sinni væru tek- 
in fyrir. f>ví síður get jeg stutt þetta mál, 
sem 4 læknaumdæmi eru enn læknislaus, 
sem miklu óhægra eiga með að ná í lækni 
en Dalasýsla. þingmaður Reykvíkinga tal- 
aði margt um þetta mál, og hefði það ver- 
ið vel talað, ef það hefði snert landið allt, 
en ekki Dalasýslu eina, enda ætti það bet- 
ur við t. d. þingeyjarsýslu og Skaptafells- 
sýslu, en Dalasýslu. Jeg hefði getað fallizt 
á margt, sem hann sagði, ef það hefði ekki 
auðsjáanlega verið sprottið af sjerstökum 
velvilja við Dalamenn. fa ð  er alveg satt, 
þar er mörg sængurkonan, sem ekki nær í 
lækni, en það er næsta almennt að sængur- 
konur nái ekki sjálfar í lækni, og þó jeg 
taki orð þingmannsins svo, að hann hafi 
ætlað að segja, að ekki verði náð í lækni 
fyrir hana, þá er það tilfellið með marga 
sængurkonuna í öllum læknishjeruðum lands- 
ins. J>ingmaðurinn sagði, að enginn hjer í

salnum væri eins kunnugur í þessu hjeraði 
eins og þingmaður Dalamanna, en þó jeg 
sje má ske ókunnugri en sá þingmaður, er 
jeg þó svo kunnugur, að jeg veit, að það er 
ekki satt, að ekki verði farið í einum á- 
fanga úr Ólafsdal til Stykkishólms, því að 
jeg hef sjálfur farið það í einum áfanga. 
Hvað einstakar greinar snertir, þá skal jeg 
benda á, að 2. gr. virðist ekki vel ljós; 
þar er sagt, að læknir sá, er skipaður verð- 
ur í þetta hjerað, skuli njóta sömu rjettinda 
og launa eins og fyrir er mælt í lög. 15. 
okt. 1875, en í þeim lögum minnir mig að 
fyrir sje mælt um launin ekki á eina, heldur 
á fleiri vegu. í  3. gr. stendur svo, að yfir- 
stjórn landsins skuli ákveða takmörk lækn- 
ishjeraðsins; þetta eru nymæli að fela þetta 
yfirstjórninni, án þess jeg að öðru leyti sje 
þessari ákvörðun mótmæltur.

Flutningsmaður: Jeg vil svara 2. þing- 
manni Gullbríngusýslu fáum orðum, þó jeg 
ímyndi mjer að deildin hafi vel skilið orð 
hans, og vegið ástæður hans. Orðin í 2, 
gr. eru ekki óljós, þegar lesin eru lögin 15. 
okt. 1875, því að þar er svo ákveðið, að 
læknar, er búa í kaupstað, skuli hafa 1900 
kr. í laun, en hinir 1500 kr. J>að, sem 
þingmaðurinn sagði, að hann hefði farið í 
einum áfanga frá Ólafsdal til Stykkishólms, 
þá getur það satt verið, ef hann hefur haft
2 hesta og varið má ske sólarhring til ferð- 
arinnar, og það getur ekki kallazt dagleið; 
en hvar lendir svo, þegar læknirinn er ekki 
í Stykkishólmi, heldur vestur undi Jökli? 
Annars er nóg rætt um þetta mál, og er 
það sjálfsagt orðið þingmönnum nægilega 
Ijóst.

— |>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var
1. gr. frumvarpsins felld með 12 atkv. gegn
5 , og frumvarpið allt þar með álitið fallið 
án frekari atkvæðagreiðslu.

V. SELASKOT á Breiðafirði. Laga- 
frumvarp um að nema úr lögum opið brjef
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22. marz 1855 iim bann gogn byssuskotum 
á sel á Breiðafirði. Sjá I 74.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 8. 
fundi, 10. júlí.

Flutningsmafiur (I’ órður Þórðarson): 
Jjetta opna brjef 22. marz 1855 hljóðar um 
byssuskot á sel, og miðar t,il að friða heilan 
llóa fyrir byssuskotum. J>etta er nokkuð 
sjerstaklegt, og á sjer ekki stað um neinn 
annan llóa kringum allt ísland. J>að liofur 
því þótt óeðlilegt, og hafa komið fram um- 
kvartanir um þessa friðun. fa ð  er annað 
mál, að allir eru samdóma um, að hvergi 
eigi að leyfa að skjóla nærri látrum og lögn- 
um, en þegar svona er bannað alstaðar að 
skjóta selinn, þá leiðir af þvt, að menn fara 
í kring um lögin, og bannið nær ekki til- 
gangi sinum, því að skotin eiga sjer enn
stað, og þeir menn, sem ekki eru vandaðir
í sjer, skjóta eigi síður nálægt látrum, en
annarsstaðar. Allir liljóta að sjá, hvað ó-
eðlilegt það er, að banna mönnum að skjóta 
fyrir landi sínu, eða út á fióa, því að það 
er heilmikið svæði, eins og sjá má af upp- 
drætti íslands, þar sem Jivorki eru eyjar nje 
látur, og þar sem enginn skaði væri að leyfa 
byssuskot. pess vegna er ávarp það komið 
til þingsins, sem þetta frumvarp er byggtá, 
að opið brjef 22. marz 1855 verði úr lögum 
numið, og vona jeg, að deildin láti málið 
ganga til 2. umræðu.

Þórarinn B öðvarsson : Ef mig minnir
rjett, þá hef jeg á lestrarsalnum" sjeð ávarp 
um þetta efni frá þeim fundi, sem er merki- 
legur fyrir það, að liann er frjóvsamastur 
allra funda á landinu að ávörpum og uppá- 
stungum, það er frá fórsnessfundi. pað á- 
varp, seni þetta frumvarp er byggt á, skil 
jeg þó ekki að hafi getað komið frá 
öllum fundarmönnum, þvi að jeg hef nú 
verið i þremur Jandsijórðungum, og aldrei 
lieyrt menn halda með skotum á sel, að 
minnsta kosti ekki aðra, en þá, sem ekkert 
annað hafa getað unnið, en dingla með 
byssu á bakinu óg hleypa púðri og höglum 
í sjóinn, sjálfum sjer til lítils eða einskis 
gagns, en öðrum til mikils meins. Jeg er

nokkuð kunnugur á Breiðafirði, og þar sem 
fiutningsmanni þótti það ócðlilegt, að heill 
flói er friðaður fyrir byssuskotum á sel, þá 
er það aðgætandi, að þessi flói er sjerstak- 
ur flói, þar sem hinn mikli og vissi arður er 
af uppidrápi á sel. Hverjum sem þeklíir til 
getur ekki blandast hugur um, að æskja 
þess að öll byssuskot á sel verði bönnuð, 
því að þarna má ganga að selnum og rota 
kann ske 100 seli á klukkustund ; en væru 
byssuskot leyfð, þá væri hægt að leiða rök 
að því, að arðurinn af veiðinni yrði marg- 
fallt minni og má ske enginn.

Gvðmundur Einarsson : 2. þingmaður
GullbringusýsJu hefur nú skýrt þetta mál 
nokkuð, enda er það sannarlegt vandamál, 
það er peningamál, það er atvinnumál. Af 
því jeg liygg, að margir þingmenn þekki 
ekki vel til þessa máls, þá vil jeg Jeyfa mjer 
að fara nokkrum orðum um selveiði. Sel- 
urinn er eitt hið vitrasta og varasta dýr um 
s ig ; og veiði á homim verður að fara fram 
með gætni og liægð, og forðast allt, sem 
liræðir liann; til dæmis að verði hann opt 
var við, að nót sje lileypt til botns, þá fæl- 
ist liann og leitar burtu, og því síður má 
brúka skot. Ekki má heldur veiða liann 
nema á vissum tímum. Á Breiðafirði er 
arðurinn mjög mikill, um 4000 kr. á ári 
(M argir: meiri! mciri!), og máske meiri, 
og þessi arður er svo viss, vissari en af 
kúnni í fjósinu eða ánni í kvíunum. Ef nú 
væri afnumið bannið gegn byssuskotum, þá 
væri ómögulegt að halda mönnum frá, að 
fara inn í Iátrin, og þannig trylla selinn, 
sem er elskur að sínum föstu stöðvum og 
truflast ekkert, ef hann er veiddur á vissum 
tímum og eptir vissri aðferð; en menn forð- 
ast að koma nálægt látrum og lögnum, á 
öðrum tímum, það má því nærri geta, hvaða 
skaði yrði af því, ef farið væri að 
skjóta allt í kringum látur og lagnir, því að 
þó menn nú ekki færu inn í látrin, þá þyrfti 
ekki annað en að selurinn heyrði skotin, 
og mundi hann þá fljótt fælast burt, og 
koma aldrei aptur. Eptir 3 til 4 ár væri 
alveg eyddur þessi vissi afli, sem nú fæst
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af selnum, ef leyst væri um bannið, og þar 
að auki má fullyrða, að ekki næðist nema 
'k  af því, sem skotið væri, því að jafnvel sá 
bezti skotmaður missir jafnaðarlega íieiri 
eða færri af þeim selum, er hann annað- 
hvort særir eða drepur, en klaufarnir fjöld- 
ann. Af þessum ástæðum get jeg ekki 
annað en ráðið frá því, að samþykkja þetta 
frumvarp, því að af því mundi leiða óttalegt 
tjón, og þó að það væri stundar hagur fyrir 
einstaka menn, að mega skjóta selinn, þá 
mundi ekki líða á löngu, áður öll selaveiði 
væri eyðilögð og sá mikli arður horfinn, 
sem nú er af selaveiðinni.

Tryggvi Gunnarssou: Mjer er þetta mál
svo ókunnugt, að jeg verð að óska nánari 
skýringar um ýmislegt, áður jeg greiði at- 
kvæði um það. Mjer skilst það, að ef mik- 
ill hagur er af selaveiðinni, þá sje óhentugt 
að drepa selinn með byssuskotum, því að 
það mun eins ástatt með hann, eins og ef 
farið væri að skjóta æðarfuglinn. f>að væri 
stundarhagur fyrir einstaka rnenn, en þá 
mundi fljótt eyðast arðsamari og stöðugri 
hagur fyrir öðrum. En mjer datt í hug, að 
þetta mál geti skoðazt frá annari og alrnenn- 
ari hlið. Jeg hef heyrt í mínu ungdæmi, 
að alstaðar þar sem selur sje mikill, þar 
gangi ekki fiskur, því að selurinn fæli fisk- 
inn burt, og þannig hefur reynzt á mörgum 
stöðum á landinu, að síðan selurinn var fæld- 
ur burt, hefur fiskiganga aukizt. Mjer er 
ekki kunnugt um, hvernig til hagar á Breiða- 
firði, hvort þar er ekki síldarganga eða fisks- 
áta, svo vænta megi að fiskur gangi þar 
inn. fe tta  vil jeg biðja þá þingmenn, sem 
kunnugir eru á Breiðafirði, að fræða mig um, 
því að mjer finnst það mjög áríðandi, að það 
sje vel íhugað, hvort ekki friðun á selnum 
stendur í vegi fyrir almennari og arðsamari 
veiði á Breiðafirði, það er fiskiveiði. Jeg 
hef á ferðum mínum til og frá landinu opt 
haft tal af mönnum frá Breiðafirði, og hafa 
þeir allir verið á þeirri skoðun, að fiskileys- 
ið á Breiðafirði sje selnum að kenna.

Flutningsmaður: 1. þingmaður Suður-
múlasýslu tók af mjer ómakið að svara

mörgu af því, sem haft hefur verið móti 
þessu frumvarpi. Jeg bjóst ekki við slíkum 
ræðum, eins og þingmaður Dalamanna og 2. 
þingmaður Gullbringusýslu hjeldu, því að 
hinum síðarnefnda hlýtur þó að vera kunn- 
ugt, að fiskiganga á ísafjörð hefur mjög 
aukizt síðan selur var fældur burtu og 
af fiskiveiðum er þó miklu almennara 
gagn en af selveiði. Jeg skal játa, að 
jeg er ekki vel kunnugur því, hvaða arð- 
ur er og verið liefur af selveiðinni, en það 
veit jeg að selaskotin tíðkast eins i pukri, 
þó bannið sje, og verður skaðinn þá ekki 
minni. £>að væri æskilegt að þingmaður 
Dalasýslu vildi skýra frá, hvaða arður hefur 
verið af selveiðinni á Breiðafirði fyrir 1855, 
því víst hefur hann þó talsverður verið, ef 
ekki eins mikill eða meiri en uú. pað finnst 
mjer óeðlilegt og hart, að friða selinn langt 
út á rúmsjó, því að allir vita það, að selur- 
inn er rándýr, sem eltir og fælir burt íisk 
og silung. *

Guðmundur Einarsson : J>ingmaður
Suðurmúlasýslu óskaði upplýsinga um, hvort 
selurinn mundi ekki valda því, að íiskur 
ekki gengi inn á Breiðafjörð. Jeg veit ekki 
betur en að selveiði sje nú svipuð því, sem 
var, þegar fiskur gekk inn á firði þá, sem 
inn úr Breiðafirði liggja, svo að það getur 
ekki verið selnum að kenna, þó nú sje fiski- 
laust eða fiskilítið á innfjörðum Breiða- 
Qarðar, lieldur er það af því, að fisldgöngur 
hafa hagað sjer öðruvísi en áður. J>ar að 
auki er líka fiskilítið við úteyjar fjarðarins 
t. d. Höskuldsey og Elliðaey, þó þar sje 
enginn selur. fingmaður Snæfellinga hjelt, að 
betra væri að afnema bannið mót byssu- 
skotum, til þess meirn gætu frjálslega skotið 
selina, og þyrftu ekki að gjöra það í pukri; 
en ef menn brjóta lögin og í pukri læðast inn í 
látur og lagnir, hvað mun þá verða, þegar 
leyfilegt er að skjóta selinn, og engan dul 
leggja á veiðiaðferðina nje veiðina.

Varaforseti: Jeg er ekki kunnugur á
Breiðafirði, og get því ekki haft fasta skoð- 
un á þessu máli, en jeg sje í alþingistíðind- 
unum, að þetta mál hefur verið áður á þingi
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árið 1853; þá kom fram bæn um breyting 
á veiðilögunum frá 1849, og selur ítarlega 
friðaður; flutningsmaður bænarskránnar var 
þingmaður Snæfellinga, sá sami, sem nú er 
þingmaður Barðstrendinga. Var þess getið 
í bænarskránni, að þessi bjargræðisvegur væri 
í veði, ef selur væri ekki friðaður fyrir byssu- 
skotum. Nefnd var þá sett í málið og voru 
í henni pórður Sveinbjörnsson og Olafur 
Sivertsen, prestur í Flatey. Hinn síðarnefndi 
bar það fram, að það væri hið mesta tjón 
fyrir umdæmið, ef ekki væru gefin skörp 
lög gegn byssuskotum ; reyndar komu ein- 
staka skothljóð fram móti því að fiiða selinn, 
en nefndin svaraði þeim skothljóðum þannig: 
<'Svo er komið t. a. m. á Breiðafirði, að 
merkisbændur og búmenn, góðar skyttur, 
sem áður höfðu fengizt við selaskot, hafa 
fríviljuglega hafnað öllum skotum á sel, og 
þeir, sem nú eru við þá skaðlegu iðn, eru 
helzt tómthús- og lausamenn eða og verzl- 
unarþjónar, sem liggja yfir því allan vetur- 
inn, auk þess sem gripið er til þess líka að 
sumrinu, og hafna þannig öllum öðrum at- 
höfnum». f>etta eru þeir menn, sem þing- 
maður Snæfellinga nú vill gjöra sig að 
talsmanni fyrir; það eru einmitt sömu menn- 
irnir, sem drepa æðarfuglinn, og spilla 
varpinu. 1853 fjekk málið bezta byr á 
þinginu, og afleiðingin var, að konungur gaf 
ú t opið brjef 22. marz 1855, sem menn nú 
vilja upphefja. Hvað snertir spurning 1. 
þingmanns Suðurmúlasýslu, þá er jeg ekki 
svo kunnugur á Breiðafirði, aðjeg geti bor- 
ið um, hvort selurinn spilli fiskisæld þar, 
en það veit jeg, að Breiðifjörður innarlega, 
■þar sem selur gengur, hefur aldrei verið 
talinn með fiskiplássum hjer á landi, og er 
of grunnur og straumar þar of miklir, til 
þess að fiskur að gagni geti gengið þar upp ; 
þar á móti er selveiðin þar svo mikil, að 
þingmaður Dalamanna telur arðinn af henni 
4000 kr., og ef það er rjett, sem sumir segja, 
að óhætt sje að tífalda þá tölu (Nei! það 
er ofsagt!), þá sje jeg ekki ástæðu til, að 
eyðileggja þennan arð fyrir annan óvissan.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg hef sárfáu

að bæta við orð 1. þingmanns Gullbringu- 
sýslu. f>að gleður mig að heyra, að annar 
eins maður og |><5rður Sveinbjörnsson (Arn- 
Ijótur Ólafsson: Ojæa!) og Ólafur Sivertsen 
hafa farið slíkum orðum um byssuskot á 
sel, og álít jeg málið staðfest með þeirra 
vitnisburði. Jeg hef enn fremur sjeð í 
pjóðólfi, að komið hefur fram á fundi 
Barðstrendinga sú skoðun, að byssuskot á 
sel eigi ekki að leyfast. Hvað snertir það, 
sem þingmaður Snæfellinga sagði, að fiski- 
veiðar á ísafirði hefðu aukizt, síðan selur 
var fældur burt, þá vil jeg fræða hann um 
það, að selur hefur hvorki fyrr nje síðar 
komið inn á ísafjörð, svo jeg viti til, en 
samvizka þingmanns Suðurmúlasýslu vil 
jeg hugga með því, að jeg þekki þau til- 
felli, að selur og fiskur lifi saman í sama 
firði (Arnljótur Ólafsson: f>ví trúi jeg
ekki!).

Halldúr Kr. Friðrihsson: J>að getur vel 
verið, að það gæti orðið til hags fyrir ein- 
staka menn, ef skot þessi væru leyfð, en 
jeg er hræddur um, að það yrði að eins 
s t u n d a r h a g n a ð u r ,  sem aptur af sjer 
leiddi s t ö ð u g t  t j ón .  Hjer er líka um 
fleira að ræða en selveiðina eina; því mundu 
skotin vera holl fyrir æðarvarpið? og gætu 
selaskotin sannarlega orðið til þess, að 
spillt væri bæði selalátrum og æðarvarpi, 
og tel jeg það eitthvert hið mesta tjón.

Benedikt Svcinsson : Mjer virðist eng- 
inn hafa tekið það fram, að það er mjög 
mikill munur á því, hver selurinn er. Sumt 
selakyn fælir — að sögn — allan fisk burt, 
sumt selakynið er aptur sagt meinlau&ara. 
Að öðru leyti virðast mjer umræðurnar um 
mál þetta vera orðnar nógu langar.

Friðrik Stefánsson: f>ar sem jeg hef
heyrt á umræðum um mál það, sem hjer 
liggur fyrir, að selurinn mundi spilla fiski- 
veiðinni, verð jeg að vera á móti, að sel- 
urinn sje friðaður fyrir skotum, líka er það 
fullsannað, að hann spillir laxveiði, þar 
sem hann heldur sig í árósum, og þó veiði 
og uppidráp á sel á Breiðafirði væri árlega 
4000 kr. virði, cr þess að gæta, að þess
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Biesta af því njóta einstakir mcnn, en 
fiskiveiðin er almennings gagn; líka virðist 
mjer mjög hart, að banna mönnum að 
nota það, sem nefna má almennan þjóðar- 
rjett, að veiða, ef það er hæfilega langt frá 
landi, látrum og lögnum. Jeg vil því 
að mál þetta gangi til annarar umræðu.

Halldór Kr. Friðrikssrm: Jeg held að
óþarfi sje í þessu rnáli, að gjöra mismun á 
vöðusel og öðrum selum. J>ví mjer vitan- 
lega hefur ekki vöðuselur sjezt á þessum 
hjer umræddu stöðvum í mörg ár. J>ar er 
ekki heldur um laxár að tala, er selurinn 
geti spillt veiði í við Breiðafjörð.

Grímur Thomsen (varaforseti): Mjer
er ekki meir en svo ljóst, hvort menn vilja 
gjöra mismun á farsel og landsel, og leyfa 
að skjóta annan en friða hinti.

Flutningsmaður sagði, að 1. þingmað- 
ur Gullbringusýslu hefði talað um, að það 
mundu vera tómthúsmenn og verzlunar- 
þjónar eingöngu, sem vildu fá bann það, 
sem hjer ræðir um, úr lögum numið, en 
hann gæti fullvissað hinn háttvirta þing- 
mann um, að það væru miklu fieiri, það 
væru bændur, og meira að segja, það væru 
einnig lagnaeigendur, og gæti hann því til 
sönnunar skírskotað til bænarskrár, er 
komið hefði til þingsins 1875 frá 14 lagna- 
eigendum á Bretóafirði, og hefði beiðni þess- 
ara manna mest sannfært sig um, að bannið 
mundi vera óhagkvæmt og enda til skaða. 
En það sýndist sjer, að ekkert væri á móti 
því, þó friðað væri fyrir skotum á sel 1000 
föðmum lengra frá látrum og lögnum, en 
veiðilögin gjörðu, og þvi svo fram fylgt, eða 
einhver önnur lína fengin innar á flóanum 
en frá Bjargtöngum á Öndverðarnesi, sem 
virtist vera allt of utarlega. Að menn dræpu 
æðarfugl með skotum, væri sjer með öllu 
ókunnugt, og skyldi því láta vera að svara 
því. Hann kvaðst óska, að málið fengi að 
ganga til 2. umræðu.

Porlákur Guðmundsson: Jeg álít rjett,
fremur að herða en lina bannið um sela- 
ekot á Breiðafirði; anDars stendur þetta í 
fiánu sambandi við landbúnaðarlögin, því

það heyrir til friðunar á æðarfugli og sela- 
látrum, enda vantar hjer nægar upplýsingar 
um, að opið brjef 22. marz 1855 sje skað- 
legt.

— l>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og mál- 
inu hrundið frá annari umræðu með 15atkv.
gegn 5.

VI. TVÆR VERÐLAGíiSKRÁR FYRIR 
SKAPTAFELLSSÝSLU. pingsályktunar- 
uppástunga. Sjá I  21. Rædd á 5. fundi 
neðri deildar, 7. júlí.

Flutningsmaður (Páll prestur Pálsson): 
Tildrögin til þess að uppástunga þessi nú er 
hjer fram komin eru þau, að það hafði verið 
falið oddvita sýslunefndarinnar í Skaptafells- 
sýslu á hendur, að hann hlutaðist til um 
það við umboðsstjórnina, að 2 verðlagsskrár 
yrðu gjörðar fyrir Skaptafellssýslur, önnur 
fyrir austur- og hin fyrir vestur-sýsluna. 
þetta  bjeldu menn að mundi duga, því 
Rangvellingum hafði tekizt að fá verðlags- 
skrá út af fyrir sig með sömu aðferð. Nú 
hefur það sýnt sig, að þetta dugði eigi, og 
var mjer því falið að flytja mál þetta. 
f>að er ekki í fyrsta sinni að mál þetta 
kemur fram hjer á þingi, en jeg skal þó 
leyfa mjer að leiða athygli hinnar heiðr- 
uðu þingdeildar að því, hversu nauðsyn- 
legt það er, að þessi breyting komist á. f>ó 
Austur- og Vestur-Skaptafellssýslur sjeu 
eitt lögsagnarumdæmi og liggi hvor við 
annarar hlið, eru þær þó í mörgu svo ólíkar 
að flestu leyti, að kunnugum mætti þykja 
ótrúlegt. í  annari er kaupstaður; enginn í 
hinni. Úr hinni austari kaupa Múlasýslu- 
menn stórgripi en einkum sauðflenað fyrir 
það ‘verð, er geypiverð mundi kallastí hinni 
vestari, og gjörir þetta allt það að verkum, 
að það gángverð, sem er rjett og sanngjarnt 
í hinni austari, verður langtum of hátt og 
alveg ósanngjarnt í hinni. Fyrir gjaldend- 
ur til hins opinbera, er greiða skulu eptir 
verðlagsskrá, er þetta því alveg óþolandi, því 
það er í raun og veru ekki nema að nafninu
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til, að Skaptafellsýsla sje sama lögsagnar- 
umdæmi. Jeg vona því að þessi uppástunga 
geti gengið orðalaust gegnum þingdeildina 
og treysti hinum hæstvirta landshöfðingja 
til að beina henni í sem bezt horf.

Landshöfðingi: Eins og þingmönnum
mun kunnugt, er með konungsbrjefi 16. júli 
1817 um verðlagsskrár, ákveðið að fela það 
stiptsyfirvöldunum eða amtmanni með ein- 
hverjum tilkvöddum prófasti úr amtinu, að 
semja sjerstaka verðlagsskrá í hvert skipti 
sem nauðsyn þykir til bera sökum sjerstak- 
legs verðlags í hinum ýmsu sveitum. Sam- 
kvæmt þessu liafa stiptsyfirvöldin samiðsjer- 
staka verðlagsskrá t. a.m . fyrir Rangárvalla- 
og Vestmannaeyjasýslur, og efast jeg eigi 
um, að þau mundu gjöra slíkt hið samafyrir 
Skaptafellssýslu, ef þau álitu nauðsyn til 
bera, og til að leiðbeina því máli til stipts- 
yfirvaldanna, álít jeg að hvorki þurfi meðal- 
göngu þingsins nje landshöfðingja, og verð 
því að leggja á móti því, að þcssi aðfeið sje 
við höfð.

Páll Pátsson, prestur: Einmitt þess vegna 
er mál þetta hingað komið, að jeg veit ekki 
betur en að búið sje árangurslaust að reyna 
að snúa sjer til stiptsyfirvaldanna, og ber 
jeg það traust tii hins háttvirta landshöfð- 
ingja, að hann ekki telji það eptir sjer að 
leiðbeina því á bezta hátt, fyrst ekki eru 
önnur ráð til þess, og skal jeg sjerstaklega 
taka það fram, að jeg er óviss um, að stipts- 
yfirvöldin hafi myndugleika til að gefa 2 
verðlagsskrár út fyrir sömu sýslu, þó þær 
sjeu 2 sýslufjelög.

— Var síðan gengið til a t k v æ ð a ,  og 
uppástungan samþykkt með 14 atkvæðum 
gegn 2.

VII. LAUN PÓSTMEISTARANS. 
Frumvarp til laga um breyting á launum 
íslenzkra embættismanna 15. oktbr. 1875,
12. og 14. grein. Stjórnarfrumvarp. Sjá I 
87—88.

F y r s t a u m r æ ð a í efri deild, á
3. fundi, 3. júlí.

Stefán Eirílnon  kvað málið í sjálfu 
sjer ekki umfangs mikið, en með því að það 
væri þó peninga spursmál um launahækkun, 
þætti sjer við eiga að kjósa í það 3 manna 
nefnd.

Eirikur Kúld bað forseta skjóta því til 
atkvæða þingmanna, hvort þeim þætti þörf 
á, að setja nefnd í málið; því að það væri
sín ætlun að nefndarstörf yrðu nógu mörg, 
t'inkum þegar á það væri litið, að efri deild- 
in væri svo fámenn, þó að ekki væri nefnd 
kosin í slíkt smámál.

Forseti ljet þá ganga til a t k v æ ð a,
og var málið fellt frá nefnd með 6 atkv.
gegn 3.

Var málinu svo skotið til 2. umræðu með
9 atkv. gegu 1.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 5. 
fundi, 7. júlí.

Eirikur Kúld  kvað sjer þykja mikið
spursmál, hvort laun póstmeistarans þyrftu 
hækluinar við, því að þau væru að sínu á- 
liti við hæfi, ef þess væri gætt, að póst-
meistari sá, sem nú er, hefði ýms önnur
störf á hendi, sem hann fengi laun fyrir 
sjerstaklega; en ef þcssi störf yrði frá skilin 
embætti hans, sýndist sjer aptur sanngjarnt, 
að laun hans væru hækkuð. Hvað skrif- 
stofufje snerti, þætti sjer það allt of lítið 
eins og nú stæði.

Renediht Kristjánsson  sagði að launa- 
lögin væru nú eigi eldri en frá hinu fyrsta 
löggjafarþingi, og hefði það þá verið vilji 
þingmanna, að ákveða laun embættismanna 
svo há, að þeir hefðu eigi ástæðu til að
kvarta fyrst um sinn; þingmönnum væri
kunnugt, að bæði hefðu lög þessi mætt mik- 
illi mótspyrnu jafnvel á þingi, en einkum 
meðal landsmanna, og að þingið hefði síð- 
an hrundið öllum slíkum bænum; þætti sjer 
því líklegt að á litlu stæði, hvernig þessi 
deild færi með málið, því að hann væri 
sannfærður um, að neðri deildin mundi fella 
það; en það ætti að vísu ekki að hafa áhrif
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á álit efri deildarinnar. Ef laun presta 
væru tekin til samanburðar við laun póst- 
meistarans, þá væri öllum kunnugt, að laun 
þeirra væru yfir höfuð miklu lægri, og að 
eins 2 brauð á Iandinu, sem hefðu hærri 
laun, en þeir hlytu þó að kosta engu minna 
til undirbúnings undir embætti sitt. Laun 
póstmeistarans mundu í heild sinui vera 
2500 kr., álíka og lægstu sýslumanna laun, 
en það væri þó víst, að störf þeirra væru 
margbrotnari og vandasamari en hans, og 
þar að auki þyrftu þeir að kosta miklu 
meira til undirbúnings undir embætti sitt. 
Frá þessu sjónarmiði sýndist sjer því engin 
ástæða til að hækka launin. Enn fremur 
kvaðst hann hafa heyrt, að póstmeistaiinn 
hefði á hendi ýms störf, er eigi kæmi em- 
bætti hans við, og gæfu þau af sjer 2100 
kr. auk fleiri tekjugreina, sem köstuðu tals- 
verðu af sjer (og tilgreindi hann þær), og 
ljeti þá nærri að hann hefði full 5 þúsund 
krónur í allt. f>egar nú alls þessa væri 
gætt, sæist að embætti hans væri svo hægt, 
að hann gæti haft atvinnu af öðru jafn- 
framt, og þá þætti sjer engin ástæða til að 
hækka laun hans meðan svo stæði.

Stefán Eiríksson kvað þingmann þing- 
eyinga hafa tekið af sjer ómakið, að tala 
mikið í máli þessu, enda væri þingdeildinni 
kunnugt, að hann eigi væri á þeirri skoðun 
að breyta launalögunum frá 1875. J>að 
væri hugboð sitt, að ef farið væri að breyta 
þessu, mundu koma ótal fleiri bænir um 
breytingar á launalögunum til þingsins 1881 
frá póstafgreiðslumönnum út um landið; 
bænir þær, sem fyr hefðu komið um þetta 
efni, hefðu allar verið hraktar, og væru það 
sýnar tillögur, að svo væri enn gjört, því 
að þegar öll kurl kæmu til grafar, sýndust 
sjer laun póstmeistarans nógu há eins og 
stæði, og með því það hefði verið viðkvæði 
á þingi 1875, að gera launalögin svo úr 
garði, að ekki þyrfti að fara að breyta þeim, 
þá ætti deildin og þingið að hafa sjer þetta 
hugfast, og taka ekki þessu bónakvabbi 
nema yfirgnæfandi ástæður mæltu með því, 
en eptir þeim uppíýsingum, sem lijer heföu

komið fram, væru laun þessa manns, sem 
hjer um ræddi, nægileg.

Sighvatur Arnason sagði, að þegar tal- 
að væri um laun embættismanna, vildi hann 
hafa í buga þessi orð: »verður er verka- 
raaðurinn launanna«, það er að segja, hann 
vildi láta embættismanninn hafa laun eptir 
því, hversu milcið hann ynni, t. d. sá, sem 
vinnur allan daginn, fær full daglaun, en 
hinn, sem vinnur hálfan daginn, fær hálf 
daglaun. Eptir þeim upplýsingum, sem 
fram væru komnar, væri það bert, að póst- 
meistarinn hlyti að hafa allmiklar tóm- 
stundir, því að bann gæti að öðrum kosti 
ekki við svo mörgu snúizt fyrir utan em- 
bættið, hversu mikill dugnaðarmaður sem 
hann væri; ef því gjalda skyldi laun eptir 
erfiðleikum, væri ástæðulaust að hækka laun 
hans, og sama yrði ofan á, ef laun hans 
væru borin saman við laun annara embætt* 
ismanna. Hann kvað sjer kunnugt, að laun 
póstembættismanna í Danmörku væru litlu 
hærri, en störfin miklu meiri, margbrotnari 
og tíðari, og ef nú væri litið á vorn efna- 
hag í samanburði við Danmerkur, sýndist 
sjer eigi ráðlegt, að ganga framar, heldur 
láta bæði laun og skrifstofufje sitja við 
sama, meðan störfin ykjust eigi, en ef það 
kæmi fyrir seinna meir, »þá koma dagar og 
þá koma ráð«.

Jón  Jónsson kvaðst ekki álíta að 
embættismenn ættu að gjalda þess, þó að 
þeir hefðu önnur störf á hendi, ef þeir að 
eins gegndu sómasamlega embættisskyldum 
sínqm; og hefðu margir þeir menn, er mest 
lof hefðu hlotið fyrir embættisdugnað hjer 
á landi, stundað með embætti sínu annað, 
svo sem landbúnað, sjávarútveg, o. fl.; 
þætti sjer það sómi fyrir þá, en engin 
óvirðing. f>egar laun póstmeistara hjer í 
bænum kæmi til álita, gæti varla orðið 
spurning um að fara eptir öðru en erfið- 
leikum embættis hans, og hvort embættis- 
störf hans væru sama eðlis, að það þyrfti 
sjerstakan undirbúning til þess að leysa þau 
af hendi. Hann kvaðst að vísu eigi vera 
því meðmæltur að dæma um íslensk mál,
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eptir útlendum háttum, en að því er póst- 
mál snerti, væri það þó eigi illa fallið, þar 
sem þau væru hjer öll sniðin einmitt eptir 
útlendu, einkum dönsku fyrirkomulagi; og 
gæti því verið fróðlegt til samanburðar að 
sjá, hvernig Danir álitu að launakjör póst- 
manna þyrftu að vera, nú hefði hann hjer 
fyrir sjer skrá yfir laun póstmeistara í Dan- 
mörku um íjárhagstímabilið 1873 — 74 af 
skrá þessari mætti sjá, að laun þeirra eptir 
meðaltali yrðu lítið hærri en laun póstmeist- 
arans hjer, og um 60 af hjer um bil 120 
póstmönnum er á skránni eru, hefðu jafn- 
vel minni laun en póstmeistarinn, og lægi 
það þó í augum uppi, að í landi þar sem 
margir póstar kæmu og færu á hverjnm degi, 
yrðu póstmenn að hafa langt um meira að 
starfa en póstmeistarinn í Eeykjavík gætu 
haft, meðan póstferðirnar eru eigi fleiri en 8 
á ári. í  sambandi hjer við væri ástæða til 
að bera íaun póstmeistarans saman við laun 
annara póstafgreiðanda hjer á landi, og væri 
eptirtektarvert að samkvæmt ijárlagafrum- 
varpi stjórnarinnar, væri ætlað handa 18 
póstafgreiðslumönnum til skiptingar milli 
þeirra minni upphæð en lögð er póstmeist- 
aranum einum sem laun.

Eiríkur Kúld sagði, að það væri einnig 
álit sitt, að vel ætti við að bera póstmál 
vor saman við póstmál Danmerkur, og kynni 
hann þingmanninum þakkir fyrir upplýsing- 
ar þær, er hann hefði gefið um það efni. 
Hann vildi eigi bera laun póstmeistarans 
saman við laun presta, því að hann væri 
bundinn við að vera í Reykjavík og það 
gjörði allmikinn mun ; sjer þætti eigi held- 
ur nein ástæða til að launa illa öðrum em- 
bættismönnum, þó að prestar hefðu lág laun; 
það væri sín tillaga, að launa embættis- 
mönnum vel, og heimta svo aptur mikið af 
þeim, ef nú póstmeistarinn þyrfti að hafa 
önnur aukastörf á hendi, til þess að geta 
staðið sómasamlega í stöðu sinni, þætti sjer 
nauðsynlegt að auka að minnsta kosti skrif- 
stofufje hans. Að póstafgreiðslumenn mundu 
beiðast launahækkunar, kvaðst hann eigi ótt- 
ast, því sjer fyndist þau í sjálfu sjer, að

minnsta kosti sumra hverra, allt oflág. Með 
því nú að mál þetta fengi eigi góðan byr, 
tnundi hann sætta sig við að gjöra breyt- 
ingaratkvæði við l.g r ., og setja föstulaunin 
2000 kr. t stað 2400króna, en skrifstofufje 
vildi bann með engu móti minnka.

Fo rs et i  bar því næst málið undir a t- 
kvæði ,  en fyrir því að atkvæðagreiðsla við 
1. gr. þótti óljós, var við haft nafnakall, og 
sögðu: Já :

Bergur Thorberg,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Eiríkur Kúld,
Jón Pjetursson,
Jón Hjaltalín.

Nei:
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Stefán Eiríksson,
Sighvatur Árnason.

Var 1. gr. þannig samþykkt með 6 atkv. 
móti 5.

2. gr. samþykkt með 6 atkv. móti 5. 
Málinu vísað til 3. umræðu— 6 — — 5.

J>r i ðj a  u m r æ ð a  í efri deild alþingis, 
á 7. fundi, 9. júlí.

Eiríkur Kúld  kvaðst við aðra umræðu í 
þessu máli hafa áskilið sjer að koma fram 
með breytingaratkvæði, en nú væri hann 
fallinn frá því, vegna þess, að við nákvæm- 
ari rannsókn hefði hann komizt að því, að 
þingmaður Skagfirðinga hefði glapið sjónir 
fyrir sjer í tilliti til launa póstmeistara í 
Danmörku, og væri það eindregin skoðun 
sín, að það væri að eins ókunnugleiki, sem 
valdið hefði því, að þingmaður Skaptfellinga 
hefði orðið á sama máli. J>að hefði aldrei 
verið vilji sinn, að laun póstmeistarans hjer 
væru eins há, eins og tilsvarandi laun i Dan- 
mörku, en þar sera þingmaður Skagfirðinga 
hefði við aðra umræðu gefið þá upplýsing, 
að póstmeistarar í Danmörku hefðu allmarg- 
ir minni laun, en póstmeistarinn bjer, þá 
hefði hann nú komizt að raun um, að það
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væri öldungis tilhæfulaust, því hanu hefði 
fyrir sjer launaupphæðir þeirra frá 76—77, 
og þar mætti sjá, að einir tveir hefðu 2000 
kr. laun, en allir póstmeistarar hefðu aptur 
á móti mikið skrifstofuQe. að launaupp- 
hæð sú, sem stungið er upp á í frumvarpinu, 
þætti kannske nokkuð of há, næði það þó 
engri átt, að hækka eigi launin úr því sem 
nú væru þau. Hann vildi að eins benda á 
muninn við einn póstmeistara í Danmörku 
nefnil. póstmeistarann í Óðinsey; liann 
hefði 1800 króna laun. petla gæti verið 
bending bæði fyrir þingmann Skaglirðinga 
og aðra til þess að sýna, hversu áríðandi 
það væri að sannleikanum væri fylgt ná- 
kvæmlega, þegar vitnað væri til skýrsla er- 
lendis, er þingmönnum væru ókunnar. Við- 
víkjandi því, sem einhver hefði talað um að 
póstrneistarinn hefði á hendi önnur störf, 
er hann fengi svo mikil laun fyrir, að hann 
í allt hefði há laun, vildi hann geta þess, 
að hjer mætti eigi blanda saman persón- 
unni og embættinu, það kæmi eigi embætt- 
islaununum við,þó að hinn núverandi póst- 
meistari væri svo duglegur, að hann gæti 
gegnt öðrum störfum utan hjá. Með því 
að hann nú sæi, eptir þeim byr er málið 
fengi, að hann inundi eigi koma að breyt- 
ingaratkvæði sínu, mundi hann gefa stjórn- 
arfrumvarpinu óbreyttu atkvœði sitt.

Jón  Jómson  sagði, að þingmaður Barð- 
strendinga hefði sagt, að sjer hefði glapizt 
sjón og kennt sjer um, að sannfæring hans 
hefði hringsnúizt í þessu máli, nú hefðu 
aptur einhverjir talað við þingmanninn, og 
breytt á ný sannfæringu hans, það væri því 
von að þingmaðurinn, ef hann enn einu 
sinni bugsaði sig um, gæti komizt að enn 
annari niðurstöðu um, hvað rjett væri í 
þessu máli. Hvað það snerti, að hann kall- 
aði skýrslu sína við 2. umræðu tilhæfulausa 
og rjeði sjer til að tala sannleikann, þá 
mætti hann segja honum, að hann hefði 
lært það löngu áður en hann kynntist þing- 
manninum, ogjafnan í hverjumáli leitast við 
að fylgja því, er hann vissi sannast og rjett- 
ast, rannsakað málið og reynt að komast

hjá því, að hlaupa í gönur og láta glepja 
sjón fyrir sjer. J>etta væri nauðsynlegt fyr- 
ir hvern mann, er fjalla vildi um vanda- 
mál, en hann væri hræddur um að þing- 
maður Barðstrendinga væri enn ekki kominn 
að sannleikanum í þessu ináli; hann myndi 
að vísu ekki, hvort hann hefði baft orðið 
»póstmeistari« á hinum fyrra fundi, en ef 
svo hefði verið, hefði það verið mismæli, og 
það hefði hverjum manni vorið hægt að sjá, 
sem hefði viljað kyuna sjer málið, að hann 
átti við alla póstembættisinenn í Danmörku; 
sjef fyudist lítið undir því komið, hvort 
embættismaðurinn hefði póstmeistaratign, 
eða gengi á einkennisbúningi póstmeistara, 
heldur allt undir því, hver störf hans væru 
og verkaliringur. Ef nú þingmaður Barð- 
strendinga hefði litið á skýrslu um póst- 
embættismenn í Danmöiku, hefði hann get- 
að sjeð að þeir 120 embættismenn, er hann 
hefði getið um síðast, hefðu að meðaltali 
2000 króna laun, eins og hann hefði sagt. 
Eigi dygði annað en taka tillit til annara 
póstembættismanna bjer á landi. petta 
væri einnig gjört í Danmörku, þar sem, á 
launaskrám póstmanna, póstmeistarar væru 
settir saman við aðra póstafgreiðendur; eii 
þar að auki mætti hafa hliðsjón af því, að 
eigi ætti vel við, að launa póstmeistaranum 
hjer betur en embættisbræðrum hans í rík- 
ari löndum, ein3 og í Danmörku; þingmað- 
urinn hefði nú sjálfur játað, að 4 af dönsk- 
um póstmeisturum hefðu 2000 kr. í laun, 
og þeir væru einmitt í bæjum, sem væru á 
borð við Reykjavík, og því hentastir til sam- 
anburðar, en þessir hefðu allir miklu meir 
að starfa, eins og skiljanlegt væri, þar sem 
þeir bæir stæðu í daglegu járnbrauta- og 
gufuskipasambandi við aðra bæi, og þar að 
auki gengju til ogfrá þeim fjölmargir sveita- 
póstar, svo að þar þyrfti að afgreiða 
marga pósta á hverjum degi, en hjer að eins 
póstferðir í 3 áttir 8 sinnum á ári. |>ar sem 
þingm Barðstrendinga hefði nefnt laun póst- 
meistarans í Óðinsey, þau væru þó eigi svo 
gífurlega há, sem hann hefði sagt, því hann 
hefði aldursviðbót, og þar að auki 9000 kr.
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í skrifstofufje; þetta væri eðlilegt, því að 
bærinn værí tífalt stærri en Eeykjavík, og 
eptir því meira að starfa. Ef þingmaðurinn 
vildi hugleiða þetta nákvæmlega, vonaði 
hanD, að hann mundi breyta sannfæringu 
sinni enn einu sinni, og konaast að þeirri 
niðurstöðu, að sannfæring hans hin næst 
fyrsta hefði við mest að styðjast.

Benedikl Krisljánsson,  kvaðst hafa talað 
nokkuð um mál þetta við 2. umræðu, og eigi 
ætlað sjer að tala fleira um það, en hann 
vildi að eins leiðrjetta það, er þingmaður 
Barðstrendinga hefði dróttað að sjer þeim 
misskilningi, að hann hefði blandað saman 
persónu og embætti; þetta væri eigi rjett 
leitt ú t úr orðum sínum; hann hefði að eins 
viljað sýna fram á, að hin mörgu aukastörf, 
er hinn núverandi póstmeistarí hefði á hendi 
jafnframt embætti sínu, bentu til þess, að 
embættið sjálft væri eigi svo annsamt, að 
ástæða virtist til að launa honum meir úr 
landssjóði en öðrum mönnum, er vandasam- 
ari embættum hefðu að gegna. Hann vildi 
eigi bera laun hans saman við laun danskra 
embættismanna, heldur íslenzkra; hann hefði 
áður borið þau saman við laun presta, og 
þó að hann hvorki hefði lagt nje vildi leggja 
mikla áherzlu á það, vildi hann þó taka það 
fram, þar sem sagt hefði verið, að munur 
væri á að lifa í Eeykjavík, eða uppi í sveit, 
að hann væri fyllilega sannfærður um þenn- 
an mismun, og í þessu máli kæmi hann líka 
berlega í ljós, því sjer vitanlega gætu prest- 
ar þar engin svo arðsöm störf haft á hendi 
þar, að þeir gætu aukið með þeim tekjur 
sínar, eigi að eins upp í 5000 kr., eins og 
hann hefði sagt síðast, heldur jafnvel á 6. 
þúsund, eins og póstmeistarinn í Eeykjavík 
gjörði. f a r  sem nú póstmeistarinn hofði af 
landssjóði jafnraikil laun og sýslumenn, þrátt 
fyrirþannmikla vanda og mikla undirbúnings- 
kostnað, sem embætti þeirra útheimti fram 
yfir hans, og gæti þar að auki haft svo mikil 
aukastörf, að laun hans yrðu ágæt, sýndist 
sjer öldungis ástæðulaust að hækka þau, 
meðan eins stæði og nú væri. Eæður þær, 
er þingm. Barðstrendinga hefði haldið bæði

við 2. og 3. umræðu í máli þessu, hefðueigi 
breytt skoðun sinni, og mundu eigi heldur 
breyta atkvæði sínu.

Sighvalur Árnnson, kvaðst hafa skilið 
þingm. Barðstrendinga svo, að hann beind- 
ist eigi að neinum sjerstaklega, þar sem hann 
talaði um misskilning þann, að blanda sam- 
an persónu og embætti, hann vildi að vísu 
eigi verja mörgum orðum til að afsaka sig, 
en að eins vísa á ræðu sína í fyrra fundi, 
er lægi fyrir allra augum á lestrarsalnum, 
óbreytt frá sinni hendi.

Landshöfðingi, kvaðst eigi hafa verið 
viðstaddur 2 . umræðu í máli þessu og gæti 
því eigi dæmt um þau orð þingmanna, er 
nú væri talað um raisskilning á; til skýr- 
ingar vildi hann geta þess, að í Danmörku, 
að Kaupmaunahöfn frátalinni, væru 42 póst- 
meistarar, og eins og þingmaður Skagfirð- 
inga hefði sagt, hefðu að eins 4 af þeim, er 
sætu í smákaupstöðum á borð við Eeykja- 
vík, árið 1870 haft 2000 kr. laun. En það 
væri eitt verulegt atriði að íhuga, er talað 
væri um laun embættismanna í Danmörku, 
nefnil. það, að þar er í launalögum tiltek- 
in sú launaupphæð, er þeir fá í byrjuD, 
>en sú upphæð vex með tímanum, og þann- 
ig gætu þessir 4 allir náð í 2600 k r .; þessi 
ákvörðun væri eigi í hinum íslenzku launa- 
lögum frá 15. október 1875. |>ess væri enn 
að gæta, að þó að póststörf í Danmörku 
væru meiri, sakir hinnar daglegu póstaf- 
greiðslu, væru þó embættisverk þau, er hvíldu 
á póstmeistaranum í Eeykjavík persónulegum, 
engu minni, því að dönskum póstmeisturura 
væri veitt miklu meira skrifstofufje 1200— 
2000 kr., og gætu þeirvegna þess haft hina 
nauðsynlegu aðstoðarmenn. Póstmeistarinn 
í Eeykjavík hefði á hendi alla póstmálareikn- 
inga landsins, fyrir 18 póstafgreiðslumenn 
og kvaðst hann geta frætt þingmenn á því, 
að það væri mjög erfitt starf, því að hann 
hefði sjálfur um hin fyrstu 2 ár endurskoð- 
að þennan reikning með fylgiskjölum hans. 
Aptur væri á því mikill munur í Danmörku, 
því að póstafgreiðslumenn færðu þar sjálfir 
reikninga, en hjer færðu þeir enga reikninga
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og hofðu enga ábyrgð, það gæti því eigi 
komið til mála að bera póstmeistarann sam- 
an við þá; ijettara væri að bera hann sam- 
an við aðra embættismenn hjer á landi, og 
mætti þá sjá, að einungis einn sýslumaður 
hefði lægri laun. Hann vildi því mæla fram 
með frumvarpinu, og jafnframt geta þess, 
að eins og bónarbrjef póstmeistarans um 
þetta efni, væri að nokkru leyti byggt á orð- 
um manna á síðasta þingi, eins hefði stjórn- 
in tekið sjer tilefni af hinum sömu orðum, 
til þess að leggja þetta frumvarp fyrir al-
þingi-

Jón Jónsson, kvaðst kunna landshöfð- 
ingja þakkir fyrir þær upplýsingar, er hann 
hefði gefið; hann væri honum samt ósam- 
dóma í því, að eigi gæti komið til mála, að 
bera póstmeistarann saman við póstaf- 
greiðslumenn hjer á landi; það væri reglan 
í Danmörku, að launin skyldu standa í hlut- 
falli við skrifstofustörfin, og lægi þá í aug- 
um uppi, að í nokkrum hinum fólksflestu 
póststöðum á íslandi, t. d. Akureyri, yrðu 
póststörf stundum svo mikil, að þau kæm- 
ust í nokkurn samjöfnuð við Keykjavíkur 
póststörfin; þess bæri líka að gæta, að póst- 
meistarinn þyrfti alls eigi vegna póstanna, að 
hafa mann á skrifstofunni allt á rið ; það 
væri eflaust með fram vegna hinna mörgu 
aukastarfa hans, að hann nú hefði fasta 
gkrifara, ef hann sleppti þeim, myndi hann 
eigi þurfa þess lengur, en um 16 vikna tíma, 
og þá yrði skrifstöfukostnaður þeim mun 
minni. Ef enn skyldi bera saman við póst- 
meistara og póstembættismenn í Danmörku, 
vildi hann taka það upp aptur, að Óðinsey 
gæti eigi komið til skoðunar, þar sem hún 
væri tífalt stærri en Reykjavík; til saman- 
burðar yrði því að taka þá bæi, er væru á 
stærð við Reykjavík, og taldi hann því næst 
upp nokkra bæi á þeirri stærð, og nefndi 
launaupphæð póststjóranna þar til að sýna, 
að þeir hefðu lægri laun. Landshöfðingi 
hefði sagt, að póstafgreiðendur hefðu reikn- 
ingsstörf. l>að kynni að vera, að reikningar 
þeirra væru eigi eins flóknir og margbrotnir 
og póstmeistarareikningarnir hjer, en þeir

næðu eflaust yfir talsvert stærri upphæðir. 
Hann kvaðst ætla, að mál vor mættu vera 
talsvert óbrotnari og greiðari en þau væru, 
og hann vonaði, að landshöfðingi vildi styðja 
að því að ljetta á póstembættismönnum 
landsins með því að koma til leiðar þeim 
breytingum, sem æskilegar væru í þessu til- 
liti. J>að væri sín skoðun, að launa ætti 
embættismönnum sómasamlega, og meta 
launin eptir annríki og því, hversu miklu 
þyrfti til að kosta til undirbúnings undir 
þau; nú vissu allir, að undirbúningur undir 
embætti það, er hjer væri um að ræða, væri 
mjög lítill. Prestar á lítilmótlegustu brauð- 
um landsins þyrftu að útvega sjer langt um 
kostnaðarsamari menntun og ýtarlegri en póst- 
meistari, og meðan landið væri svo fátækt, að 
það gæti eigi borið hærri laun en nú eru handa 
þessum embættismönnum, ætti ekki vel við 
að samþykkja lög eins og þau, er hjer liggja 
fyrir.

T.andshöfðinginn, kvaðst eigi vilja fara 
lengra út í málið, en að eins geta þess, að 
skrifstofugjaldsupphæðir þær, er þingmaður- 
inn hefði talið upp, væru allar of lágar, og 
mundi það koma af því, að skýrsla sú, er 
hann hefði fyrir sjer, mundi ærið gömul; 
nefndi hann þær síðan eptir skýrslu frá 1877. 
Hann vildi eigi bera laun póstmeistarans í 
Reykjavík, saman við laun þeirra í stórbæj- 
um erlendis, en ef þau væru borin saman 
við laun í smábæjum, yrði hann að halda 
því fast fram, að laun póstmeistarans í 
Reykjavík, væru langt um minui. TU þess 
að koma í veg fyrir misskilning, vildi hann 
loks geta þess, að póstafgreiðslumenn í 
Danmörku hefðu sumir reikningsfærslu, en 
sumir eigi.

Stefán Eiríksson, kvaðst mundi mæla 
fá tt; sjer hefði fundizt þingmaður Skagfirð- 
inga hefði m átt spara margt í ræðu sinni. 
Hann vildi engan samanburð við danska 
embættismenn, en ef hin umræddu laun væru 
borin saman við laun íslenskra embættis- 
manna, t. a. m. sýslumanna, þá væru þau 
nógu há. Hann vissi ekki betur en sýslu- 
mönnum og prestum væru reiknaðar allar
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anfcatekjur upp í laun sín, sama íýndist, sjer 
ætti að eiga, sjer stað með póstmeistarann. 
1875 hefði á tt að búa svo um hnútana að 
laun embættismanna yrðu nógu há, en þó 
hefði svo farið, að bæði nú og 1877 hefði 
verið farið að hringla í þeim ; í hitt eð fyrra 
hefði verið fyrir þingi, að auka laun póst- 
meistarans um 300 kr. einungis sem sluif- 
stofUfje, en nú væru launin sett upp um 
1000 kr., þetta þætti sjer ærið stökk á 2 árum, 
þó að hann væri eigi vel kunnugur sjálfum 
störfum póstmeistarans, þá heyrðist sjer þó 
á tillögum þeirra, sem til þekktu, að engin 
þörf væri honum á launaviðbót.

Eirihur Krild, kvaðst eigi vilja ferðast 
með þingmanni Skagfirðinga suður um alla 
Danmörku, því að bæöi þætti sjer það óþarft 
og eiga illa við. Landshöfðingi hefði tekið 
fram, að fyrirkomulag á embættismanna- 
launum í Danmörku væri öðruvísi en hjer, 
þar sem laun þeirra færu vaxandi í hlutfalli 
við embættisaldur þeirra, þetta væri aðalat- 
riðið, sem þingmaðurinn hefði flaskað á. 
Hann hefði sagt, að það væri óþarfi fyrir 
póstmeistarann að hafa skiifstofuþjón, nema 
um 16 vikna tíma, þetta væri óhugsandi. 
því að skrifstofuþjóflninn þyrfti að vera inn 
í skrifstörfunum, en það gæti hann ekki 
orðið allt í einu, heldur þyrfti að hafa van- 
izt við þau um nokkurn tíma. Að öðru 
leyti væri hann þingmanninum þakklátur 
fyrir það, að beint þá, er hann ætlaði sem 
harðast að hvetja orð sín, sannfærði hann 
sig sem bezb um það, að hann hefði á rjettu 
að standa.

Hvað snerti samanburðinn við sýslumenn 
hjer á landi, þá hugsaði hann, að póstmeist- 
arinn hefði fullt eins mikla peningaábyrgð 
og þeir; hann ætti að standa skil á 2—3 
hundruð þúsundum króna og sjer væri kunn- 
ug t, að hann hefði sett allhátt veð fyrir 
embætti sínu eins og sýslumenn. Yiðvíkj- 
andi samanburðinum við póstmeistara í 
Danmörku, sem þingmaður Skagfirðinga 
hefði sagt, að væru í smábæjum með 2000 
manns líkt og í Reykjavík og hefðu 2000 
króna laun, vildi bann vekja athygli manna

á því, að hann væri eigi að eins póstmeist- 
ari fyrir Reykjavík, heldur ísland allfc, eða 
70000 manna. Staða póstmeistarans væli 
eins vandasöm og ábyrgðarmikil og sýslu- 
manna. Samanburðurinn við prestana þætti 
sjer allt af óheppilegur; fyrst að það væri 
viðurkennt að prestum væri illa launað, hvort 
mætti þá eigi samt sá mannkærleiki búa 
hjá prestinum, að hann gæti vitað, að öðr- 
um embættismönnum væri launað sæmilega. 
f>ví, sem þingmaður f>ingeyinga hefði svarað 
sjer um misskilning á orðum sínum, vildi 
hann svara með því að spyrja liann, hvort 
honum þætti sanngjarnt að neita duglegum 
en illa launuðum skólakennara um viðbót, 
fyrir þá sök, að hann væri svo duglegur að 
geta kennt krökkum utan hjá, og haft 
meðfram uppeldi af því. Hjer væri einung- 
is um það að ræða, að embættið sjálft væri 
viðunanlega úr garði gjört, því að aukastörf- 
in gætu verið tekin frá embættismanninum 
þegar minnst vonum varði.

Sighvatur Árnason  kvaðst sjer í lagi 
vilja minnast á samanburðinn við aðra ís- 
lenzka embættismenn, einkum sýslumenn. 
|>að að vísu væri dýrara að lifa í kaupstöð- 
um, en til sveita, en hann vildi spyrja þing- 
mann Barðstrendinga, hvort honum væri 
eigi kunnugt, að sýslumenn í sveitum, kæm- 
nst eigi af með, að fara sjaldan eða aldrei út 
úr húsdyrum sínum, eins og póstmeistarinn; 
hann hlyti þó að vita að sýslumenn þyrftu 
mikið að ferðast og sumir með ærnum kostn- 
aði, sem þeir fengju ekkert fyrir sjerstaklega; 
það væri sín ætlun, að þessi kostnaður mundi 
fullkomlega vega móti því, hvað dýrara væri 
að lifa í Reykjavík, en til sveita. f>egar 
laun póstmeistarans væru borin saman við 
laun sýslumanna í 2. og 3. fiokki, sæist, 'að 
launamunurinn væri lítill eða enginn, og 
væri það þó alls eigi meining sín, að telja 
of lítil laun sýslumanna, surnum þættu þeim 
meir að segja óþarflega hátt launað. Hann 
vildi eigi tala fleira um það, en að eins lýsa 
yfir því, að skoðun sín væri enn með öllu 
óbreytt á þessu máli.

Forseti ljet þá genga til a t k v æ ð a  um
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frumvarpið í heild sinni og var það sam- 
þykkt með 6 atkv. gegn 5.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 10. 
fnndi, 12. jútí.

Landshöfðingi: Jeg vona, að deildin
gefi máli þessu góðan byr, bæði af því að 
frumvarp þetta er framlagt af stjórninni og 
samþykkt af efri deildinni. Jeg ætla að 
leyfa mjer að gjöra nokkrar athugasemdir 
við mál þetta. pegar frumvarp til fjárlaga 
1878—1879 var rætt, stakk jeg upp á, að 
endurgjald fyrir skrifstofukostnað handa póst- 
meistaranum væri hækkað frá 600 kr. upp í 
900kr. Framsögumaður fjárlaganefndarinnar, 
er var hinn 1. þingmaður Gullbringusýslu, 
fór þá þessum orðum um þetta efni, eins 
og lesa má í þingtíðindunum 1877, I. parti, 
bls. 133: «Um breytingaratkvæði lands- 
höfðingja við 12. gr. 3.tölul., þar sem hann 
fiefiir- stungið upp á að hækka endurgjald 
fyrir skrifstofukostnað handa póstmeistaran- 
um, er það að segja, að það mun eigi hollt, 
einmitt fyrir þennan embættismann sjálfan, 
því að á næsta þingi inun að öllum líkind- 
um verða stungið upp á að hækka laun hans; 
en vel má svo fara, að þingið veiti lionum 
því síður launabót, er hann hefur fengið við- 
bót árið áður. Jeg vil því af þessum ástæð- 
um ráða þingdeildinni frá að aðhyllast þetta 
hreytingaratkvæði". Og á 135. bls. segir 
framsögumaðurinn einnig, að «þaðyrði póst- 
meistaranum sjálfum skaði, ef hann nú fengi 
þessa viðbót, því að þá mundi hann þess 
siður fá launabót síðar». Jeg virti orð fram- 
sögumannsins svo mikils, að jeg treysti því, 
að á næsta þingi mundu laun póstmeistar- 
ans verða bætt .svo, að viðunanlegt væri.

Varaforseti: Mjer eru nauðugir 2 kostir 
sem framsögumanni Qárlagafrumvarpsins að 
svara þessari áskorun, sem eigi að eins er í 
ástæðunum fyrir stjórnarfrumvarpinu, heldur 
kemur og frá hinum hæstvirta landshöfð- 
ingja. f>ó jeg setti svo, að það hefði verið 
loforð frá minni hálfu, að greiða atkvæði 
fyrir einhverri launaupphæð handa póst- 
meistaranum á næsta þingi, þá er það alls

eigi víst, að mitt eina atkvöeði nægl; en það 
er hvorttveggja, að engin skylda væri fyrir 
mig, að safna atkvæðum manna fyrir þessu 
m áli, enda er ekki sagt, hver árangur yrði 
af því; jeg skoða þetta eigi sem loforð frá 
minni hálfu, heldur sem bending. En fyrst 
á annað borð er haft svo mikið við mig, 
að farið er að vitna í orð mín, þá furð- 
ar mig á, að stjórnin eigi vitnar til orða 
landshöfðingjans. Landshöfðinginn sagði 
á þinginu 1871 (sjá alþingistíðindi 1871
I. 327): <‘í>pgar búið er að koma þessu
nýja fyrirkomulagi á gang á póstmálunum, þá 
skal jeg játa það, sem nefndin eða meiri 
hluti hennar hefur tekið fram, að þá muni 
þessum störfum verða nægilega launað með 
600 rd. (o: 1200 kr.); en jeg skal leiða at- 
hygli þingsins að því, hvort ekki mundi 
haganlegra að útbúa póslmeistaraembættið 
svoleiðis, að vjer getum verið vissir um, að 
fá í það sem beztan og áreiðanlegastan 
mann í þau ár, sem það þarf mest við, og 
þá, þegar einhverntíma verða póstmeistara 
skipti, að taka til yfirvegunar, hvort þetta 
embætti ekki gæti sameinast einhverju öðru 
embætti í Reykjavík, og launin á þennan 
hátt orðið minni, því með þessum hætti er 
jeg fyrir m itt leyti sannfærður um, að vjer 
getum skipað þessu embætti á sem hagán- 
legastan hátt fyrir landið«. |>etta virðast 
mjer eins mikil loforð og eins góð bending, 
eins og orð mín í h itt eð fyrra. Hvernig 
fórust hinum 2. konungkjörna þingmanni 
orð árið 1871? Hann sagði (sjá alþingis- 
tíðindin 1871, I., 413.): »Mjer finnst eng-
in ástæða til að auka skrifstofufje póst- 
meistarans fram úr því, sem frumvarpið 
stingur upp á. Annars er það alveg komið 
undir því, hvernig menn líta á málið, hvort 
mönnum þykja 100 rd. nægja eða eigi«. í  
lögum 26. febr. 1872, eru laun póstmeist- 
araiis ákveðin með 700 rd. eða 1400 kr. 
Nú liðu 3 ár, þangað til launalögin 15. okt. 
1875 hækkuðu launin upp í 1700 kr., og 
skrifstofufjeð úr 200 kr. upp í 600 kr. f>að 
virðist því eptir þessu líklegt, að nú ætti 
öllu fremur að fara að lækka lauuin en
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hækka þau. Og þótt einhver loforð hafi 
verið gefin í þessu efni, þá hefur það þó 
aldrei verið meiningin, að bæði launin og 
skrifstofufjeð yrði hækkað. fe tta  virðist 
mjer vera að færa sig upp á skaptið. Sú 
8 árum síðar er beðið nm 2,400 kr. í laun 
og 900 kr. skrif'stofufje. fe tta  hef jeg tek- 
ið fram fyrir þá sök, að varlegra er fyrir 
hinn háttvirta landshöfðingja, að leggja eigi 
ofmikla áherzlu á það, sem á þingi er mælt; 
enginn hefur ábyrgð á orðum sínum á þingi, 
þegar menn eru heitir í ræðum, sem opt 
kann að verða. Jeg legg m itt loforð að 
jöfnu við orð landshöfðingja. Jeg játa það, 
að störf póstmeistarans hafa aukizt hin síð- 
ari árin; og játa það, að hann er áreiðan- 
legur og góður embættismaður, og að ástæða 
■er til, þegar tími er til kominn, að viður- 
kenna verðleika hans í verkinu. f>að er og 
aðgætandi, að póstmeistaraeinbættið er svo 
vaxið, að ávallt er hægt að hafa á hendi 
öunur störf með því, enda hefur landshöfð- 
inn sagt, að embættið væri stofnað með 
þeim fyrirvara, að það yrði ávallt sameinað 
öðrum störfum. f>essi störf eru svo arðsöm, 
að jeg er sannfærður um, að embættið er 
viðunanlegt og vel launað. En þó er jeg 
fús á, að taka aijer breytingaruppástungu 
við 2 . umræðu málsins, í þá átt, að skrif- 
stofufjeð verði hækkað upp í 1000 kr., en 
eigi bætt einum eyri við launin.

Landshöfðinginn; Jeg skal að eins geta 
þess, að þegar jeg gjörði þessa áætlun á 
þinginu 1871, þá hafði jeg enga reynslu 
fyrir mjer um það, hversu störf póstmeist- 
arans mundu aukast; en sú hefur reyndin 
á orðið, að þau hafa aukizt miklu meira en 
jeg gjörði þá ráð fyrir.

tlalldór K r. Friðrilesson: Jeg ímynda 
mjer, að deildin muni líta hlutdrægnislaust 
á mál þetta, og láti eigi neitt villa sjónir 
fyrir sjer, ef annars er ástæða til að hækka 
laun póstmeistarans. Jeg er sannfærður 
um, að deildin vill launa embættismönnum 
sómasamlega, svo þeir fái lifað sómasamlegu 
lífi. |>egar um laun póstmeistarans er að 
ræða, þá muna deildarmenn, að hann sum-

arið 1875 Qekk 300 króna launaviðbót, þ. e.
laun hans hækkuðu úr 1400 kr. upp í 1700
kr. En vjer verðum að gæta að því, að
störf hans hafa aukizt svo mjög síðan 1873,
þar sem á hann hafa hlaðizt mörg störf, er 
landshöfðinginn með engu móti þá gat sjeð 
fyrir, veldur því bæði það, að póstferðirnar 
hafa aukizt, svo og strandsiglingar Díönu; 
nú er miklu meiri bögglasending en áður 
var. Jeg vona til að deildin viðurkenni, að 
þetta sje svo mikill starfsauki, að hann ætti 
að fá einhverja viðurkenning fyrir hann 
eða einhverja hækkun launa sinna. fegar 
vjer lítum á skrifstofustörf hans, hljótum 
vjer að sjá, að eigi er hægt að komast af 
fyrir póstmeistarann, nema hann hafi fastan 
mann, því að skriptir á póststofunni eru 
talsverðar ; þessi fasti maður mun þó eigi 
gjöra sig ánægðan með minna kaup en 700 
—800 kr. Auk þessa þarf póatmeistarinn 
aukahjálp, í hvert skipti sem póstskipið 
kemur, því að menn vilja eigi gjarnan bíða 
lengi eptir brjefum sínum og sendingum, 
enda er mjer kunnugt um, að póstmeistar- 
inn hefur gjört sjer allt far um til þess að 
það verði leyst sem skjótast og bezt af 
hendi, ímynda jeg mjer, að sá kostnaður, er 
til þessara aukahjálpar gengur, muni nema 
100 krónum. |>ar að auki verður hann að 
hafa mikil hús fyrir póststofuna, og er hann 
eigi ofhaldinn, þótt leigan af þeim sje reikn- 
uð 300—400 krónur; enn fremur er ljós og 
eldiviður, og er allt það í þarfir póststjórn- 
arinnar einnar. f>að er því óhætt að segja 
að 600—700 kr. gangi í skrifstofukostnað 
hans fram yfir það, sem hann nú hefur, og 
mundi því all-sanngjarnt, þótt hann hefði 
1300 kr. í skrifstofukostnað. f>ar að auki 
verður hann að leggja í ekkjukassann.; Enn 
er það, að hann hefur mikla peningaábyrgð, 
þar 3—400,000 kr. ganga í gegn um hendur 
hans á ári og verður því að setja hátt veð. 
J>að má eigi að öllu leyti miða við póst- 
meistara í Danmörku; póstmeistarinn hjer 
hefur svo víðlent umdæmi, að enginn póst- 
meistari í Danmörku hefur neitt viðlíka um- 
dæmi; reikningar póstmeistarans hjer eru
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fjarskalega miklir og örðugir; auk þess er 
hann eigi heldur póstmeistari eingöngu, 
heldur og «Postinspekteur». Jeg get því 
eigi sjeð að launin sjeu of mikil, þótt þau 
verði 2,400 kr. f>að er því tillaga mín, að 
laun póstmeistarans verði hækkuð, eins og 
stjórnin stingur upp á, en ef þess er eigi 
kostur hjá deildinni, þá þó upp í 2000 kr., 
og að skrifstofupeningar hans verði hækk- 
aðir jafnvel upp í 1000 kr. Jeg vona að 
máli þessu verði vísað til 2. umræðu.

Varaforseti: Guð varðveiti mig fyrir vin- 
um mínum; fyrir óvinum mínum skal jeg 
gæta mín sjálfur. f>ingmaður Reykvíkinga 
gat sparað sjer athugasemdir þær, er hann 
gjörði um laun póstmeistarans. Jeg er gagn- 
kunnugur tekjum hans; jeg hef þær allar 
uppskrifaðar fyrir framan mig, raktar krónu 
fyrir krónu. |>ingmaðurinn skal eigi blekkja 
mig, þegar hann er að tala um hinn aukna 
skrifstofukostnað og húsnæði, ogeigi heldur, 
þegar hann segir, að annir póstmeistarans 
hafi aukizt við Diönu; m jerer það fullkunn- 
ugt, að hann þvert á móti hefur tekjur af 
Diönu. Húsin notar hann eigi heldur að 
eins í póststjórnarinnar þaríir, heldur og 
fyrir bókaverzlun sína og póstgufuskipin. 
Aptur á móti álít jeg það mæla mikið með 
póstmeistaranum, að hann er duglegur og 
ráðvandur embættismaður. Jeg hef eigi 
minnzt á póstmeistarana í Danmörku; jeg 
heyrði á þá minnzt annarsstaðar, og þótti 
það eiga illa við. Jeg álít það og meðmæli 
með póstmeistaranum, að hann hefur yfir- 
umsjón póstafgreiðslunnar um land allt, enda 
hefur hann og talsverða reikningsfærslu, sem 
bæði er vel og nákvæmlega af hendi leyst. 
f>ess vegna er jeg þess búinn, að koma með 
þá breytingaruppástungu í fjárlögunum, að 
skrifstofufje póstmeistarans sje aukið, og það 
jafnvel upp 1 1000 kr. Jeg álít eigi rjett, 
að nú á þessu síðasta þingi í kjörtímanum 
sje neinum launaviðbótum slegið föstum.

Porlákur Guðmundsson: Jeg verð að
segja, að mjer finnst ekki póstmeistarinn 
hafa verið lítilþægur, þegar hann bað um 
launaviðbót, og hefur stjórnin enda sjálf

fundið til þess og fært launin níður, og það 
hefði hún ekki gjört, ef hún ekki hefði haft 
vissu fyrir, að embættið væri lífvænt með 
þeim launum, er það hefur; enda er óhætt 
að fullyrða, að þurfi póstmeistarinn nú þessi 
háu laun, þá hefur hann áður verið að flosna 
upp. Jeg sting upp á að vísa frumvarpinu 
til fjárlaganefndarinnar.

Arnliótur Ólafsson: Hafi jeg slíilið vara- 
forseta rjett, þá vildi hann ekki stinga upp 
á neinni uppbót fyrir fullt og fast, heldur 
að eins fyrir næsta Qárhagstímabil. Ef nú 
svo er, þá er það ætlun hans, að lagafrum- 
varpið, sje fellt sem frumvarp, en viðbótin 
tekin upp í fjárlögin.

f>á var gengið til a t k v æ ð a  og var 
frumvarpið fellt frá 2. umræðu með 13 at- 
kvæðum gegn 2.

VIII. HREPPSHELGI. Frumvarp til 
laga um breyting á þeim ákvörðunum, sem 
gilda um að ávinna hreppshelgi. Sjá I 
83—84.

F y r s t a u m r æ ð a  í neðri deild, á 12. 
fundi, 15. júlí.

Flutningsmaður (Pórarinn Böðvarsson): 
Jeg skal fyrst og fremst leyfa mjer að geta 
þess, að þetta frumvarp er ekki frá sjálfum 
mjer, en falið mjer af fundi í kjördæmi mínu, 
og voru á þeim fundi margir, sem fást við 
sveitarmálefni. Lög þau, sem gilda um 
framfærslu, eru þannig, að maðurinn vinnur 
sjer eiginlega ekki sveit með því að vera 
hreppnum þarflegur, og styðja að gagni hans, 
heldur einungis með dvöl sinni í hreppnum. 
f>að eru til margir úrskurðir, ráðherraúr- 
skurðir, sem ekki er hægt að appellera frá, 
og skilja þeir lögin beinlínis svo, að maður- 
inn vinni sjer þar framfærslu, sem hannhef- 
ur dvalið 10 seinustu árin, án nokkurs til- 
lits til, hvort hann hafi unnið hreppnum 
gagn eða ekki. f>að er aðgætandi, að 
síðustu 10 árin, áður en maður kemst á 
sveitina, eru optast nær hin gagnslausustu 
og ónýtustu ár hans, en ef rjett væri, þá
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ætti hann þar að lenda á sveit, þar sem 
hann hefur unnið bezta liluta æíi sinn- 
ar. 'Afleiðingin af þessu hefur verið, 
eins og kunnugt er, að íjöldi manna hafa 
lent á hreppum, sem þeir aldrei hafa unnið 
neittgagn; þurrabúðarmenn hafa veriðsviptir 
leyfi til þess, að setja sig niður í hreppum, 
til þess þeir ekki yrðu þar innlyksa; hjú 
hafa verið rekin burt úr vist, og jafnvel bú- 
endur hafa verið flæmdir upp af jörð sinni, 
allt, til þess að forðast sveifarþyngsli. f>etta 
er ekki frjálslegt og ekki hafandi í lögum, 
svo menn ekki freistist til slíkra óyndisúr- 
ræða. Jeg gæti jafnvel tilfært dæmi upp á, 
að menn hafa gipt hjón, til þess að koma 
konunni á framfærsluhrepp mannsins. 
Hvernig seui á málið er litið, þá þarf það 
breytingar við. Grundvöllur sá, sem fundur- 
inn komst að, er ekki nýr, hann hefur lengst 
af gilt lijer á landi, og var fyrst af tekinn 
á þessari öld af þeirri ástæðu, sem jeg vona, 
að ekki lengur eigi sjer stað hjer á landi, 
vegna þess að opt veitti erfitt að fá það upp- 
lýst, hvar sveitarlinmrinn væri fæddur, og að 
hinu leytinu af því, að harðýðgi var beitt 
við óljettar lausakonur, að þær voru hraktar 
úr einum hreppi í annan. Ef sú regla er 
sett, að fæðingarhreppurinn skuli vera fram- 
færsluhreppur, þá er liún svo einföld, að 
engin deila getur út af henni risið; hún er 
hin bezta regla, hvort sem til þess er litið, 
að hreppsstjórnirnar gjöri allt, sem í þeirra 
valdi stendur til að sjá um, að börn verði 
svo upp alin, til sálar og líkama, aðþauekki 
verði neinum hreppi til þyngsla. Já! jeg 
vil segja, að væri þessi grundvallarregla, þá 
mundu hreppsþyngsli vera langt um minni, 
og þá væri líka sveitarstjórnunum hægt að 
vita, hve miklum þyngslum mætti búastvið, 
en eins og nú er, eru þeirn sendir ómagar 
úr öllum áttum. En hvern grundvöll, sem 
menn taka, þá vænti jeg að allir þingmenn 
játi, að mál þetta er mjög alvarlegt, og 
skiptir allra velferð. f>að er mjög talað um 
háa skatta, en það er eiginlega einungis einn 
skattur, sem er hár, það er fátækraskattur- 
inn, því að þar sem allir aðrir skattar nema

hæst 100 kr. hjá einum gjaldanda, þá er 
þessi skattur stundum svo hárað hundruðuui 
skiptir, og er sumstaðar svo hár, að menn 
jafnvel fiytja burt undan honum. Jeg vona 
deildin leyfi málinu að ganga til 2. umræðu, 
og vil jafnframt stinga upp á 5 manna 
nefnd.

Páll Pálsson, presiur: Jeg stend ekki
upp til að lýsa ánægju minni yfir þessu 
frumvarpi, því að jeg er alls ekki samdóma 
flutningsmanni um grundvallarreglu hans. 
Að öðru leyti álít jeg það heppilegt, að mál 
þetta verði tekið fyrir, því að jeg veit, að 
það er bæði þöif og almenn ósk, að reglu- 
gjörðinni um fátækraframfærslu verði breytt, 
og málinu komið í rjettara horf, því að á- 
kvarðanir þær, er nú gilda, eru mjög ó- 
heppilegar, og að því leyti sem þær valda 
misskilningiónákvæmar. Hvaðþetta frumvarp 
snertir vil jeg geta þess, að mjer finnst 
grundvöllur þess óheppilegur, þar sem bund- 
ið er við fæðingaihreppinn, en ekki farið 
eptir því, hvar maðurinn hefur mest og 
bezt unnið. Jeg vil taka til dæmis, að 
maður alist upp á sveit í fæðingarhrepp 
sínum, þar til liann er korninn að tvítugu, 
fer síðan í annan hrepp og vinnur þar 
mesta og bezta hluta æfi sinnar, þangað til 
hann er 50—60 ára, og svo, þegar hanu 
er farinn að gefast upp, þá er hann send- 
ur aptur á fæðingarhrepp sinn, sem þannig 
hefði tvöfalda byrði af honurn. Flutnings- 
maður talaði um, að gamli grundvöllurinn 
hefði verið af tekinn, af því bókfærsla presta 
var óáreiðanleg; jeg er hræddur um, að svo 
muni reynast enn í dag um bókfærslu sumra 
þessara guðsmanna. Ef nefnd verður sett 
í málið, sem mjer finnst nauðsynlegt, þá 
ætti það að vera ætlunarverk hennar að 
koma ákvörðunum í það horf, að sem 
mest trygging verði fyrir, að framfærslan 
lendi á þeim hreppi, er maðurinn hefði unn- 
ið mest gagn í.

Arnljótur Ólafsson: |>að getur vel ver- 
ið, að fátækrareglugjörð vor þurfi umbóta 
við, en það er ísjárvert að taka einungis 
eitt atriði fyrir, svo sem fæðingarhreppinn,
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og til styrks þess, hvað athugavert það er, 
vil jeg með fáeinum örðum sýna fram á, að 
framfærishreppur manns er eigi ætíð og al- 
staðar auðfundinn, þdtt fæðingarhreppurinn 
einn sje tekinn, en sleppt vinnuhreppnum. 
fað  er þá fyrst, að í 2. gr. stendur: »hver 
maður (þ. e. allir menn) skal eiga rjett til 
styrks og forsorgunar af sjóði þess hrepps, 
sem hann er fæddur í». Eptir þessu á 
hann. að eiga rjett til styrks, ef hann 
við þarf, alla æíi af fæðingarhrepp sín- 
um; en þá vil jeg spyrja, ef gipt kona 
fæðir barn á ferð, ætti þá ekki, eptir 
fyrstu málsgrein 2. gr., barnið fram að fær- 
ast á fæðingarhrepp sínum sem »hver mað- 
ur«? Jú ; en í annari málsgrein segir, að 
barnið skuli framfærast af þeim hreppi, sem 
maður móðurinnar »þá eða síðast átti lög- 
heimili". J>essi orð: «þá eða síðast» verð
jeg að skilja svo sem sagt væri: á þeim 
tíma sem barnið fæðist eða þar næst á und- 
an. pað getur þá verið spurning um 3 
hreppa, fæðingarhrepp barnsins, lögheimilis- 
hrepp mannsins á þeim degi, er barnið fæð- 
ist, og lögheimilishrepp hans, er hann átti 
þar rjett á undan. J>á getur og komiðfyrir 
það tilfelli, að gipt kona á lögheimili í öðr- 
um hrepp en maður hennar og fæði barn á 
lögheimili sínu,hvar á þá barn þeirra fram- 
færsluhrepp? Um það er ekki talað í frum- 
varpinu. Nú ef kona fæðir barn á ferðalagi, 
eða í dvöl utan síns lögheimilis, þá er einnig 
efi um hinn rjetta framfærsluhrepp, eins og 
jeg þegar gat um. J>essi mikli vafi eða enda 
ruglingur er í frumvarpinu, og kemur afþví, 
að 16 ára aldurstakmarkið í eldri lögunum 
vantar alveg í frumvarpið, svo ruglingurinn 
verður enn meiri en áður, ef þetta frum- 
varp verður að lögum. Jeg vil því mælast 
tili að flutningsmaður taki frumvarp sitt apt- 
ur, og komi með annað betra og greinilegra 
á næsta þingi, því að jeg vona, að ham- 
rngjan gefi honum og þjóð vorrí að sitja 
framvegis á þingi þessu.

Flutningmiaður : Jeg vil fyrst og fremst 
svara 1. þingmanni Norður-Múlasýsln þtí, 
að jeg mun ekki taka frumvarpið aptur, og

allra sízt mun jeg gjöra það fyrir þessa tölu 
þingmannsins, því að í henni var ekki eitt 
einasta orð af viti, heldur tómarmislukkaðar 
hártoganir. Jeg veit ekki til, að það hafi 
nokkurn tíma komið fyrir, að kona nokkurs 
manns hafi átt lögheimili í öðrum hrepp en 
maður hennar. Hinar aðrar mótbárur þing- 
mannsins skildi jeg ekki, og áð líkindum hafa 
fáir skilið þær. Hann játaði þó, að fátækra- 
löggjöfin þyrfti breytinga við, og erum vjer 
þá í því samdóma. Hvað snertir aðfinning- 
ar þingmanns Skaptfellinga, þá voruþærekki 
byggðar á verulegum rökum, því að lík 
dæmi eins og hann kom með, koma einmitt 
fyrir eptir gömlu reglugjörðinni, enda er 
reglan um fæðingarhreppinn ekki ný.

Guðmundur Ólafsson : J*ótt frumvarp
þetta sýnist einfalt og skiljanlegt, er það þó 
næsta viðsjálft, ef það yrði að lögum. 
Frumvarpið sýnir, að hinum heiðraða 
flutningsmanni þykir fátækrareglugjörðin 
ekki góð, ef hann álítnr þetta bezta kost- 
inn úr henni. Fæðingarhreppurinn hefur 
jafnan, yfir höfuð að tala, þótt neyðarúrræði 
og þetta ber fátækrareglugjörðin með sjer 
sjálf. Að fara nú og gjöra neyðarúrræði að 
almennum lögum er viðsjárvert, og mundi 
valda almennri óánægju, og slíktættu menri 
að varast, og í öllum löndurn þar sem þjóð- 
viljinn er nokkurs metinn, leitast menn við 
að sneiða hjá því að vekja alménna óánægju. 
J>að er óheppilegt að málið liggur þannig 
fyrir. Eins og það er, verður ekkert við það 
fengizt, og þó er málið það mikilsvert í 
sjálfu sjer. J>að höndlar um þann flokk bræðra 
vorra, er ratað hafa í örbyrgð og eru upp 
á aðra komnir. J>að ætti því að vera oss 
Ijúf skylda að leitast við að bjarga þeim á 
sem hagkvæmastan hátt, án þess að ýfa um 
of óhug þeirra, er bjarga eiga, en þetta er 
nú vandinn. jeg  get með engu móti fallizt 
á þetta frutnvarp, því jeg get ekki betur 
sjeð, en það ætli að innleiða hjer hjá oss 
gamalt danskt <'Stavnshánd». Annars virðist 
mjer nauðsynlegt að taka fátækrareglugjörð- 
ina frá 8. janúar til íhugunar og lagfæringar.

Flutningsmaður: Mjer þykir það bágt, að
6
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þingm. Borgfirðinga skuli vera frumvarpinu 
mótmæltur, og að hann hcldur það muni vekja 
óánægju, en það er bót í máli, að það mun 
líklega einungis verða þar sem hann þekkir til, 
en bótin er að hann þekkir ekki víða til. 
p a r sem jeg þekki til, mun það vekja á- 
nægju, því að mjer var falið það til flutn- 
ings af hjeraðsfundi. Jeg skal reyndar taka 
mjer það ljett, þó þingmenn folli málið, en 
jeg verð þó að vera á því máli, að það sje 
áríðandi fyrir velferð landsins. Grundvöll- 
urinn fyrir frumvarpinu er sá, að koma 
mönnum til að uppala börn betur, svo að 
þau verði hvorki sínum nje öðrum hreppum 
að óliði og til þyngsla, og ef það verður að 
lögum, þá er það sú sterkasta hvöt fyrir 
sveitarstjórnirnar til þess að sjá um mennt- 
iin og uppfræðing barna, í>að eru til al- 
varleg og sorgleg dæmi þess, að börn hafa 
verið svo uppalin, að þau hafa verið gjörð 
að ómögum, til þess að láta þau lenda á 
fæðingarhrepp sínum.

Páll Pálsson preslur: Flutningsmaður
hefur misskilið mig, ef hann heldur að jeg 
sje ekki meðmæltur því, að mál þetta verði 
tekið til meðferðar; jeg get reyndar ekki 
fallizt á frnmvarpið, eins og það er, en því 
má hæglega breyta, svo það verði gott.

Arnljólur Úlafsson : Jeg vil ekki þrátta 
við flutningsmann, og sízt um, hvað hann 
skilur og hvað hann ekki skilur; en jeg vil 
með fám orðum sýna, hve óeðlilegur grund- 
völlur 2. gr. er. Eptir 1. málsgrein á fæð- 
ingarhreppurinn að vera framfærslubreppur- 
inn sjerhvers manns; eptir 2. málsgrein á 
lögheimilishreppur föðursins, og eptir 3. máls- 
grein á lögheimilishreppur móðurinnar að 
vera framfærzluhreppur barnsins, en nú er 
lögheimilishreppur föður eða móður ekki 
einlægt sama sem fæðingarhreppur barns, 
og vona jeg þá að flutningsmaður skilji, að 
jeg hafði rjett fyrir mjer. Hvað afleiðing- 
arnar snertir, þá er auðsjeð, að ef menn 
eru svo sinnaðir í sveitarstjórnunum, eins 
og hann sagði, þá munu menn gjöra sjer 
allt far um að hrekja burt óljetta móður. 
Flutningsmaður trúði því ekki, að það gæti 
komið fyrir, að gipt kona ætti ekki lög-

lieimili í sama hrepp sem maður hennar; 
en þetta kom þó seinast í vetur fyrir og 
var lagt undir úrskurð norður- og austur- 
amtsins. Konan bjó á öðrum bæ en mað- 
ttr hennar, og bæirnir voru sinn i hvorum 
hreppi; amtmaður skar svo úr þessu, að 
barnið ætti fæðingarhrepp sinn, og hann 
fylgdi því, sem Scheel segir í mannrjetti 
(Personretten) sínum um þetta tilfelli, því 
að fátækralöggjöf Danmerkur er alveg eins 
og var í þessu afriði.

F lu ln in g s m a ð u r Hvort sem jeg skil eða 
ckki skil, og þó jeg ekki skilji lög eins vel 
og þingmaður Norður-Múlasýslu, og þó jeg 
hati má ske ekki lesið eins mikið i lögum, 
sem ekki koma mínu embætti við, eins og 
hann, þá verð jeg þó að segja honum það, 
að skilningur hans á lögum er mjög tor- 
skilinn öðrum og flókinn. Jeg veit ekki, 
bvort það er af misskilningi eða af mein- 
semi, sem þingmaðurinn hártogar svona 
frumvarpið, eins og hann gjörir, en mjer 
finnst það ekki eiga við. |>ar að auk er 
þetta 1. umræða, og þá á ekki við að fara 
út í einstakar greinir, enda mun þingmað- 
urinn fá tóm til þess við 2. og 3. umræðu. 
pingmaður Skaptfellinga gat sjer til, að 
bókfærsla presta mundi nú engu betri en 
fyr, en því verð jeg að mótmæla, að minnsta 
kosti, þar sem jeg þekki til. (Páll Pálsson 
kvaðst standa við það, sem hann hafði sagt).

Pórður pórðarson: Jeg skal játa því,
að ef sú ástæða, sem flutningsmaður lagði 
áherzlu á, að menntun væri nú lakari á 
börnum, sökum fátækrareglugjörðarinnar, ef 
hún væri á rökum byggð, þá væri ástæða 
til að taka reglugjörðina fyrir, en jeg held 
þetta eigi sjer ekki stað. Prestum og sveit- 
arstjórum er ekki síður annt um uppfræð- 
ing barna, sem liggja á sveit, en annara, að 
minnsta kosti, þar sem jeg þekki til. Að- 
algrundvallarreglan fyrir frumvarpinu er hið 
mesta neyðarúrræði, að byggja á fæðingar- 
hreppnum, og því vil jeg, ef ekki verður 
sett nefnd í málið, helztstinga upp á því,að 
frumvarpinu verði visað á sinn fæðingarhrepp.

I>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
frumvarpið f e 111 með 15 atkvæðum gegn 6.
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IX. TÓBAKSTOLLUR. Frumvarp til 
laga uua breyting á 1. grein í lögutu utn 
aðflutningsgjald af tóbaki, dagsettum 11. 
dag febrúarm 1878. Sjá I 124.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 12. 
fundi, 15. júlí.

FlutningsmaSur (Benedikt Sveimson): 
Frumvarp þetta fer fram á, að buit  sjeu 
numdar úr lögunum 11. febrúar 1876 hinar 
tilgreindu tóbakstegundir, sem sje «ról» og 
«rulla», með því að kaupmenn vilja ekki 
gjarna gjalda toll af fleiii tegundum en þar 
eru nefndar.

Varaforseti: Hverjar eru þær tegundirí'
Benediht Sveimson:  T. d. «Snuus» Og

«Cavendish» eru ekki nefndar þar.
Varaforseti: Ef sú skýring, er flutnings- 

maður gaf, er nægileg, þá vil jeg spyija 
landshöfðingja, sem reikningshaldara lands- 
sjóðsins, hvort kaupmenn hafl eigi viljað 
gjalda toll af tóbaki, hverju nafni sem nefn- 
ist, eða hvort sumar tegundir komist eigi 
undir 1. g re in ; sje svo, þá er sjálfsagt að 
laga þessi lög.

Landihöfðingi sagði, að hann hefði aldr- 
ei orðið var við þetta tilfelli við endur- 
skoðun landsreikninganna, og að sjer sýnd- 
ust lögin frá 11. febrúar 1876 svo yfirgrips- 
mikil, að 1. gr.næði yfir allt tóbak nema 
vindla, sern nefndirværu í 2. gr. tjeðra laga.

Benedikt Sveinsson sagði, að hann gæti 
t. a. m. tilfært það dæ m i, að faktor 
Guðjohnsen á Húsavík hefði eigi viljað 
greiða gjald af «Snuus», sem að vísu væri 
skorið neftóbak, en þó ekki «ról», sem lögin 
eingöngu nefndu; sýndi þetta, að skýrari á- 
kvarðana þyrfti t lögunum, enda væri útláta- 
lítið að orða rjett toll-lögin, og minna mætti 
það ekki vera.

Landshöfðingi  sagði, að «Snuus» yrði ekki 
undantekinn, hann væri skorið neftóbak, og 
neftóbak væri þó ekki undanskilið í greininni.

Tryggvi Gunnarsson gat þess, að er- 
lendis væri ætíð borgaður útflutningstollur 
af «Snuus» tóbaki, og hlyti því að vera rjett 
að taka eptir sömu reglu innflutningstoll hjer 
af innfluttu Snuus-tóbaki. En ef gjalda ætti

toll af allskonar tóbaki, hverju nafni sem 
nefndist, eins og breytingaratkvæðið færi 
fram á, þá mundi hætt við, að sumir sýslu- 
menn vildu fara fram á að taka toll af tóbaks- 
sósu, því að í heuni væri þó tóbak. Tóbaks- 
tollslögin væri full Ijós, og rjettast að fella 
þetta breytingaralkvæði.

Benedikt Sveinsson kvað sjer frumvarp 
þetta eigi vera neitt kappsmál, og liann 
væri að eins óánægður með að meiningin í 
lögunum, eptir sinni meiningu, skildist ekki. 
Að öðiu leyti sýndi 1. grein laga þessara sig 
sjálf, hve óheppilega hún væri orðuð.

— J>á tóku eigi fleiri til tnáls, og bar 
forseti þá undir a t k v æ ð i deildarinnar, hvort 
málið skyldi ganga til 2. umræðu og var 
það f e l l t me ð  15 atkvæðum gegn 3.

X. KIRKJUGJALD AF HÚSUM. 
Lagafrumvarp frá stjórninni. Sjá I 18—19.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 3. 
fundi, 3. júlí.

Var stungið upp á sjerstakri nefnd, en 
það fellt með öllum atkvæðum gegn 2 ; 
uppástunga um að Vísa málinu til nefndar- 
innar í málinu um skipun prestakalla og 
kirkna var felld með 11 atkvæðum gegn 9, 
en samþykkt með 18 atkvæðum að vísa mál- 
inu til 2. umræðu.

Ö n n u r .  u m r æ ð a  í neðri deild, á 4. 
fundi, 5. júlí.

1‘ órður Pórðarson: Mjer þykir 1. gr. 
nokkuð athugaverð, hvemig hún er orðuð, 
þar sem ekki eru tekin undan skattskyld- 
unni nema þau hús, er fylgja jörð, er metr 
in sje til dýrleika, og gæti það má ske skil- 
izt svo, að önnur hús á jörðunni, sem not- 
uð eru við ábúð á henni, sjeu ekki laus við 
gjald þetta, og vil jeg því áskilja mjer rjett 
til að koma með breytingaratkvæði til 3. 
umræðu um þetta efni.

— J>á var gengið til a t k v æ ð a, og fjellu 
þau þannig:

1. grein samþykkt tneð 18 atlcvæðum.
6*
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2 . grcin samþykkt í einu hljóði.

5. — ------með 20 atkvæðum.
6. — ------— 14 —
Fyrirsögnin var samþykkt án atkvæða-

greiðslu, og málinu síðan vísað til 3. um- 
ræðu í einu hljóði.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 5. 
fundi, 7. júlí.

Enginn tók til máls, og voru greidd a t- 
k v æ ð i  um frumvarpið ásamt framkomnum 
breytingaratkvæðum á þessa leið:
1. breytingaruppástúnga þingmanns Snæ- 

fellinga og 5 annara þingmanna við 1. 
gr. (sjá I  28) samþykkt með 19 atkv.

2. breytingaratkvæði þingmanns Eeykvík- 
inga og fl. við 5. gr. (sjá I 28) sam- 
þykkt í einu hljóði.

3 . frumvarpið allt með áorðnum breyting- 
um (sjá 1.73), samþykkt með 19 atkv.

4. fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu. 
Síðan var frumvarpið þannig lagað sent

efri deild.

F y r s t a  u m r æ ð a  í cfri deild, á 7. fundi,
9. júlí.

Uppástunga frá 2. þingmanni Skagfirð- 
inga (Jóni Jónssyni), um að setja nefnd í 
málið, var felld með 9 atkvæðum, og málinu 
visað til 2. umræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 9. 
fundi, ,11 . júlí.

Benedikt Kristjámson  kvaðst ckki eiga 
neitt breytingaratkvæði við frumvarp þetta, 
en verða að segja það um 1. breytingarat- 
kvæðið (sjá I 82), að það væri að eins orða- 
breyting, sem auðsjáanlega væri til bóta, 
$ama væri og að segja um önnur breyting- 
aratkvæðin (sjá I 82), að þau mættu álít- 
ast til bóta. Hann kvaðst og ætla, að frá 
neðri deildinni vantaði ákvörðun um það, 
hvaðan virðingarkostnaðinn skyldi taka; en 
hvað frumvarpið sjálft snerti, þá væri hjer 
allt annar grundvöllur en í skattalögunum;

hjer væri tekinn tollur af hverju 100 kr. 
virði, en í skattalögunum af 500 kr. virði, 
þess vegna þyrfti því, að gjöra ráð fyrir 
virðingu á húsum, sem ekki væri virt vegna 
húsaskattsins, og kveða á um það í lögum 
þessum, hver borga skyldi virðingargjörðina. 
Hann kvað sjer því þykja íhugunarvert að 
sleppa frumvarpinu óbreyttu, en á hinn bóg- 
inn ísjárvert að lengja tímann með því að 
breyta því.

Á m i l'horsteinson kvaðst skilja frum- 
varpið á annan hátt en þingmaðurinn. £að 
væri sín skoðun, að kirkjan, er tollinn fengi, 
en enginn annar, ætti eptir frumvarpinu að 
greiða kostnað þann, er af virðingunni leiddi. 
Væri því óþarft að bæta þessu við.

Eirikur Kúld  kvaðst vera þingmanni 
Jpingeyinga samdóma uin þetta efni, ef eigi 
væri að ræða um önnur hús en þau,£er toll- 
skyld væru landssjóði.

Árni Thorsteinson^ kvaðst álíta sjálfsagt, 
að kirkjan sjálf ætti að borga þennan kostn- 
að. Hann yrði ekki lagður á nokkurn ann- 
an, hvorki á skattgreiðandann, eða t. a. m. 
landssjóð, sem einnig tæki skattgjald af 
húsum.

J6n Jónsson  sagði, að sagt haíi verið,að 
breytingaruppástungur sínar við þetta frum- 
varp væru að eins orðabreytingar, en það 
væri þó eigi fullljóst um þær allat'; 1 . tölul. 
væri orðin breyting, sem kæmi í veg fyrir 
misskilning og vafa; 2. tölul. væri meira 
verður, því að það gæti hugsazt, að þeir, sem 
byggðu hús eptir að virðingargjörð væri lok- 
ið, þættust vera undanþegnir gjaldinu; það 
væri að vísu hártogun, en betra væri að 
koma í veg fyrir hana; 3. tölul, væri eigi 
orðabreyting; frumvarpið heimilaði kirkju- 
gjaldinu forgangsrjett, en eigi lögtaksrjett, en 
þingmönnum væri kunnugt, að í skattalög- 
um væri vant að taka fram lögtaksrjett; 4. 
tölul. væri augljós orðabreyting, og væri 
komin undir geðþekkni hvers eins, hann kynni 
að eins betur við, að segja «almennur» en 
«opinber». Með 5. tölulið hefðu 2 þing- 
menn mælt og vildi hann því ekki orðlengja 
ujn hann, en að eins geta þess, að sjer þætti



liann nokkurs virði, þar sem reikningsár kirkju 
fjelli saman við fardagaár,

Eirikur I\ú(d kvaðst eigi vera ánægður 
með upplýsing hins 6. konungkjörna þing- 
manns, það væri að vísu auðskilið, að kirkj- 
an borgaði virðinguna, ef hún ætti tekjurnai ; 
en ef nú ætti að virða hvert hús, sem væri 
100 kr. virði, yrði sú borgun miklu meiri 
en húsagjaldið; hann vildi því miða við þau 
hús, sem skattskyld væru landssjóði, og mundi 
hann því reyna að koma sjer saman við 
þingmann |>ingeyinga með breytingaruppá- 
stungu í þá átt.

Forseti Ijet því næst ganga til atkvæða 
eptir prentaðri atkvæðaskrá (sjá I 86), og var
1. 1. gr. frumvarpsins óbreytt samþykJit með

10 atkvæðum.
2. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar. 

Um þessa breyting var sakir óljósrar 
atkvæðagreiðslu við haft nafnakall, og 
sögðu J á :

Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

Nei:
. Bergur Thorberg,

Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Stefán Eiríksson.

Og var breytingaruppástungan þannig 
felld með 7 atkv. mót 4.

3. 2. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt í 
einu hljóði.

4. Breytingaruppástuuga Jóns Jóassonar 
felld með 8 atkv. mót 3.

5. 3. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 10 atkv.

6. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 
felld með 8 atkv. mót 3.

7. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 
felld með 7 atkv. mót 1.

8. 4. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 10 atkv.

9. Breyiíngaruppástunga Jóns Jónssönar 
felld með 7 atkv. mót 1.

10. Viðaukaatkvæði liins sama fellt með 6 
atkv. mót 2 .

11. 5. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 9 atkv.

12. 6. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 10 atkv.

13. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt í 
cinu hljóði.
Var svo frumvarpinu með samhljóða 

atkvæðum vísað til 3. umræðu.

f >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 11. 
fundi, 14. júlí.

Attgeir Einarsson kvaðst hafa ætlað, að 
einhver sjer fróðari í þessu máli, mundi 
vekja máls á breytingaruppástungunum (sjá 
I 90) við þetta mál, en með ,því hann sæi 
engan ætla að verða til þess, yrði bann að 
hefja máls á þeim. Hvað þá snerti hina 
fyrstu breyting, að miða gjaldið við 500 
króna virðingarverð í stað 100 króna, þá 
skyldi hann eigi að nein ástæða væri til 
þess; það væri kunnugt, að enginn bónda- 
fátæklingur í svéit væri sá, að hann gyldí 
eigi ljóstoll, en þó að þetta umrædda gjald 
væri svo lágt, að engúm gjaldanda munaði 
um það, þá drægi það sig þó saman, ef frá 
mörgum kæmi og væri styrkur fyrir viðtak- 
anda. Annað atriði væri það, að 3. grein 
falli burt; hann sæi eigi betur en þá yrði 
að fara að virða hús af nýju, þó að opt 
væri búið að virða þau áður, og efaðist hann 
um að það þætti gott. J>etta hvortveggja 
þætti sjer allra óskiljanlegast af öllum breyt- 
ingunum og ætlaði hann eigi að vekja máls 
á fleiru, en vonaði að nú tækju fleiri til 
máls, og sýndu álit sitt um þessar breyt- , 
ingar.

Landshöfðinginn  kvaðst ætla, að breyt- 
ingaruppástunga hinna 4 þinginanna um, 
að uudanþiggja húsagjaldi öll þau hús, er 
virðingarverð þeirra eigi næði 500 krónum, 
mundi eigi hafa .mikil áhrif; hann væri 
samdóma þingmanni Húnvetninga í því, að 
eigi væri næg ástæða til þessarar undanþágu;
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gjaldið, som um væri talað, væri að eins 5 
aurar af hundrað krdna virði, og gæti því 
eigi farið fram úr 20 aurum af þessum hús- 
um. Hann vildi því mæla móti þessari 
breytingu. Einnig væri hann þingmanni 
Húnvetninga samdóma í því, að óheppilegt 
væri að sleppa úr 3. gr„ því að þá vantaði 
í frumvarpið ákvöiðun um það, eptir hverri 
virðingargjörð skyldi fara, því að fleiri virð- 
ingargjörðir væru til, en virðingargjörð til 
að taka eptir húsaskatt, t. a. m. við veð- 
setningar og dánarbú. Ef 5. gr yrði sam- 
þykkt, sæi hann ei betur, en eptir henni og
6. gr. færi svo, að engin kirkjutíund yrði 
greidd í Reykjavík árið 1880, en það mundi 
þó vart vera tilætlun uppástungumanna. 
Hann vildi láta samþykkja þessa ákvörðun, 
eins og hún hefði komið frá neðri deildinni. 
Allt hitt væri að eins orðabreytingar, og 
hefði áður verið borið undir atkvæði og 
þætti óþarft, og væri að eins undir hverjum 
einum komið, hvort hann kynni betur við 
frumvarpið sjálft eða breytingar þær. Yfir 
höfuð vildi hann óska, áð deildin fylgdi fram 
sömu stefnu, sem við 2. umræðu, að breyta 
eigi þeim frumvörpum, er kæmu frá neðri 
deildinni, nema eitthvað verulegt þætti að 
þeim. Um lögtaksrjettinn vildi hann taka 
fram, að óþarfi væri að nefna hann í frum- 
varpinu, því að hann væri heimilaður í opnu 
brjefi frá 2. apríl 1841; vildi hann því skjóta 
því til uppástungumanna, hvort þeim litist 
eigi, að taka heim aptur breytingar sínar, 
eða þá greiða atkvæði móti þeim. Sjálfur 
mundi hann mæla móli þeim öllum.

fienedikt Kristjánsson  sagði, að með því 
að hann væri við riðinn breytingaratkvæðin, 
og þau mættu svo mikilsverðum mótmælum, 
þætti sjer ódrengilegt og bleyðuskapur, að 
taka eigi svari þeirra. fingm aður Húnvetn- 
inga hefði eigi viljað hlífa húsum, er væru 
minna virði en 500 kr„ hann mundi að vísu 
vera kunnugur bæði innheimtingu fyrir kirkj- 
ur og landssjóð, en sjer sýndist fyrir sitt 
leyti óviðurkvæmilegt, að kirkja gengi harð- 
ara en landsstjórnin að fátæklingum. Önnur 
ástæða væri sú, að engin virðingargjörð gæti 
verið ódýrari en 20 aura, og því mundi sjálft

gjaldið eigi borga virðingarlaunin, sjer sýnd- 
ist nauðsynlegt, að hús yrði að virða ár 
eptir ár, því að þau hrörnuðu; engin lög 
væru fyrir því, að hin sama virðingargjörð 
stæði við gildi óhögguð ár eptir ár. Kiik- 
jur mundu því vinna við þá ákvörðtm að 
þtirfa eigi að borga virðingarlaun fyrir þessi 
hús; þar sem haft væri móti því að fella 
burt 3. gr„ gæti hann enga ástæðu sjeð 
móti þvi; sjer þætti eðlilegast. að kirkjan 
legði sama til grundvallar fyrir tekjum sín- 
um, sem landssjóður, og lægi þá beint við, 
að kirkjugjaldið væri byggt á sömu virðing- 
argjörð, og ætlaði hann , að enginn vafi 
mundi verða á því, er til kæmi, eptir hvaða 
virðingargjörð ætti að fara; ef virdingar- 
gjörð til skattgjalds væri rjett, gæti engin 
önnur verið rjettari, því að ekkert gæti 
verið rjettara en rjett. Hvað það snerti, 
að setja fardagaár fyrir almanaksár þá 
væri það af því, að allar kirkjutekjur 
og kirkjureikningar færu eptir faidagaárum, 
og gæti hann ei skilið, hvernig Reykjavík- 
ur kirkja gæti tapað við það, því að hin 
gömlu tíundarlög mundu gilda þar til í far- 
dögum 1880. I>að er lögtaksrjettinn snerti, 
væri hann eigi alveg sannfærður um, að álit 
landshöfðingjans yrði álitið óyggjandi fyrir 
dómstólum, ef til þess kæmi. Forgöngu- 
rjettur kvæði á um rjetthæð skuldarinnar 
gagnvart öðrum skuldum ; en lögtaksrjett- 
uiinit væri rjettarmeðal, til að innheimta 
skuldina. Landshöfðinginn hefði sagt, að 
hann væri áður heimtaður fyrir kirkjugjöld 
og það væri rjett, en sjer sýndist þó vafa- 
samt, hvort sú heimild, er gefin er í opnu 
brjefi 2. apríl 1841, næði einnig til þeirra 
gjalda, er væri ákveðin með lögum, er koma 
út eptir þann tíma, og hann efaði mikillega, 
hvort hinn almenni lögtaksrjettur næði til 
þessara laga, ef hann væri eigi nefndur þar 
á nafn.

Árni Thorsteinson kvað það hafa ráðið 
mestu, er rætt var um hin nýju skattalög, 
að menn álitu almennt, að hús væru svo 
mikilsverð og arðberandi eign, að þau þyldu 
skattgjald; en fyrir sitt leyti væri hann 
enginn vinur húsaskatts eða gæti aðhyllst



47

slíka skoðun. Allt fyrir það væri þessi 
skattur svo lágur, að hann munaði engan, 
þar sem hann væri eigi nemá 5 aur. af 100 
kr. Enginn af þeim, sem um mál þetta 
hefðu sýslað, hefði sýnt fram á, að kirkjur 
þyrftu þessa skatts með, eða hver verða 
mundi upphæð skattsins, en það mætti samt 
álíta vissu fyrir að þær væru fátækar og 
synd að neyta þeim um lítilræði þetta. Á 
þetta gæti hann fallizt því fremur sem 
hann hefði þá aðalástæðu til þess, að með 
lögunum yrði einnig af numinn ójöfnuður 
sá, er gerðist í hitt eð fyrra, að Reykjavík- 
urbúar, en eigi aðrir sóknarmenn í sömu 
sókn og þeir, verða að gjalda kirkjutoll. Sjer 
þætti vænt um að þessi ójöfnuður væri af- 
numinn og sama gjald tekið alstaðar. Breyt- 
ingaruppástungurnar væru eigi svo mikils 
verðar, að ástæða væri til.að aðhyllast þær 
fremur en frumvarpið, eins og það kom frá 
neðri deildinni. Hann væri móthverfur því, 
að undanþyggja þau hús, er lægra væru 
metin, en 500 kr. |>á er ræða var um húsa- 
skattinn, hefði hann eigi viljað láta taka 
liann af verðlægri húsum, en þá hefði skatt- 
urinn verið miklu tilfinnanlegri; þessi skatt- 
ur til kirkjunnar væri svo lágur, að hann 
gæti eigi ofþyngt neinum húseiganda, en 
safnaðist þó, er saman kæmi, til kirkjunnar. 
Áður hefðu kirkjugjöld verið jöfn, og þetta 
gæti orðið til uppbótar á ljóstollinn, sem 
væri lítill í sjálfu sjer og af tómthúsmönn- 
um væri ei annað goldið en hann. Hann 
vildi halda því fram, að sem mestur jöfnuð- 
ur yrði á gjöldunum og að allir gildu sama 
gjald, en það væri því minni ósanngirni, að 
éigendur þessara húsa gildu þennan skatt ti) 
kirkju, þar sem þeir gyldu ekki til lands- 
sjóðs. Eigi kvaðst hann heldur geta skilið, 
að þessi tollur borgaði sig eigi, þar eð virð- 
ing húsanna kostaði svo mikið; það mætti 
fylgja þeirri reglu, að borga lítið fyrir virð- 
inguna, svo sem helming eða fjórða hluta 
verðs, og hann hefði fremur kosið á að 
uppástungumenn hefði farið þessu fram. 
Um 3. gr. skyldi hann fátt ræða; uppá- 
stungumenn hefðu hugsað, að með afnámi

1. gr. væri fótum kippt undan 3. gr., en 
það væri óþarfi, því hún mætti standa allt 
fyrir það. Sá þingmaður, er síðast talaði, 
hefði eigi verið ánægður með að sleppa lög- 
taksrjettinum, en landshöfðingi hefði frætt 
hann á, að hann væri áður heimilaður með 
opnu brjefi 2. apríl 1841, en ef honum nægði 
það eigi, þá gæti hann máske látið sjer 
nægja þá grundvallarreglu laganna, að lög- 
taksrjettur ætti sjer stað í öllum opinberum 
gjöldum. fessi regla væri styrkt með mörg- 
um sjerstökum lögum.

Jón Jómson, kvað sjer þybja mjög vafa- 
samt, hvort lögtaksijettur sá, er væri heim- 
ilaðúr í opnu brjefi frá 2. apr. 1841, næði 
til annara laga en þeirra, er nefnd væru í 
tilskipuninni, og það væri því hættara við, 
aðþetta væri eigiþannigskilið, sem skattalögin 
gengju ú tfrá  hinu gagnstæða; lög um húsa- 
skatt, um ábúðarskatt og um tekjuskatt til 
tóku öll bæði forgöngurjett og lögtaksrjett. 
Landshöfðingi hefði talað um hættu þá, er 
leiða mundi af því að setja fardagaár fyrir 
almanaksár; sjer sýndist hún eigi mikil, því 
að lítil líkindi væru til, að stjórnin flýtti 
sjer svo að staðfesta lög þessi, að þau hefðu 
öðlazt gildi fyrir fardaga 1880, en ef lík- 
indi þættu til þess, mætti bæta úr því með 
lítilfjöilegri viðbót í síðustu grein frumvarps- 
ins. Annars myndi þetta vera ónauðsynlegt, 
því að varla kæmi það til, að lögunum yrði 
svo flýtt; aptur gæti verið hættulegt að 
fallast ekki á breytingaruppástunguna, ef 
kirkjutíundir væru óheimtar inn um nýár
1880, því að þá væri eigi víst, hvort þær 
yrðu heimtar inn. Yfir höfuð felldi hann 
sig betur við breytingaruppástungurnar, en 
frumvarpið, eins og það kom frá neðri deild- 
inni. Sjer þætti margar ástæður mæla með 
því, að miða kirkjugjald við 500 kr. virð- 
ingarverð, eins og skattgjald til landssjóðs, 
því að, þó að gjaldið væri lágt af húsum, 
er lægra væri metin, yrði það þó þungt á 
íátæklingunum, er það bættist við önnur 
gjöld, því lítið dregur vesæling.

Benedikt Krittjám son , kvaðst vilja spyrja 
hinn 6. konungkjörna þingmann, hvernig
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gjaldið gæti orðið kirkjunni að inntekt; að 
vísu væri hann eigi kunnugur kostnaði þeira, 
er af slíkum virðingum leiddi, en þd efast 
um, að nokkur virðing gæti kostað minna 
en 20 a.; enn þá væri ei komið neitt, sem 
sannaði það, að virðingin væri ei nauðsynleg 
ár hvert.

Árni Thorsteinson kvað skoðun þing- 
mannsins rjetta, ef svo væri, að virðingin 
ætti að fram fara árlega, en það væri ekki 
sín skoðun. Eptir sínu áliti ætti ei að virða 
upp húsin nema því að eins, að þau annað- 
hvort gengju úr sjer eða fengju endurbót, er 
næmi 100 kr. Hann væri þingmanninum 
samdóma um það, að engin virðing á ein- 
stöku húsi gæti numið minna verði en 20a„ 
en þegar fleiri hús væru virt í einu, gæti 
virðingarkostnaðurinn eigi orðið svo mikiH, 
að hann ynni upp allt gjaldið.

2. þingmaður Skagfitðinga hefði spurt 
sig um, við hvaða lög að lögtaksrjetturinn 
bafi stuðzt áður e'n þessi lög komu út, en 
hann vissi ei betur, en hann hafi ætíð legið 
í grundvelli laganna, og ýmsum lagaboðum 
einstaklegs eðlis, þar á meðal um presta og 
kirkjugjold. J>au hefði verið tekin lögtaki fyrir 
1841, og gæti hann nú aptur spurt þing- 
manninn að því, eptir hverri lagaheimild 
gjöld hefði verið tekin áður, svo hann gæti 
játað því eða neitað.

E irikur Kiíld  kvað hjer vera um Htilræði 
að gjöra, og sannaðist því á kirkjunni hin 
gamla setning: «Litlu verður Vöggur feg-
inn», og að sjer sýndist frumvarp þetta 
fremur verða kirkjunni til skaða en hagn- 
aðar, þar eð hann gæti ei sjeð, að nokkur 
virðing gæti kostað minna en 20 a. Hann 
skildi ei ræðu hins 6. konungkjörna þing- 
manns, en sagði að sjer fyndist, að hin helzta 
ástæða til að aðhyllast frumvarpið, væri sú, 
að bæta úr ójöfnuði þeitn, er Eeykjavíkur- 
búar hafi orðið fyrir 1877, og sem hann 
gæti með sanni sagt, að hefði verið sprottinn 
frá neðri deildinni; að öðru leyti væri hann 
ekki á móti því, að gjöra það að viljalands-

höfðingjans að greiða ekki atkvæði í máli 
þessu, þar eð sjer væri eigi frekara um hug- 
að um það.

Sighvatur Árnason sagði, að sjer þætti 
allmikið rætt í ekki stærra máli en þessu, 
og vilja því vera fáorður. Hvað 1. tölul. 
snerti, þá væri sjer eigi annt um liann, og 
gæt* síður fallizt á hann, en frumvarpið 
sjálft. Sjer þætti eðlilegt, að af húsi, sem 
virt væri 400 kr., væri eins tollur tekinn, 
að sínu leyti eins og af húsi, sem virt væri 
500 kr., og sömuleiðis þótt það væri að eins 
metið 100 kr. Sín skoðun væri, að tollur- 
inn mundi gjöra meðtímanum meir en borga 
vitðingargjörðina, og þættist húseigandinn, 
þegar frá liði, gjalda af því um skör fram, 
mundi hann á sinn eiginn kostnað útvega 
virðingargjörð á húsinu, en sæi kirkjuhald- 
arinn aptur á móti, þegar frá liði, að húsið 
væri of lágt metið og Ijeti virða það upp, 
þá væri auðvitað, að kirkjan sjálf yrði að 
greiða þann virðingarkostnað.

Jón  Pjetursson sagði, að ef ei væri 
breytt 1. gr. þá væri 3. gr. nauðsynleg, en 
sjer þætti uppástungur hinna 4 þingmanna 
eðlilegri en frumvarpið; sjer sýndist rjett- 
ast, að landssjóðurinn og kirkjan legðu hið 
sama til grundvallar fyrir álögum sínum. 
Sjer sýndist og, að eigi ,væri til nokkurs að 
taka toll af húsum, er metin væri undic 
500 kr., þar eð það mundi eigi verða til 
neins hagnaðar fyrir kirkjuna, því virðing- 
arkostnaðurinn æti upp allan tollinn, því 
auðvitað væri að ekki mætti draga úr virð- 
ingarkostnaðinum þótt húsið, sem virt værf, 
næði ekki 500 kr. Hann vildi því greiða 
atkvæði með breytingaratkvæðinu við 1. gr„ 
og að 3. gr. fjelli burt. Enn fremur þætti 
sjer undarlegt, að nokkrum skyldi þykja 
það óhafandi, ef sett væri í frumvarpið, að 
gjald þetta skyldi hafa l ö g t a k s r j e t t ,  
sem önnur opinber gjöld, en hafa þó ekkert 
móti því, er þar stendur, að það skuli hafa 
sama f o r g ö n g u r j e t t ,  sem önnur op- 
inbor gjöld; það væri engin ástæða fremur
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til að geta hins eina, en þess annars, hvor- 
ugs þyrfti að geta, en ef annars væri getið, 
ætti og að geta hins. Hvað reikningsár 
kirkjunnar snerti, gæti það ei verið annað 
en fardagaár, því hann þekkti ekki annað 
reikningsár, er kirkjan hefði.

Stefán Eiríksson sagði, að þfð hefði 
vakað fyrir uppástungumönnunum við breyt- 
inguna á 1. gr., að ei væri tilvinnandi að 
virða þau hús, er eigi væru 500 kr. virði, 
og þess vegna hefðu þeir viljað fella burt 3. 
gr.; þeir hefðu álitið að fara mætti eptir 
virðingu á húsum til landssjóðs. Hann gæti 
frætt deildina á þvi, að skattgjaldið af Pap- 
Ó3 húsum hefði eigi nægt til að borga virð- 
inguna, og sama mundi verða tilfellið með 
virðing á húsum til þessa kirkjugjalds, að 
gjaldið ekki hrykki til að borga virðingar- 
gjörðina.

Sighvatur Árnason kvaðst mundi greiða 
atkvæði móti breytingaruppástungum þess- 
um; og það væri sín skoðun, að virðingin 
ætti að eins einu sinni fram að fara, nema 
ef gildar ástæður komi fyrir til þess að virða 
húsið á ný. p ó tt  virðingarkostnaðurinn yrði 
fyrsta kastið hærri en tollurinn, væri það 
að eins augnabliksútlát fyrir kirkjuna, en 
tollurinn kæmi í sjóð hennar árlega, og yrði 
með tímanum margfaldur við virðingarkostn- 
aðinn; hann kynni betur við sumar orða- 
breytingarnar á atkvæðaskránni en frum- 
varpið sjálft; hann vildi ekki fella 3. gr. 
frumvarpsins, þar eð hann vildi ekki sam- 
þykkja breytinguna við 1. gr,

Jón Jónsson kvaðst vilja reyna að svara 
spurningum þeim er 2 þingmenn hefðu sett 
fram ; hinn 6. konungkjörni þingmaður hefði 
spurt hvar lögtaksrjetturinn hefði verið heim- 
ilaður fyrir 1841, en þetta gæti þingmað- 
urinn sjeð af sjálfri þessari tilsldpun, sem 
vottaði til ýmsra eldri lagaboða, og væri yfir 
höfuð að talaviðurkennt af öllum lögfræðing- 
um að lögtaki yrði því að eins beitt að sjer- 
stök lagaheimild væri fyrir því. Spurningu 
hins 3. konungkjörna þingmanns um hverja

ástæðu löggjafinn gæti haft til, hjer að eins 
að nefna forgöngurjett, þegar það væri al- 
mennt, að bæði forgöngurjettur og lögtaks- 
rjettur fylgdu opinberum gjöldum, þessari 
spurningu yrði eptir rjettum hugsunarregl- 
um að eins svarað á eina leið: Ljöggjafinn 
rnun þá ætlast til, að viðkomandi gjöld hafi 
að eins forgöngurjett en ekki lögtaksrjett. 
Hinum hæstvirta landshöfðingja og þing- 
mönnum þeim, er hefðu mælt á móti þess- 
ari breytingu, mundi varla geðjast þetta 
svar, en þeir mundu eiga bágt með að kom- 
ast undan því.

Á*geir Einarsson  kvaðst ætla að þetta 
þref mundi leiða til þess, að Reykvíkingar 
mundu halda skatti sínum til næsta þings, 
þar eð fleiri kynnu að verða með því en 
móti, en sín skoðun væri, að nauðsyn væri 
á því, að koma betra skipulagi á kirkju- 
tíund þar, og óskaði að þingmenn ljetu ei 
í ljósi þá stífni, er gæti orðið því til fyrir- 
stöðu.

Landshöfðingi kvaðst vilja taka það fram, 
að óhæfa væri að sleppa 3. gr.; hann sjigði 
að ef svo færi, vantaði ákvörðun um, eptir 
hverju virðingarverðið ætti að ákveðast. Hann 
tók það upp aptur, að samkvæmt opnu brjefi 
frá 2.apr. 1841 væri lögtaksrjettur heimilaður. 
Breytingaruppástungur þingmanna væru því 
eigi nauðsynlegar, heldur óþarfar; hann ósk- 
aði þess, að deildin vildi halda þeirri reglu, 
að breyta ekki frumvörpum þeim, er frá 
neðri deildinni kæmi, nema því að eins, að 
nægar ástæður væri til þess.

Magnús Stephensen sagði, að það sann- 
aðist hjer, að enginn lifði svo öllum líkaði; 
margir hefðu fengizt við frumvarp þetta frá 
því fyrsta, bæði nefnd, stjórnin og nú neðri 
deild alþingis, en allt þetta hefði þó eigi 
nægt þessum hinum 4 þingmönnum, en þó 
væri það furðanlegast, að þeir hefðu eigi 
sjálfir getað gjört sjer til hæfis, því að í 
þingtíðindunum frá í h itt eð fyrra mætti 
finna, að þeir, nema E. Kúld, hefðu beint 
samþykkt það, er nú vilja þeir útrýma, þá



ev talað var um kii kjutíundarlög fyrir líeykja- 
vík 1878. Nú vildu þeir eigi leggja gjald á 
hús, er lægra væru metin en 500 kr., en 
þá vildu þeir það gjarna, er Reykjavík ein 
átti hlut að máli. Sama væri að segja um 
2. breytingaruppástunguna, því í nefndum 
lögum stæðu orðin: «opinberum bygging-
um». 3. greinin væri tekin næstum orð- 
rjett eptir þessum sömu lögum, og loks væri 
sama að segja um breytingaruppástunguna 
undir 4. b. og c. í>ingmaður f»ingeyinga 
hefði fært það til í móti frumvarpinu að 
vivða þyvfti öll bús, sem lægra væru metin 
en 500 krónur, þetta ætti eigi við í Reykja- 
vík, því að þar væru öll hús metin, er næðu 
100 kr. virðingarverði, heldur að eins út um 
landið, og þar væri það eigi eins mikið starf. 
Hann vildi enn taka það fram, að þó að 
lögtaksrjettur væri nefndur í skattalögunum, 
þá hefði það að eins verið gjört til fyllingar, 
en eigi af því að það þætti svo nauðsynlegt. 
Ein breytingaruppástungan þætti sjer góð 
nefnil. 5. tölul., því að sjer sýndist það vott- 
ur um iðrunarmerki og að uppástungumenn- 
irnir — að E. Kúld undanteknum — vildu 
nú gjöra yfirbót fyrir tíundarlögin frá 1878, 
með því að gefa Reykvíkinga lausa við 
kirkjugjald um eitt á r; það væri fagurt af 
þeim, og ef það gæti friðað samvizku 
þeirra, þá vildi hann fyrir sitt leyti stuðla 
að því, að þessi breytingaruppástunga fengi 
framgang.

BenediM Krist/ámson  kvað hinn 5. kon- 
ungkjörna þingmann hafa brugðið sjer um 
það, sem hann væri ekki valdur að; það 
stæði í þingtíðindunum, að hann hefði gjört 
breytingaruppástungu við lagafrumvarp þetla 
1877, að gjaldið ætti að miðast við 500 
kr. og kvaðst vera ánægður með þær tillög- 
ur sínar, en þá hefði hann og viljað láta 
lögin ná yfir allt landið.

Jón  Pjetursson sagði, að hinn 5. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði víst ekkert á móti 
því, þótt breytingaratkvæðin eigi væru tekin 
upp úr lögunum um kirkjutíundina í Reykja-

vík. þau lög falli og nú úr gildi eptir 6. gr. 
|>ótt þær væru ólíkar tíundarlögunum, væri 
þær ei óviðfolldnar þar fyrir. Hvað virðing- 
arkostnaðinn snerti, fyndist sjer engin slík 
virðingargjörð geta kostað minna eptir lög- 
gjöfinni en 4—6 kr., og af þeim væru 26 aur. 
ei lögmæt renta, þar af leiddi, að vextirnir 
af útgjöldum yrðu hærri en árstekjurnar eða 
tollurinn.

Magnús Stephensen kvaðst vilja leið- 
rjetta það, að virðingarkostnaðurinn þyrfti 
að nema 4 eða 6 kr. á hverju húsi, því að 
þegar hús voru virt í Reykjavík vegna 
kirkjutíundarlaganna frá 1878, hefðu virð- 
ingarmennirnir virt 10 — 16 hús á dag, 
og fengið fyrir það ákveðin daglaun, sem 
hvergi nærri mundu nema 1 kr. fyrir hvert 
hús, því síður 4 eða 6 kr.

Landshöfðingi sagði, að samkvæmt 3. gr. 
frumvarpsins væri að nokkru virðingargjörð- 
irnar þegar um garð gengnar, en hvað hin 
húsin snerti, þá mundi landshöfðingi sjá um, 
að virðingargjörðin á þeim yrði sem kost- 
naðarminnst.

Forseti ljet því uæst ganga til atkvæða:
1. um breytingaruppástungu við 1. grein. 

Við þcnnan tölul. ljet forseti við hafa 
nafnakall, og sögðu

»já«:
Benedikt Ivristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Stefán Eiríksson, 

unei«:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Sighvatur Árnason.

Var þannig þessi töluliður felldur með
7 atkvæðum móti 4.

2. Breytingaruppástunga við 2. gr.
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Hjer var eianig viöhaft nafnakall, og 
sögðu

»já»:
Eiríkur Kúld,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

»nei»:
Bergur Thorberg,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín.

0 g var töluliðurinn þannig samþykktur 
með 6 atkvæðum móti 5.

3. Um 3. gr. (að hún falli burt) fellt með
8 atkvæðum.

4. Við 4. gr.: a. samþykkt með 6 atkvæðum
móti 4.

b. samþykkt með 6 atkvæð- 
um.

c. samþykkt með 6 atkvæð- 
um.

5. Við 5. gr. Við þenuan tölulið var sakir 
óljósrar atkvæðagreiðslu viðhaft nafna- 
kall, og sögðu

«já»:
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen.
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,

«nei»:
Bergur Thorberg,
Árni Thorsteinson,
Jón Hjaltalín,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Var breytingaruppástungan þannig sam- 
þykkt með 6 atkvæðum gegn 5.

Síðan var frumvarpið allt með áorðnum 
breytingum (sjá I 125) samþykkt í einu

hljóði með nafnakalli, og eptir það sent 
aptur neðri deildinni.

E in  u m ræ ð a  í neðri deild, á 14. fundi, 
17. júlí.

Hjáhnur Pjetursson: Jeg vil geta þess
með tilliti til breytingaratkvæðis þess, sem 
jeg á þátt í (sjá I 139), að oss uppástungu- 
raönnum skildist öllum svo, að Reykjavíkur- 
bær muni sleppa hjá að greiða nokkuð 
kirkjugjald af húsum um eitt ár, ef frum- 
varpið væri samþykkt óbreytt, eins og það 
kom frá efri deild, en það er þó víst eigi 
meining stjórnarfrumvarpsins, eða þing- 
manna, að svo skuli vera. Jeg fyrir mitt 
Ieyti hefði helzt viljað, að 5. gr. í stjórnar- 
frumvarpinu hefði staðið óbreytt, en fyrst 
það er ekki, þá er nauðsynlegt að breyta 
þessu. Viðkunnanlegast hefði vorið, að 
lögin kæmu alstaðar í gildi 1880, en eigi 
er víst, að nægilegur undirbúningur verði 
gjörður innan þess tíma. Ef þetta breyt- 
ingaratkvæði verður samþykkt, þá geta lög- 
in náð tilgangi sínum.

Arnljólur Ólafsson: Jeg þarf ekki að
taka upp það, sem þingmaður Mýramanna 
sagði, um breytingartillogu s ín a ; báðar 
breytingartillögurnar eru byggðar á hinu 
sama. J>egar nú borin er saman 5. og 6. 
gr. frumvarpsins er auðsjáanlegt, að Reykja- 
víkurbær getur sloppið undan kirkjugjald- 
inu eitt ár. Munurinn á breytingartillög- 
unum er sá, að sú, sem jeg stend undir 
(sjá I 137), stingur upp á, að lögin verði 
gild á sama tíma um land allt, en ef 
breytingartillaga hinna verður samþykkt, þá 
verður 1. gr. ekki alveg rjett, af því þá eru 
borgaðir 5 aurar af að eins einni kirkju í 
landinu, en ekkert af hinum. J>ar að auk 
kann jeg betur við, að ein lög verði alstaðar 
lögtekin á sama tíma, heldur en þau gildi einu 
ári fyrr fyrir eina kirkju en allar hinar. 
Reykvíkingar munu heldur ekki svo smá- 
munasamir, að þeir telji eptir sjer, að 
greiða hærra gjaldið einu ári lengur, enda 
mun má ske vera þörf á fje, því að jeg hef 
heyrt, að maður nokkur, sern gott vit hefur



á byggingum, sem öllu öðru, haíi skrifað 
cigi svo fá brjef í þá átt, að viðgjöið þessi 
á kirkjunni sje ekki sem tryggust, og gæti 
þá farið svo, að nýrrar aðgjörðar þurfi bráð- 
lega við.

Ilalldór Kr. Friðriksson : f>ó jeg gjöri
stundum að gamni mínu, þá álít jeg, að 
spaug og gaman eigi ekki ávallt við á þingi. 
J>essi síðasta findni þingmannsins finnst mjer 
ekki eiga við, þar eð bæði honum og öðrum 
mun það ljóst, að það er ekki Reykjavíkur- 
bær heldur landssjóðurinn, sem á kirkjuna. 
Lögin sem samþykkt voru 27. febr. 1878 
um kirkjutíund í Reykjavík voru ósanngjörn, 
því að það var sjerstakt gjald lagt á einn 
bæ á landinu, og af því að það var lands- 
sjóðurinn en ekki Reykjavík, sem átti að 
gjöra við kirkjuna. Svo jeg snúi mjer að 
breytingartillögum þeim, sem hjer liggja 
fyrir, þá verð jeg að álíta viðkunnanlegast 
að lögin komi i gildi á sama tíma um allt 
land, og get því ekki fallizt á, að þau ein- 
ungis í Reykjavík komist á 1880, en alstað- 
ar annarstaðar eigi fyr en 1881. Enda 
þarf þess eigi, því að ef lögin veiða sam- 
þykkt í haust, þá er nægur tími til að virða 
húsin til fardaga 1880, þar eð þau munu 
flest áður virt til skatts til landssjóðs. Að 
því er snertir breyting hinna 7 þingmanna, að
6. gr. falli burt, þá get jeg ekki sjeð að hún 
geti staðist, því að gömlu Iögin standa þá 
óhögguð eptir sem áður, og koma í mótsögn 
við 1. grein þessara laga. fa ð  er alveg 
nauðsynlegt að taka fram, að lög 27. febr. 
1878 sjeu úr gildi numin, og þess vegna, 
mun jeg heldur fallast á breytingaratkvæði 
hinna 6 í þeirri von, að efri deildin kyppi 
málinu í lag, svo að lögin komist á sama 
tíma í gildi um allt land.

Arnljótur Ólnfsson: J>etta er víst mis-
skilningur af þingmanni Reykvíkinga. Ef 
vjer tökum 5. gr. frumvarpsins, þá hljóðar 
hún svo: »gjald eptir þessum lögum skal í 
íysrta sinni heimta saman á fardagaárinu 
1880—81«. Með öðrum orðum sagt, gjaldið 
er lagt á menn fyr eða síðar fardagaárið 
1880—81, en gjalddaginn er fyrst í fardög-

um 1881, þess vegna komast lögin fyrst 
fyllilega til framkvæmdar í gjalddaga 1881. 
í  breytingartillögu vorri stendur: «í fardög- 
um 1881», það er, að gjaldið skuli fyrst 
heimta saman í fardögum 1881. Bæði 5. 
gr. frumvarpsins og breytingartillaga vor fer 
því fram á sarna. Vjer viljum fella 6. gr. 
í burtu einungis af því, að vjer viljum ekki 
nema gömlu lögin úr gildi, áður en hinnýju 
komast á, en það er sjálfsagt, að þegar nýju 
Iögin ganga í garð, þá ganga hin eldri sjálf- 
krafa úr garði, og þá er hætt að krefja gjaldið 
eptir þeim.

Halldór Kr. Friðrikason: Jeg get ekki
fundið betur, en að rjett sje að taka fram í 
frumvarpinu, að hin eldri lög um kirkju- 
tíund í Reykjavíkurbæ sjeu úr gildi numin 
frá þeim tíma, að þessi komast í gildi.

Vamforseti: Jeg held að hjer eigi sjer 
nokkur misskilningur stað, milli þingmanns 
Reykvíkinga, og l.þingmanns Norður-Múla- 
sýslu. Lögin 27. febr. 1878 eru þegar búin 
að gilda eitt ár, og því er sjálfsagt komið 
langt með að heimta inn eptir þeim. En 
þessi lög verða má ske ekki samþykkt fyr 
en 1880, eins og opt ber við, og þá er hætt 
við, ef frumvarpið er orðað, eins og það 
kom fiá efri deild, að Reykvíkingar sleppi 
eitt ár við gjaldið, en það er óviðkunnan- 
legt, að slíkt millibil verði milli laga, og því 
virtist oss rjettast að lög þessi ekki kæmust 
á fyr en 1881. Að hin lögin sjeu numin 
úr gildi, þegar þessi komast á, þarf ekki að 
taka fram, því það er sjálfsagt. Ef hin 
uppástungan verður samþykkt, komast lögin 
ekki alstaðar í gildi á sama tíma, en held- 
ur en, að hvorug breytingartillagan verði 
samþykkt, álít jeg rjettara að fella lögin.

Síðan voru greidd a tk v æ ð i  um málið.
1. liður i breytingartillögu Arnljóts Ólafs- 

lafssonar og 6 þingmanna annara (sjá 1 137) 
var samþykktur með 12 atkvæðum gegn 1.

2. liður í sömu breytingartillögu, sam- 
þykktur með 15 atkvæðum.

par með var sjálifallið breytirigaratkvæði 
Hjálms Pjeturssonar og 5 þingmanna annara 
(sjá I 139).
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Síðan var frumvarpið allt með áorðnum 
breytingum (sjá I 142), samþykkt með 20 
atkvæðum, og sent aptur efri deild.

E in  u m ræ ð a  í efri deild, á 16. fundi, 
19. júlí.

Benedikt Kristjánsson sagði, að hjer væri 
eigi um neinar breytingar að ræða, þær ættu 
sjer eigi stað nema í 6. gr., sem væri felld 
ú r ; breytingin á 5. gr. væri engin efnis- 
breyting. Hann hefði eigi betra minni, en 
að lögfróður maður í deildinni hefði látið 
það álit í Ijós að það væri lögum samkvæmt, 
að hin nú gildandi lög fjelli úr gildi, þegar 
hin nýju lög væru staðfest; Reykvíkingar 
slyppu þannig um nokkurn tíma við aðgreiða 
gjaldið, en hann treysti því, að ráðgjafinn 
sæi um það,að lögin fengja eigi gildi fyr en 
í næstkomandi fardögum, er þessi lög læki 
við; hann treysti líka landshöfðingjanum til 
þess, að birta þau eigi fyr en svo, að þau 
kæmu í hæfilegan tíma, ef það gæti sam- 
rýmzt við lög um birting laga, sem hann 
ætlaði vel gæti ált sjer stað.

Landshöfðinginn  sagðist að eins vilja geta 
þess, að ef .frumvörpin yrðu samþykkt af 
þinginu og staðfest af konungi, þá væri all- 
ur vafi horfinn. Hvað kirkjutíund í Reykja- 
víkurkaupstað áhrærði; þá yrði hún tekin 
eptir Iögum frá 1878 þangað til hin nýju 
lög fengju gildi, sem yrði í fardögum 1881.

Síðan var frumvarpið samþykkt óbreytt 
eins og það kom frá neðri deild með 10 
atkvæðum, og sent landshöfðingja sem 1 ö g 
frá alþingi.

XI. KAUPTÚN VIÐ KOLBEINSÁRÓS. 
Lagafrumvarp um löggilding verzlunarstaðar 
við Kolbeinsárós. Sjá I 123.—124.

F y r s t a  u m ræ ð a  í efri deild, á 12. 
fundi, 15. júlí.

Flutningsmaður (Jón Jónsson) kvaðst 
vera viss um, að þeir menn, er þekktu sögu 
landsins, mundu furða sig á því hversu 
seint mál þetta væri borið upp á þingi.

Höfnin væri ein hin elzta og væti hennar 
getið minnst á 2 stöðum í Landnámu, og til 
sönnunar því, að hún hefði þá verið talin 
góð mætti geta þess, að þar hefði kvikfje 
verið fiutt af skipi og á, og það jafnvel 
hinir ólmustu hestar, er eigi væri alstaðar 
gott við að eiga, (Fluga og Eiðfari), síðar 
væri getið um siglingar þaðan og þangað í 
Svarfdælu og víðar í fornsögum, og í Sturl- 
ungu væri jafnvel þess getið, að menn 
sunnan af landi hefðu farið þar utan. Síð- 
ar heföi þar verið aðalhöfn Skagfirðinga, 
einkum Hólabiskupa; það væri því furða, 
að siglingar skyldu hafa hætt á þessum stað, 
og nú þyrfti að ræða um að löggilda hann; 
en sama hefði átt sjer stað um aðrar hafnir 
í Skagafirði t. d. Sauðárkrók, er löggiltur 
hefði verið 1857, eptir mikla baráttu. 
Að siglingarnar hefðu hætt, væri eflaust 
mest að kenna eymd þeirri, er leitt 
hefði af verzlunareinokuninni, og væri í 
þessu tilliti eptirtektavert það, er stæði í 
skjölunum eptir munnmælum í Skagafirði, 
að marflær hefðu jetið sundur landfest- 
arnar, er skipin lágu við, og sýndi það, a"ð 
menn hefðu ei haft efni á að hafa járnfest- 
ar. Annað skjalið væri frá 3 sjómönnum, 
er skoðað hefðu höfnina eptir tilmælum 
Björns sýslunefndarmanns Pjeturssonar á 
Hofstöðum; þar væii höfninni lýst, ogmætti 
bera þá lýsing saman við lýsing Ólafs 
Ólafssonar sekretera, er væri 100 árum eldri. 
Eptir skýrslu Ólafs væri höfnin 18 feta djúp, 
en eptir skýrslu hinna þriggja væri hún nú 
27 fet um hálfflæddan sjó, kæmi það annað- 
hvort af því, að höfnin væri nú orðin dýpri, 
eða Ólafur hefði mælt hana ónákvæmlega, 
að minnsta kosti mætti marka af því, að 
höfnin væri eins góð nú og á dögum Ólafs; 
en hann hefði tekið það fram, að það væru 
einkum 2 hafnir í sunnanverðum Skagafirði 
hentugar fyrir hafskip, nl. Sauðárkrókur og 
Kolbeinsárós; nú væri búið að löggilda 
Sauðárkrók, og væri ekki ástæða til að draga 
lengur löggildinguna á Kolbeinsárós. J>að 
sem einkum gerði, að Skagfirðingar óskuðu 
eptir þessu, væri að full reynsla væri komin
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i’yiir því, að hafsldp gætu ei legið þar á öðrum 
höfnum en fjártaka kaupmanna og útflutning- 
ur á lifandi sauðum á haustin, væri ekki síður 
í Skagafirði en annaisstaðar, þar sem væri 
nokkuð til muna af sauðfje, einkar áríðandi 
fyrir bændur; það væri að eins á þessari 
höfn, að nokkur von væri til, að skip gæti 
legið um haust, því að af 4 haustskipum, 
sem legið heföu á Sauðárkrók, hefðu 3 slilið 
upp, og hið sama væri að segja um Graf- 
arós og Hofsós. Hann vonaði því, að deild- 
in vildi líta á nauðsyn Skagfirðinga, og 
hugsa með fram út í það, að þetta væri 
ein hin elzta höfn landsins, og líta á tillög- 
ur Ólafs sekretera, er nú væri orðnar tíræð- 
ar. Af öllu þessu þætti sjer deildin eiga að 
sýna máli þessi enn meiri velvild, en öðrum 
samkynja málum, láta það án nefndar þeg- 
ar ganga til 2. umræðu, svo að það fengi 
sem fljótastan gang, er svo mikið væri undir 
því komið.

EiH kur Kúld  kvaðst vera þingmanni 
Skagfirðinga samdóma í að vísa eigi máli 
þessu til sömu nefndar og liinum tveimur, 
því að það mundi eigi verða til annars, en 
að bæði fjellu í sömu gröfina. fingmaðurinn 
hefði í sinni löngu ræðu talið upp allt, sem 
telja mætti þessum stað til gildis, og sæist 
þó ætíð það á ræðu hans, að þar væri furðu- 
mikið af marflóm.M Hann hefði að visu 
kynnt sjer skjalið frá þeim Bessa og fjelög- 
um hans, en sjer væri eigi allt í því vel 
ljóst; hann vildi t. d. spyrja þingmanninn 
til hvers það væri stýlað, er stæði í upphafi 
þess: »Eptir beiðni þ in n i«  (því ekki væri 
ritað á brjefið, til hvers það væri skrifað) — 
hver væri nú þessi þú? sjer hefði komið til 
hugar hvort það væri prangari, sem langaði 
til að fá að selja þeim þar brennivín; ef 
svo væri, mundi það lítið bæta fyrir mál- 
inu. Aptur stæði þar síðar, að þó að brim 
væri, bryti eigi í botn; þetta væri alls eigi 
nóg, því að skip hjyggi fyrr niður í brimi, 
en botninn yrði alveg þurr. Allir þeir 37 
bændur, er ritað hefðu nöfn sín undir bæn- 
arskrána, væru, að svo miklu leyti sem sjer 
væri kunnugt, búsettir rjett í kringum Kol-

beinsárós, og væri auðvitað, að þuir ættu 
ofurlítið lengra til annara kaupstaða, en þó 
væri eigi nema rúm bæjarleið til Hofsóss. 
þar sem þingmaðurinn hefði vitnað til land- 
námstíðar, þá væri þar við tvennt að at- 
huga; fyrst það, að skip voru þá fiatbotnuð, 
og gátu því notað grynnri hafnir en hafiær 
skip nú, og í öðru lagi hlyti einhver ástæða 
að vera til þess, að höfnin hefði lagzt af 
síðar (Ásgeir: marflærnar!). pegar nú þess 
væri gætt, að í þessum firði væru þrír verzl- 
unarstaðir fyrir, sýndist sjer engin brýn 
nauðsyn á að löggilda þar þann Qórða. 
Fyrir utan alit þetta væri enn eitt atriði, 
er gjörði það vafasamt, hvort deildin gæti 
leyft þetta: kunnugir menn hefðu skýrt sjer 
svo frá, að varphólmi, er presturinn í Viðvík 
ætti, lægi svo nærri legunni, að landfestar 
mundu verða festar í honum; það væri því 
auðsjeð, að varpinu væri hætta búin, og það 
því fremur, sem lögreglustjóri Skagafjarð- 
arsýslu væri eigi búsettur þar, og eng- 
inn til að gæta hólmans. Hjer væri því 
um að ræða, að svipta prestinn í Viðvík 
hlunnindum án alls endurgjalds og án þess 
að spyrja um vilja hans eða álit, þetta 
sýudist sjer með engu móti mega eiga sjer 
stað. Sjer þætti heppilegra, að vísa málinu 
þegjandi til 2. umræðu, og svo vonaði hann, 
að það færi eigi lengra, en að vísa því til 
nefndarinnar í málinu um löggilding Horna- 
fjarðaróss, mundi eigi verða til neins ann- 
ars, en að þaö fjelli.

Flutningsmnður kvaðst eigi vera vanur 
að breyta tillögum sínum, en við það, að 
heyra ræðu þíngmanns Barðstrendinga, hefði 
hann þó komizt að annari niðurstöðu um 
meðferð á þessu máli. Eæðan hefði lýst því 
áþreifanlega, að þingmaðurinn hefði eigi haft 
tíma til að kynna sjer málið, og því þætti 
sjer nú bezt fallið að vísa málinu einmitt 
til þeirrar nefndar, er bann væri í, til þess 
að gefa honum kost á að íhuga málið betur. 
Af því marga í ræðu þingmannsins, sem 
sýnt hefði hversu lítt hann hefði kynnt sjer 
málið, þætti sjer það gegna mestri furðu, að 
hann hefði eigi tekið eptir, til hvers hiu



trmrædda skýrsla var stýluð; þegar af ástæð- 
um frumvarpsins hefði hann getað sjeð, að 
hjer væri eigi um neinn prangara að ræða, 
heldur um merkan bónda, sem mjög ljeti 
sjer annt um velferð og viðgang hjeraðs 
síns, þar að auki væri Björn á Hofstöðum 
bæði hreppstjóri og sýslunefndarmaður. fin g - 
maðurinn hefði furðað sig á því, að eigi 
væru fleiri en 37 menn ritaðir undir bænar- 
skrána; þessu til skýringar vildi hann geta 
þess, að í fyrstu hefði svo veiið til ætlað, 
að senda mál þetta til sýslunefndar, en síð- 
an hefði það orðið ljóst, að rjettara væri að 
senda það beina leið til alþingis. Fyrir þess- 
ar sakir hefði bænarskráin eigi verið tilbúin 
fyr en í júní, en í miðjum þeim mánuði fór 
þingmaður Skagfirðinga að heiman, og væri 
því engan veginn að undrast nafnafæðina, 
ef menn íhuguðu örðugleika á samtökum í 
sveit. Maigir af mönnum þessum ættu eigi 
heldur heima rjett í kring um staðinn; 
þingm. Barðstrendinga hefði tekið það fram, 
að Kolbeinsárós væri nærri öðrum verzlunar- 
stöðum, þar væru þó nokkrar bæjarleiðir á 
milli, og skemmra væri milli Grafaróss og 
Hofsóss, og þó hefði Grafarós verið löggilt- 
ur þrátt fyrir það, að áður var verzlunar- 
staður á Hofsós. Að öðru leyti væri lítil 
hætta fyrir því, að þessir verzlunarstaðir 
kæmi í bága við Kolkuósverzluuina, því að 
á öðrum væri verzlunin þegar dáin, en á 
hinum væri hún í fjörbrotunum. Loksins 
vildi hann taka það fram, að Kolbeinsá 
gæti opt verið slæmur þröskuldur á leiðinni 
til þeirra, og hefðu menn opt mátt liggja 
við hana dögum saman, en hin fyrirhugaða 
nýja höfn væri fyrir sunnan Kolbeinsá. 
J>ingmaðurinn hefði óttast, að æðarvarpið í 
Elínarhólma mundi spillast. En siglingar 
væru sjaldan svo Qörugar um varptímann, 
að þær gætu haft áhrif á vörp; það mætti 
í þessu tilliti vísa til varpsins í Engey og 
Yiðey ; það væri blómlegt, þrátt fyrir það, 
að meiri siglingar og verzlun væru þar hjá, 
en nokkurn tíma gæti orðið á Kolbeinsár- 
ós; hann sæi því ekki betur en að hræðsla 
þessi væri óþartiega mikil. Hann kvaðst

enn fremur hafa talað við prestinn í Við- 
vík, og hefði hann vitað af bænarskránni, 
en eigi andæpt henni, þó hann hins vegar 
hefði ekki viljað skrifa undir hana. Hann 
vissi eigi til, að venja væri, að fá leyfi hlut- 
aðeigandi lóðareiganda, þá er löggilda skyldi 
verzlunarstað, og eigi væri þess getið í nein- 
um hinum öðrum frumvörpum, erfyrirlægju 
um sama efni. par sem þingmaðurinn hefði 
tekið fram, að skip gætu höggvið niður, þá 
vildi hann ráða honum til, að láta skýrslu 
hinna 3. manna standa, meðan hann hefði 
engin skilríki í móti. Um marflærnar vildi 
hann að eins segja, að þær væru víðar en 
þar. J>að væri þá sín tillaga, eins og hann 
hefði sagt í byrjun ræðunnar, aðmálinuværi 
vísað til nefndar, og skyldi hann fúslega 
gefa henni allar þær upplýsingar, er sjer 
væri unnt.

Forseii  gat þess, að 4 þingmenn hefðu 
látið þá ósk í ljósi, að umræðum væri nú 
lokið, og bar það undir a tk v æ ð i ,  og var 
það samþykkt með öllum samhljóða atkvæð- 
um.

Síðan var málinu vísað til nefndarinnar 
í málinu um löggilding HornaQarðaróss 
með 7 atkvæðum.

F r a m h a ld  f y r s t u  u m ræ ð u  í efri 
deild, á 17. fundi, 21. júlí. pá  var nefndin 
komin fram með álit sitt, sjá I  151.—154.

Jón Jnmson kvaðst ætla að vera stu tt- 
orður, því að flest það, er þyrfti að taka 
fram, væri þegar fram komið, er rætt hefði 
verið um löggilding hinna annara hafna. 
pingmenn Rangvellinga og pingeyinga hefðu 
þegar ljóslega tekið fram allar ástæður, er 
væru móti því, að hafna máli þessu; sjálfur 
vildi hann að eins bæta við því, að þing- 
maður Húnvetninga hefði komið með sjókort, 
er sýndi giöggt, að skipalega á Kolkuós væri 
betri en á Hofsós, Grafarós, Sauðárktók, 
Skagaströnd og Blönduós, og sýndi þetta 
bezt fram á, hversu fráleitt væri að neita 
um löggilding á þessari höfn. f>ó að þing- 
maður Barðstrendinga hefði fundið að skýrslu 
þeirri, er gefia hefði verið ura höfnina, von-
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aði hann, að hann yrði sjálfur að játa, að 
hann þekkti hana eigi betur en þeir menn, 
sem hefðu kannað hana. Að því er snerti 
Elínarhólma, mundi kortið vera ónákvæmt, 
því að þar væri hann svo lítiJl, að hann 
varla sæist, en af skýrslunum sjest, að hann 
cr 4 dagsláttur, og þar að auki klettar í 
kring, sem stækka bann. «Sandbletturinn», 
sem minni hlutinn talaði um í ágreinings- 
atkvæði sínu, væri eigi að eins lítill blett- 
ur, heJdur löng fjara, er skipum væri óhætt 
að hleypa upp í. Við skipstrandið, semhann 
talaði einnig um, væri það athugavert, að 
það skip slitnaði upp á Hofsós en eigi á Kol- 
beinsárós, en hleypti síðan þangað inn, af 
því að það vissi þar von á betri landtöku 
til þess að bjarga sjer; þetta atriði væri því 
heldur til að mæla með höfninni, en móti; 
enn fremur bæri að gæta þess, að ef skip 
lægju þar, mætti íígbinda þau með landfest- 
iim í hólmann, og þyrftu því eigi að treysta 
akkerum einum saman. Svo vonaði hann, 
að þeir þingmenn, er hefðu miklar mætur á 
sögu landsins, svo sem 5. og 4. konung- 
kjörinn þingmaður, mundu leggja mikla á- 
herzlu á hina sögulegu þýðing hafnarinnar, 
því að munur væri, að löggilda höfn, sem 
svo margir merkir menn hefðu lent í og 
lagt utan frá, eða hinar nýju hafnirnar, sem 
enginn áður hafði heyrt getið um ; einkum 
mættu þeir gæta þess, er rektu ætt sína 
til Jóns Arasonar, því að hann ætti þossari 
höfn að þakka biskupsdóm sinn, eins og ljóst 
væri af viðureign hans við Ögmund biskup 
áður en hann sigldi til að taka vígslu. Svo 
vildi hann enn taka það fram, að Ólafur 
sekreteri fyrir 100 árum taldi þessa höfn og 
Sauðárkrók beztar hafnir í innanverðum 
Skagafirði. Ha-nn vonaði, að þingmenn
hugsuðu vel út í þá ábyrgð, sem þeirgengju 
undir með því, að greiða atkvæði móti þess- 
ari höfn, er mögulegt væri, að gæti orðið að 
miklu gagni, en aldrei gæti orðið til skaða. 
J>ingmaður pingeyinga hefði talað um, að 
ekki væri gott að koma í bága við hag 
Gránufjelagsins; nú gæti hann frætt menn 
á því, að það væri að eins einn kaupmaður,

er verzlun hefði í Skagafirði, sem gæti haft 
ógagn af, að höfnin yrði löggilt; hann væri 
útlendur og .vænti hann eigi, að svo mikið 
tillit yrði haft til hans, að menn fyrir það 
synjuðu óskum hjeraðsbúa.

Á*geir Einarsson kvaðst standa upp nauð- 
ugur bæði af því, að hann væri aldrei áður 
vanur að leggja móti sJíkum bænum, og svo 
vegna þess, að hann sæi eigi annað fyrir, 
en að hann mundi sprengja þingmann 
Skagfirðinga á að svara, ef hann talaði eigi 

allt eptir hans geði. fa ð  væri þá fyrst, 
að í skýrslu þessari, sem vel að merkja 
væri sú aumasta, er bann myndi eptir, að 
nokkurn tíma hefði fram komið við slík 
tækifæri, þar sem hún að eins væri í prívat 
brjefi frá einum manni, stæði, að á höfn- 
inni væri 4 faðma dýpi, en svo stendur líka, 
«ef skipið sviti lítið eitt til hliðar til aust- 
urs, taki við 3 faðma dýpi, en aldrei hafi 
hann (skýrsluhöfundurinn) sjeð þar grunn- 
ganga»; en minna má nú gagn gjöra. En 
þó að bann nú sleppti öJlu þessu, þá væri 
eitt mikilvægt atriði: ef kaupmenn fara að 
reisa verzlunarhús og kaupa sjer lóð, hvern- 
ig fer þá með varpið í Elínarhólma? þaðværi 
eigi að eins að tala um, að presturinn í 
Viðvik ætti í hættu 30—40 pund af dúni, 
því að varpið færi sívaxandi og gæti vel 
gefið 100 pund af sjer með tímanum, og 
skáðinn yrði því meiri sem hólminn væri 
stærri; annars hefði hann aldrei heyrt, að 
hann væri eins stór og þingmaðurinn sagði 
hann. Að löggilda nú höfnina án þess að 
nokkurt orð væri lagt fram frá hlutað- 
eigandi p resti, eða nokkur sönnun fyrir 
því að nauðsyn væri á henni, þætti sjer 
með öllu ógjörandi. Fyrst að höfnin væri 
svona góð, éins og þingmaðurinn segði, hvers 
vegna var þá eigi beðið um að löggilda 
hana á undan Sauðárkróki, þar sem engan 
veginn er góð höfn? þar sem hann hefði 
talað um, að skipið af Hofsós hefði hleypt 
þangað til að bjarga sjer, þá hefði hann 
alltaf lieyrt það kallað strand, en eigi björg- 
un, er skipi fleygir upp á land og brotnar, 
og að minnsta kosti bæri það þess vott, að
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kotnið gæti þar bára. Eptir því sem þing- 
maðurinn hefði sýnt sjer í sjókortinu, hvern- 
ig ætti að láta skipið liggja við landfestar, 
þá hagaði því svo laglega til, að allur norð- 
ansjór skylli á flatt skipið, og ef það svifi 
fyrir, kæmi það skjótt upp á 3 faðma grunn- 
inn. Enn væri eitt atriði, sem raunar væri 
í óvissu sem stæ ði: fyrir þinginu lægi nú 
frumvarp um breyting á verzlun á íslandi, 
og þætti sjer eigi illa til fallið, að bíða við 
með frumvarp þetta f tvö ár og vita, hvort 
kaupmenn senda eigi skip á þessa höfn þá, 
og láta reynzluna sýna hvernig það gæfist. 
f>etta væri í fyrsta sinni, sem bann eigi 
tnundi geta látið teljast á að gefa atkvæði 
með löggilding verzlunarstaðar.

Jó n  Jónsson : «Svo bregðast krosstje sem 
önnur trje». J>að hefði hann sízt ætlað að 
þíngmaður Húnvetninga, sem sótti svo kapp- 
samlega, að Blönduós yrði löggiltur, mundi 
mæla móti þcssari höfn, er samkvæmt sjó- 
korti Ásgeirs tæki honum svo langt fram, 
og hefði svo mikla sögulega tign. (A>geir: 
hún bætir ekkert botninn). Skýrslan um 
höfnina væri frá þremur mönnum, og hann 
sæi ekki, að hún væri verri fyrir það, þó að 
þeir þúuðu manninn, sem þeir sendu hana, 
þeir væru bændur, og kynnu eigi vel við að 
þjera, og um það efni hefði hanu sömu skoð- 
un og þeir. Varphólminn þætti sjer eigi 
líkur til að skemmdist, því að hann væri 
hár og fugl lítill á sjálfri legunni, en meiri 
fyrir norðan eyjuna, þar sem hólminn væri 
lægri, og ef höfnin væri hin bezta 1 Skaga- 
firði, ætti það eigi að hafa ih r if  á málið, þó 
að einn maður biði nokkurn skaða, þar sem 
svo margir hefðu skaða, ef því væri hrundið. 
Hann hefði áður tekið það fram, að Hjer- 
aðsvötnin yrðu opt ófær, og bönnuðu mönn- 
um leið til Sauðárkróks. J>ingmaðurinn gæti 
enga vissu gefið fyrir því, að verzlunarfrum- 
varpið yrði samþykkt, og þó að það yrði, 
væri löggildingin ekki þýðingarlaus.

Sighvatur Árnason  kvað það sjást í nefnd- 
arálitinu að hann væri máli þessu hlynntur, 
og vildi hann með fám orðum, skýra ástæð- 
ur sínar fyrir því. í  fyrsta lagi væri eptir

skýrslum þeim, er fyrir lægju um þetta mál, 
tryggari höfn á Kolbeinsárós en á Grafar- 
ós, Hofsós eða Sauðárkrók, og þá syndist 
sjer enginn vafi á, hvorumegin menn ættu 
að vera. J>að væri einnig Ijóst, að hjer væri 
að ræða um mikinn hægðarauka fyrir Skag- 
fírðinga austan vatna fram í dali, og ef 
verzlun á Hofsós og Grafarós legðist niður 
sem líkindi væru til, yrðu flest allir Skag- 
firðingar að sækja á Sauðárkrók, og á þeirri 
leið væri mikil torfæra, þar sem Hjeraðs- 
vötnin væru, eins og þingmaður Skagfirð- 
inga hefði tekið fram. J>ar sem 'þingmaður 
Húnvetninga hefði spurt, hvers vegna eigi 
hefði fyr verið beðið um þessa höfn, en 
Sauðárkrók, þá vildi hann benda honum á 
annað dæmi samkynja; þingið hefði löngu 
fyr beðið um að löggilda Straumfjörð og 
Lambhússund heldur en Brákarpoll, en þ<5 
vissu nú allir af reynslunni, sem til þekkja, 
að þar væri bezta höfnin og miklu betri en 
á Straumfirði; sama gæti á tt sjer stað hjer. 
Hvað varphólmann snerti, þætti sjer að vísu 
líkindi til, að varpið yrði fyrir hnekki fyrst 
í stað, en þó eigi til muna, því að hann 
sæi ekki, að umgangur þyrfti að vera um 
hólmann, þó að í hann væru festar land- 
festarnar; ef menn væru sannfærðir um, að 
höfnin væri betri, en aðrar hafnir í grennd, 
þætti sjer þetta ætti eigi að spilla fyrir mál- 
inu eða almenningsgagni.

Eirikur Kúld  kvaðst vilja skrifa undir 
hvert orð, sem þingmaður Húnvetninga hefði 
sagt. |>ingmanni Bangæinga vildi hann 
segja, að vegna erfiðleika væri engin nauðsyn 
á kauptúni á þessum stað, því að Skagfirð- 
ingar væru bæði hestaríkir, og svo hefðu 
þeir einnig skip, og gætu farið sjóveg yfir 
um fjörðinn. Hann játaði, að hann skyldi 
eigi þá meining þingmanns Skagfirðinga, 
að ætla sjer að bæta úr því, hvað hólminn 
væri lítill, með skerjunum, sem væru í kring, 
því að það mundi varla vera komið í kring, 
»að flytja þau fast að hólmanum». p ar sem 
honum hefði þótt skipstrandið 1869 heldur 
mæla með höfninni en mót, þá gæti hann 
lesið það f ástæðum minni hlutans, að þegar
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skipi kastaði svo hátt, að það færi í spón, 
og skipverjar gengju þurrutn fótum á land, 
þá sannaði það, að höfnin lægi fyrir opnu 
hafi, og að þar væri næsta brimsamt. 
Jnngmanninum væri að vísu vorkunn, þar 
sem það væri auðheyrt, að hann væri hvorki 
sjómaður nje varpmaður, en allir, sem nokk- 
uð þekkja til slíkra hluta, gætu skilið, hversu 
sú lega væri haganleg, sem bæði væri þröng 
og grunn og skipin flöt fyrir sjóum, og þar 
að auki svo lítil, að eigi væri ráðrúm til að 
koma við segluru, ef skipin slitnuðu upp, 
heldur þ a í eina fangaráð, að hleypa upp í 
lileynarnar. Aðalatriðið væri hætta sú, er 
búin væri hlunnindam Viðvíkurprestakalls, 
því að eptir 50. gr. stjómarskrárinnar yrði 
að gefa prestinum fulla trygging fyrir þeim. 
f>ar sem hann sagðist eigi hafa sjeð marga 
fugla á legunni, vildi hann gefa honum þá 
upplýsingu, að æðarfuglar væru eigi vanir 
að verpa á sjó heldur á þurru land i; 
aptur á móti vildi hann biðja hann að gefa 
sjer upplýsing um það, hvernig hann ætl- 
aði að binda landfestar í hólmanum, án þess 
að stíga fæti í hann; en ef hann hefði 
nokkra hugmynd um það, sem hann væri 
að tala um, þá hlyti hann að vita, að ó- 
kunnugur maður ef til vill styggði fuglinn, 
þó að hann kæmi eigi nema rjett á strönd- 
ina. Hann vildi ráða til, að mál þetta 
kæmi eigi til 2. umræðu.

Forseti kvað 4 þingmenn hafa óskað, að 
umræðum hætti og bar það undir a tk v æ ð i  
deildarinnar; var það samþykkt með 8 at- 
kvæðum og málinu vísað til 2. umræðu með 
7 atkvæðum.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í efri deild á 20. 
fundi, 24. júlí.

Framsögumaður (Slefán Eiriksson) kvað 
meiri hluta nefndarinnar hafa þótt þörf á, 
að mæla fram með frumvarpi þessu vegna 
þarfar Skagfirðinga, og sjerstaklega vildi 
hann taka það fram, að nauðsynin væri því 
meiri, þar sem allt álit væri fyrir, að hafn- 
irnar á Grafarós og Hofsós mundu líða 
undir lok innan skamms, og að minnsta

kosti, að skip hættu að leggja þar inn á 
haustdag til fjárkaupa, sem sjerstaklega væri 
brýn nauðsyn hjeraðsmanna. Af annari 
hálfu væri fyrir liendi skýrsla eptir menn, 
er kannað hefðu höfnina vel, væri hún bæði 
nákvæm og sennileg, því þar væri meðal 
annars skýrt tekið fraiö, að hólminn, sem 
lægi fyrir höfninni, drægi úr stormum, svo 
að legan væri tryggari. fingm aður Bai'ð- 
strendinga hefði einkum lagt áherzlu á það 
í minna hluta ágreiningsálits síns, að 
varpið í hólmanum mundi spillast, og að 
hlutaðeigandi prestur hefði eigi verið heyrð- 
u r ; þó að þetta væri nú svo, þá ætlaði 
hann, að presti væri eigi mál þetta svo ó- 
kunnugt, að hann hefði eigi getað sent 
mótmæli og fyrirboð móti því til þingsins, 
ef hann hefði viljað að Kolbeinsárós yrði 
ekki löggilt kauptún. f>að væri alkunnugt, 
að víða væru varphólmar við hafnir, t. d. 
í Reykjavík, þar sem þó væri mestur usli 
á höfnini af kanónuskotum og hvellandi 
bjöllum frá gufukötlunum, og blómgaðist 
þó varpið vel; á Vopnaíirði væru landfestar 
skipa einmitt festar í varphólma, og kvart- 
aði enginn um, að það spillti varpinu. 
pess vegna þættu sjer ástæður minna hlut- 
ans eigi mikilvægar, og vonaði hann því, að 
deildin fjellist á frumvarpið.

Jón  Jónsson  kvað sjer sýnast eins og 
framsögumanni margt mæía með frum- 
varpinu, en fátt í móti. Helzta ástæðan 
móti væri varpspjöllin, en eins og fram- 
sögumaður hefði tekið fram, væri fullkomin 
reynsla fyrir því, að í því tilliti væri engin 
hætta; hvað það snerti, að presturinn hefði 
eigi verið heyrður, þá hefði hann sagt sjer, 
að hann vildi eigi mæla í móti málinu, af 
því, að það væri svo áríðandi fyrir hjeraðs- 
menn, en þó eigi skrifa undir bænarskrána, 
vegna þess að hann hefði enga vissu fyrir, 
að það spillti ekki varpinu fyrir prestakall- 
inu, en það væri annað en að álíta það 
gefið, að varpið myndi spillast. |>ingmaður 
Húnvetninga hefði sagt við fyrri umræðu, 
að «hin sögulega tign bætti ekki botninn», 
hann skyldi þá fræða hann á því, að botn-
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inn þyrfti engrar bótar við, því að hann 
væri ágætur, og það yrði hann að játa, að 
tignin skemmdi heldur eigi botninn; og 
það væri eigi með öllu þýðingarlaust, að 
hann hefði sýnt frain á, að það væri að 
öllum líkindum mest verzlunareinokuninni 
að kenna, að þessarar hafnar hefði eigi 
verið getið síðan á dögum Jóns Arasonar. 
fegar nú þingmenn hugleiddu allt þetta, 
treysti hann því, að þeir færu eigi að setja 
sig móti vilja hlutaðeigandi hjeraðsbúa í 
þessu, þar sem þeir þegar hefðu samþykkt 3 
aðra verzlunarstaði nýja.

Jón Pjetursson kvað hjer sýnast margt 
mæla með frumvarpinu, en ýmislegt móti. 
pað væri satt, að Skagafjörður væri breið 
og stór sveit og örðug aðdrátta, einkum 
vegna Hjeraðsvatna, er væru mannskæð, og 
lestir opt hefðu orðið að liggja við, það hefði 
því verið mjög örðugt fyrir þá fyrir vestan 
vötnin, að nálgast nauðsynjar sínar út í 
Hofsós, er lægi austan vatnanna útm eðfirð- 
inum, en úr þessu hefði bætzt fyrir þeim, 
er Sauðárkrókur hefði verið löggilt verzlun- 
artún; en nú væri eins komið fyrir þeim, er 
væri fyrir austan vötnin, því kaupstaðirnir 
þar væri á £allanda fæti, það væri því ó- 
missanda fyrir þá að fá Kolbeinsárós lög- 
giltan verzlunarstað, ef höfnin væri notandi, 
en það væri mjög efasamt að hún væri það. 
Einnig mundi það gjöra skaða á varpinu, og 
hann ímyndaði sjer, að þó að leiga væri 
lögð á kaupmenn þá, er settust þar að, mundi 
hún naumast bæta það upp; þar að auki 
þætti sjer eigi rjett, að leggja svo hátt leigu- 
gjald á þann kaupmann, er settist þar að 
fyrstur, því að fleiri gætu vel komið síðar, 
en þá lægi gjaldið samt framvegis eingöngu 
á þeim, er fyrstur hefði reist þar kaupstað. 
Sjerþættí því rjettast að láta reynsluna fyrst 
skera hjer úr því, hvort kaupmenn frá 
fældust vegna hafnarinnar, að senda þangað 
skip, ef siglingar yrðu Ieyfðar á hverri vík; 
þar eð svona stæðiá, mundi hann eigigreiða 
atkvæði í málinu.

Jón Jóm son  kvað Skagfirðinga engu 
bættari, þó að siglingar yrðu leyfðar á allar

víkur, því að þeir ætlast einkuin til að höfn- 
in yrði notuð til útflutnings á hrossum og 
sauðsje til Englands, og sýndi Landnáma, 
að til þess hefði hún áður verið notuð, og 
að þar hefði Fluga verið flutt utan.

E iríkur Kúld  kvaðst vona, að þó að mál- 
ið fengi þann gang hjer, mundi þ<5 neðri 
deildin veita því nábjargirnar. Framsögu- 
manni hefði þótt ástæður meira hlutans 
margar og góðar, en ástæður minna hlutans 
fáar og Ijettvægar; hann vildi þá biðja hann 
að bera þær saman: Ástæður meira hlut- 
ans væru tvær, ágæti hafnarinnar og þrá- 
beiðni Skagfirðinga; ástæður minna hlutans 
aptur á móti tvær, að höfnin væri óbrúkandi, 
og þar yrði spillt varpi fyrir Viðvíkurpresta- 
kalli. pingm. Húnvetninga hefði sýnt fram 
á, hvernig höfnin væri; lífcill hólmi, sem 
skipin væru fest í og sker í kring, sem cigi 
væru enn orðin áföst við hann, til þess að 
stækka hann og skýla höfninni; höfnin, eptir 
sjókortinu fyrir opnum sjó; skipin yrðu að 
liggja þar flöt við hafróti; klettar í kring, 
nema ein sandvík,* sem ætluð væri handa 
skipum til að stranda í!!! og lægi svo vel 
í hlje, að skipverjar gengju þurrum fótum í 
land af skipinu (!!). Framsögumaður hefði 
tekið fram, að prestur hefði vitað af bænar- 
skránni; jú ! hann hefði þekkt hana svo, 
eptir frásögn flutningsmanns sjálfs, að hann 
hefði eigi viljað skrifa undir hana, vegna 
ótta fyrir því, að spillast mundu hlunn- 
indi prestakallsins; hann hafði og tekið til 
samanburðar eyjarnar við Keykjavík, en hann 
vildi spyrja, hversu margir aðkomumenn 
færu út í Engey til að reika um hana til 
skemmtunar sjer? hjer væri iögreglustjóri, 
sem gæti varnað þeim yfirgangi, en því væri 
eigi svör að gefa á Kolbeinsárósi. Vopna- 
fjörð hefði framsögumaður víst eigi nefnt, ef 
hann hefði þekkt þar til, því að hólminn þar 
væri leigður kaupmanni, svo að enginn gæti 
um það kvartað, þó varpið spilltist. Að hinni 
sögulegu tign, sem flutningsmaður heldur 
svo mjög fram, vildi hann eigi eyða orðum, 
því að sjer skildist svo orð hans, sem höfn- 
in hefði svo lengi legiðónotuð einmitt.vegna

8*
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þess, að Jón Arason og Fluga væru dauð, 
sem hann nú hefði frætt þingmenn á í ann- 
að eða þriðja sinn; h itt þætti sjer meir í 
varið, ef landssjóðurinn ætti að standa á- 
byrgð fyrir höfuðstóli, er nema mundi um 
9000 kr. Enn fremur hefði nú neðri deild 
samþykkt frumvarp um verzlun ogsiglingar, 
og ef það fengi framgang í þessari deild, 
hefðu Skagfirðingar fengið ósk sína uppfyllta, 
svo framarlega sem nokkur ábyrgðarsjóður 
þyrði að ábyrgjast skip inn áslíka höfn; og 
til hvers væri þá að vera að tefja tímann 
að nauðsynjalausu; sjer litist bezt að synja 
málinu samþykkis fyrst um sinn.

Benedikl Krisíjánsson sagði, að það hefði 
allt af verið sinn vilji, að losa öll óeðlileg 
höpt af verzluninni. Öllum kæmi saman 
um að hafnirnar á Grafarósi og Hofsósi sjeu 
hinar verstu, og ekkert skip geti legið þar 
tryggt á haustum ; því væri hið mesta vel- 
ferðarmál, að hafa einhverja betri höfn Iög- 
gilta austan vatna, og þó að hann gæti eigi 
fallyrt, að þessi væri betri, þá væru þó all- 
ar líkur til þess. Hjer væri auðsjáanlega ó- 
þarfi að biðja um nýja höfn sakir vegalengd- 
ar, þar sem þrír væru fyrir í sýslunni; en 
af því að þær væru allar ótryggar, væri 
nauðsyn á nýrri höfn tryggari. fingm aður 
Barðstrendinga hefði talið hana óbrúkandi 
vegna þess, að skipi, sem slitnaði upp á 
Hofsós, skolaði þar upp fyrir sjávarmál; en 
það væri aðgætandi, að skipið hefði verið 
búið að missa alla stjórn, og því eigi getað 
leitað { hlje undir hólmann og kastað akk- 
orum til að festa sig; þessi saga sannaði því 
alls eigi neitt. Einn þingmaður sagði, að 
höfnin væri girt klettum, nema að eins eitt 
lítið sandvik; annar segði, að allt í kring 
væri tóm smámöl; nú vildi hann eigi gjöra 
öðrum hærra undir höfði en hinum, og þvf 
legði hann ekki trúnað á orð þeirra; en svo 
mikið væri víst, að enn væri ósannað, að 
höfnin væri óbrúkandi. Um varphólmann 
og skerin vildi hann að eins spyrja þingm. 
Barðstrendinga, hvort þau gætu eigi gjört 
sama gagn og hólminn með því að brjóta 
sjóina! það hlytu þau að gjöra. Hvað varp-

ið snerti, gæti hann eigi sjeð, að landssjóð- 
ur hefði neina ábyrgð á, hvernig færi rneð 
það; ef þingið löggilti höfnina, þá væri það 
hið mesta, sem af því gæti leitt, að prest- 
urinn gæti eigi neitað um, að þar yrði sett- 
ur kaupstaður; en fyrir allan skaða og usla, 
gæti hann heimtað skaðabætur; ef kaup- 
mönnum þætti ísjárvert að ganga að því, 
þá yrði ekki neitt úr neinu, en ef þeir vildu 
það, væri þeim það velkomið. f*ó að sigl- 
ingafrumvarpið fengi framgang, væri eigi 
allt unnið með því, eins og það væri enn, 
því að einungis fastir kaupmenn fengju með 
því leyfi til að verzla á hverri vík; nú 
keyptu engir fastir verzlunarmenn kvikfje, 
og einmitt á því atriði lægi hjer áherzlan 
(Jlagnús Stephensen: Gránufjelagið!); nei, 
það kaupir eigi; en kaupstjóri þess hefur 
verið milligöngumaður í þeim samningum, 
og hefði eigi Qelagið spunnið silki af þeim, 
svo hann vissi, svo að eigi væri ólíklegt, að 
hann hætti því. Hann kvaðst því ætla að 
greiða atkvæði í samkvæmni við það, sem 
hann hefði gjört frá því fyrsta, er hann 
kom á þing.

Ásgeir Einarsson  kvað svo mikið hafa 
verið mælt með og móti þessu máli, að það 
mundi lítil áhrif gjöra, þó að hann stæði 
upp; en hann vildi samt drepa á eitt, sem 
flutningsmaður hefði sagt við síðustu umræðu, 
og annað, er þingmaður Skaptfellinga hefði 
sagt áðan; sjer þættu þeir fremur óvandir 
að ástæðum, og þætti sjer það þó óskiljan- 
legt, einkum um eins skikkanlegan og vand- 
aðan mann og þingmann Skaptfellinga; hann 
hefði talað um, að hafnir mundu leggjast 
niður í Skagafirði; það væri sjer hreint ó~ 
skiljanlegt, eptir því sem til hagaði á Hofsds 
og Grafarós og einkum Sauðárkrók, að hafn- 
irnar breyttust, en það skildi hann vel, að 
kaupstaðirnir þar gætu lagzt niður, ef höfnin 
reyndiat betri við Kolbeinsárós. |»ingmaður 
Skagflrðinga hefði þó gjört öllu meira, þar 
sem hann hefði sagt höfnina á Blönduósi 
hálfu verri, en á Kolbeinsárósi, þingmaður- 
inn hefði þó aldrei komið á Blönduós; hann 
vissi nú ekki á hvaða metaskálar hann vægi
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hafnirnar; hvort hann metti þær optir því, 
að á Blönduósi slitnuðu upp tvö skip í því 
veðri, að þá strönduðu skip jafnvel í Reykja- 
vík, en á Kolbeinárósi skokiði skipi langt á 
land upp, þó að það lenti í beztu víkinni; 
ef þar væri eins gott skjól undir hólman- 
um eins og hann segði, hví hefði skipið þá 
ekki leitað þangað? Hann gæti líka frætt 
hann um það, að sandbotn í höfn þætti 
aldrei góður, þó að dýpra væri en 3—4 
faðmar. Ef þingmaðurinn vildi vega hafnir 
þessar á metin hans Jóns Arasonar, sem 
hann væri allt af að stagast á, þá væri 
hann ‘ hræddur um, að þau væru farin að 
verða ryðjetin. Skerin eða rifin, sem nefnd 
hefðu verið, væru eigi bærri en svo, að þau 
væru jafnan í kafi þegar sjávarhátt væri. 
Festarnar, sem þyrfti að festa skipið með í 
hólmann, yrðu að vera 250 faðma langar og 
úr járni, ef þær ætti að duga móti mar- 
flónum, eptir því sem flutningsmaður áður 
hefði tekið fram, en festarnar þurfa að veia 
lengri en hjer er tiltekið, því þær mega að 
minnsta kosti vera 2 í hólmann, og yrðu 
þær þá um 300 faðma. Jeg hef aldrei orð- 
ið var við, að vöruskip hafi haft svo langar 
festar, jafnaðarlega ekki nema 2, hvora 70 
—80 faðma, og er því auðsætt, að sá, sem 
vildi byija verzlún við Kolbeinsárós, þyrfti 
áð hafa þessar festar, auk þeirra, er skipinu 
fylgdu, og þessar festar að vera einlægt á 
höfninni með múrhringjum, þegar skipin 
höfnuðu sig, og væri það nokkur kostnaðar- 
auki fyrir þann, sem ætlaði að setjast þar 
niður; og svo ætluðust menn til, að stór 
gufuskip legðu þar inn áður en smærri skip 
væru búin að reyna hana. |>essar ástæður 
væru að vísu sjerlega glæsilegar; en hvað 
kæmi til, að aldrei skyldi hafa vorið minnzt 
á þessa höfn, svona inndælislega góða, fyr 
en þingmaður Skagfirðinga sá hana? — þá 
sprakk Líkaböng, þá varð böfnin ómissandi. 
Hvað æðarvarpið snerti, þá vissu allir, hversu 
ísjárvert það væri, að láta skipamenn ogaðra 
drasla um það, og ef kaupmönnum værigjört 
að skyldu að ábyrgjast vaipið, ímyndaði hann 
sjer, að þeir mundu fáif gleypa við þvi.

Hann vildi því spyrja flutningsmanninn, hvoít 
honum litist eigi að taka frumvarpið aptur, 
svo að eigi yrði sagt, að því hefði verið slátr- 
að, og bíða svo til þess, er betra færi gæf- 
ist á næsta þingi, og fleiri og betri upplýs- 
ingar fengjust, því að hann efaðist eigi um, 
að kjósendur hans mundu kjósa hann aptur, 
ef þeir mældu ræður hans með sirkli, eða 
þumlungakvarða.

E in k u r  K úld  kvað þingmann |>ingeyinga 
hafa talið alla kosti hafnarinnar, og þar á 
meðal hefði sá verið einn, að þar væru 
nægir k le tta r; hann vildi minna hann á, að 
einn væri undir Svörtuloptum og myndi 
hann kannske eptir, hveruig póstskipið hefði 
farið þar um árið; og þó að klettar hlúi úr, 
þá sje svo bezt, að vindur standi e ig iáland ; 
að kastmöl væri í botni, þætti öllum sjó- 
mönnum verst, og væri það því engin með- 
mæling með höfninni; en hann vildi nú eigi 
lengur eltast við sjómennsku þingmannsins, 
en snúa sjer að ábyrgðinni; sjer gæti eigi 
betur fundizt, en hún yrði að lenda á lands- 
sjóði, því að kaupmenn mundu varla svara 
neinu góðu til, úr því staðurinn væri lög- 
giltur. En fyrir utan allt þetta, væri óþarfi 
að löggilda verzlunarstað á þessum stað, því 
að, ef litið væri á, hverjir Skagflrðingar 
sækja mundu verzlun þangað, þá kæmi það 
upp, að ef verzlunarstaðurinn yrði fyrir vest- 
an ána, mundu sækja hann að eins tveir 
hreppar, og eins ef hann vrði settur fyrir 
austan ; nú væri það auðsjeð, að verzlunar- 
staðurinn gæti eigi þrifizt með eigi meira 
vörumagni, og þar að auki mætti gæta þess, 
að smáverzlunarstaðir drægju optast úr völ- 
megun manna í kring um sig, því að þeir 
tíðkuðu kaupstaðaferðir sínar til að fá sjer 
á pelann, þegar hann kæmist nær þeinu 
Hann áliti það og landinu til skaða, að dreifa 
verzlunarmagninu, og draga með því úr 
verzlunarkeppninni. Hvað fjárkaupin snertiv 
sýndist sjer eigi frágangssök fyrir Skagfirð- 
inga að reka fje sitt þangað, er stórt skip 
gæti legið; en hann gæti fullvissað þá um, 
að það væri eigi hægt fyrir stórt gufuskip 
að hafna sig á slíkri höfn. sem Kolkuós.
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Hann vildi helzt fresta málinu þangað til 
betri og áreiðanlegri skýrslur væru fengnar 
um málið, og um, að prestakallið hefði eigi 
halla hjer við, og eins um þá nauðsyn, sem 
gjörði þetta káuptún verulega áríðandi.

Benedikt Kristjámton kvað þingmann 
Barðstrendinga hafa verið að berjast við 
skuggann sinn alla ræðuna í gegn um, oggjört 
þennan skugga að sjer, því að hann hefði 
lagt sjer. þau orð í munn, er hann hefði 
aldrei talað. í>ó að hann væri landdýr en 
eigi sjódýr, vissi hann þ<5, að stundum væri 
möl við sjávarströndina, þ<5 að hún væri eigi 
í botninum, er frá landi kæmi; þetta svar 
ætti líka við þingmann Húnvetninga, því að 
hann og þingmaður Barðstrendinga væru 
cins og einn maður í þessu máli, þó að þeir 
hefðu eigi allt af verið svona sammála. pó 
að Kolbeinsáróssfrumvarpið hefði komiðflatt 
upp á menn, þá hefði Blönduós eigi gjört 
það síður, því að á undan honum hefði vorið 
stungið upp á Sigríðarstaðaós. J>ar sem 
þingmaður Barðstrendinga hefði barið við 
aðsóknarleysi, þá liti svo út, sem hann væri 
eigi kunnugur í Skagafirði; eða vissi hann 
ekki, að tveir kaupstaðir hafa þrifizt austan 
vatna, og nú er einmitt svo til ætlað, að 
þeir báðir flytjist saman á þennan eina stað, 
ef hann reyndist vel, og þar væru fjölmenn- 
ar sveitir. Ef nokkuð væri ranghermt í því, 
er hann hefði sagt um verzlun GránuQe- 
lagsins, þá væri kaupstjóri þess nærstaddur, 
og mundi það þá geta komið til greina í 
neðri deildinni, þar sem þingmaður Barð- 
strendinga hefði tvisvar huggað sig við, að 
gengið mundi milli bols og höfuðs á málinu.

Forseti skaut þá undir a tk v æ ð i ,  hvort 
málið væri eigi nóg rætt, og var það sam- 
þykkt með 7 atkvæðum. því næst var bor- 
ið undir atkvæði, hvort málið skyldi koma 
til 3. umræðu, og viðhafði forseti nafnakall, 
og sögðu

»já«:
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,

Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,

»nei«:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Jón Hjaltalín,
Ásgeir Einarsson, 

og var málið þannig f e J l t  frá 3. umræðu 
með 5 atkvæðum gegn 5.

XII. SILFURBERGSNÁMINN í  HELGU- 
STAÐAFJALLI. Frumvarp til laga um 
kaup á þeim þrem hlutum silfurbergsnám- 
ans í Helgustaðafjalli og jarðarinnar Helgu- 
staða, sem landssjóðurinn ekki á. Frá 
stjórninni. Sjá I 223—224.

F y r s t a  u m ræ ð a  í efri deild, á 3. 
fundi, 3. júlí.

E iríkur K úld  sagði, að vegna ókunnug- 
leika þingmanna þætti sjer rnálið þurfa í- 
hugunar við, þó að frumvarpið væri stutt, 
og vildi hann stinga upp á, að kosin væri
3 manna nefnd.

Magnús Stephensen kvað það vera sína 
skoðun, að þá er búið væri að kjósa nefnd 
í málið skyldi 1. umræðu frestað.

Síðan var kosin nefnd í málið, þeir 
Bergur Thorberg með 6 atkv.
Eiríkur Kúld með 6 atkv.
Benedikt Kristjánsson með 6 atkv. 

og málið afhent Eiríki Kúld.

F r a m h a l d  l .u m r æ ð u .á  7. fundi, 9. 
júlí. Var þá nefndin komin fram með álit 
sitt. Sjá I. 7 4 -7 6 .

E irikur K úld  gat þess, að nú væri það 
augljóst orðið, að nefndin í máli þessuhefði 
fallizt á að kaupa þann hluta námans og 
jarðarinnar, sem eigi er eign landssjóðsins, 
og ráðið til að bæta inn í: >með húsum og 
kúgildum», þar eð það hafi eigi verið tekið 
fram í stjórnarfrumvarpinu. I>ar eð nefnd-
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inni hefði eigi verið kunnugt um námann, 
hefði hún leitað upplýsinga bæði hjá þeim 
þingmanni, sem kunnugastur væri, og í rit- 
um þeirra Eggerts Ólafssonar og Olaviusar 
og dr. Paijkulls, og kvaðst Eggert Ólafsson 
hafa fundið stein, 1 fet á hvern veg, og 
Olavius segist hafa fengið menn til að brjóta 
í námanum og fengið einn stein 42 pd. að 
þyngd. Dr. Paijkull skýrir frá, að í Khöfn 
sje eitt stykki úr þessum náœa 160 pd, að 
vigt til boða fyrir 800 kr., hann virðist ætla, 
að í námanum sje talsvert af silfurbergi, 
að mikið af silfurberginu sje hulið rauðum 
leir, og muni þess vegna eigi unnt að sjá, 
hve mikið sje til af því. Nefndin hefur á- 
litið, að hin eina trygging fyrir skynsam- 
legri notkun námans, væri hann keyptur á 
annað borð, að fá mann helzt þar nálægt 
til að vinna hann með þeim kjörum, sem 
bent er á í nefndarálitinu, undir umsjón sýslu- 
mannsins í Suðurmúlasýslu, er byggi þar í 
grennd,og jafnvel að gjöra honum að skyldu 
að sjá um hann, að honum eigi væri spillt 
með of frekri eða óskynsamlegri aðferð, væri 
náminn þar á móti leigður öðrum, mundi 
sú umsjón verða mjög erfið.

Sighvatur Árnason sagði, að hjer væri 
að eins um 2 kosti að velja, annaðhvort að 
kaupa eða selja, þyí það væri mönnum kunn- 
ugt, að samvinnan væri því nær ómöguleg; 
en hvað sig snerti, þá mælti hann með því 
að kaupa, án þess sjer væri það fullljóst, 
hvem árangur það mundi hafa fyrir landið, 
að öðru leyti en því, að þar væri þó vissu- 
lega nokkur fjársjóður fólginn í, og .hann 
hefði þá skoðun, að auðæfi landsins ættu 
ekki að seljast burtu.

Hvað jörðina sjálfa snerti, kvaðst hann 
ætla, að hún hefði áður heitað Giltuborg, en 
hitt væri sjer ókunnugt, hvort hjáleigan Sig- 
mundarhús væri sameign eða eigi eða í 
þessu umrædda kaupi. Sigmundarhús væru 
að fornu mati 4hndr., en eptir jarðabókinni 
frá 1861 hátt á8 .hndr. Jörðin Helgustaðir 
að fornu 8 hndr., en nú tæp 16, en með 
Sigmundarhúsum alls tæp 24 hundruð: bann 
gat og þess, að til forna hefðu verið á jörð

þessari 2 kúgildi og hundrað áln. landskuld, 
en óskaði frekari upplýsinga í þessu efni, 
bæði hvað sameignina snerti og um land- 
skuldargaldið.

Stefán Eiriksson kvaðst álila að nefnd- 
in hefði gjört rjett í því að samþykkja 
frumvarpið þar eð eigi mundi auðvelt fyrir 
landssjóðinn að hafa gagn af námanum 
meðan sameignin stæði, en hvað hjáleiguna 
Sigmundarhús snerti væri eigi annað að sjá 
af jarðamatsbókinni, en að hún væri hluti 
úr Helgustöðum; hvað kaupin áhrærði sýnd- 
ist sjer jörðin fjarska dýr eptir söluverði á 
jörðum í Múlasýslum, en á binn bóginn 
mundi mega hafa mikið upp úr námanum 
ef hann væri rjeltilega notaður; sjer þætti 
eitt vanta bæði í frumvarp stjórnarinnar og 
nefndarálitið, og það væri það, að ekki sæist 
hve mikið jörðin Helgustaðir með hjáleig- 
unni væri leigð.

Landshöfðinginn  gat þess, að 2 þing- 
menn hefðu beðið sig um skýrslur, um þetta 
efni, og mundi hann gefa þær við aðra um- 
ræðu.

Jó n  Jónsson  kvaðst vilja bæta við spurn- 
ingar hinna tveggja þingmanna þeirri spurn- 
ingu, hvernig landið ætti að stjórna nám- 
anum, er hann væri allur orðinn eign þess. 
Hann kvaðst yfir höfuð vera mótfallinn því, 
að auka fasteignir landsins en meðmæltur 
sjálfseignum; hann kvaðst, ef náminn ætti 
að vera almennings eign, ætla bagfelld- 
ast, að einhver önnur stofnun eða sjóðuren 
landssjóðurinn keypti eign þessa, t. a. m. 
sýslusjóður Suðurmúlasýslu, og væri langt 
um auðveldara fyrir sýslunefndina að hafa 
umsjón með námanum en fyrir landsstjórn- 
ina. Enn fremur sýndist sjer eigi hættulegt 
að fresta ennum  2 ára tíma úrslitum þessa 
máls, og að bugsandi væri, að silfurbergið 
hækkaði á þeim tíma enn meir í verði, 
og að drátturinn yrði því ei til neins ó- 
hagnaðar fyrir landið. Einnig gæti svo farið, 
að eigandinn yrði fúsari til að selja eða
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vinna námann l Qelagi við landsstjórnina ef 
hann sæi, að hann gæti að öðrura kosti 
engin not haft af sínum • hluta. Árið 1875 
hefði verið rætt um, að veita «ráðherra» 
leyfi til að kaupa. Við hvern ætti nefndin 
þegar hún talaði um ráðherra íslands. Hann 
þekkti engan annan sein mætti kalla herra 
yfir ráði íslands en konunginn, er sam- 
kvæmt 2. grein stjórnarski'árinnar hefði hið 
æðsta vald hjer á Jandi; en sjer fyndist eigi 
meiri ástæða til nú fremur en áður, að láta 
söluna vera komna undir konungsúrskurði, 
og ætti og við að fela ráðgjafa eða lands- 
höfðingja kaupin.

E irikur Kiild  kvaðst ekki hafa heyrt 
allar spurningar þingmannsins, en sú fyrsta 
hefði verið sú, hvernig landið skyldi stjórna 
eigninni, og kvað hann landið mundi stjórna 
henni sem hverri annari þjóðeign; einnig 
kvað hann þingmanninn hafa hneykslazt á 
orðinu ráðherra en segist þó ei hafa ætlað 
hann þann púrista, að hann færi að fetta 
fingur út í það; hann vissi ekki betur, en 
að orðin ráðgjafi og ráðberra væru alstaðar 
brúkuð jöfnum höndum, þar að auki hefði 
þingmaðurinn fullan rjett til að gjöra breyt- 
ingaratkvæði, ef honum sýndist. Hinum 
þingmönnunum kvaðst hann ekki þurfa að 
svara, þar eð landshöfðinginn hefði lofað að 
gefa þeim skýrslur um þetta efni, að eins 
vilja geta þess, að í þessu augnabliki hefði 
hann fengið þá upplýsingu hjá umboðsmann- 
inum, að á þeim hluta jarðarinnar, sem væri 
eign landssjóðsins, væri 30 ál. landskuld, 
en ekkert kúgildi.

J é n  Pjetursson sagðist vera á þeirri 
skoðun, að landssjóðurinn ætti að kaupa 
jörðina og námann, en gat þess jafnframt, 
að sjer sýndist þessi viðauki: »með húsum 
og kúgildum« svo smásmuglegur, að honum 
mætti sleppa, þar sem hann aldrei gæti náð 
100 kr., en aptur á móti gæti hann valdið 
því, að seljandi fyndi ástæðu til að bregða 
kaupunum. Hann kvaðst ennfremur ekki

kunna við að segja: *hinn íslenzki lands- 
sjóður«, þar eð hann þekkti enga aðra lands- 
sjóði, og líka hefði alþingið ekki að gefá 
lög fyrir aðra landssjóði, og þætti sjer því 
nægja að segja: handa landssjóðnum.

fíergur Thorberg kvaðst ætla að gefa þá 
upplýsingu, að nefndinni hefði verið kunn- 
ugt, að 2 kúgildin fylgdu þeim hluta jarð- 
aiinnar, sem í ráði væri áð kaupa.

Á m i Thorsieinson kvaðst vilja vekja at- 
huga að því, hvort ekki væri rjettara að 
segja 3U hluti en 3 hluti.

fíenedikt Kristjihisson sagði, að þannig 
væri orðað í öllum gömlum skjölum, gæti 
það engum misskilningi valdið.

fv í næst var málinu í einu hljóði vísað 
til 2. umiæðu.

Ö n n u r  u m r æ ð a í  efri deild, á 9. 
fundi, 11. júlí.

E irikur K úld  kvað komið hafa fram 
breytingaratkvæði við nefndarálitið frá hin- 
um 3. konungkjörna þingmanni, (sjá I 

81). Hið fyrra breytingaratkvæði hans 
væri að eins orðabreyting, sem hann 
hefði eigi á móti að fallast á, en þar 
sem hann í öðrulagi vildi láta falla í 
burtu, «með húsum og kúgildum», af því 
að það mundi geta orðið kaupunum til 
hindrunar, þá væri hann alls eigi hræddur 
um það, því að hann hefði síðar fengið 
vissu fyrir því að eigandinn vildi selja, eða 
jafnvel væri neyddur til þess; hann mætti 
líka vita það, ef hann vildi halda eptir á 
jörðunni húsum og kúgildum, en selja jörð- 
ina sjálfa, þá gæti landsstjórnin skipað hon- 
um með það burt af jörðunni þegar hún 
vildi. Hvað snerti breytingaruppástungur 
þingmanns Skagfirðinga (sjá I 83), þá gæti 
hann eigi fallizt á neina þeirra. Viðvíkandi 
breytingu þeirri, er hann vildi gjöra á fyrir- 
sögninni, vildi hann geta þess, að hjer lægi 
eigi fyrir neitt frumvarp um sölu heldur um 
kaup; þetta væri því eigi breytingaratkvæði
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heldur nýtt frumvarp. f>á vildi hann geta 
þess, að sjer hefði þótt þingmaðurinn við 
síðustu umræðu nokkuð harðorður um orðið 
«ráðherra íslands» er hann vildi hafa «ráð- 
gjafa konungs fyrir ísland»; hann vissi eigi 
betur en þessi orð væru höfð jöfnum hönd- 
um og það jafnvel í brjefum hárra embætt- 
ismanna hjer á lan d i; hann yrði því að á- 
líta það öldungis ófyrirsynju að hneykslastá 
þessu orði, hann skyldi enn fremur fletta 
þessu orði upp í orðabók Konráðs, og gæti 
hann sjeð, að Konráð legði annan skilning 
í orðið ráðgjafí, en þingmaðurinn ætlaðist 
til, og með allri sinni virðingu fyrir mál- 
fræðiskunnáttu þingmannsins, tæki hann þó 
Konráð fram yfír hann í því tilliti. Til 
þess að spara þingmanni Skagfírðinga það 
að halda langa ræðu fyrir þessari orðabreyt- 
ingu sinni, hefði hann tekið með orðabók 
Konráðs, sem hann skyldi biðja að rjetta 
þingmanninum að hann gæti lesið það sjálf- 
ur og sannfærzt um að orðið r á ð h e r r a  
ætti einmitt betur við, þar sem konungur 
væri eigi einvaldur, en r á ð g ja f i  þar, sem 
konungur væri einvaldur. J>ar sem hann 
styngi upp á að selja sýslunefndinni í Suður- 
múlasýslu þann V< sem landssjóðurinn ætti, 
þá vildi hann benda honum á, að vottorð 
vantaði um það, hvort sýslunefndin væri 
svo gronnhyggin, að vilja kaupa hann, þar 
sem hún mundi eigi fremur en landssjóð- 
urinn eiga kost á að nota hann í samein- 
ingu við eigandann; sjer gæti eigi heldur 
komið til hugar, að neinn innlendur maður 
væri svo grunnhygginn. Hann vildi því biðja 
þingmanninn að hugleiða, hvort honum 
sýndist eigi rjettast að kalla heim aptur 
alla krakka sína, sitt atkvæði mundi hann 
greiða á móti þeim öllum.

Landshöfðingi kvaðst nú hafa útvegað 
skýrslur þær, er hann hefði lofað þingmönn- 
um Skaptfellinga og Bangvellinga um hjá- 
leiguna Sigmundarhús. Eptir reikningi um- 
boðsmannsins væri sá lU, sem landssjóður

ætti, 5,b að dýrleik og eptir jarðamatínu frá 
1861 svaraði það lU af dýrleik jarðarinnar 

i að meðtaldri hjáleigunni, eptir því eigi lands- 
sjóður */* úr hvorutveggja. Aptur á móti 
sje afgjald það, sem landssjóði er svarað af 
sínum hluta, 30 álnir, en engin kúgildaleiga, 
en eptir þeim skýrslum, er hann hefði feng- 
ið um eptirgjald eptir jörðina alla, mundi 
það vera nokkru minna en lU, ef kúgilda- 
leiga væri meðtalin. Enn fremur hefði hann 
sjeð í svari sýslumanns frá 1873, að hjá- 
leigan hefði gengið kaupum og sölum með 
þeim 3lt, er landssjóðurinn á. Af öllu þessu 
mætti þá sjá að eigi væri fullljóst, hvort 
hjáleigan Sigmundarhús, væri með talin í 
því kaupverði, er farið væri fram á í frum- 
varpinu, og vildi hann skjóta því til nefnd- 
arinnar, hvort hún fyndi eigi ástæðu til, að 
koma fram með breytingaruppástungu um 
þetta efni við 3. umræðu, til þess að koma 
í veg fyrir allan efa. Hvað snerti breyting- 
aratkvæði hins 3. konungkjörna þingmanns, 
þætti sjer þau standa á litlu, og væri hann 
þeim eigi mótfallinn. Hvað breytingarat- 
kvæði þingmanns Skagfirðinga snerti, vildi 
hann viðvíkjandi tölul. 2. skýrskota til ræðu 
þingmanns Barðstrendinga, en að eins bæta 
við því atriði, að í lögum frá hinum 4 síð- 
ustu árum kæmi fyrír orðið »ráðherra«, en 
þar hefði hann eigi sjeð orðið »ráðgjafa«. 
Aðaltilgangur frumvarpsins væri að slíta 
sameigninni, með þvi að það væri brýn 
nauðsyn, og aðferðin væri sjálfsagt annað- 
hvort að kaupa eða selja, hann væri þess 
vegna fyrir sitt leyti eigi fráhverfur breyt- 
ingar eða viðaukauppástungu þingmannsins 
undir tölul. 3. og 4., en sjer þætti ólíklegt, 
að alþingi, er 1875 neitaði að selja ’/* fyrir 
9000 kr., vildi nú selja hann fyrir 5500 kr.

Jón Hjaltalín kvaðst eigi ætla að tefja 
umræðurnar um þetta, því að hann heíði 
áður látið í ljósi skuðun sína á málinu fyr- 
ir þeim sömu mönnum, er nú væru þar við- 
staddir, Silfurbergið sje þarflegt til margra

9
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liluta, og optir því scm sjor hefðu sagt 
kunmigir menn, mundu námainir alls eigi 
vcra svo skemmdir, að þeir væru eigi kaup- 
andi, að minnsta kosti vonaði liáiin að þeir 
mcnn, er á síðasta þiugi vildu kaupa þá 
fyiir 27000 kr. vildu nú ganga að því 
íýrir 16000 kr. fað  væri engin von til þess, 
að nefndin eða þingmenn yfir höfuð kynnu 
að mcta gagnscmi silfurbergsins, því að til 
þess vantaði þá hina nauðsynlegu þekking. 
Hann vildi skýra þeim frá því, að þó að 
steinn þessi væri eingöngu skoðaður sem 
kalksteinn, væri hann mjög mikils virði, því 
að ef nú steinbyggingar færu að tíðkast hjer, 
sein eigi ætti að verða langt að bíða, veitti 
alls eigi af öllu því kalki, sem monn vissu 
af í landinu, en þessi stcinn vreri svo góður 
til þess, að eptir vigt og ummáli tæki 
hann móti þrefalt meiri sandi, en al- 
mennt kalk. Enn fremur mætti búa til úr 
honum gips. Hann væri og notaður í opt- 
isk verkfæri og væri það mikils vert. Hið 
þriðja sem jafnvcl væri mest í varið, væri 
það að allir náttúrufræðingar vildu liafa 
sýnishorn af honum á söfnum sínum og vildu 
kaupa hann dýrum dómum. Einu sinni 
þegar hann var í Kaupmannahöfn, heim- 
sótti liann mann, er hafði stcinasöfn til sölu 
og töluðu þeir um silfurbergið og að það 
væri fallið í verði, gaf maðurinn honum þá 
upplýsing, að árið 1832 hefðu 3 skip 
frakknesk lent á Austfjörðum og brotið sig 
full af silfurbergi, selt síðan farmana út um 
allt Frakkland og £>ýzkaland, og þaðan væru 
nú molarnir komnir til Hafnar í miklu lægra 
verði en áður, svo að hnefastór steinn, sem 
áður hefði kostað tvo dali, kostaði nú eigi 
meir en þrjú mörk. Eins og hann hefði 
drepið á í hitt eð fyrra, mætti þannig græða 
mikið á námanum, ef vel væri meðfarið, en 
það riði á að sprengja eigi með púðri, held- 
ur með fleygum, og væri það samkvæmt þvi 
er Mohr befði sagt, er mest og bezt hefði 
ritað lijer um jarðspjöll af moldarkofum vor-

urn. Nefndin hefði getið álits þeirra Ola- 
viusar og Bjarna, en þeir væru of gamlir 
til þess að álit þeirra væri mikils virði; af 
nýrri mönnum hcfði bún að eins getið orða 
Paijkulls, en þó að flest, sem hann segði 
væri lireint þvaður, væri þó fróðlegt það 
sem hann segði um stein einn, er til væri 
í Kaupmannahöfn af silfurbergi; hann hefði 
verið 176 pd. og kostað 4000 rd. Annars 
væri hvorki hægt að læra neitt af því, sem 
nefndin hefði sagt, nje ritgjörðum síðari tíma 
nema Fiakka. Hann ímyndaði sjer að 
deildin mætti óhrædd ganga að kaupinu, 
því að ágóðinn mundi með góðri meðferð og 
stjórn borga ríflega rentu af verðinu. Ef 
kaupa ætti jörðina með fyrir ærna peninga, 
rynnu að vísu á sig tvær grímur með kaup- 
in, en samt vildi hann ráða til að taka sem 
fyrst við frumvarpinu.

Jó n  Pjelursson kvað sjer eigi þykja 
nauðsyn á viðaukaatkvæði nefndarinnar 
undir 5. tölul.; það væri sitt álit, að nefnd- 
in hefði eigi átt að bæta við frumvarpið: 
«með húsum og kúgildum«, þetta gæti leitt 
til þess, að kaupin gengju eigi saman, því 
að það hefði ef til vildi, ekki staðið í samn- 
ingnum við eigandann. Hann væri sann- 
færður um, að þegar útlendingar yrðu vísari 
af ræðu hins 4. konungkjörna þingmanns, 
hvílík auðsuppspretta náminn væii, mundu 
þeir verða skjótir til að bjóða í námann 
langtum meir en landssjóðurinn nú gjörði. 
Ef iiú þetta væri sett sem skilyrði fyrir 
kaupiuu, gæti eigandinn notað sjer það, til 
þess að ripta við landssjóðinn, en selja ein- 
mitt útlendingum, sem betur byðu, en ann- 
ars ef þetta nýja skilyrði eigi kæmi, yrði 
hann að standa við samninginn. Ef út- 
lendingar keyptu námann, rakaðist allur 
þessi mikli fjársjóður ú t úr landinu og yrði 
landsbúum til einskis gagns, það vildi hann 
með engu móti, og því þætti sjer nauðsyn- 
legt að samþykkja frumvarpið, en hrinda 
viðaukaatkvæði nefndarinnar.
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Stefán Eírílisson kvaðst cigi vera saui- 
þykkur breytingaratkvæði hins 3. konung- 
kjörna þingmanns undir tölul. 2.; það væii 
alraennt, að jarðir væru seldar með þeim 
liúsuin og kúgildum, sem þeim ættu að fylgja, 
og sýndist sjer fara betur að taka það fram, 
að seljandi gengi frá að selja sakir þess, 
þætti sjer ólíklegt.

Jón  Jdm son  kvað sjer liafa fundizt 
breytingaruppástungur sínar veiða fyrir 
slæmri meðferð hjá þingmanni Barðstrend- 
inga, en þó að hann hefði með athygli hlýtt 
á ræðu hans, gæ'ti hann þó eigi fallizt á að 
taka aptar breytingaruppástungur sínar. 
Hann vonaði að þingmenn mundu við ná- 
kvæmari íhugun fá aðra skoðun um ýms 
atriði á málinu, er þeim eigi liefðu verið nógu 
Ijós áður. Hinn 4. konungkjörni þingmaður 
hefði tekið það fram, að áríðandi væii að nám- 
anum væri vel stjórnað og að eptirlitið væri 
sem bezt með lionum, svo að ekki væri stolið 
úr honum. Hann væri hinum 4. konung- 
kjörna þingmanni alveg saindóma í þessu 
og einmitt af þvi, að sjerstök kunnátta og 
sjerstakt eptirlit væri nauðsynlegt ef vel ætti 
að fara með námann, væri æskilegt að hann 
kæmi alveg úr eign landsstjórnar. |>að væri 
viðurkennt að bæði hjer og erlendis blessuðust 
eigi til lengdar þau fyrirtæki, er hið opin- 
bera eitt hefði umsjón með, t. d. mætti hjer 
nefna ullarverksmiðjuna hjer i bænum uin 
aldamótin. pað lægi í mannlegu eðli, að 
hugsa mest um sitt eigið fje og varðveita 
það betur en það fje, sem væri almennings- 
eign. Hinn 4. konungkjörni þingmaður 
mundi við nánari umhugsun sannfærast um, 
að allar hans ástæður miðuðu beint til þess 
að æskilegt væri, að náminn yrði privat 
eign, en þó væri sjálfsagt betra, að lands- 
stjórnin keypti hann, en hann lægi leng- 
ur ónotaður; en sjer þætti eigi ólíklegt, 
að er hinn núverandi eigandi 3 fjórðu hluta 
námans fyndi tregðu i kaupunum, myndi 
hann sjálfur reyna að eignast allan námann. 
Landshöfðinginn hefði sagt, að brýn nauðsyn 
væri að slíta sameigninni og bent á, að þess 
vegna væri gott að veita stjórninni heimild

bæði til að kaupa og selja; hann hefði líka 
svarað þingmanni Baiðstrendinga viðvíkjandi 
forminu, að það væri löglogt og samkvæmt 
þingsköpum, að liann kæmi frain með uppá- 
stungu sína sem bieytingaruppástungu. Hann 
hefði áður tekið það fram, að það væri eigi 
eptir rjettum reglum, að fjölga þjóðeignum. 
f>ar eð almennur áhugi væii að vakna á 
jarðabótum, væri það niiklu rjettara, að 
fækka þjóðjörðum en auka sjálfseign. Við- 
víkjandi brcytingaruppástungu sinni undir
2. tölul. hefði hinn háttviiti landshöfðingi 
og þingmaður Barðstrerulinga haldið, að það 
væri orðabreyling, að r á ð h e r r a þýddi hið 
sama og r á ð g ja f i ,  en væri þetta augljóstl' 
ekki sæist það af orðabók Konráðs, er ekki 
nefndi »ráðherra« heldur Dstjórnarherra«. 
Hann hefði ekki lög þau fyrir sjer, er lands- 
höfðinginn hefði vitnað í; en sig minnti að 
þar væii talað um að máðherra íslands« 
ætti að gefa út skólareglugjörð og gæti varla 
verið mögulegt að skilja það um konunginn. 
í  þessu máli væri því ísjárverðara að við- 
hafa orð sem gerði það vaf;»samt, hvort átt 
væri við hans hátign konunginn eða ráð- 
gjafa hans, sem það hefði áður tíðkazt, að 
konuugur gæfi sjálfur út afsalsbrjef, er seld- 
ar voru þjóðjarðir, og þó að nú hjer vær'i 
að ræða um kaup, væri það samkynja. þessi 
breyting gæti því jafnvel verið efnisbreyting; 
hann vil'di- lýsa þeini skoðun sinni yfir,' að 
sjer þætti mjög óheppilcgt, að hafa mörg 
orð, sem táknuðu hið sama, einkum er ræða 
væri um svo háa stöðu, og vildi hann fækka 
slíkum fjölyrðum eptir mogni. Hann vildi 
enn segja þingmanni Barðstrendinga það út 
af orðabókinni, sem hann hefði sýnt sjer, 
að þetta spursmál væri eigi að eins mál- 
fræðislegt, heldur pólitískt, og í því tilliti 
treysti hann eigi Konráði. J>ar sem hann 
hefði vitnað til embættisbrjefa sumra yfir- 
valda, þá væri það viðurkennt, að málið á 
þeim væri ekki æfinlega hið bezta, og þar 
kæmi eigi sjaldan fyrir óbeppileg orð, sú 
tilvitnan væri því þýðingarlaus. J>að sem 
mest væri undir komið, væri að orðið »ráð- 
herra« hvergi kæmi fyrir í stjórnarskránni
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um ráðgjafa konungs. |>ó að hann hefði 
varið svona mörgum orðum til að halda 
þessu atriði fram, væri sjer þó eigi um- 
hugað um það, en aptur á móti væri sjer 
mjög annt um 3. og 4. tölul., því að sjer 
þætti beinastur vegur til að slíta sameign- 
inni, að gefa kost bæði á kaupi og sölu.

Landshöfðingi kvað það vera misskilning 
á orðum sínum, að hann skoðaði 2. tölul. 
öðruvísi en orðabreyting, því að sjer þætti 
hann að eins ónauðsynleg orðabreyting.

E iríhur K úld  kvaðst eigi ætla að tefja 
tímann með því að rekja hina löngu tölu 
þingmanns Skagfírðinga, því hún gjörði 
hvorki að styðja málið nje fella. Áð skilja 
»ráðherra« um konunginn, næði engri átt. 
Viðvíkjandi því, er hinn 4. konungkjörni 
þingmaður hefði sagt eptir Dr. Faijkull, þá 
hefði það eigi verið rjett hermt, steinninn 
hefði verið 160 pund og kostað 400 rdl. 
Hann vildi fúslega fallast á það, sem lands- 
höfðingi hefði stungið upp á, að nefndin 
kæmi fram með breytingaratkvæði við 3. 
umræðu til þess að hrinda öllum vafa um 
hjáleiguna Sigmundarhús, og skyldi hann 
bera það undir nefndina.

Forseti skaut því næst eptir ósk 4þing- 
manna til atkvæða, hvort umræðunum skyldi 
ekki hætta, og var það samþykkt með 10 
atkv. Var þá gengið til atkvæða um frum- 
varpið og breytingar þær, sem fram höfðu 
komið við það í þeirri röð, sem þær standa 
í hinni prentuðu atkvæðaskrá (sjá I 86—87), 
og var:

1. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 
felld með 7. atkv. gegn 2.

2. Frumvarpið (Eáðherra íslands) samþykkt 
með 9 atkv.

3. Breyting nefndarinnar (orðabreyting) 
samþykkt með 8 atkv.

4. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 
felld með 10 atkv. gegn 2.

5. Breytingaruppástunga Jóns Pjetursson- 
ar. Við þennan tölul. þótti atkvæða- 
greiðslan óljós, og var við haft nafna- 
kall og sögðu

»já«:
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,

» n ei« :
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Benedikt Kristjánsson, 

og var þannig breytingaruppástungan 
samþykkt með 7 atkv. gegn 4.

6. Viðaukaatkvæði nefndarinnar samþykkt 
með 8 atkvæðum.

7. Breytingaratkvæði Jóns Pjeturssonar 
fallið við 6. tölul.

8. Viðaukaatkvæði Jóns Jónssonar fallið 
við 4. tölul.

9. Frumvarpið í heild sinni með áorðinni 
breytingu samþykkt með 10 atkv.

10. Breytingaratkvæði Jóns Jónssonar fallið 
við 4. tölul.

11. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt með
9 atkvæðum

Frumvarpinu var vísað til 3. umræðu 
með samhljóða atkvæðum (sjá I  87).

Þ r i ð j a  u m ræ ð a  í efri deild, á 11. 
fundi, 14. júlí.

E iríkur K úld  kvað deildinni vera það 
ljóst, að nefndin hefði eptir tillögum lands- 
höfðingjans gjört viðauka eða breytingarat- 
kvæði við frumvarpið til þess að koma í veg 
fyrir allan misskilning, og svo hefði henni 
fundizt viðkunnanlegra að breyta orðaskipun 
lítið eitt á öðrum stað; fleira hefði hann 
eigi hann eigi að taka fram, fyr en hann 
heyrði mótmæli annara þingmanna.

Jó n  Pjetursson kvað sjer sýnast allt frum- 
varpið koma fram sem breytingaruppástunga 
frá nefndinni, þar sem hún þó hefði engu 
verulegu breytt nema að eins bætt við: «og 
hjáleigunni Sigmundarhúsum»; hann kvaðst



því vilja spyrja, hvort svo væri til ætlazt, 
að greidd væru atkvæði um stjtfrnarfrum- 
varpið, ef þessi breyting fjelli.

Bergur Thorberg kvað nefndinni hafa 
þótt fara betur að færa til orðin: «sera
landssjóðurinn eigi á», og fyrir því hefði 
hún skrifað upp frunivarpið allt (sjá 1 123). 
Ef þessi breyting yrði felld, væri það ljóst, 
að frumvarpið yrði borið undir atkvæði,eins 
og það hefði verið samþykkt við 2. umræðu.

Ásgeir Einarsson  kvaðst fella sig dável 
við frumvarpið sjá lft; nú við 3. umræðu 
væri komið fram breytingaratkvæði frá nefnd- 
inni um Sigmundarhús, og þætti sjer nokk- 
uð óvíst um það, hvort það yrði nú svo vel 
rætt, að ganga mætti til atkvæða um það, 
því menn fettu fingur út í það stundum, að 
nýjar uppástungur kæmu svo seint, að þær 
kæmu eigi fyr en við 3. umræðu, en sjer 
þætti þó betra að taka skýrt fram í lögun- 
um alla skilmála, sem nauðsynlegir væru við 
kaupin, og draga af allan efa, og mundi því 
eigi verða í móti þessu breytingaratkvæði. 
það hefði áður verið mikið talað um •> ráð- 
herra» og «ráðgjafa», og vitnað í orðabók 
því til sönnunar, að þar sem frjáls stjórnar- 
skipun væri, ætti að hafa orðið «ráðherra», 
en eigi «ráðgjafa»; nú væri þess að gæta, 
að bók þessi væri engin lögbók, þó að hún 
væri góð orðabók, og svo þess, að í stjórn- 
arskránni stæði fjórum sinnura «ráðgjafi» í
2. og 3. grein; nú vildi hann spyrja, hvort 
meir ætti að gilda, orðabókin eða stjórnar- 
skráin; hann vildi láta komast að einhverri 
fastíi niðurstöðu í þessu efni til að fylgja 
framvegis, ogaf því að sjer sýndist vel fall- 
ið, að sá maður væri kallaður ráðgjafi, er 
gefur konungi svo stór ráð, að hann ræður 
til að fella eða samþykkja lagafrumvörp, og 
svo af því, að sjer þætti varúðarvert, að 
greiða atkvæði móti því, sem stæði í stjórn- 
arskránni, þá vildi hann í þetta sinn mæl- 
ast til, að þurfa eigi að greiða atkvæði, og 
væri hann þó eigi fráhverfur frumvarpinu.

Forseti kvað «ráðhcrra» hafa verið sam- 
þykkt við 2. umræðu, og yrði því eigi breytt 
úr Jiessu.

Benedikt Kristjánsson  sagði, að nú væri 
úttalað um «ráðherra», og væri því of seint 
að iðrast eptir það, er eigi væri hægt að 
breyta; það gjörði lítinn mun, hvort bókin 
væri lögbók eða orðabók, og hvað stjórnar- 
skrána snerti, þá bannaði hún engan veginn 
að hafa annað orð en «ráðgjafi», einsogfyr 
hefði verið tekið fram. Hvað snerti breyt- 
ingar nefndarinnar, þá hefði henni þótt fara 
betur, að skrifa upp aptur allt frumvarpið, 
scm ekki væri nema ein stu tt grein, af því 
að hún bætti inn í það, en svo væri vitaskuld, 
ef sú breyting yrði felld, að greiða atkvæði 
um frumvarpið, eins og það hefði verið sam- 
þykkt við 2. umræðu. Hinn 3. konung- 
kjörni þingmaður hefði tekið fram, að ísjár- 
vert væri að bæta inn í frumvarpið »með 
húsum og kúgildum»; hann vildi játa.að  
svo væri, ef hjer væri um eitthvert happa- 
kaup að ræða, en það væri nefndin óviss 
um; henni hefði sýnzt alþing hafa siðferðis- 
lega skuldbinding til að leysa málið úr 
þeim dróma, er það væri komið í, meðfram 
fyrir tilstuðlan þingsins, og í annan stað 
vildi hún kaupa handa landinu þennan dýr- 
grip, hvort sem hann yrði arðsamur eða 
eigi. pað væri að vísu auðvitað, að hús 
og kúgildi fylgdu jörðu er hún væri seld, en 
þar sem ræða væri um kaup milli einstaks 
manns og ráðherra eða landssjóðs annars 
vegar, þá mætti búast við því, að sá yrði 
fyrir hallanum, ef í hart færi, er meir væri 
ætlandi, og það yrði náttúrlega ráðherrann; 
þetta hefði nefndin viljað forðast, og gjört 
því þetta viðaukaatkvæði.

Stefán Eiriksson  kvaðst út af því, sem 
þingmaður Húnvetninga hefði sagt, vilja taka 
það fram, að upp á fyrirspurn frá sjer og öðr- 
um þingmanni, hefði landshöfðingi lagt fram 
skýrslur um þetta efni og bent nefndinni á að 
gjöra þetta breytingaratkvæði við frumvarpið.
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Kit ihur Kúld kvað sjcr þykja það óvænt 
samvizkusemi af l)ingmanni Húnvetninga, að 
fara að vckja upp aptur ágreininginn umskiln- 
inginn á orðunum «ráðgjafi og ráðherra», af því 
að hann hefði sjeð í stjórnarskránni viðhaft 
orðið «ráðgjafi» og vildi því eigi samþykkja 
frumvarpið vegna þess, að það hefði orðið 
ráðherra, en hann kvaðst vona, að þingmað- 
urinn niundi geta friðað samvizku sína, er 
hann hugleiddi, að þctta oið stæði í frum- 
varpinu, og væii eigi hann sekari þótt hann 
greiddi atkvæði með því heldur en sá, sem 
hefði sett það í frumvarpið; hann vonaði 
því, að hann gæfi frumvarpinu atkvæði sitt 
þó að þetta hefði íjettilega læðzt þar inn.

þá  voru greidd a tk v æ ð i  um málið 
og v a r :
1. Breytingaratkvæði nefndarinnar (I 12i3) 

samþykkt mcð 9 atkvæðum.
2. Frumvarpið með þeirri breytingu (I 125 

—̂12<3) samþykkt með 9 atkvæðum. 
Málið síðan sent neðri deild.

F y r s t a u m r æ ð u í neðri deild, á
12. fundi, 15. júlí.

Páll Ptikson bóndi stakk upp á að vísa 
málinu til fjárlaganefndarinnar, þar eð henni 
væri kunnugast, hvernig fjáihagur lands- 
sjóðsins væri, og hvort liann gæti þolað 
þessa útgjaldagrein.

Varaforsdi: Jeg vildi biðja þingdeild-
ina, að hlaða ekki störfum um of á fjárlaga- 
nefndina, og jeg vil bæta því við, að þó að 
þetta mál sje fjárhagslegs eðlis, þá er þó 
hugsandi, að þessi útgjöld ekki þurfi að falla 
á landssjóðinn á næsta fjárhagstímabili eða 
1880—81. Jjingmenn vita það, að ávallt 
er sjeð svo fyrir, að töluverður afgangur 
verði á hverju ári, sem útgjöldin eru minni 
en tekjurnar, og því álít jeg óhætt að ræða 
þetta mál, án alls tillits til landssjóðsins. 
Hvað málið sjálft snertir, vil jeg geta þess, 
að ínjer lízt töluvert betur á þá aðferð, sein 
nú er stungið upp á, að kaupa þann part,

sem landið ekki á, heldur en eins og 1875 
var stungið upp á, að selja hluta landsins 
í námunum. Jeg vil til sönnunar míns 
máls vísa til álits prófessors Johnstrups, 
sem efri deildin ekki minnist á í nefndar- 
áliti sínu. Hún minnist að eins á Eggert 
Ólafsson, Olavius og Paijkull, og þó þcssir 
menn, einkum hinir 2 fyrnefndu hafi verið 
merkir og lærðir menn, þá finnst mjer þó 
meira vert um áJit dansks lærðs prófessors, 
en slíks manns sem Paijkull, er marga mis- 
jafna dóma lagði á land vort og þjóð. 
Johnstrup sagðist að vísu ekki vilja fullyrða, 
að þessi náma væri hin eina í sinni teg- 
und, sem til væri, en þó væru að minnsta 
kosti fáar álíka, og þó brúkun efnis þess, 
er þar fæst, væri nú sem stendur lítil, þá 
gætu þó komið þeir tím ar, að það yrði 
mikil eptirspurn eptir því. þannig er það 
notað í stóra sjónauka (telcscopa), og er 
óvíst, hver not uppgötvanir vorra tíma 
má ske kunna að linna fyrir það. Jeg er 
því málinu mjög hlynntur, því að eins er á- 
statt um námu þessa eins og menjagrip, er 
í ætt gengur, að mönnum þykir leitt að 
hann gangi úr ættinni, jafnvel þó gagu 
hans sje ekki mjög mikið, þar sem John- 
strup t. d. ræður frá að vinna námuna 
nema að eins sjötta hvert ár; þannig álít 
jeg að kaupa eigi námu þessa, ekki beinlín- 
is arðsins vegna, heldur af því hún er sjer- 
staklegs eðlis og má ske ein síns kyns. Jeg 
legg það til, að deildin taki þetta til ihug- 
unar og ráði það til lykta án alls tillits til 
fjárhagsins.

A rnljótur Ólafsson: Jeg vil styðja upp-
ástungu þingmanns Húnvetninga, að málinu 
sje vísað til fjárlaganefndarinnar, í fyrsta 
lagi af því, að henni er kunnugt um fjár- 
hag landsins, ef borga á verðið nú þegar, 
og í annan máta af því, að efri deildin hef-’ 
ur bætt inn í ákvörðun um að kaupa hús 
og kúgildi jarðarinnar Helgustaða o. s. frv.; 
en í ástæðunum fyrir. stjórnarfrumvarpinu
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er að eins getið urc, aö ciganJinn bjóðist 
til að selja sinn hluta af námunum með 
jörðinni Helgustöðum. Fyrir því er nauð- 
synlegt að málið komist í nefnd, og nú er 
engin nefnd betur skipuð en fjárlaganefnd- 
iri, eða betur fær um, að taka málið til í- 
hugunar. Fjárlaganefndin gæti þá beðið um 
skýrslur um, hvort sölutilboð eigandans nær 
til hjáleigunnar og kúgildanna, því að ann- 
ars gæti eigandinn gengið frá sölutilboði 
sínu, og þá yrði að semja nýjan samning.

V arafon eti: Skyldi þingmaður Norður-
múlasýslu ekki vera svo kunnugur, að hann 
viti, að ekki er hætt við því, að eigandinn 
dragi sig til baka, þö bætt sje við kúgild- 
unum, því að þingmaðurinn man víst, að 
eigandiiin bauð þennan hluta sinn fyiir 
nokkrum árum fyiir 27,000 kr., og þá sýn- 
ist það ekki vera nein hætta, þó kaupin 
dragist annaðhvort eitt eða tvö ár. fað  
sýnist jafnvel ráðlegt að draga kaupin, því 
að þegar náminn lækkar 11000 kr. í verði á
4 árum, þá er hugsandi, að hann lækki enn 
meir um næstu 2 ár. Til fjárlaganefndar- 
innar er engin ástæða að vísa inálinu, því 
að fle mun verða nóg t i l ; það hefur ekki 
enn komið fyrir, að afgangurinn hafi ekki 
verið fjórfalt hærri, en þessum útgjölduin 
nemi. J>að er hættuminnst að fela lands- 
stjórninni að afgjöra kaupin, eptir því sem 
hún sjer landinu hentast, og ef hún ekki 
sjer sjer fært að greiða allt verðið strax, má 
semja svo við seljanda, að gjaldið greiðist 
ekki allt í einu.

Halldór K r. Friðrilmon : Jeg get ekki
sjeð, að viðauki efri deildarinnar gjöii nokk- 
uð til; það er sjálfsagt, að þegar jörð er seld, 
þá er hjáleigan ekki undan skilin, heldur 
fylgir hún með sem partur úr jörðunni. Að 
vísa málinu til Qárlaganefndarinnar eróþarfi; 
hjer er að eins spurningin: álítur þingdeild- 
in haganlegt að kaupa námann allan, og þá 
lagar fjárlaganefndin sig eptir því. Ef ekki 
er nóg fje til í landssjóðnum, þá seniur

stjórnin svo við seljanda, að ekki þuifi að 
borga allt verðið á þessu fjárhagstímabili, 
eða hún tekur þá fje af viðlagasjóðnum, því 
að náminn verður þá hans eign, og það fje, 
sem fyrir námann fæst, gengur í hann.

Lnndshöfðinginn: Eg er alveg samdóma 
varaforseta og þingmanni Reykvíkinga um, 
að rjettast sje, að fela Jandsstjórninni að sjá 
um kaupin, að þau ekki fari fram, fyr en 
hagur landssjóðsins eða viðlagasjóðsins leyfir. 
Með tiliiti til viðbótarinnar, sem efri deildin 
ojöiði við frumvarpið, skal jeg skýra frá því< 
að nefndin í efri deildinni var í nokkrum 
vafa um, hvort seljandinn ætti alla lijáleig- 
una, og leitaði skýrslna hjá mjer um það; 
en þótt jeg leitaði allia upplýsinga, sem 
mögulegt var, í skjalasöfnum hjer í bænum, 
gat jeg þó ekki fengið fulla vissu um, hvernig 
hjáleigunni væri skipt milli seljanda og 
landssjóðsins, og rjeð jeg því nefndinni til 
þess að taka af allan vafa. Jeg þykist viss 
nm það, að þessi viðbót mun ekki verða söl- 
unni til tálmunar, ef annars alþingi sam- 
þykkir hana.

l'áll Pálsson bóndi: Jeg verð enn að
vera á því máli, að heppilegast sje að vísa 
frumvarpi þessu til ljárlaganefiidarinnar, þar 
eð verið getur, að önnur nauðsynlegri fyrir- 
tæki sjeu, sem sitja ættu í fyiirrúmi.

J>á var gengið til a tk v æ ð a , og var mál- 
inu vísað til 2. umræðu í einu hljóði, en 
uppástungan um að vísa því til fjárlaga- 
nefndarinnar felid með 18 atkvæðum gegn 3.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í neðri deild, á 14. 
íundi, 17. júlí.

J>á tók enginn til máls, og var frum- 
varpið samþykkt og vísað til 3. umræðu, 
hvorttveggja í einu hJjóði.

|> r ið ja  u m r æ ð a í  neðri deild, á 16. 
fundi, 19. júli.

|>á urðu og engar umræður, og var frum- 
vaipið samþykkt í einu hljóði. Síðan var
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það afgreitt til landshöfðingja sem lö g  frá 
alþingi.

XIII. TEKJUR PRESTA OG KIRKNA. 
Frumvarp til la'ga um breyting á tilskipun 
27. jan. 1847 um tekjur presta og kirkna. 
Frá stjórninni. Sjá I 21.

F y r s t a  u m ræ ð a  í neðri deild, á 3. 
fundi, 3. júlí.

f á  urðu engar umræður um málið, og 
var því vísað til 2. umræðu með 14 atkv. 
gegn 1, og í einu hljóði til nefndarinnar í 
málinu um skipun prestakalla og kirkna.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í neðri deild, á 15. 
fundi, 18. júlí.

Framsögumaður (Páll Fá/sson). í  nefild- 
arálitinu (sjá I 132—133) eru teknar fram 
ástæðurnar fyrir breytingum þeim, sem 
nefndin hefur stungið upp á, svo jeg þarf 
ekki að endurtaka þær. Meiri hluti nefnd- 
arinnar var yfir höfuð þeirrar skoðunar, að 
ekki væri rjett að hækka aukatekjur presta, 
nema sem minnst., þar í ráði er að jafna 
hinar föstu. Jeg skal geta þess, að jeg var 
ekki laus við að furða mig á, að sjá nöfn 
tveggja nefndarmanna undir breytingartil- 
lögu þeirri, sem hjer er komin fram (sjá I 
142), og það því fremur, sem mjer er ókunn- 
ugt um, að þeirhafi nokkurn tíma á nefndar- 
fundum hreift því, að að eins ferming barna, 
sem uppalin eru á sveit, skuli borgast úr 
sveitarsjóði. Jeg ætla með fám orðum að 
gjöra grein fyrir því, hvers vegna meiri hlut- 
inn lagði það til, að fyrir líkræðu skuli 
greiðast 10 áln., og var það að honum þótti 
nauðsynlegt að ákveða f a s t  gjald fyrir lík- 
ræðu, þar eð engin ákvörðun er til um það í 
hinum eldri lögum. Viðvíkjandi 3.gr. um gjöld 
til prests fyrir öreiga og sveitarlimi, þá verð 
jeg að segja, að mjer finnst það sanngjarnt, 
þar sem prestar eru sviptir þeim undan- 
þágum, er þeir áður höfðu, enda virðist það 
rjettsýnt, að þeir fái eins borgun fyrir prests- 
verk við öreiga, eins og hvern annan, því þeir

hafa einatt engu minna fyrir þeim verkum. 
Meiii hlutinn var og á því, að sama ákvörð- 
un skyldi ná til kirkna, og munu þeir, sem 
því vilja fylgja fram í nefndinni, skýra frá 
ástæðum sínum fyrir því. f»á vil jeg snúa 
mjer að breytingaratkvæði 2. þingmanns 
Eyfirðinga (sjá I. 144); jeg furða mig á, að 
hann ekki hefur stungið upp á, að prestar 
skyldu greiða 5 álnir fyrir að fá að skíra 
börn, því að það væri þó samkvæmara 
grundvallarskoðun hans, eptir því sem út 
lítur fyrir. Aptur stingur hann upp á ríf- 
ari borgun fyrir ferming barna, 20 álnir 
fyrir 15 álnir, og vil jeg Iáta deildina dæma 
um, hversu sanngjarnt það er, að sleppa 
gjaldinu fyrir skírn, hvað mikið ómak sem 
prestur hefur fyrir því, en hækka þetta gjald. 
Hvað 3. tölul. snertir, þá veit jeg ekki, 
hvernig fátækar kirkjur eiga að bera sig, ef 
þær missa þessar tekjur, að minnsta kosti 
ætti það ekki að verða fyr, en söfnuðirnir 
taka sjálfir að sjer kirkjur sínar.

Þorlákur Guðmundsson: Af því fram-
sögumaður eins og skoraði á mig, sem stend 
fremstur undir breytingartillögu 4 þing- 
manna við 3. gr., að gjöra grein fyrir ástæðu 
minni til þessarar breytingar, og furðaði sig 
á því, að jeg hefði vikið frá nefndarálitinu, 
þá vil jeg skýra frá því, að jeg kann- 
ast ekki við, að jeg hafi samþykkt’ 3. gr. 
stjórnarfrumvarpsins óbreytta í nefndinni, 
°g j°g  áleit ekki skyldu mína að til- 
kynna nefndinni, að jeg mundi koma fram 
með þessa breytingaruppástungu. Viðvíkj- 
andi því, sem framsögumaður sagði, að eðli- 
legt væri, að prestar fengju þetta gjald fyrir 
öreiga og sveitarlimi, í stað undanþáganna, 
sem þeir hafa misst, þá finnst mjer ekki rjett, 
að þeir fái uppbót fyrir undanþágurnar af 
sveitarsjóði; nú telja prestar þessar undan- 
þágur tekjur, en áður en þeir misstu þær, 
var ekki svo á þeim að heyra, að þeir álitu 
þetta tekjur. Enda er jeg hræddur um, að 
þetta endurgjald úr sveitarsjóði verði heldur 
til að gjöra presta óvinsæla, en mjer er svo 
annt um virðing og vinsæld presta, að jeg 
vil ekki að hún spillist.
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Snorri Páhson: Jeg vil með fám orð- 
um minnast á breytingartillögur mínar. J>að 
er ekki tilgangur minn að vilja minnka tekj- 
ur presta, eins og sjá má af því, að í stað 
þess, að jeg undanfelli borgun fyrir skírn, 
hækka jeg borgunina fyrir ferming fiá 15 
áln. til 20 álna, því borgunin, sem nefndin 
hefur stungið upp á fyrir skírn, er 5 álnir. 
Mjer finnst það mjög svo tíviðkunnanlegt að 
selja skírnina, einmitt af því, að hún er 
sakramenti (Varaforseli: En fermingin þá?) 
Fermingin er ekki, eins og allir vita, sakra- 
menti. Jeg er viss um, að allir geistlegir menn 
munu mjer samdóma um, að ekki eigi við að 
selja altarissakramentið, en skírnin er ekki 
síður sakramenti, en kveldmáltíðin; því á þá 
að selja annað, en ekki bitt; það væri því 
töluvert meiri samkvæmni í því að selja þau 
bæði (V araforseli: í  Eeykjavík er altaris- 
sakramentið selt skólapiltum!). Veit jeg 
það, en það hefur líka vakið hneyksli um allt 
land, síðan menn sáu þetta í Qárlögunum. 
Prestar útdeila altarissakramentinu án sjer- 
stakrar borgunar, þeir fara opt og tíðum 
kann ske langar leiðir í illu veðri til þess 
að þjónusta sjúka, því á þá að borga þeim 
fyrir að skíra, sem allt eins vel heyrir em- 
bætti þeirra til?  og sem þeir opt á tíðum 
gjöra í messunni og þannig kostar þá lítið 
ómak? fað , sem mjer einkum gekk til 
að stinga upp á þessari breytingu, var 
af virðingu fyrir skírninni sem sakramenti, 
því fyrir þau finnst mjer ekki eiga að borga, 
eða eru þau síður andleg nauðsyn safnaðar- 
ins, en annað, sem presturinn gjörir borg- 
unarlaust, og sem embætti hans beinlínis 
útheimtir, t. a. m. að prjedika á helgum dög- 
um o. s. frv. Hvað 2. tölulið í breytingar- 
uppástungu minni snertir, að af nema leg- 
kaupið, þá geng jeg út frá því, að sú breyt- 
ing verði bráðum gjörð, að sóknirnar sjálfar 
taki við fjárhaldi kirkna sinna; prestarnir 
missa þá renturnar af portion kirkjunnar, 
og þær leggjast við höfuðstólinn. Höfuð- 
stóllinn mun þá aukast á ári hverju mikið 
meira en nú á sjer stað, t. a. m. á 20 ár- 
um tvöfaldast hann á móti því sem nú er;

sú portion sem nú er 500 kr., mundi að 20 
árum liðnum verða 1000 kr. Gjörum nú 
ráð fyrir, að kirkjan standi í 40 ár, þáfimm- 
faldast höfuðstóllinn á því tímabili. Iíirkj- 
urnar geta því vel misst þetta legkaup, og 
geta án þess orðið þrefalt fegurri og prýði- 
legri en n ú ; enda finnst mjer legkaupið mjög 
óviðkunnanlegt gjald. Jeg vil taka til dæmis 
að bóndi, er goldið hefur má ske í 50 ár til 
kirkjunnar, skuli þurfa að gjalda fyrirþenn- 
an 4 □  álna blett, þar sem hann seinast á 
að hvíla bein sín. Jeg hef ekkert mótigjöld- 
um til presta og kirkna, og vil ekki telja 
þau eptir, en mjer finnst mikið undir því 
komið, hvaða nafn gjaldinu er gefið; það má 
að minnsta kosti ekki vera hneykslanlegt 
fyrir tilfinning manna.

Fram sögum aður: Jeg vil einungis geta 
þess, að 2. þingmaður Árnesinga las frum- 
ritið af nefndarálitinu, áður en það varprent- 
að, og skrifaði sjálfur nafn sitt þar undir, 
og er frumritið til enn þá.

Pórarinn Böðvarsson : Jegvil fara nokkr- 
um orðum um frumvarp það, sem hjer ligg- 
ur fyrir. | Jetta mál kom fyrir hið fyrsta 
þing, sem haldið var hjer á landi, árið 1845, 
og þótti þá öllum hin mesta nauðsyn á að 
bæta kjör presta, og kom mönnum saman 
um að gjöra það með nýrri aukatekjureglu- 
gjörð; það er vert að minnast þessa, því að 
meðferð þingsins var undirbúningur undir 
reglugjörðina 27. jan. 1847. Af uppástungu 
frá embættismannanefndinni o. fl. komust 
menn að þeirri niðurstöðu, að aukatekjur 
skyldu greiðast eptir flokkaskipun, en af því 
ekki þótti gott að setja reglur um, hverjir 
gjaldendur skyldu vera í hverjum flokki fyrir 
sig, með því skýrslur um eignir manna voru 
þá lítt fáanlegar, þá tóku menn þá ákvörð- 
un, að ákveða hið minnsta gjald, og þannig 
er komið orðið »minnst» fyrir flokkaskipun- 
ina. fe t ta  verða þingmenn að hafa hug- 
fast, þegar þeir breyta aukatekjureglugjörð- 
inni 27. jan. 1847, og greiða atkvæði með 
meiri hlutanum; ef þeir gjöra það, þá svipta 
þeir presta þeim tekjum, sem þeim að rjettu 
bera, því prestar hafa eptir tilskipuninni full-

10
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an rjett til að fá meira cn það minnsta lijá 
Jieim efnaðasta.

I>ar næst vil jeg fara nokkrnm orðum 
uin hinar einstöku greinir og breytingar- 
uppástungurnar við þær. Jog vil þá fyrst 
geta þess, að mig furðar á, aö 2 nefndar- 
monn hafa skrifað undir breytingartillögu, 
sem gcngur boint ofan í það, cr nefndin 
hefur stungið upp á, og þcir sjálfir hafa rit- 
að nöfnsín undir. Ilvað einslaka liði auka- 
tokjureglugjörðarinnar snortir, þá vissi rcynd- 
ar nefnd sú, or milli þinga var sett, um 
fleiri liði, en hún vildi ckki taka þá upp í 
frumvarpið, því að það, sem hún einkum 
liafði fyrir augum, var að af nema alla ó- 
vissu í gjöldum til presta, og setja eitthvað 
fast, og vona jeg, að menn kannist við, að 
hún hefur verið hófleg í tillögum sínum, að 
minnstakosti mun hver sá, sem átt hefur prest, 
kannast við, að hjer er farið langt niður fyrir 
það, sem vant er að gjalda; en nefndin vildi 
taka af alla óvissu, og hvorki láta gjalda of 
mikið nje of lítið. f>að hefur líklega ekki 
sjaldan komið fyrir, að prestur hafl ímyndað 
sjor að hann hafi fengið of lítið, en bónd- 
inn aptur ímyndað sjer, að hann hafi gold- 
ið of mikið. Eins og sjá má af frumvarp- 
inu er hækkunin ekki mikil frá því, sem 
hefur verið; einungis á að vera jafn rnikil 
borgun fyrir að skíra lausaleiksbarn og 
hjónabandsbarn. Meiri hlutinn hefur stung- 
ið upp á, að legkaup verði ekki hækkað, en 
það er þó ætlandi, að þingmenn hafi sjeð 
kirkjur á íslandi, og fundið til, hve mjög 
þær þurfa alls síns með, svo ekki útlending- 
ar, sem vanir eru skrautlegum guðshúsum, 
þurfi að hneykslast á þeim. Satt að segja 
vantar þær flest, sem til þess heyrir, að 
guðsþjónustan geti orðið hátíðleg. Mig furð- 
ar á því, ef nokkur skyldi vera svo smá- 
munalegur, að hann sjái eptir þessu gjaldi, 
sem ekki er nema einu sinni, og engan 
veginn tilfinnanlegt. J>ess má og geta, að 
legkaup hefnr lengst verið greitt með 12 
álnum hjer á landi, og frumvarpið fer þó 
okki fram á meira en 10 álnir. 2. þing- 
maður Eyfirðinga vill helzt ekki hafa neitt

legkaup, en jog verð að segja honum það, 
að liefði hann sjálfur kirkju til umsjónar, 
og vildi hann að hún væri stæðileg og fögur, 
þá mundi lionum varla veita af að fá leg- 
kaup. Jeg held það sje ekki rjett af þing- 
manninum að kalla þetta gjald óviðurkvæmi- 
legt; jeg skoða það miklu fremur sem síð- 
asta vilja hins deyjandi, sem gjöf hans til 
sinnar kirkju. Jeg hef sjeð legkaup tengda- 
sonar Magnúsar amtmanns, og er það leg- 
kaup, som engin minnkun er að, og eng- 
inn þarf að kalla það minnkun, að gefa slíkt 
legkaup. Hvað snertir 3. gr., þá vona jeg, 
að allir þingmenn verði henni samþykkir; 
því að það er samkvæmt hugsunarhætti 
þessara tíma, að undanþágur sjou burt tckn- 
ar, og því hafa undanþágur presta vcrið 
burt teknar, en þá á einhver uppbót að 
koma í staðinn. Jeg verð að treysta svo 
sanngirni þingmanna, að þeir álíti rjett að
3. gr. standi, samkvæmt því sem nú er. 
Jeg hef þegar talað um breyting 2. þing- 
manns Eyfirðinga við 2. gr.; hvað snertir 
breyting lians við 1. grein, að cigi skuli 
greiða borgun fyrir barnsskírn, þá get jeg 
virt hina kirkjulegu tilfinning hans frá 
vissu sjónarmiði, en það er til annað sjón- 
armið, sem líka verður að taka til greina. 
ímyndar þingmaðurinn sjer, að hann geti 
sagt þetta svona upp úr þurru? Ef þetta 
yrði samþykkt, mundu margir prestar 
missa mörg hundruð króna af launum sín- 
um ; og þó hann hækki gjaldið fyrir ferm- 
ing, þá er aðgætandi, að það er langt frá, að 
prestar fermi eins mörg börn og þeir skíra, 
enda er það mjög varasamt, að setja gjald- 
ið fyrir ferming upp. Yfir höfuð verð jeg að 
segja, að mjer finnast allar breytingarnar á 
frumvarpinu óheppilegar, og get ekki fallizt 
á neina af þeim.

Páll Pálsson, bóndi: Jeg er hvorki
samþykkur meiri nje minni hluta nefndar- 
innar, og get ekki sjeð annað en að þetta 
frumvarp sje nú sem stendur ótímabær 
burður. Jeg get ekki skilið að þetta frum- 
varp eigi að ræða, áður en málið um skip- 
un prestakalla og föst laun presta er útrætt;



þá fyrst finnst mjer Umi lil komiun til að 
skoða reglugjörðina fyiir aukaverk presta, 
og ef til vill hækka eða lækka hana, eða 
rná ske af nema hana með öllu. Ef sjerhvert 
brauð verður gjört lífvænlegt, og viðunan- 
lega bætt upp, þá sje jeg enga ástæðu til, 
að hækka borgunina fyrir aukaverk; því að 
hverra kjör eru það, sem batna, ef þetta 
frumvarp verður lög? |>að eru kjör prcst- 
anna á beztu brauðunum (Pórarinn Böðvars- 
ton  r Misskilningur!), en minni áhrif hefur 
þetta á kjör hinna. Og á hvcrjum lendir 
gjaldið? Á fátækum barnamönnum, því aö 
þeir þurfa optast að láta skíra og ferma, 
sem flest eiga börnin. Jeg vil nú spyrja 
nefndina, hefur hún gjört sjer skýra grein 
fyrir, hver áhrif þessar breytingar hafa á 
kjör presta? Jeg er hræddur um að hún 
hafi ekki gjört sjer þetta Ijóst, holdur hafi 
að eins hækkað þessar tekjur af handahófi. 
Meiri hlutinn hefur komizt að þeirri niður- 
stöða, að halda 3. gr. óbreyttri, og ennhef- 
ur hann stungið upp á að fastsetja borgun 
fyrir líkræðu. Að borgun fyrir líkræðu er 
fest ákveðin, álít jeg hvorki böt fyrir prest- 
inn eða þann, sem á að gjalda (V arafor- 
forseti: Ejett!). Margir borga ríflega fyrir 
líkræðu, þó ekkert gjald sje ákveðið; en nú 
á  að greiða sömu borgun, hvort sem ræðan 
er á einum oktavista, oða kann ske á heilli 
örk, og hvort sem ræðan er góð, eða það 
er.u orð, sem bezt væru ótöluð. f>að er ó- 
ínögulegt, að sjá annað en að það sje undir 
prestinum komið, hvort halda eigi ræðu eða 
ekki, það er ekki talað neinstaðar um, að 
það eigi að vera eptir beiðni. Með 3. gr. 
auá tala bæði með og mót; mjer flnnst hver 
fiá embættismaður, sem er nokkurn veginn 
Iaunaður, vera skyldur til að gjöra eitthvað 
fyrir fátæka endurgjaldslaust; 2. þingmaður 
öullbringusýslu sagði um daginn, að sveit- 
arsjóðirnir væru þeir sjóðir, sem liin þyngstu 
og ranglátustu gjöld lægju á (P.órarinn 
Ilöðvarsson: £>að sagði jeg ekki!), og nú á 
þó enn að bæta á þessi gjöld. Jeg verð að 
álíta það kristilega skyldu hvers manns, að 
reyna að kenna og uppfræða munaðarlaus'

börn, og veit jog að margur húsbóndi bæt- 
ir því á sig fram yfir meðgjöfina, að láta 
kenna ómögum, því skyldu þá ekki prestarn- 
ir mega vera með, að uppfyila þessa kristi- 
legu skyldu hvcrs kristins manns, og jeg 
vona, að hinir velæruverðugu herrar hjer 
innan deildar gefi því ekki atkvæði sitt, að 
þeir verði kaliaðir hreppsómagar, sem hætt 
er við, ef borga skal þeim af hreppasjóði 
fyrir sveitarómaga; nei, jeg treysti því fylli- 
lega, að þeir heldur vilji vinna þessa kristi- 
logu skyldu kauplaust. Jeg vil holzt að 
þeLta mál bíði, þangað til prestamálið í heild 
sinni kemur fyrir, eins og jeg hef áður sagt, 
og mun því að svo stöddu engurn þessum 
breytingum gefa atkvæði mitt,

Pórður P órðarson : Jeg skal vera fáorð- 
ur, af því að þingmaður Húnvetninga hofur 
að mestu leyti tekið af mjer ómakið. Jeg 
hef að sönnu ekki mjög mikið á móti því, 
sem meiri hluti nefndariiinar hefur ákveðið 
um.borgun þeirra manna fyrir aukaverk, 
sem sjáifir geta borgað þau, þar eð breyt- 
ing sú, sem gjörð er, er mest innifalin í því, 
að fast ákveða gjöldin, en ekki beinlínis að 
hækka þau; þó er jeg hræddur um, að á- 
kvörðun sú, sem gjörð er yiðyikjandi borgun 
fyrir líkræðu, geti valdið óánægju og orðið 
ýmsum til baga, stundum jafnvel prestum, 
með því hugsazt getur, að nokkrir hættu 
að biðja þá um líkræður. |>að er kemur til
3. greinar, þá sýnist mjer rjettast, að ekkert 
gjald sje greitt úr fátækrasjóði til prests 
eða kirkju fyrir sveitarlimi; þó finnst mjer 
nokkur sanngirni mæla með því, að þeim 
sje borgað fyrir ferming sveitarbarna, því 
að þeir hafa opt mikið fyrir því að uppfræða 
þau, og þurfa stundum að taka þau á heimili 
sitt og undirhalda þau, en framfær.is skyldan 
hvílir eflaust á hreppnum. Fyrir önnur 
aukaverk álít jeg að ekki eigi að borga þeim 
úr sveitarsjóði.

Gvðmundur Einarsson : Jeg efa ekki að bæði 
utanj)ingsnefndin«i og innanþingsnefndinni 
hafi gengið gott til að hækka aukatekjurpresta, 
on jeg álít það samt sem áður ekki hyggilegt; 
tíðarandinn er ,á móti því, að hækka laun em-

10*
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bættismanna, einkum hvað aukatekjur snertir, 
sem margur vill hafa afnumdar. pað er því 
ætlan mín, að það muni valda óánægju, ef 
aukatekjur presta eru auknar. Jeg held að 
lögin verði þá eins og deyðandi bókstafur, 
sem að minnsta kosti deyfi það kærleikslíf, 
sem á að vera milli presta og safnaða. 
|>að er mesti munur á því, hvort bóndinn 
gefur eða geldur presti sínum af kær- 
leika eða lagabókstafurinn knýr hann til 
þess. Jeg fyrir m itt leyti vil því helzt láta 
sitja við göinlu lögin fyrst um sinn. Jeg 
er á sama máli sem 2. þingmaður Eyfirð- 
inga, að prestar eigi ekkert að fá fyrir 
barnsskírn, það er að segja, ef þeir skíra 
í messunni; þar á móti er jeg því mótfall- 
inn, að þeim sje ekkert goldið fyrir það, er 
þeir þurfa að ferðast til að skíra; þær 
ferðir geta opt verið örðugar, það veit 
jeg sjálfur af 40 ára reynslu; hef jeg sjálf- 
ur komizt í lífsháska einmitt á þeim ferðum, 
því að menn eru opt svo ákafir með það að 
láta skíra, að þeir sumir hverjir þykkja það 
við prestinn, fari hann ekki, þegar þeir óska, 
þó að veður og færð sjc ekki sem árenni- 
legust. |>að, er snertir ferming barna, þá 
hefur 2. þingmaður Húnvetninga mikið til 
síns máls, að það er þung álaga fyrir barna- 
fólk, sem þarf að greiða fermingartoll ár 
eptir ár. Hvað snertir hjónavígslu, þá læt 
jeg það vera, það mun prestum lítill hagur, 
þótt hún sje færð upp. Fyrir að jarðsetja, 
og fyrir líkræðu, vil jeg að gjaldið sje ekki 
fært upp, kærleiksandinn og sanngirnisand- 
inn á að ráða, meðan þeir geta tollað í oss 
og meðal vor. 3. greinin finnst mjer sann- 
gjörn, það er ekki sanngjarnt, að allir, sem 
hlut eiga að máli, fái þóknun, nema prest- 
urinn, sem hefur talsvert fyrir, og þarf sinna 
muna með eins og aðrir.

Snorri Váhson : Jeg er þakklátur 2.
þingmanni Gullbringusýslu fyrir að hann þó 
játar, að mjer hafi gengið gott til breyting- 
aruppástungunnar, jafnvel þó honum finnist 
ekki vert að hún sje tekin til greina. En 
jeg skal samt taka einn merkan prest til 
dæmis, sem jeg veit með vissu, að þing-

manninum þykir ekki vansæmd í að líkjast, 
og sem aldrei tók fyrir barnaskírn; þessi 
prestur var biskup Árni Helgason formaður 
þingmannsins í embættinu; hann tók, eptir 
því sem sannorður maður hefur sagt mjer, 
ekkert fyrir skírn í kirkju, en ef hann skírði 
á ferð, þá var það svo, að ef hann tók 
nokkuð, þá gaf hann það barninu. Jeg 
þekki líka annan prest, sem er búinn að 
vera prestur yfir 50 ár, einlægt á langfá- 
tækustu brauðum landsius; hann hefur aldrei 
tekið borgun fyrir skírn, og hafa þó efni 
hans engu að síður blessazt. f»essi prestur 
er sira Páll Tómásson á Hnappstöðum, 
hann hefur sjálfur sagt mjer, að sjer fyndist 
það eigi rjett að selja helga athöfn, eins og 
sakramentin væru. Ef þingmanninum þykir 
kirkjan missa ofmikið í við legkaupin, þá 
skal jeg benda honum á eitt ráð enn, sem 
er, að prófastarnir takmörkuðu nokkuð skoð- 
unarferðir sínar fremur en þeir hafa gjört hing- 
að til; því það mundi drjúgum spara fje kirkna.

Arnljó tur Ó lnfsson: Jeg er reyndar á
sömu skoðun sem þingmaður Húnvetninga, 
að varla muni ómaksins vert að gjöra þessa 
litlu breyting á prestsgjöldunum, meðan allt 
er í umbreytingu, heldur sje allt látið standa 
við hið sama, þangað til öllum gjöldunum er 
breytt. Jeg mun heldur eigi verða hjart- 
veikur þó allt málið falli. En aptur kann 
jeg ekki við, að skírnartollur sje meiri fyr- 
ir hjónabandsbörn en lausaleiksbörn. Fyrir 
hjónavígslu rneð ræðunni er vanalega borg- 
að meira en 6 áln. eða 6ál. fyrir vígsluna sjálfa 
og svo að auki fyrir ræðuna. En þar sem lík- 
ræðu á að selja á 10 ál. þá sýnist það vera mót- 
sögn við hitt að hjónavígsluræða sje að 
eins á 4 ál., eins og hún verður eptir til- 
lögu meira hlutans; en þetta má laga með 
breytingaratkvæði. Líkræða er vanalega, þar 
sem jeg þekki, borguð með 1—4 kr. stund- 
um meira, gamalt lag er spesía. Jeg skal 
ekki neita því, að jeg kann langbezt við, 
eins og 2. þingmaður Eyfirðinga sagði, að 
prestur taki enga borgun fyrir barnsskírn, 
það er ósamkvæmni að selja annað sakra- 
mentið en gefa hitt.



77

Piíll Pálsson, prestur: 2. þingmaður 
Húnvetninga sagði, að eigi væri gjörandi að 
fast ákveða aukatekjur presta, fyrr en menn 
sæju, hvernig hinar föstu tekjur þeirra yrðu, 
aukatekjurnar inundu sumstaðar auka aðal- 
tekjurnar; en má jeg spyrja: mundu þær 
ekki eins geta gjört það, þó föstu tekjurnar 
yrðu ákveðnar fyrst? fað  er því engin ó- 
dæða, þó þær komi á undan. Nefndin var 
annars óheppin, að þingmaðuriun var ekki í 
henni, sjerstaklega til að mæla þumlungum. 
hvað margar álnir líkræður hjá prestum ættu 
að vera; eptir bókstaflegri lengd ræðu mundi 
jeg gjarna hafa gefið 10 ál. fyrir þessa ræðu 
þingmannsins hefði jeg verið dauður (!). 
En ef gjalda skal fyrir ræður eptir gæðum, 
þá vil jeg spyrja þingmanninn: hver á að 
meta þau gæði? líklega þingmaðurinn sjálf- 
ur! ætli það verði ekki misjafnir manna- 
dómar um það sem annað. Lengdina er 
hægt að segja um, ef maður hefur löggildan 
kvarða, til að mæla, hve margir þumlungar 
og línur ræðan er. Sú gamla ákvörðun, að 
liver megi óska líkræðu, sem vill, stendur 
óröskuð af nefndinni.

J>ar sem þingmaður Húnvetninga sagði, 
að prestar yrðu sveitarómagar, þá væri 
vonandi, að þeir væru þó ekki hálaunaðir 
í>ó farið væri að gjalda þeim fyrir auka- 
verk við öreiga úr sveitarsjóði, þá kann 
jeg ekki við, að þeir verði sveitarómag- 
ar fyrir það; jeg veit ekki betur, en að 
þeim sje gjört að skyldu, að bera sveitar- 
þyngslin með bændunum; það sjá allir, hvað 
sanngjarnt er, að þeir, sem standa að 
greptrun, fái borgun, en presturinn enga. 
fingm aður Dalamanna vildi eigi ákveða
fast gjald fyrir líkræðu af þeirri ástæðu, að 
það mundi deyða kærleiksandann, sem ætti 
að vera milli presta og safnaða, og er jeg 
honum samdóma um það, að sá andi eigi 
að lifa sem lengst, já  um aldur og æfi
milli presta og safnaða; en mjer getur ekki 
skilizt, að það þurfi að raska honum, þó
gjaldið sje ákveðið, það stendur eins sem
áður prestinum í sjálfsvaldi að gefa hinum 
fátæku. Jeg er ekki samdóma meðnefndar-

manni mínum 1. þingmanni Norðurmúla- 
sýslu um, að honum mundi standa á sama, 
þó málið Qelli, hann hefur þó ekkert bana- 
tilræði sýnt því enn í nefndinni, og jeg 
vona, að hann fari ekki að Jæðast að því f 
því skyni hjer eptir. Jeg held alls ekki fast 
við 10 áln. fyrir líkræðu; jeg hjelt því ekki 
fram, og vildi gjarna að því yrði breytt til 
liius minna, því sjálfur ætlaði jeg bæfilega 
borgun 4 kr. 2. þingmaður Eyfirðinga vildi 
drýgja fje kirkna með því, að takmarka 
ferðir prófasta. En jeg er sannfærður um, 
að þó söfnuðir fái ráð yfir kirkjnm og 
kirkjufje, þá sjeu skoðunarferðir prófasta að 
minnsta kosti eins i;auðsynlegar og áður, 
og þó þær kunni að vera misjafnar, þá álít 
jeg mjög óheppilegt að takmarka þær 
um of.

J>egar hjer var komið umræðunum, kom 
fram ósk frá 8 þingmönnum, að umræðun- 
um væri hætt. Voru það þeir 

Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, 
f>orsteinn Jónssou, 
pórður |>órðarson,
Friðrik Stefánsson,
Tryggvi Gunnarsson.

En þess var synjað með 10 atkvæðum gegn 
9 ; var því umræðunum haldið áfram.

íaleifur Gídatson: Jeg sje, að meiri hluti 
nefndarinnar hefur byggt tillögur sínar að 
hækka ekki aukatekjur presta, á því, að aðal- 
tekjur presta mundu jafnaðar og hækkaðar, 
en mjer virðist valt að byggja á því, því að 
menn vita eigi, hver úrslit aðalmálið hefur, 
eða hvert það hefur nokkur úrslit á þessu 
þingi, eða.fyrst um sinn, og þessu litla máli 
gæti vel orðið kippt í lag, án þess að það 
þurfi að bíða eptir hinu. 2. þingmaður Hún- 
vetninga byggði allar mótbárur sínar á því, 
að í frumvarpinu væri svo mikil tekjuhækkun 
trá því, sem áður hafi verið, en það er alveg 
rangt; það fer ekki fram á að auka auka- 
tekjurnar, heldur að slá þeim föstum, því 
eins og menn vita, tiltekur tilskipunin um
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aukatekjur að eins það sem m i n n s t  megi 
borga fyrir aukaverk presta, svo að meðal- 
tala af því, sem löggjöfin í rauninni hefur 
ætlazt til að greitt væri, væri í rauninni 
miklu hærri en það sem viðgengst; það 
sem því þingmaðurinn sagði um þetta efni, 
er byggt á sandi. Jeg vildi sjerstaklega 
taka fram, að mjer virðist ósamkvæmni hjá 
meiri hluta nefndarinnar í borguninni fyrir 
ferming og gipting; fyrir að gipta fær prest- 
urinn eptir nefndarálitinu 10 álnir, en fyrir 
að ferma börn, með öllum þeim erfiðismun- 
um, sem presturinn hefur af því, fær hann 
að eins 12 álnir; þetta virðist mjer ekki 
vera neinn jöfnuður. J>ar sem 2. þing- 
maður Húnvetninga sagði, að þessi tekju- 
hækkun, er hann svo kallaði, kæmi m est; 
niður á fátæknm barnamönnum, þá skil jeg 
það ekki. pessi ályktun hans virðist mjer 
vera sama sem hann segði, að allir fátækl- 
ingar sjeu barnamenn, eða allir barnamenn 
sjeu fátækir, og að presturinn gjöri ekkert 
aukaverk nema þau, er snertir börn fátækra 
manna. Jeg mun yfir höfuð að tala greiða 
atkvæði með frumvarpi stjórnarinnar.

Þorlákur Guámundsson: Jeg skal alls
eigi rengja, að framsögumaður hafi frumrit- 
ið, og þó þess má ske sje ekki getið, að 
meiningamunur hafi verið í nefndinni um að 
halda 3. gr., þá var hann þó. En honum 
hefur tekizt af gömlum og nýjum flinkleika 
síoum, að búa það svona út, enda þekkijegl 
ekki, að jeg sje honum háður með breyting- j  

aratkvæði mín. Hvað snertir þessar dýrð-| 
legu veizlur, sem sumir prestar eru að segjaj 
þinginu af, þá verð jeg að segja, að mjerj 
.finnast slikar ástæðBr ættu að jarðsyngjastj 
án sjerlegrar viðhafnar, enda mun slíktj 
hrein og bein undantekning; en jeg held aðj 
Jiað væri þá ráð, að þeir góðu herrar 
hefðu vinnumenn sína fyrir líkmenn, svoj 
að þeir gætu sjálfir náð í  þennan hval-| 
reka. J>að er annars undarlegt, að prestarj 
skuli vilja láta undantekningarlaust leggjaj 
sjer af sveit. !

Páll Páhson, bóndi: Jeg skal fáu svara1 
íram sögum anni; fá tt hjá lioBum var sann-

færandi. Jeg álít alveg nauðsynlegt, að föstu 
tekjnrnar sjeu fyrst ákveðnar, áðuren auka- 
tekjurnar eru fastsettar. f a r  sem hann tal- 
aði um, að presturinn mundi ekki verða há- 
launaður ómagi, þá getur það verið, en það 
verður kann ske nóg til þess að íþyngja 
sveitasjóðunum. En þar sem hann segir, að 
líkmönnum sje borgað, þá skal jeg segja 
honum það, að það er allt annað, að fara 
fyrst, ef til vill, langa leið, og taka svo gröf 
og berja opt klaka hálfan daginn, en að 
ganga fáeina faðina út í kirkjugarðinn til 
þess að kasta rekunum á kistuna og tala 3 
orð; því að þar sem gott samkomulag 
er á milli prests og safnaðar, mun því 
optast vera hagað svo til, að þegar jarðsetja 
þarf á útkirkjum, þá geti presturinn gjört 
það um leið og hann messar þar, og hefur 
þannig litla eður enga sjerstaka fyrirhöfn 
fyrir því.

Hjálmur Pjeturssson: J>að sem jeg hefi 
fyrir augum er, að jafnt tillit sje haft til 
beggja, bæði presta og bænda, hvort sem 
um aukatekjur eða um fastar tekjur prests- 
ins er að ræða; enda hefur og nefndin haft 
þetta fyrir augum. J>að er satt, að auka- 
tekjurnar eru talsverður liður úr tekjum 
presta, og þess vegna á presta- og brauða- 
nefndin að byggja á þeim sem á öðru. Hvað 
snertir breytingaratkvæði þau, sem fram eru 
komin, þá vil jeg eigi leggja þungan dóm á 
þau, þótt jeg eigi geti aðhyllzt þau; breyt- 
ingaratkvæði 2. þingmanns Eyfirðinga fer 
■fram á að af nema skírnartollinn, og get jeg 
vitnað það, að það er eigi hann einn, er á- 
lítur óviðkunnanlegt, að sakramenntið sje 
selt og keypt. En hitt finnst mjer eigi rjett, 
að þó að fermingartollurinn sje hækkaður, 
þá geti hann komið til greina móts við 
skírnartollinn. £>ar sem nefndin felldi burtu
2. grein stjórnarfriimvarpsins, þá gjörði hún 
það til þess að breyta sem minnst til frá 
því, sem nú er. J>að er 3. grein snertir, 
þá álít jeg , að miklu meira mæli með 
því en mót, að presti sje borgað fyrir 
sveitailimi og öreiga. Eúm þingmaður 
sagði, að prestuiinn komist á s.vcitina,
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ef þossi ákvörðun nær lagagildi, en slíkt nær 
engri átt, og er engin ástæða; eptir því ættu 
allir þeir að vera á sveit, sena taka meðgjöf 
með sveitarómögum. Jeg legg mesta áherzlu 
á ferminguna, og álít jeg, að presturinn eigi 
eins mikið fyrir að ferma sveitarómaga sem 
önnur börn, ef ekki meira. Nokkrir þing- 
menn hafa mælt mjög á móti því, að ákveða 
borgun fyrir líkræður, en jafnframt þessu, 
eða í sambandi við það, talað um hið góða 
samkomulag, sem ætti að vera í milli prests 
og sóknarfólks. Jeg get yfir höfuð ekki 
skilið, að það spilli góðu samkomulagi og 
bróðurlegum kærleika milli prestsins og safn- 
aðarins, þótt tekjur prestsins sjeu fast ákveðn- 
ar, því að máltækið segir þó: «hreinir reikn- 
ingar gjöra góða vini». f>að hafa margir 
fundið það að hinni eldri löggjöf um auka- 
tekjur presta, að í henni stendur, «að lög- 
gjafinn voni, að menn breyti eigi eptir bók- 
stafnum sjálfum, heldur borgi prestinum 
sæmilega eptir efnum». Mjer virðist æski- 
legast, að öll gjöld væru fast ákveðin, til 
þess að enginn meiningamunur geti orðið 
um það milli prests og sóknarmanna, hve 
mikið þeir eigi að gjalda.

Framsögumaður: Mig furðaði á 2. þing-
manni Kangæinga, þegar hann sagði, að 
meiri ósamkvæmni væri milli borgunar þeirr- 
ar, er ákveðin er fyrir ferming og líksöng 
í nefndarálitinu en í frumvarpinu, og treysti 
því að hann sjái sig um hönd; því jeg verð að 
ætla, að allir sjái, að rneiri ósamkvæmni sje 
í stjórnarfrumvarpinu, þar sem ákveðnareru 
10 álnir fyrir að jarðsetja, en eigi nema 6 
í nefndarálitinu. Jeg vil leyfa mjer að benda
2.þingmanni Húnvetninga á, að mjer fannst 
hann blanda saman frumvarpi stjórnarinnar 
og meiri hlutans. Meiri hlutinn vill halda 
sem mest við hið gamla, en stjórnin vill 
hækka aukatekjurnar. Má jeg spyrja: að 
hverju hefur meiri hluti nefndarinnar hækk- 
að aukatekjurnar? Að engu leyti. J>ótt 
meiri hlutinn hafi ákveðið 10 álnir fyrir 
hjónavígslu, þá hefur hann eigi hækkað frá 
því, sem áður var; því að vanalega er borg- 
að meira en 10 ál. fyrir þetta embættisverk,

þegar ræðan er talin með. Jeg neitsr því, 
að nefndarinnar meiri hluti hafi hækkað 
aukatekjurnar að nokkru öðru leyti en því, 
að hún hefur fast ákveðið, að prestum skuli 
borgað fyrir sveitarómaga. J>ar sem 2.þing- 
maður Húnvetninga sagði, að tekjur fyrir 
aukaverk presta sjeu metnar eptir tilsk. 27. 
jan. 1847, þá er það ekki satt, þær eru 
metnar eptir síðasta 5 ára meðaltali, eins 
og þau hafa greiðzt.

V araforseli: J>að er orðið ljóst af allri 
meðferð máls þessa, að það er mjög mikið 
vandamál. Fyrst var sett 7 manna nefnd 
í það, en þessi 7 manna nefnd klofnaði í 
tv o  flokka, þannigað 5 urðu í meiri hluta, 
en 2 í hinum minni; en tveir þingmenn úr 
hinum fjölmennari flokknum hafa komið með 
nj'ja breytingaruppástungu, svo nú eru tveir 
þverbrestir í nefndinni. fe tta  er vottur þess, 
að nefndin hefur annaðhvort flýtt sjer um 
of, eða ofmikið hefur verið rekið á eptir 
henni. Jeg álít viðurhlutamikið, ef mál þetta 
fellur nú ; en jeg ætla að hæglega geti svo 
farið. Mjer virðist því nauðsynlegt, að 
frumvarp þetta sje betur íhugað, og að það 
komi eigi fyr fram, en nefndarálitið í mál- 
inu um tekjur presta og prestakalla er full- 
búið, svo að þetta frumvarp geti komizt í 
samband við það. Jeg vona því, að nefnd- 
in taki mál þetta aptur til meðferðar, því 
að öðrum kosti er jeg hræddur um að það 
falli. Sje svo, að nefndin þykist eigi nógu 
Qölmenn enn, þá er víst ekkert því til fyr- 
irstöðu, að hún taki sjer 2 menn í viðbót.

Framsöguma&ur: Jeg sje enga ástæðu 
til að frumvarp þetta sje tekið aptur; en 
til hins kynni jeg að fást, að forseti megi 
fresta 3. umræðu um nokkra daga.

Pórarinn Böðvarssori: Frumvarp það, er 
hjer liggur fyrir, miðar að eins til þess, að 
slá föstum aukatekjum presta, en alls eigi 
til þess, að auka þær. |>að hefur rætzt á 
þessu máli, sem svo opt endranær, að þegar 
menn vilja eitthvað ekki, þá hafa menn ó- 
endanlegar ástæður að tína fram móti því, 
enda hefur margt það, er menn hafa haft 
á móti máli þessu, alls engar ástæður ver-
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ið. f a r  sem 2. þingmaður Eyfiiðinga tok 
til dænjis 2 presta, sem eigi hefðu tekið 
borgun fyrir barnsskírn, þá er það eigi satt 
um annan presta þessara; um hinn veit 
jeg ekki; þó svo væri, væri þá fyrir það 
full ástæða til, að gjöra aðferð þessaia piesta 
að lögum gagnvart öðrum prestum ? f a r  
sem sami þingmaður tók það fram, að 
æskilegt væri, að prófaslar takmörkuðu sem 
mest kirkjuskoðanir sínar, til þess að hlífa 
kirkjunni sem mest við útgjöldum, þá segi 
jeg fyrir mig, að jeg hefi takmarkað kiikju- 
skoðanir míuar svo mjög, sem mjer er leyft 
eptir lögunum, og vildi jeg helzt eigi 
kiiknanna vegna þurfa að visitera nema 
annaðhvort ár. En eigi þær að takmarkast 
meira, þá mun eptirlitið verða svo gott 
sem ekkert, því optast er það hjer á landi 
mest undir próföstunum komið. J>ar sem
2. þingmaður Itangæinga, sem annars tal- 
aði á þá leið, er mjer gef'jaðist vel að, 
þótti það ósamkvæmni í nefndarálitinu, að
10 álnir eru ákveðnar fyrir hjónavígslu, en 
eigi nema 12 fyiir ferming, þá ætla jeg, 
að þetta sje rjett hugsað hjá nefndinni; á- 
stæðan fyrir þessu er sú, að gipting kemur 
svo sjaldan fyrir hvern mann, og það gjald 
getur aldrei orðið tilfinnanlegt. J>ar á 
móti getur það orðið fátækum mönnum 
tilfinnanlegt, ef fermingarlaun eru mjög há. 
Að prestar lendi á sveitinni fyrir það, þótt 
þeim sje borgað úr sveitarsjóði fyrir öreiga 
hefur verið svarað, þótt það væri naumast 
svaravert. Jeg ætla eigi að fara fieirum 
orðum um þetta mál, og það sem jeg hefi 
í því talað, hefi jeg eigi talað sem prestur, 
heldur sem þingmaður, sem haft hefur fyrir 
augum velferð og sæmd landsbúa. J>ví að 
það álít jeg landið mestu varða, að kristn- 
in blómgist mfðal landsbúa, en til þess 
að það verði, ríður hið mesta á, að prestar 
landsins sjeu sem beztir, því að þeir hafa 
mest saman við alþýðu að sælda. J>að álít 
jeg líka miklu skipta, að kirkjur sjeu sem 
prýðilegastar og mest samboðnar þeim há- 
leitu athöfnum, sem eiga að fara fram í 
þeim.

|>á tóku eigi fieiri til máls; var þá frum- 
varpið með tilheyrandi breytingaratkvæðum 
borið upp til a tk v æ ð a , og fjellu þau þannig: 

Breytingaratkvæði 2. þingmanns Eylirð- 
inga var fellt, nefnilega:

1. liður með 13 atkvæðum gegn 8.
2. _  _  16 — — 4.
3. — — 18 — — 1.

Breytingaratkvæði 4 þingmanna við 3.
gr. var fellt með 11 atkvæðum gegn 6.

Af breytingaratkvæðum nefndarinnar í 
málinu við 1. grein var það, að fyrir »15 
álnir» komi: «12 álnir» samþykkt með 13 
atkvæðum gegn 8, að við höfðu nafnakalli, 
þannig að

»já« sögðu:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
J>órður J>órðarson,
J>orlákur Guðmundsson,
J>orsteinn Jónsson,

»nei« sögðu:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Einar Ásmundsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
J>órarinn Böðvarsson; 

og aptur fyrir «15 álnir» komi: «10 álnir» 
samþykkt með 16 atkvæðum. 
fyrir: «10 álnir» komi: «6 álnir» sam-
þykkt með 17 atkvæðum; og viðaukinn: 
«og fyrir líkræðu 10 álnir» fellt með 11 
atkv. gegn 4.

Síðan var frumvarpsins
1. gr. með áorðnum breytingum sam- 

þykkt með 16 atkv.;
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2. gr. felld œeð 16 atvæðum gegn 4.
3. gr. samþykkt með 11 atkvæðum gegn 6.

Síðasta liðinn í breytingar&tkvæði nefnd-
arinnar tók nefndin aptur.

Fyrirsögn frumvarpsins var samþykkt án 
atkvæðagreiðslu, og málinu síðan vísað til
3. umræðu með 13 atkvæðum gegn 6. Sjá
I 145.

f r i ð j a  u m ræ ð a  í neðii deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.

Framtögumaður (Páll prestur Pálsson|: 
Mjer virðist eigi ástæða til fyrir mig að 
taka að svo stöddu fleira fram utn mál þetta, 
en jeg gjörði við 2. umræðu þess. Meiri 
hluti nefndarinnar hefur farið meðalveg 
milli breytingaruppástungna þeirra, er kom- 
ið hafa fram við málið, þar sem sumar af 
tillögum þessum eru fyrir ofan það, er 
nefndin hefur stungið upp á, en sumar þar 
fyrir neðan. Að öðru leyti geymi jeg mjer 
rjett til andsvara, þá er jeg hef heyrt and- 
svör manna f málinu.

Pórður Þórðarson: Jeg get ómögulega 
fallizt á 2. gr. frumvarpsins, af því mjer 
virðist þetta vera eitt af þeim störfum, sem 
presturinn vinnur fyrir allt fjelagið í heild 
sinni, fyrir allan söfnuðinn, og því eigi 
hann enga sjerstaka borgun að fá fyrir 
það, heldur eigi borgunin að vera inni falin 
í hinum föstu launum, sem presturinn 
hefur, þar eð hinn einstaki ekki getur borg- 
að. Mig furðar á því, að þjóðkjörnir menn 
skuli vera óvorkunnlátari við sveitarsjóðinn 
en löggefendur .vorir hafa nokkuiu sinni áð- 
ur verið; sveitarsióðirnir hafa vissulega 
nóga byrði að bera, þar sem þeir sumstað- 
ar hafa fullt í fangi með að halda lífinu í 
fólki, þó þetta ekki bætist við. Hvað út- 
fararkostnað snertir, þá er mjer það-ó- 
kunnugt, að útfarir sveitarlima sjeu stund- 
um praktugar; þvert á móti þekki jeg víða 
til, að enginn kostnáður hefur verið gjörður 
til slfkra útfara nema fyrir kistu og utan 
um líkið, en menn gefa opt upp likmanna- 
kaupið. Jeg ímynda mjer vissulega, að 
nefndin hefði getað fundið eitthvað betra

ráð til að bæta kjör presta, sem jeg játa að 
þurfi að bæta, en með því, að fara í sveitr 
arsjóðina, enda æ tlajeg að margur eðallynd- 
ur prestur muni ekki nýta sjer þetta end- 
urgjald, og fyrir þá, sem nýta sjer það, mun 
það verða sannarlegt neyðarbrauð, því að, 
eins og þingmaður Dalamanna sagði, er 
kærleikssambandið milli prests og sáfnáðar 
ekki of tryggt hjer á landi, þó ekkii verði því 
spillt með þessu. Jeg get því með engu móti 
fallizt á þetta frumvarp, ef breytingaratkvæði 
okkar 6 þingmanna ekki verður samþykkt, 
(Sjá I 154).

Pórarinn Böðvarsson; Mjer þótti hart 
að heyra þessa yfirlýsingu þingmanns Snæ- 
fellinga, og var það, sem hann sagði, að míou 
áliti svo ómerkilegt, að það er ekki svara-
vert. í  stað þess að svara, vil jeg koma
fram með þá spurningu, hvort það sje rjett,
að koma við 3. umræðu aptur með þær til-
lögur, er felldar eru við 2. umræðu; jeg vil 
ekki fullyrða, að það sje rangt, en það er 
þó dirfska að ætla þinginu, að það gangi 
svona beint ofan f sig sjálft; jeg vil biðja 
þingmanninn að til greina, hverjir þeir þitig- 
mennn eru, sem hann vonar að greiði nú 
atkvæði þvert á móti því, sem þeir gjörðu 
við 2. umræðu; ef hann ætlast til slíks af 
nijer, þá þakka jeg honum mikillega. Jeg 
vil því fyrst fara ráðleggingarveg að uppá- 
stungumönnum, og stinga upp á því, að 
þeir taki aptur þetta breytingaratkvæði; 
þingmaður Skagfirðinga ætti nú að fylgja 
sínu eigin eptirdæmi (í lagaskólamálinu), og 
ganga frá tillögunni. Hvað 1. þingmann 
Árnesinga snertir, þá hefði jeg sízt búizt 
við því af honum, áð hann skrifaði undir 
þessa uppástungu, en jeg vona síðar að fá 
tækifæri til að tala vjð hann. J>ingiBaður 
Snæfellinga talaði mikið um þá sterku kær- 
leiksást, sem ætti að vera . milli presta og 
safnaða; en má jeg þá spyrja hann: ætlar 
bann að kærleikurinn muni minnka, ef svo 
fer, að einhver prestur þakkar sveitarsjóðun- 
um fyrir gjaldið og tekur ekki móti því? 
Ætli kærleikurinn frá prestsins hálfu mundi 
minnka, þegar hann sæi, að ekki er beitt

11
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dlögum við hann, heldur fylgt þeirri reglu, 
að rerður er verkamaðurinn launanna ? Mjer 
skildist svo á þingmanninum, sem hann 
ætlaði, að enginn, er vinnur fyrir almenn- 
ings þarfir, fengi endurgjald úr sveitarsjóði, 
og get jeg vorkennt honum, að hann skuli 
vera svo ókunnugur landslögum; hann ætti þó 
að þekkja yfirsetukvennalögin, því að hann var 
á þingi, þegar þau voru samin. Jeg þykist 
annars sannfærður um, að íiestir þingmenn 
vilji, að kirkjur og prestar fái þau gjöld, er 
þeim beri, enda er það eðlilegt að upphefja 
þessar undanþágur sveitarsjóðanna, þegar 
allar undanþágur aðrar eru af teknar.

Forseti: Jeg vil geta þess samkvæmt
athugasemdum 2. þingmanns Gullbringu- 
sýslu, að eptir þingsköpunum er eiginlega 
ekki leyfilegt að taka upp aptur frumvarp, 
sem einu sinni hefur verið fellt eða tekið 
aptur, og eptir því ætti heldur eigi að vera 
heimild til að taka upp breytingaratkvæði, sem 
fellt hefur verið, en þessi skilningur finnst 
mjer of takmarkaður, og þingsköpin á að 
mínu áliti heldur að þýða í rýmra skilningi 
en hitt, þegar þau spursmál koma fyrir, sem 
ekki er gjört ráð fyrir í þeim, eða eru nokk- 
uð vafasöm. Enda hefur því verið fylgt um 
breytingaratkvæði á undanfarandi þingum 
að þau hafa stundum verið tekin upp við
3. umræðu, þegar þau hafa fallið við 2. um- 
ræðu, og álít jeg rjettast, að fylgja þeirri 
reglu framvegis.

Arntjótvr Ólufsson: f>ó jeg reyndar á-
líti þetta dálitla rjettarbót, skal jeg ekki 
reyna til að halda vemdarhendi yíir henni. 
|>ó get jeg ekki neitað, að mjer virðist ó- 
samkvæmni í því, að hæfilegt þykiraðlauna 
læknum og yfirsetukonum úr sveitarsjóði, og 
að þing þetta hefur samþykkt lög um það; 
en að því skuli nú þykja ótilhlýðilegt að 
borga úr honum. Stefna þessa tíma er sú 
í löggjöfinni, að af nema allar undanþágur, 
forrjettindi, gjaldfrelsi, og því að gjöra alla 
jafna að lögum. Menn vita, að með nýju 
skattalögunum er gjaldfrelsi tekið af prestum 
og öðrum embættismönnum, svo og tíundar- 
frelsi stólsjarða, Kristflárjarða o. s. frv. Gjald-

frelsi sveitarsjóðanna er skert, sem jeg þegar 
sagði, svo það er ekki annað en eðlilegt á- 
framhald af hinni nýju stefnu löggjafarinn- 
ar, taka að af fátækrasjóðunum það gjaldfrelsi 
til prests og kirkju, sem nú er eptir. En 
það segi jeg satt, að mig langai eigi svo í 
fje sveitarsjóðanna, að jeg uni því illa, þótt 
frumvarpið allt verði fellt. |>að getur beðið 
betri daga og risið svo aptur upp úr ösku 
sinni sem fuglinn Fönix.

Benedikt Sveinsson: Mjer virðist óvið- 
kunnanlegt að auka tekjur presta á þann 
hátt, sem hjer er farið fram á. Mjer kemur 
eigi til hugar að segja, að þeir hafi ofmikil 
laun í sjálfu sjer, en það hefur Iengi verið 
mín skoðun, að hver embættismaður landsins 
ætti að vera svo vel og sómasamlega laun- 
aður, að hver, sem hans við þyrfti, gæti leit- 
að hans án þess að borga sjerstaklega fyrir 
það, og því er mjer illa við allar aukatekjur, 
sem bæði eru óþægilegar tekjur og óvinsælt 
gjald. J>essu samkvæmt vil jeg því ekki 
tara að fjölga eða hækka þessar aukatekjur, 
semjeg álít rangar, en því segijeg: «minim- 
um de malis», eða að minnsta kosti: «frestur 
er á illtt beztum, og vil því heldur, að allt 
í þessu efni, sje látið standa við hið gamla.

Páll Páhson  (prestur): Hefði 1. þing- 
maður Árnesinga komið fram með sjerstakt 
frumvarp um það að afnema a l l a r  auka- 
tekjur, þá þefði hann verið sjálfum sjer sam- 
kvæmur, en þegar hann andæfir móti þessu 
sjerstaka frumvarpi um aukatekjur prestanna 
einna, eins og það liggur fyrir, virðist mjer 
hann að eins vilja skerða rjett prestanna en 
engra annara embættismanna, því greiðsla 
gjaldanna verður þó að líkindum ekki til- 
finnanlegri fyrir það, þó þau eigi að gjald- 
ast presti fremur en gjöld til sýslumanns, og 
ekki skil jeg i því, að alþýða finni fremur 
til fátæktar sinnar gagnvart prestunum en 
sýslumönnum,

Benedikt Sveinsson: Jeg skal geta þess, 
að eptir hinum nýju launalögum sýslumanna 
eru aukatekjur þeirra af numdar (Halldór 
Kr. Friðriksson: ekki allar!) Jú, einmitt svo 
gott sem allar. Að öðru leyti hef jeg hjer
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ekki talað um neitt jafnrjetti, en að eins 
sagt, að mjer virtist a l l a r  aukatekjur 
á röngum grundvelli byggðar. Land- 
stjórnin skipar émbættismennina og veitir 
þeim laun. Til hvers? Til þess, að fram- 
kvæma hin lögboðnú embættisverk. J>essi 
laun eru tekin úr vasa gjaldenda. Og 
hvornig stendur nú á, að þeir eiga samt að 
borgi hvert embættisverk sjorstaklega? J>etta 
eru augljós rangindi.

Halldnr Kr. FriDrik<xnn : Ul' því sýslu- 
menn og læknar hafa aukatekjur, þá virðist 
mjer það skrítið, að prestar niegi nkki hafa 
þær líka, og þess er vel aðgætandi, að í 
sömum prestaköllum er meginið af tekjum 
þeirraa einmitt fólgið í þessum ankatekjum.
1. þingmaður Árnesinga vildi aftaka allar 
aukatekjur, en því hefur hann þá ekki kom- 
ið fram með beinlínis uppástungu um það?
(Benedikt Sveinsson: J>að mun jeg gjöra 
seinna!).

Pórður Pórðarson: Ut af nokkrum orð- 
um í ræðu hins háttvirta 2. þingmanns 
Gullbringusýslu skal jeg geta þess, að mjer 
datt aldrei í hug að segja, að engin almenn 
gjöld væri lögð á sveitarsjóðina, en jeg sagði, 
að menn hlífðust við að leggja á þá þau 
gjöld, sem yrði hjá komizt, og því til sönn- 
unar tilfærði jeg, að í nokkrum hreppum 
væri ekki tekið líkmannskaup. Hinn h á tt- . 
virti þingmaður hjelt, að það mundi styrkja 
kærleikann þegar presturinn gæfi þessi gjöld 
eptir, og gef jeg honum rjett í því. En þó 
nokkrir eðallyndir prestar gjöri það, þá 
verða samt nokkrir, sem nýta sjer það, og 
vart eykur það vinsæld þeirra presta, sem 
styrkja að því, að koma þessu nýmæli inn í 
lögin, sem mun þó vera í því skyni gjört, 
að prestar noti sjer það.

Guðmundur Ólafsson: Jeg vildi engan 
veginn koma fram með þetta breytingarat- 
kvæði til þess að spilla máli þessu; en jeg 
verð að geta þess, að velflestum gjaldþegn- 
um mun finnast, að sveitarsjóðirnir hafi nóg 
á sinni könnu, þótt prestarnir bætist ekki á 
þá. Sveitartillögin eru sá þyngsti skattur, 
sem þjóðin borgar, og þetta þrátt fvrir allan

þann sparnað, sem við er hafður |>egar 
litið er til meðlagsins með ómögunum, þá 
má það yfir höfuð sannarlega ekki vera 
minna en það er. Hæsta meðlag mun yfir 
höfuð, að einstöku tilfellum undanskildum, 
nema 70 kr. og meðaltalið 50 kr.; það verða 
tæpir 14 a. á dag, og sjá allir, að það er eigi 
rífleg framfærsla. f>eir, sem halda ómagana, 
hljóta því að gefa mikið, og allir, sem fást 
við fátækramálefni, hljóta, eins og nú er, að 
gjöra það. J>ví slcyldu þá prestarnir ekki 
líka gjöra það. Mjer finnst því ekki gustuk 
að þyngja á sveitarsjóðunum. Fátækling- 
arnir eru eins og sá er hrasaður var meðal 
ræningja; finnst mjer það bæði fegra og 
vinsælla fyrir prestana að líkjast Samverj- 
anum í að bjarga þeim, en fara ekki að 
eins og presturinn og levítinn.

Friðrik Stefánsson: 2. þingmaður Gull- 
bringusýslu furðaði sig á, að sjá nafn m itt 
undir Dreytingaratkvæði því, sem hjer er 
fram komið, en jeg skal geta þess, sem hann 
víst hlýtur að m una: aðjeg samþykkti ekki 
í nefndinni, að prestum og kirkjum væri 
borgað af sveitarsjóði fyrir öreiga, heldur 
tók jeg það fram, að jeg raundi koma með 
breytingaratkvæði á móti því, svo jeg get 
ekki álitið það neitt boðorða brot, þó jeg 
fylgi þingsköpunum, hvert heldur í þessu 
máli, lagaskólamálinu eða öðrum þingmálum, 
hvað sem hann kann að álíta, þvi heldur 
sem honum er ekki kapplaust að koma 
þessu máli fram til að rífka tekjur prest- 
anna fram yfir það, sem gildandi lög og 
landsvenja heimila þeim.

Hjálmur Pjeturston: J>að lítur út fyrir, 
að jeg ætli að verða utan við bændaflokk- 
inn hjer í deildinni í þessu máli, því jeg 
get eigi fallizt á breytingartillögu þeirra 6 
þingmanna, að 2. gr. falli burtu, og eigi 
heldur á ástæður þær, er færðar eru fyrir 
tillögunni, svo sem, að það spilli kærleik- 
anum milli prests og sóknarfólks, ef greinin 
nær lagagildi. petta  er mjer ómögulegt að 
skilja.og finnst mjer miklu meiri ástæða til 
að ætla hið gagnstæða. Jeg get heldur ekki 
skilið, á hvern hátt það getur verið «furð-

11*
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anlegt», eins og einn þingmaður sagði, þó 
þjóðkjörnir þingmenn hafi þá sannfæringu, 
að rjetfc sje að borga prestum aukaverk fyrir 
sveitarómaga, eins og öllum öðrum er borgað 
það, sem til þeirra er kostað. Að prestar 
sjeu skyldir til að starfa fyiir fjelaaið eða 
hið almenna fyrir ekkert, fremur en aðrir 
embættismenn, fæ jeg ekki heldur sjeð, þvi 
eins og jeg áður sagði, þiggja fleiri enprest- 
arnir borgun af sveitarsjóði.

Læknum er borgað af sveitarsjóði fyiir 
sveitarómaga. Laun yfirsetukvenna og þókn- 
un sýslunefndarmanna hvílir og á sveitar- 
sjóðnum, því, eins og allir vita, hvílagjöldin 
til sýslusjóðsins á hreppunum. |>að eru því 
prestarnir einir, sein ekki fá borgun fyrir 
verk sín í þarfir sveitarómaga, en þetta finnst 
mjer ekki sanngjarnt eða rjettlátt.

Jeg vil sjerstaklega taka fram, að jeg 
veit ekki betur en að það sje eitt með 
uppeldisskyldum barna að boiga fermingar- 
toll, og er það þá skylda hreppanna að borga 
fyrir sveitarómaga, eins og annara einstakra, 
sem uppeldis-skyldan hvílir á. 1. þingmað- 
ur Árnesinga gat þess, að fátæklingar ættu 
bágt með að borga að öllum jafnaði. |>etta 
er sannleikur, en jeg lield hann hafi meint 
annað en hann sagði í tilliti til þessa máls, 
því hann veit eins vel og jeg, að það eru 
fátæklingar, sem ekki eru á sveit, sem eiga 
bágast með að borga. f>es» hefur verið get- 
ið, að sveitarsjóðirnir þyldu ekki auknar 
álögur. J>etta játa jeg, og er mjer vel kunn- 
ugt, að svo er, og mundi jeg eigi síður en 
aðrir fús til að vinna að því, að Ijetta á 
þeim, ef mögulegt væii, á sanngjarnan og 
rjettlátan hátt. En jeg get ekki verið með 
því, að einstakir menn verði fyrir órjetti, 
hvort s'em það eru prestar eða aðrir.

Að öðru leyti get jeg, eins og 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu, látið mjer mjög vel 
lynda, þótt frumvarpið sje fellt.

Þorlákur Guðmundsson: Af því að jeg
er einn; í tölu: hinna fordæmdu bæada, .,skaL 
jegiieyía;mjeríáðíbenaí Ihand fyrir höfuð ■;.aý®íi 
J>aS;íkembi' ékki. v^ls.við: nú á þeim tíu>um, 
sem verið er. a ð sita-Ia om|, að. ,af ;neB3a. allaí

aukatekjur, og sú skoðun er að ryðja sjer 
til rúms hjá þjóðinni, þá að fara að koma 
með þennan fleyg inn i aukatekjur presta, 
sera hvorki er til sæmdar prestastjettinni, 
og þar af fljótandi henni ekkert til vinsæld- 
ar. f>ingmaður Snæfellinga tók það fram, að 
löggjafinn ætlaði nú að verða óvarkárari með 
að ganga að sveitarsjóði, en áður var lög- 
gjafinn hinn einvaldi, sem gaf tilskipun 8. 
janúar 1834. Hann segirsvo: «Alltofauð- 
veldur aðgangur að sveitarsjóðnum elur upp 
ómennskui). Jeg er því hræddur um, að 
þegar búið er að opna sveitarsjóðinn fyrir 
prestunum, þá muni það ekki ala upp dugn- 
að eða sjálfstæðishugsun hjá prestastjettinni, 
enda er það gömul setning hjá þeirri stjett, 
að hún eigi að fá undanþágurnar endur- 
goldnar úr sveitarsjóði.

. Pórarinn Böðvarsson: Mig furðaði þeg- 
ar er jeg sá nafn hins háttvirta þingmanns 
Árnesinga meðal þeirra, sem höfðu sett nöfn 
sín undir breytingartillögu þá, er hjer ligg- 
ur fyrir, en því meira fuiðaði mig á að heyra 
hinn heiðraða þingmann tala eins og hann 
talaði. Jeg held hin fyrsta og helzta ástæða 
hans hati verið, að það væri óviðkunnanlegt, 
að prestum ogkirkjum væri borgað. Hvað er 
óviðkunnanlegt í þessu? eða er það ekki 
rjett að hver fái sitt?  Jú! það veit jeg að 
einmitt hann verður manna fyrstur og fús- 
astur á að játa. Hvað það snertir, að gjald- 
ið lendi mest á fátæklingum, þá nær það 
engii átt, og það mun allvíða vera einna 
mest á prestunum sjálfum ; að minnsta kosti 
er það svo í mínum hrepp ; það eru ekki 
fátæklingar, sem gjalda mest til sveitarsjóðs, 
heldur þeir efnuðustu. f>ar sem einn þing- 
maður fór að rífa sundur ritningarnar og 
vitna í guðspjallið um Samarítann og le- 
vítann, þá átti það reyndar ekkivið; hvorki 
presturinn nje levítinn, sem «fram hjá 
gengu», áttu heimting á kaupi, enda kröfðust 
eigi, og það var Samarítans girnd, sem hann 
gjörði, og mundj má ske ekki hver einasti 
presfitín á Islandi, hefði; jeg nagrti sagí, gjöra i 
slikt liið saraa, þár sem hanu siei góðan 
vilja fyrir. • Hipum ; heiðiaða þingmanni
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Mýramanna er jeg þakklátur fyrir hansgóðu 
og drengilegu undirtektir undir mál þetta, 
og þykist jeg viss um, að stjettaibræðrum 
hans, að minnsta kosti flestum þeirra, muni 
þykja, sem hann hafi mælt af meiri rjett- 
sýni og sanngirni í þessu máli, en þeir sem 
móti hafa mælt.

Hjálmur 1‘jetu rssnn: Jeg gleymdi áðan 
að geta þess, að eitt af því, sem hefur hvatt 
mig til að styðja mál þetta, er það, að jeg 
álít það orðna svo almenna venju að borga 
prestum meira eða rninna fyrir verk þessi, 
ýmist á þann hátt, að einstakir menn greiða 
þetta úr eigin vasa, eða fleiri skjóta saman, 
og þannig lendir þetta á einstökum mönn- 
um, opt á þeim, sem sizt skyldi; en þetta 
er ljós vottur um, að það þannig sje komið 
inn í meðvitund manna, að þetta sje sann- 
gjarnt; að minnsta kosti á þetta sjer stáð 
víða þar sem jeg þekki til; en úr því svo 
er komið, þá sýnist mjer að þar af leiði ó- 
reglu og ójöfnuð, og orsaki óánægju, og sje 
því rjettara að breyta þessu, svo sama regla 
gildi fyrir alla. Jcg vil um leið reyna að 
bera sáttarorð í milli þingmanns Snæfellinga 
og 2. þingmanns Gullbringusýslu. Jeg álit 
það eigi rjett, er hann bar upp á þingm. 
Snaifellinga, að hann segði ósatt, að lík- 
mannskaup væri eigi ávallt borgað fyrir 
sveitarómaga. Jeg held að þingmennirnir 
segi báðir satt um þetta, því hvorttveggja 
mun eiga sjer stað, að þetta sje borgað og 
ekki boigað, og fer slíkt eptir sveitarvenju 
og kringumstæðum, og mætti færa sannanir 
fvrir hvorutveggja, ef þess væri þörf.

J>á óskuðu 12 þingmenn þess, að um- 
ræðunum væri hætt, og voru þeir:

Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason, 
fórarinn Böðvarsson,
Stefán Stephensen, 
forlákur Guðmundsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Tryggvi Gunnarsson,

"'i ” 1 Eggert Gunnajsson^-i -
! Friðrik Stefánsson,

' Beneéikt Síeiassonv .,.•■

Fáll Pálsson, bóndi, 
fórður f>órðarson, 

og var þá gengið til a tk v æ ð a ,  og var
1. breytingaratkvæði 6 þingmanna (sjá I 

154) fellt með 14 atkvæðum gegn 6, að 
viðhöfðu nafnakalli, eptir ósk 6 þing- 
manna, þeirra

Guðmundar Ólafssonar,
Páls Pálssonar. 
pórðar pórðarsonar,
Benedikts Sveinssonar, 
porláks Guðmundssonar,
Friðriks Stefánssonar. 

þannig, að
»já« sögðu:

Benedikt Sveinsson,
Guðmundur Ólafsson,
Páli Pálsson, bóndi, 
pórður pórðarson, 
poilákur Guðmundsson.
|>orsteinn Jónsson.

»nei« sögðu:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Isleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>óraiinn Böðvarsson,

2. frumvarpið allt (sjá 1 182— 183) saroþykkt 
með 11 atkv. gegn 10, að viðhöfðu nafna- 
kalli, vegna óglöggrar atkvæðagreiðslu, og

sögðu »já*:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ejnarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
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Hjálmur Pjetursson,
Páil Pálsson, prestur,
Stefán Stephensen, 
pórarinn Böðvarsson,

»nei«:
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik St-efánsson,
Guðmundur Olafsson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Páls-on,
Tryggvi Gunnarsson, 
pórður pórðarson, 
forlákur Guðmundsson, 
forstoinn Jónsson.

Var svo málið sent efri deildinni.

F y r s t a  u m ræ ð a  í efri deild, á 21. 
fundi, 25. júlí.

Sighvatur Árnason sagðist vita, að 
neðri deildinni hefði gengið gott til með 
meðferð máls þessa yfir höfuð, en sjer þætti 
frumvarp þetta eigi koma á rjettum tíma. 
Brauðamálið, sem lægi fyrir neðri deildinni, 
hlyti að byggjast á ný-undangengnu brauða- 
m ati, og ætti þá til hliðar við það eigi við 
að breyta aukatekjum presta, sem maður sæi 
ekki hvað verkaði á brauðin; sjer sýndist 
ekki eiga við, að minnsta kosti ekki utan 
við aðalmálið, að gjöra hjer breytingar á, 
heldur ætti þetta að ræðastí einingu við aðal- 
málið. Hvað aukatekjurnar snerti, þá ættu 
þær að leggjast við hinar föstu tekjur prests- 
ins, hvað upphæð brauðsins snerti. Hann 
gæti því eigi skilið í, hvernig þetta frum- 
varp gæti samrýmzt augnamiðinu svona til 
hliðar við aðalmálið, og væri hann því ekki 
frumvarpi þessu hlynntur. Hann lastaði 
ekki neðri deildina fyrir þessa hugulsemi, 
sem væri lík því þegar hugul húsmóðir gef- 
ur matbráðum manni bita utan við askinn 
sinn, um leið og hún er að skammta, en áliti, 
að allt brauðamálið ætti að koma fram í 
einu aðalmáli, sem grundvallað væri á hinu 
nýja brauðamati, og sem gengi út á að lag- 
færa tekjur presta og kirkna.

Síðan var málinu vísað til 2. umræðu 
með 8 atkvæðum.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í efri deild, á 23. 
fundi, 28. júlí.

Sighvatur Árnanon sagðist hafa tekið 
fram við 1. umræðu, að málið stæði í sam- 
'frandi við brauðamálið. Hann vildi leyfa 
sjer að stinga upp á nefnd, með þvi augna- 
miði, að vísa til þeirrar uefndar brauða- og 
kirknamálinu, þegar það kæini fyrir deild- 
ina, og mundi 3 manna nefnd nægja.

Strfán Eiríkiaon sagði, að mál þetta 
væri að eins einn angi af prestamálinu; sjer 
fyndist því að aðalmálið hefði á tt að ganga
á undan ; að vísu væri hann ekki á þeirri
skoðun, að nefnd þyrfti að setja í þetta mál. 
Neðri deildin hefði að vísu lagað málið
mikið, frá því sem það var í Kirkjutíðind-
unum, enda hefði verið sannarlega þörf á 
að laga þau hornahlaup, er hefðu verið í 
því frumvarpi. Hann gæti að miklu leyti 
fellt sig við 1. gr., þó að hinni uppvax-. 
andi kynslóð mundi þykja nóg að borga 
hjónavígslu með 10 álnum, áður hefði það 
verið 6 álnir; hann kvaðst halda, að sveit- 
arfjelögunum mundi þykja hart, að borga 
fyrir þurfamenn og sveitailimi af hreppssjóði, 
enda þekkti hann heiðvirða presta svo, að 
þeir mundu varla vilja þiggja, að sjer væri 
lagt þetta af sveitinni.

Benedikt Kristjánsson sagði, að frum- 
varp þetta væri lítil rjettarbót og vildi hann 
því fella það. Tilskipun frá 27. janúar 1847 
væri góð, og hefði aldrei spillt því kærleik- 
ans bandi, er vera ætti milli presta og safn- 
aða, þótt lög þessi vantaði lagalega virðingu 
og tign, og vildi hann þvi leyfa sjer að 
biðja hina heiðruðu þingdeild að láta heldur 
sitja við það sem væri.

Eirikur Kúld sagði, að þingmaður 
fingeyinga hefði að vísu talað vel og fag- 
urlega, en kvaðst þó eigi hafa skilið allt 
rósainál hans. Hann kvaðst að vísu vera 
honum samdóma í því að rjettarbót sú, er 
hjer væri um að ræða, væri lítil, en þess 
bæri að gæta, að á kirkjunum æ ttiv ið : «að
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litlu verður Yöggur að verða feginn». Hanti 
gat þess, að nú væri eigi hið sama, hvort prest- 
ur skírði skilgetið eða óskilgetið barn að því 
er kaup snerti, en það væri að sínu áliti 
eigi rjett, að taka borgun fyrir slíka athöfn 
fremur en að veita manni altarissakramenti, 
en ef hún væri borguð, þá ætti að vera jafnt 
fyrir öll börn hvort heldur skilgetin eða ó- 
skilgetin, því athöfnin væri hin sama við 
hvort fyrir sig. Hann kvaðst eigi vera sam- 
þvkkur þingmanni Skaptfellinga, en þess 
sagðist hann viss, að hann hefði eigi talað 
sjálfum sjer í hag. Hann kvaðst vilja leyfa 
sjer að spyrja hann, hverjir eigi að borga 
gjaldið? Sjálfsagt hreppurinn eða þeir, sem 
hafa hæst útsvörin. Hann sagði, að ef 
kirkjan ætti gjaldið, þá ætti presturinn það, 
og það væri sama fyrirhöfnin fyrir prestinn 
að jarða- fátæklinginn óg auðmanninn. 
Hann kvað það eiga sjer stað um allt land, 
að borgað væri fyrir greptrun sveitarlima, 
þannig væri líkmönnum borgað, og opt og 
tíðum gefin máltíð að lokinni greptran; en 
úr því þessu væri þannig hagað, þá kvað 
hann það sína skoðun, að í þessu sem öðru 
ætti að vera jafnrjetti, presturinn ætti eins 
fyrir sitt ómak eins og aðrir, sem að greptr- 
aninni þjónuðu. Hann sagðist ekki geta 
verið samdóma þingmanni Kangæinga í því, 
að nauðsyn bæri til að setja nefnd í málið; 
sjer þætti heldur eigi þetta mál heyra undir 
prestamálið. Hann kvað það eigi rjett að 
setja nefnd i hvert smámál, einkum ef þau 
væru vel rædd í neðri deild þingsins, því 
það væri æði dýrt fyrir landssjóðinn, ef tfm- 
anum væri eytt með tómum nefndum í 
smámálum.

Benedikt KrUtjámson sagðist hafa gleymt 
aðalatriðinu, sem væri það, að presturinn 
fengi með þessu rjett til að taka gjöld af 
sveitinni. Hann sagðist vilja leyfa sjer að 
minna þingmann Barðstrendinga á, að eptir 
núgildandi lögum væri sama borgun fyrir 
að skíra skilgetið og óskilgetið barn, en 
munurinn væri sá, að móðirin að óskilgetna 
barninu væri eigi leidd í kirkju. Stúlka, 
sem ætti óskilgetið barn, leiddi sig sjálf í

kirkju, en konan yrði að kaupa það fyrir 2 
álnir að láta prest leiða sig í Guðshús. 
Hann sagði, að fyrir presta væri þetta lftil 
rjettarbót, en prestar mættu heldur eigi líta 
á launin eingöngu, heldur ættu þeir að hafa 
laun í þeirri meðvitund, að þeir væru þess 
verðugir að mega gjörá þetta. Hann kvað 
það hið helzta í máli þe3su, að presturinn 
mætti ganga að sveitinni til að fá borgun 
fyrir aukaverk þau, er hann gjörði fyrir 
þurfamenn og ómaga, en það væri mjög 
leitt fyrir presta; reyndar hefði hver prest- 
ur sínar tilfinningar, og því gætu margir 
þegið borgun af fátæklingum, en er þeir 
ættu eigi neina heimtingu á henni, mundi 
presturinn láta sjer hugfast, að endurgjalda 
fátæklingnum það á annan hátt. Hann 
sagði, að bændur mundu segja, að alþingi 
hefði nú sett prestana á sveitina, því þeir 
væru nú farnir að þiggja kaup sitt af sveit- 
inni. Að lyktum sagðist hann nú enda 
ræðu sína með því að lýsa yfir því, að 
hann væri nú dauður í máli þessu.

Ásgeir Einarsson sagði, að þessar löngu 
umræður hefðu sannfært sig um það, að það 
ætti að kjósa nefnd í málið, eða kasta því 
burtu. Hann kvað nú allmikið rætt um 
barnaskírn, en sjer virtist að það mætti 
fremur kalla málið rjettarrifu en rjettarbót; 
sjer þætti eigi bætandi á stúlkur, er ættu 
börn, þar sem þær eigi mættu láta þakka 
Guði opinberlega fyrir lausn sína eptir 
barnsfæðingu; atriði þetta í greininni væri 
kænlega samið, að Ijetta kirkjuinnleiðslugjald- 
inu á giptum konum, en koma því yfir á 
ógiptar stúlkur, sem ekki hefðu rjett til 
kirkjuinnleiðslunnar. Mönnum þætti optast 
rje tt, að láta skyldur og rjettindi verða 
samfara, en hjer hefði það gleymzt; það 
væri og sanngjarnt, að úr því líkmenn 
fengju kaup fyrir greptrun, þá væri og 
goldið til prests og kirkju, einkum til prests- 
ins, því svo væri um presta sem aðra menn, 
að verður væri verkamaðurinn launanna. 
Hann kvað það eigi rjetta skoðun, að segja, 
að presturinn væri á sveit, þó hann fengi 
borgun fyrir verk sín af sveitarsjóði; það
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ætti eigi heldur við, að gjðra lítið úr mál- 
inD, en að sínu áliti væri rjettast að fara 
með það, eins og þingmaður Bangæinga 
hefði stungið upp á; því það væri sín sann- 
færing, að það ætti að setja nefnd í málið, 
og kvaðst því vilja leyfa sjer að stinga upp 
á, að nefnd yrði í það sett.

Forteti bar þá upp til atkvæða, hvort. 
setja skyldi nefnd, og var það fellt með 6 
atkvæðum gegn 5.

Sighvatur Árnaton lýsti yfir því, að 
fyrst að uppástungan um að setja nefnd í 
málið hefði verið felld, mundi hann greiða 
atkvæði móti því; en hann hefði getað í- 
myndað sjer, að ef hann hefði haft málið 
lengur til yfirvegunar, í heild sinni, þá hefði 
hann máske getað sannfærzt um einhverja 
þóknun í staðinn fyrir þetta undir aðalmálinu. 
Hann gæti vel unnt prestunum þóknunar 
þeirrar, er frumvarpið talaði um, hvað upp- 
hæð hennar snerti, ef vægilega væri farið í 
hækkun brauðanna; en það, sem 2. gr. færi 
fram á, væri algjört nýmæli; hann þekkti 
hvorki nú nje fyr dæmi til, að menn fengju 
borgun fyrir nokkur þau verk, er leiddu af 
sveitarómögum, og með því að það væri orð- 
ið inngróið meðvitund alþýðu, mundi þessi 
grein verða mjög óvinsæl, ef hún yrði leidd 
í lög ; fyrst að talað væri um að borga 
prestum og kirkjum þess konar verk, hvers 
vegna væri þá eigi einnig stungið upp á að 
borga þau öðrum mönnum, sem störfuðu 
opt dag eptir dag að slíkum málum? Hvað 
snerti borgun fyrir barnaskírn, væri hann 
samdóma þingmanni Barðstrendinga; hann 
vildi helzt eigi láta borga neitt fyrir hana, 
hvorki 3 nje 5 álnir, því að sjer þætti það 
eigi eiga við þá athöfn.

Eirikur Kúld kvaðst að vísu vera 
á sama máli og þingmaður Bangvellinga 
um skírn; en sjer þætti þó ósam- 
kvæmni hjá honum, að vilja ríra tekjur 
presta með því að af nema borgun fyrir 
hana, án þess þó að vilja bæta þær upp 
aptur með viðbótinni, er til væri tekin í
2. gr. Hann hefði sagt, að það væri rótgróin 
skoðun alþýðu, að eigi skyldi taka nokkra

borgun fyrir þau verk, er af sveitarómögum 
leiddi; þessu gæti hann eigi verið samþykk-
ur, því að alstaðar, þar sem hann þekkti til
á landinu, væri það venja, að sveitin borg- 
aði öll þau störf, er Iytu að greptran sveit- 
arómaga nema að eins líksöngseyri og leg- 
kaup; þetta fyndist sjer eigi sanngjarnt, því 
að liann vildi hafa jafnrjetti í þessu eins og 
öðru. Fyrir sitt leyti væri sjer eigi svo 
annt um frumvarp þetta, því að sjer þætti 
það litlar rjettarbætur innihalda til handa 
prestinum, en kirkjum væri nokkur rjettar- 
bót í, að það öðlaðist gildi. J>ar sem þing- 
maður fingeyinga hefði slegið um sig með 
því, að menn mundu segja, að nú væri 
presturion kominn á sveitina, þá skildi
hann eigi að það gæti fælt nokkurn mann,
því að hann gæti eigi ætlað það neinum 
sóknarmanni, að minnsta kosti eigi meðan 
óslitið væri það sterka kærleiksband, er 
hann hefði farið um svo mörgum fögr- 
um orðum; þetta væri alveg í lík- 
ingu við það, sem nú ætti sjer stað. í>egar 
sveitin sæi sjer hag í að halda við bú ein- 
hverjum þeim manni, er þiggur af sveit, þá 
vissi hann eigi betur, en að hann væri skyld- 
ur að gjalda tíund, og ef hann gæti eigi 
goldið hana, ætti prestur aðgang að sveit- 
inni, því að þó að hún neitaði að greiða 
fyrir hann, hefði prestur heimild til að láta 
taka lögtaki hjá manninum, og kæmi það 
þá þannig á bak sveitarinnar; þar sem hann 
enn fremur hefði tekið svo sárt, að hækka 
skírnartollinn vegna óskilgetinna barna, og 
látið sjer um munn fara, að mæður slíkra 
barna væru rjettarhærri en giptar konur, 
þá hlyti hann þó sem prestur að vita, að 
kirkjuinnleiðsla kvenna miðaði til þess, að 
sýna enn betur fram á helgi hjdnabandsins. 
Sjer hefði fundizt hann gleyma því í ræðu 
sinni, að hann hefði eigi eingöngu skyldu 
að gæta við sig sjálfan, heldur og við 
kirkju sína, og vegna þeirrar skyldu mætti 
hann eigi gefa eptir tekjur hennar, þó að 
hann væri fús á, að gefa eptir sínar eigin. 
Hann teldi það hvorki eptir sjer nje öðr- 
um, er til sveitar gyldu, að bæta þessu á
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sig, og hann vonaði, að þegar þingmaður- 
inn hefði betur íhugað þá skyldu, er hann 
hefði að gæta við kirkju sína, mundi hann 
eigi vilja fleygja frumvarpiuu.

Stefán Eiríksson kvað þingmann Barð- 
strendinga hafa furðað á, að hann mælti í 
móti frumvarpinu, en sig furðaði einnig á 
því, að hann, svo heiðviiður prestur, skyldi 
fylgja því svo fast fram. Hann væri viss 
um, að menn mundu finna til þessara 
gjalda, sem fælust i 2. gr., og það jafnvel 
prestarnir, því að þeir hefðu opt há sveit- 
arútsvör, og þingmaðurinn hlyti að játa, að 
svo mætti ofhlaða gjöldum á hina fáu efna- 
menn í sv^itunum, að þeir risu eigi undir 
þeirn. Hvað það snerti, að sveitin borgaði 
fyrir ómaga sína örinur gjöld, þá væri það 
vitaskuld, að ótilhlýðilegt væri að láta lík 
þeirra kistulaus í gröfina, og þó að kistan 
væri borguð, og líkmönnum, er kannske 
yrðu lengi dags að standa við að höggva 
klaka, þætti sjer allt öðru máli að gegna 
um það, en þó að prestur gengi að gröf- 
inni til að kasta moldu á líkið; og þó að 
kirkjurnar fengju í viðbót þetta litla gjald, 
þá mundu þær varla mikið batna við það, 
heldur verða éptir sem áður líkari hesthús- 
um, sumar hverjar, en guðshúsum.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, bar 
forseti upp til a t k v æ ð a g r e i ð s lu  hinar 
einstöku greinar frumvarpsins, og fjeli hún 
þannig:

1. gr. samþykkt með 6 atkv. gegn 4.
2. gr. samþykkt — 6 — — 5.
3. fyrirsögn frumvarpsins; var sökum ó- 

Jjósrar atkvæðagreiðslu við haft nafna- 
kall, og sögðu

ítjá »

Bergur Thorberg,
Eírikur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Pjetursson;

«nei»:
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,

Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson; 

og var hún þannig samþykkt með 6 
atkv. móti 5.

4. hvort frumvarpið gangi til 3. umræðij; 
varðaptur að við hafa nafnakflll og sögðu 

•'já:»
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson;

«nei:»
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson; 

og var frumvarpið þannig f e l l t  frá 3. um- 
ræðu með 6 atkvæðum gegn 5.

XIV. SIGLINGAR OG VERZLUN.

Frumvarp til laga um breyting á eldri 
lögum um siglingar og verzlun á Islandi. 
Sjá I 84—85.

F y r s t a  u m ræ ð a  í neðri deild, á 11. 
fundi, 14. júlí.

Landshöfðinginn: Hið þýðingarmestft at- 
riði þessa frumvarps er afnám lestagjaldsins, 
sem bæði er verulegur tekjuliður i fjárlög- 
unum, sem ekki má sleppa, nema því að 
eins, að aðrar eins vissar og haganlegar tekj- 
ur komi í staðinn, og sem þar að auki að 
mínu áliti er ein fainna beztu og hjagapjegr 
ustu tekja landssjóðsins, af því að það ekki 
er neinum þungbært og að mestu leyti ekki 
tilfinnanlegt, enda hafa ekki komið fratn 
neinar umkvartanir frá gjaldþegnunum um 
þetta gjald. Lestagjaldið hefur um m örgár 
farið smámsaman vaxandi, og hefur nú náð 
þeirri upphæð, að það nemur hjer um b}l 
40—50 þúsundum króna árlega, eins ogjeg 
skýrði frá um daginn, þegnr jeg lagði frumr

12
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varp til fjárlaga fyrir árin 1880—1881 fyrir 
þessa heiðruðu deild. Lestagjaldið var árið 
1878 rúmar 45000 kr., en þar frá dregst 
lestagjald af póstskipunum 7—8000 krónur, 
svo eptir verða hjer um bil 38000 krónur; 
en þar að auki var óborgað fyrir árið 1878 
við árslok það lestagjald, sem var innheimt 
af hinum dönsku konsúlum í Noregi, og 
sem mun nema allt að 3—4000 króna. 
Lestagjaldið á árinu 1878 hefur þannig 
numið 41—42000 kr. f>ar sem frumvarp 
það, er hjer ræðir um, er borið upp af fjár- 
laganefndinni, má að vísu gjöra ráð fyrir 
því, að hin heiðraða nefnd hafi yfirvegað 
hina íjárhagslegu hlið málsins, en samt sem 
áður verð jeg að vera þeirrar skoðunar, að 
æskilegt og jafnvel nauðsynlegt sje, að mál- 
ið í heild sinni verði tekið til nákvæmari 
yfirvegunar, og að sjerstök nefnd verði sett 
til þess ítarlega að rannsaka og segja álit sitt 
bæði um þetta frumvarp og um frumvarp 
það, er var til 1. umræðu í þessari heiðruðu 
deild í fyrra dag, um það að hækka tollgjald- 
ið á áfengum drykkjum með 50 pCt., því 
þessi hækkun er ætlazt til að bæti lands- 
sjóðnum upp þann tekjumissi, sem hlýtur 
að vera afnámi lestagjaldsins samfara. En 
mjer virðist mjög vafasamt, hvort landssjóð- 
uriun með þessu móti geti náð því endur- 
gjaldi, sem ætlazt er til að honum verði 
útvegað, og sem hann að mínu áliti ekki 
má missa við, ef lestagjaldið verður af num- 
ið. J>ar sem tollurinn af vínföngum árið 
1878 var 97000 kr., þá hefur fjárlaganefndin 
ef til vill áætlað upphæð hækkunarinnar allt 
að 50000 krónum; ogef hún næmi svo miklu, 
þá gætiþessi hækkun veitt landssjóðnum nægi- 
legauppbót. En vjer getum ekki áttþaðvíst, 
að hækkunin nemi svo miklu eða yfir höfuð 
að tala töluverðri upphæð, því að það er að- 
gætandi, að áfengir drykkireru munaðarvara, 
og að menn mega til, hvort sem þeim er ljúft 
eða ekki, að takmarka brúkun sína á mun- 
aðarvörum í tiltölu við söluverð þeirra. Setj- 
um, að þessi hækkun á tollgjaldinu hafi í 
för með sjer hækkun á söluverði vínfanga 
með 15—30 a. pr. pott, — og minni verður

munurinn á söluverðinu vissulega ekki, — 
þá má búast við, að bæði sala á vínföngum 
og innílutningurinn fari minnkandi í tiltölu 
við það. f>etta mun vera eðlileg — og að 
mínu áliti einnig æskileg — afleiðing af toll- 
gjaldshækkuninni; en þá fær landssjóðurinn 
ekki þá uppbót, er hann þarf við. ]?ess ber 
einnig að gæta, að bækkunin á tollgjaldinu 
ekki mun auka að mun tekjur landssjóðsins 
á fyrsta fjárhagstímabilinu, því að þar sem 
ætlazt er til, að lögin um brennivínsgjaldið 
komi í gildi 1. janúar 1880, má sjálfsagt 
búast við, að flestallir kaupmenn sjái um, 
innan ársloka að flytja inn öll þau vínföng, 
er nauðsynleg eru fyrir eitt eða fleiri ár. fess 
vegna virðist mjer, sjer í lagi einnig með til- 
liti til fjárlaganna fyrir árin 1880—81, mjög 
ísjárvert, að af nema lestagjaldið frá 1. jan- 
úar 1880. Óhættara inun það f öllu falli 
vera, að bíða árangursins af hinum tilætl- 
uðu lögum um brennivínsgjaldið, áður en 
ákveðið verður að af nema fyrir fullt og allt 
lestagjaldið.

Jeg gat þess áður, að lestagjaldið ekki 
er neinum manni þungbært og mjög fáum 
tilfinnanlegt; jeg skal í þessu tilliti bæta 
því við, að, að mínu áliti, kynni ef til vill 
að vera ástæða til að Ijetta lestagjaldinu af 
nokkrum einstökum vörum, þar sem ekki er 
nein ástæða til að af nema það fyrir fullt og 
allt. Jeg skal í þessu tilliti tiltaka salt, þar 
sem lestagjaldið á þessari vöru mun nema hjer 
um bil 25 a. af tunnu hverri, sem verður hjer 
um bil 4pCt. af söluverðinu; af kornvörunni 
nemur lestagjaldið hjer um bil 1 pCt. af sölu- 
verðinu, af manúfaktúrvöru og því um líku 
enn minna; af kaffi Vioe. fyrir pundið, af 
sykri sömuleiðis, og af brennivíni hjer um 
bil Vðe. fyrir pott hvern. Jeg skyldi þess 
vegna mæla með því, að undanþiggja frá 
lestagjaldinu þau skip, er innflytja eingöngu 
s a l t  og ef til vill einnig t im b u r ,  þó mjer 
virðist þessi undanþága fyrir timbur ekki eins 
æskileg eða þarfleg. A hinum öðrum vörum 
er lestagjaldið ekki tilfinnanlegt, og afnám 
þess mun ekki hafa nein áhrif á söluverð 
varanna. Með þessu móti mundi tekjumissir
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landssjóðsins af lestagjaldinu nema hjer um 
bil 8000—10000 krónum, og þessi upphæð 
mundi líklega verða uppbætt landssjóðnum 
með hækkun brennivínsgjaldsins, sjer í lagi 
ef þessi hækkun yrði sett niður í 25—30 
pCt., þannig að búast mætti við, að hún 
ekki fengi þau áhrif á innflutninginn, er jeg 
áður benti fram á að mundi verða að lík- 
indum afleiðingin af þessa gjalds hækkun 
með 50 pCt.

Ef nefnd verður sett í málið, getur hún 
nákvæmar rannsakað og yfirvegað málið í 
heild sinni og athugasemdir þær, er jeg nú 
hef leyft mjer að gjöra, og skal jeg þess 
vegna leyfa mjer að mæla með, að nefnd 
verði sett í málið.

Varaforseti: Tollar hafa tvennskonar þýð- 
ingu, sem sje þá: að gjöra verzlunina greið- 
ari og frjálsari, og þá: að efla velrregunina 
í landinu með því að auka tekjur þess.

etta frumvarp hefur sjálfsagt þann tilgang 
að af nema toll, sem er ósanngjarn og svar- 
ar eigi til hinna fijálsu tíma, sem nú eru, 
í verzlunarefnum. Frumvarp þetta hefur 
engan fjárhagslegan tilgang, eins og hitt 
frumvarpið, er var fyrir deildinni í fyrra dag, 
nefnil. frumvarp um að auka brennivíns- 
tollinn. J>að frumvarp, er nú liggur fyrir, 
er eigi ætlað að auki tekjur landssjóðsins, 
heldur af nemi eina tekjugrein hans. Lands- 
höfðinginn sagði, að árið 1878 hefði lesta- 
gjaldið numið 40—50 þúsundum króna; en 
jeg verð þó að láta deildina vita það, að 
það var nær 40000 krónum en 50000 kr., 
því að það var 41150 kr. 64 a., þegar þær 
8036 kr. eru taldar frá, sem ríkissjóðurinn 
lætur sig muna um að draga frá tillagi 
sínu til landsins. pað er höfuðgalli lesta- 
gjaldsins, að 1/& hluti þess gengur frá, sem 
sje lestagjaldið af póstgufuskipunum, og er 
eigi að vita, hve mikil sú upphæð verður, 
þegar gufuskipsferðirnar aukast meir. f>að 
er eigi rjett hermt, að gjald þetta sje fast 
og áreiðanlegt; því að eptir því sem lesta- 
fjöldinn á gufuskipunum eykst, að því skapi 
minnkar lestagjaldið. {>etta er ein af höf- 
uðástæðunum fyrir því, að lestagjaldið sje

af numið. í  fyrstu fjárhagsáætluninni (o: 
árið 1875) var lestagjaldið af póstgufuskip- 
unum 2000 kr., nú í ár er það 8000 kr., 
og ef það á hinum næstu 4 árum tekur 
sömu framförum, þá verður gjaldið að þeim 
tíma liðnum orðið 24,000kr., sem vjer aldr- 
ei sjáum. Hvað það snertir, að fjárlaga- 
nefndin hafi eigi reiknað rjett tiltöluna milli 
lestagjalds þess, sem af numið er, og Qár- 
uppliæðar þeirrar, er fæst við hækkun 
brennivínstollsins, þá er auðvitað, að allt 
það er undir ágizkun og von komið. En þó 
held jeg, að fjárlaganefndin hafi í þessu efni 
eigi farið skakkara, en stjórnin sjálf, og hinn 
hæstvirti landshöfðingi sjálfur. Landshöfð- 
inginn hlýtur þó víst að muna það, að árin
1876 og 1877 reyndist áætlun fjárlaga- 
nefndarinnar áreiðanlegri en áætlun stjórn- 
arinnar. Landshöfðinginn man og sjálfsagt 
eptir því, að alltaf hefur meira komið inn 
fyrir brennivínstollinn, en hann hefur áætl- 
að; og hvað endurgjald lána snertir, þá 
hefur alltaf komið minna inn, en landshöfð- 
inginn áætlaði. J>að er sjálfsagt, að allar mann- 
legaráætlanir eru óvissar,og eins áætlanir fjár- 
laganefndarinnar; en þó hafa áætlanir stjórn- 
arinnar og landshöfðingjans reynzt enn ó- 
vissari. í  frumvarpi því, er var fyrir deild- 
inni fyrir skemmstu, var stungið upp á 50°/o 
hækkun á brennivínstollinum. Jeg er sam- 
dórna landshöfðingjanum um, að æskilegt 
væri, að vínbrúkun færi sem mest minnk- 
andi á landi hjer; en þó hún færi nokkuð 
minnkandi, þá mun það varla verða svo, að 
upphæð tollsins aukist eigi hjer um bil 40000 
krónur. Landshöfðinginn gat eins, sem 
mjer fannst sláandi, að ef þetta frumvarp 
næði fram að ganga, þá mundu kaupmenn 
flýta sjer að kaupa sem mest brennivín, 
áður en lögin yrðu staðfest af konungi og 
næðu lagagildi. En þá segi jeg: «öllu er 
óhæt.t,; þá fáum vjer miklu meiri toll það 
ár en annars». Eeyndar ætla jeg, að eigi 
muni þurfa við þessu að búast; því að 
kaupmönnum mun ómögulegt eða að 
minnsta kosti mjög óhaganlegt, að flytja inn 
brennivínsforða til margra ára; því að efni

12*
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brenniVínsins (eða sprittsins, ef þeir flytja 
það) er svo varið, að eigi niunhollt að geyma 
þáð lengi, án þess að það rýrni meira, en 
binum hækkandi tolli svarar. J>að er snertir 
reikning þann, er landshöfðinginn kom með 
yfir lestagjald það, er legðist á hinar ýmsu 
Vörutegundir, er á skipum flytjast., þá er það 
satt, að lestagjaldið nemur litlu á dýrum 
vörum; en afþungavöru er það næsta þung- 
bært. Ef t. a. m. spönsk skip koma hjer fram- 
vegis, geta þau eigi tekið saltfiskinn nema 
með því lægra verði, sakir þess hve hátt 
lestagjald leggst á hann. Sama er að segja 
um Skota, sem sækja hingað sauðQe og hross, 
að þeir geta eigi borgað eins mikið fyrir 
sauðinn eða hrossi<\ og þeir annars mundu 
gjöra, ef þeir væru undanþegnir lestagjaldinu. 
Jeg ímynda mjer, að í smálest hverja legg- 
ist eigi meira en 7 - 8 tunnur af salti; nú 
er innkaupsverð hverrar salttunnu 2 kr., 
þannig er sjöunda hver tunna lögð á saltið, 
sem samsvarar 20 til 25°/0. Að verða að 
greiða 25 a. af 2 kr. er enda talsverður 
tollur, og sama sem 12'/«0/o, sjer í lagi 
þegar um nauðsýnjavöru er að ræða, eins 
og korn, salt og steinkol. Jeg er þess viss, 
að landshöfðinginn, sem veit, hve mikið ís- 
lendingar borga fyrir kornið, muni óska þess, 
að þeir þurfi eigi að borga meira fvrir korn- 
ið, en það mundi kosla þá tolllaust. En 
hjer er eigi eingöngu um gjaldupphæðina að  ̂
ræða, heldur og um alla þá tálmun og alla 
þá hindrun, sem leiðarbtjefin og sjópassarn- 
ir valda; en án þeirra geta menn eigi verið, 
nema því að eins að lestagjaldið nemist af. 
Enda þekki jeg hvergi í heimi sjóleiðarbijef, 
nema hina svokölluðu latínsku sjópassa, sem 
eigi eru hafðir, nema í stríðum. Ef lesta- 
gjaldið væri af numið, þá væri nóg, að skip- 
ið hefði tollskrá og vöruskrá, skýrslu um 
heimili sitt og um það, hve stórt það er. 
J>essi tálmun, sem leiðir af lögum 15. apríl 
1854, roá ekki eiga sjer stað, þar sem frjáls 
verzlun er. fa ð  er á þingdeildarinnar valdi, 
bvort nefnd er sett í mál þetta, eða eigi. 
Ef deildin ætlar, að frumvarpið verði full- 
komnara, ef nefnd er sétt, þá er sjálfsagt

að svo verði: en jeg ætla að skjóta því til 
hins hæstvirta landshöfðingja, hvort hann er 
sannfærður u m , að málið græði á nýrri 
nefnd, jeg fyrir mitt leyti imynda mjer, að 
nefndar þurfi eigi, því aö jeg er þess fullviss, 
að enginn er sá í fjárlaganefndinni, er eigi 
hafi kostgæfilega og vandlega íhugað frnm- 
varp þetta, áður en hann gaf því atkvæði 
sitt, og einnig muni taka fegins ‘hendi hverri 
endurbót, sem einstakir þingmenn bjóða 
fram. Ef málið gengur hjer í gegnum, þá 
fer það upp í efri deildina, og hef jeg búið 
svo um, að lagamennirnir þar munu hafa 
haft nægan tíma til að kynna sjer það, því 
að frumvarpinu var útbýtt þar, undir eins 
og búið var að prenta það; munu því laga- 
mennirnir í efri deildinni laga það, ef þeim 
þykir þess þörf. Jeg fyrir m itt leyti álít 
tímatöf, að nefnd sje sett í málið.

Pórarinn Böt)varH*on: Að vísu er jeg
enginn grósseri eða verzlunarfróður maður, 
en það finnst mjer þó hægt að reikna út, 
að fengi frumvarp þetta lagagildi, mundi 
gjaldið lenda eingöngu á landsbúum en ekki 
á kaupmönnum, og er jeg því hræddur við 
að leggja til með því, að það nái lagagildi.

Arnljotur Ölafsnon: Jeg skal að eins
benda á þá tiltekning í upphafi 5. gr. frum- 
varpsins, að «brot gegn 2. gr. varða allt að 
200 kr. sekt.um», en gegn3.gr. allt að 2000 
kr. sektum. En nú er brot það, er hjer um 
ræöir í 2. og 3. gr., hið sama brot, það er 
að segja, brot gegn ákvæðum laganna um 
tollgi eiðslu og sóttvarnir. Munurinn er ein- 
göngu fólginn í því, hverir brotið fremja, en 
alls ekki í sakiiæmi brotsins sjálfs. Mjer 
virðist haggað hjer hinum nauðsynlega rjett- 
lætisgrundvelli laganna, að sumir sæta tífalt 
þyngri hegningu fyrir sarna brotið en aðrir.

Varaforseii: Jeg skal að eins svara
hinum háttvirta 2. þingmanni Gullbringu- 
sýslu því, að það ekki eru kaupmennirnir 
eingöngu, sem hefðu hag af þessu, að öðru 
leyti skal jeg gjarna játa, að frumvarpið, ef 
til vill, gæti verið betur orðað, enda stend- 
ur það á þingsins valdi að breyta því.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg vil ekki bera
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œdti því, er landsböfðinginn sagði, að það 
væri óvíst, hvort hækkun á brennivínstoll- 
inum mundi bæta landssjóðnum upp að fullu 
lestagjaldið, ef það væri af numið. fegar 
brennivínið hækkar í verði, er líklegt, að 
minna verði keypt af því, en eigi að síður 
verð jeg að vera meðmæltur því, að lesta- 
gjaldið sje af nurnið, en að heldur sje lagð- 
ur tollur á sjeistakar vörur, t. d. kaffi og 
sykur á næsta alþingi, ef þá sjest, að breyt- 
ing þessi rýri tekjur landssjóðsins nokkuð 
verulega. Lestagjaldið er orðið gamalt og 
úrelt gjald, og er í raun og veru tollur, setn 
lagður er á allar vörur jafnt, hvort sem þær 
eru nauðsynlegar eða ekki, og var á lagt 
þannig í fyrstu, af því ófæit þótti að leggja 
toll á sjerstakar vörur vegna þess, að ómögu- 
legt yrði að innheimta gjaldið, en nú hefur 
það sýnt sig, að það er hægt. Eins og nú 
stendur, er tollur af vínföngum greiddur í 
tvennu lagi, fyrst viutollurinn og svo lesta- 
gjaldið fyrir það skipsrúm, sem vínið er 
flutt í.

2 þingmaður Gullbringusýslu sagði, að 
hagurinn við afnám lestagjaldsins mundi 
eingöngu lenda hjá kaupmönnum; jeg er 
ekki samþykkur þessu, þó jeg játi, að þegar 
alls konar vörur eru í sama farmi, þá er ekki 
hægt að benda á vissa vörutegund, sem sje 
að mun dýrari fyrir lestagjaldið, vegna þess 
því er jafnað hjer og þar á vörurnar, en 
þegar ekki er nema ein vörutegund í skip- 
inu, þá er hægt að benda á það, t. a. m. 
þegar norskur kaupmaður kemur eingöngu 
með trjávið á 50 lesta skipi, þá svarar hann 
200 kr. í lestagjald, sem hann hlýtur að 
bæta við trjáviðarverðið; einnig þegar fjár- 
kaupamaður kemur hjer 300 lesta skipi, er 
tekur 1800 sauði og greiðir 1200 kr.í lesta- 
gjald, þá hlýtur hann að gefa þeim mun 
minna fyrir farminn, eða 67 aurum minna 
fyrir sauðinn.

En það er fleira athugavert við frum- 
varpið, en hin fjárhagslega hlið málsins, því 
aðalinnihald þess er, að það breytir mjög 
gangi verzlunarinnar og færir hana í frjáls- 
legra horf. Hjer er leyfð sveitaverzlun og

kaupmönnum er leyft að verzla á skipi, hvar 
helzt þeir vilja, og eru alls eigi bundnir við 
löggiltar hafnir. {»etta er meira vert en af- 
nám lestagjaldsins, og ættu því þingmenn 
vandlega að íhuga þessa hlið málsins til 
annarar umræðu.

p n r a r i n n  Bö?ivars>ton’. Mjer virðist lík— 
legt, að þó lestagjaldið væri af numið, þá 
kæmi það alls ekki landsmönnum í hag, því 
kaupmenn mundu vart selja vörurnar með 
minna verði fyrir það, og þætti mjer vænt, 
ef hinn góðfrægi forstöðumaður Giánufje- 
lagsins gæfi upplýsingar um, hvort hans 
fjelag mundi selja vörur sínar að mun ó- 
dýiari, þó lestagjaldið væri af numið ? Verð- 
munurinn á hverri tunnu mundi verða fáir 
aurar, en verðmunur á suimi, t. d. pundi af 
járni, ekki hálfur eyrir, og hef jeg ekki vanizt 
þeirii smámunasemi hjá kaupmönnum, að 
þeir gæti þess verðmunar í útsölunni. Hinu 
er reynsla fyrir, að þeir leggja ríflega á 
fyrir nýjum tollum, og er þeim að því leyti 
vorkunn, að þeir ávallt hafa orðið að greiða 
toll af ailri vörunni fyrir fram og áður en 
þeir eru farnir að selja hana, en það er ó- 
sanngjarnt og þyrfti lagfæringar.

Friðrik Stefám son : Jeg skal á þessu
stigi málsins ekki fara út í einstakar grein- 
ir þess, en að eins lýsa yfir því, að mjer
þótti vel fara á því, að lestagjaldið væri af
tekið; jeg álít laudssjóðinn ekki svo báglega 
staddan, að honum væri hætta búin af því. 
Jeg veit og, að frumvarp þetta er eins 
konar vandræða-flrring, þar sem stjórnin 
dregur lestagjaldið af póstgufuskipinu frá 
tillaginu. Hvað kaffl og sykur áhræiir, þá 
verð jeg að álíta, að þó það sje munaðar- 
vara, þá er nú með brúkuninni búið að 
gjöra það að nauðsynjavöru, og hefði mjer 
því þótt óráð, að leggja toll á það, til að
af nema lestagjaldið, en annað mál er, að
hækka toll af vínföngum, til að af nema 
það.

ísleifur Gíslason kvaðst finna ástæðu 
til að gjöra breytingaruppástungu í þá átt, 
að 4. gr. um sveitaverzlun falli burtu, og 
sömuleiðis oiðin í 5. gr., er að henni lúti.
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En af því •við þessa umræðu ekki megi tala 
um sjerstakar greinir, vilji hann geyma 
það til 2. umræðu, að gjöra grein fyrjr 
þessari breytingaruppástungu.

Forseti gat (jess, að 8 þingmenn hefðu 
<5skað, að umræðunum um mál þetta væri 
hætt, og skaut. því til atkvæða, og var það 
samþykkt, málinu vísað til 2. umræðu með 
20 atkvæðum, en uppástunga um, að setja 
í það nefnd, felld með 17 atkv. gogn 4.

Ö tin u r  u m ræ ð a  í neðri deild, á 13. 
fundi, 16. júlí.

Breytingartillögur: I 129. 130.
Flutningnmaður (varaforseti): Jeg vil

geta þess, að eptir ósk landshöfðitigja hefur 
nefndin stungið upp á því breytingarat.kvæði, 
að lögin ekki verði gild fyr en árið 1881, 
og er það gjöit til þess, að landssjóðurinn 
ekki skuli bíða tekjuhalla, þó brennivíns- 
tollurinn ekki verði eins drjúgur fyrsta árið, 
sem hækkunin kemst á. Jeg vil um leið
leiða athygli þingsins að því, að reikning- 
arnir um tollinn, er lestagjaldið leggur á 
hinar einstöku vörur, voru rangir bæði lijá 
mjer og landshöfðingjanum, og kemur það 
til af því, að landsliölðinginn reiknaði toll- 
inn t. d. á saltinu ekki eplir því, hvað það 
kostar við innkaup, heldui eptir útsöluverði 
hjer. Jeg hefsíðan spmt mig fyrirhjá verzlun- 
ai fróðum mönnum bæði á þingi og utanþings, 
og hafa þeir sagt mjer, að í Livcipool megi 
fá salt fyrir 11 s h i l l .  pr. ton (í Hull er 
það nokkuð dýrara), það er í vorum pening- 
um 9 kr. 90 a.; þegar nú er reiknað eptir 
þessu, þá er tollurinn, sem með lestagjald- 
inu leggst á saltið, 20%  af innkaupsverð- 
inu. Landshöfðinginn mnn finna, að þetta 
er of hár tollur á vöru, sein eins mikið er 
notuð, bæði til að salta kjöt og fisk, á eins 
fátæku landi og voru. í  Danmöiku er, 
eins og landshöfðingja er kunnugt, allt slíkt 
gjald fyrir löngu upphafið; því eigum vjer 
þá að halda slikum tolli á salti? En þá á 
timbrinu; þá kastar nú tólfunum; þar er 
tollurinn ekki 20, beldur 25—30 °/o af inn- 
kaupsverðinu. Jeg skal ekki fara út í aðrar

vörur, því að þetta mun nægilega sýna, hvað 
lestagjaldið er óhafandi og óþolandi, að það 
liggur þungt á helztu nauðsynjavörum, salti 
og timbri, í sait- og timburlausu landi. f>að 
helzta, sein landshöfðinginn mælti lestagjaldinu 
til bóta, var, að yjer værum orðnir vanir við 
það, en ef það á að vera meðmæling með öllu 
því, sem illt er, þá mætti með mörgu mæla.

J>ar næst vil jeg snúa mjer að bieyt- 
ingaratkvæði þingmanns Dalamanna og 2. 
þingmanns Rangæinga; þeir hafa stungið 
upp á, að groinin um sveitarverzlun falli 
burt, og þar af leiðandi, að í 5. gr. falli 
buit sektirnar til landssjóðs fyrir brot gegn 
þeirri grein. Jeg lái þeim það ekki, þó þeir 
komi með þessa uppástungu, því jeg þekki 
skoðanir manna um, livað sveitarverzlun sje 
hættuleg, og hvernig hún geti komið til 
leiðar okri og þannig orðið til niðurdreps, 
en jeg vil minna á það atiiði, að sveita- 
verzlunarmönnum er bannað að verzla með 
áfenga drykki, og dregur það mikið úr hætt- 
unni við hana. það er einkum tvennt, sem 
auk þessa mælir með sveitaverzlun. Margur 
bóndi verður að fara kostnaðarsamar ferðir, 
til að sækja vörur í kaupstað, og þær gæti 
hann spaiaðsjer, ef sveitaverzlun væri leyfð. 
f>að veit hver góður bóndi, hvað kaupstaðar- 
ferðir kosla, þar sem stundum ganga 8 dag- 
ar til þeirra. Sá, sem fæst við sveitaverzl- 
un, fer með marga hesta í einu, og getur 
selt vörurnar að tiltölu jafnódýrar og í 
kaupstaðnum, þar eð hann líka sætir betri 
kaupum, er liann verzlar með meira vöru- 
megn í einu, en sá, sem kemur með vörur 
á 2 hestum. þ>á er líka aðgætandi, hvað 
skaðlegt það er fyrir bændur, að vera að 
fara kaupslaðarferðir um hásláttinn; það er 
svo óhaganlegt, að honurn væri betra að 
faia einungis á næsta bæ, þó hann fengi 
vörurnar lítið eitt dýrari þar. f á  vil jeg 
í annan máta benda til sögu landsins; 
sveitaverzlun átti sjer stað hjer á landi, en 
var aftekin 1791—92. Merkismenmrnir 
Olafur Stephensen og Stefán fórarinsson 
hafa sagt, að sveitaverzlun hafi orðið landinu 
opt til gagns og frelsað líf margra manna,
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og í binni almennu bænarskrá landsins frá 
1795, sem undirskrifuð er af öllum lands- 
búum, er beðið um, að hún leyfist aptur. 
Árið 1817 biður Stefán J>órarinsson um að 
innleiða aptur sveitaverzlun, því að hann 
hefur sjeð, hvað hinar mörgu kaupstaðar- 
ferðir voru búnaði til niðurdreps. Ef allar 
hafnir væru löggiltar, som beðið er um, þá 
væri annað mál, en fyrst það er ekki komið 
svo langt, þá væri mjög haganlegt, að 2 —3 
menn gætu byrgt upp sveitirnar að nauð- 
synjavörum. .

Landshöfðinginn: Við 1. umræðu þessa 
máls gat jeg þess, að mjer virtist ísjárvart 
að af nema lestagjaldið, nema því að eins að 
aðrar eins vissar oghaganlegar tekjurkæmu 
í staðinn; þegar nú skal ræða hin einstöku 
atriði frumvarpsins, ætla jeg ekki að taka 
upp aptur þær mótbárur, er jegþá komfram 
með móti frumvarpinu í heild sinni, þó að 
jeg sje sannfærður um, að þær sjeu á rök- 
um byggðar; en jeg vil láta mjer nægja að 
skírskota til ræðu minnar við 1. umræðu 
og til skýrslna þeirra, en jeg gaf um upp- 
hæð lestagjaldsins árið 1878, sem munu 
reynast í öllu rjettar. Jeg skal játa, að þær 
skýrslur, sem jeg gaf um prósenturnar, er 
lestagjaldið legði á hinar einstöku vöruteg- 
undir, voru byggðar á söluverði varanna; 
jeg man ekki hvort jeg tók það fram við 1. 
umræðu. Hvað það snertir, að þessi tollur 
verður mjög hár á salti og timbri, þá skal 
jeg geta þess, að jeg tók einmitt fram, að 
jeg gæti aðhyllzt þá breytingu á lestagjaldinu, 
að upphefja það á þeim vörutegundum. Jeg 
skal bæta því við, að þar sem jeg síðast 
sagði, að lestagjaldið frá Noregi fyiir 1878 
mundi nema 3—4000 kr., þá hef jeg seinna 
leitað upplýsinga um það, hve mikið lesta- 
gjaldið frá Noregi hafi verið 1877 og komizt 
að því, að það hafi verið 5322 kr. 93 a. 
Hinum háttvirta varaforseta mun kunnugt, 
hvernig áætlanir fjárlagafrumvarpsins verða 
gjörðar, sem sje eptir meðaltölu hinna næstu 
undanfarandi ára; að vísu getur maður einn- 
ig byggt áætlanirnar á ágizkun, en þá verður 
það af handahófi. Að tekjurnar af brenni-

vínsgjaldinu á Qárhagstímabilinu 1876 og
1877 fremur hafa verið samsvarandi áætlun 
fjárlaganefndarinnar 1875, en þeirri, er gjörð 
var í fjárlagafrumvarpinu, leiðir af þeirri 
breytingu á brennivínsgjaldinu, er lögleidd 
var með lögum 11. febr. 1876.

f>egar jeg nú sný injer til hinna ein- 
stöku greina frumvarpsins og breytingarat- 
kvæða þeirra, er borin eru upp við þær, 
skal jeg fyrst leyfa mjer að skjóta því til 
hinnar heiðruðu Qárlaganefndar, hvort hún 
ekki muni vera fús á við 3. umræðu 
að stinga upp á, að í 6. gr. komi 1882 fyrir
1881, en öllu fremur skal jeg mæla með því 
að láta 1880 standa óbreytt í 6. gr., en við 3. 
umræðu bæta við 1. gr. «frá 1. jan. 1882». 
Ef svo verður, munu mótbárur mínar á móti 
frumvarpinu að mestu leyti hveifa, því til 
þess tíma mun reynslan hafa sýnt og sann- 
að, hvort landssjóðurinn geti á tt von á nægi- 
legri uppbót fyiir lestagjaldið með þeirri 
hækkun á brennivínsgjaldinu, sem frumvarp 
það, er stendur á dagskránni töl. 6., fer fram 
á, og þá mun óhætt að af nema leslagjaldið, 
og þar að auki verður með því móti alþingi 
gefinn kostur á, ef þinginu virðist nauðsyn- 
legt, enn einu sinni að taka þetta mál til 
nákvæmari yfirvegunar. Jeg vona með þess- 
um bendingum að hafa sýnt hinni heiðruðu 
deild, að mjer er sannarlega ekki kappsmál, 
hvort lestagjaldið verður af numið eða ekki, 
en á hitt legg jeg mestu áherzlu, að sjeð 
verði fyrir, að landssjóðurinn ekki líði tjón 
af þessari breytingu. Á móti 2. gr. frum- 
varpsins hef ekki ncdtt að athuga. Við 3. 
gr. skal jeg geta þess, að jeg er fjárlaganefnd- 
inni samdóma um það, að varúðarvert sje 
að sleppa því eptirliti með tollgreiðslu og 
sóttvörnum, er fyrirskipað er í hlutaðeigandi 
tilskipunum og lögum. En jeg er hræddur 
um, að þetta eptirlit, sem í sjálfu sjer ekki 
er of sterkt, verði lítt tryggjandi, ef skylda 
sú, er samkvæmt lögurn 15. apríl 1854 
hvílir á utanríkisskipum, verður afnumin. Að 
því mjer er kunnugt, hafa þær tálmanir í 
verzlunarviðskiptum, er geta risið af þessari 
ákvörðun einungis átt sjer stað með tilliti
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til Seyðisfjarðar. Jeg skal þess vegna leyfa 
mjer að skjóta því til fjárlaganefndarinnar, 
hvort hún ekki finni áslæðu til við 3. uro- 
ræðu að stinga upp á, að 3. gr. orðist hjer 
um bil þannig: þó skulu utannkisskip fyrst 
koina annaðhvort á einhverja af binum 6 
(því þær eru sárakv. 1. 15. apr. 1854 6 en 
ekki 5) höfnum, sem wælt er fyrir í 2. gr. 
laga 15. apr. 1854 eða á Seyðisfjörð, til þess 
að gætt verði þess, sem fyrirskipað er um 
tollgreiðslu og sóttvaruir.

Hvað 4. gr. snertir, þá finnst mjer litlu 
skipta, hvort hún verður samþykkt eða ekki.

íshifúr Gíslason: Jeg og þingmaður
Dalamanna höfum stungið upp á því breyt- 
ingaratkvæði, að 4. gr. falli burtu, af því 
að við álítum, að ef sú grein yrði að lög- 
um, þá yrði hún ekki oiuungis þýðingar- 
laus, heldur einnig skaðleg. Tilgangunnn 
með 4. gr. frumvarpsins á að vera sá, að 
greiða fyrir bændum með, að vörur fáist 
með sem hægustu móti, en þessi tilgangur 
er jeg hræddur um að ekki náist, og giein- 
in verði því þýðingarlaus, því jeg er hrædd- 
ur um, að fáir verði til að nota þetta leyfi, 
að minnsta kosti að því er snertir þunga- 
vöru og nauðsynjavöru. það væri fyrst 
hugsanlegt, þegar akvegir væru komnir um 
land allt. Mjer þætti gaman að sjá, hve 
margir Skaptfellingar yrðu til þess að stofna 
sveitaverzlun með nauðsynjavörur. Nauð- 
synjavöru mundu kaupa til verzlunar ein- 
ungis þeir, sem byggju f kring um kaup- 
staðina, til að selja hana með uppsettum 
prísum, þegar hina þryti; en hvað væri 
unnið með því? En jeg óttast fyrir, að 
greinin yrði einnig skaðleg, ef hún yiði að 
lögum, því eins og nú hagar til, mundu 
menn eigi nota þetta leyfi nema til þess að 
fiytja ljetta vöru, svo sem sirts, klúta, nálar, 
prjóna og annað þess konar smákram til 
að pianga með. Prangararnir mundu þá 
spretta upp á hverri þúfu, eins og gras, til 
þess að vaða nm allar sveitir og freisla 
manna til að kaupa það, sem þeir gætu án 
verið. fe t ta  er aðalástæðan fyrir því, að 
jeg vil eigi hlynna að ákvörðun 4. greinar,

.vona jeg því, að hin heiðraða deild verði 
okkur uppástungumönnum samdóma um það, 
að hún eigi að fellast.

Guðmundur Einartson: 2. þingmaður
Rangæinga hefur að mestu leyti tekið af 
mjer ómakið með að gjöra grein fyrir breyt- 
ingaratkvæði okkar. Jeg ætla að koma með 
eina aðalathugaserad: vjer erum enn eigi 
orðnir svo þroskaðir, að vjer megum fara að 
leyfa sveitaverzlun ; vjei höfum eigi þá hyggni 
og varfærni nje þá hagfræðislegu þekkingu 
sem til þess útheimtist. J>að er satt, sem 
1. þingmaður Gullbringusýslu sagði, að það 
er hagfelldara, að sækja vörur á 50—100 
hestum heldur en á einum eða tveimur 
drógum, og bóndinu getur haft hag af því
að lána hesta sína; en þá verður bóndinn
að vera starfsaraur á meðan og liggja eigi 
í aðgjöiðaleysi heima á meðan; en það er 
það, sera mönnum hættir svo mjög til hjer á 
landi, að vera eigi stundulir með tímann. 
í  öðru lagi er það, að efuin eru svo lítil 
hjá oss, að vjer verðum að synja oss um
raargt hvað uin tíma og hlaupa ekki stras 
til verzlunar, þóttá einhveiju verði þurrð, en 
til þess að þetta geti orðið, er nauð- 
synlegt, að menn sjeu feti fjær verzlaran-
um, svo að þeir eigi ekki hægt með í hvert 
skipti, sem þeir vilja, að sækja til hans 
kaffi, sykur, kram og annan óþarfa. í  þriðja 
lagi er það, að ef sveitaverzlun kemst á, þá 
fer bóndinn að lána hjá veizlunarmanninum, 
og þá verða ærnar reknar heira til veizlunar- 
mannsins fyrir laiigtum oflítið verð í bú- 
fiæðislegum skilningi, og sama má segja um 
tólg og ull, að verzlunarmaðurinn mun taka 
það með mjög lágu verði. 1 fjórða lagi- truflar 
þetta ogspillir sumai verzlun við kaupmennina.
1. þingmaður Gullbnngusj'slu var að tala 
um þörf á sveitaverzlun á fyrri öld, hann 
um það; en jeg held, að nú sje minni þörf á 
sveitaverzlun en nokkurn tiina áður, þarsem 
að nú er þjóðaranda stefnan sú, að gefa 
kaupmönnum leyfi til að sigla upp á hverja 
vík og verzla þar. Og þó að það hafi verið 
skoðun á 18. öldinni, að sveitaverzlun væri 
gagnleg, þá geta menn dregið í efa, af
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hverri ástæðu sú skoðun hefur sprottið; nú 
eru allt aðrir tímar. Aðalskoðun mín er, 
að vjer sjeum enn eigi þeir hagfræðingar, að 
sveitaverzlun verði ossholl, cnn sem komið er.

Þorláhur Guðmundxfion: Jeg er þakldát- 
ur fjárlaganefndinni fyrir frumvarp þetta, 
nema fyrir 4. grein. Jeg er samdóma 1. þing- 
manni Gullbringusýslu um það, að hægra er 
að gjöra út 100 hesta en 1 eða 2 ; en fá- 
tæklingurinn leigir ríkismönnunuin hesta sína, 
og tekur svo borgunina í einhverjum óþarfa 
eða krami, í stað þess að fá peninga fyrir 
hestlánið, eða í stað þess að brúka hesta 
sína sjálfur til þcss að sækja nauðsynjar sín- 
ar í kaupstaðinn. Mjer virðist það ekki eiga 
við, að jafna þessari öld saman við það, sem 
var á 17. öld; í verzlunarefnum á það ekki 
við, þó það hafi þá orðið til þess, að forða 
mönnum frá því, að verða hungurmorða; cn 
nú á þessum tímum er eigi hætt við því, ef 
matur er til í landinu. f>að er og algengt, 
að menn hafa látið úti blautt korn á vetr- 
um til þeirra, sem þurfandi hafa vorið, þannig 
að þeir hafa lagt 8 fjórðunga þess móti ánni 
loðinni og lembdri. |>etta sjá allir, að er ekki 
góð verzlun, enda mundi þunga eða nauð- 
synjavaran verða minnst flutt. Jeg ætla því 
sveitaverzlun meira til skaða en uppbyggingar.

A r n h n t u r  Ol ' i f sson:  Jeg get eigi fellt
mig við ræður þeirra þingdeildarmanna, sem 
hafa á móti 4. grein. Allir þessir motmæl- 
endur vita þó vel, að hver maður hefur rjett 
til að selja innlenda vöru, til þess að gjöra 
öðrum greiða og til þess að græða á sölunni 
sjálfur. fingm ennirnirgeta þóeigi álvktaðsvo, 
að fái menn leyfi til að selja útlenda vöru, 
þá muni þeir nota rjett sinn ver og okra 
meirá henni en á innlendu vörunni. f>að er 
auðvitað, að einlægt eru þeir menn til, sem 
óvandaðir eru í sölu sinni. Menn mega
ekki hlaupa í það, að nú eru til menn, sem 
selja ofdýrt, því ef nokkra ályktun ætti að 
draga af því, þá væri það sú, að banna 
skyldi öllum að selja sína. vöru, af því að 
til eru fáeinir, cr selja ofdýrt. Ein af hin- 
um óheppilegu afleiðingum af verzlunarein- 
okuninni gömlu er sú, að oss vantar enn

alla smásala í landinu, er tíðkast svo mjög 
í öðrum löndum. |>ar af sprettur, að vjer 
eiuni allt af að kveina um hina háu prísa, 
sem kaupmennirnir setja á vörur sínar, er 
hafa rót sína fyrst í því, að kaupmennirnir, 
er flytja hingað vöruna á hvert kauptún, 
verða að gjörast smásalar hjer, og fá ekki 
endurgoldna síga vöru fyr en eptir langan 
tíma, fyr en smásalan er af staðin hvert ár. 
Annað hitt, að verzlunin getur aldrei orðið 
innlend, fyr en smásalan er í höndum lands- 
manna, og verðlagið getur heldur aldrei orðið 
hið eðlilega, fyr en kaupandi útlenda varn- 
ingsins stendur í alla staði eins vel að vígi 
á markaðinum eins og seljandi útlenda 
varningsins. En þetta lag, þetta jafnvægi 
samkeppninnar, getur eigi komizt á, nema 
með því að koma upp innlendri smásalastjett 
í landinu sjálfu bæði til sjós. og sveita, og 
í kauptúnunum sjálfum. Annað atriði er 
það, sem kallað er sundurgreining atvinn- 
unnar og iðnagreining. Á greiningu þessari 
er atvinnufrelsið byggt. |>að er hægt að 
sýna, að einn maður, sem kaupir talsvert 
hjá kaupmanninum í einu og borgar það út 
í liönd eða eptir góðu samkomulagi og sel- 
ur það því næst út aptur, hann getur selt 
með betra verði, en hvern einn kostar var- 
an lieim flutt, bæði af því að það kostar 
hann minna að flytja mikið í einu og af 
hinu, að hann fær afslátt hjá kaupmannin- 
um, þegar hann kaupir mikið af honum í 
einu. f>ar sem svo hagar til, að farið verð- 
ur sjóveg í kaupstaðinn, þá kostar minna 
að einn maður flytji á stórum bát, og taki 
með sjer 2 eða 3 menn, en margir 
menn flytji á mörgum litlum bátum. f>að 
kostar minna að koma upp stórum sleða 
með 2 hestum fyrir, en að margir beri á 
bakinu eða margir flytji á mörgum litlum 
sleðum. Mjer er nær að balda, að þessir 
sveitaverzlunarmenn mundu geta selt að eins 
litlu dýrara en kaupmaðurinn í kaupstaðn- 
um, vegna afsláttar þess, er þeir fá hjá kaup- 
manninum og verkdrýginda í flutningnum. 
Nú skyldum vjer segja sem svo, að nú væri 
einn, sem okraði á vörum sínum. En hver
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bóndi mundi vera svo skyni skroppinn, að 
fara að kaupa vörur okrarans dýrara verði, 
en vörurnar mundu kosta bóndann, ef hann 
færi sjálfur í kaupstaðinn og sækti þær. 
fa ð  er aðgætandi, að vörurnar kosta það á 
hlaðinu, som þær kosta í kaupstaðnum að 
viðbættum öllum flutningskostnaðinum úr 
kaupstaðnum og heim. Jeg segi því, ef vjer 
viljum gjöra nokkuð að þfi, að verzlunin 
verði innlend, þá eigum vjer að koma á fót 
sveitaverzlun. f>að hefur verið vitnað til 
17. og 18. aldar. En jeg vil spyrja: hvernig 
var verzlunin, áður en einokunin kom, með- 
an hún var frjáls, og vjer vorum frjálsir? 
Var þá engin sveitaverzlun ? Jú, hún var. 
í  sögum vorum er allvíða talað um, að 
kaupmenn liafi farið um sveitir og sclt varn- 
ing sinn, og lieimt vaðmál af bændum og 
annan kaupeyri fyrir það, cr þeir höfðu selt 
og lánað. Vjer þurí’um um fram allt að 
koma upp smásölu, tii þess að gjöra verzl- 
unina greiða, innlenda og hagstæða.

T r y g g v i  G u n t i a r s s o n  : f>ótt landshöfðing- 
inn sje nú kominn úr sæti sínu, þá ætlajeg 
þó að fara nokkrum orðum um það, sem 
hann mælti. Ilann sagði, að ráðlegt væri 
að breyta 3. gr. frumvarpsins þannig, að 
utanríkisskip væru skylduð lil að koma fyrst 
á einhvern þeirra 5 verzlunarstaða, sem 2. 
grein í lögum 15. apríl 1854 til tekur, og 
kveðst hann ekki hafa vitað neitt það tilfelli, 
að skipunum hafi orðið þetta t-il tálmunar, 
nema máske í tilliti til Seyðisfjarðar. f>að 
getur verið, að það sje. eigi augljóst, að það 
hafi orðið annarstaðar til baga, uf því á þessum 
eina stað hefur orðið málarekstur út af þessu; 
en jeg get með sanni sagl, að það cr til meins á 
mörgum öðrum stöðum. Jeg tek til dæmis, að 
trjáviðarkaupmaður, sem kemur frá Noregi 
að Norðurlandinu, hann verður að fara ann- 
aðbvort á Eskiíjörð eða Akureyri, og þegar 
hann er kominn þangað, reynir hann að selja 
farm sinn allan, ef hann getur, og af því 
leiðir, að á þessum stöðum kemur opt ó- 
þarflega mikið, en er aptur á hinum minni 
kaupstöðum mesta trjáviðarekla mörgum til 
skaða. Jeg vcrð því að álíta, að 3. grein

cigi að standa óbreytt. Landshöfðinginn 
vildi enn fremur, að lög þessi fengju eigi gildi 
fyr en árið 1882; en þetta er því að eins í 
mál takandi, að brennivínstollurinn eigi nái 
lagagildi heldur fyr en 1882; að öðrum kosti 
leggst svo mikill kostnaður á verzlanirnar. 
J>ó landshöfðinginn vildi láta lestagjaldið 
standa næsta fjárhagstímabil, til þess að fá 
vissu fyrir, hve mikið kæmi inn fyrir hækk- 
unina á brenuivínstollinum, þá er jeg hiædd- 
ur um, að með því yrði í raun og veru 
engin vissa fengiu um eðlilegan innflutning 
á brennivíni, því ef lestagjaldið er látið 
staiula og brennivínstollurinn bækkaður um 
þriðjung, þá mundu kaupmenn flytja miklu 
minna vín í landið en ella. Hvað 4. grein 
sncrtir, um sveitavcrzlanina, þá eru sumir 
þingdeildarmanna mcð henni, en sumir móti 
henni; en jcg fyrir mitt leyti læt mjer hana 
liggja í Ijettu rúmi; hún gctur orðið á sumum 
stöðum tilgagns ogsumstaðar til ógagns,enmín 
meining er þó,að frjálslegra sje að leyfa sveita- 
verzlun ; sýslunefndin á að leyfa hana eða 
banna, svo ef að hún álítur hana óhentuga, 
þá leytír liún liana ekki. Mjer virðist eigi 
þurfa að gjöra neitt kappsmál út af grein 
þessari; en það þykir mjer undarlegt, að 
þeir sein vilja fella sveitaverzlanina í 4. gr. 
vegna þess, að sveitakaupmennirnir mundu 
okra svo mjög, vilja enga breyting gjöra 
við 2. grein, þar sem þó er ákveðið að 
menn skuli mega verzla á sjó, hve nær og 
hvar helzt sem þeir vilja. Hverjir verzla í 
svcitunum? íslenskir m enn; hverjir verzla á 
víkum og vogum ? útlendir kaupmenn. Er 
þetta ekki hið sama sem að segja: «jeg 
treysti samlöndum minum alls eigi til að 
verzla; þeir snuða mig, en útlendingunum 
er öðruvísi varið ; þeirn treysti jeg vel». Ef 
þetta væri meiningin í nefndu breytingar- 
atkvæði ; þá er það nokkuð gagnstætt þeim 
hnútum, sem útlendir kaupmenn stundum fá.

l l a l l d ó r  Friðrik^son' .  J>að er leitt, að 
hinn háttvirti landshöfðingi er genginu af 
þingi, því jeg mundi annars hafa farið fleiri 
orðum um skoðun hans á þessu máli. Nú 
skal jeg láta mjer nægja, að geta þess, að
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það, að fresta máli þessu, virðist mjer sama 
sem að fella það. f>arf að íþyngja með 
tolíum P er landssjdðnum ekki nokkurn veg- 
inn borgið nú sem stendur, þótt tekjur hans 
sjen eigi auknar? Jeg verð að ætla að svo 
sje. par að auki virðist mjer það nokkuð 
undarkgt, og meiva en undarlegt, að veia 
að búa til lög nú, sem eigi ná gildi, fyr en 
eptir að næsta alþingi er slitið. Að því cr 
sveitaverzluniria snertir, skal jeg geta þess, 
að mjer stendur hálfgerður stuggur af henni, 
því að jeg er hræddur um, að hún auki ó- 
þarfakaup. fegar allt cr svona við höndina, 
er ekki horft í eitt gemsaverðið, og rnargt 
þá keypt, sem bændur Ijotu annars ókeypt. 
En á hinn bóginn cr það ósamkvæmni, aö 
banna landsbúum að vcrzla uppi í svcitum, 
en leyfa hverjum útlending að hlaupa inn á 
hverja vík og hvern vog. fað  cr þó auð- 
sjeð, að ágóði sá, sem hjerlendir vcrzlcndur 
kynnu af því að hafa, lenti í landinu sjálfu, 
þar sem hinir sjálfsagt. draga allan arðinn 
út úr landinu.

Guðmundur Einnrsson: Jeg efast ekki
í minnsta máta um þekking hins heiðraða
1. þingmanns Norðurmúlasýslu á hagfræði, 
en þó hlýt jeg að verða á öðru máli en 
hann, og halda því fast fram, að sveita- 
verzlun verði oss sveitabúum, enn sem kom- 
ið er, ekki holl. Jeg tck til dæmis: sveita- 
verzlunarmaður kaupir nú í sumar 100pd. 
rúgs í kaupstað fyrir 8 kr., og llytur það 
heim til sín. í  vetur er kemur, selur hann 
þessi 100 pd. fyi'ir 1 á að vorlagi, sem, þá 
hún er afhent, er 12 króna virði og með 
sumararði er hún hauslið eptir 1(5 kióna 
virði eða meir. fa rna græðir liann 100%  
og því tapar sá, er rúgið keypti og sem 
hann máske hefði getað sparað sjer, hefði 
það ekki verið svo næm  homim. Sami 
sveitarverzlari kaupir í sumar 500 álnir Ijer- 
epta, hverja alin að tiltölu á 35 aur. — 175 
krónur, en selur þessar álnir úl; aptur á 40 
aura hverja, og fær upp úr þeim 200 kr. 
Jeg læt nú vera hvað hann leggur á Ijer- 
eptin sjálf, en hitt er lakara, hvað illa hann 
tekur andvirðið á móti, nema peningar sjeu,

og þar að auki mundi mikið af þessum Ijer- 
epta-kaupum liafa sparazt, hefðu ljereptin 
ekki vcrið við höndina. Sá mikli munur er 
á sumarverzlun lausakaupmanna og sveita- 
verzlan, að hin fyrri er ekki nema lítinn 
tíina og það einrnitt þegar útlenda varan 
er í lægsta verði, en hin innlenda í hinu 
hæsta, en • sveitaverzlunin stendur yfir allt 
árið og mikinn hluta árs er útlenda varan 
látin mcð uppsettu verði, en hin innlenda 
tekin með niðursettu.

Vjer eruin ckki enn þá svo þroskaðir eða 
svo hagsýnir, að vjer getum þolað svcita- 
verzlun (Amlj/itur ólnfsson: Eru allir það ?) 
þó það ckki sjeu allir, þá cru það allt of 
m argir, og verst cr mjor við það, þegar 
keyptur er óþarli, eða sú vara, sem án má 
vera, fyrir lifandi fjcnað, og sá er kaupir 
tapar 50, jafnvel 100 °/o (Arnljótur tílafsson: 
Er það almcnnl ?). I>ví er vcr og miður að 
þessa munu of mörg dæinin finnast.

V a r a f o r s c l i  (Gi'ímur Thomsen): Mjer
virðist allir liafa tekið svo sanngjarnlcga í 
þetta inál, að jeg þykist fáu þurfa við að 
bæta. pó skal þess getið, að mig furðar á 
því, að landshöfðingi skuli fara fiam á það, 
að lagafrumvarp, sem stungið er upp á 1879, 
ekki skuli fá lagagildi fyrri cn 1882. fað  
lítui1 næstum því svo út, sem liinn hæstvirti 
landshöfðingi gjöri ráð fyrir, að fáir af þeim, 
sein nú sitja á þingi, muni verða á næsta 
þingi. Mjer virðist liann og ekki vera mót- 
fallinn ínegimeglunni, því mjer heyrðist 
hann játa, að ekki æf ti að leggja aukakostn- 
að á salt. og lirnbur. Jeg get ekki, cins og 
þingmaður Suðunnúlasýslu, vorkenut sýslu- 
mönnum, þó þeir þurli að liafa meira eptirlit, 
l>\í eptir hiunm nýju lautialögum eru þeir 
t>vo vel launaðir, að þeir æít.u að geta haft 
"fullmektugan» í siun stað til aðgæla þeirra 
starfa. Jog get ekki aðhyllzt stefnu hins 
háttvirta landshöfðiiigja og verð satt að segja 
að álíta játning þá, smn liann gjörði, sem liina 
i n e r k i l e g u s t  ti, er jeg hof heyrt af yfir- 
valdi. Annars korn mál þotta fyrir alþingi 
1845, og var þotta þá samþykkt í einu hljóði. 
A þingi sátu þá menn, sem verður að álíta

1'5
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fullt eins frjálslynda og oss, sem nú erum 
hjer, og skal jeg leyfa mjer að tilnefna 
forvald Sivertsen. Hann var vestfirðing- 
ur eins og þingmaður Dalamanna og furðar 
mig á því, hvað skoðanirnar þar vestra á 
þessu máli hljóta að hafa breytzt stórkost- 
lega á ekki lengri tíma. Mjer kemur ekki til 
hugar að efast um, að öllum gangi gott til til- 
laga sinna í þessu máli sem öðrum, en vita 
þó ekki allir, að okur og prang á sjer stað 
í sveitum ? Jeg skal að eins nefna hangi- 
kjötsprangið, en það, að prang á sjer stað í 
sveitum, er einmitt bezta sönnunin fyrir 
nauðsyn sveitaverzlunar; því betra er ætíð 
að gjöra hvað sem er með leyfi en í 
óleyfi, heldur ljóst en leynt. er það einn- 
ig auðsætt, að sveitamaður, sem verzlaði, 
gæti tekið miklu fieira í borgun,en kaupmað- 
urinn g e tu r: hann gæti t. a. m. tekið 
borgun í vinnu. Jeg skal reyndar ejigan 
veginn halda máli þessu fram til streytu, en 
menn muna víst eptir því, að 2 ágætismenn 
vorir, Hannes sálugi Stephensen og Jón 
Sigurðsson börðust fyrir máli þessu, og að 
það þá var samþykkt af þinginu með at- 
kvæðafjölda.

Páll bóndi Páhson: Mjer virðist það yrði 
nokkurs konar hneyksli, að fara nú að búa 
til lög, sem ekki eiga að ná lagagildii, fyr 
en eptir að næstkomandi alþingi er liðið, og 
get jeg þar fyrir ekki ímyndað injer, að 
nokkur geti aðhyllzt það. En hvað 4. gr. 
frumvarpsins snertir, þá er vonandi, að, ef 
sú ákvörðun nær lagagildi, þá muni ferða- 
snatt það til kaupstaðanna minnka, er nú 
tíðkast svo mjög m annaá milli; ef eitthvað 
vantar, hvort sem það er nauðsynjavara eða 
ekki, þá er undir eins rokið af stað í kaup- 
staðinn; það er að minni ætlun mikil bót, 
ef þessi sveitaverzlun kemst á, því að þá 
verður mönnum hægra fyrir að ná í nauð- 
synjar sínar, og þurfa eigi allt af að vera 
að renna í kaupstaðinn. Jeg held, að fá-
tæklingunum væri nær að vinna af sjer 
skuldir sínar, en að eyða tímanum á því, 
að fara með eina dróg í kaupstaðinn. Mjer 
finnst ósamkvæmni í því, eins og líka 1.

þingmaðnr Suður-Múlasýslu tók fram, að 
leyfa útlendum mönnum að verzla á hverri 
vík, sem þeir vilja, en innlendum eigi nema 
með launung; en það vita menn að á sjer 
stað um allar sveitir meira og minna, og 
sýnir það bezt, að þessi sala er nauðsynleg 
hvervetna, þar eð bvergi er klagað yfir henni, 
enda virðist lítil sanngirni mæla með því, 
að banna mönnum að selja öðrum í lífs- 
nauðsyn hans matvöru, þó útlend sje,tremur 
en að selja honum innlenda vöru, sem hvergi 
er bannað. Yfir höfuð á að taka burt öll 
óeðlileg bönd á viðskiptum manna, og í þá átt 
stefnir4.gr., eins og allt frumvarpið, er jeg 
efa ekki að þingdeildin aðhyllist.

H i n l m u r  P /e t u r s s o n :  J>að Cl' I l v O l ' t -

tveggja að þett-a frumvarp er nýmæli, enda 
er mikið búið að ræða um það. Mín ætlun 
er, að ef frumvarp þetta yrði að lögum, 
mundi það verða með betri rjettarbótum. 
Jeg ætla sjer í lagi að fara nokkrum orðum 
um 4. grein. Jeg neita því ekki, að þeir, 
sem hafa á móti sveitaverzlun, hafa nokkuð 
til síns máls, en jeg held þó, að þeir sjeu 
óþarflega hræddir við liana. Mjer virðist 
frumvarp þetta vera beint áframhald af 
þeirri hugsun. að fjölga verzlunarstöðum 
hjer á landi, og auka verzlunarfrelsi. pað 
heíir verið sagt, að ef frumvarp þetta nái 
lagagildi, þá muni það verða til þess, að 
menn fari að okra og pranga. pað getur 
nú reyndar verið, að einstakir menn gætu 
komið því við að okra, á meðan fáir fengju 
leylið; og því noita jeg ekki, að slíkt okur 
hafi á tt sjer og eigi sjer stað. En mundu 
þessir okrarar fjölga við það, ef frumvarp 
þetta næði lagagildi? jeg held vissulega ekki; 
það gæti einmitt valdið því, að þeir fækk- 
uðu, því jeg get ímyndað mjer, að verzlunar- 
keppni kæmi á milli þessara sveitakaupmanna, 
líkt og milli annara kauprnanna. pingmað- 
ur Dalamanna hetir tekið fram, að rnenn 
væru enn eigi þroskaðir orðnir, til þess að taka 
á móti löguin í þessa átt. En þess cr jeg 
fullviss, að inargir meðal Vestfirðinga mundu 
með glöðu geði gefa atkvæði sitt fyrir frum- 
varpi þessu, þótt þingmaðurinn sje móti því.
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Jpingmaðurinn tók dæmi af letingjum; það 
getur verið að þeir sjeu til; en hvað verður 
þá um letingjann, ef hann nennir ekki í 
kaupstað? hann deyr þá, ef hann nennir 
eigi að bjarga sjer, en urn það mætti máske 
segja, að hann mætti þá fara, éf hann væri 
svo latur, en þó mundi fleirum þykja betra, 
að hann fengi björgina svo nærri sjer, að 
hann lifði. f>ess ber og að gæta, að þótt 
einstakir menn kynnu að græðu á þessari 
sveitaverzlun sinni, þá rennur ágóðinn iun 
í sveilirnar, en eigi burt úr landiuu. Með 
þpssu frumvarpi eru sýslusjóðunuin einnig út- 
vegaðar tekjur; álítjeg það gott, því að þeim 
veitir sannarlega ekki af því. Yílr hðfuð er 
það álit mitt, að menn oigi ekki að afsegja 
einn hlut, þótt hann verði vanbrúkaður, ef 
hann annars er góður með rjettri brúkun, 
en svo ætla jeg að þetta sje, enda treysti 
jeg mönnum svo framvegis, að þeir kunni 
að gæta skynsemi sinnar, og hafi vit á 
að hagnýta sjer rjettilega sveitaverzlunina.
2. þingmaður Rangæinga sagði, að þessi 
verzlun væri mest í kring um kaupstaðina. 
Ef svo er, þá selja menn þeir, er þessa verzl- 
un reka, með betra verði en kaupmennirnir, 
og þá er vel. fað  mun og mörgum kunn- 
ugt, hve erfitt er að sækja litla hluti langa 
leið; þess vegna hef jeg og ávallt verið með 
því, að fjölga kaupstöðum hjer á landi,þeg- 
ar um það hefur verið að ræða. Ef mig 
vantar einn hlut, þá vil jeg gefa iniklu meira 
fyrir hann heima í sveitinni en í kaupstaðn- 
um, ef leiðin þangað er Iöng eða torsott.

Porláhur Guðmundsson: Mjer finnst eigi 
rjett að leggja meiri áherzlu á orð þeirra 
manna, er nú eru dauðir, heldur en þeina, 
er nú lifa, eins og hinn 1. þingmaður Gull- 
bringusýslugjörir. ^.Ilirmennhafa menn verið 
og verða, eins þeir, er nú eru dauðir, eins 
og þeir, er nú lifa. £>ar sem 1. þingmaður 
Suðurmúlasýslu sagði, að hart væri að 
leyfa eigi innlendum mönnum að verzla svo 
sem þeir * vildu, þegar útlendum mönnum 
væri í 2. grein frumvarpsins leyft að vcrzla 
á skipum hvar sem þeir vilja, -■ þá virðist 
mjer einmitt 2. gr. gjöra 4. gr. óþarfa; því

að samkvæmt 2. gr. geta menn aflað sjer 
allra nauðsynja sinna á sumrin víðast hvar 
með hægu móti,og mikið sanngjarnari kjörum 
en á vetrum, ef þeir hafa eitthvað handa á 
milli, þegar kaupmenn mega sigla upp hvar 
sem þeir geta. |>að hefur og verið minnzt á 
það, að af því að menn verzluðu og prönguðu 
upp í sveituin í laumi hvort sern væri, þá 
ættu menn að leyfa þessa sveitaverzlun, en 
það virðist mjer vera hið sama sem að segja, 
að af því að æðarfuglinn væri drepinn í 
laumi, þá ætti að gefa það band laust með 
öllu, og að hver ma3tti skjóta hann hvar 
sem vildi. Menn geta nú sjeð, til hvers 
þuð mundi leiða. Jeg veit til þess, að þess- 
ir prangarar og okrarar hafa keypt vörurn- 
ar á surnrin, og hafa svo geymt þærþangað 
til á veturna, þegar kaupmenn hafa verið 
orðnir uppiskroppa, og selt þær þá fyrir 
afarverð, og þannig komið út óþarfa og nýtt 
sjer þörf og óforsjálni annara til þess að 
geta orðið ríkir.

B i ö m  J ó m s o n :  Eins og deildinni e r  
kunnugt, hefur fjárlaganefndin komið fram 
með þá breyting við G. grcin frumvarps 
þessa, að lögin skuli eigi öðlast gildi fyr en 1. 
dag janúarmánaðar 1881, en eigi 1880. En 
nú hefur hún í annan stað komið fram með 
lagafrumvarp um hækkun á vínfangatollin- 
um um 50% , og ætlazt til, að það öðlist 
gildi 1. janúar 1880. Nái nú þetta hvort- 
tveggja fram að ganga, kemur tollhækkunin, 
sem átti að koma í stað lestagjaldsins og 
jafngilda því, í lög ári áður en það er af 
numið. pað er með öðrum orðum, að árið
1880 á að liggja á verzluninni 5 0 %  hærri 
vínfangatollur en áður, og þar að auki lesta- 
gjaldið óskert eins og áður, þvert á móti 
tilæflun þeirra, sem hafa verið frumkvöðlar 
þessarar breytingar. f>etta er mjög svo
liart og ósanngjarnt, — mjer liggur við 
að segja hrein og bein ólög eða ójöfnuður. 
það er því öldungis ómissandi að fella þetta 
breytingaratkvæði, þannig að hvortveggja 
Iögin nái gildi jafnsnemma, með nýári 1880.

Vam forseti: |>etta breytingaratkvæði
orsakaðist af því, að landshöfðinginn sagði,
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að tekjurnar af binu hækkaða brennivíns- 
gjaldi mundu eigi hrökkva til að bæta lands- 
sjóðnum upp þann tekjumissi, er orsakaðist 
af því, a lestapjaldið væri af nutnið. Jeg 
er þess viss, að þingtnaður Strandasýslu 
muni vilja sjá tekjum landssjnðsins borgið, 
cn þetta breytingaratkvæði gengur i þá átt; 
útgjöld landssjóðsins eru svo mikil, að gæta 
verður varúðar við, að rýra eigi svo tekjur 
hans, að honum sje eigi borgið.

fíj'óm Jónnnim: Mjer skilst eigi betur,
en að byggja megi á umræðum deildarinn- 
ar og sjer í lagi á ummælum hins háttvirta 
varaforseta og formanns fjárlaganefndarinn- 
ar um það, að hið hækkaða brennivínsgjald 
muni neina svo iniklu sem lestagjaldið, hann 
hefur einmitt maig-fullyrt það. pess vegna 
hlýtur að vera óþarft að halda fram þessu 
breytingaratkvæði.

Varaforseti: Allar þess konar áætlanir 
eru óvissar, og vona jeg, að þingmaðurinn sje 
eigi móti því, að farið sje varlega í þessu efni. 
Jeg ímynda mjer, að það sje enginn skaði, 
þótt lestagjaldið slandi enn eitt ár.

Tryggvi Gunnarsson: Eins og' jeg tók
fram áður, verð jeg að álíla, að það sje 
mjög efasamt, að það verði nokkur hagur 
fyrir landssjóðinn, þót t lestagjaldið verði 
látið sianda fyrra árið af næsta fjáshngs- 
tímabili, því ef kaupmenn þurfa að greiða 
það, þá íiytja þeir þeim iimn minna af vín- 
föngum; seinna árið kernur þiugið saman 
aptur og hefur Jiað þá engar áreiðanlegar 
skýrslur um innflutningiun til að byggja á; 
þó sú raun yrði á, að við þetta kæmi fram 
tekjumissir, þá mun þingið aldrei innleiða 
lestagjaidið aptur, heldur rjetta tekjnrnar 
við á annan hátt. En ef menn eru svo 
mjög hræddir um, að þessi tekjugrein 
(o: lestagjaldið) megi eigi missa sig, þá er 
bezt, að hvorugt verði að lögum, hvorki 
frumvarpið um hækkun brennivínsgjaldsins 
nje ákvörðunin um afnám lestagjaldsins. Jeg 
fyrir mitt leyti álít það enga hættu, þótt 
þingið samþykki lög þessi um að af nema 
lestagjaldið; því að ef hið hækkaða brenni- 
vínsgjald vegur ekki upp á móti því, þá

stendur landssjóðurinn sig svo vel, að hann 
þolir þann litla halla eitt fjárhagstímabil, 
og má þá á næsta þingi setja aptur álögur 
á verzlanina, sein því svarar, með því að 
ieggja dálítinn toll á kafíí og sykur, sem 
yrði miklu jafnaðarineira gjald en lestagjald- 
ið nú er. Mjer dettur ekki í lnig að taka 
lestagjaldið af verzlaninni og færa það yfir 
á aðra gjaldstofna, en jeg vil leggja sam- 
svarandi gjald haganlegar á veizlanina en 
lestagjaldið er.

V a r n f o r s e t i :  par sem 1. þingmaður 
Suöurmúlasýslu sagði, að vjer gætum eigi 
fengið neina reynslu fyrir því, hvað hinn 
hækkaði brennivínstollur mundi gefaaf sjer, 
meðan vjer eigi næmum lestagjaldið af, þá 
skal jeg taka það fram, að þegar tollurinn 
verður eingöngu tekjugrein annað árið, þá 
geta menn af síöara árinu dæmt um, hve 
miklu hanrt muni nema. Mjer finnst ófor- 
svaranlegt, að nema lestagjaldið af, meðan 
menn eru í óvissu um, að tollurinn svari 
sínum tilgangi.

U a l l d ó r  K r .  Fr i ðr i hsson:  1. þingmaður
Suðurmúlasýslu sagði áðan, að sýslunefnd- 
irnar gætu neitað mönnum um leyfi til að 
íeka sveitaverzlun. En með því að mjer 
finnst þetta eigi liggja beinlínis í 4. gr., þá 
vildi jeg stinga upp á, hvort, eigi mætti orða
4. grein nokkuð öðruvísi, þannig að þetta 
væri tekið skarpar fram.

A m l j ó t u r  ú l a f s s o n : Jeg ætla að taka
það fram viðvíkjandi breytingunni á 6. gr. 
að jeg er samdóma 1. þingmanni Suður- 
múlasýslu um það, að engin reynsla verður 
fengin í þessu efni fyr en 1881. En vjer 
þurfum ekki þessa reynslu. pað hefur 
tvisvar áður verið lagður tollur á brennivín; 
fyrst var hann lagður á, og þá var lesta- 
gjaldið, síðan var hann hækkaður, og þá 
stóð enn lestagjaldið. pess vegna þurfum 
vjer engan spádónt nje nýja reynslu í þessu 
efni.

|>á tóku eigi fleiri til máls, og bar for- 
seti hinar einstöku greinir frumvarpsins 
með breytingaratkvæðum upp undir atkvæði 
og fjell atkvæðagreiðslan þannig:
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1. grein samþykkt með 17. atkvæðum.
2. — — í einu hljóði.
3. — — í einu hljdði.

Breytingaratkvæði 2 þingmanna um 4.
grein (sjá I 129) var fellt með 13 atkvæðum 
gegn 5, og breytingaratkvæði þeirra við 5. 
grein (I 129) þar rneð sjálffallið.

4. grein þar við álitin samþykkt án at- 
kvæðagreiðslu.

Breytingaratkvæði fjárlaganefndarinnar 
við 5.gr. (1130)samþykkt með 18 atkvæðum.

5. gr. frumvaipsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt í einu hljóði.

Breytingaratkvæði fjárlaganefndarinnar 
við 6. gr. (I 130) fellt með 10 atkvæðum 
gegn 10, að viðhöfðu nafnakalli, þannig að: 

Já sögðu:
Grímur Thomsen.
Isleifur ,Gíslason.
Arnljótur Ólafsson.
Benedikt Sveinsson.
Eggert Gunnarsson.
Einar Ásmundsson.
Guðmundur Einarsson.
Páll Pálsson, prestur.
Páll Pálsson, bóndi. 
pórður f>órðarson.

Nei sögðu:
Björn Jónsson.
Friðrik Stefánsson.
Guðmundur Ólafsson.
Halldór Kr. Friðiiksson.
Hjálmur Pjetursson.
Snorri Pálsson.
Stefán Stephensen.
Tryggvi Gunnarsson. 
forlákur Guðmundsson. 
porsteinn Jónsson.

í>ar með var 6. gr. frumvarpsins sam- 
þykkt óbreytt.

Síðan var málinu vísað til 3. umræðu 
með 18 atkvæðum.

p r i ð j a  u m ræ ð a  í neðri deild á 17- 
fundi, 21. júlí.

Frumvarpið eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 135.

Breytingartillögur: 1 138.139. 144—145.
L a n d s h ö f ð i n g i : f>ótt jeg viti, að hin

heiðraða deild muni eigi aðhyllast breyting- 
aruppástungu rnína, þá vil jeg leyfa mjer að 
bera þá spurning undir atkvæðagreiðslu 
þessarar heiðruðu deildar, hvort það sje hag- 
anlegt að af nema lestagjaldið, fyr en reynsl- 
an er búin að sýna, hvort landssjóðurinn fái 
uppbót fyrir það. fa ð  hefur veríð ágrein- 
ingur milli mín og fjárlaganefndarinnar um 
þetta mál. Jeg hef ekki getað sannfærzt 
um það, að haganlegt væri að af nemalesta- 
gjaldið fyrir fullt og allt, sem er alls eigi 
þungbært. Við 1. umræðu gat jeg þess, að 
jeg gæti fallizt á, að það væri af numið á 
þeim skipum, sem eingöngu flytja salt og 
timbur, af því að sú hækkun, sem mun verða 
á vínfangagjaldinu, mun nægja til þess að 
bæta landssjóðinum þann tekjumissi. Af 
því að jeg ætla að bera þessa spurning 
upp fyrir efri deildina, þá álít jeg það skyldu 
mína að gefa þessari heiðruðu deild kost á 
að greiða atkvæði sitt um breytingaruppá- 
stungu mína. Að öðru leyti er mjer mál 
þetta ekkert kappsmál, og skal jeg skírskota 
til þess, er jeg sagði við 1. umræðu málsins.

V a r a f o r s e t i : Jeg skal fyrst snúa mjer að 
breytingaruppástungu landshöfðingja, og verð 
jeg, þó nauðugur sje, að ítreka það, er jeg 
sagði u m daginn, að mig furðar stórlega á 
því, að landshöfðingi skuli halda breytingu 
þessari fram, sem jeg verð að segja að er 
ó e ð l i le g ,  svo jeg ekki hafi harðara orð. í
10. gr. stjórnarskrárinnar stendur: «Hafi
konungur ekki staðfest eitthvert lagafrum- 
varp, sem alþingi hefur fallizt á, á undan 
næsta reglulegu alþingi, er það fallið niður». 
Setjum nú svo, að frumvarp þetta verði sam- 
þykkt af báðum deildunum, setjum svo, að 
stjórnin samþykki það, þá væri undarlegt, að 
láta lög, sem eru staðfest, eigi ná gildi, fyr 
en eptir næsta þing; virðist það heldur eigi 
samkvæmt anda 10. greinar stjórnar- 
skrárinnar. Mjer finnst, að laudshöfðingi 
hefði fremur átt að segja: «Jeg skora á 
ykkur, að fresta þessu frumvarpi til næsta 
þings». Jeg vona, að landshöfðingi muni
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j á t a , að það sje sjerlega óeðlilegt, að gjöra 
þetta nú að lögura, en láta þau eigi ná 
lagagildi fyr en 1882. þá ketn jeg til 
breytingaratkvæðis hinna 8 þingmanna, það 
gengur í líka stefnu og breytingaruppástunga 
Jandshöfðingja, það fer fram á, að lögin nái 
eigi gildi fyr en 1881, og er það hið lengsta, 
sem þingið getur farið, en jeg er viss 
um það, að margir bjer eru svo óánægð- 
ir með leslagjaklið, og vilja það sem fyrst 
af numið, að þessu er eigi nærri komaudi. 
Jeg skal nú fara svo lángt sem framast 
er unnt með landshöfðingja, og una því, 
að lestagjaldið renni annað árið í lands- 
sjóð ásamt ineð brennivínsgjaldinu, því að 
þótt svo væri, að sama tekjuupphæð næðist 
ekki alvog með hinum hækkaða víntolli, 
verður sá munur aldrei tilfinnanlegur fyrir 
landssjóðinn, en jeg er sannfærður um, að 
landssjóðurinn hefur engan halla, ef brenni- 
vínsgjaldið er tekið bæði árin. Jeg vil 
minna landshöfðingja á, að hann hefirr ráðið 
oss fiá að fara í mál við ríkissjóðinu, og 
ráðið oss til að láta lestagjaldið af póst- 
gufuskipunuin korna til afdráttar, sem allir 
lögfræðingar beggja deildanna hafa baiizt á 
móti. það má því vera honum áríðandi, að 
losna við þennan ójöfnuð. En einsvildijeg 
spyrja landshöfðingja, áður en jeg sezt.niður: 
«Megum vjer ekki vænta þess af honum, þó 
hann sje fyrir sitt Ieyti frumvarpi þessu mót- 
fallinn, að hann samt sem áður muni leggja 
því liðsyrði hjá ráðgjafanum, svo að það nái 
lagagildi, ef tneiri hluti beggja deildanna er 
á því, og vill fá lestagjaldið af numið».

T r y g g v i  G u n n a r t s o n :  Breytingartillögu
þá, er jeg hef ritað nafn mitt undir, viljeg 
fyrst minnast á, hún er viðbót við 2. gr. 
frumvarpsins; og skal jeg með nokkrum 
orðunr skýra frá ástæðum vorum fyrirhenni. 
Hún hljóðar svo: «En eigi mega þeir þó
selja vínföng nje áfenga drykki annarstaðar 
en á löggiltum kauptúnum». í 2, gr. er 
föstum kaupmönnum heimilað að verzla með 
alls konar vörur á skipum, hvar sem þeir 
vilja. í  4. grein er búendum einnig leyft 
að verzla með allan varning, sem .þeir

vilja, en undan skilin vínföng og áfengir 
drykkir. Nú þótti oss, sem gjörðum breyt- 
ingartillöguna, eigi sanngjarnt, að kaupmenn 
mættu solja áfenga drykki hvar sem þeir 
vilja á ólöggiltum höfnum, en landsbúum 
sjálfum væri bannað það. Af þessari ástæðu 
gjöi'ðttm vjer brey tingartillögu vora. |>á 
koma breytingaratkvæði landshöfðingja, og 
annað frá 8 þingmönnum; hvorngt þeirra get 
jeg samþykkt, af því þau ganga bæði í þá 
stefnu, að fresta löggildingu frumvarpsins. 
Jeg skoða frumvarp þetta í heild sinni milda 
rjettarbót, og skil því eigi, hvers vegna á 
að fresta löggildingu þess. Jeg skil ekki, þvi 
menn vilja fresta heilt ár ákvörðun þeirri, 
er stendur í 2. gr. um það, að kaupmenn 
megi verzla á skipum hvar sem þeir vilja. 
Eigi lteldur 3. gr., sem af tekur að utan- 
ríkisskip sjeu skyld að koma fyrst að eins 
á 5 kaupstaði í landinti. Eigi skiljegheld- 
ur, því menn vilja Iresta sveitaverzlun þeirri, 
er tilnefnd er í 4. gr. um 1 ár, úr því menn 
artnars álíta hana ttauðsynlega; þá er að 
eins 1. gr. eptir og hræðslan út af henni, 
að landssjóðuriutt nmni tapa, en því var þá 
breytingaíatkvæðið ekki svo, aðeinungis lrenni, 
en ekki öllu frutnvarpinu væri iieslað? En 
hvað sem aðrir segju tnn þetta, þá er það 
sannfæring mín, að hættan fyrir því, að 
landssjóðurinn tapi, er engu minni, þó gildi 
þessara laga sje skotið á frest eitt ár, held- 
ur, ef til vill, meiri. Eptir fjárlögunum er 
lestagjaldið 30,000 kr., en víntollurinn 90,000 
kr„ eða til samans 120,000 kr.; ef nú vín- 
tollurinn cr hækkaður um helming af því, 
sem hann er, þá verður liann 135,000 kr., 
svo ef jafnrnikið brennivín verður keypt,eins 
og áður, þá græðir landssjóðurinn 15000 kr. 
þó lestagjaldinu sje sleppt s trax ; en vjer 
skulum gjöra þá gctgátu, að keypt verði 1/b 
minna af brennivíni en áður, og minnkaði 
þá tollurinn við það 27,000 kr.; skaðinn yrði 
þá samt aldrei meiri on 12000 kr. fyrir 
landssjóðinn, sem hann vel gæti þolað um 
tveggja ára bil. Iín þó jeg nti hafl hjer 
ráðgjört það mesta tap, sem búast þarf við, 
ef lestagjaldið er strax af tekið, þá þykir
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tnjer þ<5 hitt miklu lfklegra, að sje það áf 
numið strax, þá verði það enginn tekjumiss- 
ir, því sú er ætlan mín, að þó brennivíns- 
tollurinn hækki, þá verði brennivín ekki 
mikið dýrara, bæði vegna þess, að kaup- 
menn álíta sjer ívilnað með afnámi lesta- 
gjaldsins, og einnig í vægari borgunarmáta, 
en verið hefur, og sem ákveðinn er í 2. gr. 
frumvarpsins um hækkun víntollsins. En ef 
að lestagjaldið er látið standa og tollurinn 
hækkaður, þá yrði það að líkindum til þess,
að kaupmenn færu að flytja miklu minna af
vínfðngum, er yrði landssjóðnum til stór- 
skaða. Ef þeir t. d. flyttu helmingi minna 
brennivín næsta ár, þá yrði það 22500 kr. 
tap fyrir landssjóðinn, þó lestagjaldið væri 
látið standa órótað 1 ár og hækkaður toll- 
ur tekinn af öllu innfluttu víni. Jeg álít
því hollast að af nema lestagjaldið sama ár,
sem víntollurinn er hækkaður, auk þess sem 
mjer virðist þinginu ósamboðið að fresta 
þessu máli vegna ímyndaðs peningahags.

Lnndshöfðingi: Ut af orðum varaforseta 
vil jeg geta þess, að jeg er að vísu á því, 
að þinginu sje frjálst að bera málið um 
lestagjaldið af póstskipinu undir dómstólana. 
þó jeg treysti mjer eigi til að ráða þinginu 
til þess. Hvað spurning varaforseta snertir, 
hvort jeg mundi Ieggja máli þessu Iið eða 
ekki, þá virðist mjer hún ótímabær; en jeg 
skal skírskota til þess, sem jeg hef tvisvar 
tekið fram, að mjer er mál þetta ekki kapps- 
mál, þótt jeg álíti það skyldu mína að gjöra 
allt, sem í mínu valdi stendur til þess, að 
mál þetta verði yfirvegað svo vandlega, sem 
auðið er. Mótbárum 1. þingmanns Súður- 
múlasýslu get jeg svarað ineð því, að skír- 
skota til þess, sem jeg hef áður sagt um 
þetta mál. Jeg er viss um, að afnám lesta- 
gjaldsins hefur lítil eða engin áhrif á sölu- 
verð innfiuttu varanna; mjer er næst að 
segja, að það sje kaupmönnum einum í hag 
en ekki landsmönnum, get jeg því heldur 
eigi sjéð ástæðu til að af nema það. 1. 
þingmaður Suðurmúlasýslu tók sjer í Jagi 
frám brennivínsgjaldið. Hvað er lestagjald- 
ið af brennivíni? J>að er Vs úr eyri af

pottinum, og það er óhugsandi, að það háfi 
nokkur áhrif á sðluverðið. Jeg ekal taka 
saltið til dærnis, að í Liverpool er verðið á 
saltinu 9 shillings fyrir tonn, en hjerikost- 
ar tunnan 6—7 kr. Hver áhrif Æétlar þá 
varaforseti að þetta 25 aura lestagjald á 
tunnuna muni hafa? f>egar nú tonníð er 
á 9 shillings, þá ertunnan  hjer um bil á
1 kr., en hjer er hún safflt íem áður á 6 
krónur; það er vissulega ekki lestagjaldið* 
sem gjörir þetta að verkum. Jeg skal að 
svo stöddu ekki fara lengra út í þstta 'iaáL 

Varaforseti: fa ð  sýnist svo, sem lands- 
höfðingi hafi tekið einhverju sjeriegu áfit- 
fóstri við þetta gjald; þótt það aldrei n«aia 
sje kaupmönnum í hag að af nema það, þá 
er það mín skoðun, að lika megi hiynna að 
þeim. Jeg ætla ekki í þetta sinn ..að íara 
út í verðmuninn á þungu vöranni, heldur 
ítreka aptur, hvað mikið af lestagjaidimi 
rennur ekki í landssjóð. Vjer förum & mis 
við allt lestagjaldið af póstgufuskipununi, 
og þegar þau stækka og fetðirnar .aukafit, 
fer svo, að Vs—'/* af lestagjaiclinu gengur 
fiam hjá landssjóðnum. f»að hefur þó.áhrif 
á- efni landsins. I>að er munur, hvs&rt vjeí 
fáum alit tillagið borgað úr ríkissjóði eða 
að frá dregnu lestagjaldinu. Jeg fcykist vita, 
að landshöfðingja muni vera kttnnugt,: 8ð 
19. júni þ. á. kornu út lög í DanmÖtkiu, 
sem af nðma öll skipagjöld í innfcnríkis sjó- 
ferðum ; ef því skip hjéðan kemur til Ðan- 
merkur, þá þarf þáð ekkert að borga, m  
komi Bkip frá Danmörku hingað, þá vetður 
það að borga; er þetta ekki ósanngjarnt 
og til að fæla menn frá oss? Lög þessi eru 
lögð fram af ráðherra íslands sem dómsmála- 
ráðherra, eða innanrfkisráðherranvras; jeg man 
ekki hvort heldur. Jeg er samdóma 1. þing- 
manni Suðurmúlasýslu í meginatriðuBum,' en 
jeg vil taka það til greina, sem landshöfðing- 
inn fer fram á, og láta lögin <ná gildi 1881, 
en ekki seinna. J>að sannast annars á -lesta- 
gjaldinu hið fornkveðna: J>vi meira sem mál- 
ið var rætt, því meir hörðnuðu. umræðurnar. 
f>að er snertir breytingaratkvséðið #rá 6 
þingmönnum, að bæta við 4. g r.: «|>ó ;hofur

14
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sýslunefnd vald til að neita um slíkt leyfi, 
þar sem hún álítur slíka verzlun óþarfa, eða 
hætt við, að hún verði vanbrúkuð», þá hef 
jeg ekkert á móti því annað en, að það er 
ó þ a r f t ;  því að eptir 4. gr. getur enginn 
búandi fengið leyfi nema sá, er sýslunefndin 
álítur hæfan til þess. Breytingaratkvæðið 
gjörir því ekkert til, það skýrir ekki spurn- 
ing þá, hver sje hæfur, og einskorðar ekki 
það sem hjer ræðir um. í  breytingaratkvæði 
voru hefur komið prentvilla; þar stendur 4. 
gr., á að vera 6. gr. Jeg hef ekkert á móti 
breytingaratkvæði frá 6 þingmönnum, um við- 
bót við 2. grein sama er að segja um, að 
orðin allt að 2000 kr. sektum falli burt úr
5. gr. J>á kem jeg að lokum til breyting- 
ar landshöfðingja, að 3. gr. orðist þannig: 
•Utanríkismönnum oglausakaupmönnum skal 
að eins heimilt að verzla á löggiltum kaup- 
túnum, og skulu öll utanríkisskip, sem koma 
beinlínis frá útlöndum, koma fyrst inn á 
einhverja af höfnum þeim, sem nefndar eru 
í 2. gr. laga 15. apríl 1854 eða á Seyðis- 
Qörð, svo þess verði gætt, sem fyrirskipað 
er um tollgreiðslur og sóttvarnir». Hefði 
landshöfðingi eingöngu haldið sjer til þeirra 
6 staða, sem nefndir eru í lögunum 1854, 
þá var það sök sjer; en fyrst hann hefur 
bætt við öðrum höfnum svo sem Seyðisfirði, 
þá liggur beint við að spyrja, hví ekki eins 
öðrum stöðum, svo sem Borðeyri? pað er 
til sóttvarna kemur, þá álít jeg það eigi of- 
verk sýslumanna að hafa áreiðanlegan um- 
boðsmann á öllum löggiltum verzlunarstöð- 
um, sem finnast í lögsagnarumdæmi þeirra; 
þetta er því ekki til annars en að gjöra 
málið vafasamt; umboðsstjórnin geturgengið 
eptir, að því sje fullnægt, sem fyrir er sagt 
um sóttvarnir. Jeg vildi óska, að deildin 
samþykkti breyting vora 1881 fyrir 1880, 
og þá breyting, að eigi megi selja vínföng 
og áfenga drykki, nema á löggiltum kaup- 
túnum.

Landshöfðingi: Varaforseti tók það fram, 
að í Danmörku væru komin út lög 16. júní 
þ. á. um að af nema lestagjald; hann hefur 
víst mismælt sig, er hann sagði, að dóms-

málaráðgjafinn hefði lagt þau fyrir þingið, 
það heyrir ekki undir dómsmálaráðgjafann 
heldur undir fjármálaráðgjafann. Með þess- 
um lögum er lestagjald af numið á innanríkis 
sjóferðum, en af utanríkis sjóferðum er lesta- 
gjald eigi af numið. Lestagjald eptir dönsk- 
um og íslenzkum lögum er sitt hvað. Eptir 
dönskum lögum hvílir aðflutningstollur á 
öllum vörum jafnhliða lestagjaldi. En hjer 
verðuraðskoða lestagjaldið sem nokkurskonar 
flutningsgjald. Nú er skipagjald í Danmörku 
úr lögum numið, en við hliðina á því er 
eptir lögum 4. júlí 1863 borgaður tollur af 
salti, Vs skildingur eða 1 eyrir fyrir pund af 
saltinu, og þar sem tonn nemur 2000 pd., þá 
verður sá tollur 20 kr. fyrir to n n ið ,  en 
lestagjaldið eigi nema 2 kr. fyrir tonn af 
salti; af timbri er tollurinn 3 rd. 24 sk. 
fyrir hverja lest, eða 3 kr. 25 a. fyrir 
tonnið; en á íslandi eigi nema 2 kr. fe tta  
gjald er því miklu ljettara hjer en í Dan- 
mörku. Af þessu sjest, að lestagjald hjer er 
annars eðlis eu lestaskipagjald í Danmörku, 
og ef það er skoðað í samanburði við önnur 
lörnd, er það alls eigi þungbært; þess vegna 
vil jeg, að málið sje vandlega íhugað, áður 
en gjald þetta er af numið, og nefnd sett í 
það, svo að það yrði sem bezt skoðað. Jeg 
verð að segja, að mótbárur varaforseta eru, 
að mínu áliti, að mestu leyti doctrinair 
eðlis, því að lestagjald það, sem borgað er 
af póstgufuskipum, er að vísu dregið frá, en 
það er þó þess eðlis, að það má skoða 
það sem tillag, er ísland borgar fyrir póst- 
skipsferðir milli íslands og Danmerkur. 
Eíkissjóðurinn borgar 40,000, en ísland 
7,156.

Amljótur Ölafsson: Áður en jeg vík að
breytingaratkvæðunum, vil jeg leyfa mjer að 
gjöra stutta athugasemd við seinni hlutann 
af ræðu landshöfðingja. Jeg get verið hon- 
um samdóma um, að lestagjaldið hjer á 
landi sje ekki þungt gjald í samanburði við 
tilsvarandi tolla í Danmörku. En hvað um 
það, hjer er á annað að líta og hjer kemur 
annað til greina, sem mælir með afnámi 
lestagjaldsins. Hjá oss hvílir lestagjaldið á
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vörum. sem vjer tnegum til að kaupa, en í 
Danmörku er tollurinn á vörum, sem einnig 
eru til í landinu, og er því rjett nefndur 
verndartollur handa innlendri vöru. Ef vjer 
legðum aðflutningstoll á kjöt, smjör, fje og 
hesta, þá mundi jeg ekki kalla það háan 
toll, þó hann væri ögn hærri en lestagjald- 
inu svaraði. En þegar lestagjaldið nú ligg- 
ur á járni, kolum, korni, timbri, og látum 
oss taka brennivínið með, í einu orði, 
allan aðfluttan kaupeyri nauðsynlegan, og 
miður nauðsynlegan, þann er eigi fæst eða 
afiast í landinu sjálfu, þá er lestagjald 
þungbær og óhentug álaga, og gagnstæð til- 
lögum annara þjóða, sem að eins leggja toll 
á til þess að auka tekjur landsins, og svo 
meðfram til að vernda atvinnu landsmanna, 
eða afstýra óhófi og ofnautn. Fleiri ástæður en 
þessar þekki jeg ekki fyrir tollgreiðslu. Ein- 
ungis þess vegna að lestagjaldið er móthverft 
öllum löggjafarreglum um tolla, þess vegna 
er jeg með því, að það verði af numið. Slíkt 
gjald sem lestagjaldið er, það er, eins og 
varaforseti sagði, löngu úrelt í öllum hinum 
menntaða heimi.

Hvað breytingaratkvæðin snertir: þegar 
jeg ber 1. lið í breytingaratkvæði landshöfð- 
ingjans saman við breytingaratkvæði vorra 8 
þingmanna, sem snertirfrestunlaganna, þá er 
einn-mikill munur á breytingaratkvæði lands- 
höfðingja og voru, sem jeg held varaforseti 
hafl enda eigi nógu vel tekið eptir. Mis- 
munurinn er fólginn í því, að breyting lands- 
höfðingja er gjör að eins við 1. gr. frum- 
varpsins, en vor breyting við lögin öll, svo 
ef breyting hans verður lögtekin, þá komast 
öll lögin í gildi utan 1. gr.; en af því breyt- 
ing vor er gjörð við 6. gr., þá kemst ongin 
greinin í gildi fyr en 1. jan. 1881, ef hún 
verður samþykkt. J’elta er mjög óheppilegt, 
fyrir oss, því að þó jeg sje ekki samdóma 
landshöfðingja um, að fresta löggildingu 1. 
gr. til 1. janúar 1882, þá get jeg ekki vel 
geflð atkvæði með að 2., 3., 4. og 5 greinin 
geti ekki gengið í gildi fyr en eptir heilt 
ár. Ef landshöíðingi hefði einungis skrifað
1881 fyrir 1882, þá skyldi jeg eigi hika

mjer við, eitt augnablik, að gefaþví atkvæði 
mitt. En nú vill svo illa til, að það er eigi, 
og því er eigi hægt, að fara að ráði vara- 
forseta að mætast á miðri leið.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg er 1.
þingmanni Suðurmúlasýslu alveg samdóma 
um aukningu á tekjunum af brennivíni og 
öðrum áfengum drykkjum, er tollurinn er 
hækkaður eptir frumvarpinu um það efni; en 
jeg held þó, að hann hafi lagt nógu mikið 
í, að reikna frá einn fimmtung. J>að er 
annað atriði, sem jeg vil taka fram: vjer 
höfum viðlagasjóðinn, sem ávallt eykst ár 
frá ári; það'getur ekki verið ætlun vor, að 
láta þennan sjóð einlægt vaxa, án þess nokk- 
urn tíma að nema staðar með aukninguna, 
og því get jeg ekki sjeð neitt ísjárvert við 
[)að, þó brennivínstollurinn ekki fullkom- 
lega bæti oss upp lestagjaldið, eða þótt vjer 
ekki fáum full 135000 kr. inn fyrir toll af 
brennivíni; en það hljóta allir að sjá, að 
það er engin nauðsyn til bæði að hækka 
tollinn af brennivíni, og láta Iestagjaldið 
haldast eptir 1880, heldur á hækkun tolls- 
ins og afnám lestagjaldsins að vera sam- 
fara; enda væri það óeðlilegt, að hækka 
brennivínstollinn, og láta þó lestagjaldið 
standa. Landshöfðingi hefur stungið upp á 
þeirri breytingu við 3. gr., að binda leyfi 
utanríkismanna og lausakaupmanna, til að 
verzla á löggiltum kauptúnum, því skilyrði, 
að þeir komi fyrst inn á einhverja af hinum 
6 höfnum eða á Seyðisfjörð, en það er að- 
gætandi, að þessi krókur inn á þessar hafnir 
og lega þar, er kostnaðarauki fyrir kaup- 
manninn, og er því eins konar tollur; allur 
óþarfakostnaður er tollur. fegar skip t. d. 
þarf að fara inn á Seyðisfjörð fyrst, til þess 
að fá að fara inn á Vopnafjörð, þá er því 
aukinn óþarfakostnaður, og því meiri kostn- 
aður er það, er skip, sem ætla inn á t. a. 
m. Dýrafjörð eða Önundarfjörð, verða 
fyrst að sigla inn á ísafjörð, og verða svo 
að sigla til baka aptur, eða fyrir skip, sem

14*
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ætluðU á p>orlákshöfn, að verða fyrst að fara 
til Keykjavíkur. Jpessi skylda hlýtnr að gjöra 
vírurnar dýrari; en tilgangur frumvarpsins 
er þar á móti sá, að gjöra mönnum greið- 
ara fyrir tneð verzlun. Viðvíkjandi tillagi 
til gufuskipsferða, þá veit jeg ekki til, að 
vjer íslendiugar eigum að greiða nokkurt til- 
lag til ferðanna milli Danmerkur og íslands, 
°g þó vjer leggjum 15000 kr. til feiða 
Díönu kríngum landið, þá er það eigi svo 
að skilja, að vjer gefum stjórninni leyfi til 
að taka allt lestagjald skipanna með, auk 
þessara 15000 kr., því að það er ekki á 
neinum lögum byggt. Viðvíkjandi viðauka 
við 4. gr., er vjer 6 þingmenn höfum 
stungið upp á, sagði varaforseti, að hann 
væri óþarfur, en jeg vil benda honum á, að 
eins og greinin er orðuð í frumvarpinu, geta 
sýslunefndirnar ekki, þó þær vilji, neitað um 
leyfið, ef þær ekki hafa nægar ástæður til 
að telja manninn óhæfan. J>etta finnst mjer 
óheppilegt. Gefum sýslunefndunum vald til 
að skera úr, hvort þær vilja hafa slíka verzl- 
un eða ekki. J>að er nú mikið talað um 
þjóðviljann, eins og vert er að nokkru leyti; 
hví eigum vjer þá ekki að láta sýsluniai 
sýna, hvað þær vilja í þessu efni? og er ó- 
hætt að treysta því, að sýslunefndirnar munu 
sketa úr, eins og meiri hluti manna helzt 
er á.

Varaforsetí: J>ó ekki sje nauðsynlegt 
fyrir mig að tala frekar í þessu máli, þá var 
það þó ýmislegt í ræðu landshöfðingjans, 
sem jeg get ekki látið ósvarað, af því að 
jeg ímynda mjer, að umræðumar um þetta 
mál verði ekki að eins lesnar innanlands, 
heldur og ef til vill utanlands. Jeg er oiðinn 
svo vanur því, að menn segi, að eitthvað 
mál sje þeim ekki kappsmál, einmitt þegar 
þeim er það hið mesta kappsmál, og af 
því landshöfðinginn hefur fullyrt optar en 
einu sinni, að þetta sje honum ekki kapps- 
mál, þykist jeg fullviss um, að honum þykir 
það miklu skipta. Með fram ræð jeg þetta

og af því, að hann, sem er þekktur að því 
að vera orðvar og kurteis maður, hefur tvi- 
svar ítrekað það, að skoðun mín á þessu máli 
vær «doctrinair». Jeg finn mjer misboðið 
með því orði, því að «doctrinair'> er sú 
skoðun, sem fylgir hugsunarreglum út í blá- 
inn, án þess að hirða um, hvernig hugsan- 
irnar koma f'ram í því verklega í raun og 
veru. Landshöfðingi telur þaö «doctrinair» 
skoðun að vilja at' nema lestagjaldiö, og að 
engiun nema kaupinenn muni hafa gagn af 
því, eu ef það er satt, að vara verður dýrri, 
þegar á hana er lagður tollur, þá hlýtur það 
iíka að vera víst, að vara verði ódýrri, þegar 
tollur á henni er af numinn. Landshöfðing- 
inn bar lestagjaldið saman við skipagjald í 
Danmöiku, en það er aðgætandi, að það er 
munur fyrir oss íslendinga að leggja toll á 
timbur, eða Dani, er byggja eitt af hinum 
beztu skóglöndiun í heimi og hafa nóg 
timbur í sínu eigin landi. Á Islandi er 
ekki svo mikill skógur til, að byggð verði 
hin minnsta kæna úr því, en í Danmörku 
ei nógur viður til þess að byggja hafskip 
og stóiskip úr. iSalt er miklu nauðsynlegri 
vara fyrir oss islendinga en Dani; vjer brúk- 
um um 50,000 tunnur á ári; jeg vil að 
vísu ekki fullyrða það, en jeg ímynda mjer, 
að Danir brúki ekki meiia af' salti. Jeg er 
samdóma 1. þingmanni Norðurmúlasýslu, að 
þaðer óheppilegt, að breytingaratkvæði vort er 
við 6. gr. en ekki við 1. gr., og er jeg því í vafa 
um,hvernig jeg á að greiða atkvæði; en jeg hef 
þó eina von, sem jeg tel víst að muni ræt- 
ast; allir vita, hvað mikið ómak landshöfð- 
inginn hefur gjört sjer til að koma sínu 
máli fram, og jeg þekki hann að því, að 
hann mun reyna til í efri deildinni að fá 
frumvarpinu breytt, og mun þá málið aptur 
koma til vorrar deildar og getur fagfærzt. 
Áður en jeg sezt, vil jeg geta þess, að jeg 
að minnsta kosti vona, að landhöfðinginn 
kafli það ekki «doctrinairt», þó vjer viljum 
halda í vösum okkar þeim allt að 10,000 kr.,
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sem nú eru dregnar frá í tekjum fjárlag- 
anua, sem lestagjald af póstskipinu.

pnrarinn Böðvarsson : Jeg hef áður lýst 
yfir áliti mínu á 1. gr., og stend nú að eins 
upp til að leggja áherzlu á breytingartillögu 
landshöfðingja við 3. gr. fingmaður Reyk- 
víkinga talaði um, að ekki ætti að leggja 
slíkan óþarfa kostnað á skipin, en jeg get 
ekki kallað það óþarfa kostnað, sem miðar 
til að tryggja líf og- heilbrigði manna. f>að 
eru margir staðir á íslandi, sem eru fyrst langt 
frá sýslumanni, og þar næst langt frá lækni, 
sem þó er nauðsynlegt að sje til staðar, ef 
sjúkdómur er á skipinu. fað  er sjálfsagt, að 
hindranirnar á siglingunum eiga að vera sem 
minnstar, en þessi hindrun eða rjettara sagt 
þessi varúð er alveg nauðsynleg.

Landshöfðinginn : Jeg vil að eins geta 
þess, að það var ekki ætlan mín að mis- 
bjóða varaforseta, því að eins og honutn 
er kunnugt, er með orðinu »doktrinair« 
meint sama sem »theoret.isk« eða vísinda- 
legur.

Varaforseti: Með tilliti til þess, að 2.
þingmaður Gullbringusýslu taldi það hættu- 
legt sóttvarna vegna, að leyfa skipum að 
sigla inn á hverja löggilta höfn, þá vil jeg 
geta þess, að skipum er eins eptir sem áð- 
ur gjört að skyldu að hlýða öllu, sem fyrir- 
skipað er um sóttvarnir, og ef næmur sjúk- 
dómur er á skipinu, þá er skylda skipstjóra 
að senda strax eptir lækni. Annars veit 
þingmaðurinn, að allt, sem lýtur að sótt- 
vörnum, er mjög ófullkomið hjer á landi, 
bæði á hinum 6 verzlunarstöðum og annar- 
staðar, svo að, ef það skyldi fyrir koma, 
sem jeg vona aldrei komi fyiir, að útlend 
skip flytji hingað drepsóttir, þá er alstaðar 
hættan jöfn; en það er sjálfsagt að leggja 
við háar sekt.ir, ef ekki er fylgt reglum um 
sóttvarnir, og læknir sóttur í sjúkdóms- 
tilfellum.

Pórarinn Böðvarsnon: Jeg held, ef
varaforseti hugsaði sig vel um þetta mál,

mundi hann heldur aðhyllast breytingartil- 
lögu landshöfðingja. Jeg verð að ímynda 
mjer, að heilbrigði manna sje þó borgnara, 
þar sem er sýslumaður og læknir, en þar 
sem hvorki sýslumaður nje læknir er. Enda 
ætla jeg, að fyrirhöfnin sje engu minni að 
senda langar leiðir eptir lækni og sýslu- 
manni, en að fara fyrst inn á höfn þá, er 
læknir og sýslumaður eru búsettir á.

Varaforseti: Mig furðar á því, að þing-
maðurinn skuli ekki minnast á frakknesku 
fiskiskipin, sem alstaðar mega fara inn á 
bafnir til að sækja vatn, því að ekki er 
síður liætt við því, að þau flytji sjúkdóma 
en önnur skip. Hvað snertir fyrirhöfnina 
fyrir að ná i lækni, ef siglt er inn á stað, 
þar sem ekki býr læknir, þá er aðgætandi, 
að þess þajf' ekki nema því að eins, að sjúk- 
dómur sje á skipinu, svo sú fyrirhöfn kem- 
ur sjaldan fyrir.

|>á var gengið til atkvæða, og var:
1. breytingaruppástunga landshöfðingja við 1.

gr. (1 144) felld með 
18 atkv.

2. ------ 6 þingmanna við 2.
gr. (I 144) samþykkt 
rneð 18 afckv.

3. ------ landshöfðingja við 3.
gr. (I 144) felld tneð 
13 atkv. gegn 5.

------ 6 þingmanna við 4.
gr. (I 138) samþykkt 
með 14 atkv.

5. -----  0 þingmanna við 5.
gr. (1 145) samþykkt 
án atkvæðagreiðslu.

6. ------ 8 þingmanna við 6.
gr. (I. 139) felld með
11 atkv. gegn 6. 

frumvarpið allt með áorðnum bieytingum 
samþykkt með 18 alkv., og var það svo 
sent, t,il efii deildarinnar.
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F v i s t a  u m r æ ð a  í pfri deild, á 19. 
fundi, 23. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 182.

Ásgeir E inarswn  kvað sjer líka svo vel 
frumvarp neðri deildarinnar, að hann vildi 
helzt engu þurfa að breyta í þv í; það væri 
að eins eitt orð, sem hann ímyndaði sjer 
að þeir menn mundu geta hártogað, er bægj- 
ast vildu við víkurkaupmennina; það væri 
um utanríkisskipin í 3. gr., og þó að þetta 
væri 1. umræða, vildi hann leyfa sjer, að
taka þetta fram, því ef það kæmi fram 
í ræðum lögfræðinga, að eigi yrði farið utan 
við lögin í þessu tilliti, þá mundi hann eigi 
gjöra neitt breytingaratkvæði við þetta, sem 
hann að öðrum kosti vildi áskilja sjer rjett 
til. Sumum mundi og, ef til vildi, þykja 
vel mikið þröngvað rjetti lausakaupmanna, 
en út í það vildi hann eigi fara að sinni.

I.and*höfðingi kvað frumvarp þetta vera 
mjög þýðingarmikið, þar sem talað væri um 
að af nema einar hinar mestu tekjur lands- 
sjóðsins, þess vegna væri nauðsyn á, að mál- 
ið væri nákvæmlega íhugað, til þess að rök 
væru færð fyrir því, hvort haganlegt væri, 
að af nema lestagjaldið, er næmi 40,000 kr. 
á ári, að frá töldu lestagjaldi af póstgufu- 
skipunum, og einnig það, hvort þessi tekju- 
missir yrði að fullu bættur upp með þeirri 
tekjuhækkun, er farið væri fram á í því 
frumvarpi, er næst stæði á dagskránni. 
Einnig mundu verða misjafnar skoðanir um 
það, að hve miklu leyti frumvarpið yrði 
kaupmönnum eða landsmönnum í hag; hann 
vildi því sem mest mæla fram með því, að 
nefnd væri sett í máliriu, og jafnframt, að 
fyrstu umræðu væri frestað.

Eiríkur Kúld  sagði, að hversu mikið lof 
sem frumvarpið hefði fengið frá þingmanni 
Húnvetninga, þá gæti hann eigi fellt sig 
við það í sumum greinum; en án þess að 
fara lengra ú tí þaðað sinni, vildi hann leggja 
það til, að nefnd væri kosin og 1. umræðu 
frestað.

i Fometi ljet þá ganga til atkvæða um 
þessa tillögu, og var hún samþykkl með 7 
atkvæðum móti 2.

fessir voru kosnir í nefndina:
Eiríkur Kúld . . . með 7 atkvæðum.
Árni Thorsteinson . — 5 ------
Benedikt Kristjánsson — 5 ------

F r a m h a l d  1. u m r æ ð u  í efri deild, á 
30. fundi, 7. ágúst.

Nefndarálit, með breytingartillögum, sjá
I 2 6 3 -2 6 6 .

Málinu umræðulaust skotið til 2. um- 
ræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u r n r æ ð a  í efri deild, á 32. 
fundi, 11. ágúst.

Breytingartillögur: I 265—66. 298—
99. 3 1 4 -1 5 . 346.

Atkvæðaskrá: I 343—45.
Sighvatur Arnason kvaðst óska þess, að 

bieytingaratkvæði sitt væri tekið til greina 
með málinu, og rætt í sameiningu við það.

Varaforseti kvað því ekkert vera til 
fyrirstöðu, hvað þingsköp snerti, þar eð það 
væri breytingaratkvæði við breytingarat- 
kvæði.

I.andshöfðingi sagði, að nefndin eptir 
ýtarlega yfirvegun þessa frumvarps hefði 
komizt að þeirri niðurstöðu, að halda bæri 
aðalákvörðun frumvarpsins, sem sje afnámi 
lestagjaldsins. f>ar eð hann nú eigi gæti 
verið henni samdóma um þetta, vildi hann 
leyfa sjer, að leiða rök að þessari skoðun 
sinni.

Lestagjaldið hefði, eins og hin heiðr- 
aða nefnd hefði tekið fram, upphaflega 
verið lagt á skipin, eins og það nú hvíldi 
á þeim, og hitt væri einnig eðlilegt, að 
það í raun og veru hefði komið niður á 
verzluninni eða á farmi skipsins, því verzl- 
unarskip væru eingöngu riotuð til vöru- 
flutninga. fa ð  leiddi enn fremur af eðli 
þessa gjalds, að það hlyti að koma misjafnt 
niður á hinum ýmsu vörutegundum, sjer í
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lagi af því, að það ekki yrði miðað við 
verð þeirra, heldur langt um fremur við 
þunga þeirra. fe tta  væru nú aðalann- 
markar lestagjaldsins, en tilgangur þess 
hefði bæði upphaflega verið og væri enn 
þá sá, að útvega landssjóðnum töluvei'ðar 
tekjur, samsvarandi þeim, sem alstaðar í 
öðrum löndum renna inn í hlutaðeigandi 
landssjóði af aðflutningstollum, og ef til 
vildi einnig af útflutningstollum. þegar 
regluleg tollstjórn væri komin á í einhverju 
landi, eða gæti komizt á án ókljúfandi 
kostnaðar, þá mætti vel jafna þessum tolli 
niður á hinar einstöku verzlunarvörur með 
tilliti til vöruverðs þeirra eða gæða, en þar 
sem eigi stæði svo á, yrði lestagjaldið að 
koma í staðinn fyrir tolla þessa, er hvíla 
á verzluninni. |>annig væri lestagjaldinu 
varið hjer í landinu, þar sem varla væri 
mögulegt, að koma á reglulegri tollstjóm, 
að minnsta kosti eigi nema því að eins, að 
annaðhvort vrði eptirlitið eigi nægilegt, og 
meira í orði kveðnu en að gagni, eða það 
yrði allt of kostnaðarsamt; að vísu hefðum 
vjer hin síðustu árin lagt toll á brennivín 
og tóbak, og gjört það án þess að stofna 
sjerstaka tollstjórn; en hann væri fyrir 
sitt leyti sannfærður um, að ef spursmál 
væri um, að leggja aðfiutningstoll á fleiri 
vörur, gætum vjer eigi komizt hjá, einnig 
að koma á reglulegri tollstjórn, og þá 
mundi kostnaður hennar nema verulegri 
upphæð allra tolltekjanna.

fann ig  kæmi hjá oss lestagjaldið í stað 
aðflutningstollsins á öllum verzlunarvörum, 
að tveim einum undan skildum, ölföngum 
og tóbaki, og væri lestagjaldið mjög sann- 
gjarn tollur á öllum þessum vörum í til- 
tölu við þann toll, er annarstaðar væri 
lagður á þær; einnig hvað snerti þungavör- 
ur, t. d. salt, timbur, járn og steinkol. I 
öðrum löndum t. d. í Danmörku, stæði 
allt öðruvísi á ; þar væri tollur á flestöllum 
verzlunarvörum, er fluttar væru inn í

landið, og þar að auki lestagjald eða skipa- 
gjald á öllum utanríkis-sjávarferðum, (með 
lögum 16. júní þ. á., hefði skipagjaldið 
verið af numið hvað innanríkis-sjávarferðir 
snerti, en haldið með tilliti til utanríkis- 
sjávarferðanna). I>etta skipagjald í Dan- 
mörku væri að vísu nokkuð minna en 
lestagjald vort, þar sem það næmi eigi 
meiru en 1 kr. fyrir hverja smálest, en þar 
að auki borgast tollur af næstum því öllum 
vörum farmdns. Hjá oss væri ekki neitt 
lestagjald eða skipagjald af sjávarferðum 
innanlands, en það væri, eins og þing- 
mönnum væri kunnugt, helmingi meira, eða
2 kr. af hverri smálest í utanlands-sjávar- 
ferðunum. Vildum vjer nú bera saman 
gjöld þau, bæði tolla og skipagjökl, er hvíla 
á vörum þeim, er fluttar eru inn í Danmörk 
við þau, er hvíla á innflutningsvörum hjer, 
og einungis taka tillit til þungavöru þeirr- 
ar, er nefndin hefði tekið fram, sem sje 
salt, steinkol, járn og timbur (kornvörur 
væru í Danmöiku tollfríar), yrði niður- 
staðan sú:

í Danmörku á íslandi
af salti 0,5 sk. pr. pd. =  hjer 

um bil 20 kr.
pr. tonn - f  skipagjald lkr. = 2 1 k r. — 2 kr. 

af steinkolum 1 kr. pr. tonn +
1 kr. pr. tonn skipagjald =  2 kr. — 2 — 

af timbri — tollur: 3kr. 25 a.
skipagjald 1 kr. =  4 kr. 25 a — 2 — 

af járni, tollur 0,25 sk. pr. pd. 10 kr., 
skipagjald lk r . =  11 kr. — 2 —

Samanburður þessi mælti þannig ekki á 
móti, heldur fremur með því, að halda lesta- 
gjaldinu einnig á þessum vörum; en hann 
vildi játa það, að vjer ættum ekki, þegar 
um það væri að ræða, að koma verzlun 
voni fyrir á sem beztan hátt, að taka tillit 
tilþess, hvernigstæði á í öðrum löndum, held- 
ur einungis til þess, sem væri íslandi sem 
mest í hag. En einnig frá hans sjón- 
armiði yrði hann að vera á þeirri skoðun,
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að á rneðan vjer ættam að útvega lands- 
sjóðnum töluverðar tekjur með óbeinlínis 
sköttum, og á meðan vjer ekki hefðum 
reglulega tollstjórn, væri lestagjaldið meðal 
binna beztu og hagfelldustu tekna landsins. 
Hann tæki það upp aptur, að það ekki væri 
neinum landsmanni þungbært, og hvað snerti 
flestallar aðflutningsvörur, ekki tilfinnanlegt. 
Hann vildi taka til dæmis salt, sem óneit- 
anlega væri sú vara, sem í þessu tilliti mest 
kvæði að; á salti næmi lestagjaldið 25 a. 
af hverri t un n u ; en þar sem kaupveið 
saltsins í Liverpool, eptir því sem flutnings- 
maður þessa frumvarps í neðri deildinni 
hefði skýrt frá. væri 9 shillings á tonn eða 
hjer um bil 1 kr. á tunnu, þar sem söluverðið 
hjer í landinu að meðaltölu væri 6—7 kr. 
á tunnu, væri auðsjeð, að afnám lesta- 
gjaldsins eigi mundi hafa veruleg áhrif á 
verð saltsins. Að öðru leyti væri hann því 
ekki mótfallinu, að veitt yrði þeim skipum, 
er eingöngu flyttu salt, og ef til vill timb- 
ur, til landsins, undanþága frá lestagjalds- 
skyldunni, þó að brúkun á timbri sje svo 
lítil hjer í landinu, að ekki gæti lestagjaldið 
á því verið neinum tilíinnanlegt. Hvað 
snerti steinkol og járn, væri brúkun á því 
hjer í landinu mjög lítil, að undan teknum 
þeim steinkolum, sem hingað yrði að flytja 
til herskipanna og póstgufuskipanna, og 
afnám lestagjaldsins á steinkolum mundi 
þess vegna vera mjög þýðingarlítið. fað  
gæti að vísu verið, að afnám lestagjaldsins 
lækkaði saltverðið um fáa aura af tunn- 
unni, og af timbri og borðum með broti af 
eyri fyrir h v ert; — fyrir sitt leyti væri 
hann á þeirri skoðun, að eigi mundi svo 
verða, en vildi þó játa, að það væri mögu- 
legt, en hann væri viss um, að það hefði 
engin áhrif á söluverð hinna verzlunarvar- 
anna. Hann vildi því spyrja: Hvers vegna 
ættum vjer þá að af nema lestagjaldið? 
Nefndin ætlaði, að með því mundi líklega 
aukast siglingar og vöruaðflutningar; — en

þetta hefði verið tilfellið í 25 ár þau, er 
liðin eru síðan að verzlunarfrelsið komst 
á, þó að lestagjaldið hafi hvílt á öllum 
verzlunarskipum, og þannig hafi reynslan 
sýnt og sannað, að þetta gjald ekki legði 
neitt óeðlilegt hapt á verzlunina, og væri 
þetta að öðru leyti auðskilið, þegar litið væri til 
þess, hvað ljett þetta gjald væri í samanburði 
við tollgjöld og skipagjald það, er í öllum öðrum 
löndum hvíldi á verzluninni. Sumirmundu, 
ef til vill, svara þessari spurningu á þá leið, 
að það væri frjálslyndara að af nema lesta- 
gjaldið en að halda því. Hann kveðst játa 
það, en þar sem landssjóðurinn aðsvostöddu 
ekki gæti verið án óbeinlínis skatta, virtist 
sjer ekki vera mikill munur á, hvort vjer 
legðum þá á eina eða fleiri vörutegundir, og 
það, sem þá ætti að ráða úrslitum, væri að 
sínu áliti, hvort vjer að öðru leyti gætum 
átt það víst, að vjer með að breyta skatta- 
lögunum, fengjum eins vissar og haganlegar 
tekjur. En þetta virtist sjer mjög vafasamt. 
f>að væri mjög hægt að hafa eptirlit með 
lestagjaldinu, en hvað hin önnur tollgjöld 
snerti, mundi þetta veita mjög örðugt, sjer 
í lagi, ef vjer ættum að leggja toll á fleiri 
vörutegundir. Lestagjaldið væri gamalt 
skattgjald, sem gjaldþegnarnir væru vanir 
við, og væri þetta verulegur kostur, því hver 
ný skattaálaga væri eptir hlutarins eðli ó- 
vinsæl, og í byrjuninni tilflnnanleg öllum, 
sjer í lagi ef gjaldþegnarnir ekki fyndu til 
þess ljettis, sem ætlazt væri til að kæmi í 
staðinn fyrir hina nýju skattabyrði, — og 
reynslan mundi sýna, að svo raundi fara 
með afnám lestagjaldsins. Enn væru aðrir, 
sem mundu svara því, að með afnámi 
lestagjaldsins mundum vjer komast hjá þessu 
leiðinlega spursmáli um lestagjald af póst- 
ferðunum. J>ar sem hjer einungis ræddi um 
«versúr» tekjur ogútgjöldí fjárlögunum,mundi 
það eigi vera næg ástæða til þess að sleppa 
lestagjaldinu alveg, og þeim, ergjörðu þetta 
atriði að kappsmáli, mundi að öllum líkind-
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um nægja að af nema lestagjaldið af pdst- 
gufuskipunum, og kvaðst hann fyrir sitt 
leyti ekkert hafa á móti því.

Hvað það snertir, hvort vjer (jætum átt 
það víst, að landssjóðuritin fengi nægilega 
uppbót fyrir lestagjaldið með þeirri hækkun 
á ölfangatollinum, sem nefndin mælti með, 
þá væri hann hræddur um, að það mundi 
eigi verða. £>að væri satt, að hækkun sú á 
aðflutningsgjaldinu, sem væri innleidd með 
lögum 11. febr. 1876, ekki hafi haft þau 
áhrif að takmarka að muíi nautn lands- 
manna á áfengum drykkjum, eins og í sjálfu 
sjer væri æskilegt, en það væri aðgætandi, 
að áfengir drykkir vafalaust væru munaðar- 
vörur, og að menn yrðu, hvort sem þeir 
æskja þess eða eigi, að takmarka nautn sína 
á þeim eptir sölnverði þeirra, og sýndistsjer 
það liklegt, eins og það í sjálfu sjer væri 
æskilegt, að hækkun sú á áfengum drykkj - 
um, sem nefndin hafi stungið upp á, gæti 
leitt til þess, að aöflutningurinn minnkaði 
að mun, og að tekju-upphæðin af tollunum 
færðist niður til hjer um bil þeirrar upp- 
liæðar, sem verið hefur. Enn bæri þess að 
gæta, að þar sem afnám lestagjaldsins ekki, 
að minnsta kosti ekki fyrst um sinn, verð- 
ur tilfinnanlegt, þá leggur hækkun brenni- 
vínsgjaldsins, ef hún ætti að gefa lands- 
sjóðnum uppbót fyrir lestagjaldið, nýjabyrði 
af 50—60,000 kr. árlega á landsmenn, því 
það væri ekki einungis tollupphæðin sjálf, 
sem þessir yrðu að greiða, heldur einnigþað 
tillag, sem kaupmennirnir, eins og eðlilegt 
væri og þingmönnum kunnugt, reikna sjer, 
vegna þess þeir eiga að borga tollinn fyrir- 
fram. Deildarmenn gætu huggað sig við 
það, að þeir ekki vilja borga þetta hækkaða 
gjald, en takmaika brúkun sína á þessum 
munaðarvörum, og það sama mundu líklega 
margir aðrír skynsamir landsmenn gjöra, en 
samt sem áður lenda þessar 50—60,000 kr. 
á landsmönnum, þar eð afnám lestagjalds- 
ins að hans áliti mundi vera kaupmönnum, 
en ekki landsmönnum, til ljettis.

Af þessum ástæðum yrði hann að álíta 
það mjög varúðarvert og jafnvel ísjárvert að

taka af allt lestagjaldið, og vildi hann biðja 
þingmenn vel og vandlega að skoða huga 
sinn fyr en þeir gæfu atkvæðí með 1. gr. 
fiumvarpsins. Hann kvaðst ætla að stinga 
upp á þeirri breytingu við 1. gr., ef umræð- 
urnar í dag gæfu sjer tilefni til að halda, 
að deildarmenn væru sjer samdóma, sem 
hann hefði áður bent að, sem sje, að skip, 
er eingöngu flyttu salt, og ef til vill, timb- 
ur, svo og póstgufuskipin skyldu vera und- 
anþegin lestagjaldi því, er ákveðið er I lög- 
um 15. apríl 1854.

Að svo miklu leyti væri hann samdóma
2. þingmanni Skagfirðinga um breytingar- 
uppástungu hans undir 2. tölul., en aptur 
á móti gæti hann eigi fallizt á hana 
hvað snerti undanþáguna fyrir gufuskip 
þau, sem notuð væru til aðflutninga á 
sauðQe og hrossum, þótt hann efaðist -eigi 
um, að þingmaðurinn hefði komið með uppá- 
stungu þessa í hinum bezta tilgangi, tilþess 
að útvega landsmönnum hærra v«rð á sauð- 
fje og hrossum þeim, er út flutt verða. Ea 
eptir hans skoðun yrði því eigi náö með 
neinu móti með uppástungunni, því að hann 
gengi út frá þvi vísu, að hrossakaupmaðor 
sá, er hjer ræðir um, ekki mnndi vera tá$ 
á að borga einn eyri meira fyrir hrossin eða 
sauðQe, þó að lestagjaldið væri af numið,en 
hann nú gjörði, fyr en verzlunarkeppnin 
neyddi hann til þess, en nú seoi stæði væri 
þann einn um þessi sauða- og hrossáka«p, 
og að líkindum mundi hann um langan tíma 
enn verða einn um þau. Aðrir kaupmenn 
landsins greiddu til landssjóðs auk lesta- 
gjalds tekjuskatt og húsaskatt, og til sveit- 
arþarfa gjald það, er á þá væri jafnað; en 
þessi maður greiddi ekkert annað en lesta- 
gjaldið í landssjóð, eða í þarfir sveita, og 
sjer sýndist engin ástæða til að undanskilj# 
gufuskip hans undan lestagjaldinu.

Jón Jónsson sagði, að landshðfðingi hefði 
tekið fram þær ástæður, er mæltu móti því, 
að lestagjaldið væri af numið, og hefði þar 
að auki haft það á móti breytingaruppá- 
stungu sinni, að hjer væri einungis eian 
kaupmaður, sem flytti ú t fje, en hjer við

15
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væri athugandi, að lestagjaldið gæti fælt 
aðra menn frá að ráðast í það að kaupa 
fjenað í kappi við tjeðan kaupmann og flytja 
hann út. Lestagjald það, sem greitt yrði af 
útflutningsskipum, gæti eigi komizt í sam- 
jöfnuð við sveitagjald það, er kaupmenn al- 
mennt ættu að gjalda. Kaupmaður sá, sem 
nú flytur út fje, yrði þannig að greiða um 
1320 kr. í lestagjald í hvert skipti, er hann 
sækti hingað farm. Ef menn nú gættu 
þess, að hann borgaði þetta fleirum sinnum 
á ári, þá hlytu menn að sjá, að tjeður sam- 
anburður hefði lítið að þýða; en það væri skylda 
allra, sem nokkru ráða í því efni, að hlynna 
að útflutningum á sauðfje og hrossum, því 
það sje einn hinn bezti vegur til að gjöra 
bændum arðsama fjár- og hrossa-eign. Aðal- 
fóturinn undir velmegun bænda í öðrum 
löndum væri það, að þeir ættu allt af hægt 
með að selja skepnur þær, er þeir mættu 
missa af búum sínum; en hjer á landi væri 
það einungis við einstök tækifæri, að bænd- 
ur gætu selt hross og fje ; Englendingar 
ættu því miklar þakkir skilið fyrir að hafa 
byrjað á þessu, því það hefði gjört mikið 
gott og víða að miklu leyti bætt úr hinu 
bágborna eymdarástandi landbúnaðar vors. 
Enn mætti geta þess, að skip, sem flyttu 
fjenað út, þau hefðu sjaldan annan flutning, 
og lestagjaldið yrði því þyngra á þeim en 
öðrum. Loksins væri þess að gæta, að lesta- 
gjaldið á hrossa- og sauðaskipum væri hreinn 
útflutningstollur, en hann álitu allir hag- 
fræðingar mjög skaðlegan; eitt hið helzta 
skilyrði fyrir velmegun lands væri, að út- 
flutningar væru sem mestir, en innflutning- 
ar sem minnstir, og ætti því heldur að örva 
útflutninginn en að draga úr honum með 
útflutningstollum. Við 2. gr. hefði hann 
gjört breyting, af því að hann vildi ekki 
hækka svo gífurlega, sem nefndin, borgara- 
gjald kaupmanna, er nú væri ekki nema 4 
kr.; gæti verið gott að gjöra ekki aðgang- 
inn til að byrja verzlun á kauptúni of örð- 
ugan, því viðgangur kaupstaða væri kominn 
undir því, að verzlunarkeppnin þar gæti orð- 
ið svo mikil, að sem flestir bændur vildu

sækja þangað. Viðvíkjandi hinni nýju grein, 
er hann vildi skjóta inn á undan 4. gr. frum- 
varpsins, þá stæði hún í nokkru sambandi 
við fruinvarpið um takmörkun á sölu áfengra 
drykkja, en sjer virtist hún þó eiga betur 
heima hjer. Virtist sjer mikil ástæða til að 
takmarka leyfl til að selja vínföng og áfenga 
drykki, og heimta hærra gjald fyrir slíkt 
leyfi en fyrir leyfi til að selja annað. Að
maður, sem flytur í annað hjerað, missi leyfi,
væri sjálfsagt og þyrfti eigi að til taka í
lögunum, því leyfið hefði einungis verið gef- 
ið fyrir það hjerað, er hann flutti úr. Hins 
vegar væri hart, að maður skyldi missa leyfi. 
sitt, þó hann hætti að eins um eitt ár. Eigi
sýndist sjer ástæða til að taka fram, að 
sýslumaður skyldi rannsaka mæli og vog, 
því slíkt væri sjálfsögð skylda lögreglustjór- 
anna, ekki að eins í sveitum, heldur og einn- 
ig á kauptúnum. Að endingu sagðist hann 
eigi skilja 6. gr. nefndarinnar, því brot móti 
lögunum gæti eigi verið þyngra en það, sem 
lögin ákveða.

Árna Thorsteinson þótti það illa farið, að 
landshöfðingja eigi geðjaðist afnám lestagjalds- 
ins; hann hefði álitið, að það væii tilgangurinn 
að útvega landinu peninga, enda væri og svo 
eptir því sem nú væri komið. Ef litið væri 
til hins sögulega uppruna að gjaldi þessu, 
þá væri honum svo varið, að gjaldið hefði 
verið lagt á til þess að ríkissjóðurinn hefði 
eitthvað fyrir þann halla, er hann þóttist 
líða við það, að verzlunin varð ftjáls hjer á 
landi; hann legði reyndar eigi mikla áherzlu 
á þetta, en það gæti þó verið gott að minn- 
ast á upprunann. Landshöfðinginn hefði 
gefið mönnum áminningar um að íhuga 
vandlega, hvort rjett væri að af nema lesta- 
gjaldið. Ein af ástæðum hans móti því, 
hefði verið sú, að það vantaði tollstjórn, og 
það þyrfti, ef til vildi, að innleiða hana, þá 
er önnur gjöld kæmu í stað hins afnumda 
lestagjalds; nefndin hefði þar á móti álitið, 
að komast mætti hjá þessu með hækkun 
brennivínstollsins eins og hingað til, og ef 
reynslan sýndi, að strangara eptirlit þyrfti 
síðar, mætti gjöra ráðstafanir í þá átt.
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Landshöfðingi hefði talið lestagjaldið sann- 
gjarnt, en sagt að eigi mætti bera ísland 
sainan við önnur lönd, þar á meðal Dan- 
mörku; þar til væri að sínu áliti enn fremur 
sú ástæða,að hin önnur norðlægulönd væru, að 
heita mætti, nærri hvert öðru, en vjer aptur á 
móti værum settir hjer yzt út við heims- 
skaut, svo að hvert gjald af siglingum og 
verzlun verður hjer mikið, þar sem þarf hálfa 
og heila mánuði til milli ferða. J>að hefði 
verið sagt, að lestagjaldið væri einungis smá- 
munir á salti, steinkolum o. s.frv., og fyrir þá 
sök væri það haganlegt, en þess bæri að 
gæta, sagði hann, á hvern það kæmi, og ef 
menn íhuguðu það, þá mundu menn sjá, að 
það kemur öllu heldur niður á hinum fá- 
tæku, og þó það lenti bæði á hinum ríku 
og hinum fátæku, þá kæmi það þó tilfinn- 
anlegar niður á hinum fátæku. J>að hefði 
verið sagt, að kaupmenn einir mundu græða 
við afnám gjaldsins, og það væri því eigi 
tilvinnandi að af nema gjaldið, en það kvað 
hann sorglegt, ef svo væri, því þá væri eitt- 
hvað óeðlilegt eða öfugt í verzluninni. J>etta 
vildi hann eigi dæma um, enda hefði heldureng- 
inn farið því fram, þó að það væri hin ein- 
asta ástæða, ef landsmenn eigi græddu á 
afnámi lestagjaldsins. Hann sagði, að það 
væri eitt atriði, er hann vildi benda mönn- 
um á, og væri það, hvernig færi, þegar lesta- 
gjaldið hvíldi á engri vöru, sem kæmi fyrir, 
þegar skipið kæmi tómt, en flytti vöru út, 
eða flytti nokkra vöru inn en enga út. 
|>etta kæmi opt fyrir, og því mundi enginn 
neita, að gjaldið þá sje bæði óhent og órjett- 
látt. Viðvíkjandi því, sem landshöfðingi 
hrfði talað um, í hvaða sambandi að lesta- 
gjaldið stæði við póstgufuskipsferðirnar, 
og þann skilning, er lagður hefði verið í 
stöðulögin; hvort hann væru rjettur eða 
rangur ætlaði hann ekki hjer að dæma um. 
J>á væriþað sinn skilningur á því, að með fram- 
kvæmd stöðulaganna væri bannað að taka 
lestagjald af því skipi, það væri alveg rjett 
að þetta kæmi fram sem «versur», en það 
þyrfti ekki að aftaka það, því það hefði 
gengið svona hingað til. En þó að íslend-

ingum væri bannað að taka lestagjaldið af 
þessu skipi, þá hefðu þeir samt lítinn at- 
kvæðisrjett við póstskipsferðirnar fyrir það. |>að 
hefði veriðstungið upp á, að fara meðalveginn, 
og þannig hefði landshöfðinginn eigi viljað 
leggja gjaldið á salt og timbur, og eigi taka 
það a f  póstgufuskipinu og flytti það þó 
vörur; en 2. þingmaður Skagflrðinga hefði 
heldur eigi viljað taka það af skipum, sem 
flyttu út sauðfje og hross. En hann áleit, að 
það gæti verið gott að halda því á dýrum 
vörum, og væri hann fús á að greiða at- 
kvæði með því, ef það sýndist gjörlegt, er 
honum nú sem stendur þykir ógjörleg að öllu. 
Að því er þannig snerti breytingaratkvæði
2. þingmanns Skagfirðinga vildi hann spyrja, 
hvernig að ætti að fara, ef skipið flytti með- 
fram annan varning, hvernig að ætti að 
fara, ef skipið notaði nokkuð af lestarrúmi, 
er um fram væri, til þess þá að aðskilja 
steinkol, timbur, salt og sauðje. Slíkt væri 
óhugsanlegt og sama sem að banna að flytja 
vissa vöru, til þess að fá að vera laus við 
lestagjaldið. Ef menn fylgdu slíkri ráðstöf- 
un, þá ræki að því, sem landshöfðingi hefði 
talað um, að þörf yrði á tollumsjón. En 
þar, sem hinn hæztvirti landshöfðingi hefði 
látið í ljósi, að hann óttaðist, að aðflutn- 
ingar á ölföngum mundu minnka, þá kvaðst 
hann játa, að sig furðaði á því, að landsmenn 
skuli eigi hafa keypt minna af vínföngum 
nú um hin síðustu ár, eptir að tollurinn 
var innleiddur, en þar sem landshöfðingi 
hefði álitið, að hinn aukni tollur yrði ný 
byrði á landinu í stað lestagjaldsins, sem 
kaupmenn legðu alinennt á landsbúa, þá 
kæmi slíkt af því, að kaupmenn mundu eigi 
láta hverja vöru bera sína byrði, en við því 
væri eigi hægt að gjöra, ef svo væri, en 
hann yrði að draga efa á, að kaupmenn vor- 
ir mundu fylgja öfugum verzlunarreglum. 
Viðvíkjandi 1. gr., sem nefndin hefði látið 
halda sjer óbreyttri, sagði hann, að áformað 
væri að gjöra breytingaratkvæði við hana, 
ef 6. gr. yrði af numin; en þar sem hinn
3. konungkjörni þingmaður ætti breytingar- 
atkvæði viðvíkjandi tímatakmörkun við sigl-

15*
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ing&r á YÍkur og voga, þá kvaðst hann eigi 
vera þvi mótfallinn, þó varla mundi þurfa 
að gjöra ráð fyrir, að skip lægju svo lengi 
á vogum. Viðvíkjandi breytingu hins sama 
þingmanns við 5. gr., þá vildi hann þakka 
fyrir þær bendingar, er þar væru gefnar, en 
óeðlilegt þætti sjer, að eigi fleiri en ein 
sýslunefnd hefði atkvæði, þegar svo stæði á, 
að aðalverzlun þessa manns lægi í aðra sýslu. 
Að því er snerti breytingu 2. þingmanns 
Skagfirðinga við 4. gr., þá vildi hann eigi 
vera langorður um hana, hún ætti betur 
heima annarsstaðar. Að svo raæltu kvaðst, 
hann eigi skyldi fara fleirum orðum um 
málið að þessu sinni.

Sighvatur Árnason kvaðst vera í nokkr- 
um vafa um, hvernig hann ætti að greiða 
atkvæði um 1. gr. frumvarpsins, þar sem 
talað væri um, að af nema lestagjaldið. 
Sjer og öðrum væri ljóst, hvað leítagjaldið 
gæfi af sjer, nefnilega 45—50 þúsund krón- 
ur á Qárlagatímabilinu, en aptur á móti 
væri það hulið sjer og öðrum, hvað hin 
umrædda tollhækkun á áfengum drykkjum 
mundi gefa af sjer, einkum ef það kæmi 
fram, er sumir menn spá, að landsmenn 
færu að draga saman seglin, hvað kaup á 
þeim snerti, því að þá gæti vel farið svo, að 
mikið vantaði til, að landssjóðuiinn hefði 
upp úr tollinum svo mikið sem svaraði 
lestagjaldinu; hann vildi samt engan veg- 
inn ásaka þá hugsun manna, er samt færu 
fram á tollhækkunina, því að, ef kaup á- 
fengra drykkja minnkuðu, hefði það marg- 
faldan hag í för með sjer; en þó að lands- 
sjóðurinn næði eigi upp sem svaraði lestagjald- 
inu, þá vildi hann láta um það ótalað, því 
að auðsætt væri, að því meir sem lands- 
menn ljetu út fyrir þessar vörur, því meiri 
skaði væri það fyrir landið. Ef 1. grein 
yrði samþykkt, vildi hann að 6. grein frum- 
varpsins fengi einnig að halda sjer; og því 
væri hann eigi á sama máli og nefndin í 
því tilliti; hann vildi nefnilega láta lögin 
öðlast gildi áður en skip legðu á stað frá 
útlöndum til landsins á næsta vetri, því að 
ef lögin kæmust eigi á fyr en einhvern-

tíma á útmánuðum, yrðu sum skip búin 
að leysa leiðarbrjef, en þau, sem ófarin 
væru, yrðu laus við það; úr þessu yrði þá 
auðsjáanlega ósamkvæmni og misrjetti í 
verzluninni. Hvað snerti breytingarat- 
kvæðin, þá væri hann eigi mótfallinn 
breytingaratkvæði þingmanns Skagfirðinga 
tindir 3. tölulið, en sjer þætti undarlegt, að 
hann skyldi eigi gjöra sömu brevtingartil- 
lögu í 13. tölulið, þar sem ræða væri mn 
sveitaverzlun. J>að væri öllum Ijóst, að 
sveitaverzlunin væri miklu meiri erfiðleikum 
bundin en kaupstaðarverzlunin, því að þar 
þyrfti eigi að flytja vörur nema að eins 
milli húsa, og þá þætti sjer nokkuð undar- 
legt, að vilja þó þyngja svo á sveitaverzl- 
unarmanninum fram yfir hinn, að liann 
skuli greiöa tífalt fyrir verzlunarleyíið; hann 
fengi nógan flutningskostnað til að leggja 
á verzlun sína og einangrið til að okra á, 
þó að eigi væri byrjað okrið áður en hann 
færi að verzla. Hann vildi leggja áherzlu 
á það, að einmitt þetta háa gjald fældi þá 
menn frá að gjörast verzlunarmenn, er 
hefðu þann tilgang, að efla hag sveilar 
sinnar meir en sinn eigin á verzluninni, en 
þar á móti eigi þá, er gjörðu það til að 
græða beinlínis fyrir sjálfa sig, því að það 
væri svo langt frá, að þeir hikuðu við, að 
leggja þennan nýja kostnað á vöruverð sitt, 
að þeir einmitt fengju ástæðu til, að hækka 
verðið meir en honum svaraði. Hann vildi 
og halda þeirri tillögu nefndarinnar, að ef 
sýslunefnd teldi slíka verzlun óþarfa, eða 
ætlaði, að hún yrði misbrúkuð, þá skyldi 
neita um leyfið, því að hann ímyndaði sjer, 
að fleiri sæktu um leyfið í ábataskyni j>g 
til að okra, heldur en til að verða að liði 
sínu sveitarjjelagi. Ef hann sæi, að grein- 
in fengi framgang, mundi hann koma með 
breytingaratkvæði við hana, að fyrir «50» 
kæmu «25». En þó að hann talaöi um 
breyting á þessari grein, kæmi það eigi af 
því, að sjer væri um hana hugað; hann 
áliti hana einmitt óþarfa og jafnvel skað- 
lega, bæði af því, að kaupstöðum væii svo 
fjölgað, og svo opnuðust verzlunarvegir
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margir við það, er leyft væri kaupmönnum 
að senda skip á hverja vík og vog. J>að 
gæti helzt verið spursmál um gagn af 
henni í Skaptafellssýslum, ea þó ímyndaði 
hann sjer, að enginn fæii að flytja þar að 
sjer korn og aðrar nauðsynjavörur, heldur 
mundi það verða eingöngu kaffi og kram, 
og þess vegna skaðlegt en gagnslaust. Enn 
væri annað atriði í þessari grein, sem 
nefndin hefði breytt frá frumvarpi neðii 
deildar, og sem sjer þætti heldur spilla. 
Nefndin setti: «Heimilt skal hverjum
þei m»,  þar sem í frumvarpinu stæði: 
«Heimilt skal hverjum b ú a n d a » ;  sýslu- 
nefnd gæti eigi vitað um aðra en búendur, 
hvort þeir eru til þess hæfir. {.h>n J ó n sso n :  
Lausamenn!). f>eim má einmitt helzt ætla 
að gjöra það í gróðaskyni. Haun vildi á- 
skilja sjer breytingaratkvæði við þessa 
grein nefndarinnar til 3. umræðu, í þá átt, 
að halda skyldi orðum frumvarps neðri 
deildarinnar. Tímatakmörkun þeirri, er 
hinn 3. konungkjörni þingmaður styngi upp 
á undir 3. tölul. að skjóta inn i frumvarp- 
ið, væri hann alveg mótfallinn. Hann vildi 
taka Vestmannaeyjar til dæm is; það kæmi 
opt fyrir, að í hjilan mánuð væri eigi leiði 
úr landi þangað, og því gæti svo farið, að 
kndsmenn, er fjölmargir rækju þangað 
verzlun, gætu eigi uotið neins góðs af, þó 
að lausakaupmaður kæmi þangað; þessi 
takmörkun þætti sjer óhagkvæm í eðli 
sinu.

Slefán Eiríksson kvaðst hafa velt þessu 
máli fyrir sjer síðan við 1. umræðu þess, og 
hefði hann í fyrstu verið í vafa um, hvert 
af ljetta skyldi lestagjaldinu eða eigi, envið 
nákvæmari yfirvegun við sjálfan sig hefði 
hann þó komizt að þeirri niðurstöðu, að 
haganlegast væri að sleppa lestagjaldinu, 
einkanlega af þeirra ástæðu, sem landshöfð- 
inginn o. fl. hefðu drepið á, viðvíkjandi lesta- 
gjaldinu af póstskipinu; hann ímyndaði sjer 
einnig að landsmenn, hvað vöruverð snerti, 
bæði á þungavöru og annari, mundu heldur 
græða á því en tapa, því að er hann athug- 
aði það, að kaupmenn hefðu lagt á alla toll-

aða vöru tvöfaldan, þrefaldan og jafnvel 
Qórfaldan toll, þá gæti hann vel ímyndað 
sjer, að þeir hefðu lagt þrefalt eða Qórfalt á 
þungavöru alla og trjávið við það, sem lesta- 
gjaldið næmi, og hann ímyndaði sjer, að 
þeir væru eigi svo samvizkulausir að halda 
þvi áfram, ef lestagjaldið yrði af numið. 
fa ð  væri auðvitað, að landssjóðurinn missti 
talsverðar tekjur, en bæði væri það, að svo 
væri til ætlazt, að vinna upp lestagjaldið 
með því að hækka toll á áfengum drykkj- 
um, sem hann að vísu vildi óska að eigi 
tækist, og menn með því móti yrðu ekki 
toygðir til að kaupa áfenga drykki, þá koma 
dagar og þá koma ráð, þingið gæti þá gjört 
einhverja ráðstöfun um það næst, hvernig 
að skyldi fara; hann myndi eigi heldur bet- 
ur, en sama mótbára hefði verið höfð, er 
rætt var um að af nema alþingiskostnaðinn, 
að landssjóðstekjur mundu enn rýrna við þá 
tilhögun, en landssjóðurinn hefði staðið sig 
vel eptir sem áður. Hvað breytingarat- 
kvæðin snerti, þætti sjer þau eigi bæta frum- 
varp nefndarinnar, nema ef vera skyldi breyt- 
ing sú, er þingmaður Eangvellinga hefði 
nefnt, að færa niður verðið á leyfisbrjefi fyrir 
sveitaverzlun, og væri hann þó engan veg- 
inn viss um að ástæða væri til þess.

J ó n  í  je tu r s so n  kvaðst með sínu breyt- 
ingaratkvæði undir 6. tölul. að eins hafa 
viljað taka skýrar fram meining nefndar- 
innar, því hún hefði auðsjáanlega ekki ætl- 
að sjer að undanþiggja þá menn, er eigi 
rækju hjer fasta verzlun, ákvörðuninni í 
opnu brjefi frá 1836, sem aðrir kaupmenn, 
er hjer hefðu fasta verzlun, hefðu verið und- 
irgefnir, en nú ættu að losast við. Hvað 
snerti 5. grein nefndarinnar, líkaði sjer eigi 
sú ákvörðun, að leita álits annarar sýslu- 
nefndar, «ef aðalverzlun manns liggur inn í 
aðra sýslu», því aðhann skildi eigi, hvernig 
ætti að kveða á um það, hvert verzlunin 
lægi áður en hún væri byrjuð; það mætti 
vel hugsa sjer, að 1. árið yrði mesta aðsókn 
úr þessari sýslu og annað árið úr hinni o. 
s. frv., því sýndist sjer þessi viðauki nefnd- 
arinnar óþarfur. hefði hann og viljað
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fella burt síðustu setninguna í 5. gr.tiefnd- 
arinnar; í upphafi greinarinnar væri ákveðið, 
að hver, sem sýslunefnd áliti h æf a n ,  
skyldi hafa rjett til o. s. frv.; með þessum 
orðum væri sýslunefndinni gefið vald til að 
segja, hvort maðurinn sje h æ f u r  eða eigi, 
og í því er um leið innibundið hitt, því að, 
ef hún álítur, að maðurinn muni misbrúka 
leyfið, þá telur hún hann eigi hæfan, og þá 
fær hann eigi leyfið; vegna þessa sýndist 
sjer þessi setning: «Neita skal — verði van- 
brúkuð') þýðingarlaus upptekning. Hvað 
sektirnar snerti, ímyndaði hann sjer, að ein- 
hver misprentun hefði orðið, því að sjer 
þætti eigi geta komið til mála, að sekta um 
allt að 2000 kiónum fyrir brot móti 2. gr., 
heldur væri hæfilegt að leggja sömu sekt við 
broti gegn henni og 4. og 5. gr., en að 
eins við brot gegn 3. gr. ætti þessi háa 
sekt að eiga.

J ó n  H ja l ia l in  kveðst hafa lært mest af 
því, sem hinn háttvirti landshöfðingi hefði 
talað, en lítið gagn hefði hann haft af því, 
sem frændi hans hefði sagt. Hann væri að 
tala um lög á Englandi, en þau hefði hann 
algjörlega misskilið, því Englendingar hefðu 
hlýtt boði hinna fyrstu foreldra og sagt: 
gjörið ykkur jörðina undirgefna. |>að væri 
og vissulega undarlegt, að um sama leyti, 
sem menn væru að veita stórfje til brúar- 
bygginga, að menn þá einmitt vildu af 
nema þær tekjur, er landssjóðurinn hefði. 
fað  væri og hætt við, að menn hefðu reikn- 
að sjer í óhag hvað bygging á þessum 
brúm snertir, því hjer sæti varla nokkur 
sá, er hefði hina minnstu hugmynd um 
hvað slíkt fyrirtæki kostaði. Menn töluðu 
ekki um malað kafFi, en á brennivíni væru 
menn að klifast, en gættu þó eigi að því, 
að hressa mætti sig þó á brennivíns-staupi, 
en aldrei á hinu malaða kaffi. Einnig hefðu 
menn sleppt stumpasirtsinu, sem þó væri 
flutt inn svo þúsundum álna skipti, og dytti 
sjer því í hug það sem Eggert Ólafsson 
hefði kveðið: »það hefur þessu landi þjakað 
allra mest o. s. frv«. Við værum að tala um 
framfarir, en hann bað guð að hjálpa sjer,

hvað þær snerti, hjer væri frjálsræði orðið 
að sjálfræði, enda hefðu skáldin sungið út 
af þessu efni. Hvað þingmann Skagfirðinga 
snerti, kvaðst hann óska, að hann hefði les- 
ið Officia; hann hefði og verið að slá um 
sig, að hann hefði verið á Englandi — en 
hann hefði þó eigi lesið nýjustu bækur um 
þjóðmegunarfræði, — þingmaðurinn ætti að 
vita, að slíkur glundroði milli frelsis og ó- 
frelsis væri ávallt skaðlegur. Hjer væri nú 
orðið örðugt að komast yfir landið; hest- 
arnir væru alltaf að verða dýrari, og hvað 
væri unnið við það? — að öllu mætti of 
mikið gjöra. -- Hvað fjársölu snertir, þá 
hefði hún víst gagnað íslendingum minna 
en margir ætluðu. Mennirnir væru líkt sem 
dauðar vjelar, þeir þyrftu eins og vjelin 
hital'æðu til að geta unnið; þetta hefði 
Liebig og margir aðrir efnafræðingar Ijós- 
lega tekið fram og sannað. í  hinni elstu 
guðfræði væri eigi talað um verzlun (Ásgeir 
Einarsson : Adam gat eigi verzlað nema
við sjálfan sig). Svo væri annað, að menn 
væru að farast úr lungnabólgu, og hverjir 
aðrir væru það en drykkjumenn? (Mnanús 
Slephensen: Líka kvennmenn!). — Hvað nú 
snerti allar þessar breytingaruppástungur, 
er fram væru komnar, kvaðst hann vilja 
kasta þeim öllum, því þær væru eigi til 
annars en koma öllu i rugl og graut.

Eirikur Kúld  kvaðst hafa aðra skoðun á 
frjálsri verzlun en hinn háttvirti 4. konung- 
kjörni þingmaður, og skyldi hanu því leiða 
hjá sjer að svara hans löngu ræðu, en vildi 
einungis taka fram ýmisleg atriði viðvíkjandi 
málinu sjálfu; það væri margt í ræðu 
hins hæstvirta landshöfðingja, er hann gæti 
fallizt á. Hann kvaðst hafa verið efabland- 
inn um það, hvort rjett væri að af nema 
lestagjaldið í þeirri von að nœgilegt Qe 
fengist í stað þess með hækkun á brenni- 
vínstollinum. fe tta  gjald hefði aldrei verið 
talið nein byrði af kaupmönnum og engar 
umkvartanir hefðu komið um það. Hann 
væri og landshöfðingja samdóma um það, 
að engin von mundi vera um verðlinun þó 
þetta gjald yrði af numið, því slíkt væri þá
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hrein undantekning frá venju kaupmanna; 
menn hefðu og haft það á móti afnámi lesta- 
gjaldsins að tekjur landssjdðsins rýrnuðu við 
það, en það kvaðst hann eigi hræðast svo mjög, 
enda mætti breyta því á næsta þingi ef svo 
færi. Keynslan hefði heldur eigi sýnt að minna 
væri drukkið, þó tollurinn hefði smátt og 
smátt hækkað. Hann hefði og skilið svo á 
ræðu bins hæstvirta landshöfðingja sem ís- 
lendingar væru eptir lögunum 1871 alveg 
lausir við lestagjald af póstskipinu, en hann 
hefði þó í ræðu sinni sagt að gjaldið væri 
óbeinlínis goldið pr. «versur», og það yrði 
hann að álíta alveg rjett mælt, en hvernig 
gætu menn þá sagt, að íslendingar væru 
lausir við þetta gjald, úr því það væri þann- 
ig eins og tekið aptur. Geturmaður þá sagt, 
að lögunum 1871 sje í raun veru fylgt? Ef 
nú hinn hæstvirti landshöfðingi gæti sannað 
sjer, að sinn skilningur í þessu tilliti væri 
rangur, og að íslendingar væru alveg lausir 
við allt gjald af póstskipinu, eins og sjer 
fyndist meiningin í lögunum 1871, þá væri 
hann alveg á sama máli og landshöfðingi, 
og þá vildi hann halda lestagjaldinu og alls 
ekki hækka toll af áfengum drykkjum; en af 
því hann byggist eigi við að fá þessa vissu frá 
landshöfðingjanum, væri hann staðráðinn í 
að aðhyllast bæði þessi hjer umræddu frum- 
vörp. Landshöfðinginn hefði einnig stungið 
upp á því að halda lestagjaldinu í sjálfu 
sjer, en sleppa því á salti og kolum og 
póstskipinu; þetta væri athugandi, en við 
það kæmi þó mikill ójöfnuður milli kaup- 
manna, þar sem Reykjavíkur kaupmenn 
fengju miklar vörur með gufuskipinu, sem 
væri laust við lestagjaldið, en kaupmenn á 
Norðurlandi eða fyrir vestan yrðu að borga 
lestagjald af öllum skipum sínum, sem flyttu 
vörur til þeirra.

Landshöfðingi sagði, að framsögumaður 
hefði skýrt rjett frá sögu lestagjaldsins, það 
hefði verið lagt á, meðan landssjóðurinn 
var sameinaður við ríkissjóðinn, og væri 
hann sjer þannig samdóma um það, að 
lestagjaldið hafi verið lagt á til þess, að 
útvega inntekt þá, er landssjóðurinn nú

nyti. Hann kvaðst hafa tekið það fram, að 
þótt lestagjaldið væri af numið, eins og 
nefndin stakk upp á, þá væri lítil von um,
að það hefði áhrif á vöruverð yfir höfuð.
þingmaður Skaptfellinga hefði tilfært þá á- 
stæðu fyrir því, að af nema Iestagjaldið, að 
menn mundu eigi kinoka sjer við, að lækka 
verð á þungavörum þrefalt eða fjórfalt,
þar sem þeir hefðu lagt tvöfalt gjald á
vínföng; en sín skoðun væri sú, að verðið 
mundi lítið lækka við afnám lestagjalds- 
ins. Hvað ræðu þingmanns Barðstrendinga 
snerti, þá hefði hann ekkert talað um gildi 
stöðulaganna 2. jan. 1871, og ætlaði ekki 
að sinni að fara neitt út í það.

Jón Jnnsson sagði, að þingmaður Barð- 
strendinga og þingmaður Skaptfellinga hefðu 
tilfært sem ástæðu fyrir því, að af nema 
lestagjaldið, að ríkisstjórnin hefði samkvæmt 
miður rjettum skilningi á stöðulögunum 
skorazt undan að greiða lestagjald af póst- 
skipunum. En á þessa ástæðu gæti hann 
alls ekki fallizt. Yæri það rangt, að draga 
lestagjaldið af póstskipunum frá ríkistillag- 
inu, ættum vjer að fara í mál við ríkis- 
stjórnina um það, en halda lestagjaldinu 
sem lengst, því að ef vjer af næmum það 
af þessari ástæðu, aðhylltumst vjer óbein- 
línis skoðun stjórnarinnar í þessu efni, en 
hjeldum vjer lestagjaldinu, hækkaði árlega 
það, sem vjer ættum inni hjá ríkissjóðnum 
ógoldið af tillaginu, og þá gætum vjer síð- 
ar höfðað mál gegn honum og fengið hann 
dæmdan til að greiða allt það lestagjald, 
sem inni stæði hjá ríkissjóðnum, síðan 
fjárhagurinn hefði verið að skilinn. Ef það 
væri rjett hjá þingmanni Barðstrendinga, 
að sú ein ástæða væri til að af nema 
lestagjaldið, að Danir ranglega hefðu hald- 
ið eptir því af tillaginu, sem lestagjaldið 
af póstskipunum næmi, þá mundu þing- 
menn eiga bágt með að gjöra kjósendum 
sínum grein fyrir því, hvers vegna þeir 
hefðu sleppt öllu tilkalli til þessarar miklu
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fjárkröfu. Enginn mundi fagna því meir 
en umráðamenn hins danska ríkissjöðs, að 
íslendingar gæfu þetta eptir. Hvað breyt- 
ingaratkvæði siti snerti viðvíkjandi sauða- 
og hrossagufuskipinu, þá gæti hann ekki 
sjeð örðugleika þá, er 6. konungkjörni 
þingmaður hefði bent á. Skipin hefðu 
hingað til litlar sem engar vörur flutt; en 
færi svo, að Englendingar notuðu þau til 
vöruflutninga, mundu þeir eigi flytja annað 
en þungavöru, salt og kol, og gæti sá skaði 
aldrei orðið tilfinnanlegur landssjóði; en 
aptur á móti væri tilvinnandi, að hlynna 
að þessaii verzlun sem mest, og gjöra 
mönnum þeim, er vildu fást við hana, sem 
hægast fyi'ir.

Hann hefði tiltekið gufuskip, því hann 
byggist við að slík verzlun mundi aldrei 
verða rekin að nokkru gagni á seglskipum. 
Nefndin hefði viljað setja afnám lestagjalds- 
ins í samband við hækkun brennivínstolls- 
ins, og hefði hun álitið, að engin ástæða 
væri til að ímynda sjer að vínfanga aðflutn- 
iugiirinn minnkaði þó tollurinn hækkaði, og 
hefði hann byggt þetta á því, að bera sam- 
an aðflutninginn á vínföngum, áður en 
tollurinn var lagður á, og eptir það; en 
þessi samanburður væri ekki áreiðanlegur. 
Skýrslur þær, sem bókmenntafjelagið hefði 
gefið út, bæru sjálfar með sjer, að þær 
væru ekki áreiðanlegar, að kaupmenn og 
lögreglustjórar, hefðu ekki lagt nógu mikla 
rækt við þær, og hefðu skýrslur þessar verið 
gefnar fyrir hvern verzlunarstað, og ekki 
fyrir sýslurnar í heild sinni, mundi það hafa 
sýnt sig enn betur, að öll kurl hefðu ekki 
þar komið til grafar. Ef skýrslurnar hefðu 
verið áreiðanlegar, mundi það hafa komið í 
ljós, að flutt hefði verið inn, áður en toll- 
urinn var lagður á, talsvert meiri vínföng 
en skýrslurnar geta um, og að þessi að- 
flutningur því hefði minnkað talsvert meira 
en nefndin áliti. En þá gæti verið mikil 
ástæða til að hækka brennivínstollinn, þó

lestagjaldið fengi að halda sjer, því eins og 
nefndin hefði sjálf tekið fram, hefði það 
milda siðferðislega þýðing fyrir landið, að 
vínkaupin minnkuðu. Framsögumaður hefði 
sagt, að breyting sín við 5. tölulið ætti 
hjer eigi heima, en það væri þó ljóst, að 
úr því að frumvarp þetta væri um verzl- 
un, og úr því að breytingin væri um 
verzlun með vínföngum, ætti breyting þessi 
hvergi betur heima en einmitt hjer.

fingm aður Rangæinga hefði haft á móti 
sveitaverzlun, og haldið, að hún mundi 
eigi geta orðið annað en prang með kaffi 
og kram ; en þetta væri engan veginn víst. 
Margir hefðu lialdið, að slíkar verzlanir gætu 
leitt til þess, að forðabúr af nauðsynjavör- 
um kæmu upp í sveitum, og gæti það orðið 
að miklu gagni. Hvað fyrirsögnina snerti, 
þá væri hún nú óþarflega löng, og myndi það 
engan hneyksla, þó hún væri stytt.

Framsögumaður (Árni Thorsteinson) 
kvaðst gleðja sig yfir því, að ef íslendingar 
bæru sig upp undan 6. gr. stöðulaganna, þá 
vissu þeir, livar þeir ættu að leita að máls- 
færslumanni. Hann hefði skilið hið núver- 
andi ástand svo, að oss íslendingum væri 
meinað, að taka gjald af þessum skipum. 
En væri mál höfðað gegn stjórninni, og því 
væri hann alls ekki fiáhverfur, þá mundi 2. 
þingmaður Skagflrðinga sýna hið vanalega 
þrek sitt og dugnað í því, að ná þeim 7100 
krónum á ári, er lestagjaldið af póstskipun- 
um nú næmi, auk þess sem að landið áður 
hefur misst af í þessari tekjugrein. Hann 
vildi spyrja 2. þingmann Skagfirðinga, hvort 
skip, sem eingöngu flytti út hross eða sauð- 
fje, væri frjálst að því að flytja hingað inn 
vörur, án þess að greiða lestagjald; það 
sýndist sjer ómögulegt eptir uppástungu 
þingmannsins, og eigi hægt að koma á slíkri 
reglu ; ef sá vegur væri genginn, sem þing- 
waðurinn benti til, yrði að gjalda af hverri 
þeirri lest, sem slíkar vörur væru fluttar i, 
eða gjöra greinarmun á vörunni. fingm að-
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ur Barðstrendinga hefði talað um þann ó- 12. 
jöfnuð, að póstgufuslripin skyldu vera undan 
þegin lestaigjaldi, en öll önnur skip gjald- 13. 
skyld. Hann kvaðst vilja biðja velvirðingar 
fyrir nefndina fyrir upplýsingar þær, er kom- 
ið hefðu, en eigi vera á sömu skoðun og 2. 
þingmaður Skagíirðinga um það, að skýrsl- 
urnar væiu eigi áreiðanlegar; það yrði að 
tjalda því sem til væri, og optast nær væri 
minna talið en það, sem í raun ogveruværi 
flutt inn eða út. Ef slíkar skýrslur vant- 
aði, stæði það engum nær, og enda mundi 
enginn vera fljótari en sá hinn sami þing- 
maður að útvega þær. pingmaðurinn vissi 
líka, að víða væri pottur brotinn, jafnvel 
erlendis. Haíi þær verið óáreiðanlegar 1871 
og 1875, þá hafa þær einnig getað verið ó- 
áreiðanlegar frá 1^56—60, svo að, ef til vill, 
allt jafnar sig.

J>á var gengið til atkvæða og fjell at- 
kvæðagreiðslan svo:

1. Bieytingaruppástunga Jóns Jónssonar 
felld með 8 atkv. gegn 1.

2. Frumvarpsins 1. grein samþykkt með
8 atkv.

3. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar
a. felld með 7 atkv. gegn 1
b. felld með 7 atkv. gegn 1.

4. Nefndarinnar 2. grein samþykkt með
7 atkv.

5. Frumvarpsins 2. giein samþykkt með
9 atkv.

6. Breytingaratkvæði Jóns Pjeturssonar 
fellt með 6 atkv. gegn 1.

7. Nefndarinnar 3. grein samþykkt með
8 atkv.

8. Frumvarpsins 3. grein þar með fallin.
9. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 

fe]!d með 6 atkv. gegn 1.
10. Breytingaratkvæði Jóns Pjeturssonar 

fellt með 8 atkv. gegn 2.
11. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 

tekin aptur.

Breytingaratkvæði Jóns Pjeturssonar 
fellt með 6 atkv. gegn 2. 
Breytingaratkvæði þingmannns Rang- 
æinga; var viðhaft nafnakall vegna ó- 
ljósrar atkvæðagreiðslu, og sögðu 

»já«:
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríkson,

»nei«:
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson, 

og var það þannig fellt með 5 atkv. 
gegn 5.

14. Nefndarinnar 5. grein felld með 5 atkv. 
gegn 5.

15. Breytingaratkvæði Jóns Jónssonar tekið 
aptur.

16. Breytingaratkvæði Jóns Pjeturssonar
a. fellt með 9 atkv. gegn 1
b. þar með fallið.

17. Nefndarinnar 6. grein samþykkt með
7 atkv.

18. Frumvarpsins 5. grein þar með fallin.
19. Nefndin, að 6. grein falli burt, fellt

með 6 atkv. gegn 3.
20. Frumvarpsins 6. grein samþykkl með

9 atkv.
21. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar 

felld með 6 atkv. gegn 4.
22. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt með 

7 atkv.
23. Hvort frumvarpið þannig lagað skuli

ganga til 3. umræðu, samþykkt með
9 atkv.

f r i ð j a  u m r æ ð a  i efri deild, á 35. 
fundi, 13. ágúst

16



Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I  347—48.

Breytingartillaga I 347.
Arni Thorsteinsson (framsögvmaður) Ijet 

1 ljósi, að mál þetta hefði svo ýtarlega verið 
rætt við síðustu umræðu, að hann vildi nú 
að eins gjöra grein fyrir því, að frumvarps- 
ins 6. gr. þyrfti leiðrjettingar við, þar eð 
hún hefði haggazt til, og breytingaratkvæði 
nefndarinnar væri breytt í sömu stefnu sem 
frumvarpið, er kom frá neðri deildinni. Hvað 
þannig þessa grein frumvarpsins snerti, þá 
hljóðaði hún um kaupmenn, er eigi hefðu 
leyst borgarabrjef, og um tollgreiðslu og 
sóttvarnir, og kæmi nú stærri hegning fyr- 
ir brot gegn tollgreiðslu og sóttvörnum en 
þó kaupmenn rækju verzlun í kaupstöðum 
án þess að hafa leyst borgarabrjef; hann 
ætlaði sjer eigi að fara lengra út í málið, 
en að eins mæla með breytingum nefndar- 
innar.

Forseti Ijet þá ganga til atkvæða um 
breytingaratkvæði nefndarinnar (I 347) og 
var það samþykkt með 10 atkvæðum.

— Síðan ljet hann ganga til atkvæða 
um frumvarpið í heild sinni, og var það 
samþykkt með 10 atkv., og síðan sent til 
neðri deildarinnar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 44. fundi 
16. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 368—69.

Nefndarálit I 409.
Yar frumvarpið umræðulaust samþykkt 

óbreytt í einu hljóði.
Síðan var það afgreitt til landshöfðingja 

sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XV. BEENNIVÍN STOLLUll, A. 
Frumvarp til laga um breyting á 

lögum um gjald af brennivíni og öðrum á-

fengum drykkjum, dagsettum 11. febrúar 
187.6. Sjá I. 2 2 .-2 3 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, 
á 5. fundi, 7. júli.

Flutningsmaður (Einar Ásmundsson); 
Jeg vil geta þess, áður jeg legg frumvarp 
þetta fyrir deildina, að það er eiginlega ekki 
frá mjer, eða byggt á minni tillögu, heldur 
er það svo til orðið, að áður en jeg fór til 
þings, var haldinn almennur fundur í kjör- 
dæmi mínu, og þar var þetta frumvarp 
borið upp ; var allur þorri fundarmanna 
frumvarpinu meðmæltur, og jeg einn talaði 
þá móti því, og reyndi að sýna fram á 
ýmsa annmarka, sem mjer þóttu vera á því. 
Samt álít jeg það skyldu mína, að koma 
með það hjer á þingið, þar eð jeg get vel 
trúað því, að kjósendur mínir haíi ef til vill 
liaft rjettari skoðun á þessu máli heldur en 
jeg, því að betur sjá augu en auga; en ekki 
hefur skoðun mín breytzt síðan. Tilgangur 
þessa frumvarps er óneitanlega góður, sá, 
að afstýra víndrykkju, sem er allt of mikil 
vor á meðal. Ef frumvarpið verður að lög- 
um, þá er það sama, sem að banna inn- 
flutning á áfengum drykkjum. Jeg varþeg- 
ar á fundinum hræddur um, að vjer þing- 
menn værum ekki svo miklir bindindis- 
menn, að slíkt frumvarp sem þetta mundi 
fá framgang á þessu þingi, og að það yrði 
því til falls, að gjaldið á áfengum drykkjum 
er svo gífurlega hækkað upp úr því sem 
það er nú; mín tillaga var reyndar að hækka 
gjaldið, en ekki svona gífurlega, sem gjört 
er í frumvarpinu. Tilgangur aðflutnings- 
gjaldsins ætti að vera tvöfaldur, bæði að tak- 
marka nautn áfengra drykkja í landinu, 
með því að gjöra þá dýrari, og í annan 
stað að auka tekjur landssjóðsins. Nú held 
jeg raunar, að landssjóðurinn þurfi ekki svo 
mjög tekjuhækkunar við, og því er það 
skoðun mín og margra annara, sem jeg hef 
átt tal við, að um leið og þetta gjald er
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hækkað, ætti að af nema eitthvert annað 
gjald til landssjöðs, t. d. lestagjaldið, sem 
kemur mjög ósanngjarnlega niður og lendir 
langþyngst á nauðsynjavöru, sem tekur upp 
mest rúm í skipunum, svo sem korn, salt, 
kol o. s. frv. f>egar á þetta allt er litið, 
vona jeg að þingmenn sjái, að ekki er vert 
að kasta málinu við 1. umræðu, þó þeim 
líki eigi frumvarpið allskostar. Hjer á ekki 
við að fara út í einstök atriði, en ef frum- 
varpið fær að ganga áfram til 2. umræðu, 
þá mun jeg leitast við að skýra glöggvar 
einstök atriði þess, og þá mætti koma með 
breytingaratkvæði við það, ef þingmönnum 
sýnist svo.

I ’á l l  P á h so n  p r e s t u r  kvaðst hafa sjeð 
ýmsar bænarskrár á lestrarsalnum, er færu 
í líka stefnu og frumvarp þetta, og stakk 
því upp á, að kosin væri sjerstök nefnd í 
þessu máli, er þá einnig gæti tekið bænar- 
skrárnar um sama efni til íhugunar.

F orse t i  kvað ekkert vera því til fyrir- 
stöðu að kjósa nefnd í þessu máli, en þeirri 
nefnd gæti ekki orðið falin þau mál, sem 
kunna að vera í undirbúningi hjá þingmönn- 
um, og sem ekki enn eru komin fyrir sjónir 
þingmanna. þar á móti væri ekkert auð- 
veldara en vísa til þeirrar nefndar, sem nú 
yrði kosin, þeim málum, sem síðar yrðu 
fram lögð, ef þau að segja yrðu þannig 
löguð, að þau gætu samrýmzt þessu máli, 
sem nú er fyrir til umræðu.

Ihilldór Kr. Friðriksson: Jeg skal ekki
fara mörgum orðum um hækkunina á aðflutn- 
ingsgjaldinu, því að sjálfsagt má segja margt 
bæði með og móti henni, en þar eð 1. þing- 
maður Eyfirðinga gat um, að komið hefði 
til tals að af nema lestagjaldið, um leið og 
þetta gjald er hækkað, þá vil jeg benda á, 
að nauðsynlegt er að hafa hliðsjón til fjár- 
hags landssjóðsins yfir höfuð, þegar slíkar 
breytingar cru gjörðar. Jeg vil því stinga
upp á, að 2. umræðu um þetta frumvarp 
verði frestað, þangað til fjárlaganefndin er

komin svo Iangt áleiðis með stðrf sín, að 
sjá megi, hver áhrif þetta hefur á fjárhag- 
inn.

Benedikt Sveinsson: |>að er einkum eitt 
atriði, sem knýr mig til að styðja að því, 
að nefnd verði sett í mál þetta, atriði, 
ekki eiginlega í frumvarpi þessu, heldur 
í lögunum 11. febr. 1876 um breyting á 
tilskipun um gjald á brennivíni dags. 26. 
febr. 1872, sem þetta frumvarp aptur sting- 
ur upp á breytingu á, og svo sambandið, 
sem þetta frumvarp stendur í við lög þessi. 
J>að er má ske mörgum þingmönnum kunn- 
ugt, að mikill ágreiningur hefur verið um 
skilninginn á 1. og 3. málsgrein 1. grein- 
ar, og hefur ráðgjafi íslands skorið úr 
þeim ágreiningi á þann hátt, sem að vísu er 
praktiskur, og tekur af allan vafa um það, 
hvernig eigi að innheimta gjaldið, en jeg 
get þó ekki verið fullkomlega sannfærður um 
að skilningur ráðgjafans sje rjettur, eptir 
tilætlun alþingis með lögunum. Ráðgjafinn 
hefur sem sje skorið svo úr, að undir 1. 
tölulið 1. greinar heyri að eins danskt 
brennivín og vínandi, en allir aðrir áfengir 
drykkir, svo sem cognac og romm heyri und- 
ir 3. tölulið, þó að þær víntegundir hafi eins 
mikinn eður meiri styrkleika. fessa <5ná- 
kvæmni, eða rjettara óglöggleika í lögunum 
ætti að leiðrjetta, ef breyting verður gjörð á 
þeim á annað borð, og enda hvort sem væri. 
J>á ber þess og að geta, að jeg ætla, að orðið 
«vínföng» í 3. málsgrein sje víðara en orðin 
»spirituöse Drikkevarem í danska textanum, 
en af því flýtur, að tollskyldan verður önn- 
ur eptir íslenzkunni, og önnur eptir dönsk- 
unni í sömu lögunum. Margt mætti fleira 
nefna. Jeg mæli því með að setja nefnd í 
málið, til að endurbæta tolllögin yfir höfuð, 
svo þau verði svo ljós, sem framast ffiá 
vcrða.

Tryggvi Gunnarsson kvaðst vera með 
því, að nefnd væri skipuð í mál þetta, en 

af því hjer væri að ræða um að auka «ða
16*
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rýra gjald til landssjóðsins, sem miklu mundi 
nema, þá stakk hann upp á því, að vísa 
frumvarpinu til fjárlaganefndarinnar.

B e n e d ih t  S v e in s s o n : Ef að það væri
hinn eini og aðaltilgangur frumvarpsins, að 
lækka eða hækka tekjur landssjóösins, þá 
skyldi jeg fúslega greiða atkvæði með því, 
að vísa því til fjárlaganefndaiinnar, en þar 
eð það mun með fram og sjer í lagi vera 
tilgangurinn, að sporna við óþarfa-aðflutn- 
ingi álengra drykkja, þá álít jeg málið ekki 
snerta fjárlaganefndina, heldur sje það bet- 
ur komið í sjerstakri nefnd.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg vil leyfa mjer 
að mæla móti nefnd í þessu máli, því að 
jeg álít að það eigi ekki að ná að komast 
til 2. umræðu. Jeg ímynda mjer, að það 
sje öllum Ijóst, að veiði þessi lög sam- 
þykkt, þá er það sama sem að banna allan 
aðflutning áfengra diykkja, og væri þá 
rjettara, að láta lögin hljóða þannig, því 
að mjer flnnst það hálfhlægilegt, að á- 
kveða þennan afarháa toll, að leggja toll á 
vöru, sem er 5 eða 6 sinnuin meiri en 
verð vörunnar. Sízt af öllu vil jeg fallast 
á, að af nema lestagjaldið, því að það væri 
einungis að minnka tekjur landssjóðsins 
kaupmönnum í hag, án þess aðrir hefðu 
nokkurn hagnað af því, heldur þvert á móti 
skaða, af því að sá tollur, sem lagðnr væri 
á í staðinn, lenti á landsbúum. Jeg álít 
óþarfa, að af nema lestagjaldið, sem aldrei 
hefur verið óvinsælt, og það inun reynast, 
að vörur lækka alls ekki í verði fyrir það. 
Jeg álít líka ísjárvert og jafnvel fyrir neð- 
an virðingu þingsins, að breyta því nær á 
hverju þingi tolli af áfengum drykkjum. 
Sá tilgangur, að ofdrykkjan minnki við 
hækkunina, verður að nást á annan veg, 
verður að nást með því, að menn sjái sóma 
sinn.

Grimur Thom*en: f  ó mjer detti ekki í
hug að fallast á þetta frumvarp ób'reytt, þá 
getur það þó tekið svo miklum umbótum,

aðhvorumtveggja tilganginum geti orðið náð, 
bæði að auka tekjur landssjóðsins og minnka 
óþarfa aðfiutning áfengra drykkja. í>að get- 
ur ekki verið spursmál um, að halda upp- 
hæðunum í fruinvarpinu óbreyttum, heldur 
þarf að reyna að tínna hina hæfilegu upp- 
hæð tollsins, að þessum tvöfalda tilgangi 
verði náð. Ef þar að auki á að af nema 
lestagjaldið, sem nú á fjárhagstímabilinu er 
talið allt að 80,000 kr., þá þarf tollurinn að 
vera svo hár, að það sem tapast á lesta- 
gjaldinu, vinnist upp á honum, og þarf því 
sama nefnd að fjalla um bæoi málin. Lesta- 
gjaldið er mjög óhentugt gjald, og þó máske 
kaupmenn hefðu liag af því, eins og með- 
þingtnaður minn úr Giillbringusýslu sagði, 
þá ber þinginu eins að líta á þeirra hag eins 
og annara; þar að auki er þetta ekki síður 
hagur landsmanna en kaupmanna, því að 
vörur munu eðlilega að sama skapi lækka í 
verði. Ef Spánverjar t. d. eptirleiðis senda 
tóm skip hingað eptir saltfiski, máske gufu- 
skip, þá munu þeir gefa meira fyrir salt- 
flskinn, ef þeir losast við tollinn, heldur en 
ef þeir eiga að gjalda 2 kr. af hveiri smá- 
lest. Jeg legg það til, að málinu sje vísað 
til fjárlaganefndarinnar.

— f á  var gengið til atkvæða, og var 
málinu vísað til 2. umræðu með 17 atkv.; 
uppástunga um að kjósa sjerstaka nefnd i 
málið felld með 17 atkv. gegn 3, en uppá- 
stunga um að vísa því til fjárlaganefndar- 
innar samþykkt með 16 atkvæðum.

ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 10. 
fundi, 12. júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  (Einar Ásmundsson) tók 
frumvarpið aptur, með því að fjárlaganefnd- 
in, sem hann var einn í, hafði samið nýtt 
frumvarp um sama efni (sjá næsta mál 
hjer á eptir).
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Fruravarp til laga um breyting á lögum 
um gjald á brennivíni og öðrum áfengum 
drykkjum, dags. 11. febr. 1876, og tilsk. 
26. febr. 1872. Frá fjárlaganefndinni. Sjá 
I 8 5 -8 6 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 10. 
fundi, 12. júlí.

Framsögumaður (Grímur Thomsen): £>að 
bar svo bráðan að með fruinvarp þetta, að 
ekkert nefndarálit fylgirþví. Nokkrum þing- 
deildarmönnum hefur komið sanian um, að 
ráðlegt væri, að af nema Iestagjald, sem á- 
kveðið er með lögum 15. apríl 1854. En 
af því að lestagjald þeltagefur af sjer rúm- 
ar 40,000 krónur (reyndar gangaþar frá 10000 
krónur, sem sljórnin tekur, sem sje lesta- 
gjald af póstgufuskipinu), þótti nauðsynlegt 
að fá aðrar tekjur, með því að stinga upp 
á nokkurri hækkun á gjaldi á brennivíni. 
Hækkun sú, er hjer er farið fram á, er hjer 
um bil 50%; hækkunin er að einsábrenni- 
víni, en engin á öli, ranðavíni nje messu- 
víni. Frumvarp þetta er fjárhagslegt, frum- 
varp, er miðar til þess með tolli að öðlast 
tokjur, sem óskast af numdar með öðru 
frurnvarpi. J>að er almennt skoðun manna, 
að Iestagjaldið sje ósanngjarnt, af því að það 
leggst einkum á þungavörur: korn salt, kol,
o. s. frv. I>að leggst t. a. m. á enga eins 
þungt, og kaupmenn þá, sem sækja sauði, 
og á Spánverja, sem sækja saltfisk hingað. 
Nokkrir þeirra þingdeildarmanna, sem nú 
eru hjer, hafa og áður stungið upp á, að 
gjald þetta yrði úr lögum numið. Að vísu 
kann nokkur efi að vera á því, hvort allt 
þetta gjald næst á fjárhagstímabili því, er 
nú fer í höml; en þó er líklegt, að svo verði 
að mestu lcyti. Suinir hafa látið það í veðri 
vaka, að það væii viðui hlufamikið að nema 
af lestagjaldið, nonia eitihver nýr tollur kæmi 
í staðinn; cn mjer virðist of djarft, að fara 
að leggja á nýjan toll nú á hinu síðasta ári 
i kjörtítnanum. það er hægt á næsta þingi 
að stinga upp á nýjum tolli. Kunnugir 
menn hafa og fullvissað mig utn, að Iesta-

XVI. BtíENNIVÍNSTOLLTJR. B. gjaldið muni nást með frumvarpi því, er hjer 
liggur nú fyrir; þeir hafa sagt mjer, að þó 
brennivínstollurinn hækkaði um það, ergjört 
er ráð fyrir í frumvarpi þessu, þá mundi eigi 
hætt við því, að óhófið hjer á landi og 
brennivínsnautnin minnkaði svo, að upphæð 
lcstagjaldsins mundi eigi nást með tollhækk- 
un þessari. fa ð  hefur áður verið ákveðið, 
að gjaldið skuli eigi greiðast á annan hátt 
en í peningum ; en til þess að gjöra kaup- 
mönnum greiðara fyrir með lúkning gjalds- 
ins, hefur sú ákvörðun verið tekin upp í 
frumvarpið, að gjaldið megi og greiðast með 
vixlbrjefi (Vexel), er borgist við framvísun 
(Sigt), eða 3 mánuðum eptir dagsetning, og 
hljóði upp á verzlunarhús, er reikningshald- 
ari tekur gilt. Að öðru leyti fcl jeg málið 
velvild deildarinnar, og vona að hún leyfi. 
málinu að ganga til 2. umræðu; en ncfnd 
ætla jeg enga nauðsyn að kjósa.

jpar eð eigi tóku fieiri til máls, bar for- 
seti undir atkvæði deildarmanna, hvort mál 
þetta skyldi ganga til 2. uinræðu, og var 
það samþykkt ineð 17 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 14. 
fundi, 17. júlí.

Breytingartillögur: I 124. 129.
F r a m s ö g u m a ð u r  (G r í m u r  Thom sen):  Jeg 

vil leyfa mjer að geta þess með tilliti til 
breytingaratkvæðis 1. þingmanns Arnesinga, 
að jeg get fellt mig við það allt að I. 4., 
því að þá skil jeg ekki annað, en að hann 
komist í mótsögn við sjálfan sig. Undir I.
2. segir hann:  «af hverjum potti áfengra
drykkja, hverju nafni, sem nefnast» o. s. frv.; 
en þá verð jeg að spyrja, hvcr eru þessi 
önnur vínföng, sem hann talar um undir I.
4. Eptir því, sem jeg skil, þá cr hann þeg- 
ar búinn að tæma öll þau vínföng, scm jog 
þekki til. En ef hann getur sannað mjer, 
að það geti kotnið fyrir, að önnur vín flyfj- 
ist, cn þau, setrt nefnd oru undir I. 1., 2., 
;3., þá skal jog fyrir mitt leyti okkert Itafa 
á tnófi að falhtst á uppástungur hans.

I ’encdikt,  Su ein ssn n:  J’að var okki mein- 
ing mín rneð breytingaratkvæði því, scm hjer



126

liggur fyrir, að gjöra nokkra aðalbreyt- 
ing á tolllögum, heldur vildi jeg að eins 
að það gerði lögin glöggvari og sjálfum 
sjer a u ð s j á a n l e g a  samkvæmari í aðalat- 
íiðum þeirra. Samkvæmt þessu munu þing- 
menn sjá, að í breytingaruppástungunum er 
þeirri hinni sömu flokkaskipun haldið sem í 
lögunum ll.feb r. 1876 eru ákveðin; hún er 
að eins nákvæmari. Eins og jeg hef áður 
bent á, hafa menn að vísu fengið ráðherra- 
brjef, sem ákveður glöggt um það, hvernig 
tollinn eigi að krefja. En í þessu ráðherra- 
brjefi st-endur, að við áfenga drykki eigi að 
eins að skilja d a n s k t  brennivín, og hrein- 
an vínanda; öll önnur vín eru undanskilin 
vínandastyrkleikanum, jafnvel þó í tollskránni 
sje tilgreindur styrkleiki þeirra. Nú get jeg 
ekki betur sj^ð, hvort, sem lögin eru miðuð 
við það augnamið að fá meira fje í lands- 
sjóð með honnm, eða þá hitt, að setja skorð- 
ur fyrir of mikluin aðflutningi og of mikilli 
nautn áfengra drykkja, — en að eðlilegast 
og sjálfsagt sje að tollurinn sje miðaður við 
styrkleika vínsins, eins fyrir þann áfengann 
drykk, sem aðrar þjóðir kalla «cognac», «whi- 
sky» og svo framvegis, eins og það vín, sem 
Panir kalla brennivín, þegar þau þá hafa 
þann sama oiginlegleika, sem grundvallar- 
hugsun laganna styðst við. Að því er snert- 
ir það atriði, hvernig fkilja eigi 4. tölulið, 
skal jeg geta þess, að undir hanri heyra 
sjálfsagt öll önnur svokölluð fín vín, svo 
sem «portvín», «madeira»,o. s. frv., sein eigi er 
vonja til að nafngreina vínandastyrkleika 
á í tollskránum, og enn frcmur þau vín, sem 
engan vínanda hafa í sjer, svo sem «cider», 
mjöður, o. s. frv. hverju nafni sem nefnast. 
Mjer þykir sem sje ósanngjarnt, að úr því að 
borgaður er tollur af allskonar öli, svo sem 
hvítu öli, og «dobbelti>-öli, að þá sje eigi 
líka greiddur tollur af þeim öðrum fínu og 
dýru drykkjum, sem eru án vínanda. Undir
1. og 2. íölulið heyra þá allir áfengir drykk- 
ir, sem vanaloga eru tilfærðir á tollskrá með 
styrkleika, svo sem brennivín, romin og 
«cognac». Undir 4. tölul. heyra hin önnur 
vín, án alls tillits til vínandastyrkleika þeirra.

f>etta getur hver skilið, sem skilning hefur 
og skilja vill. 3. töluliður er viðauki. í 
endanum á 3. málsgrein stendur: «Skal
greiða samagjald af hverjum þremur pelum, 
sem af pottinum í stærri ílátum». Hjer er 
engin regla gefin fyrir því, hvernig fara skuli 
með vín í ílátum, sem taka rjettar 2 merkur; 
eptir þessari grein þarf jafnvel engan toll 
að borga af því víni, sje greinin skilin eptir 
ströngum hugsunarreglum. Mjer er þetta 
ekkert kappsmál, en jeg vildi bara vita, hvort 
mönnum þætti ekki ástæða til að gjöra lög- 
in greinilegri, en þau eru, svo greinileg, að 
hoilbrigð skynsemi gæti leiðbeint tollgreið- 
endum og tollheimtumönnum til að vita, 
hvað þeir eigi að gjalda og gjöra.

T r y g g v i  t í u n n a r s s o n : Jeg hef farið í 
gegnum breytingaratkvæði þetta og finn ekk- 
ert í því, sein jeg geti samþykkt, í þeim 
greinum, sem það víkur frá frumvarpinu. I
2. töiul. l . gr .  stendur, að «af hverjum potti 
áfengra drykkja, hverju nafni sem nefnist, 
með 12° styrkleika, og þar yfir, og með 8° 
styrkleika og minna» skuli goldið í toll 30
a. Undir þessa lýsing geta komizt, alls kon- 
ar vín; þó stendur undir 4. tölul., að «af 
öllum öðrum vínföngum skal greiða 45 u.» 
í frumvarpinu stendur: «af brennivíni og 
vínanda frá 8° til 12°, skal greiða 45 a . ; og af 
öðrum vínföngum, þóminni styrkleika hafi, 45
a. þessi ákvörðun í frumvarpinu er miklu 
ljósari, en í breytingartillögunni, því þó þar 
eigi að vera meiningin, að ná hærra gjaldi, 
af «cognaci» og rommi, sem er frá 8° 
til 12°, þá er það misskilningur, því eptir 
sjálfu frumvarpinu er gjaldið hið sama. Sje
2. grein laganna felld úr, þá má greiða toll 
af því víni, sem for niður á leið til Islands, 
en það sjá þó allir, að eigi er sanngjarnt, 
að gjalda af því. Jeg álít frumvarp fjár- 
laganefndarinnar að öllu leyl.i miklu botra 
en þetta breytingaratkvæði, og óska, að frum- 
varpið verði samþykkt,, óbreytt.

H a lh ló r  K r .  I'riflriknson : Jeg er sann-
færður um, að það veldur engum misskiln- 
irigi þótt, pottmálið vanti, það er eigi al- 
mennt, að fiytja í pottflöskum, heldur annað-
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hvort í stærri eða minni ílátum. Viðvíkj- 
andi breytingaratkvæði mínu, að eigi skuli 
greiða toll af þeim vínanda, sem hafður er 
til lyfja, var það ætlun mín, að það væri 
eigi tilgangur deildarinnar, að þessi lög yrðu 
til þess, að lyf yrðu dýrari. En ef greiða 
skal 60 aura af hverjum potti, þá gjörir sá 
tollur lyfin dýrari, því að vínandi er hafður 
í mörgum lyfjum. Kriiger Jyfsali hefur 
sagt mjer, að í mörgum lyfjum væri 16% 
af vínanda; þau hljóta því að verða dýrari 
en svo, að lyfsalar geti haft sitt upp úr þeim; 
almenningur vill liafa þau sem ódýrust, og 
jeg sje enga ástæðu til að gjöra sjúkling- 
um þau eigi sem ódýrust. Ef þessi tollur 
kemst á, verða lyfsalar að fá breytt lyf- 
salaskránni, fyr hafa þeir ekki leyfi til að 
setja upp, því að ekki er að gjöra ráð fyr- 
ir, að þeir brjóti nein lög; það er auðvit- 
að, að þeir fá skránni breytt, og þá verða 
lyfin líka dýrari, en mjer finnst sanngjarnt, 
að þeir hafi ekki meiri útgjöld en nauðsyn 
krefur, og því síður, að almenningur þurfi 
að kaupa þau dýrari en þörf gjörist. Að 
öðru leyti er mjer þetta ekkert kappsmál.

F r a m s ö g u m a ð n r ( G r .  Th.)\  Jegernú kominn 
i skilning um, hver vínföng þingmaður Ár- 
nessýslu meinar með orðunum : «öll önnur
vínföng", En þar sem hann í 2. tölulið 
breytingaratkvæðisins er búinn að tala um 
alla áfenga drykki, þá getur ekki komið 
undir 4. tölulið annað en «cider». En í lög- 
um, sem ákveða toll af áfengum drykkjum, 
sjer þingmaðurinn, að eigi er sanngjarnt 
að ko‘ma með óáfenga drykki. fessu 
þyrfti þingmaðurinn að víkja við við 2. 
umræðu. Hann talaði um, að lögin væru 
ógreinileg með tilliti til ilátanna, en jeg skal 
geta þess, að þau orð, sem lúta að ílátun- 
um, eru tekin upp úr eldri lögum og hafa 
aldrei, að því er jeg veit, valdið misskiln- 
ingi, og tekjur landssjóðsins hafa aldrei 
rýrnað við það. Jeg verð því að efast um, 
að það sje nokkuð hentugra, að taka þann 
part breytingaratkvæðisins.

J>á kem jeg til I. töluliðs, þar vill hann 
byggja þeirri grein út, sem á að ráða bót

á þeim djöfnuði, sem kaupmenn optsinnis 
hafa kvartað um, að þá er þeir koma með 
mikið af víni, þá verða þeir að greiða toll 
fyrir fram í peningum af því, sem þeir ef 
til vill fá eigi selt á 1 eða 2 árum, þar 
sem þeir í öðrum löndum mega greiða 
gjald þetta eptir hendinni. Hjer er reynd- 
ar ekki «Creditoplag» eins og í Danmörku, 
til að gjöra kaup hægri, en hægra er að 
borga með ávísunum, en með peningum 
allt út í hönd, sjálfsagt er að verzlunar- 
húsið sje áreiðanlegt; jeg verð því að álíta, 
að þessi grein sje góð rjettarbót. í  III. tölu- 
lið breytir hann 2. gr. í lögum 11. febrúar
1876, sú breyting hans kemur ekki voru 
frumvarpi við, vjer breyttum að eins með 
því 1. grein tjeðra laga, en ekki lleiri 
greinum.

f í e n e d ih t  S ve in sso n  : Jeg held máli þessu, 
eins og jeg sagði, ekki til kapps; jeg gjörði 
breytingaratkvæði þetta af því, að mjer þóttu 
lögin ekki lík því að vera nógu ljós, og til 
þess að deildin gæti valið eða hafnað milli 
hins betra og hius verra. Jeg sje enga á- 
stæðu til þess að þingið vægi til með það að 
tollskrárnar sjeu sem bezt úr garði gjörðar. 
Viðvíkjandi 2. grein er jeg fús á að ráðfæra 
mig við varaforseta. Með «ví xl b r j e f um» 
veit jeg ekki, hvað Qárlaganefndin meinar, jeg 
hef ávallt álitið, að ávísun frá íslenzkum 
verzlunarstjórum, það væri sama sem vexel 
í Danmörku, og sú setning hefur jafnan gilt 
í «theori» og «praxi», en mjer er óljóst, hvort 
víxlbrjef í eiginlegum skilningi hafa gildi 
á íslandi, en hitt veit jeg, að ávísanir 
hafa fullkomið gildi. Og má jeg spyrja? 
getur maður talað um vexel, án þess að ’fara 
út í löggjöfina um stimplaðan pappír, sem 
ekki er gild á íslandi? í  frumvarpinu 
stendur: «upp á það verzlunarhús, sem reikn- 
ingshaldari tekur gilt», þetta er annað hvort 
nýmæli, eða þá þýðingarlaus ákvörðun. 
Reglan er að reikningshaldari má ekki taka 
gilda ávísun nema upp á áreiðanleg verzl- 
unarhús, en það er ekki nefnt hjer. Sje 
meiningin með þessari ákvörðun sú, að hagga 
tryggingu landssjóðsins, er hún óhafandi,
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sje liún það ekki, er hún þýðingnrlaus, nema 
ef vera skyldi til þess, að enginn sýslumaður 
tekur framar nokkra ávísun eða vexel gildan, 
því sýslumenn eru þá eigi skyldir til að vera 
ábyrgðarmenn kaupmanna fyrir tollgreiðsl- 
unni.

F r a m s ö g u m a ð u r  (G r ím u r  T h o m a en ): 
Eptir lðgunum álít jeg ekki rjett að taka 
ávísan, sem góða og gilda borgun, en álít 
það, sem nýmæli, en get ekki láð hinum 
háttvirta landshöfðingja, þó hann hafi látið 
það viðgangast, því það er mannúðlegt, en 
eptir lögunum virðist mjer að eins megi 
greiða í peningum. Við III. gr. vildi jeg 
helzt enga breyting að efninu til, en skal 
vera manna fúsastur að taka breytingum á 
orðfærinu. Að öðru leyti vævi fróðlegt að 
hevra, livað verzlunarfróðir menn dæma um 
þett-a mál.

L a n d sh ö fð in g i :  Hinn háttvirti vara- 
forseti hefur aldrei nema svo rjett að mæla 
í því, er hann sagði, að það væri ekki bein- 
línis ákveðið i lögunum, að tollgjaldið megi 
borga með ávísunum. fa ð  er satt, sem 
hjer hefur kornið fram í þessu máli, að liart 
væri að leggja toll á vínanda þann, sein 
lyfsalar brúka, þar sem lyfsalinn á hinn 
bóginn er lögbundinn með verð á sínum 
vörum, (Medicinaltaxt), en samt virðist mjer 
að slík undanþága ætti að vera bundin 
því beinlínis skilyrdi, að vínandinn væri 
brúkaður til meðala e i n g ö n g u og 
virðist mjer þetta mætti nægja, þar sem 
læknar eru skyldir til að kaupa lyf sín hjá 
lyfjasölumanninum.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n , paö er mikill 
hagur fyrir kaupmenn, að þeir mega greiða 
tollinn með ávísan, í staðinn fyrir að senda 
peninga, og borga af þeim ábyrgðargjald, 
og rentur, en landssjóðnum mcð öllu skað- 
laust, því peningarnir koma til hans jafn- 
snenima með þessura hætti; en þessi hagn- 
aður kaupmanna getur aptur, þeim að skað- 
lausu, komið landsmönnum til góðs í væg- 
ara verði á vörunum.

Áður en jeg get fallizt á það, sem liinn 
heiðraði þingmaður Eeykvíkinga og lands-

höfðingi sögðu, þækti mjer fróðlegt að fá 
að heyra verð það á vínandanum, sem lyf- 
salar hafa leyfi til að selja eptir. Eptir því 
sem jeg bezt veit, mun það verð geta verið 
fleira en eins konar, eptir því hvort þeir 
selja í stórum eða Iitlurn mæli; geti nú 
Iyfsalar liaft allt að 5 krónum upp úr 
hveijum potti, sem þeir kaupa fyrir 60 a. 
þá er ekki ástæða til að losa þá við tollinn, 
og vildi jeg því fyrst fá að sjá »Medicinal- 
taxtann», áður en jeg fellst á þetta breyt- 
ingaratkvæði.

H a l l d ó r  K r .  F riðriksson:  J'essi vínandi, seni 
lyfsalar venjulegast hafa til lyfja,er »spiritus 
rectiflcatus, og er miklu dýrri en sá vín- 
andi, sem kaupmenn fiytja, enda er svo dýr, 
að lyfsalar gjöra ekki betur en hafa sitt 
upp úr honum, er þeir skulu selja hann
eptir taxtanum. Jeg er samdóroa hinum 
háttvirta landshöfðingja í því, að sjá sem 
bezt um, að auðið er, að lyfsalar fái eigi
tollfrelsi á öðrum vínanda en þeim, sem þeir 
liafa til lyfja, og ef til vill mætti banna 
lyfsölum að selja hann öðrum. Að öðra 
leyti skal jeg ekki ncita, að mjer virðist það 
fremur hart fyrir lækna, að þurfa en d i -  
l e g a  að kaupa lyf sín lijá lyfsölum, enda
cfast jeg um, að þvi alstaðar sje fylgt.

V a r a f o r s e t i  (G r i m u r  T h o m s e n ) ’. Mjer 
skilst ekki betur, en að hinn háttvirti þing- 
maður, er nú síðast talaði, væti fús á að 
taka aptur breytingaruppástungu sína, og 
þess vildi jeg óska, því mjer virðist hún
næsta viðsjál. Væri allur sá spíritus, sem 
lyfsalar brúka,  a l v e g  undan þeginn tolli, 
gæti það mimað landssjóðinn miklu. Jeg 
vona því, að hann vilji breyta uppástungu
sinni, því meining hans mun varla hafa
önnur verið en sú, að vilja frýjast við hinn 
hærri toll, sem stungið hefur verið upp á, 
og mætti það vel gjöra áður málið kæmi
til 3. umræðu, en ætti breytingaratkvæðið 
að berast upp eins og það nú liggur fyrir, 
álít jeg næstum því n a u ð s y n l e g t  að það 
yrði fellt.

F o rse i i  loitaði þá atkvæða, og fjellu þau 
þannig:
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Breytingaratkvæði 1. þingmanns Árnes- 
inga (I 124),

I. L —2. voru felldir með 18 atkv.
gegn 2.

I. 3. felldúr með 17 atkv. gegn 4, 
að viðhöfðu nafnakalli, þann- 
ig að

»já« sögðu:
Benedikt Sveinsson,
Friðrik Stefánsson,
Páll Pálsson, prestur, 
J>orsteinn Jdnsson.

»Nei« sögðu:
Grífflur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Amljótur Olafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson, 
Guðmuhdur Einarsson, 
Guðmundur Olafsson, 
Halldór Friðriksson. 
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen.
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson, 
f>órður þórðarson,
|>orlákur Guðfflundsson.

I. 4. felldur með 14 atkv. gegn 3.
Við þessa atkvæðagréiðsld í 
sambandi við atkvæðagreiðsl- 
una um frumvarpið sjálft 
vorn hin atriðin í nefndu 
breytingaratkvæði álitin sjálf- 
fallin.

Breytingaratkvæði þingmanns Eeykvík-
inga (I 129) var fellt með 16 atkv. 
gegn 3.

Eptir það var frumvarpsins
1. grein samþykkt með 19 atkv.
2. --------------------------  14 —
3. — ------------ — 20 —
4. — ---------------------  — 20 —

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu
og málinu vísað til 3. umræðu í einu hljóði.

f>r i ð j a  u m r æ ð a  ( neðri deild, á 16< 
fundi. 19. júlí.

Breytingartillaga I 144.
Fmm^ögumnður (Grímur Thomsen'): Ept“  

!ir breytingaratkvaði því, sém hjer er fram" 
komið við 1. grein, yrðu lyfsalar öllum tolli 
undan þegnir, og væri þetta rjett, ef þeir 
biðu halla i atvinnu sinni vegnái tottsins, en 
því er ekki svo varið. Taxtinn frá 1* jöM 
1878 sýnir, að kostum þeirra er ekki þröngv- 
að; t. a. m. af ulcohof-spiritvs mega þeir 
selja 50 grömm á 45 aura, óg verður þá 
potturinn á 7 kr. 56 a., og þar að suki Aega 
þeir taka 10 af hutidraði fram yfir það, sen» 
er í Danmörku. Af spiritus concentrútixi 
selja þeir 50 grömm á 23 aura, pottinn- 
þannig á 3 kr. 86 a. Veikari spíritus selja' 
þeir frá 18— 12 aurum hver 50grömm, sem 
gjörir um 3 kr. pottinn, og finnst injer ekki 
ástæða til að ívilna þeim m öm m fB, sem gef- 
ið er leyfi til að selja eiiis dýrum' dómum 
og lyfsölum, sjer í lagi þegar þéir selja í 
dropum, og losa þá undan öllum tolli; en 
hitt væii má ske áhorfsmál aft láta þá gjalda 
hinn lægri toll.

Halldór Kr. FriðriksSön: Mjéí vilðist
eðlilegast að landsbúar fái lyf þau, er þeir 
þarfnast í veikindum sínöin, vlÖ svo lágu 
verði sem auðið er, en það er {h5 auðsætt, 
að þvt dýrari sem vinandinn verður, því 
dýrari hljóta lyfin að verða, s£t» hann er 
hafður í. Vínandi sá, sem lækfiar og lyf- 
salar hafa til lyfja, er og aalc þess miklu 
dýrari en sá, sem kaupmenn séíj£ Mín 
tilætlun var engan veginn sú, að‘ vílna lyf- 
sölunum i, beldur landsmðntiúm sjáífum, sem 
á lyfjunum þyrftu að b&lda.

Framsögumnbur (Gf. Th.): paf Sétn það er 
brúkað fyrir ástæðu til að af tíema- toHrni1!, a8 
verð lyQanna möndi lsekkat við þ»ð, þá er 
jeg nú reyndar hrædduf h(b að táxtirtn gSttflí 
mundi fá að standa óhaggaður eptir sem 
áður, og að lyfsalar selji eptir taxtaeutó, en 
ekki eptir því, hvað kaupanda er til

HttUdúr Kr. Friðrik*&on: Jég þótiist
hafa tekið það full skýrt fram, að þáð- váf 
Jandsbúum sjálfum, en ekki lyfsðlunutt), stem
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jeg vildi ívilna, með þessari ívilnun um toll- 
inn, því að verð lyflanna hlýtur að hækka 
við tollálöguna, rneð því að lyfsalar munu 
fá því fram gengt, að mega selja lyfin þeim 
mun dýrari en áður, sem tollinum nemur.

Framsögum. (Gr. Th.): Mjer virðist þetta 
samt viðsjált ekki sízt vegna smáskamtalækn- 
anna, sem gjöra má ráð fyrir að fjölgi, og gætu 
þá býsna margir orðið undan þegnir gjaldi 
þessu, og þó lyfin hafi verið full dýr áður, 
virðist mjer litlu skipta þó þau hækkuðu Iítið 
eitt í verði fyrir toll þennan.

Forsetí leitaði þá atkvæða, og var breyt- 
ingaratkvæði 6. þingmanna við frumvarpið 
fellt með 11 atkvæðum gegn 8, að viðhöfðu 
nafnakalli sakir óglöggrar atkvæðagreiðslu, 
og sögðu

J á :
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Guðmundur Olafsson,
Halldór Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson (prestur),
Snorri Pálsson, 
forlákur Guðmundsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Fiiðrik Stefánsson,
Páll Pálsson (bóndi),
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórður fórðarson, 
forsteinn Jónsson, 

og frumvarpið síðan óbreytt samþykkt með 
17 atkvæðum. Kvað forseti það nú mundu 
afgreitt til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 19. 
fundi, 23. júh'.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 1 
við 3. umræðu í neðri deild, (sjá I 157) I 1

Bergur Thorberg lagði það til, að mál- í

. inu væri vísað til nefndar þeirrar, er sett 
l hafði verið í málið um frumvarp til laga 
i um breyting á eldri lögum um siglingar og 
, verzlun á íslandi.

Var það samþykkt með 6 atkvæðum.
i

F r a m h a l d l .  u m r æ ð u  í efri deild, 
i á 30. fundi, 7. ágúst. 
i Nefndarálit: I 266—268. 
t F r a m s ö g u m a ð u r  ( A rn i  Thors te inson)
i kvaðst skyldi leyfa sjer að geta þess, að sjer 

fyndist eigi ástæða til að ræða frumvörpin 
að þessu sinni; þau væru flókin, og menn 
mættu ekki fava út í liinar einstöku greinir 
eða atriði. Hann ætlaði sjer því eigi að tala 
í þessu máli nje hinu næsta, nema ef ræður 
annara þingmanna gæfu sjerstakt tilefni til 
þess.

Fleiri tóku eigi til máls, og var málinu 
þá skotið til 2. umræðu með 9 atkvæðum.

Ö n n u r u m r æ ð a í efri deild á 33. 
fundi, 11. ágúst.

L a n d s h ö f ð in g i  kvaðst vera hinni heiðr- 
uðu nefnd samdóma um það, að nauðsynlegt 
sje, ef lestagjaldið verði af numið fyrir fullt 
og allt, að hækka tollinn á áfengum drykkj- 
um með 50°/o, minna má það í því tilfelli 
eigi veru, enda er jeg fyrir m itt leyti hrædd- 
ur um, að með þessari hækkun verði ekki 
útveguð landssjóðnum nægileg uppbót fyrir 
lestagjaldið, jeg vona, að hækkunin muni leiða 
til þess, að færa nautn landsmanna á áfengum 
drykkjum niðnr, og þetta mun vissulega vera 
hin æskilegasta afleiðing þessarar hækkunar. 
Hann sagðist og vera nefndinni samdóma um 
það, að æskilegt yæri að breyta 2. gr. frum- 
varpsins að svo miklu leyti að þar er við 
haft orðið «víxlbrjef'), þar sem, eptir því 
sem hagar til hjer á landi, óhagfellt væri að 
nota víxla í rjettum skilningi þessa orðs. 
En það hefur líklega ekki verið tilgangur 
neðri deildarinnar að innleiða víxla í þess- 
um skilningi, heldur hefur hún að mínu á- 
liti við haft orðið í sama skilningi og «á- 
vísunn, og mjer virðist í sjálfu sjer æskilegt 
að löghelga (legalisere) þá venju, sem við
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gengizt hefur með tilliti til borgunar á to]l- 
gjaldinu og öðrum tekjum landssjóðsins, og 
mun þetta í raun og veru vera gjaldendum 
og landssjóðnum og gjaldheimtumönnum 
hans í hag, þar sem hjer við mun sparast 
flutningskostnaðurinn á peningunum. En 
það segir sig sjálft, að gjaldheimtumaðurinn 
á að hafa alla ábyrgð á ávísun þeirri, er 
hann tekur gilda, eins og líka hingað til 
hefur verið skipað fyrir í umburðarbrjefum 
þeim, sem hafa leyft borgun á þessum gjöld- 
um með «Sigt» ávísunum. Jeg skal þess 
vegna skjóta því til hinnar heiðruðu nefnd- 
ar, hvort hún ekki finni ástæðu til að taka 
aptur uppástunguna um að 2. gr. falli burt, 
en við 3. umræðu breyta þessari grein á þá 
leið, sem jeg hef leyft mjer að benda að.

F r a m s ö g u m u ð u r  (Á. Th.)  kvaðst vera 
hinum háttvirta landshöfðingja þakklátur 
fyrir undirtektir hans í málinu; hann hefði þó 
verið á móti því, að 2. gr. falli burtu; að 
gefa reikningshaldara leyfi til að taka ávís- 
anir áleit nefndin eigi rjett að ákveða, það 
yrði að vera sök milli hans og greiðandans, 
en hann kvaðst þó vilja bera sig saman við 
meðnefndarmenn sína, hvort þeir vildu taka 
upp slíka ákvörðun. Hann hefði veriðlands- 
höfðingjanum enn þakklátari, ef hann hefði 
skýrt frá því, hvort stjórnin, um leið og 
tollurinn væri hækkaður, mundi vilja gjöra 
mönnum hægra fyrir með greiðslu tollsins. 
Eins og nú hagaði til, væru þetta opt mikil 
fjáiútlát fyrir kaupmenn, þar sem tollinn 
yrði að greiða strax, þegar skipið væri komið 
á höfn, og væri því æskilegt, að því fyrir- 
komulagi yrði sem fyrst breytt. Hvað snerti 
breyting nefndarinnar við 3. grein, þá væri 
það að eins orðabreyting.

L a tu h h ö fð in g i  sagðist vilja bæta því 
við, að 2. gr. frumvarpsins hefði verið tek- 
in inn samkvæmt aðfinningum þeim, sem 
yfirskoðendur landsreikninganna hafa tekið 
fram með tilliti til tollgjaldsins. Hvað það 
snerti að koma »Creditoplag« á, þá kvaðst 
hann skyldi hugleiða það nákvæmar.

E i r i k u r  K ú l d  sagðist liafa lesið uppá- 
stungu um það, að því væri ljett af að

: greiða gjaldið, áður en vörurnar væru seld- 
ar, og vildi hann þakka hinum hæstvirta 
landshöfðingja fyrir hinar góðu undirtektir 
hans í þetta, og kvaðst treysta því, að 
stjórnin mundi bráðum gjöra gangskör að 
því, að kaupmönnum yrði gjörður greiðari 
vegur að því, er snerti greiðslu gjaldsins. 
Hann kvaðst ímynda sjer, að það mundu
verða litlar torfærur á þessu, og kaup-
mönnum væri þetta sá hagnaðarauki, að 
þeir mundu vilja leggja nokkuð fram.

Stefán Ehíkison sagðist kunna nefnd- 
inni þakkir fyrir það, að hún færi í sömu 
stefnu sem frumvarpið, sem vildi takmarka 
kaup áfengra drykkja. f>að mætti að vísu
segja, að þetta kæmi í bága við mál það,
er verið hefði til umræðu í dag, þegar í 
raun og veru ætti að ná upp með auknum 
brennivínstolli lestagjaldinu. En eitt vildi 
hann benda deildinni á, að ef borga mætti 
með ávísunum, þá mætti að líkindum gjöra 
ráð fyrir, að fiutt yrði enn meir inn í 
landið af þessari ónýtu vöru. En hann 
vildi lielzt, að lítið eða ekkert væri inn flutt, 
því þá yrðu menn ekki tcygðir á vínfanga 
kaupum, og því væri hann samþykkur 
nefndinni, að leyfa ekki ávísun eða víxl- 
brjef; en hann sagðist vona, að landar 
vorir mundu nú smámsaman sjá að sjer, 
og láta af þessum óþarfa kaupum, og að 
þeir brúkuðu skynsemina til rjettrar yfir- 
vegunar, með því að sóa ekki út fje sínu 
með því að kaupa þennan dýra óþarfa.

Á sge ir  E i n a r s s o n  sagði, að hefði ekki 
hinn hæstvirti landshöfðingi gjört þær at- 
hugasemdir, sem hann hefði gjört, og tek- 
ið það fram, sem hann hefði tekið fram, 
þá hefði hann verið búinn að hugsa sjer 
breytingaratkvæði við 2. gr. Hann kvaðst
játa það fúslega, að það væri mjög örðugt 
og óhentugt fyrir kaupmenn að þurfa að 
greiða gjaldið strax; en sjer virtist, að þeir 
gætu fengið gjaldfrest, þó þeir gætu ekki 
fengið peninga. En verzlunartímann hjer 
gætu þeir máske fengið þá fljótar með póst- 
skipunum síðar; en að borga þannig áður 
en varan væri seld, væri illt og í sjálfu sjer
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mjög tíeðlilegt, og það væri skylda þingsins 
»ð gjöra það, sem í þeirra valdi stæði til 
að hæta úr þessu, því það ætti eins að greiða 
hag kaupmanna sem annara lanðsmanna.

bezt sýndist sjer, að þeir mættu borga 
pieira eða jninna af tollinum með ávísunum, 
ef þvj yrði komið við, fyrst ekki hefði þótt 
(jltæki)egt að við hafa víxlbrjefin.

Síðan var gengið til atkvæða, og fjellu 
þ#u þannig:

1. gr. samþykkt með samhljóða at- 
kvæðwin.

2. gr. felld með 10 atkvæðum.
3. gr. með breytingum nefndarinnar sam- 

þykkt með samhljóða atkvæðum.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt og 

málinu vísað til 3. umræðumeð öllum sam- 
hljóða atkvæðum.

J>>• i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 35. 
fundi, 13. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
vjð 2. umræðu, sjá I 352—53.

JJreytingartillaga: I 353.
Frqmsögumaður (Árni Thorsteinsson) 

sagði, að að eins eitt breytingaratkvæði væri 
kopjjð í máli þessu, og væri það frá knds- 
höfðingjanum, og vildi hann fyrir hönd 
nefndarinnar lýsa yfir því, að hún aðhylltist 
það, og sagði bann, að það hefði eigi verið 
meining nefndarinnar að raska eldri ákvörð- 
iMiupi um slíkar ávísanir, sem hefðu verið 
sök á milli reikningshaldaranna og þeirra, 
sem áttq frá þeim að taka við gjaldinu, en 
fyrst nú stjórnin dskaði þess, þá hefði nefnd-
io ekk?rt á mdti, að það væri gjört að lög- 
upi, aem áður hefði verið venja.

l.anfohöfðingi kvaðst veranefndinni þakk- 
látnr (yrir undirtektir hennar undir breyt- 
iijg aína. Hann vildi geta þess, að at- 
h,\igaseipdir yfirskoðunarmanna landsreikn- 
inganpa hefðu við 2. umræðu máls þessa í 
neðri deildinni gefið tilefni til þess, að hann 
hefði tekið sjer þetta breytingaratkvæði til 
þess að legalisera þessa venju; og vonaði 
hann að deildin mundi samþykkja breyting 
þessa með atkvæðum sínum,

Forseti bar því næst undir atkvæði breyt- 
ingaruppástungu landshöfðingjans og var 
hún samþykkt með 10 atkvæðum.

Síðan ljet hann ganga til atkvæða um 
frumvarpið i heild sinni, og var það sam- 
þykkt með 10 atkvæðum; og síðan endur- 
sent neðri deild.

E i n  u m r æ ð a í  neðri deild, á 44. 
fundi, 16. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 369—70, 

s a m þ y k k t  
umræðulaust í einu hljóði, og síðan sent 
landshöfðingja sem l ö g  f r á a l þ i n g i .

XVII. GUFUSKIPSFEEÐIR.

Uppástunga til þingsályktunar um fyrir- 
komulag á gufuskipsferðum umhverfir strend- 
ur landsins. Frá fjárlaganefndinni.

Nefndarálit með ferðaáætlunum, sjá I 
3 0 6 -3 1 4 .

Uppástungan I 367.

F y r r i  u m r æ ð a  í neðri deild, á 46. 
fundi, 18. ágúst.

L a n d s h ö f ð i n g i n n : Jeg verð að vera 
nefndarálitinu samdóma um það, að æski- 
legt sje að breyta fyrirkomulaginu á gufu- 
skipsferðunum og koma á betra sambandi 
milli strandsiglinganna og gufuskipsferðanna 
milli íslands og Danmerkur, en það sem 
verið hefur, og jeg skal fúslega styðja að 
því að svo verði; en jeg skal taka það fram, 
að það er mjer kunnugt, meðal annars af 
því, að jeg áður hef reynt til þess, að þetta 
er mörgum örðugleikum bundið. f>eir eru 
að mestu leyti fólgnir í því, að strandsigl- 
ingarnar einmitt eptir tillögum alþingis eru 
settar í samband við póstferðir þær milli 
Danmerkur og íslands, er samkvæml 6 gr. 
laganna 2. janúar 1871 greiðast úr ríkis- 
sjdðnum. Samkvæmt tillögum alþingis 1875 
veitti ríkisdagurinn tillag, sem nemur helm- 
ingi kostnaðarins til strandsiglinganna í sam-
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bandi við pdstferðirnar milli Danmerkur og 
íslands, og þannig er eptir tilefni því, sem 
þingið sjálft hefur gefið, fyrirkomulagið á 
þessum gufuskipsferðum falið hinni dönsku 
póststjórn á hendur. f>að verður þess vegna 
að semja við hana, þegar ræðir um að 
breyta fyrirkomulagi því, er hingað til hefur 
verið á þessum póstferðum, ogjeg skal fyrir 
mitt leyti gjöra það, sem í mínu valdi 
stendur, til þess að ná samkomulagi þvi, er 
ræðir um í þessu tilliti, og einnig er það 
þingmönnum kunnugt, að ráðgjafinn hefur 
mælt sterklega með aðaluppástungu þingsins
1877, viðvíkjandi þessu fyrirkomulagi.

Hvað viðvíkur ferðaáætlunum þeim, 
sem nefndarálitið hefur inni að halda, skal 
jeg geta þess, að mjer virðisl Nr. 1 í alla 
staði hagfeldari, og að meiri líkindi sjeu til 
þess, að póststjórnin danska samþykki hana, 
sjer í lagi, ef svo stendur á, eins og þing- 
maður Suðurmúlasýslu skýrði frá við 3. 
umræðu í fjárlagamálinu, að von sje á, að 
hið sameinaða gufuskipsfjelag gangi að 
þeirri breytingu á ferðum þeim, er samið er 
um við það, er þessi átetlun er byggð á; en 
þessu neitaði fjelagið — eins og sjá má 
af brjefi innanríkisstjórnarherrans frá 21. 
febr. 1878. er prentað hefur verið í st.tíð. 
B. bls. 42—45 —, og þessvegna var þá ekki 
mögulegt, að fá framgengt ferðaáætlun þeirri, 
er hjer ræðir um, jafnvel þó póststjórnin til 
þess að verða að óskum alþingis hefði viljað 
vinna það til, að sjá burt frá þeim óhag- 
ræðum, er kynnu að leiða af því, að hafís- 
inn á stundum kynni að tálrna hinum reglu- 
legu póstferðum milli íslands og Danmerk- 
ur og annara landa.

Að mínu áliti er það verulegur kost- 
ur þess fyrirkomulags, sem nú er, auk þess 
að ísland einungis borgar helming kostnað- 
arins á strandsiglingunum — að hin danska 
póststjórn hefur alla ábyrgð af þeim. Til- 
boð það, sem kvað vera komið frá einum 
skozkum kaupmanni, hefur ekki verið til- 
kynnt mjer, nje — að svo miklu leyti mjer 
er kunnugt, ráðgjafanum fyrir ísland; jeg 
þekki það að eins af sögusögn manna, og af

blöðunum og nú af nefndarálitinu, en jeg 
hef ekki sjeð neitt um það, hvaða trygging 
er ætlast til að gefa fyrir skuldbindingum 
þeim, er hlutaðeigandi á að takast á hend- 
ur; — á meðan full trygging ekki verður 
sett, álít jeg tilboðið þegar af þeirri ástæðu 
alveg óaðgengilegt.

Jeg skal þess vegna leyfa mjer, að skjóta 
því til nefndarinnar, hvort hún ekki finnur 
ástæðu til við seinni umræðu þessa máls, 
að taka 3. tölulið uppástungunnar aptur, og 
að orða þingsályktunina nokkuð öðruvísi 
samkvæmt þessu, ef til vill þannig, að vara- 
uppástungunni verði sleppt, og öll áherzlan 
sje lögð á það, að stjórnin hlutist til um 
með samkomulagi við hina dönsku póststjórn 
að fá aðalferðaáætluninni Nr. 1 framgengt.

F r a m s ö g u m a ð n r  (T r y g g v i  G u n n a r s s o n ): 
pað gladdi mig og sjálfsagt alla meðnefnd- 
armenn mína að heyra, að landshöfðingi tók 
svo vel í þetta mál, og álelt eins og nefnd- 
in, að ferðaáætlunin Nr. 1 væri hin bezta; 
slíkt hið sama vona jeg að verði almenn 
skoðun, bæði hjer í deildinni og út um land- 
ið, og sleppi jeg því umtali um hana. En þá 
kemur til álita, hvort það sje ráðlegt, að 
samþvkkja að eins þessa 1. áætlun, en fella 
hinar báðar. Nefndin þorði ekki að fara 
fram á það, en þó hún hafi lagt fram 3 
áætlanir, til þess deildin hefði nokkuð að 
velja á milli, þá vill hún eigi ráða til, að 
þingið sendi frá sjer fieiri en 2. Nefndin 
vill enga af þessum áætlunum taka aptur, 
heldur láta það á deildarinnar valdi að velja 
um þessar áætlanir. Mjer finnst því heppi- 
legast, að umræðurnar hneigðust í þá átt, 
hvort fella skuli Nr. 2 eða Nr. 3. Eitt af 
því, sem talar með Nr. 2 er það, að ferðir 
aðalpóstskipsins, merkt A, verða 8 í stað þess 
þær nú eru 7 ; skipið fer hálfum mánuði 
fyr af stað frá Kaupmannahöfn og hraðara 
yíir sumartímann heldur en hingað til hefur 
átt sjer stað. Skipið B fer 4 ferðir kring- 
um strendur landsins og eina ferð til Eng- 
lands — verða þannig 9 ferðir milli landa. 
Eptir áætluninni Nr. 3 verða ferðir aðal- 
póstskipsins 7, eins og þær eru n ú , en
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strandsiglingaskipið fer 4 ferðir kringum 
landið, og 3 ferðir til Englands, verða þann- 
ig 10 ferðir milli landa; auk þriggja ferða 
með lifandi fje og hesta, sem landsmenn 
hafa lagt áherzlu á, og jeg álít mjög nauðsyn- 
legt að ferðum verði svo hagað, að stutt 
verði að útflutningum á lifandi fje. Ef Nr.
2 verður fylgt, þá verða bæði skipin í eins 
manns hendi, en eptir Nr. 1 og 3 geta 
tveir menn haft sitt skipið hvor, og getur 
með því móti komið fram keppni með dýr- 
leika á flutningi farþega og varanna, samt 
meðferð á þeim, sem er ætíð nauðsynlegt. 
Jeg heyri að landshöfðingjanum er mikið á 
móti skapi að Nr. 3 sje samþykkt, en jeg 
vil spyrja hann, hvort landsstjórninni mundi 
eigi veita liægra að fá póststjórnina til að 
ganga að áætluninni Nr. 1, ef hún sjer, að 
annars mun farið til útlendinga, og þeir 
fengnir til að taka að sjer fe-rðirnar, þvíjeg 
álít að henni muni þykja það verra, þó ald- 
rei væri fyrir aðra orsök en þá, að hún á- 
lítur landinu það óhentugra, samkvæmt 
skoðun landshöfðingjans. Enn fremur vil 
jeg skjóta því til lardshöfðingja, hvort hann 
álítur nauðsynlegt að taka það inn á þings- 
ályktunina til næstu umræðu, hvað skipið 
skuli vera stórt, livað mörg rúm handa far- 
þegum, og að þeir sjeu ekki skyldir til að 
kaupa fæði, samt og aðrar ákvarðanir, sem 
nefndin hefur látið sjer nægja að drepa á í 
nefndarálitinu; eða hvort það muni ekki 
nægja, að þetta atriði komi fram að eins í 
umræðunum, til þess að stjórnin hafi hugfast 
að setja þessi atriði í samninginn.

T .a n d sh ö fð in g i : Jeg vil leyfa mjer að
leiða athygli framsögumanns að því, að þeir 
kostir, er hann tahli við Nr. 2, sem sje að 
póstfevðimar milli Kaupmannahafnar og 
Keykjavíkur verði 8, en ferðirnar umhverfls 
strendur landsins 4, — þó þetta einnig að 
minni skoðun sje Islandi í hag — þá eru 
einmitt þessir kostir annmarkar, þegar kem- 
ur til að semja, af því að póstferðirnar milli 
íslands og Danmerkur eru einungis komn- 
ar undir ákvörðun póststjórnarinnar dönsku 
samkv. 6. gr. laganna 2. jan. 1871, og af

því strandsiglingarnar samkvæmt ályktun 
þingsins 1875 eru settar í samband við 
þessar póstferðir. Hvað snertir þá spurn- 
ing framsögumanns, hvort hægra sje að 
semja við póststjórnina, ef áætluninni Nr. 3 
er haldið, þá vil jeg benda til þess, sem 
jeg áðan sagði, að jeg álít hægra að semja 
við póststjórnina, ef þessi töluliður er felld- 
ur, því að harin getur ekki skilizt öðruvísi 
en sem hótun; og póststjórnin mun eflaust 
svara honum svo, ef íslendingar ekki vilja 
hafa þessar strandsiglingar, þá gjöri þeir svo 
vel, þá erum vjer lausir við tillagið til þeirra. 
Ef þetta verða úrslitin, þá verður landstjórn- 
in að semja við þennan skozka kaupmann 
eða einhvern annan um, að taka að sjer 
þessar ferðir, en jeg álít tilboð það, sem 
liggur fyrir, mjög ófullkomið, með því ekki 
er tekin fram nein nægileg skuldbinding frá 
hans hálfu, til þess að ferðirnar verði tryggi- 
legar. fað  er verulegur aðalkostur við fyr- 
irkomulagið sem nú er, að hin danska póst- 
stjórn hefur alla ábyrgðina á forðunum, og 
jeg vil ráða deildinni til, að sjá ekki burt 
frá því, hvað tryggjandi ábyrgð er nauðsyn- 
leg. Jeg vil geta þess út af orðum fram- 
sögumanns, að hvað snertir plássið handa 
farþegum og rúiniri, þá er að mínu áliti 
nægilegt, að á þetta atriði sje minnst í 
nefndarálitinu, og álífc jeg mjer skylt að 
taka þessar bendingar fram, án þess sjer- 
stök ákvörðun um þetta efni, sje tekin inn 
á þingsályktunina.

F r a m s ö g u m a ð u r  (Tr.  G  ): p ó  jeg viti,
að landshöfðinginn vill í þessu máli allt hið 
bezta, þá þori jeg ekki að mæla með því, 
að Nr. 1. verði einungis samþykkt, en hin- 
ar áætlanirnar báðar felldar; því þá liggur 
ekkert fyrir frá þinginu, hvernig l'erðunum 
skuli haga, ef stjórnin ekki fellst á Nr. 1., 
en mjer er gagnkunnug sú mótspyrna, sem 
póststjórnin danska gjörði móti því fyrir- 
komulagi, sem farið er fram á í Nr. 1. 
Tvcir af þeim mönnum, sem ráða þar 
miklu, voru alveg ófáanlegir til að fallast 
á þess konar áætlun, og sögðu, að það 
væri skylda póststjórnarinnar, að sjá um



póstgöngur milli íslands og Danmerkur, en 
póstgöngur kring um landið sjálft kæmu 
henni ekki við. Jeg er þess vegna hrædd- 
ur við, að fella Nr. 3. Landshöfðinginn 
sagði, að það væri óaðgengilegt, að semja 
við Slimon, af því hann vissi ekki til, að 
nein trygging væri fyrir þeim ferðum, en 
jeg tel það sjálfsagt, að landsstjórnin sjái 
um, að viðkomandi maður setji nægilegt 
veð, áður en hún undirskrifar samninginn 
við hann, svo að því leyti sje ekkert í 
hættu. Jeg vil einnig benda á, að nefndin 
ræður til, að semja við R. Slimon eða 
annan, er býður jafngóð kjör, svo hún er 
ekki bundin við neinn vissan mann. Jeg 
tel það víst, að hún semji ekki við annan 
mann en þann, sem getur sett fulltryggj- 
andi veð fyrir því, að áætluninni verði 
fylgt, og samningurinn í alla staði upp- 
fylltur. Landshöfðinginn vildi heldur hafa 
Nr. 2. en Nr. 3., af því hann var hræddur 
um, að tillagið úr ríkissjóðnum fengist 
ekki, ef samið væri við utanríkismann, en 
jeg efast mjög mikið um, að tillagið fáist þó 
Nr. 2. verði fylgt, því að mjer er það kunnugt, 
að póststjórnin álítur sig að eins varða þær 
ferðir, sem eru milli landa, og hefur hingað 
til greitt tillagið til Diönu vegna þeirra 
ferða, er hún fer milli landa, en færi hún 
einungis kringum landið allt sumarið, þá 
tel jeg eins og víst, að póststjórnin vildi 
ekkert greiða til þeirra ferða. En ef landið 
á hvort sem er að bera þær ferðir eitt, þá 
er betra að semja við prívatmenn um ferð- 
irnar, því þá getur þingið eitt kveðið á um 
ferðirnar, og allt það, er að farþegum lýt- 
ur, og þarf eigi að standa í stælum, eða 
undir yfirráðum póststjórnarinnar.

P á ll  P á lsson  bóndi: Nefndin segist
hafa ætlazt svo til í áætluninni Nr. 1., að 
skipið flytti skólapilta, kaupafólk og þing- 
menn fram og aptur, en þegar jeg skoða 
áætlunina, þá er þetta ekki svo, hvað 
kaupafólk snertir. Skipið fer að vísu 2. 
júlí frá Reykjavík, svo að kaupafólk getur 
komizt norður með því, en það hefur ekk- 
ert gagn af því, nema það geti komizt

aptur með skipinu til baka, og þurfi ekki 
að kaupa sjer hesta fyrir norðan. |>etta 
getur það ekki í Húnavatnssýslu, því að 
eptir Nr. 1. kemur skipið ekki við á Húna- 
flóa í septembermánuði, og kaupafólk getur 
ekki einu sinni komið kaupi sínu með því. 
Jeg verð að álíta það mjög áríðandi, að 
kaupafólk geti að minnsta kosti komið 
kaupi sínu með skipinu, og þannig sparað 
sjer, að fá nema 1 hest, og þess vegna 
vil jeg mælast til þess við nefndina, að 
bún bæti því inn í Nr. 1., að skipið verði 
látið koma við á Borðeyri 14. sept., því að 
það hefur nógan tíma til þess, þar sem 
það á að fara 13. sept. frá Sauðárkrók, og 
16. sept. frá ísafirði.

L a n d s h ö f ð in g i n n :  Jeg vil geta þess, að
ef þingsályktunin verður samþykkt, þá verð- 
ur sjálfsagt leitast við að semja fyrst við 
póststjórnina dönsku, en ef ekki heppnast 
að ná samkomulagi við hana um Nr. 1. og 
Nr. 2., þá verður, ef 3. tölulið verður hald- 
ið, að leita samkomulags anna'ðhvort við 
Slimon, eða einhvern annan prívatmann. 
J>á er spurningin um, hvort fengizt getur 
trygging fyrir ferðunum. Vilji þessi maður 
ekki setja neina trygging, hvað á þá að 
gjöra? Landsstjórnin þorir ekki að semja 
við neina, nema hún fái trygging. J>ann- 
ig er þá búið með strandsiglingarnar fyrst 
um sinn, en jeg vil nauðugur vera með í 
því, að fella alveg þessar ferðir burt. fess 
vegna vil jeg benda deildinni á þær afleið- 
ingar, sem geta orðið af því, að samþykkja 
þingsályktunina óbreytta, og bið þá að 
hugsa sig vel um. Jeg fyrir mitt leyti er 
hlynntur þessum ferðum umhverfis landið, 
og því verð jeg að vera þeirrar skoðunar, 
að þó ekki sje öllum óskum fullnægt með 
því fyrirkomulagi, sem nú er, þá er þó 
miklu náð, og ekki eigi að hætta á, að 
missa þær alveg.

Framsögumaður: Jeg vil fyrst svara
þingmanni Húnvetninga nokkrum orðum. 
Eins og jeg sagði við 3. umræðu um fjár- 
lögin, þá vil jeg helzt ekki fara út í neina 
smámuni, svo s^pi hvar skipið á að koma
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við í hvert skipti, því um það verða þing- 
menn aldrei sáttir, hver vill að skipið komi 
sem optast í sitt umdæmi. Nefndin gjörði 
sjer að reglu, að láta ekki skipið koma 
snemma á vorin eða seint á haustin á þær 
hafnir, sem eru hættulegar, og þingmaður- 
inn mun ekki vera búinn að gleyma, hvað 
skeði síðast liðið haust, og hverja afleiðing 
það hafði. í  Húnavatnssýslu eru slæmar 
hafnir; Skagaströnd er ófær höfn, og inn- 
siglingin á Húnaflóa til Borðeyrar er álitin 
mjög varasöm; ef danskur skipstjóri á að 
vcra fyrir strandsiglingaskipinu, er ekki að 
hugsa, að hann fari þar inn í slæmu veðii, 
á meðan að ekki er búið að mæla upp 
Húnaflóa; því hefur verið lofað, en meðan 
það er ekki gjört, þá vil jeg ekki ráða til, 
að skipið komi á Borðeyri. — Landshöfð- 
inginn hjelt að engin trygging gæti fengizt 
fyrir ferðunum, ef samið væri við skozka 
kaupmanninn, en það fæ jeg ekki skilið, að 
hann geti ekki sett nægilegt veð, því hann 
er álitinn flugríkur. fað  þarf heldur ekki 
endilega að vera skozki kaupmaðurinn, sem 
samið er við, eins og jeg áður hef sagt, held- 
ur hver sem vill taka að sjer þessar ferðir. 
Yilji forstjóri hins danska gufuskipafjelags 
taka að sjer þessar ferðir, þá má eins semja 
við hann. Jeg get ekki verið á sama máli 
og landshöfðinginn, að það geti leitt til 
þess, að engar strandsiglingar verði, ef Nr. 3 
verður samþykkt. Jeg er einlægt þakklátur 
hinni dönsku póststjórn, hvernig hún tók í 
þetta mál 1875; hefði hún þá neitað að 
styrkja að þessum ferðum, þá hefðu ferðirn- 
ar ekki komizt í gang, og af því jeg er 
henni þakklátur, þá er auðvitað, að jeg ekki 
fylgi þessu fram af neinum hefndarhug til 
hennar, eða sem hótun, og þar sem mjer 
hefur jafnan verið mjög annt um strand- 
siglingar og barizt fyrir þeim, þá er auðvit- 
að að jeg vil ekki leggja nein þau ráð, sem 
geta leitt til þess, að ferðirnar Ieggist niður. 
Jeg efast heldur ekki um, að landsstjórn- 
inni takist að fá þessum ferðum haldið á- 
fram, og að póststjórnin gangi að því, að 
fylgja Nr. 1 til reynslu í t*ö ár, gjöri hún

það ekki, og Nr. 2 og Nr. 3 verða felldar, 
þá ræður póststjórnin öllu um þessar ferðir, 
og það getur enginn íslenzkur maður verið 
ánægður með, fyrst landið leggur til helm- 
inga Qe til þessara ferða.

Landshöfðinginn: Jeg vil geta þess út
af fyrirspurn þingmanns Húnvetninga — þó 
jeg álíti henni þegar nægilega svarað af 
framsögumanni — að nú sem stendur er 
innsiglingin á Borðeyri álitin svo hættulég, 
að það er ógjörandi að taka hana inn á á- 
ætlunina, en jeg skil svo Nr. 1 og Nr. 2, 
að þeim megi breyta í einstökum atriðum. 
Jeg lofa því, að semja ekki um ferðaáætl- 
un strandsiglingaskipsins nema annaðhvort 
Borðeyri eða Skagaströnd komist inn á hana. 
£egar herskipið »Ingólfur« lagði hjeðan af 
stað í síðasta skipti, gaf skipstjórinn mjer 
það loforð, að sigla inn á Borðeyri og skoða 
innsiglinguna, en að hans skoðun var það 
nauðsynlegt, að mæla Húnaflóa allan í heild 
sinni, og talaði um næsta sumar að reyna 
að fá gufubáta til þess að mæla Húnaflóa 
nákvæmlega upp. Jeg vil bæta því við, að 
nú er búið að mæla Breiðaflóa upp, svo 
óhætt er að taka Flatey á áætlunina einu 
sinni eða tvisvar. Jeg mun láta mjer annt 
um að styðja að útmælingum á ströndum 
landsins, en vjer meg«m ekki heimta, að 
póstskipið komi á þær hafnir, sem eru 
hættulegar.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg skal fúslega 
kannast við, að nefndin hefur vel íhugað 
þetta mál, og er jegsamdóma henni í flestu; 
en þegar kemur til að velja og hafna áætl- 
unum, þá finnst mjer Nr. 2 hafa ýmsa kosti 
fram yfir hið marglofaða Nr. 1. J>að hefur 
opt verið sagt, að það stæði oss íslendingum 
fyrir þrifum, að það væri svo lítið samband 
milli vor og annara þjóða. Skipið eptir á- 
ætlun Nr. 1, leggur ekki af stað fyr en 1. 
marz, en sá tími var, að það lagði af stað
1. jan. og komst þó klaklaust til landsins. 
Eptir Nr. 1 verða beinu ferðirnar þess eigin- 
lega póstskips milli Kaupmannahafnar og 
Reykjavíkur færri en eptir Nr. 2; í skamm- 
deginu verður eins og verið hefur. Jeg er
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hræddur um, að það hafi áhrif á kostnaðinn 
fyrir flutning og farþega, ef póstskipið á að 
fara norður fyrir land, því ferðirnar verða 
að mun lengri hve vel sem fellur, og að það 
hafi aptur áhrif á verð þess, sem flutt er. 
Hvað snerti það, að skipið verði látið koma 
við á Húnaflóa, þá held jeg að póststjórnin 
hikaði sjer við að láta skipið koma þangað, 
einkum síðari part sumars, ef hún þekkti til 
þar. J>að er ekki enn búið að fullreyna, 
hvernig Húnaflói er yfirferðar, og hefur einn 
skipstjóri sagt mjer, að hann hefði fundið 
þar grunn á einum stað langt út í flóa, þar 
sem þess var eingin von. Jeg álit ferðaá- 
ætlunina Nr. 2. hafa þann galla, að verra er 
að koma vörum fiá útlöndum til hafua á 
íslandi með því fyrirkomulagi á ferðunum, 
og sömuleiðis er vafasamt, hvort tillagið frá 
Danmörku fæst með því móti.

Fáll  P á lsson , b ó n d i :  Mig furðar á því, 
að framsögumaður skuli ekki vilja bæta 
Borðeyri inn í Nr. 1, en á Nr. 2. og Nr. 3 
er ýmist Borðeyri eða Skagaströnd og það 
einmitt seint í september, og virðist mjer 
það nokkur ósamkvæmni hjá nefndinni, sem 
jeg veit ekki, á hverju getur verið byggð. 
Jeg skil ekki í því, að 2. þingmaður Gull- 
bringusýslu skuli hafa á móti því að skipið 
komi við á Borðeyri, því það er einmitt 
mest í hag Gulibringusýslubúa að skipið 
komi þar vegna kaupafólks, sem þarf að fá 
flutning með skipinu. f  ó skip hafl rekizt á 
grunn í Húnaflóa, þá hefur það líka átt sjer 
stað í Faxaflóa; það getur því ekki verið því 
til fyrirstöðu, því öllum er kunnugt að miklu 
stærri skip en Díana hafa fleirum sinnum 
komið til Borðeyrar, án þess að hafa neitt 
hlekkzt á. Jeg vona, að ef Nr. 1 veiður 
samþykkt, þá verði bætt inn í Borðeyri eða 
Skagaströnd, að skipið komi þar, svo sem 
14. september.

Fmmsögumadur: Jeg skal svara þing-
manni Húnvetninga því, að þess vegna er 
ákveðið í Nr. 3, að skipið skuli koma við á 
Borðeyri í miðjum september, að hinn skozki 
Uaupmaður hefur tjáð sig íúsan til, að sigla 
Ji.ar inn, en mjer er full kunnugt, að danskii

skipstjórar eru ófáanlegir til að sigla þar 
uPPi °g Því vildi jeg ekki gjöra þetta að 
lífsspursmáli, og eiga á hættu að það spillti 
fyrir. 2. þingmaður Gullbringusýslu áleit 
Nr. 2 vera bezta af áætlununum; það sit- 
ur ekki á mjer, að lasta mín eigin verk, en 
jeg get efckí verið honum samdóma um þetta 
af þeim ástæðum, er jeg hef áður tekið 
fram. |>ótt ferðir aðalpóstskipsins milli landa 
verði 8, þá verða ekki beinir flutningar frá 
útlöndum til nokkurs staðar á landinu nema 
Reykjavíkur einnar, sem eykur kostnað fyrir 
alla aðra parta landsins, og hinn annar ó- 
kostur er sá, að ferðirnar milli hafua í land- 
inu sjálfu, geta aldrei borið sig með -þessu 
móti, og veiða allt of dýrar fyrir lands- 
sjóðinn, einkum þegar hann á að kosta þær 
einn.

— |>á var umræðunni lokið án atkvæða- 
greiðslu.

S í ð a r i u m r æ ð a  i neðri deild, á 50. 
fundi, 20. ágúst.

Breytingartillögur: I 453. 523.
F r a m s ö g u m a ð u r  (T r . G u n n a r s s . ) : Jeg

vona, að mál þetta sje nú orðið nægilega 
Ijóst fyrir þingmönnum, svo eigi þurfi að 
tala mikið um það. Spursmálið er hjerum, 
hver af hinum 3 áætlunum er bezt, eða þó 
heldur, hverri áætluninni Nr. 2 og 3 á að 
sleppa, og hverja láta fylgja til vara hinni 
fyrstu,* sem flestir munu álíta þá beztu. 
Fyrir m itt leyti ræð jeg helzt til að fella 
áætlunina Nr. 2. Breytinguna frá hinum 7 
þingmönnum, sem fer fram á að strand- 
ferðaskipið komi við á Borðeyri 14. sept- 
ember, hef jeg áður vikið á, að eigi mundi 
vera heppileg, ekki af því, að jeg eigi unni 
Húnvetningum að fá skipið, heldur er jeg 
hræddur um, að stjórnin gangi ekki inn á, 
að láta skip sitt koma þar; einn komustað- 
ur, hversu áríðandi fyrir 1 eða 2 bjeruð 
sem hann kann að vera, má ekki stan^a 
öllum landsmönnum í vegi fyrir að velja þá 
áætlun, sem hentugust er fyrir allt landið. 
Hvað snertir hitt breytingaratkvæðið, að fá 
seglskip til að fara póstferð í janúar, skal
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jeg lofa uppástungumanni sjálfum að mæla 
með því.

P ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n : Jeg ætlaði ekki
að standa upp, eD af því hinn háttvirti 
framsögumaður þagði um viðaukatillögu þá, 
sem hjer liggur fyrir, skal jeg taka fram hið 
sama og jeg áður hef bent á, að sá galli er 
á áætlunum þeim, sem hjer liggja fyrir, að 
póstskip kemur samkvæmt þeim ekki fyr 
í fyrsta sinni á árinu til landsins, en nú á 
sjer stað. Jeg ímynda mjer, að stjórnin, sem 
þegar hefur bætt mikið úr póstferðunum 
milli Danmerkur og íslands, sýni þá velvild 
að láta seglskip ganga hingað með póst með 
líkum hætti og á sama tíma og áður var 
siður, það er sem fyrst eptir nýár. Jeg veit 
ekki til, að þær ferðir yrðu nokkru sinni að 
tjóni. Að vísu er þá lítið um vöruflutninga, 
og að því leyti er ekki ráðlegt, að skip þetta 
sje gufuskip, sízt stórt, en samgöngur eru 
þá dýrmætastar, og seglsldp getur eigi kost- 
að mjög mikið. Jeg ætla að þessi breyting 
yrði mörgum til gagns, og landsbúum yfir 
höfuð mjög geðþekk, og vil sterklega mæla 
með henni.

P á l l  b ó n d i  P á l s s o n : Mjer þótti nú fram- 
sögumanni farast vel orð, og jeg er honum 
samþykkur í því, að halda beri 1. og 3. á- 
ætlun, en helzt fella hina aðra, en vel að 
merkja því að eins að breyting okkar 7 þing- 
manna standi. Eptir minni og margraann- 
ara skoðun er viðbáran um óhreina og hættu- 
lega leið inn á Borðeyri ekki á miklum rök- 
um byggð, og hafa þegar sýnt það hin mörgu 
og stóru gufuskip, sem þangað hafa komið; 
fiskur gengur þar beina leið inn undir verzl- 
unarstaðinn, og má þar af ráða, að nægi- 
lega djúpir álar liggja inn allan flóann fyrir 
hvert skip, sem vera skal, enda hefur skip- 
um á þeirri innsiglingu mjer vitanlega, aldrei 
hlekkzt á, nema því eina, er ekki þáði neinn 
hafnsögumann; mjer virðist því rjettast að 
samþykkja Nr. 1 og Nr. 3 með því við- 
aukaatkvæði, er jeg hef gjört.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg verð þó að vona
að deildin sje ekki sömu skoöunar sem 2. 
þingmaður Húnvetninga, að samþykkja því

að eins 1. og 3. áætlun, að skipið komi víð 
á Borðeyri, eða þá staði, er þeir helzt kjósa 
fyrir sitt pláss. Menn hljóta þó að athuga 
og laga sig eptir nauðsyn alls landsins, en 
eigi eptirþví einstaklega. Við atkvæðagreiðsl- 
una vona jeg að þingmaðurinn setji hærra 
þörf alls landsins en Húnavatnssýslu einnar, 
og hann greiði atkvæði með Nr. 1., þó breyt- 
ingaratkvæði hans ekki komist að. Fyrst 
jeg stóð upp, vil jeg geta þess, að jeg álít 
ekki sem rjettast, að póstsfjórnin fylgi því 
fram, að hún ein eigi að ráða allri tilhögun 
þessara ferða beggja skipanna. Hún bygg- 
ir á því, að þar sem hún eptir stöðulögun- 
um á að sjá um póstinn milli landa, þá 
komi okki öðrum við, hvernig þeim sje hag- 
að; þó eru póstferðir þossar að mestu fyrir 
oss ísletidinga en ekki aðra, og koma oss 
því allra mest við. Póststjórnin ber því við, 
að það sje svo hættulegt að fara þessar norð- 
urferðir ; jeg skal ekki fortaka að það geti 
komið fyrir að hafísinn hindri einstöku sinn- 
um. En mjer virðist það Ijóst, að meðan 
hún ræður öllu um ferðirnar, þá er hennar 
ábyrgð meiri, heldur en þegar hún einungis 
fer eptir tillögum íslendinga, því þá eru 
þeir að mestu búnir að taka ábyrgðina upp 
á sig, og hljóta að gefa sjer sökina, þegar 
út af ber, en ekki henni, og ekki áfella 
stjórnina, þó afleiðingin verði önnur en ætl- 
azt var til í fyrstu, þetta virðist mjer hún 
geti sjeð, að með þessu getur hún hrundið 
miklum vanda af sjer, og gjört sig vinsælli 
hjer á landi.

B j ö r n  J ó m s o n  : Mjer finnst það ekki
allskostar rjett, að orði komizt af hinum hátt- 
virta framsögumanni, að það væri gjört ein- 
ungis fyrir eina sýslu, að láta strandferða- 
skipið koma við á Borðeyri. Húnavatns- 
sýsla, Strandasýsla, Dalasýsla og jafnvel 
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla og suðurhluti 
Barðastrandarsýslu sækja meira eða minna 
að Borðeyri, enda liggja mjög fáir kaupstað- 
ir betur við viðskiptum við margar góðar 
sveitir landsins. Er því mjög svo áríðandi, 
að þar komi strandferðapóstskip. fa ð  er 
meira að segja mikilsvert fyrir Suðurland
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líka: eins og kunnugt er, fer hjeðan fjöldi 
fólks í kaupavinnu á hverju sumri norður í 
Húnavatnsýslu og Strandsýslu, og mætti því 
verða að hinu mesta liði, ef það gæti notað 
strandferðaskipið báðar leiðir, fyrir og eptir 
slátt, að minnsta kosti fyrir farangur sinn, 
einkum kaupið, sem mjög er kostnaðarsamt 
að koma landveg, J>ví er öldungis ómiss- 
andi, að strandferðaskipið komi við á Borð- 
eyri, og einmitt ekki sízt í september-ferð- 
inni. Yiðbárur póststjórnarinnar eru nokk- 
uð undarlegar, þegar þess er gætt, að útlend 
skip, enda nokkur hinna stærstu, sem koma 
til landsins, sigla þar árlega út og inn. Jeg 
man eigi betur en að þar kæmi fyrir 2—3 
árum hið langstærsta gufuskip, er nokkurn 
tíma hefur komið hingað til lands, um ÍGOO 
smálestir, og varð ekkert að sök. Jeg ætla 
að hin heiðraða deild ætti eigi að taka þær 
viðbárur vei ulega til greina, og það því síð- 
ur sem landshöfðinginn hefur auglýst, að 
Húnaflóa skuli kanna betur og mæla að 
sumri komanda. Mætti þá faia svo, að 
hræðsla sú, sem nú heptir þessa ráðstöfun, 
ekki að eins minnki, heldnr hverfi með öllu.

Forset i ,  J ó n  S igurðsson ,  hafði gengið úr 
sæti sínu á þingmaunabekkina, og tók 
þannig til m áls: Jeg stend upp til að tala 
nokkur orð í máli þessu fyrir þá sök, að 
mjer finnst málið of lítið rætt, frá þess giund- 
velli og í heild sinni. Hjer liggja þá fyrir
3 áætlanir hver annari töluvert frábrugðnar. 
Nú mætti fara svo, eptir því sem mjer hafa 
skilizt ræður sumra þingmanna, að tvær af 
þeim yrðu felldar, 2. og 3., og einungis hin 
fyrsta næði samþykki þingsins, og sem án 
efa er hagfelldast fyrir landið. En hvað svo? 
í>á gæti það orðið niðurstaðan, að ómögulegt 
yrði að ná samþykki stjórnarinnar, til þess 
að ferðunum yrði hagað eins og þar er ætl- 
azt, til, og mundi þar af leiða, aðalltstæði við 
það sem nú er. Mjer finnst það því vera 
skylda þingsins og þörf landsins, að stjórn- 
inni sje gjört ljóst og skiljanlegt, hverjir að- 
algallar hafi til þessa spiilt strandfcrðunum. 
Hinn óhentugi tími er þá fyrst á blaði, og 
hefur mörgum sinnum áður verið sýnt fram

á í ræðum og ritum, hve slæm áhrif sú á- 
kvörðun hefur haft á strandferðirnar. í  ár 
hefur nú stjórnin að vísu bætt úr þessum 
galla að nokkruleyti, þar sem þingmönnum 
hefur verið gjört mögulegt að fara með 
skipinu fram og til baka, og skal jeg fúslega 
játa, að sú tilhögun veitir oss þingmönnum 
töluverð hægindi og enda töluverðan sparn- 
að fyrir landssjóðinn, en það hafa miklu 
ílciri aðrir þörf á haganlegri ferðum, svo úr 
þessari tilhögun get jeg ekki mikið gjört, 
enda þurfum við þingmenn ekki á henni að 
halda, nema annaðhvort ár; en persónulega 
er jeg þakklátur fyrir þessa lagfæring. En 
hjer er fleira sjerstaklegt athugandi, sem 
jeg vildi taka fram, og sem jeg get talað 
um af eigin reynslu, því jeg hef farið tví- 
vegis með skipinu, og ætti því að þekkja vel 
til, hvernig þar er að vera. fa ð  er tilhög- 
unin á skipinu, sem jeg vil taka fram að 
sje mjög óhagkvæm. 1. káheta skipsins er 
bæði stór og þægileg, en hjer á landi eru 
þeir færri, sem hana geta notað, því hjer er 
ekki margt af því ríkisfólki, sem geti sjer 
að meinalausu kastað stórfje til þessara 
ferða. Kostnaðurinn við að fara með skip- 
inu mun á 1. káetu (fæðispeningar og far- 
gjald) vera 12—14 kr. dag hvern, og 
má með sanni segja, að einungis hálaunaðir 
menn hafa ráð á að lifa víð svo dýran^kost. 
Allur þorri manna verður þvi að leita til 2. 
káhetu, en hún rúmar að eins 10 til 12 
manns, og Ieiðir af því hvorki meira nje 
minna en það, að þorra manna er aldeilis 
fyiirmunað að ferðast með skipinu. 2. 
káheta er slæm og mjög óhentug, þótt m at- 
ur sje þar góður, og kvennaklefinn er ó- 
brúkandi fyrir veikbyggt og veikt fólk. Á 
þessu þarf því nauðsynlega að ráða bót; 
skipið þarf miklu stærri 2. káhetu, en 1. 
káheta þarf vart að vera stærri en handa 
10—16 mötinum, þar sem hún ætti að rúma 
30 til 50 manns. pað er og stór galli, að 
ferðamenn eru bundnir við kostkaup, og það 
svo dýr, því einatt kemur það fyrir, að 
menn eru sjóveikir og neyta hvorki matar 
njo drykkjar, enda fá ekki það, sem þeir
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helzt þyrftu og sjálfir <5ska. Tel jeg því 
nauðsynlegt að við þennan skyldukost væri 
hætt á skipinu, og menn mættu sjálfir hafa 
nesti með sjer eða innlendan matsölumann; 
yrði það maigfallt ódýrra og þægilegra. 
petta eru nú helztu stórgallarnir við út- 
reiðslu skipsins og tilhögun á því. 1. áætl- 
unin er eflaust hin langbezta, sem hjerligg- 
ur fyrir, 2. áætlunin kann að vera biúkandi, 
ef ekki er annars kostur, en hin 3. virðist 
nijer neyðarúrræði, eins og hjer stendur á. 
Én eigi að halda hinu gamla fyriikomulagi, 
þá vil jeg geta þess, að álit pingeyjarsýslu- 
búa á þeim strandferðum, sem hafa verið, 
ér það, að eigi sje tilvinnandi að leggja einn 
eýri Qár til þeirra, enda er jeg mjög á 
sama máli sjálfur.

F riu nnögu m aðu r:  Hinn heiðraði for-
seti lofaði i úpphafi ræðu sinnar, að skoða 
þetta mál frá þess almennu hlið, en mjer 
virtist hann einkum hreyfa þess sjerstaklegu 
hliðuln. Hann sagði að fyrirkomulag ferð-
anna í ár væri að eins gjört haganlegra
fyrir þingmenn. þetta er ekki með öllu
rjett að segja. Auk þingmanna kemur
þessi tilhögun lærða skólatmm eða ferðum 
skólapilta að miklum notum, kaupafólki öllu, 
sem skipið vildi nota, og mörgum öðrum, 
sem þurfa að ferðast um það leyti er þing- 
menn fara til þings. Tilhögunin er og sam- 
kvæm uppáslungu og beinni áskorun þings- 
ins í hitt eð fyrra, þetta er ekki tóm ráðstöf- 
un stjórnarinnar, og þykir mjer eigi rjett 
að saka stjórnina um það, er hún gjörir 
beint eptir- tillögum þingsins. Hvað káhet- 
ur skipsins snertir, þá er 1. káheta góð í 
alla staði, en hitt er satt, að 2. káheta er 
mikils til of lítil, en þar sem forseti talaði 
um lífsháska, þá get jeg ekki verið því 
samdóma, nema hvað menn ælíð eru í 
nokkrum lífsháska, þegar menn eiga við 
vind og sjó að skipta; í þau 7 ár, sem 
jeg hef með skipinu ferðazt, veit, jeg okki 
til, að rúmleysi eða illur aðbúnaður í því 
hafi orðið lífi eða heilsu nokkurs manns að 
skaða. |>ar sem hinn heiðiaöi í'orseti talaði 
Um fæði og pláss farþega á Diönu, þá vona

jeg að hann hafi tekið eptir, að nefndin 
sjálf hefur einmitt tekið allt þetta fram í 
nefndarálitinu, sem hjer liggur fyrir; hún 
hefur lagt til, að á 1. plássi skyldi vera rúm 
fyrir 30 manna, á 2. káhetu 50, og þilfarspláss 
fyrir 50 ferðamenn, og að mönnum sje ekki 
gjört að skyldu að kaupa fæði á skipinu, 
nema ef vera skyldi á meðan það fer milli 
landa. Við fyrri umræðu þessa máls skaut 
jeg því til laiidíhöfðingjans, hvort hann á- 
iiti, að þessi tvö atriði þyrfti að taka upp 
sem þingsályklun, en hann áleit það nægja 
að hafa þetta að eins í ástæðunum, og lof- 
aði að sjá um, að þetta skyldi verða tekið 
til greina, þegar samninguiinn væri gjörð- 
ur við skipseiganda. Skipstjórinn á Diönu 
er einnig á sama máli, að 2. og 3 .pláss sje 
óhentugt og lítið; jeg hef átt tal við hann 
um það, og hefur liann lofað því, að hans 
meðmæli skyldu ekki vanta, að úr því yrði 
bætt, og skyldi gjört yfir framskipið, ef 
Diana verðttr höfð til ferðanna. Jeg hef 
líka minnzt. á þetta efni við Slimon, og hef- 
ur hann lofað að þetta ákveðna rúm skyldi 
vera fyrir farþega, og þeir eigi skyldir 
að kaupa fæði, ef hann verður sá, sem 
gjörir strandferðirnar. Umrnæli forseta, 
að hann eða kjósendur hans vildu ekki 
greiða 1 eyri fyrir strandferðaskip með þeirri 
tilhögun, sem nú er, þá þykja mjer þau orð 
helzt til of hörð, og leyfi mjer að mótmæla, 
að sú skoðun sje almenn í landinu. |>að 
er ekki hugsandi fyrir oss, að koma slíkum 
fyiirtækjum, sem strandferðir eru, svoleiðis 
á, að þær sjeu fullkomnar þegar í byrjun- 
inni, eða sem næst allra vild og þörf; til 
slíks þarf langan tíma og milda viðleitni, 
en bæturnar koma smásaman, ef áfram er 
haldið með þolgæði, og ekkort land í heimi 
mundi afbiðja gufuski]>aferðir, eptir að þær 
eru ákomnar;  í þeim og greiðum sam- 
göngum liggui miklu meiri framför en vjer 
getum sagt um. Jeg játa, að strandferðirn- 
ar eru ekki enn þá svo góðar, setn þær gef.a 
verið, en við eigum að reyna til að bæta 
úr brestum þeim smátt og smátt, og gangi 
fram 1. áætlunin, sem ltjer liggur fyrir, er
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mál þetta að mínu áliti á góðum framfara- 
vegi.

Forseti: Jeg er fiamsögumanni þakk- 
látur fyrir hinar ýmislegu bendingar og 
upplýsingar, sem hann gaf mjer og deild- 
inni. Jeg held hann haíi misskilið mig, ef 
hann hefur tekið orð mín svo, að jeg í 
nokkurn máta væri að finna að við nefnd- 
ina. Jeg gat þess að eins, að jeg hefði 
heldur óskað, að nefndin hefði tekið upp í 
þingsályktunina ýms atriði t. d. um pláss- 
ið, kost o. s. frv., en nú hsfur framsögu- 
maður skýrt frá, að nefndin hali ráðfært 
sig um þetta efni við landshöfðingja, og 
álít- jeg því þessum atriðum nægilega 
borgið. Hvað það snertir, að framsögu- 
maður bar á móti því, að það væri almenn- 
ingsvilji, að ekki ætti að leggja neitt fje 
til strandsiglinga, eins og þær eru nú, þá 
er mjer óhætt að segja svo mikið, að jeg 
hef almennt heyrt menn segja, að ekki sje 
tilvinnandi, að leggja fje til þessara ferða, 
því að það vanti mikið á, að þær fullnægi 
þörfum vorum. Jeg hef ef til vill verið 
nokkuð beiskorður um 2. káetu. en jeg 
kinoka mjer ekki við, að lýsa því yfir, að 
jeg var sár yfir því, hvernig þar leit út. 
J>að eru engar öfgar, að það er lífshætta 
fyrir veikt kvennfólk, að vera niðri í þv í; 
pestarlopti, sem þar er, þegar illt er í sjó 
og byrgt fyrir káetuna. Jeg vona, að 
menn skilji ekki orð mín svo, að jeg vilji 
kasta skugga á nokkurn af þeim, sem fyr- 
ir skipinu * eða á því eru, heldur keinur 
þetta af því, að plássið er óhentugt fyrir 
almenning hjer á landi. Jeg var heldur 
ekki að finna að því, að ferðunum var 
hagað í hag fyrir þingmenn, en jeg álít, 
að það cigi ekki að vera aðalmarkið með 
ferðafyiirkomulaginu, að liaga því svo, að 
það sje haganlegt fyrir þingmenu, holdur 
eigi að líia mest á það, að ferðirnar sjeu 
í hag fyrir almenning yfir höfuð. J>að 
þarf ekki stóra 1. káetu á skipi, er geng- 
ur milli Iiafna á Islandi, því að lijer eru 
ekki svo margir höfðingjar, er þurfa henn- 
ar með; flestir, sein nota skipið, em bauul-

ur, búþegnar og skólapiltar, sem ekki 
þurfa svo dýrt viðurværi og kostnaðar- 
saman aðbúnað, eins og á 1. plássi er.

Þ o r lá l iu r  G u ð m u n d sso n :  Jeg vil geta
þess, að sú breyting á áætluninni Nr. 1., 
sem stungið er upp á, að skipið komi við 
á Borðeyri, er ekkert hjeraðsspursmál, því 
það er fyrst og fremst, eins og þingmaður 
Strandamanna tok fram, til hags fyrir 
Dalasýslu og nokkurn hluta Strandasýslu, 
en það er einnig hagur fyrirGullbringusýslu og 
líeykjavík, fyrir kaupafólkið, sem þaðan 
fer norður; ef það ekki á von á að kom- 
ast til baka með skipinu, og ef það getur 
ekki sent með því kaup sitt, þá eru ferð- 
irnar því alveg gagnslausar, og er það þá 
verra en ekki neitt, því þá mundi hver 
maður með fullri ráðdeild heldur leigja 
sjer hesta, og kostar þó hver hestur frá 
14—16 krónur. En viðvíkjandi því, að 
betra sje að leggja ekkert fje til gufu- 
skipsferða kring um landið, ef ferða- 
áætlun og öll tilhögun sje sú sama, þá 
skal jeg játa það, að mörgum Sunnlend- 
ingum gramdist mjög næstliðið haust við 
það tap og narr, þegar skipið ekki kom á 
Skagaströnd; en samt ætla jeg ekki ráð- 
legt að hætta við gufuskipsferðir nú þegar. 
Jeg er alveg samdóma forseta um það, að 
það er nauðsynlegt, að alþýðumenn fái að 
íæða sig sjálfir á skipinu, því að það verð- 
ur að gjöra mönnum sem Ijettast að nota 
skipið, einkum allii alþýðu og hinuin fá- 
tækari.

Þ o r s t e in n  J ó n s s o n :  Jeg verð eins og
vant er, að minnast á Yestmannaeyjar; 
þeirra er ekki getið í áætluninni, og því 
verð jeg að áskilja mjcr, að þeirra verði 
getið i athugascmd við áætlunina cins og 
áður, að skipið skuli koina við í Vest- 
mannaeyjum þær fáu feiðir, som það fer 
fyrir sunnan land, svo þær ckki missi 
þær fáu ferðir, sem þær geta fengið. Jeg 
gct, gefið atkvæði með Nr. 1., þó mjer líki 
beíur Nr. 2. afþví, aðþá eru ferðiinar tloiri 
fyrir sunnan, af því jeg álít, að hagur 
landsius eigi að silja í fyrirrúmi, en mjer
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finnst það tillit eigi að taka til Vest- 
mannaeyja, að skipið komi þar við þær 
fáu ferðir, sem það fer suður um landið.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mjer þykir það vorkunn 
þó þingmaður Vestmannaeyinga hugsi um 
liag Vestmannaeyja í þessu máli. Nefndin 
vildi gjarnan hjálpa eyjunum í þessú efni, 
en það var ekki hægt, þar sem skipin eru 
látin fara norður um landið, nema 2 fyrstu 
ferðirnar; hjeðan af er ekki tími til að 
koma að athugasemd um þetta. 2. þing- 
maður Árnesinga minntist enn á Borðeyri, 
og því vil jeg taka það upp aptur, að nefnd- 
in vildi gjarnan stuðla að því, að skipið 
yrði látið koma þar við, eins og hún hefur 
sýnt með því, að taka þá ákvörðun upp í 
Nr. 2 og 3, en hún þorði ekki að eiga á 
hættu að setja þá ákvörðun í Nr. 1; samt er 
ekkert á móti því, að samþykkja breyting- 
aratkvæðið; stjórnin fellir Borðeyii úr, ef 
hún álítur með óllu ófært, að skipið geti 
komið þangað.

F ríð r ik  S t e f á n s s o n : Áður þessum um-
ræðum er lokið, vil jeg lýsa því yfir, að 
kjósendui' mínir skoruðu á reig, að fram- 
fylgja því, að breyting verði gjörð á farrúmi 
strandferðaskipsins, þannig að 2. rúm á því 
væri stórurn aukið, en l . rúm minnkað. það 
þarf að taka tillit til þcss, að ferðirnar sjeu 
hentugar fyrir þjóðina í heild sinni langt 
fram yfir það, þó skólapiltum og alþingismönn- 
um hafi, eptir því sem framsögumanni fór- 
ust orð, verið gjört hægra fyrir, því hversu 
heiðarlegir, sem þessir 2 flokkar nú eru, þá 
cr ckki spursmál að gagn og þörf þjóðar- 
innar á og hlýtur að vera í fyrirúmi fyrir 
þeim, svo framarlega, sem þörf og metnaður 
þeirra og þjóðarinnar verðut' ekki samrýmd- 
u r ; líka tók framsögumaður það fram, að 
stjórnin mundi laga strandferðirnar, ef við 
liefðum þolgæði, en jeg álít skyldu þingsins 
nú þegar, að koma máli þessu í sem bezt 
liorf, en bíða ekki meira en búið er eptir 
stjórnini. Jeg vil líka mæla með því að 
breytingartillagan um, að skipið komi við á 
Borðeyri verði samþykkt, því að sá staður 
liggur vel við, fyrir margar sveitir.

Þorsteinn Jónsson: Jeg get verið nefnd- 
inni þakklátur fyrir það, að hún hafði Vest- 
mannaeyjar í huga. Jeg þorði ekki að 
stinga upp á breytingu við áætlunina,en jeg 
álít rjett, að það komi fram sem bending til 
þeirra, sem semja eiga um póstskipsferðirn- 
ar, að þeir komi því í athugasemd, að skipið 
komi við í Vestmannaeyjum, þegar veður og 
vindur leyfir, og bíði þar eins og áður hefur 
verið; þetta vil jeg haldist enn, að skipið 
verði látið koma þar við þær ferðirnar, sem 
það fer suður um landið.

J>á var gengið til atkvæða og var
1. 1. liður samþykktur mcð 20 atkvæðum.
2. 2. — felldur — 17 atkv. gegn 3.
3. 3. — samþykktur — 19 —
4. Viðaukaatkvæði frá fórarn i Böðvarssyni

með fieirum (I 523) samþykkt með 17 
atkvæðum.

5. Viðaukauppástunga við gufuskipsferðaá- 
ætlanina Nr. 1 fráPáli Pálssyni og fleirum 
(I 453) samþykkt með 19 atkvæðum.

G. Ályktunin öll með áorðnum breytingum 
samþykkt í cinu hljóði.
Kvað forseti hana nú mundu verða af- 

greidda til efri deildar.

E in  u r n r æð a  í efri deild, á 48. fundi 
22. ágúst.

Uppástungan, eins og hún var samþykkt 
við síðari umræðu í neðri deild, sjá I 523.

L a n d s h ö fð in g i  kvaðst leyfa sjer að mæla 
með því, að dcildin felldi úr þingsályktun 
þeirri, er lijer lægi fyrir, 2. töluh, er hljóð- 
aði þannig: »Að öðrum kosti<■ o. s. frv., því 
að sjer virtist þessi töluliður mjög ísjárverð- 
ur, þeger tillit væri tekið til þess, hvaða af- 
leiðingar hann kynni að hafa, og vildi hann 
liíyfa sjcr að fara fáeinum orðum um það.

Hann væri ályktuninni samdóma um það, 
að æskilegt væri að koma betra fyrirkomu- 
lagi á gufuskipsferðirnar bæði milli Dan- 
merkur og íslands og umhverfis strendur 
landsins, og sjer í lagi að koma á betra 
sambandi milli strandsiglinganna og hinna 
póstferðanna. Deildinni væri það kunnugt, að 
kostnaðurinn af gufuskipsferðunum milli
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Danmerkur og íslands greiddist af ríkis- 
sjóðnum, og stjórn þeirra væri falin hinni 
dönsku póststjðrn á hendur; og að strand- 
siglingarnar samkvæmt tillögum alþingis 
1875 væru settar í samband við póstferð- 
irnar milli Danmerkur og íslands,þannig að 
ríkissjóðurinn borgaði helming kostnaðarins, 
en ísland hinn helminginn, allt að 15000 
kr., en stjórn þessara gufuskipsferða væri 
einnig samkvæmt þessum tillögum, falin 
hinni dönsku póststjórn á hendur. pegar 
vjer óskuðum breytingar á fyrirkomulagi því, 
er nú væri á strandsiglingunum, ættum vjer 
að semja um það við hina dönsku póststjórn, j 
og þess vegna gæti hann fdllizt á 1. tölul. 
þingsályktunarinnar, og ætlaði að styðja að 
þeirri uppástungu sem bezt hann gæti, og 
þar sem framsögumaður þessa máls í neðri 
deildinni hefði skýrt frá, að von væri á, að 
hið «forenede Dampskibsselskab i Kjöbenhavn», 
er hefði tekizt póstferðirnar á milli Kaup- 
mannahafnar og Eeykjavíkur á hendur, nú 
væri tilleiðanlegt til að fallast á ferðaáætlun 
þá, er tilgreind væri í 1. tölul., þá virtist 
sjer, samkvæmt því, sem fram hefði farið í 
tilefni af þingsályktuninni í hitt eð fyrra, og 
sem hann ekki efaðist um að deildin hefði 
kynnt sjer. (Sjá stjórnartíð. B. bls. 42— 
45), að líkindi væru til þess, að hin danska 
póststjórn mundi nú aðhyllast hana, því fje- 
lagið vildi þá ekki ganga að þessari ferða- 
áæ tlun; og þess vegna hefði það verið 
ómögulegt, jafnvel þótt póststjórnin hefði, 
til þess að verða að óskum alþingis, viljað 
vinna það til, að sjá burt frá þeim óhag- 
ræðum, er kynnu að leiða af því, að hafís- 
inn á stundum kynni að tálma hinum reglu- 
legu póstgöngum milli íslands og Dan- 
merkur og annara landa, — að sam- 
þykkja þessa ferðaáætlun, sem ráðgjafinn 
fyrir ísland hefði mælt sterklega með.

fa ð  væri aðalkostir þess fyrirkomulags, 
sem nú væri, að hin danska póststjórn hefði 
alla ábyrgð af póstgufuskipsferðum, auk þess 
að Island ekki borgaði meira en helming 
kostnaðar þess, er leiddi af strandsiglingun- 
um. |>essari tryggingu ættum vjer að hans

áliti eigi að sleppa, nema því að eins, að 
vjer gætum útvegað eins góða trygging 
fyrir fyrirkomulagi því, er ætti að koma í 
staðinn. En honum væri alveg ókunnugt 
um það, hvaða trygging Slimon gæti eða 
vildi setja; hvort hann vildi skuldbinda sig 
um fleiri ár, eða hvort vjer að ári liðnuætt- 
um að hætta alveg strandsiglingunum. J>að 
væri auðsjeð, að ef Jjingsályktunin yrði sam- 
þykkt, eins og hún lægi fyrir, ætti stjórnin 
fyrst að hlutast til um samning við hina 
dönsku póststjórn að fá ferðaáætlun þá, 
er ræddi um í 1. tölul., samþykkta; heppn- 
aðist þetta eigi, og til 2. tölul. yrði að taka, 
þá væri alveg búið með fyrirkomulag það, er 
nú væri á strandsiglingunum, og væri þetta 
fyrirkomulag, þó hann játaði, að því væri á- 
bótavant, samt sem áður íslandi mjög í hag , 
en ef vjer slepptum þessu og samningunum 
við hina dönsku póststjórn, þá yrði eptir 
lians sannfæringu ekki seinna spursmál um, 
að ríkisdagurinn í Danmörku gengi að þeim 

j kostum, sem hann 1875 samkvæmt tillög- 
um alþingis samþykkti, að greiða helming 
af kostnaði strandsiglinganna, og ef Slimon 
eða einhver annar eigi gæti sett nægilega 
tryggingu, eða þá ekki vildi það, þá væri úti 
um strandsiglingarnar fyrst um sinn, og ekki 
útsjeð um það, hve nær vjer gætum aptur 
komið þeim á án óbærilegs kostnaðar fyrir 
landssjóðinn. pað væri þessi hætta, sem 
2. tölul. eptir hans áliti gæti haft í för með 
sjer, og sem hann fyrir sitt leyti hjeldi að 
vjer ættum að komast hjá. Hann áliti það 
mjög ísjárvert alveg að sleppa því fyrirkomu- 
lagi, sem nú væri, þangað til vjer ættum 
það víst, að geta náð einhverju b e tra ; en 
þetta ættum vjer nú sem stæði, ekki víst, 
því Slirnon hefði ekki boðið neina trygging 
fyrir skuldbindingar þær, er hann byðist til 
að takast á hendur, og þegar af þeirri á- 
stæðu væri tilboð hans að hans áliti alveg 
óaðgengilegt.

Aptur á móti vonaði hann, að vjer við
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samning við póststjórnina í Danmörku gæt- 
um náð samþykkt hennar á ferðaáætlun 
þeirri, er ræðir um, og hann skyldi fyrir 
sitt leyti styðja að því, sem bezt hann gæti, 
einnig væri það þingmönnum kunnugt, að 
ráðgjafi vor hefði aðhyllzt þessa ferðaáætlun 
í öllum aðalatriðum hennar. Hvað snerti 
hin einstöku atriði hennar, mætti sjálfsagt 
koma breytingum á, eins og hann hefði tek- 
ið fram í neðri deildinni, og framsögu- 
maður þar hefði verið sjer samdóma um. 
Hann skyldi t. d. benda á, að hann mundi 
leitast við að fá Djúpavog inn í áætlunina 
og einnig Flatey, þar sem í sutnar væri búið 
að mæla út innsiglinguna; aptur á móti yrði 
að sleppa Borðeyri, þangað til Húnaflóinn 
væri uppmældur, og í stað þess halda Skaga- 
strönd fyrst um sinn.

Jón Jómson kvaðst vilja beiðast útskýr- 
ingar á tveimur atriðum í ræðu landshöfð- 
ingjans. Landshöfðinginn hefði getið um, 
að ábyrgðin á scndingum milli íslands og 
útlanda mundi verða oss þungbærari, en nú 
er, ef Englendingar tækju við gufuskipsferð- 
unum af Dönurn. Hann vildi spyrja, hvort 
hin danska póststjórn hefði ábyrgð á fleir- 
um sendingum en þeim, sem væru sendar frá 
Danmörku, eins og hin íslenzka póststjórn 
mundi hafa ábyrgð á því, sem hún sendi, 
og virtist þetta vera reglan í 11. gr. aug- 
lýsingar 26. sept. 1872. í  Öðru lagi vildi 
hann spyrja, hvort þingsályktun vor gæti 
haft nokkur áhrif á skuldbindingar rikis- 
sjóðsins samkv. 6. gr. laga frá 2. jan. 1871 
til að kosta póstferðir milli Danmerkur og 
Íslands. Ef það væri eigi, gæti hann eigi 
sjeð, að þingsályktun þessi vær eins ísjárverð 
og landshöfðingi hjeldi.

La nd sk ö f ð i ng i  kvaðst vilja svara 2. þing- 
manni Skagfirðinga því, að samkvæmt aug- 
lýsingu 1875 um póstsendingar milli Islands 
og Danmerkur væru allar sendingar afhent- 
ar dönsku póststjórninni við hús póstmeist- 
arans, og væru þær úr því á hennar ábyrgð.

Hvað skuldbinding ríkissjóðsins samkvæmt 
lögum frá 2. jan. 1871 snerti, þá væri vita- 
skuld, að hún stæði órofln, en hún miðaði 
að eins að póstgufuskipsferðunum milli Dan- 
merkur og íslands. En samkvæmt þings- 
ályktuninni lægi það í augum uppi, að fyrst 
yrði að leita samkomulags við póststjórnina 
dönsku, áður cn það kæmi til tals að gjöra 
samning við Slimon.

Á r n i  T ho rs te inso n  kvaðst vilja víkja 
máli sínu að 3. gr. uppástungunnar, þar 
sem farið væri fram á, að senda seglskip
2. janúar annaðhvort frá Danmörku, Skot- 
landi eða Hjaltlandseyjum. Hann vildi 
hafa þessa grein orðaða nær sönnum þörf- 
um vorum, því það væri aðalaugnamiðið, 
að póstur kæmi hingað um þetta leyti, og 
gæti hann fyrir sitt leyti fallizt á hana, ef 
að ekki væii til teldð, hvaðan einmitt skipið 
ætti að fara, það yrði opt að vera komið 
undir kringumstæðum og því, hvaðan hent- 
ugast væri að senda. Að vísu værum vjer 
í nokluu sambandi við Leith, en það væru 
og margir aðrir staðir, sem samband mætti 
hafa við t. d Liverpool eða þá Noregur eða 
Svíaríki. Hann vonaði, að stjórnin mundi 
haga þessu sem bezt, og því mundi hann 
gefa greininni atkvæði sitt, því að hann 
hefði álitið annað betur fara. Hvað 2. gr. 
snerti, þá virtist sjer hún benda á annað 
fyrirkomulag, en nú væri; það hefði hjer 
blandast saman, að rikissjóðurinn sam- 
kvæmt stöðulögunum kostar póstferðirnar 
til íslands, og íslendingar aptur leggja 
nokkuð fje til þessara ferða, af því ýmsir 
staðir í landinu væru settir í samband sín 
á milli, án þess að þeir hefðu enn getað 
fengið beinlínis atkvæði um ferðir þessar, 
en ef landið sjálft ætfci nú að fara að 
takast samgöngurnar á hendur, yrði víst að 
ætla ríflegra fje, og landsstjórnin sjálf að 
takast á hendur alla tilhögun ferðanna. 
Hin 2. grein innihjeldi þannig ákvörðun, 
sem ómögulegt væri að fallast á nú sem
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stæði, enda þótt það, sem hún færi 
fram á, gæti verið æskilegt. Hvað ferðaá- 
ætlunina Nr. 1 snerti, þá væri hún full 
góð, eða jafnvel betri en áður hefði verið. 
J>ar væri reyndar hugsað mest itm sam- 
bandið milli Danmerkur og íslands, en 
minna tillit tekið til samgangna í Iandinu 
sjálfu, og að því leyti væri henni ábóta- 
vant. Hann kvaðst eigi vera samdóma 
landshöfðingja um það, að vilja sleppa 
Borðeyri, þvi þar væri ágæt höfn, en ann- 
arstaðar við Húnaflóa annmarkasamar hafn- 
ir; ástæða hans hefði verið sú, að inn- 
siglingin væri örðug og álls eigi hættu- 
laus, en þetta mætti bæta, með því að 
mæla innsiglinguna þar upp, og hefði það 
eigi verið gjört hingað til. Nú vonaði 
hann, að landshöfðinginn vildi gjöra sitt til 
að slík uppmæling yrði sem fyrst gjörð og 
mundi þá svo reynast, að allgjörlegt væri 
að sigla þar upp með gufuskip.

L a n d sh ö fð in g i  kvaðst geta verið hinum
6. konungkjörna þingmanni samdóma um 
það, að gott væri ef Borðeyri gæti verið 
með á ferðaáætluninni. Eptir tilmælum 
hans hefði yíirforinginn á Ingólíi leitast við 
að rannsaka innsiglinguna að Borðeyri, og 
hefði hann nýlega fengið skýrslu frá honum 
um það efni, og ástandið yfir höfuð á Húna- 
flóa, og befði hann komizt að þeirri niður- 
stöðu, að óráðlegt væri að láta skipið fara 
þar inn að svo stöddu.

S te fá n  FJiríksson kvaðst ætla að minn- 
ast á ferðaáætlunina Nr. 1 og hefði það 
glatt sig, að heyra undirtektir hins hátt- 
virta landshöfðingja hvað Djúpavog snerti; 
það væri og megn áhugi í Austur-Skapta- 
fellssýslu, að skipið kæmi þar við, því hing- 
að til hefðu þeir orðið útundan, það væri að 
sjá af áætluninni Nr. 1 eins og að neðri 
deild alþingis vissi ekki einu sinni, eða 
vildi ekki vita, að Djúpivogur væri til, og 
þó væri þar cinhver hin bezta höfn með 
fram ströndum íslands, og furðaði sig á því

að neðri deildin skyldi hafa slepptþeim stað 
og eigi tekið hann eins vel og EskiQörð, 
þar sern 4 dagleiðir væri að fara, ef sækja 
ætti eitlhvað, er kynni að hafa komið með 
skipinu á Eskifjörð, svo sem bókapakkar eða 
þess konar, en kæmi skipið á Djúpavog í 
hverri hingaðferð sinni frá Höfn, væru ein- 
ungis 2 dagleiðir að ná í það, sem það flytti 
til Austurskaptafellssýslu; hann vonaði því 
að hinn hæstvirti landshöfðingi sæi um, að 
skipið kæmi við í hverri ferð sinni frá Höfn 
á Djúpavog, og með því Djúpivogur væri í 
beinni leið þess, þegar það ætti að koma fyrst 
að austurlandinu á annað borð. Hvað nú 
sjálfa uppástunguna snertir, þá gæti hann 
fallizt á 1. tölulið; en áhorfsmál gæti verið 
hvað hinn 2. tölul. snerti, en það Iægi varla ann- 
að í honum, en það að ef stjórnin eigi vildi 
fallast á hina fyrri ferðaáætlun, þá ætti að 
semja við einhvern annan ma n n ; það væri 
því, eptir því sem hann skildi þennan tölul., 
einungis aðhald fyrir landsstjórnina að fylgja 
fram l.tölul. það gæti þá ef til vill farið svo, 
að samkomulag fengist eigi, og að því leyti 
gæti þessi 2. tölul. verið ísjárverður, með því 
það gæti orðið talsverður kostnaður að semja 
við Slímon fram yfir það, sem væri til ætlað 
í fjárlögunum.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst vera landshöfð- 
ingja þakklátur, að því er Flatey snerti, þó 
hefði hann óskað að skipið kæmi þar optar, 
enda væri það og hægt, þar sem nú væri 
búið að mæla þar upp. Viðvíkjandi 2. tölul. 
gæti hann eigi fyllilega aðhyllzt hann; það 
væri eitt athugavert í honum ; það stæði í 
greininni,að landsstjórnin ætti að semja við 
Slimon eða einhvern annan, er byði jafngóð 
kjör, en væri þá meiningin, að hann ætti 
að sitja með sama boði og danska póst- 
stjórnin í fyrirrúwi. Hvað þá snerti skip 
Slimons, þá væri það eigi, að sínu áliti, 
hentugt til þessara ferða, nema því yrði all- 
mikið breytt. Viðvíkjandi því, að skipið eigi 
kæmi á Borðeyri, þá hefði landshöfðingi
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tekið fram ástæðurnar fyrir því, og vildi 
hann því eigi styðja það. Húnaflói væri, 
eins og allir vissu, lítt mældur, og nýlega 
hefði skip rekið sig þar á sker. p>að væri 
þó æskilegt, ef skipið kæmi þar við á hausi- 
in, en óheppilegt væri að láta það komaþar 
við á vorin, þar sem opt væri ís þar fram 
eptir öllu vori, og gæti það því hamlað mjög 
ferðum skipsins. Uppástungan um Sii- 
mons skip væri víst mest sprottin af grein 
í einu blaðanna, að því er sig minnti hefði 
það verið ísafold; það hefði komið upp fvr 
í landið út af Diönu, er hún síðasta haust 
eigi kom á Skagaströnd, og inenn heíðu 
því tekið þessari uppástungu eins og fegins-1 
hendi. fað  væri og varasamt, að fara að i 
semja við aðrar þjóðir. Hvað 3. tölulið 
snerti, þá væri það æskilegt, að sleppt v»ri 
Skotlandi og Hjaltlandseyjum.það væri engi.u 
ástæða til að halda þvi, það væri sjaidíui uin 
það leyti mikil ísalög í Danmörku, og svo 
mundi stjórnin varla binda sig við það.

Ásgeir Einarsson sagðist veiða að álíta. 
að bezt væri að vera 5 gufuskipssambandi 
við Danmörku, og vissi hann að stjórnin 
mundi gjöra sitt bezta, ef hún gæti ekki 
fengið þann samning við gufuskipafjelagið, 
er aðgengilegur væri, þá mætti húu semja 
við einhvern annan, sem byði eins góð kjör 
sem Slimon, og gæti liann því eigi sjeð, að 
þessi grein gæti bundið heudur stjórnarinn- 
ar. f á  hefði verið talað um ábyrgð póst- 
stjórnarinnar, en sú væn nú góð; það hefði 
sýnt sigþegar í fyrra, þar sem mikiil íiutn- 
ingur fólks hefði verið á Skagaströnd, og allt 
sem hefði átt að koma á Skagaströnd frá 
Kaupmannahöfn, var íiutt vestur á ísatjörð, cig- 
endum til stór skaða, og ofan í kaupið 
rengdur útdráttur úr dagbók (lögbók) skip- ; 
stjóra, sem hefði verið á Skagaströnd, þegar1 
gufuskipið fór hjá, og brjef embættismanna 
og annara merltra manna, og væri vonandi | 
að slík afglöp kæmu eigi optar fyrir, og að I 
póststjórnin ljeti sjer annt um að duglogir I

og ötulir menn væru fyrir skipinu; en þaðværi sá 
maður, er nú rjeði fyrirskipinu, og hefði hann að 
sínu áliti mikinti áhuga á, að allt gengi sem bezt. 
þá kæmi nú það, sem snerti ísland sjálft, 
að þá hefði Borðeyri verið sleppt. Hann 
kvaðst æt.la á, livaðan sú alda værirunnin, ef 
til vill af því, hversu skipstjóri strandsigl- 
ingaskipsins, sá er þá var, hefði lýst Norður- 
iandi. Hann kvaðst hafa talað við lands- 
höföingja í iiitv. eð fyrra, og hofði hann sagt, 
að Húnarlöi mundi veröa mældur á næst- 
koinandi sumri, en oigi væri búið að því 
eun, en aptur hofði Broídiílói inn að Flatey 
vorið mældur, og Uei'ði i-igi voriö tími til að 
mæia a Húnaiioa. I>oUa kærni varia til af 
því að iM C iri aSsókti vreii til Flateyjar cn á 
i'íorðovri, þar 'Om þrjár sýslur sæktu að: 
hvaö innéigliíiguna snerí,., þá væri lnin cigi 
eins hætíuleg ->g menn viidu gjöra hana; 
að guíuskip befdi rekið sig þar á sannaði 
eigi ueitt, því það hofði komið til af því, að 
það beföi neítað að íaka hafnsögumann. þ>að 
\æ n l iæ r r t  þ*i ‘j(‘jííííaii, i>)inepíjíi íettiaðfaia, 
og ilauskir skipstjórar væru vist búnir að 
setja grunnin, ccm utan við bann væru, í kort 
þoirra, svo hefði og strandvarnaskipið, ef 
það hefði faiið þai um, iiú líklega haft 
nægan tíma til að vera búið að stika djúpið. 
f>ar sem þingmaður Barðstrendinga hefði 
verið að tala um is, er gæti hamlað skipinu 
frá að koma á Borðeyri, og hann hefði 
stundum verið þar 20. júní, þá vildi hann 

: spyrja þingmauninn að þvi, hve nær það 
hefði verið, og mundi hann líklega vera eins 
vcl heima i þessu, eins og hann hefði verið 
í iaiidai'ræði, er hanft hefði iiaiuið að Laxá 
rynnt i Bluiidu.

Árni T h o rsU in so n  kvaðsí ætla, að þing- 
maður Barðstrendinga mundi hafa skilið 
rjett orð sin um 2. tölul., en hann vildi þó 
athuga, að hann  væri alis ekki mótfailinn 
Siimon eða öðrum þeim, er byðu botri kjör 
en pan, or vjc* nú hefðum ; en það væri 
eigi ætlun sín, að landsstjórnin ætti aðtak-
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ast á hendur allan kostnaðinn nii s u œ  stentl- 
ur, þegar tnúlið er nú þegar svo í «'arðirjn 
búið, að það cr ekki hægt á þessu þingi. 
Kostnaðurinn yrði nú með fram að greiðast 
úr ríkissjóði, eins og verið hofði hingað til. 
Ef segja ætti skilið við liið núverandi fyrir- 
komulag, yrði að gjöra það með beinni á- 
kvörðun; en ef vjer vildum annast póstferðir 
vorar, þá leiddi þar af, að vjer einnig yrð- 
um að bera kostnaðinn nf þeim, og taka öll 
ráð i tíma.

BenediM Kristjánsson kvaðst vilja láta í 
ljósi sannfæring sína áður en hann greíddi 
atkvæði í máli þessu, og fyudi hann ekkert 
að hinum einstöku greintun málsins. í  3. 
tölul. væri gjört ráð fyrir ao íá nýja póst- 
ferð á seglskipi í janúarmánuði, h.elzt frá 
Danmörku, en elia frá Skottandi eða Hjalí-  
landi. Sú ákvörðua heíði þá þýðing, að 
betra væri lítið on ekkert, ci' hugsatidi væri 
að fá rneira. j^að væri oigi Leutugt' ao á- 
kveða, að skipið kæiai fui Ihiiiroórku f y n r  

sakir þess, að opt v;ori isalög t a i l ú !  á K y v -  

arsundi, svo að ó w óguk 'g t væri um að íaia.
2. tölul. svndist sjer vcra nokkurs kouar 
varaatkvæði. í l.töiui. væri skorað á lancs- 
stjórnina að fá ferðaáretlunintii Nr. 1 fram- 
gengt, en að öðrum kosti nefoi hún frjálsar 
hendur að semja við hvern þann, er húri 
vildi. Hinn 6. konungkjörni þingmaður 
hefði rætt um, að ríkisstjórnin en ekki lands- 
stjórnin skyldi annast um þotta, en sjer 
sýndist ríkisstjórnin einnig vera landsstjórn 
í málum þeirn, er landið snerti, eða hinum 
sameiginlegu málum ríkisins, en i þessu máli 
væri hún rjett nefnd landsstjórn, þar eð mál 
það, er hjer um ræddi, snorti ísland. Að 
lyktum vildi hann geta þess, að hann myndi 
atkvæði grciða fyrir uppástungu þcssati.

Landshöfðinffinn kvaðst ætla, ítð þar 
sem hinn fí. konungkjörni þíuginaður fyndi 
að orðinu Jandsstjórn í 2. tölul., þá mundi 
það vera sprottið af inisskilningi; að sínu 
áliti væri það einmitt landstjórnin, er gjöra 
ætti samning þanii, er þar um ræddi. því

að þar væri oigi að tala um póstferðirnar 
milli íslands og Danmerkur, heldur ein- 
göngu um strandsiglingarnar, þvi að ef svo 
færi, að póststjórnin danska fengist eigi til 

i að samþykkja fyrri ferðaáætlanina, þá ætti 
: landstjórnin eptir 2. tölulið, að slíta strand- 
i siglingarnar úr þvf sambandi, sem þær hefðu 
i verið í við póstferðirnar milli Danmerkur 
| og íslands síðan 1875, og sem væri beint 
; eptir ályktun þingsins þá, og þá væri það 
| hún, sem ætti að gjöra nýja samninga við 
j einhvern um að taka þær að sjer, án þess 
; að það hefði nein áhrif á póstferðirnar 
i laada á milli, sem hin danska póstjórn 
jmundi kosta jafnt sem fyr. Hann vildi taka 
l það frarn aptur, að ef farið yrði eptir 2.
• fcöluliö, þá mundi eigi framar verða mögulegt, 
að koinaþvífyrirkomulagiá póstferðirnar, sem 

. nú væri, og sem hann, þrátt fyrir alla galla, 
sem á því kjnnu að vora, hlyti að álíta 

■ Islancli mjög hagfellt. Einnig vildi hann 
pevci þess, að jiær 18000 krónur, er þingið 
fyt-laði UI þessara ferða, væru mjög svo ó- 
nócar, ncma því að oins að maður sá, er 
tíðki að sj';r ferðíriiar, þvrfti einnig að nota 
skipið í sinav þaríir, og hofði þannig póst- 

i göngur vorar í hjáverkum, en þá væri hann 
hræddur ittn, að hann hagaði ferðunum 
kanu ske eigi alltaf eptir því sem hagan- 
legajt væri landsmönnum, og fyrir sitt leyti 
kvæði hann hreint nei við því fyrirkomu- 
lagi, er gjörði strandsiglingar vorar að hjá- 
verkum einhvers skozks kaupmanns, Til 
sönnunar þvi, að 18000 krónur mundu eigi 
duga, noma fyrirkomulagið væri þannig, 
skyldi hann benda deildinni á, að til gufu- 
skipsferðanna hefðu lagðar verið 32000 
krónur síðast iiðið ár, og væri í þeirri upp- 
hæð oigi rciknuð leiga af skipinu, af því að 
póststjórnin, sem hafði að sjer tekið ferðirn- 
ar, átti sjálf skipið, og eigi heldur ábyrgð- 
argjald, því að hún licfði cinnig sjálf á- 
byrgðina. Viðvíkjandi 3. tölulið, væri hann 
alveg á sama rnáli og hinn 6. konungkjörni 
þingmaður og þingmaður Barðstrendinga. 
Ilann vildi lýsa yfir því, að þingmaður 
Húnvetninga hefði rjett að mæla; hann hefði
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tvisvar lofað bonura, að gjöra sitt til þess, 
að Hunaflói yrði mældur; nú befði hann 
talað við skipstjóra á »íngólfi», og vegna 
þess hefði hann haldið til Borðeyrar og 
kannað þar leiðina eptir þörfura, og komizt 
að þeirri niðurstöðu, að óráðlegt væri, að 
ætla póstskipi að leggja þar inn að svo 
komnu máli, og mæling á Húnaflóa mundi 
krefla langan tíma, og vera örðug. Hann 
gæti með engu móti fallizt á að láta skipið 
koma við á þeim stað, er það kann ske 
yrði að liggja kyrt inni marga daga, gagns- 
laust fyrir landsmenn. fingm enn skyldu 
minnast þess, hvernig fór, er »Cum- 
brae» hleypti þar á grunn, þá varð að 
flytja alla menn í land, og þar hlutu þeir að 
bíða í hálfan mánuð, meðan sótt var ann- 
að skip. J>etta vildi hann með engu móti 
eiga á hættu.

Ásgeir Einarsson kvaðst kunna lands- 
höfðingja þökk fyrir, að hann bar eigi orð 
sín til baka, en hann væri svo kunnngur á 
Húnaflóa, að hann gæti eigi skilið i því, að 
eigi mætti finna leið og hana krókalitla inn 
að Hiútafirði, og þá væri leiðsögumaður til 
staðar. fó  að «Cumbrae» rækist á grunn, 
væri það engin sönnun, því að fyrst og fromst 
hefði skipstjóri eigi viljað þiggja hafnsögu- 
mann, og síðan farið svo vitlausa leið, að 
vart mundi fær opnum skipum. Hann í- 
myndaði sjer, að hið danska varnarskip gerði 
eigi annað þarfara en mæla Húnaflóa, því 
varnir þess mót útlendum fiskiskipum væru 
bæði ómögulegar fyrir eit.t skip kring um 
allt land, og svo mundi það eigi loggja kapp 
á það. Sjer þætti að vísu botra lítið en 
ekkert, þar sem skipið ætti að koma á 
Skagaströnd, og þar væri lítil hæll.a að 
skipið mundi stranda, en aptur gæli [lað 
komið þar fyrir, som cigi væri að óttast á 
Borðeyri sökum þess, að þar er höfn ágæt, 
að eigi væri mögulegt, að ílytja noitt út í 
skipið. Að Borðeyri gætu og sótt mildu 
fleiri, þar sem hún lægi á mótum 3. sýslnn, 
og því kysu Húnvetningar hana heldur on

Skagaströnd, jafnvel þó að lengra væri að 
sækja þangað, fyrir marga þeirra, og hann 
væti þess fullviss, að landshöfðinginn mundi 
gjöra sitt bezta til, að sjá til þess, að strand- 
forðaskipið yrði látið koma þar við, heldur 
en á Skagaströnd.

R e n e d ih t  K r i s t já n s s o n  kvaðst vera á sama 
máli og þingmaður Húnvetninga um, að 
nauðsyn bæri til að strandferðaskipið kæmi 
við áBorðeyri; þó að innsiglingin væri vara- 
söm, þá væru þó álar nógu djúpir, og þó 
að þeir væru mjóir, þá gjörði það minna til 
gufuskipi, heldur en se-glskipi, er opt þyrfti 
að sigla nokkuð í króka, vegna veðurstöðu. 
Hann kynni landshöfðingja þökk fyrir, að 
hann hefði leiðrjett þá skoðun hjá sjer, að 
strandsiglingarnar heyrðu ekki undir hin 
sameiginlegu má l ; það hefði villt sig, að 
hann vissi, að stjórnin hefði lagt fje til 
strandsiglinganna, og því hefði hann ætlað, 
að hún mundi skoða svo skuldbindinguna í 
stöðulögunum, sem hún næði einnig til 
strandsiglinganna; en fyrst nú eigi væri svo, 
þá væri enn ininni ástæða til að breyta orð- 
inu landstjórn. Hvað 2. tölul. yfir höfuð 
snerti, þá mundi hann eigi hika við að gefa 
honum og allii uppástungunni atkvæði sitt 
án nokkurrar breytingar; töluliðurinn væri 
að eins til þess, að landstjórnin hefði frjáls- 
ari hendur, svo að hún gæti, ef 1. tölulið- 
ur fengi eigi byr bjá dönsku póststjórninni, 
reynt til að fá það sama hjá einhverjum 
öðrum með sainningum, og hann gæti eigi 
bctur sjoð, en að hagfelldara væri fyrirland- 
stjórnina að hafa töluliðinn kyrran í uppá- 
stnngunni. Hvað það snerti, að stiandsigl- 
ingarnar mundii voiða hafi'ar í hjávoikuin 
ineð því fyriikomulagi, or ællazt væri til í
2. tölul., þá væri það oinmitt kost.naðar- 
ininnst., ef sá, or tæki að sjer forðirnar, gæti 
sameinað sitt eigið gagn við landsins gagn, 
og hann gæl.i vol ímyndað sjer, að liann 
þyrfti eigi að vanrækja í neinu skyldur sinar 
fyrir það, onda væri það eðlilegast í öllum
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viðskiptum, að hver einn hefði sinn eiginn 
hag fyrir augum jafnframt.

E i r í h u r  K ú l d  sagðist ætla að svara þing- 
manni Húnvetninga og þingmanni fingey- 
inga fáeinum orðum. f>eir hefðu sagt, að 
innsigling á Borðeyri væri hættulaus fyrir 
gufuskip, því þar væru nógu djúpir álar, en 
þeir væru að vísu nokkuð mjóir; ef nú ætti 
að fara inn í myrkri, yrði hann þó að ætla, 
að eigi væri óhugsandi, að skeikað væri frá 
rjettri stefnu. pingmaður Húnvetninga 
hefði sagt, að ís gæti eigi hamlað í júní- 
mánuði, en hann vildi þá minna hann á,að 
skip hefðu eigi komizt þar inn fyr en íjú lí- 
mánuði; þó nú þessir þingmenn kynnu að 
vera góðir skipstjórar, þá mundi víst sá 
maður, er hefði gefið skýrsluna um Húna- 
flóa, vera mun betri og væru því skýrslur 
hans að líkindum áreiðanlegri. Að Flatey 
hefði einhver meiri not af þessum ferðum 
en Borðeyri gæti haft, það vildi hann biðja 
þingmanninn að taka sjer eigi svo nærri, 
eins og hann virtist hafa gjört.

F orse i i  bar því næst uppástunguna upp 
til atkvæða, og var

1. tölul. samþ. í einu hljóði.
2. tölul. samþykktur með 6 atkv. gegn

5, að við höfðu nafnakalli, sakir óglöggrar 
atkvæðagreiðslu, og sögðu:

“ j á o.
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

<■ N o i :»
Eiríkur Kúld,
Bcrgur Thorbcrg,
Magnús Stcphensen,
Árni Thorsteinson,
Jón Hjaltalín.

3. tölul. samþykktur í cinu hljóði.
Síðan var málið afgreitt til landshöfð-

ingja sem

þ i n g s á l y k t u n ,  
samþykkt í báðum deildum alþingis.

XVIII. SMÁSKAMTALÆKNINGAB.

Frumvarp til laga um smáskamtalækn- 
ingar. Sjá I 81.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 10. 
fundi, 12. júlí.

F l u t n i n g s m a ð u r  (B . S v e in s s o n ): Jeg ætla 
eins og góðu börnin að byrja með játningu. 
Jegkannast þá við, að mál þetta er nýmæli. 
En Njáll gamli sagði, að nýmæli kæmuopt- 
ast á stað tvímælum. En tvímælin eru 
tvenns konar, sum leiða f r á  sannleikanum, 
sum að honum ; jeg vildi nú óska, að í 
þessu máli kæmi fram sem minnst af hin- 
um fyrri, en sem mest af hinum síðari, því 
hjer er sannarlega um alvarlegt og þýðing- 
armikið mál að ræða. Jeg ætla þá fyrst að 
taka fram hvöt þá, er jeg hef haft til 
að koma fram með þetta frumvarp, svo menn 
skilji, hvað liggur til grundvallar fyrir því. 
Eptir því sem mjer er kunnugt, eru á að 
gizka 30—40 ár síðan, að homöopathian 
fyrst kom fram í Norðurlandi. Sá hinn 
fyrsti, er iðkaði hana, mun hafa verið sira 
Magnús Jónsson, prestur að Grenjaðarstað, 
alþekktur stillingarmaður og vísindamaður, 
cnda hefur hann ávallt haft á sjer hið mesta 
traust, og notið virðingar hjá öllum æðri og 
lægri. Annan mann má nefna við bliðina 
á honum, sira forstein sál. á Hálsi, og má 
hið sama segja um báða þá, að almenning- 
ur hóf þá upp í skýin fyrir hcppilegar smá- 
skamtalækningar. J>að má með sanni segja, 
að til þessara manna leituðu bæði sjúkir og 
heilbrigðir; hinir sjúku til að fá heilsu og 
heilbrigði, hinir hoilbrigðu til að nema smá- 
skamtafræðina. Jeg tek það fram, að til 
þessara manna leituðu sjúldingar og lækna- 
efni af ö l l u  landinu; jeg get, cf jeg vildi, 
tilfært dæmi upp á hvorttveggja, jafnvel úr



fSkaptafellssýslu. pað or mi optárt-ektavc'rfe, 
:>ð l'ossi árstraamur hof rds síua í I->irig- 
cyjarsýslu; [>ví það or sanufæring ínín, 
byggð á kunnugloika um mostan hluta Is- 
lands, að alþýða er þar bezt mcnntuð og 
andioga sjálfstæðust á landi hjer, og einmitt 
þarna fjekk liomöopathian viðurkenning sína. 
Á þetta legg jog svo milda álierzlu til að 
sýna og sanna, að sináskamtalæknin.gargota 
ckki verið byggðar á hjegóma og iiindurvitni. 
EnJii get jeg bætt því við, að smáskamta- 
la'kningar eru að fá meiri og meiri viður- 
konning mcðnl hinna sjúku hjorna í sjálfum 
höfuðslað laiklt-ins, og jog veit cigi botur on 
að einn liáttvirtur geistlegur herra, sem er 
á nioöal vor á þingmacnabekkjnnum, sjo 
iærður cg a-fður smáskamtaiœknir. En livau 
á nú við þeLta að gjöra? Fyrir nokkrum 
árum síðau reif. upp ofsókn gegn smá- 
skamtalækningunum at hálfu hins opinbera; 
on ofsóknir þær dutia aptur um koll og 
urðu að engu, og smáskamtalæktiingarnar 
hjeldu áfram og útbreiddust sem eldur í 
sinu, eptir sem áður. En nú hefur aptur 
komið moldviðri af málsóknum gegn smá- 
skamtalæknunum. En á hverju er shkt 
bvggt? Jeg býzt við, að mjer verði svar- 
að: «Á gildandi lögum». f>á vil jegspyrja: 
«Á livaða lögum?» Jeg ímynda mjer, að 
aðallöggjöfin, er menn munu vitna til, sje 
tilsk. 5. sept. 1794, sbr. við ákvörðun í instrúsi 
fyrir landlækni, dags. 21. des. 1824,32. gr. Má 
jog spyrja : oru þotta gildandi lög gegn smá- 
skamtalækningum á íslandi ? Jeg held 
ekki. Að vísu er það ómótmælanlegt, að 
þau hafa vorið losin upp á alþingi 1795; en 
ji'g efast um, að það út af fyrir sig sjc 
nóg. Gæti monn að því, að tilskipunin er 
á d ö n s k u ,  og hofur mjer vitanlega aldrei 
vorið birt á íslenzkri tungu. Gæti mcnn 
að því, að cnda þói.t það hafi vorið álitið 
nóg á þcim tímum, sotn tilskipunin or frá, 
til |:>css að gefa henni lagagihli, að hún 
var iosin u]>p \ dönsku á aljnngi, þá loiðir

okki þar af, að þctta sje nóg á þessum 
tímum. J ojí skal í þessu tilliti taka það 
fram, að mjer virðist það ærið vafasamt, 
að Jagayilcli þessarar tilskipunar geti sam- 
rýrnzt við tilskipun 15. dos. 1831, er á- 
kveður, að ö l l  lög, er gild skulu vera 
fyrir ísland, skulu vera bæði á íslenzku og 
dönsku. Og þó menn nú okki vildu byggja 
á þessu, þá geta mcrm þó ekki hlaupið 
fram hjá grundvallarreglum og anda liinn- 
ar nýju stjórnarskrár, og eptir þessu er 
ekkert lög,  nema löggjafans a u g l ý s t i  
vilji á voru mrili, íslonzkunni. Jafnhliða 
öllit þebsu get jog þoss, að rnjer vitanlega 
hefur þossi tilskipuu frá 1795 aldrei rót- 
fest sig með praxis eða dómsvenju hjer á 
landi. |>etí;a or mi það, cr jeg vil taka 
fram viðvíkjandi hinni f o r m l o g u  hlið 
málsins. pá or nú innihald tilskipunar- 
innar. Gctur nokkur sagt, að löggjafinn 
haíi ælla.ít til, áð tilskipun sú, or hjer er 
um að ræða. skyWi verða gildandi fyrir 
ísland ? 1 rtlskipuninni er Danmörk nefnd’
en ekki ísland; og sjúkdómar þeir, er í 
henni eru nefndir, eru enn fremur þess 
eðlis, að þolr eru óvenjulegir á Islandi. 
Enn or það, að m e n n  þeir, er tilskipun- 
in bcinist að, oru hinir svo kölluðu «kIogo 
Mænd og Qvinder». f>essi orð geta þó 
ekki heimfærzt upp á p r e s t a  þá og vís- 
indamenn, sem jeg áður nefndi.

En nú er eptir aðalatriðið, og það or 
það, að «homöopathian» var e k k i  t i l ,  
þegar þessi tilskipun var gefin. Hvernig 
gat löggjafinn því liaft hana fyrir augum? 
En menn munu scgja: Analogia honnar
nær til smáskamtalækninganna, cn við því 
kveð jcg nei, því stórskamtalæknararnir, 
sem tilskijtuniii eingöngu hefur fyrir aug- 
um, segja einmitt, að smáskamtalækning- 
arnar sjeu áhrifalansar, og allt svo ómögu- 
legt, að þær setji heilsu manna og líf í 
luettu, sem er skilyrðið fyrir því, að til- 
skipun 1794 vorði heift. I>að or því ckk-
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ert spursmál um, að lög þessi geta eigi 
átt við smáskamtalæknana að minni liyggju. 
Má jeg spyrja: Hvað á þá að gjöra við
þetta? Að láta málið ganga sinn gang, er 
ógjörningur. Allopatharnir hafa engan frið, 
meðan þeir vita af homöopötunum svona 
sem þeir segja í lagaleysi. Jeg verð því að 
álíta ráðlegt og æskilegt, að þessum ófriði 
og ofsóknum sje sett takmörk með lögum. 
J>að er og kunnugt, að í öðrum löndum 
hefur homöopathían rutt sjer til rúms, 
þrátt fyrir allar ofsóknir og mótspyrnur; 
vísindin viðurkenna hana, og stjórnirnar 
einnig, og mjer virðist, að það sitji ekki á 
íslendingum, að reisa sjer þann hurðarás 
um öxl, að bæla homöopathiuna niður. 
Eptir minni skoðun, ættu lækningar að 
vera sem frjálsastar, og að eins bundnar 
nauðsynlegum talímörkum af hálfu hins 
opinbera. pess vegna og í þessa stefnu 
hef jeg komið fram með frumvarp þetta, 
sem sjálfsagt er ófullkomið og þarf breyt- 
inga við. Jeg leyfi mjer því, að stinga upp 
á því, að 5 manna uefnd sje skipuð í mál 
þetta, og umræðu þess svo frestað.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg þarf ekki
miklu að bæta við orð flutningsmanns, hann 
rakti sögu smáskamtalækniuga hjer á landi, 
og taldi upp, hverjir hefðu iðkað þær, en 
hann fór minnst út í það gagn, sem þeir og 
aðrir hafa gjort með lækningum sínum. 
Jeg veit ekki betur, en það sje eindregið á- 
lit almennings, að smáskamtalækningar hafi 
gjört mikið gagn, og þó almenningur hoyri 
það opt, að hann haíi ekkert vit á slíku, 
þá hefur hann þó vit á því. hve nær liann 
kennir til, og hve nær hann hættir að 
kenna til. Jeg er því meðmæltur, að smá- 
skamtalæknar haíi sömu rjettindi og þeir 
sem stunda læknisfræði, án þess að vera 
prófaðir, en jeg efast um hvort jjett er, að 
gefa lög um það efni; jeg álít það ísjárvert 
fyrir löggjafarvaldið að leyfa það, sem ekki 
er bundið þeim skilyrðum, sem vani er að

binda slíkt við. Jeg er ekki lagamaður, en 
jeg held þó, að ekki þurfi lög um þetta; 
flutningsmaður sagði sjálfur, að sú eina lög- 
gjöf, sem snerti þetta, væri eigi gild hjer á 
landi, og það er víst rjett; ]pó jeg sje ekki 
sjálfur lagamaður, get jeg þó lesið, hvað 
aðrir, sem eru lagamenn,segja, og þaDnig hef 
jeg lesið brjef ráðherrans til amtmannsins 
fyrir norðan 29. mai 1855; hafði amtmað- 
ur skotið því til ráðherrans, hvort banna 
ætti smáskamtalækningar í Norðuramtinu og 
sagði meðal annars, að þó farið væri að 
lögsækja smáskamtalækna, mundu þeir þó 
ekki verða sakfelldir fremur en aðrir skottu- 
læknar, ef þeir ekki hefðu gjört skaða. Á 
þessa skoðun fjellst ráðherrann, og efast jeg 
okki um, að það sje rjettur úrskurður og 
ímynda mjer því, að ekki þurfi nýrra laga 
við ; en ef lög verða sett, þá ætti að sotja 
þá reglu, að liverjum væri bannað að iðka 
smáskamtalækningar, þegar uppvíst er, að 
liann hafi gjört hinn minnsta skaða með 
aöferð sinni, eða rneð öðrum orðum, að setja 
nákvæmari regluum aðgæzlu á þeim sem stunda 
lækningar án leylis, og ákvarðanir um að 
hegna þeim, sem gjöra skaða. Að vísu eru 
hegningarlögin til, en jeg verð þó að álíta, 
að reglur um þetta væri ekki óþarfar.

Guðmundur Einarsson: Deildinni mun
ekki úr minni liðið, að fellt var hjer um 
daginn frumvarp um stofnun læknishjeraðs 
í Dalasýslu; landshöfðinginn taldi það sem 
aðalástæðu móti frumvarpinu, að enn væru 
óveitt 4 læknishjeruð, og dreg jeg þá álykt- 
un út af því, að mesl sje nauðsynin á lækn- 
ishjálp í þeim hjeruðum. |>essi þörf á lækni 
verður því tilfinnanlegri, þegar farið er aö 
elta þá og ofsækja, sem veita hjálp og lið- 
sinni, þar sem ekki verður náð í iækni, og 
er það óheppilegt hapt á frelsi manna. Jeg 
er nú orðinn 60 ára gamall, og veit marga 
ólærða lækna, sem hafa hjálpað, og hjálp 
þeirra komið að miklu gagni, en jeg þekki 
ekki eitt einastadæmi þess, að þeir Iiali gjört
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skaða. J eg vil ekki tala uœ hdœöopathiuna, 
því að jeg er ekki fær að dæma um hana, 
nema mjer hefur hún einu sinni hjálpað, 
og læknaði í mjer taunpínu, þegar jeg hafði 
árangurslaust reynt mörg allopathisk meðul 
við henni, svo að jeg hef aldrei fundið til 
hennar síðan. Jeg fyrir m itt leyti tel það 
hina mestu fásinnu að takmarka þá hjálp, 
sem einstakir menn af náttúrufari, nanðsyn 
og góðsemi láta í tje, til að reyna til að 
Iíkna sjúkum; já jeg vil taka dýpra i árinni 
og kalla það enda ókristilegt að lögsækja 
menn fyrir slíkar sakir, og vil jeg því fara 
miklu lengra en frumvarpið, og veita 
fullt lækningafrelsi; jeg er samdóma 2. 
þingmanni Gullbringusýslu, að þá fyrst 
eigi að setja mönnum takmörk, þegar þeir 
gjöra skaða með lækninga káki, og þá eru 
líka hegningarlögin til taks, en eins og jeg 
áður sagði, jeg þekki ekki eitt einasta dæmi, 
að skaði hafi hlotizt af lækningum ólærðra 
manna. Jeg mæli með því, að mál þetta 
verði ekki fellfc, heldur betur skoðað og nefnd 
skipuð í það.

F l u tn in g s m a ð u r  (B . Sv.): Jeg vil taka
það fram, að það er fjarskalegur munur á 
því, að innleiða almennt lækningafrelsi einn- 
ig fyrir allopatha, eða eins og frumvarpið 
gjörir, að friða smáskamtalækningar; þetta 
leiðir af þeim mun, sem er á allopathiu og 
homöopathiu. Eptir minni skoðun getur 
allopathian verið skaðleg, ef hún ekki er 
rjettilega brúkuð, en eptir vitnisburði allo- 
patha og allra homöophatha eru smáskamta- 
lækningarnar alveg hættulausar ( H M d á r  K r .  

F rið r i lc s so n : N ei!). Jeg talaði við lækni 
þann, er síðast var í fingeyjarsýslu, og hinn 
háttvirti þingmaður mun þekkja hann, og 
sagði hann mjer, að smáskamtalækningarn- 
væru alveg óskaðlegar; það eina, sem þær 
gjætu gjört illt, væri það, að þær gætu kom- 
ið því til leiðar, að ekki væri leitað stór- 
skamtalæknis, en þessi mótbára getur ekki 
komið fram þar, sem engan lækni er að fá.

Allopathiskirlæknargetafengið v e n ia m  p r a c t i -  

c a n d i  (lækningaleyfi), þó ekki hafi þeir tekið 
próf, af því hinir prófuðu læknar þekkja 
þeirra meðul, og hafa því ekki á móti þeim, 
en öðru máli er að gegna um smáskamta- 
lækna.

H a U d á r  K r .  F r ið r ik s so n  : Jeg ætla mjer
ekki að fara að dæma um allopathiu eða 
homöopathiu, því til þess er jeg eigi fær, 
en jeg álít þó, að þetta frumvarp eigi að 
styðjast við nokkurn misskilning. Ef lög
5. septembr. 1794 eru ekki gild hjer á landi, 
ef þessir smáskamtalæknar hafa leyfi til að 
iðka lækningar, þá veitjegekki, hvers vegna 
á að vera að endurtaka það leyfi, en ef þau 
Iög eru ekki gild, þá eru þeir undir sömu 
lögum og aðrir óprófaðir læknar. f>að er 
mjög óvíst, hvort þetta frnmvarp verður að 
verulegu liði, þótt það verði lög, því að með 
því er vissum flokki ólærðra manna veitt 
rjettindi fram yfir aðra, þeim gefið leyfi til 
þess, sem öðrum er bannað. Mjer finnst það 
ekki nóg, þó smáskamtalæknirinn segi: jeg 
er smáskamtalæknir, og hann þess vegna 
eigi að fá leyfi tilþess, að mega iðka lækn- 
ingar, en hinum ef til vill bannað, þótt 
hann sje laglegur til lækninga. fað  getur 
ekki verið rjett, að sýslunefndin ein eigi að 
dæma um það, hvort þessir skottulæknar 
sjeu svo vel viti bornir eða vel að sjer, að 
þeir sjeu færir til að taka að sjer lækning- 
ar, eða hún eigi að skera úr, hvort þessum 
manninum sje trúandi, en hinum ekki trú- 
andi fyrir leyfi til lækninga. Jpetta frum- 
varp hefði aldrei átt að koma fram, en ef 
það gengur til 2. umræðu, þá er nauðynlegt 
að skipa nefnd, og nefndin ætti þá að breyta 
því svo, að smáskamtalæknum sje gjört að 
skyldu að sýna eitthvert vottorð fyrir þekk- 
ingu sinni, það er ekki nóg, að læra hálfan 
mánuð hjá manni, sem sjálfur hefur stundað 
lækningar hálfan mánuð, því að með því 
móti getur enginn náð þeirri þekkingu, sem 
hið opinbera getur látið sjer nægja. fó
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ekki sje heimtað, að allir hafi gengið á 
læknaskólann í Reykjavík eða háskólann í 
Kaupmannahöfn, þá er þó einhver þekking 
nauðsynleg, og eitthvert vottorð fyrir þekk- 
ingu, ef manninum á að vera trúandi fyrir 
lækningum, því að, ef allopathisk lyf geta 
verið hættuleg, þá hlýtur hið sama að eiga 
sjer stað um hömöopathisk ly f; annaðhvort 
eru þau til einskis gagns, eða þau geta 
einnig verið skaðleg.

Hjálmur Pjeturnon: |>ingmaður Dala- 
manna tók fram, afhverju nauðsynlegt væri 
að hreyfa þessu máli, og þarf jeg því eigi að 
taka það fram, enda er öllum kunnugt, að 
læknar eru allt of fáir hjer á landi, og veitti 
ekki af, að einn læknir væri í hverju presta- 
kalli. En nú er hvorki til fje nje lærðir 
læknar til þess, og hvert ráð á þá að hafa? 
það ráð sýnist liggja beint fyrir, að veita 
þeim mönnum, sem hafa til að bera góðan 
vilja og gott mannorð, og eru skynsamir 
menn, lækningaleyli, meðan þeir gjöra gagn 
með lækningum sínum. J>eir, sem ekki gjöra 
gagn, halda ekki lengi áfram lækningatil- 
raunum, því þeir missa fljótt álit almennings, 
og alla tiltrú í því efni. En hvað þetta mál 
að öðru leyti snertir, þá er það eigi einungis 
vegna almennings-þarfarinnar, að nauðsynlegt 
eraðfriða með lögum smáskamtalækningarnar, 
þótt þetta sje stærsta atriðið, heldur og líka 
vegna dómaranna og stórskamta-læknanna; 
fyrir dómarana væri það þægilegast, að þurfa 
ekki að eiga í málavastri út af þessu, og er 
jeg. viss um, að sumum þeirra þykir engin 
ánægja að þurfa að þræla í þessu smá- 
skamtamálaþrasi; fyrir læknana og lækna- 
stjórnina væri líka bezt og þægilegast, að 
þetta ástand, sem nú er, gæti breytzt til 
batnaðar, því að hún gæti þá sparað sjer 
þessa undarlegu og hlægilegu dóma um lyf 
hömöopathanna, sem ýmist eiga að vera 
sykurkúlur einar eða vatn o. s. frv., ýmist 
megnasta eitur. J>ingmaður Reykvíkinga
sagði, að lyf og lækningar smáskamtalækna

gæti verið hættulegt, en hann færði engin 
rök fyrir þessu, og að minnsta kosti mun 
hann ekki geta sannfært mig um það. f>ar 
á móti mundi jeg geta leitt eins mörg vitni 
að gagnsemi smáskamtalækna, eins og orðin 
voru í ræðu hans. Jeg álít nefnd ónauð- 
synlega í þessu máli; ef breytingar þarf að 
gjöra á formi eða efni frumvarpsins, þá 
virðist mjer mega gjöra það með breyting- 
aratkvæðum.

A r n l j ó t u r  Ólufsson : Mjer virðist frum-
varp það, er hjer liggur fyrir, svo hóflegt 
og vel samið, að jeg mun gefa því atkvæði 
mitt. Margir prófaðir allopathar hafa ekki 
á móti óprófuðum allopöthum, þeim er vjer 
köllum skottulækna, en eru þó leynt eða 
íjóst mótfallnir homöopöthum. fe tta  kem- 
ur til af því, að þeir hafa fullt vit á lækn- 
ingaaðferð hinna óprófuðu allopatha, en 
þeir hafa ekki vit á lækningum homöopatha. 
J>ar af leiðir, að hinir prófuðu allopathar 
geta eigi dæmt, og vjer getum eigi ætlazt 
til, að þeir dæmi með rjettsýni um þá 
læknisaðferð, er þeir bera ekki skyn á, nje 
heldur hlutdrægnislaust um þessa læknis- 
aðferð, er svo móthverf er lækningahætti 
sjálfra þeirra, er þeir hljóta að treysta, ef 
eigi trúa á, einkum ef þeim leikur öfund 
á lækningaheppni smáskamtamanna og at- 
vinnu þeirra. |>ingmaður Reykvíkinga á- 
leit ísjárvert, að hleypa mönnum þeim, sem 
ekki hefðu þekkingarvottorð, að því, að sjá 
um líf og heilsu manna. En má jeg 
spyrja? Hver er beðinn, hvað þá heldur 
neyddur, til að leita hjálpar hjá smá- 
skamtalækni, fremur en hjá hinum prófaða 
stórskamtalækni? fess er enginn maður 
beðinn, og til þess er enginn neyddur, og 
það gjörir heldur enginn maður, fyr en 
hann hefur fengið á honum fullt traust. 
En takist nú hinum óprófaða smáskamta- 
lækni betur en hinum prófaða stórskarata- 
lækni, hafi sjúklingurinn meira traust á 
hinum smáu en stóru skömtum, hver þörf
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er þá á prófi eða kunnáttuvottorði? Sjúkl- 
ingarnir, sem leita homöopathans, þurfa 
sannarlega eigi þessa vottorðs við, heldur 
hinir, sem eigi leita hans, og til hvers er
það? Jjað eru til tvenns konar próf, eitt
er lærdómspróf, annað er reynslupróf, og 
vona jeg, að jeg fari eigi svo mjög skakkt, 
þ^r sem jeg met reynsluprófið miklu meira 
en h itt, og þetta reynslupróf hafa homöo- 
patharnir.

Af því jeg sje, að þingmaður Reykvík-
inga er að búa sig til að standa upp, þá
vil jeg biðja hann að leysa úr þeirri spurn- 
ingu: hvort honum þyki betra, að deyja 
undir hendi hins prófaða læknis eptir 
“kunstarinnar reglum», sem menn kalla 
svo, heldur en að þiggja lif og heilsu hjá 
óprófuðum lækni, er læknar hann gegn 
«kunstarinnar reglum».

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : J>ingmaður
Reykvíkinga vildi hafa vissu fyrir því, 
að sá hefði þekking á lækningum, sem 
lækna m æ tti; það er nú að vísu rjett, en jeg 
vil benda á það, að þekking og kunnátta 
fæst með fleiru móti en beinlínis á þann 
hátt, sem kallaður er vísindalegur. |>ekk- 
ingin framleiðist af hugviti, æfingu og 
reynslu. Hinn ólærði læknir myndast á lík- 
an hátt og skáldið. Eins og skáldið myndast 
fyrst af því, að samhendur eða vísur fljúga í 
hugann ósjálfráttt við gefin tækifæri, og 
þegar ljóðmælin heyrast, er þeim hrósað. 
Við það fer hinn hagmælti að æfa sig, aðrir fara 
að hvetja hann og enda biðja hann að yrkja 
og með fram fer hann að lesa, sem menn kalla 
upp á eigin hönd bækur, sem þar að lúta, 
eins að sínu leyti fer um þann, sem hefur 
hugvit til lækninga. Hann verður fyrst 
fljótráður að taka eithvað til bragðs, þegar 
læknishjálpar þarf við. Hann er handlaginn
o. s. frv. Hann hefur stálminni, við hvað 
hafi batnað í því og því tilfelli, honum flýg- 
ur ósjálfrátt í hug, til hvers nú skuli grípa, 
og það hjálpar. Yið þetta fá menn traust

á honum og hann á sjálfum sjer. Að- 
sóknin vex, einkum sje hann langt frá lækni, 
eða þar sem lítið traust er borið til hins 
skipaða læknis; hann fer að lesa lækn- 
ingabækur, æfingin kemur, reynslan vex. 
Reynslan er sannleikur og óhætt að treysta 
alþýðudómi eða almenningsáliti í því, að hald- 
ist lengi aðsókn að ólærðum lækni, sem lækni, 
þá er hann nýtur og þarna er þá komin v i s s a n  

fyrir þekkingunni. Nú bætist við, hafi hann 
bezta vilja, gefi meðulin, fari ferðir fyrir 
lítið eða ekkert, þá kemurnú peningaspurs- 
málið með í leikinn.

Um leið get jeg þess, að fundarávarpið 
frá Dalasýslu sýnir, að borgun fyrir aukaverk 
lækna er þar og enda víðar orðin þyrnir í 
augum manna og vilja menn fá þá ákvörð- 
un afnumda, og mun jeg koma með frum- 
varp til þess, sjái jeg mjer fært.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : J>ó jeg gjarnan 
vildi gjöra 1. þingmanni Norðurmúlusýslu 
það til geðs, að játa það, að homöopatharnir 
væru ágætir, verður það þó ekki dulið, að 
meiningar manna um þá eru tvískiptar; það 
er auðvitað, að mjög mikið er komið undir 
góðvild og gáfum, eins og þingmaður Dala- 
manna sagði, en eitthvað er óviðkunnanlegt 
í því, að dæmi skuli finnast þess, að sveitar- 
ómagi skuli hafa verið tekinn og látinn 
læra smáskamtalækningar, sjálfsagt til 
þess að Ijetta sjer á sveitinni, það er 
meir enn satt, að einstakur maður 
getur verið og er öðrum náttúraðri til að 
vera læknir, en þetta er ekki næg ástæða 
fyrir því, að trúa hverjum og einum fyrir 
lífi manna og heilsu, en það er ekki svo 
hægt, sanna upp á þessa skottulækna, að 
þeir hafi gjört sjúklingum tjón með lækn- 
ingum sínum. f>að skal jeg að vísu játa, 
að reynslan ei hið bezta próf og bezta sönnun 
fyrir dugnaði, en það vona jeg samt, að 
þingmönnum skiljist, að þar sem prófið er 
undangengið, eru líkindin til, að það hati 
eitthvað að minnsta kosti að þýða, og að
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eitthvert próf sje nauðsynlegt, áður en menn 
fái leyfi til að reyna sig. 1. þingm. Norður- 
múlasýslu sagði, að á litlu stæði, hvort 
maður dæi hjá allopatha eða homöopatha. 
|>essu og öðru eins er nú reyndar ekki hægt 
að svara; en það vil jeg vona, að honum 
finnist eðlilegt, þd jeg fremur treysti manni, 
sem hefur vottorð um þekking sína en 
hinum, sem ekkert hefur vottorðið.

F o rse t i  skaut því til atkvæða, hvort mál 
þetta skyldi ganga til 2. umræðu og var 
það samþykkt með 17 atkv. Sömuleiðis var 
samþykkt að setja 5 manna nefnd, og í 
hana kosnir þeir

Arnljótur Ólafsson með 14 atkv.
Guðmundur Einarsson — 14 —
Benedikt Sveinsson — 11 —
Hjálmur Pjetursson — 11 —
Stefán Stephensen — 6 —

Ö n n u r  u m r æ ð a í  neðri deild, á 16. 
fundi 19. júlí.

Breytingartillögur (nefndarálit) I 137 til 
138.

F r a m s ö g u m a ð u r  (Arnljótur Ólafsson) : 

Hin háttvirta deild sjer, að af breytingartil- 
lögum nefndarinnar við frumvarpið eru ein- 
ar tvær efnisbreytingar, en hinar eru ein- 
ungis orðabreytingar, eða lítið eitt meira. 
Efnisbreytingarnar eru undir 1. tölulið, staf- 
lið b., og undir 2. tölulið. Nokkrir þing- 
menn, en þó einkum þingmaður Eeykvík- 
inga, hafa álitið nauðsyn á vottorði um 
þ e k k i n g  á smáskamtalækningum. Jeg 
skal játa, að slík mótbára er á rökum byggð, 
og hefur nefndin viljað bæta úr þessu með 
því, að gjöra skilning á danskri tungu að 
skilyrði, fyrir því að engin kennslubók í 
samveikisfræði er enn til á voru rnáli, en 
allnýtilegar bækur eru til á dönsku, þótt 
þær sjeu miklu yfirgripsmeiri á öðrum tung- 
um, og því bætti nefndin því skilyrði við: 
«og hafi hann nægilegt vottorð um, að hann 
skilji dönsku». Viðauki nefndarinnar um,

að ekki þurfi leyfis til þess að við hafa 
smáskamtalækningar á heimili sínu álít jeg 
að vísu fremur óþarfan, því það er nú orðin 
föst veuja að meina engum húslækningar eða 
heimilislækningar; en það skaðar að minnsta 
kosti ekki, þó þetta sje ekki, þó þetta sje tekið 
Ijóslega fram. Nefndin ræður til að taka. upp 
nýa grein, sem þá yrði 3. grein og hljóðaði 
þannig: «heimilt er þeim, sem fengið hafa 
"lækningaleyfi eptir 2. grein, að útvega 
i'sjer smáskamtameðul, þótt annarstaðar 
«sje, en lyfjabúðum í Iandinu»; þetta finnst 
mjer eðlilegt og nauðsynlegt því engin 
lyfjabúð landsins mun vera útbúin með 
samansett smáskamtameðul, nema ef vera 
skyldi lyfjabúðin í Eeykjavík, sem þó er 
óvíst. Hinar aðrar breytingar, sem nefnd- 
in hefur stungið upp á, þarf jeg ekki um að 
tala, því þær eru að mestu leyti o rð á - 
b r e y t i n g a r  e i n a r .  Hvað málið sjálft 
snert-ir, þá mun það flestum kunnugt. Jeg 
skal þó benaa til þess, hvernig stjórnin tók 
í smáskamtamálið fyrst hjer á landi. Eáð- 
herrabrjefið 29. maí 1855 sýnir, að það er 
sprottið af umkvörtun lyfsalans á Akureyri 
yfir smáskamtalækningum, og ber lyfsalinn 
það fram sem ástæðu fyrir umkvörtun sinni, 
að smáskamtasalan spillti svo mjög fyrir 
sinni meðalasölu, að hann mundi neyðast 
til að hætta, ef hjer væri eigi bót á ráðin. 
Honum svaraði stjórnin því, að ekki tjáði 
að fara fram á þetta, meðan engin sönnun 
væri fram komin fyrir því, að smáskamta- 
læknar bæru sig «stórlega rangt að» eða 
að ulífi og heilsu manna væri hætta búin» 
af læknisaðferð þeirra. Skömmu síðar 
kvartaði landlæknir vor undan smáskamta- 
lækningunum á Norðurlandi, og var honum 
svarað í ráðgjafabrjefi 19. júlí 1856, að ekki 
kæmi til mála að banna þessa læknisaðferð, 
meðan ekki yrði bent á neitt «víst tilfelli», er 
sýndi, að «lækningar homöpatha hefðu haft 
skaðlegar afleiðingar», og var þá skorað á land- 
lækni, að hann rannsakaði lyf smáskamtalækn-
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anna, áður nokkuð yrði gjört, en hann þóttist 
ekki hafa tök á því, og hefur sjálfsagt af ein- 
hverjum ástæðum, sem vjer getum gizkað 
á, hverjar verið hafi, heldur ekki haft það. 
Nú líður og bíður eitt árið enn; þá sam- 
ansafnast þeir í einn stóran stormbyl, lyf- 
salinn í Reykjavík, lyfsalinn á Akureyri og 
iandlæknirinn sjálfur. En ráðgjafinn lægði 
storm þennan með brjefi 31. marz 1857, 
og allt fór enn á sömu leið sem fyr; það 
varð ekki sannað, að Iæknisaðferð smá- 
skamtalækna hefði gjört skaða, og allar 
ofsóknir gegn smáskömtunum á Norður- 
landi duttu alveg úr sögunni. En nú er 
hafinn og settur rannsóknarrjettur gegn 
smáskömtunum á Suðurlandi. Hann er 
öllum í fersku minni; jeg þarf eigi að 
lýsa honum. Jeg vil einungis drepa á 4. 
tölublað Heilbrigðistíðindanna, þar sem 
talað er um smáskamtalækningarnar í 
Kálfatjarnarsókn. Að vísu hefur prestur- 
inn á Kálfatjörn hrakið. að miklu leyti 
hinn harðyrta áburð á smáskamtalæknana 
með skýrslu sinni í ísafold, 16. tölublað 
1879. En þó vil jeg leyfa mjer, til þess 
að fullkomna þessa skýrslu prestsins, að 
lesa nokkur orð upp úr brjefi frá valin- 
kunnum heiðursmanni, Guðmundi hrepp- 
stjóra Guðmundssyni í Landakoti á Vatns- 
leysuströnd. Hann skýrir frá, hve margir 
hafi veikzt, og verið læknaðir á 7 bæjum 
kring um sig, og síðan segir hann:  «Hafa
þá 45 manns orðið veikir á hinum nefndu 
bæjum, og öllum þeirra, að nndan teknum 
ef til vill tveimur mönnum, batnað af 
homöopatha meðulum, svo framarlega sem 
þeir hafa þurft á nokkurri meðalabrúkun 
að halda»; en um það kveðst hami eigi 
bær að dæma. Hann gjörir og grciu fyrii 
því, að í byrjun sýkinnar hafi svo sem 
enga hjálp verið að fá hjá smáskamta- 
læknum sakir meðalaleysis; on er nýr 
smáskamtalæknir kom með meðul, þá segir 
hann, «Ijetti manndauðanum að mestu».

fegar nú vor lærði og ágæti höfundur 
Heilbrigðistíðindanna, sem er lækna lærð- 
astur hjer á landi og hinn hjartabezti 
maður, misskilur og mishermir svona
freklega allt, sem snertir smáskamtalækning- 
ar, eins og hann befur gjört í tjeðu 4. tölu- 
blaði Heilbrigðistíðindanna, hvers má þá 
vænta af hinum ? f>essa vegna finnst mjer 
brýna nauðsyn til bera, að taka í taumana 
á þoim, er valda slíkum ófriði, óvild og
gremju í þjóðfjelaginu með ofsóknum, er
byggðar eru á þvílíkum misskilningi og
fullkominni vanþekkingu.

F orse ti  leitaði því næst atkvæða og fjellu 
þau þannig:

1. grein frumvarpsins samþykkt með 17 
atkvæðum.
1. liður (a) í breytingartillögum nefnd- 
arinnar var samþykktur með 12 atkv. 
gegn 2.
1. liður b samþykktur með 11 atkv.
1. — c samþ. án atkvæðagreiðslu.

2. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt-
ingum samþykkt með 15 atkv.
2. liður i breytingartillögu nefndarinn- 

ar sainþ. með 16 atkv.
3. liður í breytingartillögu nefndar- 

innar samþ. án atkvæðagreiðslu.
3. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt-

ingum samþ. með 16 atkv.
4. liður a. í breytingartillögu nefndar- 

innar samþykktur með 15 atkv.
4. liður b. samþykktur með 15 atkv.

4. gr. frumvarpsins með áorðnum breyt-
ingum samþ. með 16 atkv.

Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án 
atkvæðagreiðslu, og málinu vísað til 3. um- 
ræðu með 17 atkvæðum.

f*r i ðj a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 18. 
fundi, 22. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 155—156.

Breytingartillögur: I 198. 199.
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V a r a f o r s e t i : Jeg skal leyfa mjer að
gjöra þá athugasemd, að tilskipun sú, sem 
breytingartillaga hinna 6 þingmanna fer 
fram á, að 5. grein sje numin úr, er, að 
því er jeg veit bezt, eigi löggild á íslandi, 
getur því eigi komið til mála, að nema lög 
úr gildi, sem ekki eru löggild. Reyndar 
hefur hún verið lesin upp á alþingi við Öx- 
ará, en hvergi löggilfc, nema það væri í hegn- 
ingartilskipun frá 1831. Af því það kynni að 
draga dilk eptir sjer, ef annar partur lög- 
gjafarvaldsins beinlínis eða óbeinlínis játaði 
það að vera lög, sem ekki eru lög, skal jeg 
biðja 1.: þingmann Norðurmúlasýslu um 
skýring á því, hvort jeg fari rjefct með.

B e n e d ik t  S v e i n s s o n : Jeg þóttist við 1.
umræðu reyna að leiða rök að því, að þessi 
tilskipun, dagsett 5. septembr. 1794 væri 
sem slík ógild hjer á landi, og þótt hún 
hefði lagagildi að því er til allopatha eða 
stórskamtalækna kemur, þá gæti hún að 
minni meiningu alls eigi náð til homöopatha 
eða smáskamtalæknanna. En nú ræðir þetta 
frumvarp einungis um homöopatha, og þess 
vegna kemur þessi tilskipun alls ekkert frum- 
varpi því við, sem hjer um ræðir. Að öðru 
leyti skal jeg að þessu sinni ekki tala frek- 
ar um málið; jeg veit að aðrir þingmenn 
muni verða til að halda svörum uppi- fyrir 
frumvarpinu, en ef við þarf, þá mun jeg 
geta komið með smávegis upplýsingar mál- 
inu til stuðnings.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( A r n l j ú tu r  O la f s s o n ) : 

Jeg skal geta þess, að jeg er því samdóma, 
að tilskipun þessi hafi eigi út af fyrir sig 
haft gildi, og að eigi muni hafa verið farið 
eptir henni hjer á landi sem hegningar- 
lögum fyrst fram eptir. En hitt er annað 
mál, hvort hún haíi eigi orðið lijer að lög- 
um með tilsk. 21. des. 1838. J>á er enn 
vafasamt, hvernig skilja eigi 5. grein í tilsk.
5. sept. 1794, þó hún aldrei nema væri á- 
litin lög hjer á landi. fa ð  er full sann- 
færing mín, að þessi grein hafi eigi verið

skilin, svo sem dómstólarnir hjer skilja hana 
nú, ef yfirvöldin hafa annars álitið hana 
gildandi. petta  álit m itt styðst viðöllbrjef 
dómsmálastjórans til amtmannsins fyrir norð- 
an, 29. maí 1855, 19. júlí 1856 og31.marz 
1857. í brjefinu 29. maí 1855 segir, að 
ráðgjafinn fallist á þá skoðun amtmannsins, 
að smáskamtalæknar «muni eigi verða sak- 
felldir, þótt mál væri höfðað móti þeim, nema 
þeir hefðu borið sig stórlega rangt að», og í 
brjefinu 19. júlí 1856 samsinnir stjórnin amt- 
manni, að hann hafi eigi haft næga ástæðu til 
að láta höfða mál á hendur smáskamtalækn- 
um ; af því, segir ráðgjafinn, «að ekki hafi 
verið tekið til neitt víst tilfelli, að lækningar 
homöopatha hafi haft skaðlegar afleiðingar, 
eða að nokkurs manns lífi og heilsu af þeim 
hafi verið hætta búin». Af þessum brjefum 
er auðsætt, að ráðgjafinn hefur eigi álitið 
smáskamtalækna hegningarverða eptír 5. gr. 
tilskipunarinnar fyrir það atvik eitt, að þeir 
taka sjúkling til lækningar, heldur fyrir það, 
ef þeir fremja eitthvert það verk, er sak- 
næmt er í sjálfu sjer eptir almennum hegn- 
ingarlögum. En nú er svo komið, að hjer 
á Suðurlandi er höfðað mál gegn smáskamta- 
lækni, ekki af því, að lækningar hans sjeu 
til skaða, ekki fyrir sviksemi, ekki fyrir það, 
að lífi manna og heilsu væri hætta búin af 
lækningum hans; ekki af því, í einu orði 
sagt, að hann hafi gjört sig sekan í afbroti 
eptir almennum hegningarlögum, heldur af 
því eingöngu, að hann hefur farið með skottu- 
lækningar. |>etta mál er höfðað og dæmt 
eptir þeim skilningi á 5. gr. tilskip., að það 
atvik eitt sje saknæmt að taka sjúkling til 
lækningar, þótt það skilyrði vanti, að skottu- 
læknirinn hafi stofnað lífi og heilsu manns- 
ins í hættu, eða án tillits til þess, hvort 
brotið sje saknæmt eptir almennum hegn- 
ingarlögum. Heyrt lief jeg, að hæstirjettur 
í Danmörku fylgi því fram, að dæma skuli 
skottulækna seka fyrir þessar lækningar sam- 
kvæmt, 5. gr. tilskipunarinnar, og byggi dóm
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sinn á því, að í hinutn altnennu hegning- 
arlögum Dana, þar sem talin eru öll saka- 
lög þau, er numin voru úr gildi, sje til- 
skipun þessi ekki talin með. Jeg er hrædd- 
ur um, að landsyfirrjetturinn hjer muni heldur 
fylgja hæstarjettardómi, heldur en skoðun 
þeirra 1. þingmanns Árnessýslu og 1. þing- 
manns Gullbringusýslu. Nú kunna laga- 
menn að segja: «tilskipun þessi er eigi gild 
af sjálfri sjer, heldur eptir tilskipun frá 1838». 
Er þá tilskipunin gild eða ekki gild? í 
breytingartillögunni er þannig orðað, «5.gr. 
í tilsk. 5. sept. 1794 er úr gildi numin». 
J>etta er orðað þannig af ásetningi, og 
þýðir að eins, að tilskipunin sje úr þ v í g i l d i  
numin, sem dómararnir kunna að gefahenni. 
í  lagaboðum, er breyta eldri lögum, stendur, 
að sú eða sú tilskipun sje úr lögum numin. 
Fyrir því, sje gildi tilskipunarinnar nokkuð, 
þá er það farið; sje gildið ekki til, þá er af- 
námsgreinin ofmælt, það skal jeg játa. Jeg 
hef viljað forðast að kalla hana lög, þótt 
jeg sje í talsverðum vafa. |>etta er minn 
skilningur á löggjöfinni eða á dómvenjunni, 
sem jeg er hræddari við en lögin sjálf.

Varaforseti: Jeg veit, að þingmönnunum 
hefur ekki gengið nema gott til, að koma 
með þessa breytingartillögu, og jeg gæti vel 
greitt atkvæði með henni, ef jeg sæi ekki, að 
það mundi draga dilk eptir sjer; enjegæ tla 
að gjalda skuli varhuga við, að játa nokkuð 
gilt, sem ekki er fullgilt, og mjer er nær 
að segja, að margar óhentugar ákvarðanir, 
sem nú liggja í þagnargildi, gætu álitizt 
gildar, ef vjer ljetum það viðgangast, að slík- 
ar breytingartillögur sem þessi kæmust að. 
f>ingmaðurinn játar, að þessi tilskipun hafi 
aldrei verið lögleidd. En það verður spurn- 
ing um, hvort hún hafi ekki verið lögleidd 
með tilskipun 21. des. 1831. Jeg veit að 
lagamennirnir og dómstólarnir segja það ef 
til vill, jeg er ekki dómstóll. En hvað skip- 
ar hún fyrir um ? Hún skipar fyrir um 
vissar greinir í tilskipunum frá 1827. í

1. kafla er skipað fyrir um útvíkkun á reglu- 
gjörð fyrir yfirvöld; í 2. kafla um útvíkkun 
vissra greina í lögum um að af nema útlegð; 
í 3. kafla um borgun til sáttanefnda; í 4. 
kafla um hjónaband; í 5. kafla um heim- 
færing norsku laga 6—13—5; í 6. kafla 
um vottorð, sem prestar á íslandi eiga að 
gefa. J>á er tilskipunin ekki lengri. Getur 
nú nokkur heilvita maður sagt, að lög gegn 
skottulækningum sjeu með þessu lögleiddar? 
Jeg vona, að 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
geti eigi ætlað hæstarjetti þann skilning, 
þótt einhver undirdómari kunni að hafa 
hann. Jeg verð annars að játa, að breyt- 
ingartillaga þessi er ekki samin með þeim 
skarpleik, sem 1. þingmanni Norðurmúla- 
sýslu er annars svo eiginn og sem jeg rak 
mig á hjá honum í gær, og vona jeg að 
hann láti eigi nafn sitt optar sjást undir 
slíkum breytingaratkvæðum.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg er fús á að taka
breytingartillögu þessa aptur. Jeg er sann- 
færður um, að tilskipan þessi var eingöngu 
gefin Danmörku með fyrsta. Á þeim tíma 
var Norvegur í sambandi við Danmörk og 
engin lög giltu á íslandi, nema þau væru 
annaðhvort gefiu sjerstaklega fyrir landið, 
eða þá gefin Noregi sem almenn lög. En 
hjer er teikn móti teiknum, tilskipunin 5. 
sept. 1794 er annað teiknið, en dómarnir 
hitt. fessi breytingartillaga er ekki gjörð 
frá lagasetningarinnar sjónarmiði, heldur frá 
sjónarmiði dómstólanna. Nú er búið að 
liöfða mál eptir þessari tilskipun; dómur 
landsyfirrjettarins er, því miður, eigi upp 
kveðinn enn, og verið getur, að eigi verði 
upp kveðinn dómur í aðalmálinu. En jeg 
er hræddur um, að einhverjum skörpum 
manni, sem 1. þingmaður Gullbringusýslu 
þekkir vel, hafi þó dottið í hug að dæma 
eptir tilsk. 5. sept. 1794 í sama skilningi sem 
hjeraðsdómurinn. En jeg álít, að breyting- 
artillagan hafi nú náð tilgangi sínum, sem 
sje að vekja atliygli á þessu, og í trausti
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til ddmsWlanna og í trausti til «skarpleik- 
ans» tek jeg hana aptur.

G u ð m u n d u r  E in a r s s o n :  Jeg vil leyfa
mjer að geta þess, að í tilskipun 25. febr. 
1824 er nseð berum orðum tekið fram, að 
skottulæknum skuli hegnt eptir tilskipun frá
5. jan. 1794, og jeg veit líka, að land- 
physicus hefur eptir 6. gr. hennar gefið 
veniam practicandi (lækninga-leyfi). fanrv- 
% er hún óbeinlínis komin hjer inn. Vseri 
hóu ekki í gildi, hvernig mætti þá dæma 
eptir henni og vitna í hana. Jeg skal þessu 
til sönnunar geta þess, að sýslumaðurinn í 
Mýrasýslu hefur nú nýlega, eptir þyí sem 
mjer hefur borizt, dæmt tvo ddma eptir 
henni einmitt viðvíkjandi hinum svo nefndu 
skottulækningum, og dæmt 40 króna sekt á 
hendur þeim, er læknuðu.

B e n e d ik t  S v e in s s o n : Jeg er á sama
máli, sem 1. þingmaður Gullbringusýslu, að 
það sj« áríðandi, að slík breytingartillaga, 
sem hjer um ræðir, fái ekki framgang, og 
flutningsmaður hefur þess vegna gjört vel í 
því, að taka hana aptur, því ef deildin hefði 
samþykkt þessa breytingartillögu, þá væri 
ekki annað að sjá, en að deildin hefði álitið 
að þessi tilskipun hefði verið gildandi áður 
um smáskamtalækningar, sem, eins og jeg 
tók fram við fyrstu umræðu skýrt og skor- 
inort, e p t i r  s ö g u s ö g n  s j á l f r a  a l l o -  
p a t h a n n a ,  eptir eð l i  sínu, ekki g e t i  
h a f t  s k a ð l e g  á h r i f  á l í f  eða  h e i l s u  
m a n n a ,  sbr. stjórnarbrjef 19. júlí 1856, 
sem skilur hina umgetnu tilskipun alveg 
rjett. Allt öðru máli skiptir um stórskamta- 
lækningatilraunir; þær geta skaðað líf og 
heilsu, en þá falla þær undirhin a l m e n n u  
h e g n i n g a r l ö g ,  og er það því engin sönn- 
ua fyrir lagagildi tilsk. 5. sept. 1794 [hjer á 
landi, þó slíkt varði hegningu. Að því er 
kemur til álita dómstólanna, þá breytir þessi 
tillaga því sannarlega ekki til batnaðar, því 
að ef hún hefði verið samþykkt, þá hefðu 
dómstólarnir getað byggt á því og sagt:

svona leit neðri deild alþingis á málið. Hvað 
því viðvík^r, sem þingmaður Dalamanna 
sagði, að instrúxið frá 1824 sýndi það og 
sannaði, að tilsk, 5. sept. 1794 sem slík 
væri gildandi hjer á landi, þá skal jeg segja 
honum það, að instrúxið er ekki almenn 
lög og getur ekki haft almennan bindandi 
krapt. J>að getur skuldbundið þann mann, 
sem það er gefið fyrir, og á að hegða sjer 
eptir því. Úr því jeg fór nú enn að tala 
um þetta mál, vil jeg enn fremur leiða rök að 
því atriði, að tilsk. 5. sept. 1794 hefur heldur 
aldrei gjört sig gildandi í r j e t t a r m e ð -  
v i t u n d i n n i hjer á landi hvað smákammta- 
lækningar snertir, en að þær þvert á móti 
hafi r ó t f e s t  sig í a l m e n n r i  v i ð u r -  
k e n n i n g u ,  sem l e y f i l e g a r  og g a g n -  
l e g a r ,  um allt land. Jeg hef þá hjerna í 
höndunum frumrituð eiginhandarvottorð frá
3 sýslumönnum, sýslumanni Eangæinga, sýslu- 
manni Árnessýslu og sýslumanní Stranda- 
sýslu, og er í þessum vottorðum öllum gef- 
inn ágætur vitnisburður fyrir lækningar al- 
þekktum smáskamtalækni, sem jeg hirði 
ekki um að nafngreina, en get nafngreint. 
Hvernig getur nú nokkur maður ímyndað 
sjer, að þessir menn gæfu slík vottorð, ef 
þeir álitu, að til væru gildandi lög, sem 
undir hegningu bönnuðu smáskamtalækn- 
ingar? Jeg hef líka öldungis samkynja 
eiginhandar-vottorð í höndum hjerna í saln- 
um frá 9 prestum, frá prestinum á Kálfa- 
fellsstað, Kálfatjörn, Stóra-Núpi, Holti, Arn- 
arbæli og Vestmannaeyjum o. fl., um þvert 
og endilangt Suðurland. Sannar nú þetta eigi, 
að það sje ekki of sagt að smáskamtalækning- 
arnar sjeu útbreiddar og rótfestar alstaðar, ekki 
einungis meðal alþýðunnar heldur einnig 
rneðul hinna menntuðu manua þjóðarinnar, 
þar á meðal sjálfra valdsmannanna? Enn hef 
jeg vottorð frá 10 málsmetandi alþýðumönn- 
um, en þau skal jeg hjer ekki leggja mjög 
mikla áherzlu á, þó þau sanni allt hið sama 
sem embættismannavottorðin. En það get
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jeg ekki lagt á hylluna, að jeg hef líka í 
höndum eiginhandar vottorð frá allopathiskum 
hjeraðslækni hjer í grendinni, sem korónar 
allan þenna vottorðagrúa. Nú vona jeg að 
nokkuð sje kornið máii mínu til sönnunar, 
og þó get jeg ofan á allt saman sagt þing- 
manni Keykvíkinga, fyrst hann er að gjöra 
athugasemdir við ræðu mína, að jeg þekki 
einn allopathiskan lækni, sem á konu, sem 
er smáskamtalæknir, og hefur tekizt vel, og 
er jeg viss, að þingmaðurinn mundi sjálfur 
fús á að þiggja lækning af henni, ef hann 
þyrfti lækninga við. Jeg ætla því, að 
konan lækni mann sinn homöopathice, þá er 
hann sýkist, og maðurinn konuna allopa- 
thice, þá er hún sýkist. J>etta má hinn 
háttvirti þingmaður ekki lá. petta
vona jeg að sje þá óbilug innri sönnun 
fyrir því, að tilskipunin hafi aldrei gjört 
sig gildandi í rjettarmeðvitund þjóðarinnar 
sem bindandi og viðurkennd lagasetning 
hjer á landi gegn smáskamtalækningum. Að 
öðru leyti vona jeg, að efri deildin lagi, það 
som frumvarpi þessu kann að verða ábóta- 
vant.

Guðmundur Einarsson. Jeg skal játa, 
að það situr illa á mjer, að keppa við lög- 
fræðinga, en það get jeg með sönnu sagt, 
að hans hátign konungurinn hefur sam- 
kvæmt instrúxi frá 25. febr 1824 skipað 
landphysicus að klaga fyrir skottulækning- 
ar, og að sá seki sje dæmdur til sekta eptir 
tilskipun 5. jan. 1794. Jpegar nú konungur
skipar þetta, hvernig verður þá sagt, að
það sjeu ekki lög, hve margir vitnisburðir 
sem kunna að koma. J>að sem 1. þing- 
maður Árnesinga sagði, kom flest málinu 
ekki við. Tilskipanin og instrúxið staðfesta 
hvort annað, og að segja, að það sje ekki 
lögmætt sem einvaldur konungur skipar, 
það sýnist mjer hart, en það verða menn 
að gefa mjer rjett í, að konungur hefur 
skipað, að dæma eptir þessari tilskipun.

Björn Jónsson. Jeg skal geta þess, að

oss, sem sömdum breytingartillöguna við 3. 
gr. frumvarpsins, þótti ekki heppilegt að 
gjöra það að skilyrði fyrir lækningaleyfi að 
kunna einungis dönsku, eða dönsku fremur 
öðrum m álum ; svo að manni, er kynni t. 
d. prýðilega ensku, en ekki dönsku, eða 
þýzku, en ekki dönsku, eða frakknesku, en 
en ekki dönsku, — honum skyldi neita um 
iækningaleyfi fyrir það; einkum og sjer í lagi 
þar sem aðalkunnugt er, að á þessum málum 
eru til miklu meiri og betri bækur í þessari 
læknislist en á dönsku. Af því virtist oss heppi- 
legra að gjöra það að skilyrði, að kunna ein- 
hverja af höfuðtungum Norðurálfunnar, en að 
bindaþað við eitt einstakt tungumál, og það 
meðal hinna miður merkilegu.

Framsögitmaður: Jeg fellst mjög svo
gjarnan á þessa breytingartillögu. Og jeg 
skal að endingu geta þess, að þetta mál er 
að miklu leyti sprottið af því, hve öiðugt 
er hjer á landi, að ná til hinna lögskipuðu 
lækna, því þegar menn gá að, hve margar 
ferhyrningsmílur landið er, og að tala 
hinna lögskipuðu lækna ev að eius 20, og 
þó nú að eins 16 til, 4 lækna vantar enn, 
og menn svo deila ferhyrningsmílna fjöld- 
anum með læknatölunni, þá kemur stærra 
svæði á hvern stjórnarlækni, en «Amt > er 
í Danmörku. f>etta vildi jeg, að hver sá 
maður hugleiddi, sem í hjarta sínu er á 
móti samveikislækningum, og jeg vona, að 
stjórnin gæti að þessu, áður en hún fellir 
frumvarpið, sem sumir spá og sumir hóta 
að hún muni gjöra, en sem jeg óttast alls 
ekki.

J>egar hjer var komið umræðunum, tóku 
eigi fleiii til máls; bar þá forseti undir at- 
kvæði:

1. Breytingartillögu frá 7 þingmönnum, 
sem deildin hafði leyft, að borin væri 
undir atkvæði, þótt hún kæmi eigi 
fram, fyr en á fundinum, var hún 
samþykkt með 18 atkvæðum.

2. Breytingartillaga 6 þingmanna við
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sama frumvarp var tekin aptur.
3. Frumvarpið allt með áorðnum breyt- 

ingum samþykkt með 18 atkvæðum, og 
kvað forseti það mundu verða afgreitt 
til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 22. 
fundi, 26. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri déild, sjá I 184.

J ó n  H ia l t a l í n  sagðist standa upp í máli 
þessu fremur af skyldutilfinningu en löngun. 
fingmönnum væri það fullljóst, að hann 
hefði jafnan barizt gegn smáskamtalækn- 
ingunum, en sagði að sjer sýndist nauð- 
synlegt, að þingmenn fengju að heyra stutt 
ágrip af æfisögu homöopatbíunnar. Hvað 
frumvarp neðri deildarinnar snerti, þá sæi 
hann ekki heila brú í því. Hann vildi nú 
fara fáeinnm orðum um mál þetta, en vera 
sem vægastur í orðum sínum um það, en 
vilja þreyta deildina með dálitluin smásög- 
um um lækningar þessar. Smáskamtalækn- 
ingar hefðu verið óþekktar þangað til í byrj- 
un þessarar aldar; þá hefði risið upp maður 
einn á fjóðverjalandi, fæddur á Saxlandi, 
sem hefði byijað lækningaaðferð þessa. Fað- 
ir hans hefði viljað láta hann stunda guð- 
fræði, en hann hefði ekki viljað það. Hann 
hefði þótt nokkuð undarlegur á stúdentaár- 
um sínum, og lítið viljað þýðast aðra lags- 
bræður sína. Síðan hefði maður þessi gefið 
út 2 bækur, aðra hefði hann kallað ><Hina 

h r e in u  m eð a la frœ ð i» ,  en hina «P o te n s e r in g »; 
þetta hefði mönnum þótt næsta undarlegt 
og ótiúlegt, að þynning meðalanna mundi 
auka krapt þeirra og gagnstætt skynsamri 
ályktun og almennri daglegri reynslu, og 
hefðu því rit þessi mætt mótspyrnu margra 
manna, bæði lækna, heimspekinga, efnafræð- 
inga og kraptafræðinga. Hann fór samt að 
praktísera með þeirri grundvallarreglu: 
«Swri/ia s i m i l i b w  c u r a n l u r » , en sú regla er 
beint á móti áliti ailra Jærða manna. Bezt

hefði hann komið fram við prinzessu eina af 
Saxen-Koburg-Gotha. Siðanhefði hann far- 
ið til Parísarborgar og kvænzt þar nngri og 
auðugri stúlku; en þar fór ekki betur íyrir 
honum, því að Frakkar veittu honum mót^ 
spyrnu, sem þeir og enn í dag veita lækning- 
um þessum. Hann vildi ekki tala um neitt 
það, er hann ekki gæti sýnt og sannað. 
Hvað það snerti, að s im i l i a  s im i l ib u s  c u r -  

a n t u r , þá reyndist það ósatt, er prófað væri, 
og þætti sjer undarlegt, er skynsamir menn, 
er ekkert þekktu til þess, skyldu halda slíku 
fram. f>essi aðferð hefði ekki komið fyrir 
hjá Grikkjum eða Eómverjum, og yrðum við 
þó að játa, að við stæðum þeim ei mik- 
ið framar. Kínverjar hefða gefið skýrslu 
um það, að bin sömu meðul, sem allopathar 
nú almennt brúkuðu, hefðu verið brukuð 
fyrir 4000 árum síðan. Lækningaaðferð 
þessi hefði fiutzt hingað með manni, sem 
hefði haft * v e n ia m  p r a c t i c a n d i * .  Síðan hefðu 
höfuðlærdómar hennar breiðzt út með krapta- 
verkum sínum. í  fyrra hefði 9 ára gamall 
drengur fyrir austan gjört sjálfan sig að 
homöopatha, þess vegna hefði hann í vetnr 
í Heilbrigðistíðindunum óskað nákvæmári 
laga um þetta málefni, en áður hefði verið. 
Hann kvaðst hafa lofað neðri deildinni, að 
gjöra viðaukaatkvæði við frumvarp þetta 
um baðlækningar, sjóböð og ölkeldulækn- 
ingar, en þegar hann hefði sjeð þetta stóra 
frumvarp, sem engin heil brú hafi verið í, 
þá hefði sjer fallið allur ketill í eld. Sjer 
þætti sorglegt ef efri deildin tæki við því, 
og minnkun ef hún samþykkti það. Bar- 
áttan milli stórskamta- og smáskamtalækna 
væri enn þá, þótt smáskamtalæknar í seinni 
tíð hefðu reynt til að laga sig dálítið eptir 
stórskamtalæknum. Hann bæri ekki á 
móti því, að smáskamtalæknar segðust lækna, 
en hann vildi vita reynslu fyrir því. LyQa- 
búðir þeirra hefðu verið rannsakaðar, og f 
þeim stundum fundizt banvænt eitur, og 
hefðu tvær slíkar verið gjörðar upptækar, og
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lyfsalarnir orðið fyrir fjársektum. J>á hefði 
það cinnig verið almennt viðurkennt, að 
lækningar þessar væru að eins til þess að 
narra fje af fólki.

Maður einn hefði fengið fjárstyrk til 
þess að ferðast í Ameríku, til að skoðajurtir, 
og fann hann, að lækningakraptur þeirra var 
mjög misjafn, allt eptir hvar þær greru, og 
þvi hjelt hann, að bezt væri að draga lækn- 
ingaefnin sjálf út úr plöntunum; við það 
varð það margfalt minna fyrirferðar. þetta 
hefðu smáskamtalæknar notað sjer, því að 
það hefði gefið þeim enn betra ráð til að 
narra fólk. £etta  allt væri ekkert með- 
mæli til þess að styðja þá vitleysu, er menn 
kölluðu «homöopathi». Nú segðu smáskamta- 
læknar: «við stólum eigi á þynningar, held- 
ur á krapt jurtanna». f>annig hefðu lækn- 
ingar þessar haldið áfram, þó hnignandi. Nú 
hefðu 2 hinir merkustu læknar skrifað um 
lækningar þessar þannig, að þær nörruðu 
fólk og spiluðu með heilsu manna; á sömu 
skoðun væru einnig vísindaleg fjelög í París. 
Hvað hreystiverkin hjer á landi snerti, þá 
væru þau sem draumórar; margir sjúkdóm- 
ar bæði hjer og annarstaðar væru þannig, að 
þeir bötnuðu af sjálfu sjer, og þyrftu því 
enga lækning. |>að væru viðurkennt, að 
40 af 100 yrðu veikir á ári hverju að með- 
altali, og af þessum 40 deyja vanalega 2 af
100. Hann vildi segja dálitla sögu af E- 
giptalandi viðvíkjandi þessu máli. Mehe- 
med Ali hefði haft frakkneskan hirðlækni, 
ágætlega menntaðan mann. En einu sinni 
hefði komið til hans annar frakkneskur mað- 
ur, sem hefði gefið sig út fyrir lækni; hann 
hefði farið allt öðrum orðum um lækninga- 
aðferð sína en hinn, og hefði 'súltaninn þá 
kallað lækni sinn fyrir sig og spurt, hvern- 
ig stæði á því, að hann aldrei hefði við haft 
þessa aðferð, eða hvort hann þekkti hana 
ekki, og hefði læknirinn þá svarað honum 
því, að hann hefði vitað um þessar lækning- 
ar, en þær væru svo fyrirlitnar, að enginn 
lærður maður vildi líta við þeim. Súltaninn 
kvaðst þá vilja reyna þá báða, þar eð hann 
sjálfur væri ekkert inn í læknisfræði, og[

sendi þá til Kairó, þar sem gekk ákafur 
sjúkdómur. Próf þetta hefði farið svo, að 
allir þeir, sem voru undir lækningu smá- 
skamtalæknisins, hefðu sofnað, en hinum 
mörgum batnað, er stórskamtalæknirinn átti 
við. f>ví næst hefði súltaninn kallað báðafyrir 
sig, og sagt smáskamtalækninum, að til þess 
að enginn slíkur læknir dirfðist að koma til 
sín, þá ætlaði hann að láta skera af honum 
bæði eyrun og senda hann heim aptur. Eins 
mundi vera ástatt hjá okkur, að lækningar 
þessar væru meiri á orði en borði; hann 
þekkti engan, sem hefði batnað af smá- 
skamtalækningum, en marga, sem hefðu 
brúkað meðul frá þess konar læknum, og 
hefðu sumir sagzt ekki vera búnir að brúka 
þau nógu lengi, en aðrir hefðu bölvað þeim, 
og kveðið þau ónýt; hann gæti því ekki 
þakkað dropunum það, þó einhverjum hafi 
batnað, sem þá hefðu brúkað; heldur 
náttúrunni. Árið 1834 hefðu fyrirlestrar 
verið haldnir í smáskamtafræði af hálærð- 
um manni, og hefði bann hlustað á 
fyrirlestra hans. Hann hefði sagt, að svona 
væri lærdómurinn, en hann gæti eigi hrós- 
að lækningum þessum, því ef gefið væri 
inn í vatni, þá væri það tómt vatn, en ef 
gefið væri inn í sykri, þá væri það tóm- 
ur sykur. Hann hefði sjálfur sjeð sorglegt 
dæmi í Kaupmannahöfn, að ung og efnileg 
stúlka í blóma lífsins dó undir lækningum 
smáskamtalækna, og hefði hann þá spurt 
lækninn, er með sjer hafi verið, hvort 
bann ætlaði eigi að klaga Iækna þessa, og 
hafi hann svarað sjer því, að slíkt hefði 
ekkert að þýða, alþýðan væri svo hjátrúar- 
full, að hún hjeldi áfram að leita til þeirra 
eptir sem áður. Enn fremur vildi hann 
taka það fram, að sum af meðulum þeirra 
(aconit) væru svo eitruð, að ein byggkorns- 
stærð af því gæti drepið 50 manna. Nýlega 
hefði duglegur læknir í Aberdeen, að nafni 
Hamilton, skrifað grein í blöðin um það, að 
hann hafi læknað lungnabólgu með háum 
þynningum, og hefði hann því verið kallað- 
ur smáskamtalæknir, en hann hefði afsal- 
að sjer því nafni, og sagt, að því færi fjarri,
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að hann væri það. Enn fremur vildi hann 
tilfæra eitt dæmi enn þá. Læknir nokkur 
hefði verið sdttur til manns, er lá í þvag- 
teppu, og hefðu þar verið fyrir 2 smá- 
skamtalæknar, en eigi getað hjálpað, og 
hefðu því beðið lækninn að hjálpa, og hefði 
hann sagzt skyldi gjöra það í þetta sinn, 
en jafnframt segja þeim, að hann gæti eigi 
verið þekktur fyrir að ganga samhliða þeim. 
Síðan hefði það komið út í blöðunum, hver 
af þessum 3 mönnum mundi hafa gjört rjett- 
ast, og var það af öllum játað, að það væri 
stórskamtalæknirinn. Öll lærð fjelög í Lund- 
únum hefðu sagt, að þetta væri lygafullur 
lærdómur og hjátrú. f>ynning meðalanna 
væri svo mikil, að ómögulegt væri að prófa 
þau. Enn fremur hefði einn hinn lærðasti 
maður ritað 2 bækur um efnafræði, og hrek- 
ur þar smáskamtalækningar, og segir oss 
eigi lengra kornna áleiðis í efnafræði, en for- 
feður vorir hafi verið, homöopathian sje 
hin argasta hjátrú, er hingað til hafi komið 
í Ijós; sjer sýndist mega líkja hanni við 
draugatrú eða galdrastaf, sem í fornöld hafi 
verið brenndir og mönnum batnað af. Sjer 
sýndist mjög ísjárvert að láta þetta darka 
svona, og leyfa mönnum að leika sjer 
að heilsu manna. fað  kynnu helzt að 
veia stúlkur, sem hændust að smáskamta- 
læknum, þar eð þeim þætti illur smekkur 
að allopathiskum meðulum; þannig tnundi 
það ganga til víðast, og svo væri hjer, og 
þannig dæma hinir beztu læknar þessa tíma. 
fe tta  ætlaðiþingiðnú að innleiða, enþótt það 
væri barið hjer í gegn, þá stæði það undir 
öðru valdi, sem naumast mundi samþykkja 
það. Hann vonaði, að efri deildin mundi 
ekki fallast á það, enda væri það smán fyrir 
lærða menn. Hvað ábyrgð sýslunefndarinn- 
ar snerti, þá gerfli hann lítið úr honni og 
mundi þar sannast,að blindur leiddi blind- 
an, og mundi smáskamtalæknirinn eiga hægt 
moð að svæfa sýslunefndina með einni inn- 
töku. Sem dæmi upp á það, hvað fyrir- 
litnir smáskamtalæknar væru ytra, vildi 
hann segja deildinni frá því, að einu sinni 
hefði hann hitt smáskamtalækni einn í Ed-

inarborg, sem hefði verið kunningi sinn; 
hann hefði boðið sjer heim með sjer, en 
kvaðst eigi hafa þegið það; annar inaður 
sem var allopathi, hafi verið þar við staddur 
og hafi hann þakkað sjer fyrir þetta afboð 
sitt, því að hann sagði, að það hefði án efa 
rýrt mannorð sitt, ef hann hefði sjezt fara 
heim með homöopatha. í  Pjetursborg hefði 
Iæknir einn viljað þynna mikið meðul, og 
væri það í mörgum tilfellum nauðsynlegt, 
en eigi eins mikið og smáskamtalæknar 
gjöra. Hann gæti sagt það smáskömtunum 
til lofs, að fáum hefði versnað, en sjálfsagt 
engum batnað. Hann vildi leiða athygli 
deildarmanna að því, að læknisfræðin væri eigi 
til að spauga með. Menn mundu kinoka 
sjer við, að taka 9 vetra gamlau dreng fyrir 
skipstjóra landa á ruilli, en það yrði hann 
að segja, að læknisfræðin væri eigi vanda- 
minni en skipstjórn, það væri því hæpið, að 
trúa mönnum, sem ekkert kynnu í náttúru- 
fræði, fyrir læknastörfum. Hvað hina svo 
nefndu skottulækna snerti, þá væri öðru 
máli að gegna með þá, þeir hefðu bækur 
fyrir sjer, og gætu einnig fengið upplýsing- 
ar hjá lærðari mönnum í læknisfræði. Hann 
vildi nú af öllu þessu biðja deildina, að 
skoða hug sinn vel, áður en hún gerði 
landi og lýð skömm með því, að fallast á 
frumvarp þetta. Að minnsta kosti hefði hann 
ætíð elskað svo ættjörð sína, að hann vildi 
eigi, að þingið leiddi slíka forsmán í lög 
henni til minnkunar. Hann vildi því enn 
benda deildinni á heiður sinn.

Benidikt Kristjánsson kvaðst ei mundu 
verða langorður að þessu s in n i; sagði hann 
að í málinu væru framkomnar margar góð- 
ar bendingar. Sagði hann, að 4. konung- 
kjörna þingmanni hefði farizt svo orð, að 
þingið væri ei bært að dæma um þetta mál, 
en það kvað hann eigi rjett vera, með því 
að hjer væri einungis að ræða um lækn- 
ingafrelsi; sagði hann, að þeir læknar, sem 
að dómi hins 4. konungkjörna þingmanns 
lærðu mest allra manna undir sólunni, gætu 
þó eptir gildandi lögum eigi neytt neinn 
til að þiggja lækning sína. Kvaðst hann
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eigi vilja hlaupa xneð binum 4. konung- 
kjörna þingmanni suður á Egiptaland eða 
bvert á lánd er honum kæmi í hug, til að 
leita að dæmum með eða mót smáskamta- 
lækningum, því strax á J>jóðverjalandi væru 
víða hómöopatiskir spítalar. Sagði hann, 
að það væri alls eigi nóg, að segja, að þetta 
væri vitleysa; bezt væri að halda sjer við 
hinar lærdómslegu grundvallarreglur homöo- 
p a th a ; kvaðst hann mega spyrja, ef t. d. 
hönd sín frysi, hvort hann eigi ætti þá að 
halda henni í köldu v a tn i; meðalið verkaði 
með sjúkdómnum, en eigi móti honum; ef 
reynsla væri til fyrir nokkurri meðalabiúk- 
uu, þá væri hún til fyxir homöopathíunni; 
auðvitað væri, að ef meðalið verkaði með sjúk- 
dóminum, þá mætti eigi gefa sterkt meðalið, lít- 
iðþynnt eða í stórum skömtum. Sagðiliann, að 
þær sem allopathar byggðu á fyrstu verkun 
meðalsins, þar byggðu homöopathar á eptir 
verkunum ; eins og homöopathar brúkuðu 
mikið aconit, sem reyndar væri sterkt með- 
al, þannig brúkuðu allopathar blóðtöku, sem 
að sínu leyti gæti og veiið hættuleg; allo- 
pathar gætu því alveg eins diepið menn 
með handvömm, sem homöopathar, með 
því að brúka meðul sín gagnstætt lækn- 
ingareglum sínum. Kvaðst hann skyldi 
leyfa sjer að benda hinni heiðruðu þingdeild 
á, að 4. konungkjörni þingmaður hefði sagt, 
að eigi væri heil brú í frumvarpi neðri 
döildarinnar, en slík orð gæti hann eigi 
tekið trúanleg. Að endingu sagðist hann 
leggia Það til, að málið gengi til annarar 
umræðu, þó ekki væri til annars en þess, að 
sjá mætti hverjar ástæður kæmu fyrir þess- 
um þunga dómi um frumvarpið.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagðist leyfa sjer 
að mæla fram með máli þessu, þiátt. fyrir 
það þó 4. konungkjörni þingmaður hefði 
sagt, að það væri minnkun fyrir deildina að 
láta það ná fram að ganga. Sagði hann, 
að ræða hans hefði eigi getað sannfært, sig, 
mest af því, að þar sem saga lians hefði 
snert oss, þá væri reynslan hjer gagnstæð 
sögu hans. Hann kvaðst hafa hugsað þetta 
mál vandlega, og þar til hafa bæði eigin og

annara manna reynslu fyrir sjer viðvíkjandi 
smáskamtalækDÍngum. f>eir homöopathar, 
sem hefðu haft löngun og náttúru til að 
lækna og hjálpa, þeim hefði tekizt að ryðja 
sjer til rúms, og hefðu gjört mikið gagn. 
Hann kvaðst vilja bæta því við frumvarpið 
bæði að því er snerti homöopatha og allo- 
patha, að hverjum manni væri frjálst að 
fylgj3 þeirri löngun sinni og náttúru, að 
gjöra gagn og hjálpa þeim, er væru bjálp- 
arþurfar, því það væii með öllu órjett, að 
hrinda frá þeim mönnum, er gætu hjálpað. 
Hann sagði, að 4. konungkjörna þingmanni 
hefðu farizt svo orð, að homöopathar væru 
blindir leiðtogar, en þá vildi hann segja, að 
lærðir allopathar, er eigi hefðu lönguti til 
að lækna eða hefðu enga náttúru til þess, 
væru eins og farfað trje, fúið innan, er 
eigi gæti borið góðan ávöxt. Kvað hann 
það mundu veiða mjög óvinsælt, ef þingið 
felldi þetta mál, því það væri kunnugt, að 
homöopathar hefðu víða hjálpað, þar sem 
lærðir læknar hefðu verið frágengnir, og 
væri það næsta undarlegt, að slík dæmi 
hefðu getað farið svo fram hjá hinum 4. 
konungkjörna þingmanni, að hann eigi hefði 
orðið þeirra var, þar sem slíkt hefði þó átt 
sjer stað hjer í sjálfum höfuðstaðnum, og 
því undarlegra, að hann, svo góður og fræg- 
ur læknir, skuli mæla móti málinu og vera 
því mótfallinn. Hann sagði, að það væri 
hending og trú, sem hjer kæmi til, en slíkt 
mætti og segja um lækningar allopatha, og 
væri það engin röksemd á móti frumvarp- 
inu. Að lyktum kvað hann sjer vera í hug, 
að koma með breytingaratkvæði við frum- 
varpið síðar meir.

J ó n  H ja t l a l í n  kvaðst taka það upp, 
sem hinir aðrír þingmenn hefðu sagt,, að 
hann gæti eigi sannfærzt af þeiin. Sagði 
hann það mjög ef.isamt, hvort stjórnin mundi 
undirskrifa slík lög ; það liefði aldrei verið 
ósk sín, að landar sínir yrðu sjer til minnk- 
unar, og kvaðst því eigi get,a þolað, að þoir 
yrðu fyrir þeiin óhróðri, sem þeir hlytu að 
verða fyrir, ef frumvarpið kæmist í gegn. 
Hann kvaðst mega spyrja, hvort það væri
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forsv^ranlegt að fara fram hjá lærðum lækni 
til að ná í homöopatha, og hvort þingmað- 
ur Rangæinga og pingeyinga sæu eigi, hví- 
líkur ábyrgðarhluti slíkt væri? Hann sagðist 
ekki geta talið þá upp, sem hefðu farizt af 
völdum homöopathíunnar, en hitt væri víst, 
að þeir væru margir, því hann hefði opt 
komið til manna, sem úr höndum homöo- 
patha hefðu verið komuir í opið andlátið; 
h^nn kvaðst játa það óumflýanlegt að hafa 
skottulækna; þeir hefðu og margir verið 
góðir og gagnsamir, enda væru til hjer á 
landi mapgar góðar lækningabækur, er þeir 
gætu haft stuðning a f ; líka væri í öðrum 
löndum t. d. Englandi og Skotlandi mesti 
Qöldi slíkra manna; við þessum mönnum, 
sem í raun og veru geta gjört mikið gagn, 
vildi nú etiginn líta, því enginn væri nú 
brúkandi nema homöopathaniir. Hann kvað 
það einkennilegt við homöopathíuna, að hún 
vildi gjöra það að ósannindum, er allur 
htíimurinn játaði satt að vera; vjer hefðum 
margt það í steina- og grasaríkinu, sem 
gæti hjálpað, en í stað þess að nota þetta, 
hlypu menn sí og æ til homöopathanna.

J ó n  J ó m * o n  sagðist ekki geta dæmtum,  
h v o rt«allopathar» eða «homöopathar» hcfðu 
rjettaia fyrir sjer, en betur kynni hann við 
smáskamta af þeim læknismeðulum, er land- 
læknirinn hefði sagt, að sandkorn af þeim 
gæti drepið mann. Hinn 4. konungkjörni 
þingmaður, hið æðsta læknisyald hjer á landi, 
hetði sagt, að land vort væri svo stórt og 
örðugt yfirferðar, að alveg nauðsynlegt væri 
að hafa skottulækna auk embættislæknanna; 
en einmitt þetta væti helzta ástæðan fyrir 
þessum lögum. pað væii nauósynlegt að 
hafa þetta hugfast, að vjer ltefðum 
vitnisburð hins 4. konungkjörna þingmanns 
sjálfs fyrir nauðsyn málsins \ J ó n  U j a l t n l í n : 
Ekki fyiir homöopat.liíunni). I>að væii það 
sama. Hann kvað Itinn 4. konungkjönta 
þingmann ltafa talað mikið um níu votra 
gamlan pilt, or farinn hcfði verið að 
fást við homöopatliiskar bækur, en ef 
hann hefði lesið frumvarpið, þá hcfði ltann 
hlotið að sjá, að það er einmitt tilgangur

frumvarpsins, að koma í veg fyrir slíkt ó- 
frelsi.

Á sgeir  E in a r s so n  kvaðst hafa heyrt hinn
4. konungkjörna þingmann telja upp ofsóknir 
þær, er homöopathían hefði átt að sæta, og 
hefði hún samt sem áður haldizt við allt 
fram á þennan dag; hefðu sjer því flogið í 
hug orð Gamalíels: «Ef lærdómur þessi er 
frá mönnum, mun hann verða að engu af 
sjálfu sjer, en sje hann frá guði, mun það 
til einskis, þótt vjer rísum móti honum». 
Hann kvaðst eigi betur vita, en að skólar 
sjeu stofnaðir víða í útlöndum, þar sem menn 
geti numið homöpathíu, sem hverja aðra 
vísindagrein, og sýndist sjer það þó vera 
því til sönnunar, að homöopathíunni væri 
eigi hafnað af öllum menntuðum mönnum, 
eins og þingmaðurinn hefði sagt; kvaðst 
hann hyggja, að margt væri satt í sögum 
hins 4. konungkjörna þingmanns, en eigi 
fyndust sjer þær gildar ástæður móti ho- 
möopathíunni, enda kæmi fram í þeim all- 
mikil ósamkvæmni, þar sem meðulin væru 
stundum raegnasta eitur, en stundum einn 
saklaus vatnsdropi, eða sykurmoli. Að 
síðustu kvaðst hann ætla hinn 4. konung- 
kjörna þingmaun svo vitran mann, að vildi 
hann ljettan á lcggja, þá gæti ltann bætt 
frumvarpið svo stórum munaði.

F orseti  gat þess, að 4 þingmenn, nefni- 
lega Sighvatur Árnason, Jón Pjetursson, 
Stefán Eiríksson og Bergur Thorberg, hefðu 
óskað, að umræðunum væri hætt, og þar 
enginn hafði á móti þvít þá áleit forseti 
samþykkt, að þeim væri hætt, og bar for- 
seti þá undir atkvæði, hvort frumvarpið 
skyldi ganga til annarar umræðu. f>rír 
þingmenn: Jón Hjaltalín, Bergur Thorbcrg 
og Magnús Stcphensen, höfðu beðið um 
nafnakall, og var það því við haft.

Já sögðu:
Ásgeir Einarsson,
Bencdikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjctursson,
Sighvatur Árnason,
Stcfán Eiríksson.
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Nei sögðu:
Bergur Thorberg,
Magrnís Stephensen,
Jón Hjaltalín.

Árni Thorsteinson og Eiríkur Kiild voru 
eigi við staddir, en höfðu fengið leyfi for- 
seta að ganga af fundi, og var það þannig 
samþykkt með 6 atkvæðum gegn 3, aðfrum- 
varpið skyldi ganga til annarar umræðu.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 24. 
fundi, 29. júli.

Breytingartillögur: I 237. 238. At- 
kvæðaskrá: I 240—41.

f í e n e d ih t  K r i s t j á m a o n  sagði, að nú hefði 
komið breytingaratkvæði við frumvarpið, 
bæði frá sjer og öðrum fleirum; en það
er snerti sínar breytingar, þá væru þær 
litlar, og hann vonaði meinlausar; hann 
kvað sjer eigi þykja frágangssök fyrir neinn, 
þótt. leyfisbijefið væri hækkað úr 10 kr.
upp í 20 k r.; 10 krónur hefði sjer þótt of
lítið. 2. breytingin væri sú, að felld væri
úr sú ákvörðun, að hreppsnefndin ætti að 
gefa viðkomanda meðmæli; að vísu væri 
auðvitað, að heilbiigðisráð væri eigi annað 
en hreppsnefnd samkvæmt sveitarstjórnar- 
lögunum, þær væru, ef til vildi, eigi form- 
lega stofnaðar, en fyrst hreppsnefnduui væri 
gjört að skyldu, aðhafa eptirlit með heilbrigðis- 
ástandinu í hreppunum, þá væru þær sjálf- 
kjörnar heilbrigðisnefndir. 3. breytingin 
væri sú, að fella burt síðustu orð 5. greinar, 
og hafi sú ástæða verið til þess, að setning- 
in hafi verið málfræðislega röng að sinni 
ætlun. Sjer fyndist eigi heldur sú ákvörð- 
un nauðsynleg, að tala um aðrar sektir, en 
fyrir það, að byrja lækningar án leyfisbrjefs, 
[iví að öllum þingmönnum væri kunnngt, 
að ef læknirinn skaðaði heilsu manna, eða 
stofnaði ]ífi þeirra í hættu með lækningum 
sínum, þá væru önnur lög til, er ákvæðu 
hegningu við slíkum brotum. Hjer hefðu 
oinnig komið breytingaratkvæði úr annari 
átt, en þó deildin samþykkti þau, þá óskaði 
hann samt, að síðari hlut.i 1. tölul. í breyt- 
ingaiatkvæði sínu væri borinn undir at-

kvæði sjerstaklega, þó fyrri hlutinn fjelli, 
því að sjer þætti óheppilegt, að leyfa öllum 
að hafa lyfjabúð á heimili sínu. J>ví næst 
kvaðst hann vilja fara nokkrum orðum um 
málefnið sjálft, og skella skollaeyrunum við 
öllum háværum áminningum um að vera 
stuttorður og spara landsfje með því að 
þegja. Fyrst vildi hann spyrja, hvort þörf 
væri á frumvarpinu, og hvar í hún væri 
fólgin. |>að væri auðvitað, að þörfin kæmi 
af fæð læknanna; það væri kunnugt, að 3 
eða 4 læknahjeruð hefðu allt til þessa stað- 
ið óskipuð læknum. Með lögum um lækna- 
skipun hefði verið ákveðin svo víðlend 
læknahjeruð, sem mest mátti verða, og 
mætti því eigi vera færri en 1 læknir í 
hjeraði, svo að auðsjeð væri, að hjer væri 
brýn nauðsyn á einhverri bót. |>ótt nú öll 
læknahjeruð væru skipuð læknum, þá væru 
mörg þeirra svo viðlend og ógreið yfirferðar 
vegna ófærða á vetrum og annara farar- 
tálma, að 1 læknir nægði ekki í hverju 
þeirra, einkum í hinum víðlendari, ef hann 
væri fjarlægur og bráðrar hjálpar þyrfti. 
En hvernig ætti nú að bæta úr þessu? 
nieun yiðu að gæta að táknum tímanna, og 
íhuga, hver afleiðingin hefði orðið af lækna- 
skortinum; þar af sæist, hver bót lægi til; 
hann kvaðst mega spyrja, hvort skottulækn- 
ar, er fengjust við stórskamtalækningar, 
hefðu fjölgað, og færi því fjarri, þar sem 
liann þekkti til; en apthr á móti hefðu 
smáskamtalæknar Qölgað óðum. Hvað í>ing- 
eyjarsýslu snerti, þá hefði hún um langan 
tíma enga læknishjálp haft nema frá 
smáskamtalæknum, því að þótt læknir- 
inn á Akureyri hafi að nafninu til ver- 
ið læknir þeirrar sýslu, þá væri sá veg- 
ur norðan af Melrakkasljettu til Akur- 
eyrar, að fáum mundi detta í hug að leita 
hans, ef bráðrar hjálpar þyrfti, þar að auki 
væri vegurinn stundum með öllu ófær, og 
væri nú eigi skylda þingsins að bæta úr 
þessu með þvi að veita smáskamtalæknum 
leyfi til að hjálpa. Að vísu væri það æski- 
legast, að læknar fengju sem mestan lær- 
dóm, og væri það fjærri sjer að gjöra lítið
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úr honum; en hvað væri það i rauninni, er 
gerði lækninn gdðan P f>að væri traust þeirra, 
er ættu að njóta hans, því að það væri eigi 
til neins að segja þann góðan, er enginn 
treysti, því að fáir mundu nota hann; en 
traustið á honum væri byggt á reynslu 
þeirra, er notið hafa bjálpar hans. En hvað 
segði nú reynslan um smáskamtalæknana? 
Að vísu hefði hann verið svo óhygginn, að 
taka eigi með sjer skýrslu því viðvíkjandi, 
einkum frá pjóðverjalandi, þessar skýrslur 
bæru með sjer, að smáskamtalæknar á spí- 
tölum sínum hefðu fyllilega getað haldið til 
kapps við stórskamtalækna, og fyrir því 
hefði hann vitnisburði vandaðra og lærðra 
mánna hjer á landi, og þætti sjer umgetnar 
skýrslur engu ógildari en skýrslur stór- 
skamtalækna; og að minnsta kosti væri ekki 
ó s æ m i l e g r a  að treysta þeim mönnum, 
sem bæru homöopötum góðan vitnisburð bet- 
ur en kerlingasögum úr öðrum heimsálfum; 
sjer sýndist annars betur eiga við, að safna 
skýrslum hjeðan af landi, og mundi þá engu 
síður ljótar sögur koma af stórskamta- en 
smáskamtalæknum. Sjer þætti vottorð áreið- 
anlegra manna nægilegt, sem vaxnir væru 
upp úr allri hjátrú og lausir við hjegilju og 
hindurvitni, sem eigi mundi þurfa að gjöra 
mikið úr, að minnsta kosti þekkti hann ei 
til þeirra á Norðurlandi. Hið löggefandi 
alþingi ætti að gefa þessum læknum upp- 
örvun, til þess að leggja sig eptir lækning- 
um með því að friða þá, svo að þeir megi 
án lögsókna hjálpa sjúklingum, svo lengi 
sem þeir ekki verða kunnir að því að skaða 
heilsu og h'f þeirra. Hvötina til frumvarps 
þessa mundu allir þekkja; það væri fús og 
frjáls vilji þjóðarinnar til þess að losa smá- 
skamtalækna við ofsóknir og lögsóknir, er 
þeir ei veittu skaða með lækningum sínum; 
því að fyrir þess konar mönnum ætti lög- 
gefandi þingið einnig að vernda þjóðina. 
Margir kynnu nú að hafa á roóti að veita 
þeim læknisleyfi, þar eð þeir hefðu ei tekið 
pró f; en gætu þeir þá bent oss á nokkurn 
stórskamtalækni, sem væri fær um að prófa 
þá í smáskamtafræði; hann fyrir sitt leyti

þekkti engan; lögin gætu því engin takmörk 
sett þeim, nema s a m v i z k u s e m i .  J>óað 
frumvarpið í heild sinni sýndist eigi alls 
kostar aðgengilegt, vonaði hann þó, að litið 
væri á vilja og þörf þjóðarinnar, og treysti 
því deildinni til þess, að hún samþykkti það, 
með hinum nauðsynlegu breytingum, er við 
það væru fram komnar.

S i g h v a t u r  A r n a s o n  kvaðst halda, að 
fyrir frumvarpi þessu ætlaði að fara, sem 
hinu næst á undan [um leysing á sóknar- 
baudi, sem var hrundið]. Hann sæi enga 
hættu, þó frumvarp þetta yrði að lögum, 
heldur mundi það miklu fremur gjöra gagn. 
|>að, sem lægi til grundvallar fyrir frum- 
varpinu, væri eigi eingöngu læknafæðin, 
heldur og margt annað. Ef hinn skipaði 
læknir reyndist lítt nýtur, væri sannarlega 
hart aðgöngu að hrinda þeim mönnum frá 
lækningatilraunum, sem til þess væru hæfir, 
hvort heldur þeir væru kallaðir lærðir eða 
ólærðir, homöophatar eða allophatar, og slíkt 
stefndi á móti því að vernda líf og heilsu 
manna. En aptur á hinn bóginn, ef hinn 
skipaði læknir reyndist góður og ötull læknir, 
væri ekki hætt við því, að ónýtir homöopath- 
ar eða skottulæknar ættu sjer stað í um- 
dæmi hans, heldur þeir einir, sem ryddu 
sjer til rúms með hæfilegleikum sínum til 
lækninga. Að öðru leyti hefði þingmaður 
J>ingeyinga tekið flest það fram, er hjer 
til grundvallar lægi, og þyrfti hann því eigi 
að fara fleirum orðum um það, en hann 
vildi spyrja, hvort það ætti sjer stað í öðr- 
um löndum, t. d. á Englandi, að stjórnin 
bannaði mönnum að við hafa lækningatil- 
raunir hvort heldur homöopathiskar eða 
allopathiskar, eða hvaða hegning lægi við 
slíku? Viðvíkjandi 6. tölul. á atkvæða- 
skránni fyndist sjer eigi ástæða til að 
bækka borgun fyrir leyfisbrjefið úr 10 upp 
í 20 krónur, því hann vildi helzt hafa sem 
minnst bönd á öllu þessu.

J ó n  H ja l t a l í n  sagði, að hann vildi helzt 
ekkert frekar í þessu máli tala, það væri svo 
hvort sem væri til lítils; hann kvaðst ein- 
göngu ætla að svara þingmanni Rangæinga
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upp á spurningar hans; en hann mundi 
líklega eigi trúa sjer. Hann gæti farið til 
Skotlands, Hollands, Danmerkur, Noregs og 
víðar, og reynt að setjast þar að, sem ho- 
möopathiskur læknir, og svo vita, hvort hann 
eigi fljdtt fengi «visit» af pdlitíinu, er bæði 
hann að greiða góða sanninn. í  Danmörku 
hefði prestur nýlega verið sektaður fyrir ó- 
löglegar lækningar. (Sighvaíur Arnason: En 
á þýzkalandi ?). Bismark mundi víst hafa 
vit á að finna ráð við því, sem annars eigi 
væri annað en hreinn og beinn social-com- 
munisme. Að öðru leyti væri fremur ástæða 
til að nota hjer á landi vatnslækningar, svo 
sem ýmisleg böð og ölkelduvötn, sem aðrar 
siðaðar þjóðir, og mundu þær gjöra mörg 
hundruð sinnum meira gagn en homöopatha- 
og skottulækningar þær, sem nú tíðkuðust. 
Hann kvaðst svo eig'i ætla að tala frekar í 
þessu máli, enda mundi það hafa lítinn á- 
rangur.

Eiríkur Kúld kvaðst vilja fara nokkrum 
orðum um breyting þá, er hann og fieiri 
hefðu gjört við frumvarpið. peim hefði eigi 
þótt við eiga að heimta, að smáskamta- 
læknirinn kynni ýms útlend tungumál, en eigi 
íslenzku, og hefðu þeir því þess vegna komið 
mcð breytingaruppástungu við það, nefni- 
lega, að landshöfðinginn samkvæmt skýrslu 
viðkomandi prests og hreppstjóra, sem væru 
eiðsvarnir menn,  veitti þetta leyfi, og 
hefði þeim sýnzt það meiri trygging, en ef 
sýslunefndinni væri falið það á hendur, þar 
eð í henni sætu sumir menn óeiðsvarnir. 
Hvað heilbrigðisráð snertir, þá væru þau enn 
að vísu á pappírnum að eins og eigi alstað- 
ar til, en eptir sveitarstjórnarlögunum ættu 
þau þó að verða stofnuð sern fyrst. Kæður 
þær, er fiuttar hefðu verið móti máli þ'essu, 
hefðu enn þá meir en hinar, sem með því 
hefðu verið fiuttar, sannfært sig um nauð- 
syn þess, og vildi hann fara sem vægustum 
orðum um þær. f>egar hann hefði komið 
hingað til þingsins, hefði hann verið í efa 
um, hvoru megin hann ætti að vera, en 
nú, eptir að hafa heyrt allar upplýsingar 
með og mót í málinu, þá væri hann ein-

dreginn í því, að greiða atkvæði ineð frum- 
varpinu. Sjer þætti leitt, að hinn 4. kön- 
ungkjörni þingmaður hcfði gengið út, því 
að hann ætlaði að svara honum fáum orð- 
um viðvíkjandi ræðu hans, er mál þetta kom 
til fyrstu umræðu. Hinn 4. konungkjörni 
þingmaður hefði komið fram með það, sem 
aðalástæðn gegn smáskamtalækningum, að í 
homöopathiskri lyfjabúð einni hefði fúndizt 
banvænt eitur, og kæmi sjer eigi í hug að 
efa það, en jafnframt vildi hann þá spyrja, 
hvort eigi munui líka finnast eitur í lyfja- 
búðum stórskamtalækna? Hinn sami þing- 
maður hefði einnig skýrt frá því áliti eins 
stórskamtalæknis, að ef smáskamtadropar 
væru lálnir í vatn, þá yrðu þeir að vatni, 
en cf þeir væru látnir .drjúpa í sykur, þá 
yrðu þeir að sykri, og mundi þá naumast 
vera hægfc að álíta þetta eitur mjög hættulegt; 
en liann vildi nú spyrja, hvað yrði úr drop- 
um stórskamtalækna, er þeir væru látnir í 
vatn ? yrðu þeir þá ekki líka að tómu vatni? 
sjer þætti merkilegt að koma með slíkar 
skoðanir, sem væru svona þýðingarlitlar á 
móíi smáskamtalækningum. Hinn 4. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði tekið skýrt fram, 
að enginn hefði versnað hjá smáskamtalækn- 
um, en heldur eigi batnað; en það væri nú 
bót, oí'ei versnaði við tilraunina; en það þætti 
líklegt, að þessi orð ættu einnig heima hjá 
stórskamtalæknum: «humanum est errare». 
En hann vildi nú spyrja, hvort eigi væri 
dæmi til þess, að sjúklingum hefði enda 
versnað hjá stórskamtalæknum, og mundi 
hann verða að svara því með j á ; því að 
enginn homöopathi og enginn allopathi dauð- 
anum ver. Sami þingmaður hefði einnig 
sagt, að náttúran læknaði, en eigi smá- 
skamtalæknarnir, en nú vildi hann spyrja, 
hvort stórskamtalæknarnir vísuðu náttúrunni 
á burt, þegar þeir eru að lækna; það ]>ætti 
sjer ólíklegt, hann byggist þvert á móti 
við, að þeir mundu veita henni lækningaleyfi 
(veniam practicandi). Sami þingmaður 
hefði einnig komið með það sem ástæðu 
gegn smáskamtalæknum, að ung stúlka í 
Kaupmannahöfn hefði eiuu sinni dáið undir
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lækningu þeirra, en sjer þætti gaman að 
vita, hvort deildin þekkti ekknrt dæmi til 
þess, að ung stúlka hafi dáið undir urasjón 
stórskamlalækna! Sannanir þær, er sami 
þingmaður hafi sótt suður um allan heim 
móti málefni þessu, sönnuðu alls ekkert 
nema það, að homöopathían hefði orðið fyrir 
ofsóknum, og líkum ofsóknum hefðu mörg 
meiri og eldri mál á tt að sæ ta; allir þekktu 
hvílíkum ofsóknum kristnin hefði orðið að 
sæta á ýmsum tímum, þó ólíku væri saman 
að jafna, t. a. m. af Diocletianusi ofarlega 
á 4. öld o. fl., en þó gátu allar þær ofsókn- 
ir engu áorkað móti hinu sanna og rjetta. 
Sögursunnan af Egiptalandi um smáskamta- 
lækna mundu vera jafn rangar og ótrúlegar, 
eins og sögurnar um stórskamtalækna hjer. 
Hann vildi því segja eina smásögu, sem hann 
hefði heyrt búna til um einn stórskamta- 
lækni hjer: Stórskamtalæknireinn hefði iætl- 
að að «operera» auga á manni einum, sem 
hann var blindur á, en í misgiipum hefði 
hann átt við hitt augað, svo aS maðurinn 
varð blindur á báðum augum, og sem hann 
varð þessa vís, ljet hann senda sjúklingnum 
eitthvert te úr lyQabúðinni. Hver mundi 
nú trúa slíkum sögum? Sjer sýndist því 
hæpið að berja eitthvað fram með ofur- 
kappi, i staðinn fyrir með skynsemi og sönn- 
unum. Hann vildi leiðrjetta orð bins 4. 
konungkjörna þingmanns, þar sem hann 
hefði sagt, að lækningar væru eigi frjálsar 
á Englandi; hann vissi ekki betur, en þar 
væru allar lækningar frjálsar, hverju nafni 
sem nefndust, en hjá Dönum væru þær miklu 
einskorðaðri.

Hinn sami þingmaður hefði mikið talað 
um böðin, þau gætu nú að vísu verið góð, 
en flestir mundu nú mega deyja fyrir þeiin, 
þar eð þau væru eigi nema á einstöku stöð- 
um, svo að fæstum, að minnsta kosti fátæk- 
Iingum, væri mögulegt að ná til þeirra. 
Smáskamtalækningin væri hjer í barndómi, 
sem von væri, þar eð enginn væri sá, er 
fær væri um að kenna þá fræði, og prófa 
m.enn í henni; öðru máli væri að gegna, ef 
stórskamtalæknar hefðu kynnt sjer svo fræði-

grein þessa, að þeir væfu færir um að leið- 
beina í henni. Hann sagði, að það væri 
flarri sjer að gjöra lítið úr stórskamtalækn- 
um, þvert á móti væri hann þakklátur fyrir 
hvern einn, er fengist, en sjer fyndist að 
allar lækningar ættu að vera frjálsar, og láta 
reynsluna sýna og sanna, hver væri læknir 
og hver ekki, hvort sem hann er allopathi 
eða homöopathi; hann tryði betur sjúklingn- 
um en lækninum í því, hvort það eða það 
meðal hefði bætt eða skemmt hann; það 
væri líka undarlegt að vera frjáls í trúarefn- 
um sínum eða með sálu sína, og mega flýja 
til hvers sálusorgara, er maður vildi, en 
mega eigi flýja með líkamann til hvers lækn- 
is, er maður vildi. Meðan svo væri ástatt, 
að smáskamtalæknirinn væri sektaður fyrir 
lækningar sínar, væri eigi að undra,þótt hann 
yrði leiður á að hjálpa, er hann mætti bú- 
ast við lögsókn, hve góðviljaður sem hann 
væri. Hann kvaðst vona, að deildin leyfði 
málinu framgang, og að reynslan fengi svo 
að skera úr; því að ef það væri byggt á 
sannleika, mundi það ryðja sjer til rúms, en 
annars mundi það falla um koll með tím- 
anum.

Stefán Eirílisson kvaðst að vísu eigi hafa 
verið trúaður á smáskamtalækningar, en þó 
mundi hann gefa frumvarpinu atkvæði sitt, 
af því að hann vonaði, að það kæmi í veg 
fyrir, að allir hlypu í að verða smáskamta- 
læknar, eins og fyr hefði á tt sjer stað, en 
frumvarpið veitti eigi lækningaleyfi nema 
valinkunnuin mönnum; og þó að lagafrum- 
varp þetta næði eigi fram að ganga, mundu 
menn eins hafa þessar lækningar í frammi 
fyrir það. Hjér dygði eigi að þrátta um, 
hvort nokkurt lið væri í þessum lækningum, 
því að reynslan væri búin að sýna og sanna, 
að eins batnaði við þær lækningatilraunir, 
eins og við allopatha tilraunir. Hvað breyt- 
ingaratkvæðin snerti, þá gæti hann eigi fall- 
izt á annan tölul. þingmanns fingeyinga, 
sjer þætti óþarfi að færa 10 kr. upp í 2 0kr. 
Breytingaratkvæði hinna 3 þingmanna þætti 
sjer einnig að vísu ónauðsynlegt, því 
sýslunefndir gætu eins vel gefið leyfíð eias
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og landshöfðinginn, þó að hann tryði hon- 
um til þess, ef hann fengi þetta vald í hend- 
ur, að hann mundi ekki synja leyfisins, held- 
ur fara í því efni eptir tillögum hlutaðeig- 
andi prests og hreppstjóra ; það gæti að vísu 
hugsazt, að konungur mundi heldur sam- 
þykkja lögin með þessari ákvörðun, að taka inn í 
frumvarpið þessa breytingu við 2. gr., er hinir 
háttvirtu 3 þingmennhefðukomið með.ogþví 
væri hann henni eigi sjerlega mótfallinn, og 
mundi því gefa frumvarpinu atkvæði sitt.þó
2 . gr. þess breyttist.

Jón Jómson sagðist opt hafa tekið ept- 
ir því, að miður rjett ástæða fyrir góðu máli 
gæti skaðað málið; hann vildi því gjöra 
stutta athugasemd við ræðu þingmanns 
Barðstrendinga. Hann þekkti að vísu eigi 
ensk læknalög til hlítar, en það vissi hann, 
að þó þau væru frjálsari en læknalög Dana, 
væru þau ekki svo frjáls, sem þingmaður 
Barðstrendinga hefði sagt. Á Englandi 
væri læknum skipt eptir þv í, hvort þeir 
fengjust mest við innvortis-sjúkdóma (phys- 
icians) eða við útvortis veikindi (surgeons). 
Báðir þessir flokkar þyrftu að hafa leyfi eða 
»license« að undangengnu prófi, áður en 
þeir mœttu »praktisera«. Surgeons-prófið 
mundi þó vera mjög óverulegt, eitthvað líkt 
og apothekarapróf í Danmörku. En þetta virt- 
sjer hafa litla þýðing. Hjer gæti eigi verið 
spurning um önnur lönd en ísland, og hver 
maður, sem greiddi atkvæði í þessu máli, 
ætti að hafa það hugfast, að hið æðsta 
læknisvald hjer á landi, landlæknirinn, hefði 
hjer í deildinni optar en einu sinni sagt, 
að ísland væri svo strjálbyggt, að þó em- 
bættismennirnir kæmu í hvert hjerað eða 
prestakall, væri nauðsynlegt með fram að 
hafa skottulækna. En afieiðingin af þeim 
gæti ekki önnur verið en sú, að við þyrft- 
um að leyfa allar skottulækningar, ekki að 
eins smáskamtalækningar, heldur jafnvel 
einnig stórskamtalækningar.

— Með því að eigi tóku fleiri til máls, 
var gengið til atkvæða um frumvarpið, og 
Qellu þau þannig: (Sjá I 240—41).

1. grein.
1. Frumvarpsins 1. gr. samþykkt með 7 

atkvæðum.
2. grein.

2. Breytingaruppástunga Eríks Kúlds, Jóns 
Pjeturssonar og Ásgeirs Einarssonar sam- 
þykkt með 10 samhljóða atkvæðum.

Seinni hluti greinarinnar: «þó þarf 
enginn — á heimili sínu», felldur meðlO 
samhljóða atkvæðum.

3. Breytingaratkvæði Benedikts Kristjáns- 
sonar þar við samþykkt.

4. Frumvarpsins 2. gr. fallin.
3. grein.

5. Frumvarpsins 3. gr. samþykkt með 8 
atkvæðum.

4. grein.
6. Breytingaratkvæði Bened. Kristjánssonar. 

Hjer var við haft nafnakall, og sögðu:
«Já»:

Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson.

«Nei»:
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Jón Hjaltalín var eigi viðstaddur, tölu- 
liðurinn samþykktur með 6 atkv. gegn 4.

7. Frumvarpsins 4. gr. með breytingu. Hjer 
var einnig við haft nafnakall og sögðu

«já»:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson.

«Nei»:
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.
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Jdn Hjaltalín var eigi viðstaddur. Grein^- 
in þannig samþykkt með 6 atkv. gegn 4.

5. grein.
8. Breytingaratkv. Bened. Kristjánssonar 

fellt með 6 ^tkv. gegn 4.
9. Frumvarpsins 5. gr. samþykkt með 10 

samhljóða atkvæðum.
10. Fyrirsögnin samþykkt með 8 atkvæðum.
11. Frumvarpinu skotið til 3. umræðu með

8 atkv.

J> r i ð j a u m r æ ð a í efri deild, á 25. 
fundi, 31. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 241.

Eiríkur Kúld sagðist að eins ætla að 
gjöra litla athugasemd. fa ð  kynni að vera,. 
að mönnum þætti 2. og 4. gr. eigi samkvæm, 
þar sem eptir 2 . gr. að landshöfðingi ætti 
að veita leyfi, en eptir 4. gr. ætti að fá leyfi 
hjá sýslumanni. En kann ske mætti skilja 
þetta öðruvísi, og vonaði hann, að neðri deildin 
lagaði það.

Jón Hjaltalín sagðist vera svo reyndur 
orðinn á þingi, að hann vel vissi, að eigi 
væri til neins fyrir sig að tala á móti meiri 
hlutanum ; það hefði sýnt sig í kláðamálinu, 
þegar menn hefðu viljað drepa 60,000 af 
heilbrigðu Qe; það væri reyndar satt, að 
homöopathar befðu á seinni tímum lagað 
sig meira eptir allopöthum; hann ætlaði 
svo eigi að tala frekar í þessu máli, það 
mundi sjást, hvoru megin hann væri, þegar 
til atkvæða væri gengið.

— Síðan var gengið til atkvæða, og var 
eptir ósk hins 4. konungkjörna þingmanns 
við haft nafnakall, og sögðu:

«Já» :
Eiríkur Kúld,
Arni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson.

«Nei:»
Bergur Therberg,
Magnús Stephensen,

Jón Hjaltalín,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson, 

og var frumvarpið þannig samþykkt með 6 
atkvæðum gegn 5.

Síðan var það afgreitt aptur til neðri 
deildar.

E in  u m ræ ð a  í neðri deild, á 35. fundi, 
9. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 249.

Nefndarálit (með breytingartillögu): I 
292.

Framsögumaður (Arnljótur Olafsson): 
Frumvarp þetta er nú komið frá efri deild 
þingsins mjög breytt i einu verulegu atriði. 
Neðri deildin hafði ákveðið lækningaleyfið 
meðþví að fela það á hendur sýslunefndum; 
efri deildin hefur nú falið landshöfðingja á 
hendur að veita þetta leyfi. Nefnd þessarar 
deildar var á báðum áttum ; meiri hlutinn 
þorði ekki að gjöra verulegar breytingar við 
frumvarpið af ótta fyrir því, að þá yrðu ekki 
lög þessi búin í þinglok, og varð sá endir á, 
að hann vildi ráða til, að frumvarpið yrði 
samþykkt óbreytt. Minni hlutinn vildi hætta 
til breytingar, og samdi því það breytingar- 
atkvæði, sem hjer liggur fyrir, og fer fram 
á, að amtsráðin veiti hið umtalaða leyfi. 
Minni hlutinn áleit það bæði óhentugt í 
sjálfu sjer og gagnstætt allri stjórnlegri 
reglu, að fela æðsta embættismanni landsins 
bein afskipti af sveitamálum, sem hann og 
getur eigi þekkt nægilega vel til. Hvar 
finnast dæmi til þeirrar ráðstöfunar í öllu 
voru stjórnarfyrirkomulagi? ]?að lítur svo 
út sem höfundar þess atriðis þekki sárlítið 
til þeirra hluta. Jeg vona fastlega, að hin 
heiðraða deild láti tilsögn minni hlutans ná 
fram að ganga.

Guðmundur Einarsson: Jeg get ekki
verið hinum heiðraða framsögumanni sam- 
dóma. Jeg álít hyggilegt að samþykkja 
frumvarpið, þó mjer þyki það athugavert í 
sumum greinum. Jeg vil að málið komist 
áfram sem lög frá þinginu, og því áræðijeg
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ekki að ráða til breytingar á því og senda 
hinni háttvirtu efri deild það aptur. Betra 
er svo búið en ver búið. «Principið >* er þó 
viðurkennt. Framsögumaður segir, að það 
sje móti allri stjórnlegri reglu að fela lands- 
höfðingja veiting þessa leyfis. Jeg segi: 
skýzt þótt skýrir sjeu; man hann þá ekki, 
að þetta er í samhljóðan við instrúxið frá
25. febr. 1825 (þetta marg-tilvitnaða instrúx). 
p a r er amtmönnum falið að gefa vissum 
mönnum lækningaleyfi (veniam practicandi), 
og nú hef jeg frjett, að landshöfðingja sje 
falið á hendur að gefa slíkt leyfi sem æðsta 
valdsmanni landsins? Hann segir, að lands- 
höfðingi þekki ekki til í þeim ýmsu sveitum. 
En þá koma prestar, hreppstjórar, heilbrigð- 
isnefndir með sínar skýringar; þekkja þær 
ekki til, og það nægilega? Jeg ræð hinni 
heiðruðu deild til að samþykkja frumvarpið, 
með fullu trausti í þessu efni til landshöfð- 
ingja, að hann veiti leyfið, þegar beiðninni 
fylgja skýrar og áreiðanlegar meðmælingar.

A r n l j ó t u r  Ó la fs so n :  Einmitt í sam-
hljóðun við amtsráðsráðstöfun mína, það 
sem þingmaður Dalarnanna sagði. Allt ann- 
að mál, annnð ástand, þegar instruxið var 
gefið.

Varaforseti: Mig furðar á, hvað hinn
heiðraði framsögumaður, sem venjulega er 
svo hlýr og hlyntur landshöfðingjanum, er 
honum óhotalegur nú, og vill nú svipta 
hann því litla valdi, sem þetta frumvarp 
gefur honum, og það því fremur, sem í er- 
indisbrjefi landshöfðingjans er sagt, að hinn 
endanlegi úrskurður í sveitarstjórnarmálum 
skuli vera hjá honum. Mig furðar á því, að 
þingmaðurinn, sem jeg hef heyrt lýsa svo 
öruggu trausti til landshöfðingjans, skuli 
hafa svo lítið traust til hans í þessu. Hvað 
það snertir að draga þetta vald undan lands- 
höfðingjanum, þá er það ekki mögulegt, því 
að þess konar mál hljóta að koma undir 
hans úrskurð þegar minnst varir, samkvæmt 
erindisbrjefi hans. J>egar svo er áliðið þing- 
tíma, er ekki ráðlegt að þæfa mál sakir 
smámuna. Jeg gef atkvæði frumvarpinu, 
eins og það kom frá efri deildinni.

Páll Páhsan prestur. Af sömu ástæðu, 
sem hinn heiðraði varaforseti tók fram, lýsi 
jeg yfir því, að jeg gef meiri hlutanum m itt 
atkvæði.

■ Iljálmur Pjetursson. . Jeg er að öllu 
leyti samþykkur þingmanni Dalamanna, og 
þarf heldur ekki að bæta mörgu við það, er 
hann tók fram. Einungis vil jeg geta þess, 
út af orðum 1. þíngmanns Norðurmúla^ 
sýslu, að það var eigi eingöngu af ótta fyr- 
ir því, að málið fjelli hjer á þinginu, að 
jeg eigi vildi fylgja honum, heldur og lika 
af því, að jeg get eigi fellt mig við, að 
amtsráðið veiti hið hjer umrædda leyfi, því 
mjer finnst, að það eigi ekki við, og sje ó- 
þægilegt í framkvæmdinni, þar sem amts- 
ráðin eigi koma saman nema einu sinni á 
á r i ; en ef hann hefði stungið uppá því, að 
amtmaðurinn veitti leyfið, þá hefði jeg lík- 
legast fylgt þingmanninum og orðið með 
honum í minni liluta i nefndinni; en mjer 
sýnist þetta eigi gera mikið til, og jeg 
get eigi ætlað, að það sje svo mikil hætta, 
að leggja þetta undir landshöfðingjann, að 
tilvinnandi sje að fara að breyta frumvarp- 
inu, og eiga þannig á hættu að málið kunni 
að falla.

Jeg ræð því deildinni til, að aðhyllast 
frumvarpið, eins og það nú liggur fyrir.

Framsögumaður: Jeg skal ekki svara
varaforseta neinu um traust það, er hann 
sagði, að jeg hefði á landshöfðingjanura, 
heldur skal jeg að eins benda á 1. gr., 
þar sem stendur, að »smáskamtalækningar 
sjeu f y r s t  u m s i n n  leyfðar» o. s. frv., 
og biðja menn bera hana saman við 20— 
100 kr. sektirnar í 5. gr. þegar menn 
bera þessar greinir saman við þann rjett, 
sem menn hafa nú jafnvol eptir 5. gr. til- 
skip. frá 15. sept. 1794, þá er það leyfi, 
sem þetta fruinvarp gcfur, engu rýmra, en 
það sem verið hefur, nema enda miklu mið- 
ur sje. Jeg kýs heldur hin gömlu lög. þó 
landshöfðinginn sje góður, og þó jeg treysti 
honum til að af nema jafnvel heil amtmanns- 
embætti, þá get jeg ekki treyst honum til, 
að hafa næga þekking á hverju sveitar með-
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mæli um smáskamtalækna. Gangi mitt 
breytiogaratkvæði ekki fram, gef jeg því 
atkvæði móti lögum þessum. Og þess verð 
jeg enn að geta, að mjer er eigi kunnugt 
nokkurt dæmi annað í landstjóruarfari voru 
nje annara þjóða, að hið æðsta stjórnarvald 
í landinu sjálfu (sbr. 2. gr. stjórnarskr.), það 
er landshöfðinginn, skuli leggja úrskurð á 
mál, er kemur rakleiðis til hans frá presti 
eða hreppstjóra í sveit. Jeg ætla því, að 
jeg hafi eigi ófyrirsynju sagt, að slíkt stökk 
væri eigi að eins ólögulegt, heldur enda gagn- 
stætt öllum rjettum landstjórnarhætti.

Benedikl Sveinsson: Jeg skal með fáum 
orðum gefa ástæðu fyrir mínu atkvæði í 
þessu máli. Jeg er að því leyti samþykkur 
í., þingmanni Norðurmúlasýslu, að jeg álít 
það ó n a u ð s y n l e g t  að fela landshöfðingja 
þessa leyfisveiting, en hitt játa jeg, að það 
á v ið  í þeim skilningi, að það sje ekki móti 
formi. Allt annað mál er það, hver f a c t -  
isk á h rif  það kann að hafa fyrit- smáskamta- 
lækna og rjettindi þeirra hjer á landi. I 
sambandi við þessar athugasemdir mínar 
lýsi jeg því hátíðlega yfir, að tilgangur og 
augnamið frumvarpsins var og er sá, að veita 
smáskamtalæknum hjer á landi lagavernd. 
J>etta liggur berlega í orðum 1 . gr frum- 
varpsins, og hún er alveg óbreytt frá því, 
sem húnvar ogjeg sjálfur samdi hana, enda 
mun þetta koma heim við það, sem jeg hef 
talað í þessu máli, og þingtíðindin sýna. 2. 
gr. frumvarpsins skil jeg því svo, að lands- 
höfðingi e ig i  að veita lækningaleyfi þeim, 
sem fengið hefttr meðmæli þau, sem greinin 
tiltekur. Upp á þenna skilning laganna, 
gef jeg þeim atkvæði mitt. Jeg sje þannig 
ekki betur, en að þingið gefi smáskamta- 
læknum, sem þes3 eru verðugir, nægilega 
lagavernd með þessu frumvarpi, og að það 
í öllu falli bæti úr því, sem er.

Framsögumaður: Jeg játa, að mjer er 
skylt að Ieggja mikla áherzlu á orð 1. þing- 
manns Árnesinga, einkum þar sem um 
lagaskilning er að ræða. Mjer heyrðist 
þingmaðurinn leggja þann skilning í orðið 
« h e im ilt»  í 2.gr., að hve nær sem einhver

maðar fengi meðmæli prests, hreppstjóra og 
heilbrigðisnefndar, þá sje það eigi að eins 
heimilt landshöfðingja að veita leyfi þetta, 
heldur l a g a s k y l d a  hans. Eu mjer er 
spurn: Hefur landshöfðinginn eigi líka
heimild til að neita um leyfi þetta? Ef 
hann eigi hefur heimild til að neita um 
það, þá skal jeg glaður ganga að frumvarpi 
þessu, og gefa því atkvæði mitt. En ef 
hann getur neitað jafnt sem játað leyfinu, 
þá er jeg frumvarpinu mótfallinn.

Varaforseti: Jeg legg hjer um bil sama 
skilning í orð 2. greinar, sem 1. þingmaður 
Árnesinga. Landshöfðinginn getur veitt 
leyfið, ef mælt er með manninum, en hann 
getur alls eigi veitt það, ef maðurinn fær 
engin meðmæli. Hjer liggur sama þýðing 
í orðinu «h e i m i 11•>, sem 1 . þingmaður 
Norðurmúlasýslu lagði í hið sama orð í 34. 
gr. stjórnarskrárinnar.

Framsögumaður: Jeg er að engu fróð-
ari. Jeg gat eigi fræðzt um það, er jeg 
vildi fræðast um, það er: hvort landshöfð- 
ingjanum er eigi jafnheimilt að neita sem 
játa.

Benedikt Sveinsson: Jeg vona til íð
hinn háttvirti framsögumaður leggi hvorki 
meira nje minna í orð þau, er jeg talaði, en 
vera ber. Jpessi lög eru eigi út í bláinn gjörð 
eða til gamans, heldur til þess, að koma 
nauðsynlegri lagaskipun á um smáskamta- 
Iækna, þannig að þeir, sem til þess hafa 
unnið, fái lögheimiluð rjettindi. Eptir þessti 
verður heim ild' landshöfðingja í 2. gr. sama 
sem skylda hans, sem embættismanns, að 
fullnægja tilgangi og fyrirmælitm laganna. 
Meira sagðijeg ekki, meira meinti jog ekki.

Með því að fleiri tóku eigi t,il máls, bar 
forseti málið undir atkvæði deildannanna, 
og fjellu þau þannig:

1. Breytingaratkvæði 1. þingmanns 
Norðurmúlasýslu fellt með 14 atkvæðum 
gegn 4.

2. Fruinvarpið óbreytt samþykkt með 
14 atkvæðum gegn 3.

Kvað forseti það nú mundu verða af-
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greitt til landshðfðingja sem lð g  f r á  a l-  
þ in g i .

XIX. VITAGJALD.

Fnimvarp til laga um vitagjald af skipum 
Sjá I 80.

F y r s t a  u m ræ ð a  í neðri deild, á 9. 
fundi, 11 . júlí.

F lv t n i n g s m a ð u r  ( T r y g g v i  G u n n a rsso n ) :  
Hjer liggur fyrir frumvarp til laga um að 
af nema lög, sem eru ekki nema liðugt árs- 
gömul; þingið á að vísu að vera varkárt í, 
að breyta nýjurn lögum að nauðsynjalausu, 
en ef nauðsyn er til, þá er sjálfsagt að breyta 
strax, eins og deildin einnig hefur gjört í 
lögunum um húsatíund til kirkju. f>að sem 
oss uppástungumönnum gekk til að breyta 
lögunum um vitagjald, var í fyrsta lagi, að 
gjaldið er of hátt, og í öðru lagi, af því, að 
grundvöllurinn, sem gjaldið er byggt á, ekki 
er sem hagfelldastur. Eins og þingmönnum 
er kunnugt, þá er gjaldið eptir nú gildandi 
lögum 40 aurar af hverri smálest af skip- 
um, er hafna sig milli Reykjaness við Faxa- 
ílóa og Snæfellsjökuls, en 20 aurar af smá- 
lest hvers skips, er hafnar sig milli Snæ- 
fellsjökuls og Horns á Hornströndum. Nú 
er ekki enn fullkomlega reynt, hve mikið 
kæmi inn til vitans, en á að gizka munu 
það vera yfir 6000 kr. á ári, og er það <5- 
þarflega hátt gjaid vitanum til viðurhalds. 
I>ví í fjárlögunum álítur stjdrnin, að árlegt 
viðhald ekki verði nema 2700 kr., og í sam- 
anburði við vitagjald erlendis er vitagjaldið 
afarhátt. f>annig hef jeg til dæmis talað 
við einn útlendan skipstjóra, sem sagðist 
hafa siglt fram hjá 20 vitum á Englandi, 
og galt þó minna vitagjald, en fyrir þenna 
eina íslenzka vita. Nú er spurningin, hvort 
vitagjaldið verður ekki of lagt 15 aurar á 
sm álest; upp á það er ekki gott að svara 
fyrir víst, en vjer uppástungumenn ímynd- 
um oss, að nærri láti, að það verði nokkuð 
meira, en til árlegs viðurhalds vitans. 
Að grundvöllurinn fyrir gjaldinu er óeðli-

legur, liggur í þeim orðum laganna: að 
hvert skip, sem hafnar sig á svæðinu milli 
Reykjaness og Horns á Hornströndum þarf 
að greiða vitagjald, þó það aldrei fari fram 
hjá vitanum. |>annig getur það komið fyr- 
ir t. d., að skip frá Norðurlandi fari 4 ferð- 
ir frá Eyjafirði til ísafjarðar, og þurfi þá í 
hverri ferð að greiða vitagjald, þó það, sem 
eðlilegt er, aldrei hafi sjeð vitann, og á 
þessum ójöfnuði á frumvarpið einnig að ráða 
bót. fe t ta  tvennt þarf breytingar við, og 
er ráðin bót á því, ef þetta frumvarp verð- 
ur samþykkt. Jeg vil geta þess, að úr frum- 
varpinu hefur fallið seinasti liður 1 . grein- 
ar laganna: «Ráðherra íslands hefur heimild 
til að semja o. s. frv.» og má bæta því við, 
við 2. umræðu. Meðan engin mótmæli koma 
fram, finn jeg ekki ástæðu til að tala meira 
um málið, en óska þess, að því sje vísað til
2. umræðu.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg skal fúslega
játa því, að sanngirni og rjettvísi mælir 
með frumvarpi þessu, en jeg held jafnframt, 
að það hafi nokkra galla. Gjaldið í frum- 
varpinu er miklu sanngjarnara og hóflegra 
en í lögum þeim, sem nú gilda. H itt tel 
jeg víst, að fiskiskútur, sem fara fram hjá 
vitanum til fiskiveiða, verði undanþegnar 
gjaldi þessu. Jeg vil benda fiutningsmanni 
á seinustu málsgrein 1. greinar, sem jeg 
ætla að þyrfti að orða öðruvísi, því að ekki 
mun gott að framkvæma hana, eins og hún 
er.

Fhitningsmaður (T. G.): J>essi máls-
grein finnst mjer ekki neitt óskiljanleg; 
meiningin e r : að þau skip, sem koma sunn- 
an um landið og fara fram hjá vitanum, 
eiga að borga, en ekki þau, sem koma norð- 
an um; en ætli eitthvert skip, sem hefur 
komið norðan um landið á leiðinni til ú t- 
landa, aptur að sigla sunnan um landið 
fram hjá vitanum, þá á það að greiða vita- 
gjald áður á þeirri höfu, er það fer síðast 
frá.

Páll Pálsson bóndi: Mjer finnst 1. gr. 
ekki vel skiljanleg, t. d. get jeg ekki sjeð, 
hvort á að borga í hvert skipti, sem skipið
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kemur á höfn, eða einungis einu sinni. 
Einnig finnst mjer það geta komið fyr- 
ir, að skip sleppi við gjaldið; ef t. d. 
skipstjdri segist ætla norður um, en mætir 
ís, snýr við og fer fram hjá Reykjanesi án 
þess að koma við á nokkurri höfn hjer á 
landi, hvar á þá að greiða gjaldið P

Flutningsmaður: Mjer sýnist það liggja 
í augum uppi, og vera skýrt tekið fram í 
l.g r . frumvarpsins, að gjaldið á að greiðast 
á þeirri höfn, sem skipið kemur fyrst á, í 
hvert skipti eptir að það hefur siglt fram 
hjá vitanum, hvort sem það kemur frá ú t- 
löndum eða frá annari höfn á landinu.

Þorsteinn Jómson: Síðan jeg hef heyrt
þessa síðuslu skýring flutningsmanns, get 
jeg ekki verið frumvarpinu meðmæltur, því 
að með því leggst vitagjaldið á íslenzk fiski- 
skip, en ef vitagjaldið er svo hátt, að nú 
þegar þurfi að breyta því, þá sýnist mjer 
ekki ástæða til að leggja það á íslenzku þil- 
skipin, sem minnst brúka v itann; því það 
er ekki svo mikið gjört hjer á landi fyrir 
sjávarútveginn, að vert sje að leggja á hann 
nýja skatta.

Balldór Kr. Friðriksson: Jeg get ekki 
ímyndað mjer annað, en að það sje ótil- 
finnanlegt fyrir fiskiskip, þó það verði að 
greiða 15 aura af hverri smálest, eða sam- 
tals 2 0 x 1 5  =  3kr. eða þar um bil. |>að 
er t. d. hjer í Reykjavík maður, sem á hverju 
sumri sendir 2 skip sín austur til Seyðis- 
fjarðar til fiskiveiða, og tel jeg víst, að 
hann muni ekki telja eptir sjer að greiða 
nokkrar krónur í vitagjald fyrir aðra ferð- 
ina, heldur gjöra það með fúsu geði. Yjer 
tökum nú þúsundum saman af útlendum 
skipum, og þar að auki tökum vjer lesta- 
gjald af þeim, og er þá ósanngjarnt að vjer 
sjálfir skulum ekki vilja greiða neitt til vors 
eigin vita.

Páll Pálsson bóndi: f>ví miður nægir 
mjer ekki útskýring flutningsmanns. Ef 
skipstjdri segist ætla norður fyrir, en snýr 
svo við og fer suður fyrir land, þá er ó- 
mögulegt að taka af honum gjaldið. Yfir 
höfuð finnst mjerþað óeðlilegt, að skip skuli

eiga að greiða vitagjald í hvert skipti, sem 
það fer milli hafna og siglir fram hjá vitan- 
um, þ<5 það sje um hásumarið, þegar gagnið 
af vitanum er ekkert.

Þorlákur Guðmundsson: Jeg verð að 
vera á því máli, að óeðlilegt sje, að gjalda 
þurfi vitagjald þann tíma árs, sem vitinn 
ekki er kyntur. Enn fremur skil jeg ekki, 
hvaða rjettlæti það er, að skemmtiskútur 
ríkra útlendinga skuli vera lausar við að 
greiða vitagjald, er fátækar íslenzkar fiski- 
skútur mega borga.

Varaforseti: Jeg vil leyfa mjer að fræða 
þingmanninn um, að stjórn vor hefur gjört 
þá samninga við útlendar þjóðir, að skemmti- 
skútur skuli undanþegnar öllum gjöldum, og 
erum vjer því ekki færir um að breyta því.

Þorlákur Guðmundsson sagðist geta ver- 
ið varaforseta þakklátur fyrir þær upplýs- 
ingar, er hann hefði gefið sjer, viðvíkjandi 
skemmtiskútum, en hann yrði að vera fastur 
á því, að íslenzk fiskiskip eigi að vera und- 
anþegin vitagjaldi, en hvað lækkun á gjald- 
inu viðvíkur, þá er nú framkomin nokkur 
sönnun fyrir því, að hún sje á rökum byggð, 
enda mun það ekki hafa upphafiega verið 
meiningin, að hafavitagjaldiðsvo hátt, að það 
borgi vitann út, helduraðþað haldihonum við.

Flutningsmaður: Jeg vona að þingmaður 
Yestmannaeyinga leyfi þó málinu að ganga 
til 2. umræðu, ef honum finnst annars vera 
rjettarbót í frumvarpinu; hann getur þá 
komið með breytingar við það. |>að er 
vottur um mikla hlutdrægni, að leggja gjöld 
á öll útlend skip, en vilja ekkert gjald þola 
á vor skip, þó vjerhöfum miklu meira gagn 
af vitanum en útlendingar. fingm anni 
Húnvetninga fannst það óeðlilegt, að gjaldið 
skuli eiga að greiðast í hvert skipti; en það 
er aðgætandi, að sama stendur einmitt í 
lögunum, þeim sem nú gilda, og stendur 
það þá í gildi, ef þetta frumvarp verður 
fellt frá 2. umræðu. Hvað það tilfelli 
snertir, ef skipstjóri hefur sagt, að hann ætli 
ekki fram hjá vitanum, en snýr við í hafi 
og fer suður um, þá er ómögulegt við því 
að gjöra; þar á móti er hægt að komast að
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því, hvort skipið hefur komið fram bjá vit- 
anum eða ekki, því undir eins og lögreglu- 
stjóri efar framburð skipstjóra, þá getur hann 
heimtað að sjá dagbók skipsins, þar stendur 
allt greinilega um ferð skipsins. J>ess vegna 
er 3. greinin um sektir sett í frumvarp- 
ið, til þess að varna slíku.

Þorsteinn Jónsson: Jeg vil gjöra flutn-
ingsmanni það til geðs, að gefa atkvæði með 
frumvarpinu, að það gangi til 2. umræðu, í 
þeirri von, að hann gjöri breyting á því. 
pað vakir fyrir mjer, að fyrir oss sje minni 
þörf á vita en fyrir útlendinga, því að vor 
skip eru helzt á ferð um hásumartímann, 
og þeir, sem eru á ferð á öðrum tíma árs, 
eru svo gagnkunnugir, að þeir þurfa ekki 
vitans með.

|>á var gengið til atkvæða, og var sam- 
þykkt með 19 atkvæðum, að málið skyldi 
ganga til 2. umræðu.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í neðri deild, á 11 . 
fundi, 14. júli.

Breytingartillaga: I 123.
Flutningsmaður (Tryggvi Gunnarsson): 

Mjer þykir það gleðilegur vottur um það, 
að deildinni geðjist að frumvarpi þessu, að 
eigi hefur komið nema eitt breytingaratkvæði 
frá þingmönnum við það. Jeg er að öllu 
leyti samþykkur 2. tölulið breytingaruppá- 
stungunnar, en 1. tölulið getjeg ekki fallizt 
á. Jeg veit ekki hvers vegna íslenzk fiskiskip 
eiga fremur að vera undanþegin þessu gjaldi, 
er þau fara hafna á milli hjer á landi, en 
þó þau fari landa á milli. petta  gjald af skipi, 
25 smálesta að stærð, er ekki nema 3 kr. 
75 a., og er þetta svo lítið, að mjer finnst 
það vera smámunasemi, að vilja koma sjer 
hjá að gjalda það og koma því öllu á erlend 
skip, og sýnist mjer að hætta sje að sneiða 
hjá jafnrjetti og setja annan blæ á Iögin, 
en þann, sem æskilegt er að sje á hverju 
lagaboði. Jeg er því þessum lið breyting- 
aruppástungunnar mótfallinn.

Þorsteinn Jónsson: Jeg er búinn að
gjöra grein fyrir ástæðum mínum fyrir 
breytingaruppástungu minni. Flutningsmað-

ur hefur það á móti uppástungu minni, að 
eptir henni sje farið fram á ójafnrjetti. 
Mjer fyrir m itt leyti finnst það eigi ójafn- 
rjetti þótt íslensk fisldskip sjeu undanþegin 
þessu gjaldi, þar svo er, að þau eru sjaldn- 
ast á ferð þegar vitans þarf með, og hjer- 
lendir skipstjórar eru þar að auki kunnugri 
hjer við strendur heldur en útlendingar, og 
þurfa af þeirri ástæðu vitans síður með. Og 
eins og jeg tók fram við hina 1. umræðu, 
þykir mjer það eigi sanngjarnt, að byrja 
þegar að leggja toll á þennanlitla framfara- 
vísi vorn, sem jeg þykist vita að landstjórn- 
in vilji hlynna að.

Benedikt Sveinsson: Mjer virðist óheppi- 
legt, að fara að breyta þessum lögum; það 
getur verið að gjaldið sje hátt, en þó hefur 
engin umkvörtun komið um það, og víst er 
það ekki of mikið fyrir landssjóðinn, hann 
getur tekið á móti því. Jeg fyrir m itt leyti 
hefði helzt viljað, að þetta frumvarp hefði 
eigi komið fyr en einhverjir óskuðu breyt- 
inga á lögunum, en verði það að lögum, 
verð jeg að vera með breytingu þingmanns 
Vestmannaeyinga. J>að var þó meiri munur 
áður, þegar öll innlend skip voru laus við 
vitagjald, heldur en þó nú verður eptir þess- 
ari uppástungu, og er þá með henni stigið 
nokkurt stig til jafnrjettis. En jeg vil að 
öðru leyti lýsa því yfir, að jeg álít það mjög 
ískyggilega og varúðarverða kenning og 
grundvallarsetning, að íslendingar í sínu 
e ig in  l a n d i  ekki megi eða eigi að njóta 
neinna forrjettinda fram yfir aðrar þjóðir. 
Minn vilji er, að frumvarp þetta verði ekki 
að lögum, en verði það, verð jeg að vera á 
máli þingmanns Vestmannaeyinga.

Landshöfðingi: Jeg skal leyfa mjer að
vekja athygli flutningsmannsins á því, að 
örðugt muni verða að hafa eptirlit á því, 
að vitagjaldið verði borgað, þegar svo stend- 
ur á sem segir í síðasta málslið 1.,'gr.: «en 
hafl skipið eigi farið fram hjá vitanum, er 
það sigldi til hafnar, skal greiða gjaldið á 
þeirri höfn, er það fer sfðast frá, áður en 
það á að sigla fram hjá vitanum». Jeg vil 
því skjóta því til flutningsmanns hvort ekki
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muni ástæða til að gjöra breyting á ákvörð- 
un þessari við 3. umræðu. Jeg er annars 
á því, að sanngirni mæli með 1 . tölulið 
breytingaruppástungu þingmanns Vestmanna- 
eyinga.

Halldór Kr. Friðriltsson: Jeg fyrir mitt 
leyti verð að vera á sama máli sem flutn- 
ingsmaður, að eigi mæli mikil sanngirni með 
því, að sleppa íslenzkum skipum við vita- 
gjaldið, því að vitinn er einnig gjörður fyrir 
íslendinga, og þeir hafa hans eins mikil not 
og útlendingar. Vjer vitum, að það eru 
ekki mörg skip, sem sigla fiam hjá Reykja- 
nesi og á aðrar hafnir. J>au fiskiskip, sem 
sigla austur fyrir land á vorin og koma 
aptur í septembermánuði, hafa gagn af 
honum aðra leiðina, og á útmánuðum, er 
þau stunda hákarlaveiðar, nota þau hann 
ókeypis. Hjer er einn maður í Reykjavík, 
sem sendir nú árlega 2 skip til fiskiveiða 
austur fyrir land; af þessum skipum mundi 
þetta gjald nema 8 til 9 kr.; er þetta alls 
eigi tilfinnanlegt gjald, en lítur betur út 
fyrir oss íslendinga, að vjer ekki hlífum oss 
við slíku gjaldi, en látum það allt lenda á 
útlendingum. Kunnugleiki skipstjóranna 
varðar litlu; þegar bjart er á sumrin, þurf- 
um hvorki vjer nje útlendingar vitans við, 
en þegar dimmt er, þurfa Islendingar hans 
eins og útlendingar. Spítalagjald kemur 
hjer ekki við; ef útlendingar verka fiskinn 
á iandi, eiga þeir að gjalda spítalagjald af 
honum eins og aðrir. En það, að engin 
umkvörtun hefur komið um þetta, þá er 
það satt að segja mjer að kenna; kaupmenn 
hjer í Reykjavík hafa boðið mjer skriflega 
umkvörtun sína, er jeg gæti lagt fyrir þing- 
ið, en jeg sagði þeim, að hin heiðraða deild 
mundi taka orð mín trúanleg, en allt um 
það getur umkvörtunin verið komin á morg- 
un, ef krafizt verður. J>að er snertir hina 
aðra athugasemd, að landsjóðnum mundi 
eigi veita af að fá gjald þetta, þá er jeg því 
samdóma, að landssjóðurinn eigi að fá sinn 
árlega kostnað fullborgaðan án þess að 
græða. J>að var tilætlun þingsins 1877, að 
gefa fje til vitasmíðisins, og á því alls eigi við

að halda þessu háa gjaldi til þess, að fá 
þann kostnað endurgoldinn. J>að er víst, að 
gjaldið er hjer í Reykjavík þegar orðið þetta 
árið yfir 2500 kr., og það er víst, að enn 
muni viðbætast undir 1300 kr. Gjaldið af 
frakkneskum skipum er hjer í Reykjavík 
þegar orðið 900—1000 kr.; svo bætist við 
gjald af þeim frakkneskum skipum, sem 
koma að Vesturlandi, og verður það umfram 
alla áætlun. Allt gjaldið mun því verða 
allt að 7000 kr., en í áætluninni er gjört 
ráð fyrir, að útgjöldin nemi 2800 krónum. 
|>essir 15 aurar, sem í frumvarpinu er 
stungið upp á, svara fyllilega til þessarar 
áætlunar eptir því sem reynslan sýnir. 
|>að er satt sem landshöfðingi segir, að það 
er næsta örðugt að fá toll hjá þeim skipum, 
sem fara frá landinu, en þó finnst mjer ekki 
svo mikið úr því gjörandi, því að allur þorr- 
inn af skipum kemur sunnan fyrir land, og 
það er eigi nema einstaka skip, sem kemur 
norðan fyrir, en þau norðanskip, sem koma 
hjer í Reykjavík, hljóta að fara fram hjá 
vitanum.

Arnljótur Ólafsson: Ef jeg skil frum-
varpið rjett, flnnst mjer, að bæði flutnings- 
maður og breytingaratkvæðið hafi rjett að 
nokkru leyti, en órjett aptur að öðru leyti. 
Frumvarpið hljóðar um vitagjald af öllum 
þeim skipum, sem sigla fram hjá Reykjanesi 
með verzlunarvörur eða flutning, en eigi 
um þau skip, sem fara til fiskiveiða. Af 
því að flskiveiðaskipin eru eigi nefnd sjer- 
staklega í frumvarpinu, hefur þingmaður 
Vestmannaeyinga rjett að því leyti, sem 
hann leggur það til, að íslenzk fiskiskip 
sjeu undan þegin gjaldinu, en hann fer of 
langt, þar sem hann segir: »nema þau
hafni sig á ferð frá útlöndum eða til ú t- 
landa», því að þau geta flutt vörur milli 
hafna á íslandi. Jeg vildi því við 3. um- 
ræðu, að svofelld breyting væri gjör: »þó
eru íslenzk skip undan þegin þessu gjaldi, 
er þau fara fram hjá vitanum á fiskiferð- 
um sínum»; því jeg vil, að þá er þau fara 
með flutning, skuli þau greiða vitagjald. 
Ef þannig er breytt breytingaratkvæðinu,
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helzt jafnrjettið. Vona jeg, að þetta hafi 
verið meining þingmanns Vestmannaeyinga.

Landshöfðingi gat um, að niðurlag 1. 
gr. frumvarpsins væri vandkvæðum bundið. 
Getur verið, en jeg er viss um, að sanu- 
girni hefur komið uppástungumanni til 
að orða það þannig, til þess að afstýra því, 
að skip, sem koma á þetta svæði, sem sje 
milli Hornstranda og Keykjaness, skyldu 
greiða vitagjald. £>egar t. a. m. Díana 
kemur hingað til Reykjavíkur að vestan, þá 
spyr lögreglustjórinn skipstjdra, hvaðan 
komstu? hann segir, að vestan, þá átt þú 
ekki að greiða vitagjald, nú spyr lögreglu- 
stjóri skipstjóra aptur, hvert fer þú hjeðan? 
hann segir vestur, þá átt þú ekkert vitagjald 
heldur að greiða; en segi skipstjóri rangt 
til um ferðir sínar, þá má komast að því 
sanna með því að rannsaka dagbækur hans. 
Komi skipið á enga höfn, þá er það dottið 
úr sögunni, og er betra að eitt skip fari 
þannig, en að kreQast vitagjalds af skipum, 
sem ekkert gagn hafa af vitanum.

Þórarinn Böðvarsson: J>ær mörgu skýr- 
ingar og viðaukar, sem komnir eru við frum- 
varp þetta, eru eins og fyrirboði þess, að 
yfirvöldin muni skilja það margvíslega.

Jeg held, að bezt sje að taka frumvarpið 
beint eptir orðunum, og þá á eptir því að 
gjalda af öllum skipum, hvort sem þau eru 
fiskiskip eða ekki. En jeg þykist sannfærð- 
ur um, að ef leggja skal gjald þetta á ís- 
lenzk fiskiskip, þá sje það heldur til að 
hamla þeim frá að leita þangað, sem bezt 
er aflavon, og er jeg viss um að þetta hefur 
ekki verið.meining uppástungumanna. |>ing- 
maður Reykvíkinga sagði, að innlend fiski- 
skip heföu eins mikið gagn af vitanum og 
útlend, en þá skal jeg geta þess, að fiski- 
skip úr Faxaflóa fara því nær aldrei út úr 
flóanum, þegar ljós er á vitanum, en á hin- 
um tímanum þurfa þau hans eigi með, og 
verð jeg því að álíta það mjög ósanngjarnt, 
að láta þau taka þátt í þessu tollgjaldi. 
Eptir frumvarpinu eiga þau að gjalda vita- 
gjald í hvert skipti, sem þau fara út fyrir 
R«ykjanes, en það er jeg viss um, að eigi

er samkvæmt vilja flutningsmanns. En svo 
kemur nú hitt atriðið til g reina; hvað er 
að fara fram hjá vitanum ? |>egar skip t.
a. m. leggja út úr Hafnarfirði, getur veður- 
staðan opt verið þannig, að þau fari nær 
vitanum en Snæfellsnesi, þó þau ætli vestur 
um; eiga þau þá að greiða vitagjald? Eins 
og jeg áður hef gjört, vildi jeg og vekja athygli 
á niðurlagi 1. greinar, þar sem stendur, að 
gjaldið skuli greiða á þeirri höfn, er skipið 
fer síðast frá, áður en það á að sigla fram 
hjá vitanum, og hygg jeg, að örðugt muni 
að hafa eptirlit í því tilliti. Enn vil jeg
spyrja að einu:* fyrst nú íslenzk fiskiskip 
eiga að greiða þetta gjald, hvað er þá að 
segja um þau skip, sem mestan fisk fá við 
strendur vorar, og vitinn að mínu áliti eink- 
um er til gagns, nefnilega frakknesku flski- 
skúturnar; eiga þær ekkert gjald að greiða? 
í>etta er ekkert nefnt í frumvarpinu.

Benedikt Sveinsson: 1 frumvarpinii stend- 
ur: fyrir hvert það skip, að undan teknum. 
skemmtiskútum og herskipum o. s.frv. skal 
greiða vitagjald. J>að er því auðsjáanlegt,. 
að hjer í eru einnig meðtalin fiskiskip. Hvað • 
snertir frakknesku fiskiskúturnar, þá má svo 
að orði kveða, að vitinn sje eiginlega byggð-
ur handa þeim. Jeg veit ekki til, að íslenzk
skip hafi nokkurn tíma strandað við Reykja- 
nes, enda leggja íslenzk skip sjaldnast út, 
fyr en nóttin er björt orðin. Jeg verð að 
játa, að jeg skildi ekki orð þingmanns Reyk- 
víkinga, en það get jeg sagt honum, að það 
fje er enn óborgað, er landssjóðurinn. lagði- 
til vitans; þegar búið er að borga það, þá 
gæti komið til greina, að gjaldið væri fært 
niður. Hvað snertir orð þau, er 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu fór um breytingar- 
atkvæði þingmanns Vestmannaeyinga, þá er 
ætlun mín, að eigi sje þörf á að taka ýtar- 
legar fram þessa ákvörðun í 1 . tölul. breyt- 
ingaratkvæðisins, því að þar sem talað er 
um íslenzk fiskiskip, þá getur eigi verið um 
önnur skip að ræða en þau, er það árið eru
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látin gnnga til fiskiveiða; því að ef eitt 
skip, sem áður hefur verið haft til fiskiveiða, 
er þetta árið haft til fiutninga, þá er það 
eigi lengur fiskiskip, heldur flutningaskip, 
því að skipið er nefnt eptir farminum, sem 
það flytur.

Páll Pálsson bóndi: Mjer finnst ekki
sanngjarnt, að íslenzk fiskiskip gjaldi sama 
gjald sem utlend skip, eða hærra, þar þau 
eiga að borga í hverri ferð, er þau fara 
fram hjá vitanum, og það um hásumartím- 
ann, þegar þau hafa hans engin not; yfir 
höfuð ættu íslenzk fiskiskip að vera frí fyrir 
þessu vitagjaldi. |>að er athugavert við 
frumvarp þetta, hvort útlend skip geti ekki 
farið í kring um lögin. Jeg set svo, að 
skip ætti að leggja út frá Hafnarfirði eða 
Keflavik, og segist ætla vestur og norður 
fyrir land, en þegar það er komið út í fló- 
ann, þá siglir það í þess stað suður með 
landi, fyrir Eeykjanes og fram hjá vitanum. 
Hvernig geta menn þá orðið vísir hins sanna 
um ferð skipsins? (Halldór Kr. Friðriksson: 
«|>að sýna sjóbækurnar»). Jeg veit eigi, 
hvort skipstjórar eru skyldir að sýna þær, 
og hver gengur eptir því, að þær sjeu skoð- 
aðar, ef skipin hafna sig hvergi á íslenzk- 
um höfnum, eptir það að þau leggja út frá 
höfn þeirri, er þau fóru síðast frá, áður en 
þau sigldu fram hjá vitanum. Enn frémur 
er það vafasapat, hvort utanríkisskip, sem 
hafna sig einhverstaðar á íslandi, sjeu skyld 
að sýna dagbækur sínar.

Tfyggvi Gunnarsson: |>að er furða, hve
míklar og margbrotnar ræður hafa leitt af 
svo einföldu máli. Spursmálið er um, hvort 
eigi að lækka gjald, sem búið er að sanna 
að sje tvöfalt hærra, en það þarf að vera, 
og hvort ekki eigi að koma í veg fyrir sem 
fyrst, að þau skip greiði vitagjald, sem fara 
norðanlands til Vesturlandsins, og aldrei 
sjá Suðurland eða vitann. fa ð  sýndist að 
ekki ætti að vera svo vandasamt að skera 
ur þessu. Hvort íslenzk fiskiskip greiða

vitagjald eða ekki, er mjer ekkert kappsmál, 
landsjóðnum munar það engu; að eins virt- 
ist mjer, að lögin sýndu meira jafnrjetti, ef 
jafnt gengi yfir alla, og næsta ótrúlegt er 
það, að slíkt mundi hindra nokkurn frá að 
stunda atvinnuveg sinn við fiskiveiðar, þó 
hann þyrfti að greiða 3—6 króna gjald til 
vitans. Hvað breytingu þá snertir á 1. gr., 
er landshöfðinginn talaði um, þá skal jeg 
vandlega hugleiða, hvort hægt er að taka 
hann sem breytingartillögu til 3. umræðu.

Voraforseli (Grímur Thomsen): J>að eru 
helzt útlend flskiskip, sem hafa gagn af vit- 
anum, en það mun líka kunnugt, að ekki er 
von á gjaldi frá þeim, að minnsta kosti 
virðist ráðherrabrjefið, sem lesa má í Stjórn- 
artíðindunum 1878 bls. 80 að benda til þess. 
(Les vpp úr brjefinu). Jeg vil hjer sem ella 
fara varlega í allar breytingar, og virðist mál 
þetta vel mega bíða næsta þings, enda sýn- 
ist mjer, að eins Dönum og íslendingum 
verða íþyngt með þessu, en ekki von á nein- 
um samningi um vitagjaldsgreiðslu frá út- 
lendingum, sem þó ausa gullinu upp — að 
jeg taki svo til orða — við strendur íslands 
og borga ekki einn eyri fyrir.

Mín uppástunga verður því, að máli 
þessu verði frestað, þó jeg helzt óskaði, að 
það væri hreinlega tekið aptur.

1‘orlákur Guðmundsson : Jeg er nú að
vísu á móti því, að vera að breyta nýjum 
lögum. J>að er nú fram komin söhnun fyr- 
ir því, að gjaldið sje of hátt, en að vera að 
innleiða vitagjald á þessi fáu og fátfeku 
fiskiskip okkar, er ekki rjett eða ráðlegt. 
Jeg skal taka til dæmis, að hjer við Faxa- 
flóa ganga 4 skip til hákarlaveiða á vetrum 
og fara gjarnast út seinast í febrúar, eða fýrst 
í marzmánuði. Nú getur opt svo til borið, 
að þau hleypi út 3—4 sinnum til einskis og 
komist í öllum þeim ferðum vestur fyrir 
Reykjanes, enda kannske farist í síðustu 
ferðinni. Er þá rjett að taka það gjald. Jeg 
vil segja nei.
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Landshöfðingi: Jeg er hræddur um, að 
hinn háttvirti varaforseti hafi misskilið ráð- 
herrabrjefið 24. maí 1878. Eptir þessu hafa 
frakknesk fiskiskip að eins hjer í Reykjavík 
á þessu vori greitt rúmar 900 kr.

V a r a f o r s e t i  (G r . T h o m se n ): Jeg hef ekki
misskilið það, að vitinn hefur kostað landið 
mikið meir en til stóð, og að enn þá er ekki 
von á því fasta árgjaldi frá Frökkum, sem 
ráð var fyrir gjört í hinum gildandi vita- 
gjaldslögum.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ih s s o n : Gjaldið virðist 
mjer ekki neitt sjerlega óvíst, enda hefur það 
víst aldrei verið hugsunin og ekki tilætlazt, 
að vitagjaldið skyldi greitt vegna kostnaðar- 
ins, að búa vitann til.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  Jeg vil minna 1.
þingmann Gullbringusýslu á, að þegar rætt 
var um lögin og gjaldið til vitans á síðasta 
þingi, þá var talað um, að landið skyldi 
bera kostnaðinn við vitabygginguna, ásamt 
ríkissjóði Dana, en gjaldið skyldi vera til 
árlegs kostnaðar og viðhalds, sem nú sjest 
að er óþarflega hátt og gjaldendum með því 
um of íþyngt, og þess vegna væri bezt að 
leiðrjetta það sem fyrst.

Forseti:  |>á er lokið umræðunum um
þetta mál að svo stöddu, og skal jeg 
biðja þingmenn að ganga til atkvæða.

Var þá fyrri liður breytingaratkvæðis 
þingmanns Vestmannaeyinga (I 123) sam- 
þykktur með 14 atkv., og síðari liðurinn 
sömuleiðis samþykktur með 14 atkv.

Frumvarpsins
1. grein samþykkt með 11 atkv. gegn 8.
2. —  --------  —  11 —  —  6.
3. — ---------— 11 — — 5.
4. — --------- — 11 — — 6.
6. — ------ — 11 — — 7.

Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án at« 
kvæðagreiðslu og málinu visað til 3. um- 
ræðu með 11 atkvæðum gegn 8.

p r i ð j a  u m ræ ð a  í neðri deild, á 13. 
fundi, 16. júlí.

Frumvarpið, eins og það var sam- 
þykkt við 2. umræðu, sjá I 126.

Breytingaratkvæði: I 129.

Flutningsmaður (Tryggvi Gunnarsson). 
Jeg er ekki mótfallinn breytingaratkvæðum 
þeim, sem hjer eru fram komin, nema því, 
setn er undir 4. tölulið, þar sem farið er 
fram á að fresta löggildingunni til 1881. 
f»ví mjer virðist það hafa inni að halda 
mikla ósamkvæmni, og vil jeg því biðja 
þingmenn að hugleiða þetta atriði vandlega. 
J>egar lögum er breytt, verða menn sjálf- 
sagt að gjöra ráð fyrir, að það sje til batn- 
aðar, en fyrst svo er, er þá ekki rjettast, 
að sú breyting nái lagagildi sem  a llra fy rs t ,  
en eigi vera að fresta því hálft annað ár, 
eptir að lögin eru búin til.

Varaforseti (Grimur Thomsen) : f  að er
hverju orði sannara, sem þingmaðurinn, er 
síðast mælti, sagði, að s e m  f y r s t  ættu all- 
ar bre)rtingar, sem eru til batnaðar, að koma; 
en í þessu máli mætti vel fara þó drægist. 
Jeg veit hvað honum gengur til, það er 
hinn ærni kostnaður, sem staðið hefur af 
vitanum. Jeg er einnig samdóma þeim, 
sem álíta gjaldið of hátt að svo stöddu, því 
einmitt þau skip, sem mesta gagnið hafa af 
vitanum, nefnilega hin útlendu fiskiskip, 
sleppa má ske alveg, því þau hafna sig ef 
til vill aldrei, nema þau laskist eða einhver 
maðurinn á skipinu verði fárveikur. En 
þau skip, sem aldrei hafna sig og því aldrei 
þurfa að borga, hafa eins mikið og jafnvel 
meira gagn af vitanum en hin. J>að þyrfti 
því samning milli stjórnanna um víst gjald 
af hverju skipi, hvort sem það hafnaði sig 
eða ekki. fe tta  virðist sanngirni, og sann- 
girni er hin eina rjetta undirstaða allra 
samninga.

Tryggvi Gunnarsson : Einmitt það, sem 
hinn háttvirti þingmaður nú tók fram, að 
ekki væru samningar til við aðrar þjóðir um 
þetta vitagjald, sýnir bezt, að þörf er á að
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frumvarp þetta verði að lögum sem fyrst og 
nái gildi, áður en stjórnin hefur lokið að 
semja við Englendinga og Frakka, því hjer 
er ákveðið, að öll skip, sem fara fyrir Eeykja- 
nes, skuli borga vitagjald hvar sem þau 
koma í höfn á landinu; en eptir nú gildandi 
lögum á einungis að borga fyrir þau skip, 
sem hafna sig milli Eeykjaness og Horns á 
Hornströndum.

Foraeti: J>ar ekki taka fleiri til máls er 
umræðu þessari lokið. Var síðan til atkvæða 
gengið, og

1 . liður breytingaratkvæðis 8 þingmanna
samþykktur með 13 atkvæðum.

2. liður samþykktur með 17 atkvæðum.
3. -------------  — 1 6 ------
4. -------------  _  1 5 ---------

gegn 1, og frumvarpið allt með áorðn- 
um breytingum samþykkt með 17 at- 
kvæðum.
Síðan var frumvarpið afgreitt til efri 

deildarinnar.

F y r s t a u m r æ ð a  í efri deild, á 15.
fundi, 18. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 133—34.

Ásgeir Einarsson kvaðst ætla að tala 
fáein orð í máli þessu, þótt hann vissi af 
því, að allmargir í neðri deildinni væru á 
sinni skoðun, og hefðu getað látið hana þar 
í ljósi. Sjer þætti óviðurkvæmilegt að láta 
þau skip greiða vitagjald, sem þyrftu að 
flýja undan ís suður fyrir land, og það því 
fremur, sem það væri vanalega um þann 
tíma ársins, er nætur væru bjartar, og einsk- 
is vita þyrfti með; þetta hefði opt komið 
fyrir, og svo mundi einnig hjer eptir verða. 
fa ð  væri líka hægðarleikur fyrir skipstjóra, 
ef hann vildi komast hjá að greiða gjaldið, 
að leggja eigi skipi sínu til hafnar á lög- 
boðnum höfnum, heldur á víkum og vog- 
um, er eigi væru löggildar skipalegur, þar

sem viðkomandi lögreglustjóri mundi eiga 
erfitt með að ná í gjaldið. Hann vildi því 
leiða athygli deildarinnar að því, hvort 
henni þætti ekki ráðlegt að undanskilja skip 
þau, er flýja undan í s ; fyrir sitt leyti þætti 
sjer það eins sanngjarnt að undanskilja þau 
eins og herskip og skemmtiskip.

Stefán Eiríksson kvaðst ekki vita, hvort 
nokkur ósk hefði komið til neðri deildarinn- 
ar um að lækka vitagjaldið; ef enginn hefði 
óskað þess, þá þætti sjer undarlegt, að menn 
skyldu vera að breyfca eins árs gömlum lög- 
um; vitinn hefði kostað landssjóðinn ærna 
fje, og vitavörðurinn mundi víst eigi þykj- 
ast hafa of mikil laun sem von væri (800 
kr.). Hann væri að vísu ekki kunnugur 
máli þessu, en ekki heldur hafa orðið var 
við neina umkvörtun um vitagjaldið. Hvað 
það snerti, að ráðherrann ætti að semja við 
annara landa þjóðir um vissa íjárupphæð 
árlega í vitagjald, þá gæti hann ímyndað 
sjer, að hann gæfl öll útlend fiskiskip laus 
við tollinn, en sjer fyndist, að skip þau 
gera oss opt þungar búsifjar á fiskiveiðum 
sínum við strendur íslands, og því ættu þau uð 
greiða toll þennan ; sjer fyndist eiga að bæta 
því við 1. gr., að gjaldið mætti eigi vera 
minna en 10 a. af hverri smálest á slíkum 
skipum.

Jón Jónsson kvaðst vera þeim 2 þing- 
mönnum, er síðast töluðu, samdóma um það, 
að ísjárvert væri að jafna tollinum þannig 
niður; það mundi valda mikilli óánægju hjá 
kjósendum á norður- austur- og suður- 
ströndum landsins, sem nú væri Iagt vita- 
gjald á, jafnt því, er liggur á þeim, er búa 
á vesturströndum landsins. Ástæða gæti 
verið til að lækka nokkuð vitagjald það, er 
nú væri ákveðið, en það væri þá fráleitt að 
láta lækkunina vera svo misjafna, sem gert 
væri í frumvarpinu, þar sem á höfnum milli 
Reykjaness og Snæfellsjökuls gjaldið væri 
fært úr 40 a. niður í 15 a. eða lækkað um
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25 a., en á milli Snæfellsjökuls og Homs á ’ 
Hornströndum að eins úr 20 a. niður í 15
a. eða lækkað um 5 a. Hann yrði fa r  að 
auki að taka fram, að grundvöllurinn fyrir 
gjaldheimtunni væri langt um einfaldari og 
betri í lögum 12. apríl 1878, þar sem eigi 
væri annað skilyrði fyrir að heimta gjaldið, 
en að skipið kæmi á vissa höfn, en í frum- 
varpinu, sem byggði gjaldið á sögusögn 
skipstjdra um þá leið, er skipið hefði farið. 
Hann vildi því stinga upp á því, að 3 manna 
nefnd væri sett í máli þessu, sem auk þess, 
sem hún íhugaði aðalatriði málsins, gæti 
einnig fengið skýrslu frá embættismönnum 
um það, hvernig gjaldið hafi greiðzt, og 
hvernig skipstjórar hafi tekið undir hin gömlu 
lög um vitagjaldið.

Jón Hjaltalín kvaðst ætla, að ef þingið 
ætlaði að gjöra það að vana sínum, að fella 
úr gildi eins árs gömul lög, þá mundu ís- 
lenzku lögin verða rýr á endanum, og væri 
hann alveg mótfallinn þeim breytingum, er 
hjer væri um að ræða.

Eiríkur KúldL kvaðst eigi vera á þeirri 
skoðun þingmanns Skagfirðinga, að nauð- 
synlegt væri að setja nefnd til að útvega 
skýrslur og upplýsingar í máli þessu, því að 
neðri deildin mundi án efa hafa gjört það, 
og væri því hægt að fá þær þar, ef menn 
vildu. Hvað það snerti, að þingmaður Skapt- 
fellinga hefði óttazt, að ráðherrann mundi 
sleppa útlendum fiskiskipum alveg lausum 
við gjaldið, þá sýndist sjer það eigi hræði- 1 
legt, þau væru undir sömu lögum sem önn- 
ur skip, er þau kæmu hingað og gyldu toll, 
ef þau höfnuðu sig; að öðru leyti kvaðst 
hann ekki vera með öllu samþykkur frum- 
varpinu, en vilja hafa það nokkuð öðru vísi. 
Hann yrði að játa, að hin heiðraða neðri 
deild virtist í þessu máli að hafa viljað fylgja 
meiri jafnrjettishugsun, en 1877 í málinu 
um kirkjugjöld Reykjavíkur, með því að hún 
hefði nú breytt þeirri grundvallarhugsun,sem 
Iegið hefði fyrir lögunum um vitagjaldið, þar'

sem það hefði 1877 verið ákveðið 40 kr. af 
þeim skipum, sem mest yrðu að nota vit- 
ann, en þar á móti 20 a. af hverri smálest 
af þeim skipum, er höfn tækju á svæðinu 
frá Öndverðarnesi til Hornbjargs. Nú hefði 
neðri deildin gjört öllum skipum jafht undir 
höfði með þessu 15 a. gjaldi. Hann kvaðst
1877 hafa álitið vitagjaldið of hátt, og áliti 
því rjett, að það væri lækkað, en aptur þætti 
sjer ekki sanngjarnt, að skip þau, sem' kæmu 
fyrir vestan, gyldu jafnt þeim, sem mest not 
hefðu af vitanum. Hann væri viss um, að 
mörg skip, einkum eldri skipstjóra, sem 
kæmu til ísafjarðar og Stykkishólms, ætluðu 
sjer fyrstu landsýn Snæfellsjökul, og kæmu 
aldrei nærri vitanum. Hann hefði því helzt 
óskað, að neðri deildin hefði skipt vitagjald- 
inu eptir sömu reglu og 1877, og það hefði 
verið ákveðið 20 a. og 10 a. eptir sömu reglu 
og þá, og mundi hann, ef til vildi, koma með 
breytingaratkvæði í þá átt, og vonaði þá, að 
þingmaður Húnvetninga mundi betur geta 
sætt sig við frumvarpið.

Varaforseti (B. Thorberg) kvað lögin að 
vísu eigi gömul, en næga reynslu fyrir því, 
hve ósanngjörn þau væru, og vildi hann sem 
fyrst ráða bót á því, þar eð ehgin ástæða, vaéri 
að fresta því eða láta það dragast lengur. Sjer 
þætti sanngjarnt, að binda gjaldið við stærra 
svæði og lækka það, og væri hann með- 
mæltur frumvarpinu. Mótbárur móti hin- 
um einstöku ákvörðunum frumvarpsins snertu 
eins fyrrí lögin; þar væri hin sama heimild 
veitt ráðgjafanum, en til þess væri eigi ætl- 
azt, að útlend fiskiskip yrðu undan þegin, 
heldur væri það tilgangurinn, að ráðgjafinn 
gæti gjört samninga við eitthvert land um, 
að það skyldi árlega borga einhverja vissa 
upphæð fyrir fiskiskip sín; með því kæmust 
menn hjá að eltast við hverja skútu, sem 
annars væri hætt við að slyppi borgunar- 
laust. f>áð hefði verið tekið fram, að illt 
mundi verða að komast eptir því, hvort 
skipið hefði farið fram hjá vitanum eða eigi,



en eins og skipstjóri væri skyldugur að sýna 
skipaskjölin, eins ætti hann að gefa skýrslu 
um þetta atriði eptir dagbók sinni; mundu 
engir sjerlegír. örðugleikar verða á þessu. 
Nefnd þætti sjer eigi nauðsynleg, en vildi 
ráða til að falla^t á frumvarpið, eins ogþað 
lægi fyrir.

Jón Jónsson sagði, að varaforseti hefði 
sagt, að reynsla væri fyrir ósanngirni vita- 
gjaldsps, en hann hefði ekki skýrt frá, 
hvernig sú reynsla hefði komið í ljós, eða 
hvernig hún yrði sönnuð; hann hefði enn- 
fremur tekið það fram, að sanngjarnt væri, 
að þeir einir greiddu gjald þetta, er færu 
fram hjá .vitanum, en hefði eigi komið með 
neinar ástæður fyrir því, heldur viljað láta 
þingmönnupi vera ljósa þá sanngirni, að 
eigi þyrfti að færa ástæður fyrir henni; en 
hann hefði þó í ræðu sinni tekið fram ann- 
að atriði, sem einmitt sýndi fram á hið 
gagnstæða, þar sem hann játaði, að sigl- 
ingar væru mestar um ]>að leytið, sem eigi 
væri kveikt á vitanum, og væri það bert, 
að þau skip, er þá færu fram hjá, hefðu hans 
engin not. Hann hefði enn fremur viljað 
bæta.úr ósanngirninni við Norðlendinga, með 
því að sýna fram á, að Sunnlendingar yrðu 
líka fyrir ósanngirni í þessu tilliti; en hann 
vildi þar í móti taka það fram, að þó skip, 
sem kæmi á höfn á vesturströndum íslands, 
færi á hingaðleið sinni fram hjá vitanum, 
áður en kveikt væri á honum, þá gæti vel 
skeð, að það færj eigi til baka fyr en búið 
væri að kyeikja á honum, og hefði þvíþannig 
hálf not a f  honum; þar á móti gætu skip 
þau, er færu á einhverja verzlunarstaði fyrir 
Norður- og Austurlandi, að eins af hendingu 
haft gagn af vitanum, ef þau hrektust fyrir 
veðri, og því væri með öllu ósanngjarnt, að 
leggja gjaldið á þau. Svo vildi hann biðja 
menn að gæta þess, að vitinn gæti, ef til 
vill, lækkað ábyrgðargjald fyrir þau skip, er 
kæmu til hafnar á vesturströndum íslands, 
en slík áhrif gæti vitinn eigi haft á norð-

lenzk skip. Varaforseti hefði verið sjer sam- 
dóma íþví, að n o k k r i r  örðugleikar mundu 
ýerða á að heimta gjald þetta, en ef hann 
hefði sjálfur fengizt við lögreglustjórastörf, 
inundi hann hafa kallað á því m ik la  örð- 
tigleika; í þessu tilfelli hjálpuðu ekkert skip- 
Skjölin, og þó að lögreglustjóri fengi að sjá 
dagbókina, þá væri hægt fyrir skipstjóra, ef 
hann á annað borð vildi sleppa hjá gjald- 
inu, að sleppa því úr henni, að hann hefði 
sjeð vitann. Annars væri það aðgætandi, 
að vjer værum svo sælir, að hafa þau borg- 
araleg rjettindi, að vera eigi skyldir að gefa 
lögreglustjóra neinar skýrslur, nema lög 
heimiluðu honum að heimta þær; ef hann 
án lagaheimildar færi að hnýsast í það, sem 
eigi kæmi honum við, mundi hann að eins 
verða sjer til skammar, en nú vantaði í þessi 
lög ákvörðun um, að það sje lögreglustjór- 
ans lagaskylda, að heimta þessa skýrslu af 
skipstjórum, og því ímyndaði hann sjer, að 
ef skipstjóri þekkti stöðu sína, mundi þessi 
skýrslukrafa að eins verða lögreglustjóran- 
um til gremju og örðugleika. Sjer þætti 
grundvöllurinn í hinum eldri lögum miklu 
betri, og vildi yfir höfuð mæla fram með 
nefnd; ef það yrði eigi gjört, þætti sjer 
mjög ísjárvert, hvort hann gæti gefið frum- 
varpinu atkvæði sitt.

Ásgeir Eiaarsson kvað&t hafa verið sam- 
dó.ma þingmanni Barðstrendinga í því, að 
eigi væri nauðsyn á nefnd, en nú hefði hann 
heyrt svo margar athuganir við frumvarpið, 
að sjer þætti nú vafasamt, hvort lengri tíma 
tæki, að koma fram með og ræða öll þau 
breytingaratkvæði, eða setja nefnd. Vara- 
forseti hefði sagt, að frumvarp þetta væri 
sanngjarnara, en hin eldri lögin; það sýnd- 
ist sjer ekki vera, eptir stefnu þeirri, er 
tekin hefði verið í vitamálinu; það hefði verið 
sanngjarnt, ef vitagjaldið hefði verið lagt 
á land allt af þeirri ástæðu, að byggja ætti 
annan vita á Norðurlandi, þar sem væri 
hentugt vitastæði, en nú væri eigi um það
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að tala í þetta sinn. J>á erhann á síðasta 
þingi hefði gefið atkvæði með þessu máli, 
hefði hann einkum haft í huga janúarferð 
póstskipsins, sem væri jafnvel mest áríðandi 
af öllum ferðum þess jafnvel fyrir land allt, 
því að um þann tíma gætu menn á engan 
annan hátt pantað neitt frá útlöndum. 
pað sem þingmaður Skagfirðinga hefði sagt 
um dagbók skipstjóra, að hún mundi eigi 
áreiðanleg, þá vissi hann eigi betur, en hún 
væri mjög áríðandi, og þeir yrðu að vera 
viðbúnir að staðfesta hana með eiði, ef þess 
væri krafizt. Hann sæi að vísu, að í stjórn- 
artíðindunum væri gjört lítið úr skýrslu úr 
dagbók skipstjóra nokkurs á Skagaströnd, 
sem hefði verið álitin ófullkomnari en illa 
vönduð skýrsla eptir einstakan mann. 
Með því nú að svona margt gæti komið til 
greina, vildi hann mæla með nefnd.

Jón Hjaltalín kvaðst vilja taka það fram 
ljósar, sem áður hefði hann sagt, að hið 
eina, sern hann felldi sig við að gjöra í 
þessu máli, væri að fleygja frumvarpinu öllu 
saman. J>að væri skylda þingsins að afla 
sjer trausts landsmanna, en úr því mundi 
eigi verða, meðan þeir gætu sagt um það, 
að það segði eitt þetta árið og annað hitt
o. s. frv. |>að væri rangt af þinginu, að 
hugsa til að búa út þau lög, sem enginn 
fyndi að; hann vildi í því skyni benda 
mönnum á orð hins enska skálds (Mdsmiths: 
«Sá, sem ætlar að sjá eitthvað fullkomið, 
ætlar sjer að sjá það, sem aldrei hefur sjezt, 
og aldrei mun sjást». Frá ökonomisku 
sjónarmiði, væri það einnig mjög óheppi- 
legt að káka á hverju ári við sömu lögin.

Árni Thorsteinson kvaðst vilja svara 
orðum hins 4. konungkjörna þingmanns því, 
að þessu máli væri nokkuð öðru vísi háttað; 
það væri sjaldan, að neðri deildin hefði sýnt 
þessari deild slíkan sóma, sem nú. J>egar 
mál þetta var rætt á síðasta þingi, hefði 
efri deildin viljað hafa vitagjaldið lægra, en 
neðri deildin eigi, þess vegna væri það nú

sómi fyrir efri deildina, er neðri deildin 3endi 
henni nú að fyrra bragði frumvarp, þar sem 
til væri tekið lægra vitagjald, en deildin 
nokkurn tíma hefði þorað að fara fram á. 
J>ar sem þingmaður Skagfirðinga neitaði því, 
að reynslan hefði sýnt ósanngirni vitagjalds- 
ins, eins og það væri nú, vildi hann skýra 
frá, að eptir reikningi ýmissa kunnugra 
manna yrði það 6— 8 þúsund krónur um 
árið, og stjórnin, sem að líkindum hefði 
bezt skilríki í höndum, teldi það í frum- 
varpi sínu til fjárlaganna 5000 kr. ]?ó að 
því reynsla væri enn eigi búin að sanna, að 
gjaldið væri of hátt með tiltekinni töluupp- 
hæð, væri þó vissa fengin á þennan hátt fyr- 
ir því, að það væri ósanngjarnt, og meira, 
en vitinn þyrfti með. Enn vildi hann taka 
það fram, að sjer þætti grundvöllur frum- 
varpsins, að binda gjaldið við þau skip, er 
færu fram hjá vitanum, vera sanngjarnari, 
en grundvöllur hinna eldri laganna.

Varaforseti (Bergur Thorberg) kvaðst 
eigi ætla að svara þingmanni Skagfirðinga 
mörgum orðum, nje rekast í viðureigninni 
milli lögreglustjóra og þrákelkinna einstakl- 
inga, því að bæði kæmi það lítið málinu 
sjálfu við, enda vonaði hann, að skipstjór- 
arnir yrðu eigi eins erfiðir og þingmaðurinn 
hefði haft orð á, en hann vildi geta þess, 
að hann hefði eigi haft orð sín alls kostar 
rjett eptir, hann hefði aldrei sagt, að með 
breytingum þessum væri öll ósanngirni horfin, 
heldur að í þeim væri meiri sanngirni, en 
lögunum frá 2. apríl 1878; eptir .þeim gat 
komið fyrir, að skip, sem engin not hefði 
haft af vitanum, yrði að greiða 40 aura 
af smálest hverri í vitagjald, en eptir þessu 
frumvarpi þó aldrei meira en 15 aura, og 
það sýndist sjer ljóst, að það væri eigi eins 
tilflnnanlegt. Eigi gæti hann skilið, að ó- 
vinnandi væri að komast að, hverja leið skip 
hefði farið, er það kæmi til hafnar, því að í 
því tilliti væri það rjett, sem þingmaður 
Húnvetninga hefði tekið fram um dagbók
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skipstjóra; þar væri að finna upplýsing um 
þetta, og ef lögreglustjóri heimtar skýrslu, 
sem viðkemur embætti hans, væru skipstjórar 
skyldirað gefa hana, og vænti hann að þeir 
mundu eigi baka mikla erfiðleika með óþægð 
sinni. Hvort nefnd væri sett, fyndist sjer 
standa á litlu og eigi vera nein nauðsyn á 
því.

Stefán Eiriksson kvaðst eigi ætla að teQa 
umræðurnar, sem þegar væru orðnar all- 
langar. Hann vildi að eins taka það fram, 
að hann hefði enga upplýsing fengið enn 
um það frá þingdeildinni, hvort nokkur á- 
skorun hefði komið til neðri deildarinnar 
um að breyta hinum núgildandi lögum um 
vitagjald; en kunnugir menn hefðu að vísu 
sagt, að vitagjaldið væri of hátt sem stæði; 
hann vildi samt biðja menn vel að gæta 
þess, að landssjóðurinn hefði kostað ærnum 
peningum til vitabyggingarinnar, og meir að 
segja hefði því verið hreyft í blöðum, 
að frágangurinn muni eigi vera svo góður 
að uggvænt væri, hvort eigi þyrfti enn tölu- 
verða aðgjörð á vitanum; þar að auki væri 
þar vitavörður, sem eigi mundi þykjast hafa 
of há laun, og mætti þingið að líkindum 
búast við, að liann beiddist launahækkunar. 
J>ingmaður Baiðstrendinga hefði sagt, að öll 
skip væru undir sömu lögum, en sjer fynd- 
ist, að fiskiskipin útlendu eigi verða undir 
sömu lögum, ef ráðherrann gjörði sjerstakan 
samning um þau, þá þyrftu þau ekki að 
greiða gjaldið, þó þau færu fram hjá Reykja- 
nesi. Nefnd þætti sjer ónauðsynleg í máli 
þessu.

Forseti ljet þá ganga til atkvæða um, 
hvort vísa skyldi málinu til 2. umræðu, og 
var það samþykkt með lOatkvæðum; þá Ijet 
hann ganga til atkvæða um, hvort nefnd 
skyldi kjósa í málinu, og var sú tillaga 
felld með 7 atkvæðum.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í ofri deild, á 18. 
fundi, 22. júlí.

Breytingartillögur: I 146. 154. 155.
Atkvæðaskrá: I 183.
Benedikt Kristjánsson sagði, .að í máli 

þessu hefðu komið breytingaratkvæði úr 
þremur áttum, síðan það kom frá neðri deild- 
inni, 2 þeirra bæru það með sjer, að margt 
mætti nú milli vera á lækkun gjalds þessa 
frá því, sem það er, þarsem  það er 40 a., en 
væri komið niður í 15 a. í frumvarpi neðri 
deildar. í  h itt eð fyrra hefði það ei mátt 
vera minna en 40 a., en nú mætti það eigi 
meira vera en 15 a. Hann væri að vísu 
ókunnugur því, hve mikið þyrfti árlega til 
viðhalds og kostnaðar við vitann, en þó 
þætti sjer ei ólíklegt, að svo gæti farið, að 
það yrði meira en ráð væri gjört fyrir, en 
það teldi hann víst, að menn eigi vildu láta 
landssjóðinn líða skaða við það; annaðhvort 
hefði því gjaldið verið mikið of hátt ákveðið 
í h itt eð fyrra, eða þá of lágt nú, ljós og 
annar kostnaður hlyti að vera orðið miklu 
ódýrara, en ráð hefði verið gjört fyrir, ef 
nokkur ástæða væri fyrir þessari lækkun 
vitagjaldsins, en að hálfreyndu sýndist sjer 
ísjárvert, að lækka gjaldið svo mikið, þar eð 
það væri eigi víst að það dygði án styrktar 
landssjóðsins. Breyting sín hefði farið fram 
á, að skip þau, er leituðu hafna í Faxaflóa 
milli Reykjaness og Öndverðarness, skyldu 
greiða 20 aura í stað 15 a., en 15 aura þau, 
er legðu til hafna annarsstaðar á íslandi; 
hann hefði hugsað sjer, að öll þau skip, er 
kæmu í Faxaflóa, mundu halda sig sem næst 
vitanum, og þess vegna hafa mest gagn af 
honum; aptur á móti mundu þau skip, er 
halda vestur fyrir land, fara sem dýpst fyrir 
utan Geirfuglaskerin, og kæmi þá vitinn 
þeim að engu gagni, og þótt þessi skip færu 
milli Reykjaness og Eldeyjar, þá hefðu þau 
minna gagn af honum, en skip í Faxaflóa, 
er hefðu gagn af honum báðar leiðir, en hin 
ekki nema aðra leið, er þau ekki allsjaldan 
fara norður um land hina leiðina; það væri 
því sanngjarnt, að þau skip sem . legðu til 
hafnar í Faxaflóa, greiddu hærri toll, en þau, 
er færu vestur og norður um land. Hvað 
breytingaruppástungu þingmanns Húnvetn-
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inga snerti, þá sýndist sjer engin ástæða 
að hlífa skipum við tolli, þótt þau væru að 
flýja undan hafís, einkum þegar það væri 
helzt á vorin, er hafís væri að óttast, fyrir 
þann tíma, er hætt væri að kveika á vitan- 
um, (það mundi vera í miðjum maímánuði); 
það væri því lítil ástæða, að undanskilja 
norðlenzk sldp undan tollinum; hann kvaðst 
ekki gjöra þessa breytingaruppástungu að 
kappsmáli, þar eð það væri að eins sitt álit, 
og vildi hann því eigi tala meira um 1. 
greinina.

Hvað 2. greinina snertir, þá hefði hann 
heyi't lögfróðan mann í þessari deild hreyfa 
því, að skipstjóri mundi ei skyldur vera að 
sýna dagbók sína, og væriþví ei ómögulegt, 
að þá lögreglustjóra mætti finna, er væru á 
sömu skoðun sem þessi lögfræðingur; þess 
vegna hefði hann viljað láta gjöra fastar 
ákvarðanir um það, að skipstjóri væri skyld- 
ur til þess, að sýna dagbók sína.

Hvað 3. breytinguna snertir, nl. við 4. 
gr., þá væri hún að eins innifalin í því að 
breyta 1881 i 1880. Hann gæti eigi skilið 
í því, hvað neðri deildin sæi sjer í því, að 
semja lög til þess að liggja heilt ár áður en 
þau næðu gildi, nema ef það væri það, að 
safna nægum birgðum í landssjóð, áður en 
hin nýju lög með hinu niðursetta vitagjaldi 
gengjuí gildi; þetta sýndist sjer ei rjett, en 
kunna betur við, að gjaldið væri minna 
lækkað, en láta lögin strax öðlast gildi.

J ó n  Jómnon  kvað sjer þykja yfir höf- 
uð mjög ísjárvert að umsteypa að öllu leyti 
lögum, sem eigi væru eldri en þessi; það gæti 
gefið stjórninni vopn í hendur gagnvart til- 
lögum þingsins, þegar þingið þannig sjálft 
játaði, að það sem áður hefði komið frá því, 
væri alveg óbrúkandi. fingm enn sjálfir 
gætu einnig skákað í því hróksvaldi með 
frumvörp sín, og drifið þau í gegn með 
kappi án þess að yfirvega þau nákvæmlega, 
friðandi samvizku sína með því, að hægt 
væri að fá því breytt á næsta þingi. Hjer 
til kæmi, að það væri mjög vafasamt, hvort 
þessi stefna væri betri en hin gamla. |>að 
væri miklu auðveldara að heimta gjald ept-

ir hinum gömlu lögum, heldur en eptir 
þeim, sem nú væri stungið npp á. Um 
allan hinn menntaða heim væri það siður, 
að krefja þá eina um vitagjald, er á þær 
hafnir kæmu, er næst væru við v itann; hin- 
ir, er fram hjá sigldu, þyrftu ekkert að greiða. 
Af öllu þessu mætti sjá, að ísjárvert væri 
að aðhyllast svo umfangsmikla breyting 
sem þessa. f>ar á móti, gæti verið ástæða 
til að breyta einstöku atriði í gömlu lögun- 
um, og því hefði hann komið með breyting- 
aruppástungu sína, nl. að undanskilja öll 
skip að norðan, sem hafna sig milli Horns 
og Snæfellsjökuls; aptur þætti sjer sann- 
gjarnt, að þau skip að norðan, er höfn- 
uðu sig í Faxaflóa greiddu vitagjald, þar eð 
hann væri eigi breiðari en svo, að þau gætu 
haft gagn af vitanum.

Árni Thorsteinson kvaðst helzt vilja 
fallast á frumvarpið eins og það hefði kom- 
ið frá neðri deildinni; sjer fyndust ei breyt- 
ingar þessar þess verðar, að lengja fyrir þær 
þingtímann, og láta málið ganga á milli 
deilda. Breytingarnar gengju allar út á að 
lækka gjaldið, sumar í 30aura, aðrar í 20 a., 
og enn aðrar í 15 aura. Eptir hans áliti sje 
það aðalkosturinn við frumvarp neðri deild- 
arinnar, að allir njóti þar jafnrjettis, og það 
sje sanngjarnt, að sjerhvert skip, er siglir 
fram hjá vitanum, greiði hið sama gjald, þar 
eð það, er það fari fram hjá vitanum, njóti 
jafnt gæða hans. Hann hefði búizt við að 
heyra einhverja ástæðu fyrir því, að gjaldið 
sje lagt misjafnt á sjófarendur, en að eins 
heyrt eina frá þingmanni |>ingeyinga svo 
látandi, að öll skip, erinn  á Faxaflóa kæmu, 
færu á milli Reykjaness og Geirfuglaskers, 
en það gæti hann ekki tekið sem gilda 
ástæðu, því að það væri vindur og veður, 
sem rjeði því, hvort skipin færu fyrir innan 
eða utan Geirfuglasker, og bæri það optlega 
við, að skip, sem færu til eða frá Faxaflóa, 
færu fyrir utan skerin. Hið sama væri og 
með skip frá öðrum stöðum, allt væri kom- 
ið undir atvikum með það, hvor leiðin væri 
valin. Hvað norðlenzku skipin snerti, þá 
hefðu þau hin sömu not af vitanum, sem
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önnur skip, er færu þar fram hjá. Hann 
vildi eigi gjöra kappsmál úr þessu, en að 
sínu leyti samþykkja frumvarp neðri deild- 
arinnar; hann vildi þar næst benda 2. 
þingmanni Skagfirðinga á, hvort eigi væri 
betur ákveðið að segja «Öndverðarnes» en 
«Snæfellsjökul» eða «Snæfellsnes» (2. þing- 
maður Skagfirðinga kvað ekkert á móti því).

Stefán Eiríksson kvaðst ekki við fyrri um- 
ræðu málsins hafa verið með þessum breyt- 
ingum, nema ef bænir þeim viðvíkjandi 
hefðu komið til þingsins, sem hann vissi 
ekki til. í>ó mönnum sýndist nú ástæða til 
að lækka gjaldið, þá þætti sjer ekki ólíklegt, 
að á uæsta þingi sýndist ástæða til að 
hækka það aptur; þess vegna hefði sjer og 
hinum tveimur þingmönnum, sem hefðu bú- 
ið til breytingaratkvæðin, sýnzt bezt fara, 
að fara milli vega, helmingi lægra en vita- 
gjaldið hefði verið ákveðin í lögum 12. apríl
1878 einungis fyrir þau skip, sem höfnuðu 
sig í Faxaflóa; en sjer væri eigi Ijóst, á 
hvaða reikningsáliti neðri deildin hefði byggt 
skoðun sína; það væri komin fram í nefnd- 
aráliti fjárlaganefndarinnar ályktun um það, 
að árlega þyrfti að leggja vitanum 2500 kr., 
en hjá hinni sömu nefnd væru tekjumegin 
5000 kr.; hann ímyndaði sjer, að þetta hlyti 
að vera ágizkun ein hjá nefndinni í fjárlaga- 
málinu; því hún gæti ekki vitað nú, hvað 
kæmi inn í vitagjald eptir lögum 12. apríl 
1878, og því hlyti hann að vera móti því, að 
gjaldið af öllum skipum væri lækkað niður 
í 15 aura.

Ásgeir Etnarsson sagði, að breytingar- 
atkvæði sitt væri eigi þýðingarmikið, og 
væri það sprottið af sanngirnistilfinningu 
hjá sjer, en hjer væru fleiri þingmenn frá 
Norðurlandi, einkum í neðri deildinni; en 
þegar þeir væru ánægðir með gjald þetta, 
tæki hann sjer það eigi nærri fyrir sitt 
leyti, þó það fengi ekki góðan byr; en það 
þætti sjer hart, að skip þau, er flýðu und- 
an ís, skyldu þurfa að greiða gjald þetta. 
Nú væri eptir að vita, hvernig gengi að ná 
gjaldinu; það væri mjög leitt að hafa þau 
lög, er fara mætti í kringum. Fyrir Vest-

urlandi hagaði svo til, að víða væru víkur 
og vogar, sem skipstjórar gætu lagt skipum 
sínum, til þess að koma ei á lögboðnar 
hafnir, þar sem þeir þyrftu að greiða 
gjaldið; Sjer sýndist ekkert ósennilegt, að 
skipstjórinn mundi heldur kjósa lakari höfn 
og vera laus við gjaldið, en góða höfn og 
þurfa að greiða það.

Jón Jónsson sagði, að þingmaður Hún- 
vetninga hefði tekið fram eitt, er tvírætt 
væri í lagafrumvarpinu, en hann kvaðst vilja 
taka annað fram ; sjer sýndist vafasamt, hvort 
skip, er sigldu fyrir utan Geirfuglasker, hefðu 
farið fram hjá Reykjanesi, eins og hinn 6. 
konungkjörni þingmaður hefði virzt benda á. 
Ef fylgja ætti þessari skoðun, þætti sjer 
gaman að sjá, hve mikið vitagjald fengist; 
það væri satt, að óreiknandi væri, hversu 
mikill kostnaður gæti orðið við vitann, en 
allt um það vildi hann mæla móti því, að 
norðlenzk skip greiddu gjaldið. fa u  hjeruð, 
sem hefðu gagn af vitanum, ættu eptir öll- 
um lögum og sanngirni að kosta hann ein- 
göngu.

Benedikt Krhtjánsson kvaðst að eins 
vilja benda á þá mótbáru þingmanns Hún- 
vetninga, að eigi væri hægt að vita, hvort 
skip færu fram hjá vitanum eða eigi, og að 
hann vegna þess örðugleika vildi mæla móti 
þessu; það væri sín skoðun, að það skip 
væri kallað fara fram hjá vitanum, er færi 
yfir þann hádegisbaug, er vitinn væri á, og 
það mundi sjaldan liggja í lágunum, ef skip 
frá Norðurlandi færi suður um land, og svo 
vestur fyrir, en þá færi það fram hjá vitanum, 
hvort sem það færi nærri honum eða eigi, 
og hvort sem það færi milli lands og Fugla- 
skerja eða fyrir utan þau; en það væri sjálf- 
sagt, að það gæti samt farið svo fjarri landi, 
að það hefði eigi not af honum; en til þess 
væri ekkert tillit tekið, og spryttu því eigi 
neinir örðugleikar af því. Mönnum þætti 
of hátt, að setja gjaldið úr 15 aurum upp í 
20 aura, en hann vildi biðja þá vel að gæta 
þess, að óvíst væri, hvort gjaldið kæmi 
þyngra niður fyrir það, ef samþykkt væri 
einnig að breyta ártalinu eins og breyting-
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aratkvæðið færi fram á, því að þá kæmist 
lækkun gjaldsins á einu ári fyr en ella; en 
ef frumvarp neðri deildar væri samþykkt 
óbreytt, yrði vitagjaldinu haldið í 40 aurum 
það ár, og ímyndaði hann sjer, að kaup- 
mönnum mundi kannske finnast það vinna 
sig upp, þó að vitagjaldið yrði svo 5 aurum 
lægra þar á eptir.

Eiríkur Kúld  kvaðst helzt mundu hafa 
kosið frumvarp neðri deildarinnar óbreytt. 
Hann væri sannfærður um, að þingmanni 
Húnvetninga gengi gott eitt til breytinga 
sinna, en hann gæti þó eigi verið honum 
samdóma. Hann hefði haft það móti lög- 
unum, að hægt væri að fara kringum þau, 
og að skipstjórar mundu heldur leita inn á 
víkur en löggiltar hafnir, til þess að kom- 
ast hjá gjaldinu; þetta ímyndaði hann sjer 
að væri of mikill kvíði, því að skipstjórar 
mundu vegna ábyrgðargjaldsins fremur 
leita hinna löggiltu hafna, og horfa minna 
í vitagjaldið. Frumvarp neðri deildar færi 
fram á jafnrjetti af tveimur orsökum eptir 
sinni skoðun, fyrst af því, að deildin hefði 
verið hrædd um, ef svo mikið væri lækkað 
gjaldið, þá kynni það að verða minna, en 
þyrfti til viðhalds vitanum, og hefði hún 
viljað koma í veg fyrir það, með því að 
leggja það á öll skip; i öðru lagi af því, að 
hún ætlaðist til, að byggðir yrðu fleiri vitar 
víðar um land, ef nóg yrði gjaldið, og það 
styddi frumvarpið mest í sínum augum. Á 
þingi 1877 hefði sjer þótt vitagjaldið allt 
of hátt, og 15 aurar þætti sjer full hátt. 
Hið eina í frumvarpinu, sem liann felldi sig 
eigi við, væri ártalið 1881 ; þó að sagt væri 
að of snemmt væri að breyta lögunum af 
því hversu ný þau væru, þá sýndist sjer það 
engin ástæða til að draga það, að lög þessi 
fengju gildi, því að allan ójöfnuð ætti að 
af nema sem fyrst. £að mundi vera almennt 
í öðrum löndum, að menn hikuðu eigi við, 
að breyta því í lögum sinum, sem reynslan 
væri búin að sýna að rangt væri, án til- 
lits til þess, hvort það væri nýtt. Ef binda 
ætti gjaldið að eins við þau skip, er not 
hefðu af vitanum, yrðu skip þau, er lentu

annarsstaðar en í Faxaflóa ljett úti, og ef 
gjaldið yrði eigi hærra en 15 aurar, þætti 
sjer rjett, að það gengi yfir alla. Hann 
ætlaði sjer því að fallast á allt frumvarpið 
óbreytt, nema að eins aðhyllast breytingar- 
atkvæðið undir 9. tölulið, og ef hann sæi 
að frumvarpið ætlaði að falla, mundi hann 
og fallast á 3. tölulið.

Ásgeir Einarsson  kvaðst vilja bendaþing- 
manni Barðstrendinga á, að 9. tölul. og 3. 
tölul. stæðu í svo nánu sambandi, að sjer 
fyndist maður annaðhvort verða að fallast á 
hvorntveggja eða hvorugan, því að undir 3. 
tölul. væri stungið upp á að hækka gjaldið, 
og með tilliti til þess væri svo í 9. tölul. 
farið fram á, að flýta því, að lögin næðu 
gildi, til þess að bæta upp það sem hið 
hærra gjald fjelli fyr, nefnilega 1880. Hann 
vildi eigi þrátta um breytingaratkvæði sín 
við þá, er í móti mæltu, því að hann væri 
ánægður, ef hlutaðeigendur sæju þau, og 
reynslan sýndi, hvort þau væru heimskuleg 
eða ósanngjörn.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, Ijet 
forseti ganga til atkvæða, og fjell atkvæða- 
greiðslan þannig:

1. Breytingaruppástunga 2. þingmanns 
Skagtirðinga felld með 7 atkvæðum.

2. Breytingaratkvæði 1. þingmanns Hún- 
vetninga fellt með 6 atkvæðum.

3. Breytingaruppástunga Benedikts Krist- 
jánssonar o. fl. samþykkt með 9 at- 
kvæðum.

4. Breytingaratkvæði 1. þingmanns Hún- 
vetninga samþykkt með 6 atkvæðum 
móti 5.

5. 1. gr. frumvarpsins með áorðnum 
breytingum samþykkt með 7 atkvæðum.

6. Breytingaruppástunga Benedikts Krist- 
jánssonar o. fl. samþykkt með 7 at- 
kvæðum.

7. 2. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 8 atkvæðum.

8. 3. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 10 atkvæðum.

9. Breytingaruppástunga Benedikts K rist-
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jánssonar o. fl. samþykkt með 9 at- 
kvæðum.

10. 4. gr. frumvarpsins með áorðinni 
breytingu samþykkt með 10 atkvæð- 
um.

11. 5. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 9 atkvæðum.

12. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt með 
5 atkvæðum.

13. Að frumvarpið þannig orðað gengi til
3. umræðu, var samþykkt í einu hljóði.

J> rið ja  u m ræ ð a  í efri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 200—201.

Jón Jóm»on  kvaðst eigi vilja þreyta 
deildina með langri ræðu, þar hann hefði 
áður talað í máli þessu, en það væri eitt 
atriði, sem hinn 6. konungkjörni þingmaður 
benti á, en sem ekki hefði verið tekið nógu 
sterklega fram, þó það væri mjög mikilsvirði, 
nefnil., hversu langt frá Eeykjanesi skip 
þyrfti að fara, til þess það væri álitið að 
hafa farið fram hjá vitanum og þannig 
gjaldskylt, því að fram hjá væri eigi sama 
sem fram fyrir. Öll skip, sem færu fyrir 
utan Fuglasker eða jafnvel fyrir austan land- 
ið fram yfir það breiddarstig, sem vitinn 
væriá, mætti segja að færu fram fyrir Keykja- 
nes, þó þau væru í margra mílna fjarlægð 
frá Eeykjanesi og því ekki yrði sagt, að þau 
hefðu farið fram hjá Eeykjanesi. Hann 
sagði, að það væri hægt fyrir hvern skip- 
stjóra að segja, að hann hefði farið fyrir ut- 
an Geirfuglasker, ekki sjeð Eeykjanes, og 
væri því undanþeginn gjaldinu. fa ð  væri í 
augum uppi, að lögreglustjórinn yrði að geta 
fært sönnur fyrir því, að skipstjórinn hefði 
farið milli Eeykjaness og Geirfuglaskers, 
ef nokkurt vitagjald ætti að geta fengizt hjá 
honum. Vitagjaldið mundi því, ef lögin hefðu 
framgang, verða lítið eða ekkert, og vita- 
kostnaðurinn mestallur lenda á landssjóði; 
en það gæti varla verið vilji þingsins. Hann 
væri því sannfærður um, að betra væri að 
fella frumvarp þetta, en fá slík lög og þessi.

Árni Thorsteimon  sagði, að þíngmann- 
inum hefði farið sem bjargfugli í Drangey; 
þar væri argið og gargið svo mikið, að eigi 
heyrðist mannsins mál, og eptirtekt fugls- 
ins svo lítil, að hann vissi eigi fyr en að 
snaran rennur að hálsi hans. Jpingmaður- 
inn hefði fallið í snöru, þar sem hann hefði 
eignað sjer þá skoðun, að vitagjald ætti 
ekki að greiða af skipum, sem fara fyrir 
utan Fuglasker. Hann hefði ekki vikið orð- 
um að þeirri skoðun, að skip sem færu fyrir 
utan Geirfuglasker, ættu að vera undan- 
þegin vitagjaldi, hann vildi því mótmæla 
þessari skoðun sem sinni; en ef þingmann- 
inum þætti vafasamt, hvort þau skip ættu 
að greiða vitagjaldið, sem færu fyrir utan 
Geirfuglasker, þá hefði hann í.tím a átt að 
hafa komið með breytingaruppástungu, sem 
hefði tekið af öll tvímæli, og það skyldi hann 
hafa fallizt á, en nú væri það um seinan 
við 3. umræðu.

Jón Jómson  kvaðst aldrei hafa heyrt 
hinn 6. konungkjörna þingmann garga, held- 
ur tala, og hefði hann skilið nokkur orð í 
ræðu þingmannsins við aðra umræðu þessa 
máls, eins og hann fyndi að orðunum «fram 
hjá Reykjanesi*. Áður hefði hann komið 
með breytingaratkvæði til þess að taka öll tví- 
mæli af, en það hefði verið fellt af deildinni.

J ó n  P je tu r s io n  sagði, að eigi væri gott 
að skilja 1. kafla 1. gr. «fram hjá Eeykjanesi». 
Eptir orðunum sýndist sjer liggja beinast 
við að skilja þetta að eins um skip, er kæmu 
austan fyrir land og færu fram hjá vitanum, 
en ef átt væri við breiddargráðuna, þá næði 
það yfir öll skip, er kæmu til íslands. Sjer 
sýndust orðin því mjög vafasöm.

E i r i k u r  K ú l d  kvaðst eigi geta sjeð, að 
nokkur efi væri á því, að öll skip, hvaðan 
sem þau kæmu, ættu að greiða gjaldið; hann 
gæti eigi skilið í þeirri skoðun 2. þingmanns 
Skagfii ðinga, að skip þau, er færu suður ogaust- 
ur um land, gætu annarsstaðar farið en fram 
hjá Reykjanesi, nema ef svo væri, að hann 
ætlaðist til að þau færu gegnum Hengilinn!! 
Hann væri nú meðmæltari þessu frumvarpi en 
hann hefði verið frumvarpi sama efnis 1877.
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Síðan var frumvarpið samþykkt með 10 
atkvæðum og sent aptur neðri deild.

E in  u m ræ ð a  í neðri deild, á 22. fundi
26. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I  212.

Flutningsmaður (Tryggvi Gunnarsson): 
Jeg hef farið í gegnum frumvarp þetta eins 
og það nú liggur fyrir; finn jeg eigi nema 
tvær breytingar á því frá því sem það var, 
er það fór hjeðan úr deildinni. Önnur er 
sú, að gjaldið hefur verið hækkað um 5 a. 
fyrir hverja smálest á skipum, sem hafna 
sig í Faxailóa, en hin er sú, að ártalinu er 
breytt frá 1881 í 1880. Hina síðartöldu 
breyting tel jeg til bóta, og líkar mjer því 
frumvarpið að því leyti betur nú, en þegar 
það fór. Hvað hina breytinguna snertir, þá 
vil jeg óska, að hún hefði eigi verið gjörð. 
£>ó svo megi segja, að um 5 aura muni ekki 
miklu, og að eigi sje rangt, þó skip, sem 
koma á Faxaflóa haust og vor, greiði nokkru 
meira gjald en önnur skip, þá er hið mis- 
háa gjald óeðlilegt á sumrin, þegar alls ekki 
er kveikt á vitanum, og öll skipin hafajafn- 
lítið gagn af honum. En þó svona sje, þá 
er ekki víst að málið batni við að fara í 
annað sinn upp til efri deildarinnár, og vil 
jeg því heldur ráða til, að deildin samþykki 
það eÍQS og það er.

Varnforseti: Mín skoðun er, að frum- 
varpi þessu hafi verið spillt til muna af efri 
deildinni. Jeg sje enga ástæðu til að breyta 
vitagjaldinu ; hjer er gjörður 5 aura munur, 
sem er svo lítill, að engin ástæða var til 
að láta eigi ganga jafnt yfir alla. Annað 
er það, að það var skarpt tekið fram við 3. 
umræðu hjer í deildinni, að hagfellt væri að 
láta lög þessi eigi öðlast gildi fyr en 1881 
af þeirri ástæðu fyrst og fremst, að lands- 
sjóðurinn þyrfti fjárins með sakir kostnað- 
arins til vitans, og svo líka af því, að hægra 
væri að ná samningi við Frakka nm vita- 
gjald, meðan lög þessi ekki væru komin á 
og þeir ættu von á, að gjaldið yrði lækkað. 
En ef þetta á að verða að lögum, þá er jeg

viss um, að samningurinn við Frakka dregst 
ekki 1 eð 2 ár, heldur 10—20 ár. Jeg verð 
því að álíta, að það sje miklu betra, að gömlu 
lögin standi til 1881, og það er mjer ó- 
skiljanlegt, ef þessi deild, sem er miklu íjöl- 
mennari, líður efri deildinni að breyta þannig 
að þarfleysu, eins og hjer er gjört. Jeg verð 
því að iáða til, að frumvarpið sje f e l l t .

Halldór Kr. Friðriksson: Mjer sýnist
það illa gjört, að ráða til að fella frumvarp- 
ið, þó jeg sje varaforseta samdóma um það, 
að breytingar þessar sjeu ekki sem heppileg- 
astar, en mjer virðist, að þær gjöri eigi þann 
skaða, að ástæða sje til að fella frumvarpið 
fyrir þá .«ök. |>að er snertir tímabreyting- 
una, þá get jeg ekki skilið, að samningur- 
inn við Frakka gangi eigi jafngreitt fyrir 
því; jeg ímynda mjer, að þeir verði jafnfúsir 
á að semja, hvort gömlu lögin standa einu ári 
lengur eða skemur, en hjer erum það að ræða, 
hvort landsjóðurinn verði skaðlaus. Mjer 
þykir þessi breyting efri deildarinnar frá 15 
aurum í 20 a. eigi vera heppileg, vegna 
þess að gjaldið er bundið við þá, sem fara 
fram hjá vitanum, hvaðan sem þeir koma. 
En jeg álít samt eigi rjett að fella frum- 
varpið fyrir það. Ef ójöfnuðurinn er nokk- 
ur, þá er hann við þá, sem leita hafnar í 
Faxaflóa, en jeg get ekki sjeð, að þeir þurfl 
að líta hornauga til annara þó þeir gjaldi 
minna.

Tryggvi Gunnarsson: Mjer þótti það
undarleg ástæða hjá varaforseta, að lögin
mættu eigi ná gildi, fyr en stjórnin væri 
búin að semja við Frakka, vegna þess að 
þá muudu þeir draga samninginn, ef ný lög 
og lægra vitagjald væri staðfest áður; mín
skoðun um þetta er þessu alveg gagnstæð, 
því það hlýtur að vera hin sterkasla hvöt 
fyrir Frakka, að semja alls eigi fyr en búið 
er með lögum að lækka gjaldið, fyrst þeir 
vita að nú er í ráði, að lækka það um 
helming. fað  mundi hver og einn gjöra
að draga samning þar til vissa væri fyrir,
að hann kæmist að betri kostum. Jeg fyrir 
mitt leyti er viss um, að meðan lögunum 
er ekki breytt, draga Frakkar að semja.
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f»egar málið var hjer í deildinni í fyrra 
sinnið, þá þótti varaforseta gjaldið of lág t; 
nú ætti honum að líka vel, að það er fært 
úr 15 a. upp í 20 a., því með því er bætt 
úr því tapi, sem honum þykir að landssjóð- 
urinn hafi orðið fyrir, með því að lögin ná 
gildi einu ári fyr, nl. 1880 í staðinn fyrir 
1881; því vil jeg spyrja varaforseta, hvort hann 
hefur gætt að því, hvað 5 aura gjaldhækk- 
un gjörir í 10 á r ; og að það gjörir miklu 
meiri tekjur í landssjóð, en þó gamla gjald- 
ið stæði einu ári lengur.

Varafometi: |>að getur verið mikill
munur á því, hvort rjettarbótin kemst þegar 
á eða bíður. Meðan gjaldið er hátt, er það 
ósk hverrar þjóðar að fá það lægra, en sje 
það þegar lægt, þá dragast samningarnir. 
Ef því frumvarp þetta fellur, hafa Frakkar 
ástæðu til að fá nýja samninga, því þá
hugsa þeir sem svo, að þetta gamla gjald 
eigi að standa; Og þótt breytingin í l .g r .  
sje óheppileg, þá held jeg samt að bíða megi 
í 2 ár. Eptir því sem vitinn kostaði, veitir 
landssjóðnum ekki af að fá sem mest 
fyrir kostnað sinn ; jeg get því eigi sjeð, að 
þetta eina ár sje svo óbærilegt. En eins
og jeg sagði áður, vil jeg að deildin felli 
frumvarpið.

fíenedikt Sveinswn: Mjer blandast ekki 
hugur um, að greiða atkvæði gegn frum- 
varpi þessu; jeg sje enga rjettarbót í því. 
Jeg sje eigi hver rjettarbót er í því, að 
ljetta tolli á Frökkum, en þyngja hann á 
íslendingum, eða með öðrum orðum, að 
losa útlendinga við hærri toll, en innleiða 
hann og hækka á innlendum mönnum.
J>að getur verið, að aðrir finni miiina til
þess en jeg, hve mikið oss íslendinga 
skortir á að hafa jafnrjetti við aðrar þjóðir, 
og jeg get því ekki fallizt á jafnrjettishug- 
mynd þá, sem í frumvarpi þessu á að vera, 
og sem 1. þingmaður Suðurmúlasýslu held- 
ur svo fast fram, að minnsta kosti ekki 
fyr en landssjóðurinn er búinn að fá sinn 
kostnað fullkomlega borgaðan, en þangað til 
álít jeg rjett, að Frakkar eins og aðrir greiði 
af þeim fiskiskútum þeirra, sem leita hjer

hafna, hið hærra gjald. Jeg verð því að 
álíta, að miklu betra sje að láta standa við 
gömlu lögin að svo stöddu, það væri ekki 
ósnotur «politik», að byggja fyrst vitann, sem 
mest og bezt lýsir frönskum fiskiskútum 
upp að landinu, og hlífa þeim svo við 
að borga gjaldið til vitans, en leggja það 
á landssjóðinn, eða með öðrum orðum á 
íslendinga, sem líða óbætanlegt tjón af 
fiskiveiðum Frakka og annara útlendinga.

A m ljó tur  Ólafsson: Sannfæring mín fer 
að verða á reiki, þegar jeg beyri, að tvo á- 
gæta þingmenn vora greinir svo mikið á 
um þetta efni. Mjer finnst ágreiningurinn 
snerta tvö atriði, annað það, hvort hagfelld- 
ari samningur muni nást við Frakka með 
gömlu vitalögunum eða hinum nýju, og 
hitt, hvort þetta vitagjald, 20 aurar, muni 
nægilegt til að borga vitann og halda hon- 
um uppi. |>að er kemur til þess, hvort 
þetta frumvarp bæti gömlu lögin eða ekki, 
um það þarf ekki að tala, því að það er 
auðsjeð, að það hefur mikla yfirburði yfir 
gömlu lögin. En hitt, er snertir samning- 
inn við Frakka, þá verð jeg að víkja til 
þess, er sagt hefur verið um mál þetta; 
varaforseti hefur tekið það fram, að samn- 
ingatilraunir Dana við Frakka hafi verið 
hægar og linar. En nú vil jeg spyrja, hvort 
líklegra muni, að Frakkar semji um vita- 
gjald af skipum sínum undir ósanngjörnum 
vitalögum, og sem þeir fá að vita að þegar 
á að breyta, heldur en undir sanngjörnum 
og föstum lögum? Jeg játa, að jeg veit ekki 
hundraðasta part í sögu Frakka á við varafor- 
seta;en svo mikið hef jegþó lesið í sögu þeirra, 
að jeg get ekki ætlað, að Frakkar sjeu svo 
skapi farnir, að þeir láti kúga sig, þótt við 
stærri þjóð sje að eiga en Dani. Jeg get 
því eigi annað ætlað, en að samningurinn 
gangi betur við Frakka eptir viðunanlegum 
og varanlegum lögum, en þessum, sem nú 
eru að dauða komin. Jeg vona, að þing- 
menn sjái, að náttúrlegt sje, að menn vilji 
heldur gjöra samninga með sanngjörnum en 
ósanngjörnum skilmálum. |>að hefur verið 
tekið fram, að vitagjaldið mundi vel geta
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borgað skuld vitans við landssjóð, ef frum- 
varp þetta yrði eigi að lögum fyr en 1881; 
en 1. þingmaður Suðurmúlasýslu hefur sagt 
og sýnt, að þessir 5 aur. mundu drýgri í 
mörg ár, en hinn hái tollur í eitt ár. Margt 
smátt gjörir eitt stórt, og Franklín sagði, 
að maður ætti að hirða tvískildinginn.

Benedikt Sveinsnon: fað  er misskiln-
ingur, að varaforseti hafi meint, að Frakkar 
mundu fúsari á að greiða hátt en lágt vita- 
gjald. Meining varaforseta er, að fá megi 
Frakka til að borga vitagjald með þeim vita- 
gjaldslögum, sem nú eru, og að það megi 
fá þá til að ganga inn í samninga með hin- 
um núgildandi lögum. Jeg tek það enn 
fram, að jeg skil ekki í því, að deildin vilji 
samþykkja lög þessi. Flest þau skip, sem 
koma hingað, eru frakknesk, og einmitt 
þessi frakknesku skip, sem eyða atvinnuvegi 
vorum, hafa mest gagn af vitanum, og hví 
skyldi þá vægja þeim ? Oss er miklu nær, 
að halda fram rjetti vorum gegn þeim, og 
líta á vorn eiginn hag, eins og jeg áðan tók 
fram.

T r y g g v i  G u n n a rss o n :  Jeg get enn eigi
skilið ástæður þær, er varaforseti og 1. 
þingmaður Árnesinga hata til þess, að fella 
frumvarp þetta. Minn tilgangur er alls 
eigi að hlífa Frökkum og íþyngja innlend- 
um með lögum þessum, heldur þvert á 
móti; jeg álít, að þegar á allt er litið, þá 
verði þeim frumvarp þetta eigi til hagnað- 
ar, og að einmitt af því, að samningurinn 
er eigi enn kominn á, þá sje nauðsynlegt, 
að frumvarp það, er nú liggur fyrir, verði 
samþykkt. Eptir gömlu lögunum eiga eng- 
in önnur skip að greiða vitagjald, en þau, 
er leggjast í höfn millum Keykjaness og 
Hornstranda, en eptir þessu frumvarpi hvert 
það skip, er fer fram hjá Reykjanesi, hvar 
sem það leggst á höfn í landinu, svo að 
eptir því leggst gjaldið á næstum öll skip 
Frakka, er liggja hjer við land á sumrum 
við fiskiveiðar, en eptir nú gildandi lögnm 
verða það helmingi færri skip, sem greiða 
gjaldið, því öll þau skip, er halda til á 
Austfjörðum og kringum Norðurland, er

telja má að sje allt að helmingi, eru eptlr 
þeim laus við gjaldið. Fyrri þingmaður 
Árnesinga sagði, að hjer yrði að líta á fá- 
tækt íslendinga; en jeg segi, að fyrst verði 
að líta á, hvað rjett er og sanngjarnt. 
Hefur hann gætt að því, að ríkissjóður 
Dana hefur gefið ljóskerið, og lagt til vit- 
ans 12000—15000 kr. fvrir það, sem dönsk 
skip hafa not af honum, og að það er eigi 
rjett, að halda við ósanngjarnlega háu 
gjaldi á dönskum skipum árum saman, til 
þess að reyna að láta þau borga vitann í 
annað sinn.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so i / : J>að liggur í
augum uppi, að það er eigi sanngjarnt, að 
frakknesk fiskiskip, sem búin eru að nota 
vitann allt vorið, og koma síðan inn á 
Dýrafjörð, greiði að eins 20 aura í vita- 
gjald, en íslenzk kaupför, sem leggjast á 
höfn í Faxaflóa, greiði 40 aura, þótt þau 
aldrei sjái vitann. fa ð  er eins og ætlazt 
sje til, að skip þessi greiði helmingi hærra 
gjald, af því að Frakkar hafa not af vit- 
anum.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, 
bar forseti frumvarpið undir atkvæði deild- 
arinnar, og var það samþykkt með 14 at- 
kvæðum gegn 1; kvað forseti það mundu 
verða afgreitt til landshöfðingja sem lö g  
f r á  þ in g in u .

XX. GAGNFRÆÐASKÓLI.

Frumvarp til laga um breyting á lögum 
dags. 14. desbr. 1877 um gagnfræðaskóla á 
Möðruvöllum. Sjá I 82.

F y r s t a  u m ræ ð a  í neðri deild, á 10. 
fundi, 12. júlí.

Flutningsmaður (Arnljótur Ólnfsson): 
Jeg álít það eigi rjett í þetta skipti, að 
fara neinum orðum um, hve mikið gagn 
almennir menntaskólar hafi í för mcð sjer, 
nje heldur um rjettindi Norðlendinga til 
að fá skóla í stað Hólaskóla, því það væri



í rauninni að gjöra deildinni þær getsakir, 
að hún kynni eigi að rneta almenna 
menntun, nje gæti litið á mál þetta með 
sanngirni og rjettsýni. Tilefnið til frum- 
varps þessa er það, að 3. gr. laga þeirra, 
er nú gilda um Möðruvallaskólann, fjekk í 
efri deild þingsins þá mikilvægu óhappa- 
breyting, að ákveðið var, að skólastjóri 
skyldi vera búfræðingur. |>essi breyting 
bendir á, að efri deildin hefur æði mikið 
misskilið þetta mál. Hún hefur sjálfsagt 
ætlað, að Norðlendingar væru að biðja um 
styrk til að koma á fót hjá sjer búnaðar- 
skóla þeim, sem nú er veríð að safna til 
í Norðurumdæminu, sem í báðum hinum 
ömtum landsins. petta  ákvæði laganna 

, getur eigi staðizt, því sje skólastjóri bú- 
fræðingur, þá leiðir þar af, að enginn 
lærður maður hjer á landi getur orðið þar 
skólastjóri, því vjer höfum hjer á landi 
engan búfræðing, sem jafnframt er sko'la- 
genginn. En þá getur skólinn á Möðru- 
völlum eigi framar heitið gagnfræðaskóli, 
heldur búfræðisskóli, því nýju málin, nátt- 
úrufræðin og nýja sagan eru hinar helztu 
greinir gagnfræðinnar. Jeg hef því gjört 
þá minnstu breyting, sem nauðsynleg var 
til þess, að þessi skólanefna gæti borið 
nafnið gagnfræðaskóli. Laun 'skólastjórans 
í 3. gr. eru jöfn launum yfirkennarans við 
lærða skólann, en laun 2. kennarans eins 
og laun lægsta kennara lærða skólans. 
fessi laun kunna nú að virðast nokkuð 
há, en allir munu samdóma um það, að 
skólakennarar, hvort heldur er hjer eða 
annarsstaðar, sem vinna 5 til 6 tíma ádag, 
og enda lengur, þeir vinna meira fyrir laun- 

. um sínum, en nokkur annar embættismað- 
ur hjer á landi, að undan teknum lands- 
höfðingjanum, enda hafa launabætur kenn- 
aranna 1875 aldrei vakið neina óánægju, heldur 
hafa jafnvel þeir, sem mestii óánægju hafa 
lýst yfir hinum háu launum embættis- 
manna, látíð ánægju sína í ljósi yfir 
því, að laun kennaranna voru hækkuð. 
Jeg vil taka það fram, að 1. gr. má missa 
sig, þannig, að hún dragist inn í 2. grein,

þar eð skólinn er þegar stofnaður. í  6. gr. 
er sú breyting á gjör, að landshöfðinginn 
skuli hlutast til um, að reglugjörð verði 
samin fyrir skólann, í stað þess í lögunum 
er ákveðið, að ráðgjafinn gjöri það. f>es8Í 
breyting finnst mjer viðfelldnari og rjettari, 
því, ef amtsráðið í Norður- og austuramt- 
inu á að hafa yfirstjórn skólans, þá sýnist 
óþarfi að fara út yfir pollinn til þess að fá 
samda reglugjörðina. fessi skóli á að vera 
alþýðumenntunarskóli, en ekki skóli fyrir 
embættismannaefni, svo stjórnin þarf ekki 
að hafa það tillit með honum, sem hinum 
lærðu skólum.

í>á var gengið til atkvæða og var málinu 
vísað til 2. umræðumeð 15 atkvæðum gegn 2.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í neðri deild, á 13. 
fundi, 16. júlí.

Breytingartillögur: I 126—127.
Flutningsmaður (Arnljó tur Ólafsson): 

J>að mundi vera rangt af mjer, að fara að 
tala um nytsemi og nauðsyn almennrar 
menntunar eða um þann sanngirnisrjett 
Norðlendinga að fá gagnfræðaskólann, sem 
er eins og latínuskólinn fyrir Iand allt, sett- 
an í sínum fjórðungi; það mundi vera rangt 
af mjer, segi jeg, því það gæti tekizt svo sem 
jeg gjörði þingmönnum þær getsakir, aðþeir, 
kynnu lítt að meta almenna menntun og 
hefðu eigi ljósa og fasta sanngirnis- og rjett- 
lætistilfinning til að bera. Jeg skal því 
að eins minnast með fám orðum á laga- 
frumvarpið. í  frumvarpi þessu hef jeg 
gjört mjer það að skyldu, að fara sem allra 
næst lögunum 14. des. 1877 um Möðruvalla- 
skólann, og taka því til sem allra fæstar 
gagnfræðagreinir, er auðið er, til þess þ<5 að 
skólinn gæti heitið gagnfræðaskóli; en það 
getur hann eigi heitið eptir lögunum 14. des. 
1877. Lagafrumvarpþetta álít jeg þó nægilegt 
sem lög fyrir gagnfræðaskóla í byrjuninni, og 
hann verður þó fyrstu árin aldrei annað en 
byrjun. Enda er æfinlega mest komið undir, 
hversu vel er kennt, en eigi hversu mikið. 
Fyrir því hef jeg orðið að setja laun gagn- 
fræðakennaranna svo há, að líkindi sjeu til,

25
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oss er þörf á, að kunna meira en vort móð- 
urm ál; vjer erum svo fámenn þjóð, að vjer 
þurfum að læra önnur mál, annars getum 
vjer ekki náð nokkurri fullkominni stjórn- 
fræðislegri kunnáttu. Á þá að fyrirgirða, að 
maður geti aflað sjer menntunar, eða á að 
neyða menn til að fara í Reykjavíkurskóla 
og læra gömlu málin, gamla goðafræði Suð- 
urlanda, bókfræði þeirra, staðalýsing o. s. 
frv., að læra þykkvamálsfræði og annað þess- 
konar rusl, til þess að geta tínt með fáein 
gullkorn af gagnfræði, sem er hinn eini vís- 
ir fyrir almennri menntun.

Jeg vil svo svara þingmanni Dalamarma 
fám orðum um launin. Ef vjer eigum að 
hafa menn, sem geta stjórnað skólanum og 
kennt fræðigreinir þær, sem til er ætlazt að 
hann kenni, þá þarf hann að kunna ensku, 
dönsku og náttúrufræði, svo að honum sjeu 
ljós öll meginatriði hennar, og til þess út- 
heimtist meiri kunnátta, en til þess að þræða 
einhverja danska kennslubók orð fyrir orð. 
Jeg get ekki sjeð, að skólastjóri geti haft 
minni laun en efsti kennarinn við skólann í 
Reykjavík, því aðþó hann hafi húsnæði ókeypis, 
þá á hann í þess stað að hafa eptirlit. með 
skólapiltum og umhyggju fyrir skólans þörfum 
og velferð, og þegar á það er litið, hve dýr 
umsjónin hefur verið í Reykjavíkurskóla, þá 
get jeg ekki ætlað að þessi forstöðumanns- 
Jaun sjeu of há. Jeg fæ ekki sjeð, að hægt 
sje og því síður skynsamlegt nje rjett gjört 
að bjóða þessum mönnum minni laun, þó 
þeir sjeu kennarar við alþýðuskóla, því að 
með því setur maður þjóðina allt of lágt 
niður. En hvað snertir fæðiskostnað, að 
hann sje ódýrari á Akureyri en í Reykjavík, 
þá er ekki svo, það er ekki ætlazt til, að 
skólastjóri hafi bú, og hann getur eigi haft 
bú, með því að hann á að búa í skólahús- 
inu, en jörðin er fengin búfræðingnum, og 
í annan stað er það víst, að hann fær eigi 
betra verð á nokkurri matvöru þar en hjer 
er í Reykjavík, nema það kynni vera á 
mjólk.

Þórarinn Döðvarsson: Jeg var ekki
svo Iukkulegur, að vera við 1. umræðu

þessa máls, en það, sem jeg nú heyri frá 
hinum sítalandi vörum flutningsmanns, 
kemur mjer nú til að tala. Jeg man, að
í hitt eð fyrra, þá er mál þetta kom fyrir
þingið, þá komu 3, 4, 5 eða 6 frumvörp 
frá þessum hinum sama flutningsmanni, nú 
bætast við 2 frá sama manni. Mjer liggur 
nú við að spyrja, hvar mun staðar nema? 
Jeg veit það sannarlega ekki, þegar svona 
rignir uppástungum um að breyta lögum, 
sem þó eigi er farið að reyna. Jeg fyrir
mitt leyti verð að álíta, að það sje ekki
rjett. Ef lögin eru ómöguleg eptir allar 
hinar fyrri uppástungur, trúi jeg vart, að 
þau verði brúkanleg við þessar 2 breyt- 
ingaruppástungur, sem hjer liggja fyrir. 
Jeg' vil helzt ráða til þess, að þingið taki 
hvíld við málið í þetta sinn; jeg þykist 
vita, að það muni næst fúslega breyta því 
í lögum þessum, sem reynslan er búin að 
sýna að breyta þarf. Hvað snertir uppá- 
stungu flutningsmanns um launahækkun 
handa kennurunum, þá virðist mjor hún 
ískyggileg, því að jeg held, að enginn í 
Norðurlandi muni geta verið þekktur fyrir, 
að verða kennari við þennan skóla og láta 
slíkan gullstraum renna ofan í sig, hann 
er meiri en hjá hinum hálaunuðu lands- 
ómögum í Reykjavík, því að kennarinn á 
þar að auki að hafa leigulausan bústað og 
það gjörir mikið til. Jeg vil því ráða .til 
þess, að nú sje farið hægt í málið, ekki af 
því, að jeg vilji spilla fyrir skólanum, því 
að hans get jeg vel unnt Norðlingum, 
heldur af því að jeg vona, að skólinn verði 
á næsta þingi kominn svo langt, að menn 
geti sjeð þá galla, sem kynnu að vera á 
honum.

Varaforseti: Mjer liggur við að óttast,
að þær tilíinningar, sem þingmenn hafa í 
öðrum málum, flytjist yfir á ný mál, og fyr- 
ir því stend jeg upp sem forlíkunarmaður. 
£egar jeg næstliðið þing var í nefnd í 
þessu máli, þá varð talsverður ágreiningur 
um það, hvort búfræðiskennsla ætti að vera 
i skólanum eða ekki; vildi þá þingmaður 
Norðurmúlasýslu vísa búfræðiskennslunni á
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bug, en nú hefur hann þó sætt sig við, að 
taka hana í breytingartillögur sínar, og er 
frumvarpið með þessum breytingum nær 
minni skoðun, en án þeirra. 2. þingmaður 
Gullbringusýslu var þá á því, að hafa bú- 
fræðiskennslu, og mun hann eigi hafa 
breytt skoðun sinni. Jeg er á því, að bú- 
fræðiskennsla eigi að vera í skólanum, bæði 
verkleg og bókleg, og að því leyti er frum- 
varpið nær tilgangi skólans en áður. Hvort 
stofna skuli gagnfræðisskóla á Möðruvöll- 
um eða ekki, kemur ekki til greina, það er 
ákveðið; 1. grein er því óþörf. Hvað það 
snertir, að flutningsmaður ákveður of há 
laun að sumra dómi, þá er honum það 
virðandi til vorkunar. þegar fleiri skólar 
eru stofnaðir í einu landi, þá rís náttúr- 
lega keppni á milli þeirra um, að fá sem 
bezta kennara, en um það geta þeir ekki gjört 
sjer von, nema þeir bjóði góða kosti. Setj- 
um svo, að flutningsmaður liafi hugsað 
sjer að lokka þingmann Eeykvíkinga til að 
verða kennari á Möðruvöllum, — þar eru 
hinar sömu kennslugreinir sem hann kenn- 
ir hjer við skólann, svo sem íslenzka 
danska o. s. frv. — en þetta getur flutn- 
ingsmaður ekki, nema með því að bjóða 
honum sömu kjör eða betri. pað er rjett 
skoðun, að embættismenn í sömu stöðu 
njóti jafnrjettis. Jeg vil minna þingmann 
Eeykvíkinga á, að þegar rætt var um 
launalögin 1875, þá þóttu honum laun 
kennaranna víst of lág, þó hann nú geti 
eigi unnt kennurum við þennan norðlenzka 
skóla ekki hærri launa. Jeg fyrir mitt 
leyti vil styðja hinn norðlenzka skóla, af 
því að bæði jafnrjetti og öll sanngirni 
mælir með því. Norðlendingar sakna Hóla- 
skóla, sem vonlegt er; frá biskupsstólnum 
rann mikið fje í landssjóð; vil jeg því 
gjöra allt m itt til, að þeir fái skólann eins 
og þeir vilja, þá getum vjer, ef þeir seinna 
taka að kvarta um fyrirkomulag hans, sagt 
þeim: «Svona vilduð þjer hafa bann sjálf-
ir». En að vera að þrátta um nokkra 
aura, er hreppapolitik, sem ekki ætti að 
komast hjer inn á þingið, eins og forðum,

þegar ræða var um sjómannaskólann , þá 
vildi sinn hafa hann í hverjum landsparti, 
og skólinn komst ekki á.

Halldór Kr. Friöriksson: Jeg fæ eigisjeð, 
en að mótbárur flutningsmanns móti bú- 
fræðiskennslunni sjeu verulegur misskilning- 
ur. J>egar nú er að -ræða um, hvað kenna 
skuli í skólanum, þá eru það hinar sömu 
vísindagreinir og í hitt eð fyrra, nema 
steinafræði, henni er við bætt. Jeg get ekki 
betur skilið, en að búfræðingurinn geti kennt 
hjer um bil helminginn af þeim visinda- 
greinum, sem flutningsmaður vill kenna láta, 
t. a. m. aflfræði, efnafræði, eða eptir frum- 
varpinu hallamæling o. s. frv., eða þær 
vísindagreinir, sem síðast standa i lögunum; 
því að það eru einmitt þær vísindagreinir, 
sem góður búfræðingur á að hafa numið og 
nemur, t. a. m. við búnaðarháskólann í 
Kaupmannahöfn. Hjer er ekki um það að 
tala, hvort þessi maður sje skólagenginn, 
heldur um það, hvort hann kann þessar 
vísindagreinir, og getur kennt þær; ef hann 
getur það, gjörir lítið til, hvort hann hefnr 
lært hjer í skólanum eða annarsstaðar. Eu 
nú vill svo vel til, að vjer höfum mann, 
sem einmitt hefur lært búfræði erlendis, og 
sem sigldi í haust til að taka próf við bún- 
aðarháskólann í Kaupmannahöfn, og mun 
gjöra það næsta vetur, svo að hann gæti 
tekizt þessi kennslustörf á hendur ef með 
þyrfti. Jeg skal fúslega játa, að mjer þykir 
sannarlega mikið varið í menntun, og vil 
styðja hana sem mest jeg má, en jeg verð 
að álíta, að bændur vorir hafi miklu meiri 
þörf á verklegri menntun, en bóklegri. 
Hjer er margur bóndi, sem les margar bæk- 
ur, og er vel að sjer í mörgu, en þegar til 
hins verklega kemur, eru það sannarlega 
fleiri en færri, sem er mjög ábótavant. Jeg 
ætla því, að sú skoðun sje rjett, að byrja 
eigi á hinu verklega, og síðan, er kennslan 
í hinu verklega er komin á, þá að auka 
gagnfræðiskennsluna eptir þörfum. Jeg verð
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að ætla það miklu rjettara, að byrja á hinu 
verklega og taka síðan hið bóklega, því að 
undir eins og menn sjá, að eitthvað vantar 
í það, er hægra að bæta úr því, og auka 
stofnunina, en að breyta stofnuninni frá 
rótum, og eigi að eins hægra, heldur miklu 
rjettara og haganlegra, og til meiri fram- 
fara. Jeg sje ekki, að neitt vanti í lögin 
frá 14. desbr. 1877, sem bætt er úr með 
þessu nýja frumvarpi, heldursýnist mjer, að 
hið nýja sleppi úr því, sem næst liggur. 
|>að getur verið satt, sem 1. þingmaður 
Gullbringusýslu sagði, að Norðlendingar ættu 
að fá skólann eins og þeir vilja, en jeg verð 
að álíta, að það sje ekki að öllu leyti rjett, 
að þeir ráði einir yfir almenningsfje, og 
verji því að öllu leyti eptir sínum hugþótta; 
það er ekki óhugsandi, að þeir noti það eigi 
sem rjettast, og finnst mjer sjálfsagt, að 
hafa tilsjón með þeim. Annað mál væri, 
ef að þeir kostuðu sjálfir eingöngu skólann, 
eða þá að eins með styrk frá hinu opinbera, 
þótt þeir þá rjeðu fyrirkomulaginu.

Friðrik S t e f ó n s s o n : Jeg er svo glaður
yfir því, hve mál þetta er komið vel á veg, 
og felli mig svo vel við lögin, sem staðfest 
eru af stjórninni 14. desember 1877, að jeg 
álít óviturlegt að fara að breyta þeim, á 
meðan skólinn er ekki kominn á, því jeg er 
alls óhræddur, að þing og stjorn muni leggja 
skólanum með framtíðinni meira fje, ef 
reynslan sýnir þess þöif. Flutningsmaður 
þykir mjer líka til taka of há laun, í sam- 
anburði við embættismenn til sveita, og það 
lítur ekki út fyrir, að hann viðhafi nú 
sparnaðarregluna fyrir landssjóðinn. Mjer 
finnst, að fara ætti meðalveginn og láta 
kennarann fá 2400 kr. í staðinn fyrir 3200. 
Fyrir tillögu þingmanns Reykvíkinga þakka 
jeg honum lítið ; Norðlendingar munu víst 
fáir óska að vera undir hans tilsjón í þessu 
máli.

Einar Ásnwndsson : Jeg álít þetta mál
alls eigi kappsmál milli hjeraða, heldur

ef til vill að nokkru leyti milli stjetta. Aðal- 
tilgangur skólans er að auka menntun al- 
þýðu, sem bingað til hefur verið vanrækt 
þjóðinni til skaða. Menn hafa varið og 
verja ár hvert mörgum þúsundum króna til 
að mennta fáeina unglinga til að verða em- 
bættismenn, en til að ala upp hinar mörgu þús- 
undir unglinga, sem eiga að stunda atvinnuvegu 
landsins, er því nær engu varið af almanna- 
fje. Vjer bændur erum þó líka embættis- 
menn þjóðarinnar, vjer stundum atvinuvegu 
landsins, og vor stjett er landinu ómissandi, 
engu síður en aðrar stjettir. Jeg veit ekki 
betur, enað orðið embættismaður þýði ekkert 
annað eðameira eða merkilegra en orðið verk- 
maðureðavinnumaður, og ef einhvervill mæla 
móti þessari þýðingu,þá vil jeg biðja hannað 
bera saman tvö orð í málinu, sem eru ná- 
skyld, það eru orðin embætti og ambátt. 
Jeg ætla nú að taka fram, hve miklu fje er 
árlega varið tilað menntaþessa embættismenn, 
sem þykjast hafa einkaleyfi til að heita em- 
bættismenn. Til lærða skólans er ár hvert 
varið 35000 kr., til prestaskólans 14000 kr. 
og til læknaskólans 4000 kr. En hverju er 
nú varið til alþýðumenntunarinnar? Á þess- 
um allra síðustu árum hefur verið varið 600 kr. 
til kvennaskóla og 1300 krónum til barnaskóla, 
það eru heilar 19000 kr. til alþýðuskóla, 
á móti 53000 kr., sem varið er til að mennta 
fáeina unglinga, sem menn kunna að geta 
búizt við að einhvern tíma verði embættis- 
menn. Er nokkurt vit í þessu? nokkur 
sanngirni, nokkur skynsemi? Nei. Mjer þykir 
líklegt, að það sje sannfæring fiestra, að 
nauðsyn beri til að mennta alþýðuna, til 
þess hún geti stundað sitt ætlunarverk, sem 
vissulega er engu ónauðsynlegra fyrir æ tt- 
jörðina en verk þeirra, sem venjulega eru 
kallaðir embættismenn. f»að hefur verið 
haft sem vopn á móti frumvarpinu, að laun 
til kennaranna við gagnfræðaskólann væru of 
há, en fiutningsmaður og varaforseti hafa 
svarað því; jeg vil að eins geta þess, að 
fiestallar matvörur eru eins dýrar í sveit 
fyrir búlausa menn, eins og í kaupstöðum, 
og í frumvarpinu er svo til ætlazt, að kenn-
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arinn sje búlaus maður. Hvernig ætti til 
að mynda brauðið að vera ddýrara uppi í 
dölum en í kaupstöðunum niður við sj<5. 
Jeg verð því að álíta, að þeir, sem mæla í 
móti þessari launaupphæð, annað hvort vilji 
með vífilengjum eyða málinu, eða álíti 
menntun alþýðu svo lítilsverða, að lítið þurfi 
að henni að hlynna, og til kennara við skóla 
handa alþýðumönnum megi nota einhverja 
vesalinga, sem fást til þess fyrir lítið kaup. 
J>eir álíta ef til vill, að ekki sjeu vandskírð 
fátækra manna börn; þeir þingmenn, sem 
mælt hafa móti þessari launaupphæð, sem 
til er tekin i frumvarpinu, eru flestir lærðir 
menn, og að eins einn bóndi, 1. þingmaður 
Skagfirðinga, hann stendur upp til að mæla 
á móti þessum fáu krónum til alþýðumennt- 
unar, og vill eigi, að þeim lögum sje breytt, 
er samin eru í hitt eð fyrra, og sem að 
mörgu leyti voru óhentug og einungis orðin 
til af því, að þinginu vannst ekki tími til 
að leggjasíðustuhöndáþau. J>að er merkilegt, 
að hann, bóndinn, skuli eins og sjá ofsjónum 
yfir, að lagt sje dálítið fje til alþýðumennt- 
unar, þar sem nú fje það, sem varið er til 
menntunar hinum mörgu þúsundum ung- 
menna af alþýðuflokknum, er að eins 2̂8 
af þvi, sem varið er til að mennta um 100 
pilta í þeirri von, að þeir geti orðið embætt- 
ismenn, Jeg skil ekki annað, en hann, ef 
hann hugsar sig um og Iítur á þarfir alþýðu, 
sjái, hversu þetta er ósanngjarnt; vona jeg 
því, að hann standi næst upp til að biðja 
fyrirgefningar á því, að honum skuli hafa 
orðið á, að tala í þessa átt.

Flutningsmnður: Jeg kann 1. þing-
manni Gullbringusýslu og 1. þingmanni 
Eyfirðinga miklar þakkir fyrir hina Ijósu og 
góðu vörn þeirra fyrir Möðruvallaskóla. 
Öðrum þingmanni Gullbríngusýslu álít jeg 
bezt ósvarað, en þingraanni Eeykvíkinga 
verð jeg að benda á einn galla, sem hann 
hefur með öllum sínum góðu kostum, 
og galli þessi er, að hann sýnist ekki ætíð 
vera sjálfum sjer samkvæmur. Honum þyk- 
ir ófært að breyta þeim lögum, er hjer um 
ræðir, af því þau sjeu svo ný, en við lög

þau, um vitagjald af skipum, sem hjer voru 
rædd núna rjett á jm dan , kom þó frum- 
varp til breytinga einmitt frá honum. J>essi 
vitagjaldslög, sem sami háttvirti þingmaður 
samdi frumvarp til á síðasta þingi, og Qekk 
þingmenn þá til að samþykkja því nær ó- 
breytt, þau eru þó ýngri, þau eru frá 12. 
apríl 1878, en þessi lög, sem hjer ræðir um, 
eru frá 14. desemb. 1877. Ennfrem urm un 
hann vera ófús á að breyta lögum um kirkju- 
tíund í Beykjavík, dags. 27. febrúar 1878. 
Nú skil jeg ekki, hvers vegna hann er á 
móti breytingu á þessum lögum, sem eru 
ómöguleg að vitni hinna skynsömustu manna 
utanlands 0g innan, þar sem hann þó vill 
breyta tveimur öðrum enn yngri lögum. 
Vera kann að hann segi, að nauðsyn beri 
til að breyta hinum tveim, en ekki þessum. 
Mótbáru þeirri vil jeg svara með því að lesa 
upp úr nefndarálitinu í þessu máli í 2. parti 
alþingistíðindanna 1877, bls. 156—57, þar 
sem stendur: «Nefndin efar eigi, að á næsta 
þingi muni efii deildin verða tilleiðanleg að 
breyta svo 2 . - 4 .  grein frumvarps þessa, 
að gagnfræðaskólinn á Möðruvöllnm beri 
nafn með rjettu». Nefndin var áður búin í 
áliti sínu að sýna, af hverjum ástæðum lög- 
in væru óhafandi, og sú eina ástæða til þess 
að lögin voru þá samþykkt óbreytt frá efri 
deildinni, var tímaleysi, svo og hitt, að allur 
kostnaður til byggingar skólans skyldi tek- 
inn úr landssjóði, og neðri deildin sagði þá 
sem svo: jeg gef atkvæði m itt með frum- 
varpinu einungis til að fá íje til að byggja 
skólahúsið, og meira verður eigi gjört hvort 
heldur er til næsta þings, og í þeirri von, 
að þingið fallist á að breyta 3.—4. grein 
laganna á næsta þingi. Jeg vona, að þing- 
maður Reykvíkinga virði þó mikils atkvæði 
þingsins 1877, hversu mikið sem hann meta 
kann sína eigin skoðun. E itt atriði er enn, 
sem sýnir, að þingmanni Eeykvíkinga eru 
mislagðar hendur, hann segir, að jeg hafi 
byggt út úr frumvarpinu allri búfræði; en 
má jeg spyrja, er það að byggja út búfræð- 
inni að tiltaka einmitt, að þriðji kennarinn 
við skólann skuli vera búfræðingur ? Ef
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þetta er að útilykja, þá veit jeg ekki, hvað 
þingmaðurinn vill skilja við að innilykja. 
Hann vill eigi veita fje lil gagnfræðaskóla, 
en vill troða upp á oss fje til að efla bú- 
fræði. Veit hann þá ekki, að verið er að 
safna fle til búnaðarskóla, og að það fje er 
nú í árslok orðið á tíunda þúsundkróna, og 
það er nóg fje til að launa kennaranum? 
Jeg vona nú, að þingraaður Keykvíkinga 
verði sjálfum sjer svo samkvæmur, að 
hann annaðhvort gefi atkvæði sitt til 
þess, að lögum þessum sje breytt, eða þá, 
að bann verði á móti breytingu kirkjugjalds- 
ins í kauptúnum.

Páll Pálsson öáncli: Flutningsmaður
hefur reyndar tekið af mjer ómakið með því 
að taka margt það fram, er jeg ætlaði að 
segja; en það er sannfæring mín, að alþýðu 
vantar bæði bóklega og verklega menntun, 
og jeg er saradóma þingraanni Reykvíkinga 
um það, að hana vantar alla búfræðislega 
þekking, en til að bæta úr því, finnst mjer 
frumvarpið faia svo langt, sem hægt er; 
eptir minni skoðun á hvortveggja að vera 
jöfnum höndum bæði hið bóklega og hið 
verklega. I>að, er snertir þá breyting, að
1. gr. í frumvarpinu falli burt, þá sýnist 
mjer það eigi rjett, því að skólinn er ekki 
fullstofnaður fyr en byrjað erað kenna í hon- 
um, ogreglugjörð samin fyrir hann; þá fyrst 
getur það heitið skóli, en ekki þó verið sje 
að byggja hús handa skólanum; mjer virðist 
því, að 1. grein ætti að standa kyr í frum- 
varpinu.

Friðrik S le fám son : Hjer sannast það
fornkveðna: «lengi að lifa, erlengiaðsyndga». 
J>að nnin hinn 1. báttvirti þingmaður Ey- 
firðinga samþykkja, en nú vill svo til, að 
hann er eldri þingmaður en jeg, svo full lík- 
legt er, að hann sje búinn að syndga meira í 
þinginu, og ætti því full vel við, án þess að 
jeg nú ætli að rekja lífsforil hans sem þing- 
manns, að hann brúkaði þessa ráðlegging 
handa sjálfum sjer, nefnilega þá að biðja 
forláts, því það má hann reiða sig á, aðjeg 
stóð ekki upp til að biðja hann nje aðra 
forláts á orðum mínum. Jeg vona, að eng-

inn hafi getað skilið orð mín svo, að jeg 
vildi eigi hafa skólann á Möðruvöllum, eða á 
jegað biðjahann forláts fyrir það, að jeg vildi 
fara meðalveginn í launahækkuninni, sem 
var, að kennarinn fengi 2400 kr. í laun, sje 
svo, mun það ekki verða, meðan sannfæring 
mín um það er hin sama sem nú; líkamun 
hann vita, að stjórnarskráin segir, að þing- 
menn sjeu að eins buridnir við sannfæring 
sína, svojegvil ráðleggja honum «aðstanda 
minna og mjórra», og bjóða mjer ekki opt- 
ar slíkt, því það verður í alla staði árang- 
urslaust fyrir hann.

Þórarinn Böfivarsson: Hafi 1. þingmað- 
ur Gullbringusýslu meint það til mín, að í 
mjer væri rígur eða hefndarhugur, þá verð 
jeg að beia það af mjer. Jeg er sama 
hngar og í skólanefndinni, og vil skólanum 
sem bezt, en mjer þykir óþarfi að breyta 
lögum þessum, fyr en skólinn er kominn á 
stofn; aptur er flutningsmanni vorkun, þar 
sem frumvarp það er að lögum varð, var að 
nokkru leyti á móti vilja hans, en þó verð 
jeg að álíta rjettara að reyna það áður en 
því er breytt.

Flutn ingsm aður : Jeg ætla að eins að 
svara 2. þingmanni Húnvetninga þvf, að 
lögin 14. desbr. 1877 hafa gjört svo mikið 
að verkum, að gagnfræðaskólinn er þegar 
byggður, þar sem því í 2. gr. segir: »Fræði- 
greinir þær, er kenna skal í gagnfræðaskól- 
anum á Möðruvöllum»,þá er byggtáþví, að 
skólinn sje til, og skólinn á að vera til, 
þegar þetta er orðið að lögum. En þó get- 
ur það verið óhultara, að halda 1. og 2. gr. 
eins og þær eru í lagafrumvarpinu.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
gengið til atkvæða, og var

1. liður í breytingartillögu Arnljóts Ólafs- 
sonar felldur með 11 atkvæðum gegn 9. 
f  ar með voru 2. og 3. liður sjálffallnir.

2. gr. frumvarpsins var samþykkt með 13 
atkvæðum.

3. gr. frumvarpsins felld með 11 atkvæð-
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um gegn 10, að við höfðu nafnakalli, 
og sögðu,

«Já:»
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,

: Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Páll Pálsson bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson.

■ «Nei:»
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson prestur,
Stefán Stephensen, 
pórarinn Böðvarsson, 
í>órður pórðarson, 
porlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

4. liður í breytingartillögunum samþykktur 
með 13 atkvæðum.

4. gr. frumvarpsins samþykkt með 14 at- 
kvæðum.

5. liður í breytingartillögunum samþykktur 
með 11 atkvæðum.

5. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 12 atkvæðum.

6. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 at- 
kvæðum.

6. liður í breytingartillögunum tekinn 
aptur að sinni.
Að málið gengi til 3. umræðu, var 
samþykkt með 13 atkvæðum.

J > r ið ja  u m ræ ð a  í neðri deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 134.

Breytingartillögur: I 138. 139. 154.180.
Flutningsmaður (Arnljótur Ólafnson):

Auk breytingaruppástungu þeirrar, or fyrsfc 
var gjörð við frumvarp þetta, eins og það 
var samþykkt við 2. umræðu, og undirskrif- 
uð er af 7 þingdeildarmönnum, eru dú 
komin 3 breytingaratkvæði, og ætla jeg að 
fara nokkrum orðum um þau. Sný jeg 
mjer þá fyrst að -breytingaruppáslungu 
þeirri, er gjörð hefur verið við 3. grein, og 
hljóðar um, að búfræðing þeim, er setja 
skal við skólann, sjeu greidd laun úr lands- 
sjóði. fegar jeg skoða breytingaratkvæði 
þetta út af fyrir sig, þá finnst mjer það 
rjett og eðlilegt; og efþað er vilji þingsins, 
að breytingaruppástunga þessi nái fram að 
ganga, þá er jeg fús til að aðhyllast hana.

feg arjeg  kom fram með frumvarp þetta, 
gjörði jeg mjer að reglu, að fara eigi fram 
á meira en það, er minnst mátti verða; jeg 
hugsaði mjer, að fara sem stytzt í kostnað- 
inn; því að jeg hugsaði, að með því móti 
mundi frumvarp þetta að líkindum ná fram 
að ganga; því að lög þau um gagnfræða- 
skólann á Möðruvöllum, er nú eru, er jeg 
sannfærður um að allir telja ómöguleg. 
fegar jeg skoða breytingaratkvæði þetta, þá 
sje jeg koma fram í því örlæti þingmanna 
þeirra, er undir það eru ritaðir, því að vilji 
þéssara manna er auðsjáaníega sá, að allar 
almennar stofnanir, sjeu kostaðar af lands- 
sjóði. pað sem mjer gekk til að halda 
þeirri ákvörðun, sem er í 3. gr. frumvarpsins, 
svo sem það var samþykkt við 2. umræðu, 
sem sje að búfræðingur sá, er setja skal 
við Möðruvallaskólann, sje launaður af bún- 
aðarskólasjóði Norður- og Austuramtsins, — 
var það, að jeg hugði, að sumum mundi 
þykja nóg, þótt eigi væri seilzt í landssjóð- 
inn nema handa gagnfræðakennaranum 
sjálfum. Jeg tek því fegins hendi við 
breytingaruppástungu þessari, sem vott um 
örlæti þíngsins. í  sambandi við þessa 

' breytingaruppástungu sný jeg mjer að
26
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breytingaruppástungunni við 4. grein frum- 
varpsins, er fer fram á, að 4. grein orðist 
þannig: »Landsstjórnin hefur á hendi um-
ráð og yfirumsjón skólans». Jeg verð alveg 
að fallast á hreytingaruppástungu þessa, og 
virðist mjer hún eigi annað en sjálfsögð 
breyting á lögunum, þar sem skólinn að 
öllu leyti skal kostast af landssjóði. Jeg 
get því minna sjeð eptir 4. grein frum- 
varpsins, sem hún er komin inn í lögin í 
efri deildinni. í  rauninni geta menn sagt: 
»stiptsyfirvöldin hafa stjórn yfir latínuskól- 
anum ; en þó er auðvitað, að skólinn stend- 
ur undir landsstjórninni, þar sem allar fjár- 
veitingar til skólans standa undir lands- 
stjórninni. En nú kem jeg að breytingar- 
atkvæðinu frá einum þingmanni, frá 1. þing- 
manni Skaptfellinga, þess efnis að færa nið- 
ur laun kennaranna við gagnfræðaskólann. 
Jeg vona, að hinar tillögurnar sannfæri hann 
um, að hann eigi að taka þessa breyting- 
aruppástungu sína aptur, því að það er eigi 
líklegt, að hún gangi fram, gegn þeim ör- 
lætishug, sem nú býr í deildinni. Jeg vil 
nú leyfa mjer að fara nokkrum orðum um 
hugmynd þá, er felst í orðinu "gagnfræða- 
skóli». Menn vita, hverjar kennslugreinir 
eru um hönd hafðar í gagnfræðaskóla, og 
eru þær mjög svo hinar sömu að nafninu 
til, sem í latínuskólanum. En mikill mun- 
ur er á, hvort t. d. ein tunga er kennd á 
gagnfræðislogan eða málfræðislegan hátt. 
Mark og mið gagnfræðakennslunnar er það, 
að hafa tillit til þess lífs og þeirra kjara, 
sem sú þjóð, er skólinn er ætlaður, hefur 
við að búa, og að hafa það fyrir augum, er 
þessari þjóð er mest umvarðandi. í  gagn- 
fræðaskólanum er málið helzt kennt á þeim 
bókum, sem eru hinar nauðsynlegustu og 
nytsömustu. Gagnfræðaskólarnir hafa það 
eigi fyrir mið, að kenna sjerstökum lær- 
dómsmönnum, heldur er það mark þeirra og 
mið, að kenna mönnum almenna menntun, 
að auðga þekkinguna, skerpa skilninginn og

glæða góðar tilfinningar. Latínuskólinn hef- 
ur það fyrir mark og mið, að kenna mönn- 
um að skrifa latínu, eins og Cicero og Cæs- 
ar gjörðu; þar er manni eigi kennt að taka 
andann úr rithöfundunum, heldur er að 
eins grammatíkin kennd, t. a. m. að u t  
eigi aldrei að vera með Indieativo (H látur!), 
nema með vissum undantekningum. Jafnvel 
á hinum núverandi tíma er íslenzkan kennd 
þannig í latínuskólanum, að kennt er að 
eins að rita stafrjett og málrjett, en hvorki 
kjarni íslenzkunnar nje málfegurð er kennd; 
þar er eigi kennt hið minnsta í bókfræði 
íslendinga nje annara þeirra tungna, er þar 
eru kenndar, nema í bókfræði Rómverja og 
Grikkja. Jeg segi fyrir mig, að þegar jeg 
fór úr latínuskólanum í Reykjavík, þá þekkti 
jeg ekkert til bókfræði Dana nje fjóðverja, 
hvað þá heldur Englendinga og Frakka. 
Fyrir því er svo, að ef saga er kennd í 
gagnfræðaskóla og latínuskóla, þá er hún 
kennd í latínuskólanum á þann hátt, að 
hinir ytri viðburðir eru kenndir, konunga- 
nöfn, ættartölur, bardagar, rán, svik, prettir, 
en gagnfræðakennslan tekur að eins nýju 
söguna, en byrjar eigi á Hómer, eins og 
gjört er í latínuskólanum. í  gagnfræða- 
skólanum er veraldarsagan ekki skoðuð sem 
saga ytri viðburða einungis, heldur er hún 
frásaga um líf og þroska þjóðanna; hún 
grípur yfir megin bókmenntasögunnar, land- 
stjórnarsögunnar og siðferðissögunnar, hún 
t. d. kennir eigi, hvernig munkarnir rituðu 
latínu, heldur hvernig munkalatínan útrýmdi 
íslenzkri bókfræði. Vjer þurfum því að hafa 
sannarlega menntaðan mann fyrir kennara 
við gagnfræðaskólann, og er það eigi nóg, 
að það sje maður nýskroppinn út úr latínu- 
skólanum, heldur á það að vera maður, sem 
gengið hefur í menntaskóla lífsins. Fyrir 
þá sök eru laun þau, er tiltekin eru í frum- 
varpinu, einmitt fremur of lág, en of 
há. Ef miðað er við það, að á skólan- 
um eigi að kenna annaðhvort nýbak-
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aður stúdent eða kandídat philosophiae, 
þá kunna launin að vera nogu há; en jeg 
álít slíka menn eigi færa til að kenna þar. 
£að er eigi nóg til þess að vera fær um að 
kenna náttúrufræði, að geta þulið upp ein- 
hverja náttúrufræðisbók. í  stuttu máli: ef 
vjer tökum til dæmis danska bók, sem heit- 
ir «Náttúruöflin í mannsins hendi», og ber- 
um hana saman við þá kennslubók í aflfræði, 
sem kennt er eptir í latínuskólanum, þá 
sjáum vjer, að það er að eins lögmálið, sem 
lært er í latínuskólanum, en verkanir afls- 
ins og nytsemi þess á gagnfræðaskólanum. 
Jeg get því eigi fallizt á launalækkun þá, er
1. þingmaður Skaptfellinga hefur farið fram 
á í breytingaruppástungu sinni. Jeg ætla 
eigi heldur að þessu sinni, að fara fleirum 
orðum um mál þetta, fyr en jeg heyri ein- 
hverjar mótbárur koma fram gegn því.

Páll preHur Pálsson: Flutningsmaður
hefur misskilið tilgang þann, er jeg hafði 
með breytingaruppástungu minni. Jeg kom 
með hana af þeirri orsök, að svo leit út 
eptir frumvarpinu, sem Möðruvallaskólinn 
ætti að vera fjórðungaskóli, en eigi lands- 
skóli. fess vegna áleit jeg, að landssjóður- 
inn legði nóg til, þótt eigi væri meira en 
upphæð sú er, sem jeg hef farið fram á f 
breytingaruppástungunni. En ef það er 
meiningin, að Möðruvallaskólinn eigi að öllu 
leyti að vera landsskóli, þá hef jeg ekkert á 
móti launaupphæð þeirri, er flutningsmaður 
hefur farið fram á. Annars virtist mjer hin 
lærða ræða flutningsmanns einkum miða til 
þess að gjöra landshöfðingja ljettara fyrir 
með að semja reglugjörð fyrir Möðruvalla- 
skólann.

Flutningsmnður: Ef þelta er meining
þingmannsins, þá er hún byggð á misskiln- 
ingi. Jeg skil eigi í því, hvernig nokkrum 
getur dottið í hug, að Möðruvallaskólinn eigi 
að vera fjórðungsskóli, þar sem allir hafa 
aðgang að honum, úr hverjum hluta lands- 
ins sem vera skal (PáH prestur Pálsson:

En ákvörðunin í 4. grein frumvarpsins, að 
amtsráðið í Norður- og Austuramtinu skuli 
hafa á hendi yfirstjórn skólans?) pó amts- 
ráðið aldrei nema hefði á hendi yfirstjórn 
skólans, þá getur það eigi neitað neinum um 
aðgang að skólanum, fremur en stiptsyfir- 
völdin geta það hjer við latínuskólann, þó 
þau hafi yfirstjórn hans á hendi. Eður 
hver er munurinn á þvf, að stiptsyfirvöldin 
hafi yfirstjórn latfnuskólans á hendi, en 
amtsráðið í Norður- og Austuramtinu yfir- 
stjórn Möðruvallaskólans. Getur 1. þing- 
maður Skaptafellssýsfu ímyndað sjer, að 
amtsráðið hafi meira að segja yfir Möðru- 
vallaskólanum, en stiptsyfirvöldin hjer yfir 
latínuskólanum? Mjer finnst þessi ákvörðun 
því alls ekkeit hneikslanleg, en ef öðrum 
þingdeildaimönnum virðist svo, þá er jeg 
alls ekki mótfallinn því, að 4. giein frum- 
varpsias verði felld í burtu, og orðist á 
þann hátt, er þeir 8 þingdeildarmenn hafa 
stungið upp á. Jeg vildi helzt óska, að 
landsstjórnin væri svo fingralöng, að bún 
gæti náð hjeðan sunnan úr Reykjavík norð- 
ur að Möðruvöllum, í hvert skipti sem 
kennarana eða piltana vantar eitthvað, svo 
að enginn þyrfti að gruna amtsráðið um 
ráðríki, nje yfirgang. Jeg ætla að bæta því 
við, að jeg álít sjálfsagt, að forstöðumaður 
gagufræðaskólans hefði sjálfur á hendi alla 
umsjón yfir kennslunni, en fari að eins 
eptir þeirri reglugjörð, sem skólanum er 
sett.

Friðrik Stefánsson: Mál þetta er nú svo 
vel til vegar komið, að jeg ætla að það 
muni, sem maður segir, ganga með glans í 
gegnum báðar þingdeildirnar. Orsökin til 
þess, að jeg kom með breytingaruppástung- 
una við 3. og 5. gr. frumvarpsins, var sú, 
að jeg skoða gagnfræðaskólann á Möðru- 
völlum sem yfirbændaháskóla, og eigi því 
ekki búfræðingur sá, sem við hann er skip- 

,aður,' að fá nein laun af búnaðarskólasjóði 
Norður- og Austuramtsins nje neitt fje að

26*
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leggjast Möðruvallaskólanum úr þeim sjóði. 
í>ví það er álifc mitt, að allir landsmenn haíi 
jafnan rjett til að ganga í skóla þennan, og 
hann eigi því að öllu leyti að kostast af lands- 
sjóði, þar sem einnig aðalstjórn skólans hlýt- 
ur að vera hjá landsstjórninni; enda liggur 
það fyrir utan vald og verksvið alþingis 
eptir nú gildandi lögum, að vasast inn á 
búnaðarskólasjóðinn. Frá Möðruvallaskól- 
anum eiga þeir búfræðingar að koma, sem 
kenna skulu í búnaðarskólum þeim, er í ráði 
er að verði stofnaðir út um landið, en þeim 
skólum á búnaðarskólagjaldið að koma upp.

Haltdór Kr. Friðriksson: Jeg verð enn 
sem fyr að láta það álit m itt í ljósi, að jeg 
sje enga ástæðu til að breyta eldri lögum, 
meðan eigi er sýnt, aðþausjeu óbaganleg, og 
breyting á þeim sje til batnaðar, enda ætla 
jeg að hægt sje, að laga kennsluna í Möðiu- 
vallaskólanum að ýmsu leyti, þegar hann er 
kominn á fastan fót og sjá má, að kennsl- 
una megi auka á sem haganlegastan hátt. 
Mjer virðist það vera að taka fram fyrir sig, 
að fara nú þegar að breyta lögunum um 
Möðruvallaskólann, sem þingið samþykkti 
1877. Jeg get eigi látið ósvarað ræðu 1. 
þingmanns Norðurmúlasýslu. fa ð  lítur út 
fyrir, að þingmaðurinn haldi, að hann einn 
hafi vit á kennslu og að allir kennararnir 
við Reykjavíkurskólann fari villt; öll kennsl- 
an hjer sje rammskökk,at]dalausoggagnlaus; 
hann segir, að ekkert sje kennt í sögu, nema 
taldir upp bardagar, konunganöfn og ættar- 
tölur þuldar upp, o. s. frv., en öllum andan- 
um sleppt. En má jeg þá spyrja: á þing- 
maðurinn vísan þann mann að Möðruvalla- 
skólanum, er kennt geti eintóman anda 
vísindagreinanna. Jeg efast mjög um 
það, enda var kennslunni í Reykjavíkurskóla 
lýst af hanum miður góðgjarnlega. Jeg skal 
eigi lofa kennsluna hjer við Reykjavíkurskóla; 
en það get jeg með sanni sagt, að þeir, sem 
kenna hjer í skólanum, eru víst ekki allir 
svo klaufalegir, að þingmaðurinn eigi víst

að fá aðra betri annarsstaðar frá. J>að le.it 
svo út af orðum þingmannsins, að gagn- 
fræðaskólinn sje eintómur a n d i ,  en latínu- 
skólinn o rð ið  eintómt. Gagnfræðin er 
þekking á því, sem maðurinn ætlar sjer að 
nota beinlínis í lífinu; það er auðvitað, það 
fylgir þar með að skerpa skilninginn og 
auka þekkinguna; því að undir eins og 
þckkingin eykst, skerpist skilningurinn. En 
þennan sama tilgang hefur latínuskólinn 
einnig. Sá er munurinn, að ætlazt er til, 
að í gagnfiæðaskólanum auki maðurinn 
þekking sína á því, sem honum má beinlín- 
is verða til gagns í lífinu, en í latínuskól- 
anum á því, er honum má óbeinlínis til 
gagns verða, enda miðar og allt þar 
enn meira til að skerpa skilninginn en í 
gagnfræðaskólanum. Annars ætla jeg eigi 
að berjast á móti gagnfræðaskóla þcssum; 
hann er nú einu sinni ákveðinn, og óska jeg 
að hann verði að sem mestum notum, 
þótt jeg sje viss, að hann mundi verða að 
eins miklum eða betri notum, ef hann væri 
í öðru formi en 1. þingmaður Norðurmúla- 
sýslu ætlast til að hann verði. |>að er til 
launaupphæðanna kemur, þá skal jeg eigi 
berjast móti þeim. En jeg get fullvissað 1. 
þingmann Norðurmúlasýslu um, að hver 
stúdent úr Reykjavíkurskóla er fær um að 
vera kennari við Möðruvallaskólann. Slíkt 
er eigi eingöngu undir þekkingunni komið, 
heldur og undir sjerstöku lagi til að kenna. 
Fyrst og fremst er spurningin um það, hvort 
hlutaðeigandi hefur nokkra þekking og síð- 
an um það, hvort hann er laginn til að 
kenna. J>að er auðvitað, að hver maður 
eykur þekking sína meðan hann kennir.

Flutningsmaður: Ræða þingmanns Reyk- 
víkinga er sprottin af misskilningi. J>ar sem 
jeg tók fram muninn á gagnfræðaskóla og 
latínuskóla, og tók til dæmis skólann í 
Reykjavík, þá gjörði jeg það eigi til að 
lasta Reykjavíkurskóla, heldur tók jeg hann 
til dæmis, af því að jeg þekkti bezt til hans,
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og það gerði jeg eiiigöDgu til að sýna inönn- 
um aðalmuninn á kennsluhættinum við 
gagnfræðaskóla og latínuskóla. Eptir minni 
þekkingu stendur skólinn í Reykjavík alls 
eigi á baki bræðra sinna, latinuskólanna í 
Ðanmörku. Jeg skal þá taka dæmi af há- 
skólanum í Kaupmannahöfn. J>ar er settur 
háskólakennari í íslenzkri tungu, er þjóð vorri 
er til ágætis; en þó er hann settur einmitt 
til þess að kenna hana málfræðingaefnum. 
En enginn háskólakennaii er þar enn settur 
í íslenzkum bókmenntum og sögu landsins, 
sem þó miklu gagnlegri fróðleikur liggur í. 
Til þess er þó full nauðsyn, og þeunan sóma 
ætti þó fornsaga vor, bókmenntir og lög 
skilið. Jeg vildi sýna með þessu, hver sjón- 
stefnumunur væri á því að kenna í gagn- 
fræðaskóla og að kenna í latínuskóla. 1 
látínuskólanum er kennd m á lf ræ ð i ,  og 
þegar lengst er farið, þá er kennslan saman- 
burður málanna. Sá sem í því efni fór 
lengst í Reykjavíkur latínuskóla, hann er nú 
dáinn; en sá hinn sami fór lítið eða ekki 
út í bókmenntasöguna, heldur út í orða- 
myndir og stofnmyndir. Slíkt ereigi gagn- 
fræðisleg kennsla. í  gagnfræðaskólanum eru 
bækurnar lesnar til þess, að hafa þær sem 
verkfæri til þess að ná úr þeim gagnlegri 
þekkingu. Jeg lærði þríhyrningafræði við 
háskólann í Kaupmannahöfn, og stóð mig 
prýðilega í henni við prófið; en þegar jeg 
fór frá prófborðinu, spurði jeg sjálfan mig: 
«hvert gagn hefur þú nú haft af ölluþessu? 
til hvers hefur þú lært þetta?» |>ví að þótt 
jeg hefði átt líf m itt að leysa, þá hefði jeg 
ekki getað mælt eina dagsláttu á velli, með 
öllum þessum þríhyrningalærdómi. Jeg ætla 
að enda ræðu mína með því, að biðja þing- 
menn að skilja orð mín, eins og þau eru 
töluð, það er að skilja þannig, að jeg hef 
með þeim viljað benda á muninn á gagn- 
fræðaskóla og latínuskóla.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, var 
gengið til atkvæða um málið, og fjellu þau 
þannig:

1. Breyti-ngaratkvæði frá 1. þingmanni 
Skaptfellinga (I 139) fellt með 14 at- 
kvæðum gegn 7.

2. 1. liður í breytingaratkvæði 7 þing- 
manna (I 138) samþykktur með 16 at- 
kvæðum.

3. 1. liður í breytingaratkvœði 6 þing-
manna (I 154) samþykktur með 18 at- 
kvæðum.

4. Breytingaratkvæði 8 þingmanna (I 180) 
samþykkt naeð 19 atkvæðum. Hafði 
meiri hluti þingdeildarinnar leyft, að 
það yrði borið undir atkvæði, þótt það 
kæmi eigi fram fyr en á fundinum.

5. 2. liður í breytingaratkvæði 6 þing-
manna (I 154) samþykktur með 19 at- 
kvæðum.

6. 2. liður í breytingaratkvæði 7 þing-
manna (I 138) samþykktur með 16 at- 
kvæðum.

7. Frumvarpið allt með áorðnum breyt-
ingum samþykkt með 19 atkvæðum.

Kvað forseti frumvarpið mundu nú 
verða afgreitt til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m ræ ð a  í efri deild, á 21. 
fundi, 25. júh'.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 181—82.

Stefán Eiriksson kvaðst vilja leita upp- 
lýsingar um það hjá deildinni, hvort þörf 
væri þessa frumvarps, þar sem ekki væri 
enn í verkinu farið að framkvæma lög 14. 
des. 1877. í  því frumvarpi hefði verið á- 
kveðið, að 2 kennarar skyldu vera við 
skólann og hafa 3200 kr. í laun báðir, en 
í frumvarpi því, er hjer lægi fyrir, ættu 
kennararnir að vera 3, og hafa 5800 kr. 
allir. Með þessum kostnaðarauka sýndist 
sjer eigi lítil byrði lögð á landssjóðinn. 
Sjer hefði sýnzt, að nauðsynlegt hefði ver- 
ið, að láta lögin frá 1877 sýna sig í verk- 
inu, áður en breyting hefði verið gjörð á 
þeim, af því að deildin mundi ekki geta 
sannfært sig um nauðsyn þessa frumvarps,
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sem hjer væri til umræðu; vildi hann 
stinga upp á 3 manna nefnd í málinu og 
fresta fyrstu umiæðu.

Eiríkur Kúld, kvaðst að nokkru leyti 
vera samdóma þingmanni Skaptfellinga i 
þessu máli. Lögin frá 1877 væru enn eigi 
farin að sýna, hvort nokkra breyting 
þyrfti. Enginn kennari væri enn kominn 
að skólanum, og þó væri talað um launa- 
hækkun 5800 kr., í staðinn fyrir 3200 kr. 
Hann vissi ekki til, að neinn hefði kvartað 
yfir því, hvað launin væru lág, eða væru 
það kennararnir á Möðruvöllum, sem engir 
væru til ? og skildi hann því ekki í þessari 
breytingu neðri deildarinnar á lögunum, 
sem ekki væri farið að reyna og enginn 
kvartaði yfir. Sjer sýndist því ekkert ann- 
að vera að gjöra við frumvarp þetta en 
fella það strax.

Benedikt Krkljánsson kvaðst ekki geta 
verið á sama máli og þingmaður Barð- 
strendinga. Sjer þætti mjög óbræðralegt, að 
fella frumvarpið, en hjer sannaðist hið 
fornkveðna, að «margur dansar, þó hann 
dansi nauðugur*. Eptir því sem hann 
bezt vissi, þá hefði neðri deildin 1877 
samþykkt frumvaipið, ekki af því, að henni 
líkaði það, heldur af því, að hún vildi það 
heldur en ekkert. Breytingar þær við lög 
þessi, er hjer lægju fyrir, væru einkum 
launahaikkunin, en hann kvaðst mega 
spyrja, hvort að kennarar við gagnfræða- 
skólann á Möðruvöllum mundu hafa minni 
og óvnndasamari starfa en kennarar hjer 
við latínuskólann, læknaskólann og presta- 
skólann. f>ví kvaðst hann mæla móti. 
Hann vildi biðja deildina vel að gæta þess, 
að hjer væri að ræða um hina fyrstu 
stofnun til alþýðumenntunar, og þegar 
menn væru mildir á fje við allar stofnanir 
menntamanna, mundi þá sæmilegt, að vera 
sýtingssamur við þessa einu alþýðumennt- 
unarstofnun. Hann vonaði, að deildin 
kastaði eigi frumvarpi þessu frá sjer, en 
lofaði því að ganga til 2. umræðu.

Jón Jónsson sagði, að þingmaður Barð- 
strendinga væri nú kominn á allt aðra skoðun 
en um daginn, þegar rætt hefði verið um vita- 
gjaldið ; þá hefði eigi mátt horfa í það, að hin 
eldri lög, sem ætti að breyta, væru nýsett, þá 
hefði á tt að sýna neðri deildinni nærgætni og 
aðhyllast tillögur hennar; en nú mætti ekki 
hreyfa við lögum, sem þó væru eldri en vita- 
lögin, og nú væri öll nærgætnin gegn neðri 
deildinni horfin. f>ingmaður Skaptfellinga 
hefði stungið upp á nefnd í málinu, og vissi 
hann, að þingmaðurinn hefði haft bezta til- 
gang með þessa uppástungu, en jafnframt 
vildi hann leiða athygli þingmannsins að 
því, að málið hefði áður verið nákvæmlega 
skoðað, er það kom fyrir þingið 1877, og 
síðan hefðu þeir menn, er næst því stæðu, 
fjallað um það, og fengið tækifæri til ýtar- 
legar að skoða málið, og væri varla ætlandi, 
að nefnd bjer í deildinni gæti fullkomnað 
það verk, sem þannig hefði komið fram eptir 
mjög vandlegan undirbúnað. Hvað launa- 
hækkunina snerti, væri auðvelt að koma með 
breytingaruppástungu því viðvíkjandi. Hann 
vildi taka fram eitt mikilsvert atriði, sem væri 
það, að sarnkvæmt lögum 14. des. 1877 væri 
gagnfræðaskólinn eins konar ómynd. Sam- 
kvæmt þeim ætti búfræðingur að vera skóla- 
stjóri, þó skólinn væri gagnfræðaskóli, en 
þess bæri vel að gæta, að búfræðin væri að 
eins lítil grein af gagnfræðinni, og mundi 
torvelt að finna búfræðing þann, er fær væri 
að standa fyrir gagnfræðaskóla, hann yrði 
undir eins að vera skólagenginn fræðimaður. 
Hann vildi biðja þingmann Skaptfellinga aö 
verða eigi á sömu skoðun og þingmaður 
Barðstrendinga, þó svo færi, að deildin sam- 
þykkti eigi nefnd í málinu, og færi ekki vel 
á því, að hann, sem um daginn hefði vcrið 
með í þvf að efia menntunarstofnanir lands- 
ins, nú gkyldi ganga í fiokk með þeim mönn- 
um, er gerðu sem minnst úr hinu andlega 
lífi bjer á landi.

Stefán Eiriksson kvaðst kunna þing- 
manni Skagfirðinga þakkir fyrir bendingar
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þær, er hann hefði gfifið sjer, en þ<5 hefðu þær 
eigi sannfært sig hið minnsta. Meðan lðgin frá 
14.desbr. 1877 reyndust eigi ónóg, og með- 
an ekki væri farið að framkvæma þau, sýnd- 
ist óþarft að fara að búa til lög með jafn- 
mikilli launahækkun og hjer væri farið fram 
á; en færi svo, að skólinn samsvaraði eigi 
tilgangi sínum eptir lögunum 14. desember 
1877, þá væri allur tími til stefnu að breyta 
þeim lögum. Hvað fyrirsögnina snerti, sem 
þingmaður Skagfirðinga hefði verið að tala 
um, þá myndi hann eigi betur, en hún væri 
hin sama fyrir lögunum frá 14. desbr. 1877, og 
þessu frumvarpi, er nú væri verið að ræða.

Benedikt Kristjámson kvaðst hafa ætlað, 
að ætlunarverk skólans væri meðal annars 
að mennta tilvonandi kennara við búnaðar- 
skóla. í>að væru lög á landi hjer að safna 
fje til búnaðarskólasjóðs, sem hann vonaði, 
að einhvern tíma yrði fær ura, að standa 
straum af búnaðarskólum, og væri því aríð- 
andi, að hafa menn á reiðum höndum, er 
gætu kennt við slíka skóla. Að vísu mundu 
menn eigi geta fengið fullkomna menntun í 
gagnfræðaskólanum, til þess að geta staðið 
fyrir búnaðarskólum, en þó svo mikla, að 
þeir þyrftu eigi að sigla nema eitt ár, til 
þess að fá meiri reynslu og æfing í bú- 
fræði. Hann væri því yfir höfuð hlynntur 
frumvarpi þessu, þar eð þetta væri sú eina 
menntastofnun fyrir alþýðu, sem bæri mest- 
an hluta allra útgjalda. Alþýðan safnaði 
föngum í búrið, og því ætti illa við, að hún 
fengi ekki nema lágt í öskunum sínum.

Jón Jómson kvaðst samþykkur þing- 
manni fingeyinga um, að gagnfræðaskóla 
þyrfti með til að útvega kennara við bún- 
aðarskóla, því fremur sem frumvarp, er ný- 
lega væri komið frá neðri deildinni, sýndi, 
að margir þingmenn hefðu áhuga á aðkoma 
upp búnaðarskóla í hverri sýslu. f a r  að 
auki væri von um, að barnaskólar Qölguðu 
úr þessu, og væri vonandi, að sveitir lands- 
ins ljetu ekki skömm þá, er bæjarstjórnin í

Reykjavík. . . . (Forseti gjörði þingmannin- 
um áminning). J>að vonda dæmi, sem 
sum sveitafjelög, er slíkt sízt ætti að spyrj- 
ast um, hefðu gefið á þessum síðustu timum, 
leiddi sig til þess, að gera lítið úr barna- 
skólum og barna uppfræðingu, er væri og 
ætti að væra eitt hið mesta verferðarmál 
þjóðarinnar. Hvort sem tillit væri haft til 
búnaðarskóla eða til barnaskóla, sem ó- 
beinlínis gætu haft stuðning af gagnfræða- 
skólanum, væri óheppilegt eða jafnvel ó- 
hafandi að skipa, að enginn annar mætti 
skólastjóri vera, en búfræðingur, og væri 
mjög ólíklegt, að kostur væri á að fá bú- 
fræðing hæfan í slíkt embætti í hvert sinn, 
er ætti að skipa það; enda mundi þessi á- 
kvörðun á sínum tíma hafa verið sett inn 
í lögin af þeim manni eða þeim mönnum, 
sem ekki hefðu verið skólanum sjerlega 
velviljaðir, og ekki hefðu látið það fá mik- 
ið á sig, þótt stofnunin hefði alveg farizt 
fyrir.

Jón HjaUalín kvaðst yfir höfuð vera 
meðmæltur öllum skólum, en þegar hann 
hefði heyrt í gær, að 15 lögfræðingaefni 
væru til, þá hefði hann ei viljað standa 
upp fyrir lagaskólanum, en með þessu 
frumvarpi neðri deildarinnar vildi hann 
sterklega mæla. I>að væri sorglegt að ræða 
lengi um það, hvort nauðsyn sje á að upp- 
fræða alþýðu, og skömm að því. Sjer sýnd- 
ist, að deildin ætti að fallast á frumvarp 
neðri deildarinnar óbreytt, því sjer þætti litil 
þörf á að eyða löngum tíma til að ræða 
orðabreytingar. Hann gæti sagt sögu þessu 
viðvíkjandi úr Ameríku, cr hann hefði lesið, 
hún væri þannig: Maður nokkur hefði
komið þar í einn skóla, er í afia staði var 
vel vandaður og ágætur útlits, og spurði 
hann skólastjórann, er sjálfur átti skólann, 
hvort honum þætti skólanum í nokkru á- 
bótavant, og hafi þá skólastjórinn svarað 
því, að hann að vísu ekkert hefði til hans 
sparað, en eitt vantaði hann þó, og það væri
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lærisveinar; þetta sýndi, hvílíkan áhnga 
menn erlendis hefðu á menntastofnunum; 
Hann gæti til fært margt sorglegt, sem væri 
afleiðing af menntunarleysi alþýðu á íslandi, 
og kvaðst eigi geta annað, en beðið guð að 
hjálpa íslendingum, er þeir eigi gætu sjeð 
af nokkrum aurum eða krónum til þess að 
mennta alþýðu.

E i r í k u r  Kúld kvaðst standa upp til að 
hrinda af sjer áburði 2. þingmanns Skag- 
firðinga. Hann befði veiið í nefndinni 1877, 
sem sett var í málið, og sæist á alþingis- 
tíðindum það ár, að hann hefði verið allt 
of hlynntur stofnun þessari til þess að fá 
ákúrur fyrir það, og bað þingmanninn að 
taka orð sín aptur. Hann væri með öllu á 
sama máli og hinn 4. konungkjörni þing- 
maður um það, að skólinn á Möðruvöllum 
væri nauðsynleg stofnun, en það sæi hann 
eigi, hvers vegna launin væru hækkuð, þar 
sem engin umkvörtun eða reynsla værikom- 
in fyrir því, að þau væru of lítil, og frum- 
varpið færi einkum fram á að hækka laun 
þeirra kennara, sem enn þá væru eigi til; 
hann væri fús að hækka þau, ef nokkur á- 
stæða væri til þess, en meðan enginn væri 
orðinn þar kennari, sýndist sjer engin á- 
stæða vera til þess. Sig furðaði nú á orð- 
um þingmanns fingeyinga, sem 1877 hefði 
ásamt sjer verið í nefndinni og þá látið 
það í Ijósi, að eigi bæri að auka launin fyr 
en þörf gerðist; en nú sem stæði sýndist 
sjer engin þörf á því. Sjer sýndist óþarfi 
að ræða þetta mál meir á þessu þingi, því 
að hann byggist við því, að sama beiðni 
mundi koma fyrir þingið 1881, og mundi 
þá verða meiri ástæða til að taka hana til 
greina.

Jón Hjaltalín sagði, að þetta væri alls 
eigi óþarft, því að þó að hækkunin eigi 
fengist, ætti að búa svo um hnútana, að 
hún fengist. Launin þyrftu að hækka, þar 
eð verð hækkaði á öllum vörum. það væri 
ómögulegt að neita gagninu af búnaðar-

skólunum, nema því að eins, að þeir væru 
grundvallaftir á gömlum vana; en væri 
gagnfræðin tekin í sínu sanna eðfi,. þá væri 
mikil búfræði í henni. Sjer þætti rjett að 
hætta umræðum um þetta efni.

Ásgeir Einarsson sagði, að mótmælin hefðu 
mest gengið út á launahækkunina, og þætti 
sjer það nýung, að þingmaður Barðstrend- 
inga skyldi vera á móti henni, nema ef 
hann hjeldi, að kennari mundi þrífast betur 
í kuldanum í Norðurlandi en í veðurblíð- 
viðrinu hjer syðra. J>ingmaðurinn hafi sagt 
sjer þætti skrítið, að hækka launin áður 
en nokkur kennari kemur til skólans, en 
hann kvaðst ekki vita betur, en fastákveðin 
laun befðu verið á embættum þeim, er stóðu 
laus í hitt ið fyrra; hann hefði þá ei verið 
meðmæltur gagnfræðaskóla á Möðruvöllum, 
heldur í Beykjavík, en úr því að þetta hefði 
nú orðið ofan á, þá vildi hann einnig að 
það gæti orðið sem gagnlegast. Bæði þing- 
maður Barðstrendinga og fleiri vissu, hvern- 
ig frumvarpið þá hraktist milli deildanna, 
og að neðri deildin neyddist að lokum til 
þess að fallast á það, heldur en að láta það 
deyja út a f ; tilhögunin væri nú hagkvæm- 
ari en þá v a r; hvað launin snerti, þá væri 
hægt að stinga niður penna og breyta töl- 
unum. Sjer þætti ósæmilegt að fella frum- 
varpið frá 2. umræðu.

Forseti ætlaði þá að láta ganga til at- 
kvæða, en þá stóð upp:

ilagnús Stephensen og kvaðst hafa búizt 
við, að forseti ljeti það ekki viðgangast, að 
nokkrum þingmanni hjeldist uppi í sama 
málinu að gjöra þinginu og konunginum
þær getsakir, að lög samþykkt af þeim væru 
ómynd, að bera bæjarstjórninni á brýn,
að hún gjörði sjer skömm, og bera bríxlyrði 
á einstaka þingmenn.

Jón Jómson bað sjer hljóðs, til að
bera af sjer áburð.

Forseti sagði, að þetta væri enginn á- 
burður, því að orð hans hefðu verið
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rjett til færð, og bað þingmanninn að 
gæta velsæmis á þingfundum.

Jón Jómsn  kvaðst hafa gjört það eptir 
megni.

Forseti bar það síðan undir atkvæði, 
hvort œálið skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það samþykkt með 7 atkvæðum. Einn- 
ig ljet hann ganga til atkvæða um það, 
hvort nefnd skyldi setja í málinu, og var 
það samþykkt með 7 atkvæðum.

J>essir voru kosnir:
Eiríkur Kúld með 5 atkvæðum.
Stefán Eiríksson — 5 --------
og Sighvatur Árnason — 4 -------

og. málið afhent Stefáni Eiríkssyni.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 27.
fundi, 4. ágúst.

Nefndarálit, með breytingartillögum, sjá
I 2 5 4 -5 5 .

Framsögumaður (Sighvatur Árnason) 
kvað það sjást á nefndarálitinu, að nefndin 
vildi styðja málið, enda þó að henni þætti 
fyrsta kominn tími til að breyta hinum fyrri 
lögum um það efni; kæmi það einkum af 
þvá, að henni litist, að skólinn mundi betur 
ná tilgangi sinum, ef farið væri eptir þessu 
frumvarpi en hinum eldri lögum; en hvað 
launaupphæð yfirkennarans snerti, þætti 
nefndinni frumvarpið taka óþarflega djúpt í 
árinni, og setja þau óþarflega há í saman- 
burði við laun annara kennara, einkum er 
þess væri gætt, að kennarinn þyrfti eigi að 
hafa meiri menntun, en að vera góður stú- 
dent. Viðvíkjandi hinum kennaranum hefði 
nefndin stungið upp á, að færa iaun hans 
niður í 1600 krónur úr 2000, en veita hon- 
um svo leigulaust húsnæði í skólahúsinu, og 
ímyndaði hún sjer, að húsaleigan mundi nær- 
fellt svara þeim 400 kr., er launin væru færð 
niður. Hvað búfræðinginn snerti, hefði 
nefndin lagt mikla áherzlu á leigulausa á- 
búð af slíku höfuðbóli sem Möðruvöllum; þeir 
væru 100 hundruð eptir fornu mati, og þó

að þeir væru færðir niður í 74 í nýja matinu, 
þá væri eigi þar með sagt, að jörðin hefði 
neitt gengið af sjer, því að jarðamatið nýja 
hefði farið sitt í hverja áttina í hinum 
ýmsu hjeruðum, og hann hefði einmitt gætt 
að því, að þessi jörð hefði eigi sjerstaklega 
lækkað í Eyjafirði; eins og jörðin væri nú, 
fylgdu henni 7 kúgildi; leigur væ rul4fjórð- 
ungar og landskuld 500 álnir; ef nú enn 
væri litið á það, að hann ætti að kenna 
verklega búfræði, þá fengi hann þar með 
vinnumenn á jörðina, sem að minnsta kosti 
yrði honum mikill óbeinlínis hagur við bún- 
aðinn.

Benedíkt Kristjánsson kvaðst eigi ætla 
að ámæla nefndinni, þó að hún vildi velja 
nokkurs konar meðalveg að sínu áliti, og 
hlífa landssjóðnum við óþörfum útgjöldum. 
Menn hefðu sagt, að þó að byrjað væri með 
litlu, þá mætti rífka er fram liðu stundir; 
hann sæi eigi, að komið gæti til skoðunar 
önnur rífkun, en að fjölga kennslugreinum 
eða bæta við kennurum; en eptir því óskaði 
hjer enginn, heldur væri að eins talað um 
að hækka laun kennaranna; hann vildi eng- 
um lá, þó að hann vildi fá hæfa kennara 
fyrir sem minnst laun; en það hefði verið 
grundvallarregla þingsins, er það setti launa- 
lögin, að láta embættismanninn fá hin hæstu 
laun, er hann nokkurn tíma fengi í sama 
embætti, þegar hann tæki við embættinu, 
og bæta aldrei við hann síðan; þessari 
reglu hefði það fylgt fast fram síðan og 
sýnt, að launahækkanir væru alls eigi eptir 
þess höfði; vegna þess yrðu menn nú að 
gjöra sjer grein fyrir, hvort með þeim 
launum, er nefndin vildi til taka, nokkur 
kennari fengist, er hæfilegur væri. í  frum- 
varpinu væri- eigi farið fram á hærri laun, 
en yfirkennarinn við latínuskólann hefði, og 
sýndist sjer embætti hans engu vandasam- 
ara, og það væri jafnvel nær að bera hann 
saman við rektor. Menn mættu eigi vera 
of sýtingssamir, er verið væri að stofna hinn

27
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fyrsta alþýðumenntunarskóla á landinu; yflr- 
kennarinn við hann yrði eins og að ryðja 
nýja braut, og laga skólann eptir ástandi, 
bugsunarháttum, þjóðareinkunn og andlegum 
þörfum landsmanna, og væri því staða yfir- 
kennarans mjög vandasöm, einkum er þess 
væri gætt, að kennslan býr svo lengi að 
byrjuninni; það væri eigi að tala um að fá 
nema ónýtan mann, ef launin væru eigi 
hærri en nefndin vildi, og þá væri spursmál- 
ið, hvort inenn vildu he]dur ónýtan kennara 
með lágum launum, eða nýtan með háum, 
og skoðaði hann eigi huga sinn um, að 
kjósa heldur hið síðara.

Hvað breyting nefndarinnar snerti, að 
ætla öðrum kennara skólans frítt húsnæði, 
þá hefði hann fyrir sjer skýrslu frá manni 
þeim, er fyrir skólabyggingunni stæði, og 
segði hann, að annar kennarinn gæti með 
engu móti fengið húsnæði í skólahúsinu, og 
þá væri ekkert hús á Möðruvöllum til að 
vísa honum inn í, nema Ijelegur torfbær, 
og mundi hann því vera neyddur til að 
byggja sjer hús sjálfur. Nefndin gjörði af- 
armikið úr afnotum jarðarinnur fyrir bryt- 
ann; hún væri að vísu há að hundraðatali, 
og hefði tún mikið og engi gott, en aptur 
væri hún landlítil og landkostir eigi góð- 
ir ; hún gæti í hæsta lagi leigzt fyrir 400 
krónur, og ef það afgjald væri lagt við 
laun þau, er nefndin ætlaði brytanum, yrðu 
það samtals 600 kr.; en hann ímyndaði 
sjer, að búfræðingurinn mundi heldur kjósa, 
að búa á sinni eigin jörð og stofna þar 
skóla og auka og margfalda verð jarðeignar 
sinnar með jarðabótum, heldur en ganga 
að þessum kostum. Yfir höfuð að tala 
þætti sjer sjálfsagt, eptir því sem öll atvik 
lægju hjer fyrir, að greiða heldur at- 
kvæði með þeim launaupphæðum, er stæðu 
í frumvarpi neðri deildarinnar, en í áliti 
nefndarinnar.

Framsögumaður kvað þingmann ping- 
eyinga eigi hafa viljað taka hart á nefnd-

inni, og eins vildi hann nú eigi taka hart 
á honum, þó að hann væri hlynntur skól- 
anum í meira lagi, eptir sínu áliti. Yið- 
víkjandi húsnæði annars kennarans í skóla- 
húsinu, þá gæti hann eigi skilið lögin frá 
14. des. 1877 öðruvísi en svo, að til þess 
væri ætlazt, að húsið væri þannig byggt, 
að tveir kennarar gætu búið í því; ef það 
væri misskilningur sinn, sem ekki mundi 
vera, væri hann fús á að átta sig á því. 
Viðvíkjandi búfræðingnum vildi hann játa 
það, að sjálft eptirgjaldið af jörðinni yrði 
naumast hærra metið en 400 krónur, en 
sjer þætti yfir höfuð að tala of litið gjört 
úr góðum bújörðum, er talað væri um 
laun embættismanna í sveit, einkum mætti 
þó taka mikið tillit til þess hjer, þar sem
búfræðingur ætti í hlut, er hlyti að kunna
að færa sjer í nyt gæði jarðarinnar, og 
þess vegna vildi hann eigi beinlínis binda 
sig við landskuldina sjálfa í þessu tilfelli, 
heldur með fram notkunargildi slíkrar 
jarðar.

Jón Jónsson sagði, að þingmaður p ing- 
eyinga hefði sagt, að hann vildi eigi vera 
svo djarfur, að bera saman kennsluna í 
gagnfræðaskólanum við kennsluna í lærða
skólanum, en hann yrði að álíta, að þetta
væri eigi svo fráleitt, því kennslugreinirnar 
væru að miklu leyti hinar sömu sem í 
neðri bekkjunum í latínuskólanum. Hann 
kvaðst eigi hafa fyrir sjer reglugjörð lærða 
skólans, en eptir því sem hann minnti, 
væru kennslugreinirnar þar 10, en í gagn- 
fræðaskólanum væru þær 9, og væri því 
næsta líkt um. Tilgangur skólans væri 
eigi einungis að vera almúgaskóli, heldur 
líka sá, að útvega góða barnakennara 
og búnaðarskólakennara. Um búfræðina 
hefði þingmaður J>ingeyinga tekið flest það 
fram, er hann hefði ætlað að segja. Með 
tilliti til bústaðarins handa kennaranum 
hefði nefndin ekki tekið eptir því, að hjer 
væri einmitt veruleg breyting í neðri deild-



211

ar frumvarpinu frá hinum eldri lögum, og 
væri ástæða til hennar sú, að það hefði 
reynzt óhægt, að byggja skólahúsið svo, að
2 kennarar gætu haft þar bústað.

Jón Hjaltalín kvaðst fella sig vel við 
hugmyndina um stofnun gagnfræðaskóla. 
f>að væri hið eina merki til þess, að við 
eigi yrðum óvitar um landbúnað, en í hon- 
um stæðum vjer mjög langt til baka. Menn 
mættu eigi spara of mikið, svo menn 
gætu fengið duglega menn, sem gætu 
uppfyllt skyldur sínar. fað  væri meira í 
orði en á borði, þegar menn væru að tala 
um 2000 eða 1600 krónur. |>ví full dýrt 
væri nú orðið að lifa á íslandi, en eigi 
lifðu menn á loptinu einu, því til þess yrði 
að ummynda allan okkar líkama; menn 
yrðu að gjöra skólann svo út, að hann 
gæti slaðizt; og vildi hann helzt gefa at- 
kvæði frumvarpinu óbreyttu.

Benedikt Kristjánsson tók það fram, að
1. þingmanni Rangæinga hefði þótt efi
geta leikið á, að húsnæði vantaði fyrir 
annan kennarann við gagnfræðaskólann. Ef 
menn litu á lögin af 14. desbr. 1877, þar 
sem gjört væri ráð fyrir, að einungis tveir 
kennarar væru skipaðir við skólann, þá 
væri auðsætt, að húsnæði vantaði handa
einum, er hinum þriðja væri bætt við, eins 
og gjört væri í frumvarpi þessu. Hann
tók það fram, að sumum hefði þótt það
vel við eiga og stungið upp á því, að hafa 
gagnfræðakennslu hjer við lærða skólann 
í Reykjavík, en þá gagnfræðakennslu sæi 
hann enn sem komið væri einungis álengd- 
ar, því nú sem stæði væri eigi húsrúmið 
svo mikið í lærða skólanum, að það leyfði 
slíkt; ef koma ætti því í kring, þá yrði 
fyrst að stækka skólahúsið; en þess utan 
kvaö hann sjer eigi virðast það æskilegt, 
að koma gagnfræðakennslunni í svo náið 
samband við lærða skólann; það væri 
lærða skólans ætlunarverk, að veita mönn- 
um þá menntun, sem þeim væri nauðsyn-

leg undir embættisnám. Gagnfræðin þyrfti 
því að vera sjerstakur «Cursus», svo að 
hennar fræðigreinir gætu menn lært, án 
þess að læra hinar námsgreinir lærða skól- 
ans, því það væri eigi tilgangur gagn- 
fræðakennslunnar, að gjöra menn að 
embættismönnum, heldur sá, að gjöra 
menn menntaða og dugandi til hverrar 
íífsstöðu sem vera skyldi í borgaralegu fje- 
lagi. Hann sagðist vera hræddur um, að 
gagnfræðin drægi sem menn kalla dám af 
kennslunni í lærða skólanum, því þó gagn- 
frœðakennslunni yrði bætt við, þá yrði 
kennsla hinna annara námsgreina í skól- 
anum miklu meiri, og því þætti sjer hætt 
við, að hún kynni að bera hina ofurliða. 
Á þessum tveim kennslum væri mjög mik- 
ill munur, er hann nú eigi vildi eyða tíma 
til að skýra. Einungis vildi hann benda 
á, að kennslan í lærða skólanum ætti að 
vera meira a b s t r a k t ,  eða hreint vísinda- 
leg, þar sem gagnfræðin ætti að hafa stöð- 
ugt tillit til starfhliðarinnar í lífinu, og 
það væri því mjög óheppilegt, ef hún drægi 
dám af lærða skólanum, því þessu tvennu 
ætti að halda með öllu aðskildu. J>essi 
sameining væri því að sínu áliti lítt hugs- 
anleg, ef eigi með öllu óhugsanleg, því ef 
henni yrði framgengt, þá mætti ganga að 
því vísu, að gagnfræðin næði ekki þeim 
tilgangi, sem hún ætti að ná. En af því 
að sameining gagnfræðakennslunnar við 
lærða skólann sje, sem hann hafi þegar 
tekið fram, í fjarlægð, þá sje það því frem- 
ur hvöt til að styðja þennan gagnfræða- 
skóla á Möðruvöllum, nefnilega með því, að 
veita næg laun til skólans.

Árni Thorsteinson kvaðst mundu forð- 
ast að taka nokkuð af því fram aptur, sem 
þegar hefði verið tekið fram, heldur vildi 
hann bæta nokkrum athugasemdum við, er 
eigi hefði enn verið minnzt á. Hann skyldi 
hafa þakkað fyrir, ef 1. gr. í lögum 14. 
desbr. 1877 hefði mátt vera í friði, og sama
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væri og urn 5.gr.; báðar þessar greinarværu 
teknar úr binum eldri lögum. Ef þetta yrði 
að lögum, þá væri í 8. gr. ákveðið, að lög 
14. desbr. 1877 væru numin úr gildi, en í
1. gr. þessara laga stendur, að skóla skuli 
stofna á Möðruvöllum. Hann kvaðst ekki 
vilja gjöra 1. gr. í lögum 14. desbr. 1877 
ógilda, og segja í nýjum lögum, «að skóli 
skuli setturá Möðruvöllum», enda sje nú farið 
að starfa að stofnun skólans eða bygging 
bússins. Hann gjörði tvær athugasemdir við
6. og 7. gr. í>ar væri sagt, að landshöfð- 
ingi skyldi semja reglugjörð skólans, en eigi 
ráðherra íslands, og það væri að sínu áliti 
rjett. Hann kvaðst eigi vera á því máli, að 
það væri hagkvæmt að hafa búfræðing fyrir 
bryta, það gæti að vísu verið hagkvæmt, að 
það fjelli saman, en það væri eigi rjett að 
einskorða það. Ef einhverjar ástæður væru 
fyrir hendi, er gjörðu ótiltækilegt, að bú- 
fræðingurinn væri bryti, yrði að vera á frjálsu 
valdi að gjöra það, er bezt ætti við. Bú- 
fræðingurinn ætti að hafa til tekin laun, og 
mætti vel vera, að hann nyti afgjaldsins, 
en brytinn ætti að hafa Möðruvelli eða mest- 
an hluta jarðarinnar til ábúðar. J>að væri 
eigi sín meining að ákveða, að búfræðing- 
urinn skyldi vera bryti, og að hann hefði 
þau einkarjettindi til jarðarinnar, að hann 
gæti sett honum stólinn fyrir dyrnar, ef 
honum sýndist svo, í ýmsum efnum, er 
hindraði jarðarafnotin í þarfir skólans og 
þeirra, er næst honum standa.

Eiríhur Kúld kvaðst nú fáu mundu við- 
bæta við það, er sagt hefði verið. J>að væri 
hægt fyrir hinn 6. konungkjörna þingmann 
að koma fram breytingaratkvæðinu. Hann 
sagðist vilja svara 1. þingmanni J>ingeyinga 
nokkrum orðum. Hann myndi þá tímana, 
að hann hefði eigi talað svona, er um laun 
annara hefði verið að ræða, og hefði sjer því 
flogið í hug málshátturinn: «Blessuner það, 
að hann batnar núna». J>ingmaðurinn hefði 
fundið að því, að laun yfirkennarans hefðu

verið sett niður, ef menn bæru það saman 
við laun yfirkennarans bjer við lærða skólann 
þá væru þau 3000 krónur, en húsaleiga væri 
og miklu meiri hjer, þannig væru þeir em- 
bættismenn til hjer í Reykjavík, sem gyldu 
600 krónur í húsaleigu; en þess þyrfti þó 
eigi á Möðruvöllum, þar ætti kennarinn að 
fá að búa leigulaust. J>ingmanninum væri 
það þó að líkindum kunnugt, að minni kostn- 
aður væri að lifa í sveit en hjer í Reykjavík. 
Hjer væru mörg gjöld, sem eigi væru í sveit, 
og þess utan væru fátækragjöld hjer æði há 
og jafnvel hærri en í flestum sveitum. Eldi- 
viður væri hjer mjög dýr, en á Möðruvöllum 
væri ný fundinn nógur mór. J>á þætti sjer 
þingmaðurinn hafa gjört nokkuð mikið úr 
kennslunni, en að sínu áliti væri hún eigi 
meiri en svo, að góður stúdent frá lærða 
skólanum hjer í Reykjavík mundi geta tek- 
ið hana að sjer. Prestar mættu eigi fá 
kaup fyrir að jarða sveitarómaga, og þó væri 
það æði opt, að þeir hefðu eytt efnum sín- 
um sér til náms og menningar; kennslan á 
Möðruvöllum kæmist þó aldrei í samjöfnuð 
við starfa þeirra. Að 2 kennarar gætu eigi 
haft bústað í skólahúsinu kvað hann óhugs- 
andi; þá væru lögin frá 14. desember 1877 
brotin. pað væri því öldungis óþarfi fyrir 
þingmann J>ingeyinga að vísa honum í mold- 
arkofa. J>ar sem þingmanni |>ingeyinga 
hefði þótt nefndin smásmugleg að því, er 
kom til brytans, þá kvaðst hann vilja spyrja, 
hvað brytinn hefði haft á Bessastöðum og 
hvaða ástæða væri til að láta þennan hafa 
meira. {Benedikt Kristjámson: Hann kenn- 
ir búfræði). Ef það væri tilgangur skólans, 
eins og þingmaður Skagfirðinga hefði látið 
á sjer heyra, að gjöra menn að barnakenn- 
urum, þá væri sannarlcga eigi þörf á nýjum 
lögum, sem legðu prestum þá skyldu á 
herðar án nokkurrar borgunar að annast það, 
að börn læri bæði sluipt og reikning, og ef 
til vill meira. En þessu kvaðst hann verða 
að neita, tilgangur skólans væri allur annar.



'213

Stefán Eirtkison kvað meðnefndarmenn 
sína hafa fært ástæðu fyrir áliti nefndarinn- 
a r ; hún hefði að eins viljað færa niður 
töluupphæðirnar, til þess að gjöra lands- 
sjtíðnum sem minnstan kostnað, því að ef 
menn læsu fjárlögin, er nú væru til umræðu 
í neðri deildinni, sýndist sjer ætla að sax- 
•ast á limi hans Björns míns. Hann væri 
eigi svo vel kunnugur, að hann gæti sagt 
fyrir víst, hversu launin þyrftu að vera há, 
en hann ímyndaði sjer, að kennslugreinir 
þær, er teknar væru fram í frumvarpinu, 
væra ekki svo yfirgripsmiklar, að laun þau, 
er nefndin hefði stungið upp á, væru full 
sámasamleg; hitt vissi hann vel, að það 
væri alltaf viðkvæðið í slíkum tilfellum, 
þegar um skólastofnanir væri að ræða, að 
enginn þættist vilja sækja um embættið, 
nema hann fengi svo og svo margar krónur. 
Um föðurlandsástina væri eigi að tala, en 
hún kæmi eigi fram í krónunum. Hann 
ímyndaði sjer, að 2000 krónur væru full við- 
unanleg laun handa yfirkennaranum, og sízt 
hefði sjer komið til hugar, að frumvarp um 
jafnhá embættismanna laun kæmi að norð- 
an, eptir allar þær frelsis predikanir um 
hálaunaða embættismenn, sem jafnan stæðu 
í norðanblöðunum.

Ásgeir Einarsson kvað sjer þykja nefnd- 
in hafa farið ómjúkum höndum um skild- 
ingana. J>ar sem þingmaður Barðstrendinga 
hefði verið að lýsa blessun yfir þingmann 
fingeyinga fyrir bata þann, er hann hefði 
tekið, þá þætti sjer það eiga öllu betur við 
sjálfan hann, því að hann myndi vel, að 
hann hefði eigi verið svona spar á skilding- 
unum, er talað hefði verið um, að hækka 
laun embættismannanna í Reykjavík ; hann 
ímyndaði sjer víst, að einhver gullnáma væri 
fyrir norðan, svo að menn gætu lifað þar á 
vatni, eða fjöru. Hann kvaðst ætla, að húsa- 
leiga hlyti að verða eins dýr fyrir norðan, 
því að vart mundi timburhús þar kosta 
Winna en steinhús hjer, þar sem efni væri

svo ágætt við höndina. J>að hefði alveg 
dottið ofan yfir sig, er eins lærður maður 
og þingmaður Barðstrendinga hefði komið 
með það, að eigi þyrfti nema stúdent, til 
að taka að sjer yfirkennaraembættið við 
gagnfræðaskólann ; annar maður, sem hann 
treysti á við þingmanninn í því tilliti, hefði 
sagt sjer allt annað; hann gæti vel trúað 
því, að eigi þyrfti lærðari mann en stúdent 
til að bera nafnið, en í sínum augum væri 
það ekki nóg, og hann vildi heldur kjósa að 
leggja fram þær 1000 krónur, er um væri 
þráttað, og fá svo dugandismann, en halda 
hinu og fá ónytjung. £>að mætti líta á 
lækna- og prestaskólana; þeir hefðu báðir 
átt erfitt uppdráttar í fyrstu, og væru þó 
ei'gi á hverju strái slíkir menn og þar væru 
kennarar, og þær stofnanir eigi heldur eins 
ókunnugar hjer og þessi gagnfræðaskóli. 
Hvað snerti húsnæði annars kennarans í 
skólahúsinu, þá hefði hann sagt þingmann- 
inum það áður, að neðri deildin hefðineyðzt 
tií að samþykkja frumvarpið í hitt ið fyrra, 
eins og hann hefði verið búinn að hræra í 
því þá í efri deildinni, til þess að það fjelii 
eigi alveg; eptir því sem þingmaður fin g - 
eyinga segði, væri ómögulegt að hann fengi 
að búa í skólanum, og svo dygði eigi um 
það að tala, og áliti hann svo úttalað um 
hann, og brytann. f>ingmanni Skaptfellinga 
hefði þótt saxast á limina hans Björns míns, 
og predikað um að þjóna embættum af 
tómri fööurlandsást; við slíka föðurlandsást 
hefði hann varla orðið var, ekki einu sinni 
hjá bændum sjálfum. ]?að væri annars 
undarlegt, að skóli þessi, er einmitt væri 
stofnaður tií að koma upp bændunum, skyldi 
mæta mótstöðu frá þeim sjálfum. Hann 
hefði alltaf helzt viljað, að realkennsla kæm- 
ist á við latínuskólann, en nú væri hann 
orðinn offullur, svo að rúm þyrfli, en hann 
vildi þó óska, að hann dygði til að veita 
lærða skólamenntun, svo að latínukennslunni 
yrði eigi slengt saman við hina á Möðru-
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völlum. Að endingu vildi hann spyrja 
þingmann Skaptfellinga, hvort honum þætti 
það eigi fóðurlandsást, ef maður tæki að 
sjer þetta embætti fyrir 3000 kr., ef haun 
gæti fengið embætti upp á 5000.

Eirikur Kúid kvað sjer heyrast þing- 
maður Húnvetninga vera farinn að veita 
þetta embætti með 3000 krónum manni, 
sem gæti fengið 5000, það væri sannarlega 
gott og sýudi mikla föðurlandsást. Hann 
skildi með engu móti, að húsaleigan á 
Möðnivöllum væri eins dýr og hjer, meðan 
hún væri þar engin, eins og á væri kveðið 
í lögum frá 14. des. 1877, því að hann 
gengi út frá, að þau væru eigi brotin. Hann 
hefði veitt sjer hörð orð fyrir það, að segja 
að stúdent gæti tekið að sjer kennsluna; á 
þessu væri auðsjeð, að hann vissi eigi, hvað 
lesið væri í latínuskólanum, því að ef hann 
befði vitað það, þá hlyti hann að sjá, að 
þar væru kenndar allar þær vísindagreinir, 
er til ætlað væii að kenndar yrðu á Möðru- 
völlum; það dygði eigi að byggja slíka lopt- 
kastala, og vita eigi hvað maður færi með; 
þingmanninum væri engan veginn hætt við 
því, en í þessu tilfelli sýndist sjer hann þó 
hafa gjört sig sekan í því. Hann vildi 
gjarna hlynna að skólanum, en til hvers 
væri að þrátta um launabækkun, meðan 
enginn kennari væri kominn og óvíst væri 
hversu margir sæktu skólann; nógar raddir 
mundu koma upp á eptir, sem segðu, að 
nær hefði verið að verja fjenu til einhvers, 
sem komið væri á laggirnar; hann vildi taka 
undir með þingmanni Skaptfellinga, og nóg- 
ur tími væri að tala um að hækka launin, 
cr það væri reynt, að þau væru of lág. 
Annars væri eigi til neins að deila kappi 
um þetta, víð atkvæðagreiðsluna stæði öll- 
um frjálst fyrir að aðhyllast, hvort sem 
þcir vildu, álit nefndarinnar eða frum- 
varpið.

Framsögumaður kvað það eigi vera rjett, 
að bera nefndinni á brýn, að hún væri

mótfallin frumvarpinu; hún væri því þvert 
á móti meðmælt; hún hefði haldið því, sem 
mest var í varið, breytingunum á lögunum 
um kennarana og kennsluna yfir höfuð. 
Hvað lærdóm kennaranna snerti, yrði bæði 
hann og þingmaður Húnvetninga að fara 
eptir sögusögn lærðra manna, og gæti hann 
sagt hinum heiðraða þingmanni það, að 
lærður maður, og sem vel þekkti til skóla- 
kennslu, hefði sagt sjer, að ólíku væri 
saman að jafna kennslu við lærða skólann 
og þeirri kennslu, sem um væri að ræða 
við Möðruvallaskólann, en þó að þessum 
lærðu mönnum kæmi eigi saman um, hvort 
stúdent dygði eða eigi í þessi kennaraem- 
bætti, þá ímyndaði hann sjer, að því leyti 
sem þingmaðurinn lagði áherzlu á verklega 
kunnáttu og það framkvæmdarlega við 
skólakennsluna yfir höfuð, að stúdent græddi 
lítið í þeirri kunnáttu, þó að hann sigldi 
á háskólann.

Ásgeir Einarsson sagðist vera hræddur 
um, að þingmaður Barðstrendinga hefði 
aldrei lesið allt frumvarpið, því að svo 
hefði litið út, sem hann væri eigi vel 
heima í, hverjar kennslugreinirnar væru, 
sem ætti að kenna á Möðruvöllum, þegar 
hann sagði, að þær væru allar kenndar í 
latínuskólanum. Hann hugsaði, að kennsla 
í afifræði og efnafræði væri hjer fremur
Ijett á metnm, og dráttfræði og búfræði 
væru alls eigi kenndar svo hann vissi, en 
ef hann vildi nema burt þessar greinir, þá 
kippti liann að mestu fótum undan skól- 
anum. fa ð  væri hægt fyrir hina lærðu
mennina, að fella þá bændur á þessum
þröskuldi, en hann hefði þó sjeð í skóla-
skýrslum, hvað lesið væri hjer (Magnún 
Stephensen: fingmaðurinn hefur víst ekki 
skilið «chemisk og mechanisk Fysik»). Fram- 
sögumaður hefði eigi þótzt hafa mótmælt 
frumvarpinu, en það væri hægt að slá 
fætur undan manni, án þess að mæla orð 
í móti honum, og svo færist houum við
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frumvarpið. Um lærddm kennaranna mætti 
þvæla endalaust, en hvað sem honum liði, 
vissi bæði hann og aðrir, að mest riði á, 
að vel menntaður maður fengist í byrjun, 
og vildi eigi láta því verða kennt um það 
sýtingssemi bænda, að hann fengist eigi.

Jón Jómson kvaðst sízt hafa ætlað 
þingmanni Barðstrendinga, að gjöra lítið 
úr barnauppfræðingu, þar sem hann ætti 
að sjá um hana í heilu prófastsdæmi; til 
þess að leysa hana vel af hendi þyrfti 
mikinn undirbúning, og hann teldi gagn- 
fræðaskólann mjög þarfan, ef hann útveg- 
aði nóga og góða barnakenuara; en svo 
ættu og að koma frá honum búnaðarskóla- 
kennavar.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, Ijet 
forseti ganga til atkvæða, og fjell atkvæða- 
greiðslan þannig:

1. grein frumvarpsins samþykkt með 9 
atkvæðum.

2. grein frumvarpsins samþykkt með öll- 
um atkvæðum.
Uppástunga nefndarinnar «í stað 3000 
kr.» komi «2000 kr.» felld með 8 at- 
kvæðum.
Uppástunga nefndarinnar «í stað 2000 
kr.» komi «1600 kr.» felld með 7 at- 
kvæðum.

3. grein frumvarpsins óbreytt samþykkt 
með 8 atkvæðum.

4. grein. Breytingaruppástunga nefndar- 
innar «í stað 800 kr.» komi «200 kr.» 
felld með 7 atkvæðum, og greinin 
samþykkt óbieytt með 6 atkvæðum.

5. gr. samþykkt með samhljóða atkvæð- 
um.

6. grein. Uppástunga nefndarinnar felld 
með 8 atkvæðum.
6. grein frumvarpsins samþykkt með 6 
atkvæðum.

7. grein frumvarpsins samþykkt með sam- 
hljóða atkvæðum.

8. grein samþykkt með 6 atkvæðum.

9. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða og 
málin visað til 3. umræðu með 10 atkv.

f r i ð j a  u m r æ ð a ,  í efri deild, á 29. 
fundi, 6. ágúst.

Breytingaratkvæði: I 262—63.
Forseti gat þess, að landshöfðingi hefði 

nú gefið sitt leyfi til, að breytingaratkvæðið 
við Möðruvallaskólann mætti koma til um- 
ræðu ásamt frumvarpinu sjálfu, og bar það 
að svo mæltu undir atkvæði deildarmanna; 
varð að við hafa nafnakall, sökum óljósrar 
atkvæðagreiðslu, og sögðu:

«Já:»
Bergur Thorberg,
Eirikur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

«Nei:»
Jón Jónsson.

Jón Jónsson kvaðst skírskota til uppá- 
stungu hins 6. konungkjörna þingmanns um, 
að málinu yrði frestað, til þess að færi gæfist 
á að hugleiða það betur, og koma, ef til vill, 
með nýjar breytingaruppástungur.

Forseti kvað frumvarp til laga um gagn- 
fræðaskóla á Möðruvöllum nú vera komið til
2. umræðu, og bað menn taka til máls.

fíenediht Krhtjánsson kvað sjer falla vel 
breytingaratkvæði uppástungumanns við 1. 
gr., og í sambandi við það einnig við 8. 
gr., og svo við fyrirsögnina, en að eins af 
því, að þessar breytingar væru eingöngu form- 
legs eðlis, en snertu eigi efni frumvarpsins, 
sömuleiðis væri sjálfsagt í sambandi við hitt, 
að fallast á að breyta greinatölunni; hin 
eina efnisbreyting, er stungið væri upp á, 
væri við 4. gr., að fast ákveða eigi með lög-
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uti), að búfræðiskennarinn væri bryti skólans 
um leið ; þetta þætti sjer mjög ískyggilegt; 
sjer þætti eðlilegt, að kennarinn í búfræði 
ætti meðal annars að bafa þann kost, að 
vera fær um að vera bryti skólans og treysta 
sjer til þess, og sjer þætti það stór galli á 
honum, ef hann vildi vera búlaus. Almenn 
reynsla væri fyrir því, að mestu búslóðar 
töluðu jafnvel skynsamlegar en beztu bænd- 
ur um búskap, en það væri að eins sem 
hvellandi bjalla; sú kunnátta, er ekki lýsti 
sjer neitt í framkvæmdum, væri alveg fjar- 
stæð sannri búfræðislegri þekkingu, því að 
búfræðin væri eingöngu fyrir lífið, og hefði 
eigi, eins og aðrar vísindagreinir, fólgið í 
sjálfri sjer neitt sjerstakt ágæti, nema að því 
leyti sem hún kæmi að notuin í því. Menn 
gerðu nú að vísu ráð fyrir því, að umboðs- 
stjórnin veitti búfræðiskennaranum helzt á- 
búð á jörðunni og þar með brytaembættið, 
en ef hann nú vildi eigi taka það að sjer, 
þá yrði hún að veita það einhverjum öðrum 
manni, er til þess byðist, og þannig gæti 
þá skólinn fengið þann mann fyrir bryta, er 
skoðaði sinn hag alveg óviðkomandi skólans 
hag, og gerði bæði lærisveinum og kennur- 
um lífið full dýrt; hann ætlaðist enn fremur 
til, að búfræðiskennslan færi eigi fram ein- 
göngu eptir bókum, heldur væru lærisveinar 
einnig látnir starfa að ýmsum jarðabóturn; 
ef nú annar maður væri bryti, en búfræðis- 
kennarinn, þá gæti bann bannað alla slíka 
vinnu á jörð sinni, en þó að hann gerði 
það eigi, og kennarinn Ijeti lærisveina starfa 
að jarðabótum, þá gæti orðið úr því nokkur 
ósanngirni; brytinn hefði nefnilega tekið 
jörðina með föstum leigumála, og yrðu því 
jarðabæturnar honum einum í hag, án þess 
að hann þyrfti nokkuð að vinna að þeim 
sjálfur; það kallar maður að taka hlut á 
þurru landi; sanngjarnara væri, að sá nyti 
góðs af jarðabótunum, er þær ynni um leið 
og hann bætti jörðina fyrir landssjóðinn, og 
það yrði, ef kennarinn hefði ábúðina. Enn 
fremur mundi það hvetja hann til að bæta 
jörðina sem mest, ef hann ætti sjálfur að 
njóta bótanna. Hann ímyndaði sjer og, að

skólasveinar fátækir mundu opt helzt kjósa, 
að vera allt sumarið kyrrir, hæði til aðlæra 
verklega búfræði og vinna af sjer kostnað 
þann, er leiddi af veturvist þeirra; þá þættu 
sjer öll líkindi til, að kennarinn byði þeim 
betri kosti, en bryti, er áliti skólans hag 
eigi koma sjer við. Hann vonaðist því til, 
að deildarmenn yrðu sjer samdóma í því, að 
hafna þessari breytingu; en þá þætti sjer 
mikið vafamál, hvort hinar breytingarnar 
væru svo mikilsverðar, að kostandi væri tíma 
til að samþykkja þær, með því málið þyrfti 
þá að rekast aptur í neðri deild; hið eina, er 
kynni að mæla með að svo væri grjört, væri 
það, að frumvarpið fengi þá heldur staðfest- 
ing konungs, en með því að mörg frum- 
vörp, er eigi hefðu verið betur úr garðigjörð 
að formi til, hefðu þó fengið staðfesting, þá 
ætlaði hann eigi að láta þessa ástæðu ráða 
við sig, heldur greiða atkyæði móti öllum 
breytingaratkvæðunum.

Jón Jówson sagði, að forseti hefði eigi 
viljað bera undir atkvæði þá tillögu, að mál- 
inu væri frestað, og með því að hann hefði 
vald til þess að breyta þeirri venju, er höfð 
hefði verið áður í öðrum málum, ef hann 
vildi, þá ætlaði hann að sleppa kröfu sinni, 
en að eins að leyfa sjer að mæla í móti for- 
seta. Hvað snerti breytingaruppástungurnar, 
þá væru uppástungumennirnir fjórir, og hann 
þekkti svo mikið til atkvæðagreiðslu hjer í 
deildinni, að þeim mundi veita hægt, að fá 
tvo menn með sjer, þess vegna mundi það 
eingöngu verða til málalenginga að tala móti 
þeim, en hann vildi þó reyna það í því 
trausti, að þeir uppástungumenn, er í sann- 
leika væru skólanum hlynntir og laga vildu 
misfellur á hinum eldri lögunum, kæmust 
að þeirri niðurstöðu, að breytingar þeirra gætu 
lítið eða ekkert gagn gjört, en aptur gjört 
mikinn skaða með því að koina því til leið- 
ar, að málið yrði drepið, og væri því hentast 
að taka þær aptur allar saman. í  breyting- 
aratkvæðinu við 4. gr. sýndist sjer ósam- 
kvæmni, þar sem talað væri um, að 
búfræðingurinn ætti að hafa afgjaldið af 
jörðunni, en engin byggingarráð; hvaða af-
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gjald væri það, og hvernig yrði það ákveðið? 
Hann skildi eigi hvernig búfræðiskennsla 
ætti að fara fram, án þess að búfræðingur- 
inn hefði jörð til umráða til að framkvæma 
á jarðabætur, en hvar ætti hann að hafa þá 
jörð, ef hann byggi eigi á Möðruvöllum? 
Hin eldri Iög væri búið að tæta svo í sundur, 
að eigi væri eptir nema oin grein í þeim, 
og því þætti sjer rjettast að láta hana fara 
líka, eins og neðri deildin hefði gjört, til 
þess að lögin um skólann yrðu í einu lagi. Að 
öðru leyti aðhylltist hann það, er þingmaður 
fingeyinga hefði tekið fram móti breyting- 
unum.

Á m i  Thorsteinson kvaðst vera skólanum 
hlynntur, og fyrir þá sök hefði hann og 
komið með breytingaruppAstungur þessar. 
Hann vonaði, að skólinn yrði Norðurlandi til 
verulegs gagns, ogað þeir styrktu hann með 
því að senda til hans marga lærisveina. f>að 
væri óhagfellt, að búfræðingur *væri bryti og 
hefði umráð yfir allri jörðinni, en þar fyrir 
hefði það eigi verið ætlun þeirra, er með honum 
ættu breytingaratkvæðið, að vilja varna því, 
að búfræðingur gæti verið bryti, ef svo stæði 
á; en til þess að jörðin yrði skólanum að sem 
mestum notum, ætti ekki að leggja jörðina 
undir brytann, heldur ætti stjórnin að hafa 
yfirráð yfir henni ogvera heimilt að ráðstafa 
henni til sem mestra hagsmuna fyrir alla, er 
hlut ættu að máli. pingmaður þingeyinga 
hefði álitið, að búfræðingur skyldi vera bryti, 
og ef hann gæti eigi verið það, þá eigi taka 
hann. |>etta væri ef til vill æskilegt, en ef 
svo færi, að það væri ótiltækilegt, væri girt 
fyrir önnur úrræði með ákvörðun frumvarps- 
ins. pingmaður Skagfirðinga hefði ráðið 
frá að auka prentunarkostnað með löngum 
umræðum, en fyrir sitt leyti kvaðst hann 
hafa grætt á þeim, þar eð hann hefði og 
haldið, að velvild hans til frumvarpsins væri 
eigi sönn, og skörað á hann, að breytingar- 
uppástungurnar væru teknar aptur; hann 
skoðaði þetta sem gengið væri nokkuð nærri 
skoðun manna, því breytingarnar væru eins 
góðar og meiningar hinna. J>ingmaður 
fingeyinga hefði eigi getað íallizt á breyt-

ingarnar, af því þær væru að eins formlegar. * 
Hann kvaðst álíta það verulegt atriði að 
nema eigi úr lögum ákvarðanir, er gefnar 
væru fyrir 2 árum, og taka upp sumar á- 
kvarðanirhar úr þeim og setja í hin nýju 
lög; hvað þingmann Skagfirðinga snerti, þá 
hefði hann víst aldrei tindað hrífu; þar 
skildu menn eptir þá tindana sem brúkan- 
legir væru. Hið sama væri með þau lög, er 
nú ætti að af nema. Hann vildi einnig, að
4. gr. væri borin upp til atkvæða í tvennu 
eða þrennu lagi, og ímyndaði sjer, að allir 
væru samdóma um það.

Benediht Kristjámson kvaðst eigi ætla að 
tala margt um málið sjá lft; hann vildi biðja 
hinn 6. konungkjörna þingmann velvirðing- 
ar á því, þó hann bæði hann að leggja eigi 
það í orð sín, er eigi hefði í þeim legið; það 
hefði alls ekki verið meiningin, að breyting- 
aruppástungurnar væru framkomnar af ill- 
vilja við skólann, hann hefði að eins viljað 
taka fram, hverjar afleiðingar breytingarnar 
gætu haft. Hann vildi geta þess til hugn- 
unar 2. þingmanni Skagfirðinga, er hann 
ekki vildi hafa óskilið mál með, að hann 
kynni betur að tinda hrífu en hann og 
hinn 6. konungkjörni þingmaður, og verða 
að vera á því, að ef allir tindarnir væru 
brotnir, nema einn, væru menn vanir einn- 
ig að taka hann líka úr, enda mundi hann 
vera orðinn slitinn og lágur, svo hann ætti 
ekki að ráða hæð hinna nýju. Samlíkingin 
ætti ekki við.

Jón Jómson sagði, að það væri langt 
frá sjer að drótta að hinum háttvirta 6. 
konungkjörna þingmanni, að hann eigi væri 
skólanum velviljaður. Viðvíkjandi bú- 
fræðingnum vildi hann benda á, að aðrir 
kennendur skólans mundu ekki eiga verra 
með að fá kýrgras hjá honum en hjá yfir- 
stjórn skólans, og hvað það snerti, að bú- 
fræðingur gæti veiið óliðlegur bryti, þá vildi 
liann benda á, að það væri varla verra eða 
óhentugra að sameina brytastörfin við búfræð- 
ingsembættið, en það, sem gert hefði verið .

28
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nýlega við hinn lærða skóla, þar sem um- 
sjónarmennskan hefði verið sameinuð kennara- 
embætti.

Árni Thorsteinson sagði, að hinn veru- 
legi munur milli hans og hinna tveggja 
þingmanna væri sá, að þeir hjeldu, að allt færi 
vel, ef búfræðingur, sem um leið væri bryti, 
hefði jörðina, en hann, ef umráðin væru 
lögð undir stjórnina, og jörðin svo gæti 
komið að gagni hverjum þeim, er hlut ætti 
að máli. Hvað snerti þingmann Skagfirð- 
inga, þá tæki hann það ljett, er hann fyrir 
sitt leyti áliti öiðugt, hann áliti það hægt, 
að gjöra samkomulag við brytann, en það 
mundi þó ef til vill reynast örðugt. Hvað 
breytingar hans snerti.þá væru það einmitt hin- 
ar gömlugreinir laganna, er hann og meðupp- 
ástungumenn hans vildu láta standa eptir. 
J>ar sem þingmaður fingeyinga hefði snúið 
á sig með þessa tvo hrífutinda, sem eptir 
væru úr lögum 14. desbr. 1877, yrði liann 
að svara því, að þeir væru alveg nýir og ó- 
brúkaðir.

Síðan var gengið til atkvæða um breyt- 
ingaratkvæðin:

1. að 1. gr. falli burt, samþ. með 7 atkv.
2. að 2. gr. verði 1. gr. og 3. gr. 2. gr„ 

samþykkt án atkvæða.
3. að í staðinn fyrir; «í skóla þessum» 

komi: «gagnfræðaskólanum á Möðruvöll- 
um», samþykkt með 10 atkvæðum.

4. breyting á 4. gr. J>essum tölul. var 
skipt í þrennt;
a, «við skólann — Möðruvöllum» sam- 

þykkt með 6 atkvæðum.
b, «landsstjórnin — jörðunni».
Hjer var við haft nafnakall, og sögðu:

«J á :»
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson,
Jón Hjaltalín,
Stefán Eiríksson.

«Nei:»
Magnús Stophensen,

Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

Jón Jónsson greiddi eigi atkvæði, var svo
b, fallið með 5 atkvæðum móti 5.
c, oafgjald — hans» samþykkt með 7 

atkvæðum.
5. að 5. gr. verði 4. gr., 6. gr. 5. gr., 7. gr.

6. gr., samþykkt án atkvæða.
6. að 8. gr. falli burt, samþ. með 10 atkv.
7. breyting á fyrirsögn frv. samþykkt með 

10 atkv.
Frumvarpið með þessutn breytingum 
samþykkt í einu hljóði, og síðan endur- 
sent neðri deild.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 36. 
fundi, 11. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 288.

Flutningsmnður (Arnljótur Ohtfsson^: 
Frumvarp þetta er nú komið frá efri deild 
þingsins töluvert breytt frá því, sem neðri 
deildin samþykkti það. Sumar breyting- 
arnar gjöra nú hvorki til nje frá, en í
3. gr. kemur efnisbreyting. Neðri deildin
ákvað, að búfræðingur sá, sem kenna á 
við skólann, skuli fá jörðina Möðruvelli til 
leigulausrar ábúðar og hann skyldi jafn- 
framt vera bryti skólans. |>essum atriðum 
báðum er nú sleppt úr frumvarpinu. J>ess- 
ar breytingar get jeg með engu móti fall- 
izt á. Sá kennari, sem kenna skal verk- 
lega búfiæði við skólann, þarf nauðsynlega 
að hafa búsýslu og jörð til afnota, annars 
skil jeg ekki, hvernig hans verklega bú- 
fræðiskennsla getur orðið verkleg eða til 
nota. Hann þarf að ráða yfir áburði, til 
þess að geta sýnt verklega, hvernig með 
hann skal fara; hann þarf að hafa skepn- 
ur, til þess að geta sýnt meðferð á þeim; 
hann þarf að kenna meðferð á fræi og 
alls konar útsáði, hversu djúpt skuli sá, 
hvort haustsæði geti komið að notum. í  
einu orði sagt, hann þarf að kenna allan
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búskap; hann þarf að reyna og prófa er- 
lenda búfræði í íslenzkri jörð og veðurlagi. 
Til alls þessa þarf hann búsurnráð og jörð. 
Sem bryti — og skólinn þarf nauðsynlega 
bryta — sem bryti þarf hann lika bú og 
bújörð að hafa. Hver skyldi vera bryti, ef 
ekki búfræðingurinnn sjálfur? hvar nema við 
skólann getur brytinn verið? pessi úrfellir 
úr frumvarpi neðri deildarinnar, sem efri 
deildin hefur pjört, er mjer alveg óskiljan- 
legur. í>ó skal jeg samt sem áður heldur 
hætta á að samþykkja lögin svo sköpuð, en 
eiga hitt á hættu, að þau gangi ekki fram. 
Bótin sú er i rnáli, og á það treysti jeg, að 
hið umboðslega vald eða yfirstjórn skólans 
muni óðar koma þeim ákvörðunum á, sem 
úr hafa verið felldar, þegar skólinn er sett- 
ur, því umboðsvaldið getur slegið upp og 
veitt búfræðsluembættið með þeim skildaga, 
að búfræðingurinn takist jafnframt á hendur 
að vera bryti skólans, og fái jörðina til um- 
ráða. Slík ráðstöfun með búnað búfræð- 
ingsins er alveg sjálfsögð og ómissandi við 
þennan skóla, sem er í sveit, og að öðrum kosti 
verður búkennslan ónýt eða eintómt bóka- 
gutl til einskis.

f>á var gengið til atkvæða, og var frum- 
varpið samþykkt með 19 atkvæðum, og kvað 
forseti málið verða sent landshöfðingja sem 
lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXI. SVEITARSTJÓRN.

Frumvarp til laga um breyting á tilskip- 
un um sveitarstjórn á íslandi 4. maí 1872 
19., 28., og 29. gr. Frá Sighvati Árnasyni, Ste- 
fáni Eiríkssyni og Ásgeiri Einarssyni. Sjá 190.

F y r s t a u m r æ ð a  í öfri deild, á 12. 
fundi, 15. júlí.

Flutningnmaður (Sighvatur Árnmon) 
kvaðst eigi vilja fara langt út í málið; það 
væri bæði vandasamt og nauðsyn á að íhuga 
það. Hann legði það því til, að kosin væri
3 manna nefnd og umræðunni frestað.

Forseti ljet ganga til atkvæða um tillögu

þessa, og var hún samþykkt með 7 atkvæð- 
um. f>essir hlutu kosning.

Sighvatur Árnason með 9 atkvæðum.
Bergur Thorberg — 4 ----------
Benedikt Kristjánssou — 4 ----------

Málið var afhent þingmanni Rangæinga.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 17. fundi, 21. júlí.

Nefndarálit, með breytingartillögum, sjá 
I 1 4 6 -4 8 .

Framsögitmaður (Rergur Thorberg) gat 
þess, að í frumvarpinu væri prentvilla 1.—10. 
október í stað 1.—20. Kvaðst hann fátt 
hafa að athuga við álit nefndarinnar; deild- 
in hefði með því að setja nefnd í málinu, 
sýnt, að hún vildi láta sinna frumvarpinu, 
og það hefði nefndin viljað líka, og hefði 
hún fallizt á frumvarpið, án þess að breyta 
aðalatriðum þess; þær breytingar, er hún 
hefði gjört, snertu að eins formið; henni 
hefði þótt fara betur, að taka upp í frum- 
varpið einnig þær ákvarðanir þessara greina 
í sveitarstjórnarlögunum, er ætlazt var til 
að yrðu óbreyttar, en nema þær síðan úr 
gildi í heild sinni, en eigi að eins einstaka 
parta þeirra.

Jón Jónsson kvaðst kunna nefndinni 
þakkir fyrir starfa sinn; hann væri vel á- 
nægður með þær breytingar, er hún hefði 
gjört, en sjer þætti þær að eins eigi nógu 
margar; hann hefði heldur óskað, að hún 
hefði stigið feti lengra, og fært líka eindaga 
sveitargjalds, því að sjer þætti hann óhent- 
ugur, bændur mundu eiga hægra með, að 
borga gjald sitt þegar kæmi fram á vor, 
heldur en um miðjan vetur; hann vildi því 
áskilja sjer rjett til að gjöra breytingarat- 
kvæði við einstök atriði, en eigi fara lengra 
út í það að sinni. Eitt atriði væri, sem 
hann vissi eigi, hvort hann hefði skilið rjett, 
nefnilega það, hvort niðurjöfnunin ætti, að 
ætlun nefndarinnar, að fara fram eptir tí- 
undarframtalinu, eða eptir tilliti til tekna 
gjaldþegnsins næsta ár á undan.

Renedikt Krútjámson kvað sjer þykja 
þessi ræða hafa farið of langt út í einstök

28*
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atriði. Eptir orðum þingmanns Skagfirðinga 
að dæma væri honum eigi full Ijóst uœ út- 
svörin, og sveitamál yfir höfuð. Hann vildi 
þá fræða hann á því, að niðurjöfnun sú, er 
gjörð væri þremur vikum fyrir reikningsár, 
væri fyrir komandi ár. Nefndin hefði fiutt 
niðurjöfnunina til haustsins, en hún væri 
fyrir hið yfirstandandi fardagaár; reiknings- 
árinu vildi nefndin eigi breyta. Málið væri 
í sjálfu sjer óbrotið, og nefndin hefði gjört 
við það litlar breytingar, því að það væri 
ekkert áhlaupaverk, ef breyta skyldi öllum 
sveitarstjórnarlögunum, enda virtist engin 
þörf á því, þar sem þau yfir höfuð að tala 
væru vinsæl og góð, og engar umkvartanir 
komnar um þau.

Stefán Eiríksson kvað sjer líka vel til- 
lögur nefndarinnar. f>að hefði áður verið 
sínar tillögur, er þetta frumvarp var samið, 
að til taka tímann til niðurjöfnunarinnar frá
1.—20. október; sjer þætti því að eins spilla 
að breyta nokkru í nefndarálitinu, því 
þar væri allt það tekið fram, er þyrfti, til 
þess að niðurjöfnunin færi fram á fardaga- 
árinu, en ekki 3 vikum fyrir reikningsárið.

Ján Pjetursson kvað sjer þykja nefndar- 
álitið gott, en að eins nokkru yfirgripsmeira, 
en frumvarp það, er var fengið nefndinni í 
hendur, og sýndist honum það koma fram 
sem nýtt frumvarp, en með því að þetta 
væri fyrsta umræða, mundi það geta fengið 
framgang þó að svo væri.

Framsögumaður kvað frumvarp nefnd- 
arinnar vera miðað við hinar einstöku grein- 
ar hins frumvarpsins, og sýndist sjer við- 
aukar og breytingar nefndarinnar geta 
komið fram sem eðlilegar breytingaruppá- 
stungur við það, svo að hægt væri að bera þær 
undir atkvæði. pingmaður þingeyinga hefði 
svarað flestu í ræðu þingmanns Skagfirðinga. 
Nefndin hefði álitið, að hún ætti eigi að 
gjöra meiri breytingar við sveitarstjórnar- 
lögin, en farið væri fram á í frumvarpinu, 
því að svo miklu leyti sem sjer væri kunn- 
ugt, væru þau vinsæl, og hann hefði að eins 
heyrt fundið að þessum tveimur greinum, 
er nú væri talað um að breyta. Eptirj

nefndarálitinu sýndist sjer enginn vafi geta 
verið á því, að niðurjöfnunin, er gjör væri 
á haustin, gilti fyrir hið þá yfirstandandi 
ár, og væri byggð á efnahag manna á því 
ári, sem þá væri orðinn kunnugri en íbyrjun 
reikningsársins, einkum þeirra manna, er 
nýkomnir væru í sveitina. pað væri haft 
á móti því, að takmarkið milli niðurjöfnunar 
og eindaga væri of þröngt, en sjer þætti þó 
líklegt, að hreppsnefndin gæti verið búin á 
þeim tíma að leggja úrskurð á kærur manna, 
er kynnu að koma fram, en þó að sýslu- 
nefnd væri eigi búin að því, gerði það ekki 
til, þar sem kærandi hlyti að greiða útsvar 
sitt eins fyrir það.

Jón Jnnsson kvað sjer eigi vera ljóst, 
hvort nefndin hefði haft fyrir augum, hverj- 
ir skattskyldir væru, hvort þeir einir, sem 
hefðu bú og teldu fram til tíundar, eða allir 
án tillits til búskapar og tíundar. Að gjöra 
niðurjöfnunina fyrir yfirstandandi fardagaár 
á haustin, þætti sjer eigi vel til fallið, því 
að hreppsnefndin gæti þá að eins haft fyrir 
augum tekjur mannsins á þeim hluta ársins, 
er liðinn væri, en vissi eigi um þann hlut- 
ann, er eptir væri, en hún þyrfti að hafa 
tillit til tekna mannsins árið um kring.

Framsögumaður kvað sjer finnast þing- 
maður Skagfirðinga skoða sveitarútsvarið 
eins og tekjuskatt; en'það væri ekki rjett, 
því það ætti að miðast við efni manna og 
ástæður, en eigi tekjur eingöngu. Erfitt 
væri að fylgja fastri reglu í þessu efni, og 
hefði því nefndin enga breyting gjört um 
aukaútsvör. Nefndin hefði sett í staðinn 
fyrir, «þá er lögheimili eiga í hreppnum», 
ualla hreppsbúa», og meinti með því alla 
þá, er eiga að greiða útsvör, hvort sem það 
eru bændur eða aðrir, svo sem lausamenn, 
eða jafnvel vinnumenn, ef þeir hefðu eitt- 
hvað meira en vinnu sína, t. a. m. sjávar- 
útveg eða skepnur.

Eiríkur Kúld sagðist vera vel ánægður 
með nefndarálitið, en þar sem framsögumað- 
ur hefði viljað láta leiðrjetta prentvilluna
1.—10. í stað 1.—20., þá kynni hann ein- 
m itt betur við að láta prentvilluna standa,
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þó tnundi hann eigi gjöra það að kappsmáli, 
en áskilja sjer rjett til að koma fram með 
bieytingaratkvæði, ef sjrr svo sýndist; það 
vaiii sjálfsagt, að niðuijöfnunin byggðist á 
efnahag manna um það leyti, að hún væri 
gjör, en í sjóplássunum yrði þó að hafa 
tillit til væntanlegra hluta; ef niðurjöfnun 
færi eigi fram, fyr en um 20. október, yrði 
erfiðara, að vera búinn að koma fram kær- 
um sínum og fá úrskurð nefndarinnar á 
þeim fyrir gjalddaga.

fíergur Thorberg kvað nefndina hafa haft 
í huga, að velja sama tímabil og til væri 
tekið fyrir hreppskilaþing, og hreppsnefudin 
mundi þá vera orðin kunnugri vanhöldum á 
fje manna, annars gætu menn haft um það 
ýmsar skoðanir

— Málinu var því næst vísað til 2. um- 
ræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

Breytingartillögur: I 148. 181. 184. 
Atkvæðaskrá: 1 207—208.
Framsögumaður (fí. Thorberg) sagði, að 

tillaga nefndarinnnr hefði fengið svo góðan 
róm hjá deildinni, að hann fyndi nú eigi 
ástæðu til að mæla meir með frumvarpi 
þessu, en þegar væri búið að gjöra. Hvað 
breytingaruppástungurnar snerti, þá væru 
þær fáar og ekki mikils verðar. Breyting- 
aruppástunga hins 3. konungkjörna þing- 
manns, »áhreppsbúa« í staðinn fyrir »áalla 
hreppsbúa«, væri saklaus, en að sínu áliti 
þýðingarlaus orðabreyting, en ekki efnis- 
breyting; gæti hún, ef til vildi, orðið til 
skilningsauka, og þætti honum því eigi ó- 
trúlegt, að meðnefndarmenn hans mundu 
fallast á hana.

Frá 2. þingmanni Skagfirðinga hefðu 
komið 3 breytingaratkvæði; hið 1. væri við 
fýrirsögnina; sú breyting væri í sjálfri sjer 
ekki röng, en þó eigi rjettari en nefndar- 
álitið, heldur ónákvæmari, þar eð hún benti 
ekki á, hvaða greinnm breytt væri. 2. breyt- 
ingin væri þannig vaxin, að hann fengi ekki 
sjeð annað, en að hún væri annaðhvort

samin í gamni, sem hann gæti þó eigi 
skilið, eða af þekkingarskorti á íslenzku 
máli; hann ætlaði, að hver sá maður, sem 
skildi málið, mundi sjá, að »ekki hrökkva« 
væri eins gott mál eins og »hrökkva ekki«, 
eptir sínu áliti væri orðaskipun nefndarinn- 
ar viðkunnanlegri en hin. Hvað 3. breyt- 
ing þingmannsins snerti, þá sýndist sjer 
hún óþörf og fremur gjöra frumvarpið óljós- 
ara en skýra það.

Sighvatur Árnason sagði, að það væri 
rjett, sem varaforsetí hefði tekið fram, að 
málið hefði fengið góðan róm hjá deildinni, 
en hann vildi taka það fram frumvarpinu 
til styrkingar, að megn óánægja væri yfir 
19. gr. sveitarstjórnarlaganna um það, að 
niðurjöfnunin skuli fram fara þrem vikum 
fyrir fardaga; bæði væru fjárhöld manna þá 
eigi nægiléga kunnug, og slátturinn, sem 
væri aðalbjargræðistíminn í sveitum, reynd- 
ist sumum opt fyrir ýms tilfelli næsta
stopull, en aptur öðrum gengi heyskapur- 
inn vel, og hefði því eigi sjaldan við borið, 
að niðurjöfnunin hefði verið dregin fram á 
haust, og stundum hefði henni verið brevtt 
á haustin; slíkt ætti illa við og væri eigi 
rjett; það væri mjög leitt að hafa þau lög, 
er menn neyddust til að fara kringum. 
Enn fremur væri eitt atriði, sem hann vilai 
taka fram, þar eð sjer hefði eigi hugkvæmzt 
það, meðan hann sat í nefndinni. fað
kæmu ýms mál fyrir sýslunefndina, sem
þyldu uppihald til næsta fundar, en sem 
hún sæti yfir í 1—3 daga. Til að starfa að 
slíkum málum ætti sýslunefnd að velja 
menn úr sínum fiokki, til að undirbúa þau 
undir næsta fund, og hafa heimild til að
greiöa þeim mönnum þóknun fyrir það, og 
gæti slíkt orðið í hag fyrir sýsluíjóðinn, því 
sýslunefndarmennirnir, sem til þessa væru 
valdir, gætu eins gjört þetta heima hjá sjer 
á einum degi, eins og sýslunefndin öll á 
einum degi, en væri ólíku saman að jafna 
með kostnaðinn, og vildi hann bera sig 
saman við samnefndarmenn sína um þetta 
atriði, áður en málið kæmi til 3. umræðu.

Hvað breyting 2. þingmanns Skagfirð-
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inga snerti í 3. línu í 1. gr., þá fjelli sjer 
i' sjálfu sjer vel við hana, en hún ætti hjer 
eigi viö, heldur ætti hún við fátækrareglu- 
gjörðina, og gæti hann því betur fellt sig 
við breyting hins 3. konungkjörna þing- 
manns.

Jón Jómson sagði, að varaforseti hefði 
þakkað deildinni fyrir góðan róm, er hún 
hefði gefið nefndarálitinu; hann vildi nú 
þakka varaforseta fyrir undirtektir hans und- 
ir breytingaruppástungurnar; sjer hefði eigi 
þótt málrómnr hans lýsa því, að hann mundi 
verðameðmæltur breytirigum sínum, en við ná- 
kvæmari íhugun hefði hann komizt að raun 
um, að hann í raun og veru væri sjer með- 
mæltur; hann hefði ekki fundið annað að 
breytingu sinni um fyrirsögnina, en að hún væri 
ónákvæm, en þessi ónákvæmni gæti varla komið 
til skaða úr því, að varaforseti hefði sjálfur fund- 
iðbreytinguna eins rjetta og fyrirsögn nefnd- 
arinnar, og hefði hún þann mikla kost fram 
yfir nefndaruppástunguna, að hún væri tals- 
vert styttri. Hvað aðra 'breyting sína snerti 
hefði varaforseti sagt, að «hrökkva ekki» væri 
eins gott «og ekki hrökkva»; en því hefði 
nefndin þá breytt sveitarstjórnartilskipuninni? 
Hún hefði «hrökkva ekki» og nefndin hefði 
hjer annaðhvort breytt því, sem engin ástæða 
væri til að breyta, eða verið ónákvæm, þegar 
hún skrifaði upp greinina eptir sveitarstjórn- 
artilskipuninni. f>ingmaður Rangæinga hefði 
fallizt á breytinguna, en álitið, að hún ætti 
hjer eigi við, heldur við fátækrareglugjörð- 
ina. fe tta  væri misskilningur. Reglugjörð- 
in væri löngu úr gildi gengin og sveitar- 
stjórnartilskipunin komin í staðinn. Sveit- 
argjaldið væri alveg nýtt gjald; það hvíldi 
ekki eins og aukaútsvarið að eins á bænd- 
um og iðnaðarmönnum; sveitargjaldið ætti að 
grciðast af öllum hreppsbúum, er eitthvað 
ættu til, körlum og konum, ómyndugum sem 
myndugum, vinnuhjúum sem húsbændum.

Bemdiht Krisfjánsson sagði, að orðin:
«ekki hrökkva» í staðinn fyrir «hrökkva 
ekki »> hefðu komið af gáleysi nefndarinnar, 
sem ekki hefði ætlað sjer að breyta í þessu 
orðaskipun sveitarstjórnarlaganna, og mundi

hún fús að fallast á að hitt færi betur, ef 
þingmaðurinn vildi játa, að hann i þessu 
efni hefði gjört úlfalda úr mýflugunni.

Ásgeir Einarsson sagði að nauðsynlegt 
væri, að frumvarpið væii gjört skiljanlegt 
alþýðu, en af öllu mætti of mikið gjöra. 
Hvað breyting hins 3. konungkjörna þing- 
manns snerti, þá sýndist sjer eins mega 
hártoga hana, eins og það er stæði í nefnd- 
arfrumvarpinu. Ef brúkað væri orð nefnd- 
arinnar, sýndist sjer mega bæta við “gjald- 
skylda», og yrði það þá þannig orðað, «á 
alla gjaldskylda hreppsbúa" án íillits til 
þess, hvort þeir væru vinnumenn eða ættu 
með sig sjálfir, og að þingmaður Skagfirð- 
inga hefði nógsamlega tekið það fram, að 
vinnumenn kynnu að skorast undan að greiða 
aukaútsvar, ef þeir tíunduðu ekkert, enda 
vissi hann til, að þetta hefði opt komið 
fyrir.

S i g h v a t u r  Á rnw son  kvað sjer hafa vel 
líkað skýring 2. þingmanns Skagfirðinga, og 
mundi mörgurn þykja gott að geta byggt á 
henni, og mundu menn gera það með því 
meira trausti, sem hún væri komin frá lög- 
fróðum manni!!

F r a m s ö g u m t i d u r  kvaðst álíta þá skoð- 
un 2. þingmanns Skagfirðinga um sveit- 
arstjórnarlögin, að þau breyti reglunum 
um skylduna til að greiða aukaútsvar, eigi 
rjetta; eptir sínu áliti innihjeldu sveitar- . 
stjórnarlögin enga breyting á eldri lögum 
um þetta efni, og þegar sveitarstjórnarlögin 
voru til búin og rædd á þingi, kom ekkert 
það fram, er sýndi, að breyta ætti hinum 
eldri reglum um þetta í reglugjörð 8. jan. 
1834. Hann væri samdóma þingmanni Hún- 
vetninga í því, að ef áherzla lægi á a l l a  
sveitarbúa, þá færi það of langt; þá ætti 
að leggja aukaútsvar á menn, sem engum 
dytti í hug að væru skyldir til að greiða 
það eða gætu greitt það. Eldri lögin heim- 
iluðu eigi að eins að leggja aukaútsvör á 
búandi menn, heldur einnig á vinnumenti, 
er einhverja aukaatvinnu heföu, svo sem 
hefðu sjávarútveg eða ættu tíundarbært fje; 
en gæfu enga heimild til að leggja útsvar
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á þá vinnumenn, er ekkert befðu, nemakaup 
sitt, og hin sömu takmörk hefði að hans á- 
liti útsvarsskyldan eptir sveitarstjórnarlög- 
unum, þó orðin sýndust gefa tilefni til rýmri 
þýðingar, ef ákvörðunin ekki væri sett í eðli- 
legt samband við hinn eldri rjett. Hann 
sagði, að þingmaður Húnvetninga fylgdi 
sömu stefnu og hann, en að sjer þætti við- 
bót hans óþörf. f>ingmaðnr Skagfirðinga 
hefði tekið það fram, að eigi þyrfti aðleggja 
tíund til grundvallar fyrir aukaútsvari, og 
væri það án efa rjett, að leggja mætti auka- 
útsvar ám enn,þóþeir ættu ekki tíundarbært 
fle, enda væri það opt gjört. Hann sagði, 
að meðnefndarmenn sínir hefðu tekið allt 
annað fram, sem þyrfti að koma til greina, 
svo að hann þyrfti engu þar við að bæta.

, , ó n  P je t u r s w n  sagðist vera á samamáli 
og varaforseti í því, að ekkert ætti að tala 
um það, hvernig gjaldið skyldi á leggja, 
heldur halda sjer til gildandi laga, og af 
þeirri ástæðu gæti liann eigi fallizt á þá 
breyting 2. þingmanns Skagfirðinga við 1. 
gr., er gjöra vildi sfiil á því, hvernig gjaldið 
skuli á leggja. Sjer sýndistheldur eigi með 
þurfa þennan fyrirhugaða viðauka þingmanns 
Húnvetninga, «gjaldskylda», því að auðvit- 
að væri, að gjaldið væri eigi lagt á aðra en 
þá, er gjaldskyldir eru optir lögum; lögin 
ættu eigi að áminna menn um, að Ieggja 
það ekki á þá, er eigi ættu að gjalda það. 
Ef orðinu «alla» væri bætt við, þá mætti 
skilja það um alla undantekningarlaust, og 
þá kæmi ný regla; sjer fyndist því eigi þurfa 
annað en h r e p p s b ú a ,  því það væri auð- 
vitað, að með þeim væru meintir allir þeir, 
sem eptir gildandi lögum ættu að greiöa fá- 
tækraútsvar, og mætti því sleppa þessu orði 
«alla».

J ó n  J ó m s o n  sagði, að þingmaður f>ing- 
eyinga yrði að játa, að orðabreytingar væru 
opt smásmuglegar, og kvaðst eigi hafa ætl- 
að, að svona saklaus breyting mundi vekja 
svo langar umræður. Hvað sveitargjaldið 
snerti, þá vissi hann, að varaforseti þekkti 
betur umbúning sveitarstjórnartilskipunar- 
innar og praxis en hann, og kvaðst kunna

I honum þakkir fyrir skýringar hans í því 
efni. En eptir þessum skýringum, einmitt 
af því, að það virtist vera álitið vafasamt, 
hvort jafna mætti niður sveitarútsvari á aðra 
en þá, sem teldu fram til tíundar, væri 
breytingaruppástungan nauðsynleg. Samt 
yrði hann að halda skoðun sinni um, að 
þegar væri heimild til þpss að jafna á alla 
hreppsbúa án tillits til stöðu þeirra, á bú- 
endur eins vel og á búlausa. petta væri 
sanngjarnt. Maður gæti, ef til vill, sagt, að 
margir búlausir menn hefðu ekki kosningar- 
rjett, og að ósanngjarnt væri að leggja á þá 
gjald til sveitarsjóðs, því að þeir mættuekki 
kjósa menn í hreppsnefndina, sem hefði um- 
ráð yfir sveitasjóðnum; en því jöfnuðu menn 
þá gjaldi á konur (ekkjur), sem aldrei gætu 
kosningarrjett fengið, það gætu þó ílestir 
vinnumenn og unglingar með tímanum, þeg- 
ar þeir yrðu bændur eða næðu lögaldri. 
fingm anni Kangæinga vildi hann benda á, 
að sýslunefndir hefðu þegar nú samkvæmt 
sveitarstjórnartilskipuninni það vald,er hann 
nú ætlaði að veita þeim.

Benedikt Kristiánsson kvað þingmann 
Skagfirðinga hafa barizt fyrir brey tingaratkvæði 
sínu, að útsvar væri lagt á án tillits til 
þess, hvort sá, er útsvar væri gjört, ætti 
fje til tíundar eða ekki; þetta væri venja, 
og hann vissi eigi betur, en að hæstarjett- 
ardómur væri fyrir því, að vinnumenn gyldu 
útsvar af þeirri ástæðu. að þeir ættu arðber- 
andi eigur, sem ekki teldust til tíundar. 
Hann gæti hvergi lesið það út úr sveitar- 
stjórnarlögunum, að þau breyttu reglugjörð- 
inni frá 1834, og það hefði sjer þótt merki- 
legast, að allar þær ástæður, er hann hefði 
borið fyrir sig, væru einmitt á mótihonum. 
Hann hefði kallað það ósanngjarnt, að leggja 
útsvar á þá menn, er eigi hefðu kosningar- 
rjett til hreppsnefndar, en þar til heyrðu 
bæði vinnumenn, börn og ekkjur, sem gætu 
átt auð fjár, og þó væri það tilgangur hans, 
að inniloka alla þessa í útsvarsskyldunni, því 
að hann færi fram á, að það væri lagt á 
alla, er nokkuð ættu til, að ómögum undan-
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skildum, og þætti sjer því eigi nein ástæða 
að fallast á breytingaruppástungu hans.

F o rse t i  Ijet þá ganga til atkvæða, og 
fjell atkvæðagreiðslan þannig.

1. grein.
1. Breytingaruppástunga 2. þingmanns 

Skagfirðinga felld með 7 atkvæðum.
2. Breytingarupp:í.stunga Jóns Pjeturssonar 

samþykkt með 8 atkvæðum.
3. Breytingaruppástunga 2. þingmanns 

Skagfirðinga felld með 7 atkvæðnm 
móti 2.

4. Nefndarinnar fyrsta grein með áorðn- 
' um breytingum samþykkt með öllum

atkvæðum.
5. Frumvarpsins 1. gr. þar við fallin.

2. grein.
6. Uppástunga nefndarinnar samþykkt með

9 atkvæðum.
7. Fyrri hluti 2. gr. í frumvarpinu fallinn.
8. Uppástunga nefndarinnar samþykkt með 

samhljóða atkvæðum.
9. Frumvarpsins 2. gr. síðari hluti óbreytt- 

ur samþykktur í einu hljóði.
3. grein.

10. Nefndin, að frumvarpsins 3. gr. falli 
burt, samþykkt í einu hljóði.

11. 3. grein frumvarpsins þar við fallin.
12. Breytingaruppástunga 2. þingmanns 

Skagíirðinga felld með 6 atkvæðum 
mót 2.

13. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt í einu 
hljóði.

14. Að frumvarpið þannig lagað gengi 
til 3. umræðu, samþykkt með 10 at- 
kvæðum.

f r i ö j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 22. 
fundi, 26. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 215—216.

Breytingar- og viðaukaatkvæði I 214. 
F r a m s ö g u m a ð u r  ( B e r g u r  T horberg )  sagði, 

að nefndinni hefði þótt ástæða til að koma 
fram með þá viðaukauppástungu, að sýslu- 
nefndum væri veitt heimild til að fela 
nefndarmönnum á hendur ýmsan þann

-t-

starfa, er fyrir kynni að koma milli funda, 
og til að veita þeim þóknun fyrir þennan 
starfa, því þetta gæti flýtt fyrir málunum, 
þar sem tafsamt og kostnaðarsamt yrði, ef 
sýslunefndir ættu að sitja á fundi meðan 
verið væii að framkvæma slík störf; þetta 
gæti jafnvel orðið kostnaðarsamara en að 
fela einstökum manni starfið á hendur, en 
ef sýslunefndirnar ekki gætu launað slíkt, 
starf, væru erfiðleikar á því að fela það 
einstökum nefndarmönnum á hendur.

J ó n  J ó m s o n  kvaðst vera samdóma fram- 
sögumanni um það, að sýslunefnd gæti veitt 
mönnum úr sínum flokki þóknun fyrir hin 
áminnstu störf, en þetta gætu þeir einnig 
veitt mönnum fyrir utan nefndina, og ónauð- 
synlegt væri að tiltaka nokkuð um þetta 
Qárveitingarvald, því sýslunefndin hefði þetta 
vald samkvæmt 42. gr. sveitarstjórriartil- 
skipunarinnar, er veitir heimild til að borga 
úr sýslusjóði sjerhverja þá upphæð, er 
sýslunefnd samþykkir. Nefndin hefði nú 
fallizt á það, að stytta fyrirsögnina, en 
betra hefði verið að fará nokkuð lengra en 
nefndin hefði gert, og aðhyllast að öllu leyti 
breytingaruppástungu þá, er í þessu tilliti 
kom fram við 2. umræðu.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvaðst finna á- 
stæðu til að svara þingmanni Skagfirðinga 
nokkru. Hann hefði mikið móti viðauka 
nefndarinnar, af því að hann ætlaði, að 
sýslunefndirnar mundu misbrúka hann; til 
þessa gruns þætti sjer eigi ástæða, þar sem 
reikningar hennar væru eins yfirlitnir og 
úrskurðaðir af amtsráði eptir sem áður, 
enda væri óhugsandi, að ætla mönnum, sem 
hefðu slíkt álit á sjer sem sýslunefndar- 
mennirnir, slíka misbrúkun á valdi sínu. 
J>ar sem þingmaður Skagfirðinga vildi eigi 
láta binda sig við sjálfa sýslunefiularmenn- 
ina, heldur leyfa einnig að taka menn utan 

| nefndar til ýmissa starfa, þá ætti það alls 
eigi við, að nefndin fengi utannefndar- 
mönnum þau störf í hendur, er undir hana 
heyrðu, því að ef þeirri reglu væri fylgt 

| fram, mættu sýslunefndarmenn eins senda 
j  menn í stað sinn á fundi, og væri auðsjeð
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aö slíkt mætti eigi leyfa. J>að hefði eigi 
verið rjett hjá þingmanninum, að sýslu- 
nefndir stæðu fyrir vegagjörðum; sýslunefnd- 
irnar kvæðu að eins á, hvar vinna skyldi 
vegabætur, og fælu einhverjum manni að 
standa fyrir þeim, og fengi hann laun úr 
vegabótasjóði. Breytingaruppástunga þing- 
manns Skagfirðinga, sem deildin hefði eigi 
viljað fallast á, hefði í rauninni haft við 
nokkuð að styðjast, og því hefði nefndin 
farið fram á breytingu í sömu stefnu, en 
þar eð uppástunga hennar hefði meiri kosti 
til að bera en breytingaruppástunga hans, 
þætti sjer engin vanvirða fyrir deildina að 
faliast á hana, þó að hún hefði fellt hina.

Stefán Eirílisson kvaðst vera nefndinni 
þakklátur fyrir viðaukagrein þá, er hún vill 
bæta inn í frumvarpið, því að hann áliti 
hana mikla rjettarbót, því ef að t. a. m. 14 
sýslunefndarmenn ættu að sitja á sýslufundi 
yíir hverju máli, mundi það verða miklu 
dýrra, en ef sýslunefndin fæli það 1 eða 2 
á hendur; en að fá slík störf í hendur utan- 
nefndarmönnum, þætti sjer eiga ver við- 
Hann vildi því óska, að deildin tæki vel við 
þessum viðauka nefndarinnar.

Framsögummaður (B. Thorberg) kvaðst 
vilja að eins bæta því við það, er þingmað- 
ur fingeyinga hefði svarað þingmanni Skag- 
firðinga, að sjer virtist sjálfsagt að taka 42. 
grein sveitarstjórnarlaganna í takmörkuðum 
skilningi; sýslunefndinni gæti eigi verið veitt 
heimild til að veita fje til alls, heldur að 
eins til þeirra málefna, er heyrðu undir 
hennar verkahring. En hvað snerti laun 
sýslunefndarmannanna sjálfra, þá væru þau 
beinlínis ákveðin, en laun fyrir störf milli 
funda gætu naumast heyrt inn undir þær 
ákvarðanir sveitarstjórnarlaganna, sem heim- 
iluðu sýslunefndarmönnunum borgun; og til 
þess að heimila sýslunefnd rjett til að veita 
slíka borgun, þyrfti því nýja ákvörðun, og 
væri þannig þörf á þeirri viðaukaákvörðun, 
sem nefndin hefði stungið upp á; þar á 
móti gæti sýslunefndin falið einhverjum 
utannefndarmanni ýmisleg störf á hendur 
fyrir borgun af sýslusjóði, ef hún þyrfti

einhvers þess með, er betra væri að fela 
utannefndarmanni, t. d. að semja áætlanir, 
sem útheimta sjerstaklega þekkingu, en hitt 
væri vitaskuld, að sýslunefndarmaður að 
öðru leyti ekki gæti sett utannefndarmann í 
sinn stað til að gjöra sín skylduverk.

Jón Jónsson kvað aðfinningarnar við sig 
vera byggðar á eintómum misskilningi; hann 
hefði aldrei ætlazt til þess, að sýslunefndir 
fælu utannefndarmönnum þau störf á hend- 
ur, er þær ættu sjálfar að vinna, heldur að 
eins þau, er þær þyrftu hjálpar við, ef fyrir 
þær kæmu. Framsögumaður hefði sagt, að 
það væri Ijóst, að sýslunefndir hefðu vald 
til, að leggja fje fram handa utannefndar- 
mönnum, er ynnu fyrir hana, en hvernig 
gæti þá nokkur vafi verið á því, að þær hefðu 
líka vald til að ákveða laun fyrir störf nefnd- 
armanna milli funda? |>ar sem til teknir 
væru dagpeningar nefndarmanna, þá skildi 
hann það svo, að hin minnsta upphæð, er 
nefndarmenn hefðu tilkall til, væri til tekin, 
en þeir mættu fá meira, ef þeir ynnu til 
þess, og ef svo væri, þá væri óþarfur við- 
aukinn, og sjer þætti betra að fella hann 
undan, því að hann vildi eigi setja nein 
takmörk fyrir Qárveitingarvaldi sýslunefnd- 
anna. Framsögumaður hefði eigi viljað hafa 
vald nefndanna of rúmt, til þess, að þær 
veittu eigi fje til annara mála en þeirra, er 
beinlínis heyrðu undir þeirra verkahring, en 
hann þekkti ekki neitt það málefni snert- 
andi almenning í hjeraðinu, er sýslunefndin 
gæti eigi á einhvern hátt skipt sjer af, og 
þá gæti hún einnig lagt fje til þess, en það 
væri vitaskuld, að hún hefði eigi leyfi til að 
leggja fje einstökum mönnum, nema því að 
eins, að þeir hefðu unnið eitthvað fyrir al- 
menning. Ef þingmaður fingeyinga vildi 
vera sjálfum sjer samkvæmur, hefði hann 
átt að vera með breytingaruppástungu sinni 
um að stytta fyrirsögnina, þvi að hann hefði 
verið meðaðstytta um daginn fyrirsögn sótt- 
varnarlaganna. Hin nákvæma fyrirsögnáeldri 
lögunum stæði í sjálfum lögunum, og þyrfti 
því ekki að vera í fyrirsögninni, sem æfin- 
lega ætti að vera sem stytzt.

. 29
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k i g e i r  E in a r sso n  kvað sjer þykja það 
nndarlegt, að þingmaðurinn, sem vildi hafa 
lögin sem skýrust, skyldi þó vera á móti því, 
að kveða fast á um, hvað leyfilegt væri 
hverju stjórnarvaldi; það væri eigi gott, að 
þingið mætti fieygja út fje til hvers sem 
skyldi, en verra fyrir sýslunefndirnar að hafa 
engar ákvarðanir um það; hann vildi taka 
til dæmis, að ein sýslunefnd fyrir norðan 
hefði veitt búfræðingi einum 200 kr., af því 
landshöfðingi hefði haft það í skilyrði, ef 
hann veitti jafnmikið úr landssjóði, en þó 
hefðu margir legið henni á hálsi fyrir það, 
og eigi þótt hún hafa heimild til þess. f>að 
kæmi mjög opt fyrir, að sýslunefndum væri 
nauðsynlegt, að fá einhverjum í hendur störf 
milli funda, þegar til dæmis kærur kæmu 
um sveitarúlsvör, þá væru þær opt svo yfir- 
gripsmiklar og margar, að nefndin þyrfti 
langan tíma til að fara yfir þær, og þó að 
nú ákveðið sje, að nefndin skuli leggja úr- 
skurð á þær á sama fundi, þá hefði hún má 
ske eigi samvizku til að fleygja þeim óskoð- 
uðum, og þá væri nauðsyn fyrir hana til að 
fá þær í hendur nokkrum mönnum til íhug- 
unar. f>að væri einnig ósanngjarnt, er 
uefndir ættu að semja reglur um fjallskil og 
þess konar, að þær hefðu eigi þóknun fyrir 
ferðalög sín, sem út af því kæmu. Menn 
hefðu sagt, að eigi væri tími til í þetta sinn, 
að fara að umturna öllum sveitarstjórnarlög- 
unum, og væri hann því samþykkur, annars 
mundi hann hafa drepið á fleiri breytingar.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
gengið til atkvæða um breytingar- og við- 
aukaatkvæði nefndarinnar í málinu (I 214), 
og var

1. tölul. samþykktur með 10 atkvæðum.
2. — ------án atkvæðagreiðslu.
3. — ------með 10 atkvæðum.

Síðan var frumvarpið allt með áorðnum
breytingum samþykkt í einu hljóði, og eptir 
það sent til neðri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 31. 
fundi, 6. ágúst.

Frumvarpið eins og það var sainþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I  232—33.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Mjer þykir vænt
um frumvarp þetta, af því að hingað til 
hefur verið mikill ágreiningur um, hvernig 
leggja ætti aukaútsvör á menn eptir sveit- 
arstjórnarlögunum, og kveður svo rammt að 
þessu, að til eru þeir hreppar hver hjá öðr- 
um, að sinni reglunni fylgir hver, og þar af 
leiðir, að á einstaka menn, sem flytja inn í 
þá og úr þeim, er lagt tvenn sveitarútsvör 
sama árið, en aðrir einstakir sleppa alveg 
fríir. fe t ta  er óhæfa, og til að ráða bót á 
henni, veit jeg til, að ein sýslunefnd hefur 
gjört umkvörtun. Jeg álít því nauðsynlegt 
að hreifa þessu máli, en af því að liðið er 
á þingtímann, þá vil jeg ekki ráða til, að 
nefnd sje sett í málið. E itt atriði er í frum- 
varpi þessu, sem jeg vil breyta við 2. um- 
ræðu, og hef jeg svo ekki meira við það að 
athuga í þetta sinn.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik n o n  : Jeg fyrir mitt 
leyti sje ekki þörf á breytingu við reglugjörð 
þessa; þetta frumvarp er sprottið af ein- 
hverju skilningsleysi, af því að menn geta 
eigi lagt á menn aukaútsvör, sem koma 
eptir fardaga í hreppinn, en þessi breyting 
bætir litið úr því; en úr því farið er að 
hreifa við lögum þessum, þá sýnist mjer að 
taka megi fyrir fleiri atriði, og vil jeg því 
leggja það til, að nefnd sje sett í málið.

P o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : Jeg veit, að al- 
menn umkvörtun er um þetta efni, sem 
frumvarp þetta tekur fyrir, og er hún víst 
byggð á góðum rökum, og þó það hefði má 
ske verið heppilegast, að endurskoða sveitar- 
stjórnarlögin öll í heild, þá er þetta þó mikil 
bót, en eigi held jeg, að það sje ráðlegt að 
kjósa nefnd í þetta mál, því liðið er svo á 
þingtímann, að það verður til að eyða málinu. 
Jeg álít bezt að fylgja gömlu reglunni, að 
jafna niður á haustin; hún var aldrei óvin- 
sæl, því þá sjá menn ljósast efni og ástæður 
manna, sem búskap hafa; sama er að segja 
um það, að allir hreppar geti árlega sent 
mann á sýslufund. Jeg legg því á móti, að 
nefnd sje kosin í málið.
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Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var málinu vísað til 2. umræðu með 10 at- 
kvpeðum, en fellt að setja nefnd.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 36. 
ftmdi, 11. ágúst.

Breytingartillaga I  305.
G u b m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg gjörði

breytingartillögu við frumvarp þetta, af þeirri 
orsök, að jeg veit, að miklar deilur hafa 
verið um það á Vesturlandi, hvern veg skilja 
ætti orðið »breppsbúar». Jeg fyrir mitt 
leyti skil það svo, að í því liggi allir, sem 
í hreppnum eru heimilisfastir. Háyfirvöld- 
in greinir á um þetta efni, og etu ekki 
sammála; jeg veit til þess, að landshöfð- 
inginn hefur gefið þann úrskurð, að það 
þýddi alla, sem í hreppnum eru (sam- 
anber brjef landshöfðingja í stjórnartíð. 
B. nr. 42 frá 24. apríl 1876), en amtmað- 
urinn í Suður- og Vesturamtinu er að ætlan 
minni þeirrar meiningar, að í orðinu 
»hreppsbúar» liggi ekki yfirgripsmeiri þýð- 
ing, en reglugjörðin frá 8. janúar 1834 10. 
gr. ákveður um, hverjir skuli til sveitar- 
þarfa leggja. Sakir alls þessa hef jeg kom- 
ið með breytingartillögu mína, til þess að 
deildinni gæfist kostur á að láta skoðun 
sína í ljósi' um skilning á þessu orði. Jeg 
fyrir mitt leyti álít rjett, að allir leggi til 
sveitar, sem hafa efni og ástæður til þess, 
en það sjá allir, að það er miklu betra að 
geta gengið að þeim með lögum, en að 
knjekrjúpa þeim um að gefa eitthvert lítil- 
ræði. Jeg vildi því óska, að deildin segði 
skilning sinn á þessu orði, jeg sje að efri 
deildin hefur haldið orðinu »hreppsbúa» 
óbreyttu. ]?að er kemur til niðurjöfn- 
unarinnar, þá hafa einnig um það orðið 
talsverðar deilur, hvernig leggja ætti auka- 
útsvör á menn. Sumir hafa viljað láta 
leggja á hvern þann mann, sem var 3 vik- 
um fyrir fardaga búfastur í hreppnum, en 
aptur aðrir ekki nema á þá, sem urðu bú- 
fastir í hreppnum á fardagaái-inu. Af 
þessum ágreiningi hefur það leitt, að sumir 
mpnn hafa alveg sloppið við sveitarútsvar,

hafi þeir flutzt hrepp úr hrepp, en aðrir 
fengið tvö sveitarútsvör sama árið. f>etta 
má ekki svo til ganga, og því leyfi jeg mjer 
að skora á hina héiðruðu deild að gjöra sitt 
til, að af nema þetta ágreiningsefni. Jeg 
get tilgreint sýslunefndir, sem hafa skotið 
þessu til amtsins, og til þessa ekkert svar 
fengið mjer vitanlega.

H já l m u r  V j e t u r s s o n : Breytingartillaga
þingmanns Dalamanna gjörir töluverða breyt- 
ing en undir eins skýring á frumvarpinu, 
en af því jeg áíít nauðsynlegt, að þetta at- 
riði sje skýrt tekið fram í lögunum, þáfellst 
jeg á bana, því jeg sje enga hættu búna af 
því, þó hreppsnefndin megi leggja á hvern 
mann í hreppnum. J>egar jafnframt er tekið 
fram, að það skuli gjöit eptir «efnum og 
ástæðumí, þá vona jeg, að hreppsnefndirnar 
misbrúki eigi þessa heimild fremur fyrir það, 
þó sá vafi, sem á þessu hefur verið, sje burt 
numinn. Jeg veit til þess, að menn hefur 
greint á um þetta atriði, en með þessum 
lögum hverfur sá ágreiningur. Viðvíkjandi 
niðurjöfnuninni verð jeg að álíta nauðsyn- 
legt að fresta henni fram yfir fardagana, því 
það er bæði óþarft og óþægilegt að leggja 
útsvar á þá, sem ætla burt úr hreppnum; 
það geta orðið vandræði, ef einhver fiytur 
langt í burt úr hreppnum, að þurfa að krefja 
hann um útsvar, þegar hann er burt farinn, 
og get jeg eigi sjeð neitt á móti því, að 
niðurjöfnunin dragist til hausts; en þó á- 
ætlunin sje gjörð fyrir fardaga, gjörir engan 
skaða.

H a l l d ó r  K r .  F r id r ih s s o n : J>essi breyt-
ing á sveitastjórnarlögunum er að minni 
ætlun sprottin af eintómum misskilningi. 
Áætlunina á að gjöra á vorin; ef einhver fer 
burt úr hreppnum, þá fellur áætlunin um 
útsvar hans burt, en ef annar kemur nýr, 
þá verður að gjöra ankaniðurjöfnun, en það 
hafa uppástungumenn þessarar breytingar 
ekki sett sig inn í. Mjer virðist því, að 
breytingin sje að þessu leyti óþörf. Jeg er 
eigi samdóma þingmanni Dalamanna, að það 
eigi að leggja á hvern mann í hreppnum, 
því að eptir því á þá líka að leggja á öll

29*
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vinnuhjú. Jeg álít orðið »hreppsbúar« 
auðskilið, það eru ekki aðrir en þeir, sem 
hafa einhvern gjaldstofn, sem þeir eiga að 
gjalda af, en eptir þessum lögum er bein- 
línis skipað að leggja á alla vinnumenn, en 
það hefur hingað til eigi verið regla, nema 
þeir hafl átt einhverjar sjerstakar eignir, 
svo sem jarðir eða tíundarbært lausafje."

G u ð n n m d u r  E in a r s s o n :  Hjer á þinginu
kemur þá fram sami meiningamunurinn og 
er á milli amtmannsins og landshöfðingjans 
um þetta mál, og því skora jeg á deildina 
enn að nvju, að skera úr þessum ágreiningi. 
Skýring þingmanns Reykvíkinga var svo ó- 
greinileg, að hún bætir ekki úr skák. 
Hvernig ætli þingmaðurinn eptir þessu vilji 
skilja orðin »landsbúi«, »bæjarbúin o.s. frv.? 
Hann misskildi sveitarstjórnarlögin, að mjer 
fannst, og blandaði stefnu þeirra saman við 
bæjarstjórnarlög. Jeg get ekki skilið, að 
það sje neitt rangt í því, að vinnumaður, 
sem er í hreppnum, og sem hefur rjett til 
styrks, ef hann verður þurfandi, sem hefur 
atvinnu í hreppnum, hvers barn verður fyr 
eða síðar sveitlægt í hreppnum, þegar svo 
ber undir, o. s. frv. Jeg tek það upp apt- 
ur, jeg sje ekkert ósanngjarnt í því, að 
hann, sem þannig nýtur gæða hreppsins, 
greiði til sveitarþarfa lítils háttar. |>að má 
ætla hverri sveitarstjórn þá sanngirni, að 
hún leggi hæfilegt útsvar á hvern sem vera 
skal, hvort heldur að hann á að sjer mikið 
eða lítið.

P o r lá k u r  G u ð m u n d s s o n : f»að hefur verið 
talað mikið bæði með og móti breytingar-, 
uppástungu þessari. Mjer finnst það mjög 
viðsjált, að leggja sveitargjald á vinnuhjú, 
því að hætt er við, að það mundi opt van- 
brúkað, og þó leyfilegt sje að kvarta yfir 
niðurjöfnuninni, þá er mjög örðugt fyrir vinnu- 
hjú að vera að rekast í því. Að minnsta kosti 
mundi það verða torvelt fyrir umkomulausa 
vinnukonu, að ná rjetti sínum í því efni, ef 
honum yrði hallað, eða að fá útsvar sitt 
fært niður. Eigindómur hjúa er vanalega 
ekki mikill og ekki til að taka skatt af, 
nema ef vera skyldu nokkrir vinnumenn, sem

eiga fjenað, og þá eru þeir að lögum skyldir 
að tíunda það, ef það nemur hálfu hundr- 
aði, eða ef þeir eiga peninga á vöxtum eða 
jarðarpart, og þá kemur tekjuskattur. Um 
niðurjöfnunina er óþarfi að tala; jeg held 
þingmaðurReykvíkinga hafi misskilið það at- 
riði, enda er niðurjöfnun í sveit öðru vísi 
varið en í kaupstöðum. í  Reykjavík má 
kalla niðurjöfnunarnefndina á fund með hálfs 
tíma fyrirvara, enísveit getur það kostað 2 
daga að koma hreppsnefndinni saman. Hvað 
niðurjöfnunina á vorin snertir, þá hefur hún 
vakið rnikla óánægju í sveitunnm. fað  
stendur á sama, hvort litið er á sjávar- eða 
sveitamenn að vorinu; maður veit að vísu 
um vertíðaraflann, hvað hann er að upphæð, 
en ekki hvað hann selst, sama er að segja 
um sveitabúskapinn; sumarið gefur bezt upp, 
hvern veg hann stendur, og því er hentug- 
ast, að niðurjöfnunin framfari á haustum, 
eins og áður var.

H já l m u r  P je l u r s s o n : Jeg vil þessu máli 
til skýringar og út af þeim ágreiningi, sem 
kemur fram í ræðum þingmanna, tilfæra 
eitt dæmi. Jeg þekkti eitt sinn vinnumann, 
sem hafði 10 vættir í fasteignarafgjald, en 
tíundaði ekki neitt. Hreppstjórinn spurði 
sýslumann um, hvort leggja ætti á hann auka- 
útsvar. Sýslumaður var fyrst í nokkrum vafaum 
þetta, en kvað svo nei við því. Hvað segir 
þingmaður Reykvíkinga um þetta? Honum 
finnst það máske rangt, en hvað átti hrepp- 
stjórinn að gjöra annað en að hlýða sýslu- 
manninum? fe tta  dæmi sýnir, að nauðsye- 
legt er, að lögin sjeu svo skýr, að enginn 
ágreiningur geti út af þeim risið, og að þau 
gefi sjálf sem minnst tilefni til, að þau verði 
misbrúkuð.

S te fá n  S te p h e n se n :  Jeg verð að styrkja
breytingaruppástungu þingmanns Dalamanna, 
því að í sumum hlutum landsins er svo á- 
statt, að það er nauðsynlegt að tiltaka, að 
jafna eigi niður á alla, sem hafa lögheimili 
í hreppnum. Jeg vil taka til dæmis ísa- 
fjarðarsýslu ; þar eru margir þeir, er beztu 
atvinnu hafa við veiðiskap, einkum við há- 
karlaveiðar, og eru þeir opt vinnumenn, sem
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ekki tíunda neitt lausafje, og verðar því 
ekkert, sveitarútsvar á þá lagt eptir gildandi 
lögum. f>ar eru til vinnumenn, sem fá í 
«premíu» má ske 200—300 kr., en það 
kemur ekki til framtals eptir þeim lögum, 
sem nú eru. J>essu er nauðsynlegt að breyta, 
og þarf ekki að óttast, að hreppsnefndin 
vanbrúki það, þó hún hafi leyfi til að jafna 
niður á slíka menn, eða hún fremur ofbjóði 
þeim, en öðrum búendum.

P á ll  Pálsnon , b ó n d i : Jeg skal ekki mæla 
mót þessari breytingaruppástungu, þó að jeg 
álíti hana óþarfa. í  Húnavatnssýslu hefur 
orðið «hreppsbúar» verið skilið um alla þá, 
sem lögheimili hafa í hreppnum. Annars 
álít jeg aðalfrumvarpið ekki sem bezt, því 
að það er óheppilegt, að færa niðurjöfnunina 
svo lángt fram á haustið. Ef ekki á að 
byrja niðurjöfnunina fyrr en í október, láta 
hana svo liggja í 3 vikur og taka hana þá 
til nýrrar yfirvegunar, og fara þá fyrst að 
gefa út útsvarsseðla, þá er komið fram und- 
ir nýár, þegar hreppsmenn fá að vita gjöld 
sín, og þá er úti með alla verzlun og fje 
hrakið; afieiðingin verður, að gjaldendur hafa 
ekkert til þess að gjalda með á gjalddaga. 
Jeg kynni betur við, að niðurjöfnunin hefði 
verið gerð að vorinu 3 vikum eptir reikn- 
ingsárið eða um 20. júní til 1. júlí, þá 
vita menn, hverjir verða í hreppnum og 
einnig fjárhöld m anna; en af því jeg heyri, 
að margir eru frumvarpinu meðmæltir, þá 
sje jeg ekki til neins að mæla mót því. 
f>að er leiðinlegt fyrir hreppstjórana, að 
verða að taka þetta gjald lögtaki, þegar þeir 
vita, að það er ekki af gjaldtregðu, heldur 
af getuleysi, vegna þess að öll verzlun og 
aðrir útvegir til þess að geta borgað eru 
sem ómögulegir á þeim tíma árs. Afieið- 
ingin verður, að útsvörin opt og einatt 
verða að standa innihjá gjaldanda til næsta 
vors, og fyrir þá sök getur oddviti opt ekki 
borgað á rjettum tíma, það er gjalda ber 
úr sveitarsjóði. f>etta fyrirkomulag álít jeg 
þó lakara, en það, sem nú er.

H a l ld ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Út af þeim á- 
greiningi, sem hefur verið um orðið »hrepps-

búar» vil jeg minna deildina á Skjaldakots- 
dóminn. Jegvil svara 2. þingmanni Árnes- 
inga því, að jeg hef töluvert fengizt við 
sveitarstjórn, og að munurinn í því tilliti er 
ekki ,svo mikill milli Reykjavíkur og sveitar. 
Hjer í Reykjavík er jafnað niður í október 
og nóvember, þess vegna get jeg ekki sjeð 
að það sje ótsékt, að jafna niður í sveitum 
rjett á undan reikningsárinu. Vjer í Reykja- 
vík vitum ekki í nóvember, þegar jafnað er 
niður, hvernig hagur manns muni verða í 
júní, þegar útsvariðáað greiðast; geti hann 
ekki greitt útsvarið, þá er vandinn hægur, 
því að þá fellur það niður. pað er hægra 
að sjá á vorin í sveit, hvernig hagur manns 
muni verða, en hjer í Reykjavík á haustin, 
þar sem aðalvertíðin er eptir, og allt kom- 
ið undir, hvað fiskast. fingm aður Húnvetn- 
inga hefur rjett fyrir sjer, að eptir þessu 
frumvarpi getur gjalddagi verið liðinn, þegar 
menn fá seðla sín$ og fá að vita, hvað þeir 
eiga að borga,

Pórður Pórðarson: Jeg get ekki
borið kvíðboga fyrir því, að niðurjöfnunin 
gangi of seint og greiðslan líka. fegar 
niðurjöfnunin er gjör um miðjan októbor, 
þá verða 2 V* mánuður no'gur tími; eirin 
mánuður gengur til þess að vita, hvað menn 
eiga að gjalda, og þá er nægur tími til 
greiðslunnar til nýárs, en þó kærur ú t  af 
niðurjöfnun yrðu þá ekki útkljáðar, gjörir 
ekkert til, þar enginn má skjóta sjer undan 
útsvarsgreiðslunni fyrir það, heldur fær hann 
það endurborgað síðar, ef útsvarið er sett 
niður. J>ingmaður Dalamanna hafði satt að 
mæla, að það hefur greint á, hvort leggja 
ætti á þá, sem fara burt á vorin; jeg álít 
fyrir mitt leyti, að ekki sje rjett að leggja á 
þá. Jeg er á þeirra máli, sem álíta rjett 
að jafna niður á haustin, þá vita menn 
bezt um hag manna; vil jeg því mæla 
með því.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : Jeg álít ekki
heppilegt að bera saman Reykjavik og sveit- 
ina í þessu tilliti, þvi að það er allt öðru 
máli að gegna um Reykjavík. |>ingmaður 
Dalamanna og fieiri hafa talað um þá ó-
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vissu, sem væri um það, hverjir ættu að 
greiða útsvar, og að landshöfðinginn og 
amtmaður væru hvor á sínu máli; þetta 
finnst mjer ekki neitt hættulegt, því að úr- 
skurður landshöfðingja er endalykt þessa 
máls, hvern veg sem hann fellur.

J>á var gengið til atkvæða, og var
1. 1. liður í breytingartillögu Guðmundar 

Einarssonar samþykktur með 14 atkv.
2. 2. liður í breytingartillögu Guðmundar 

Einarssonar samþ. áu atkvæðagreiðslu.
3. 1. giein frumvarpsins með áorðnum breyt-

ingum samþ. með 17 atkv.
4. 2. — frumvarpsins óbreytt samþ. með

17 atkv.
5. 3. — ------samþ. með 16 —
6. 4. — ------samþ. með 16 —
7. Fyrirsögnin samþ. án atkvæðagreiðslu.
8. Málinu vísað til 3. umræðu með 16 atkv.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 40. 
fundi, 13. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 353—54.

J>á urðu engar umræður um málið, og 
var það samþykkt með 15 atkvæðum og síð- 
an endursent efri deild.

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 44. fundi, 
19. ágúst.

F ra m n ö g u tn a ð u r  (B e r g u r  T h o rb e rg )  kvaðst 
fyrir hönd nefndarinnar geta fallizt á orða- 
breytingar þær, er neðri deildin hefði gjört 
á frumvarpinu, og vonaði hann, að deildin 
mundi nú fallast á málið eins og hún hefði 
áður gjört.

Forseti leitaði því næst atkvæða um frum- 
varpið og var það samþykkt með samhljóða 
atkvæðum, og kvað forseti það mundu verða 
sent landshöfðingjanum sem lö g  f r á  a l- 
þ i ngi .

XXII. BÆJARGJÖLD í  REYKJAVÍK. 
Frumvarp til laga um breyting á lögum 

um bæjargjöld í Reykjavíkurkaupstað 19.

oktbr. 1877, 2. gr. a. Stjórnarfrumvarp. 
Sjá I  8 8 -9 0 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 4. 
fundi, 5. júlí.

Málinu umræðulaust skotið til 2. um- 
ræðu.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 6. fundi,
8. júlí.

Jfin Jómson kvaðst vilja fara fám orð- 
um um málið, fyrst enginn annar vildi taka 
til máls, og mæla fram með því, að nefnd 
væri sett í það, því að það væri mjög mikils 
varðandi, eigi að eins fyrir Reykjavík, held- 
ur fyrir allt landið og þó einkum kaupstaðina, 
því að það væri eðlilegt, að þeir löguðu sig 
i þessu eptir höfuðstaðnum, ef gjörræði og 
hlutdrægni einstakra manna fengju að ráða 
skattalögum, gæti það orðið næsta hættulegt, 
því undir þeim væri mest komið, hvernig 
landsmenn una hag sínum. fe tta  mál væri 
þannig landsmál og þingmenn þyrftu að 
hugleiða það ýtarlega. J>á er mál þetta hefði 
síðast verið rætt á þingi (1877), hefði verið 
bent á, að það væri ísjárvert að aðbyllast 
frumvarp það, er síðan varð að lögum. fin g - 
maður Dalamanna hefði sagt, að fyrst Reyk- 
vikingar kvörtuðu eigi sjálfir fyrir þinginu, 
sæi hann enga ástæðu til, að skipta sjer af 
því, en bæði hann og fleiri hefðu tekið fram 
annmarka á málinu, og það álit þeirra hefði 
einnig reynslan sannað, því að þegar í stað 
befði lýst sjer megn óánægja yfir lögunum, 
hefði það sjer í lagi komið fram við hina 
síðustu bæjarstjórnarkosningu; áhugi manna 
hefði verið svo mikill, að jafnvel þeir menn, 
er eigi voru vanir að sinna neinum bæjar- 
málefnum hefðu fjölmennt á kosningarfund, 
og þrátt fyrir það, að sá flokkur manna, sem 
áður hafði komið málinu fram, gerði allt 
hvað í hans valdi stóð. til að halda fram 
skoðunum sínum, hefði það orðið ofan á, að 
meiri hluti bæjarbúa væri óánægður með 
stjórn þessa flokks. Öll þessi keppni hefði 
eingöngu sprottið af þessu máli, er nú væri 
verið að ræða um, og lýsti það sjer einnig
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berlega í því, að hið fyrsta, er hinir nýju 
bæjarfulltrúar tóku sjer fyrir hendur, var 
einmitt að koma fram með uppástungur um 
breytingar á lögum þessum, og það væri 
einmitt þessum hreifingum að þakka, að 
málið nú kæmi fyrir þingið. Meiri hluti 
bæjarstjórnarinnar hefði fallizt á, að slaka 
nokkuð til, en frumvarpið væri þó mjög ó- 
fullnægjandi, og hefði hina sömu annmarka 
og það frá 77, að undanskildu einu atriði. 
J>að væri enn svo, að fátæklingar gieiddu 
meira í húsaskatt en hinir efnuðu; enn þá 
væri sama gjald af torfbæjum og af stein- 
húsum og timburhúsum, og enn væri goldið 
jafnt af lítilfjörlegum hesthúskofum og af 
hinum dýrðlegustu íbúðarhúsum. Enn væri 
húsagjald hjer í bænum lagt á eptir allt 
öðrum reglum en í öðrum löndum. Eins og 
þingmaður Norðurmúlasj’slu hefði sagt á síð- 
asta þingi, væri það ósamkvæmni við hin 
nýju skattalög, að leggja gjald á lóðina, í 
staðinn fyrir á virðingarverð húsa, og hefði 
hann þar að auki tekið i'ram, að lóðargjald 
það, sem nú hvílir á hverri □  alio byggðr- 
ar lóðar, 8 a., mundi meira en slík lóð seld- 
ist fyrir á sumum stöðum í umdæmi kaup- 
staðarins. Nokkrir menn hefðu með óskilj- 
anlegri skammsýni viljað sýna fram á, að 
lóðargjaldið miðaði til þess, að fjölga timb- 
urhúsum en fækka torfbæjum, það lægi í 
augum uppi, að það miðaði einmitt til hins 
gagnstæða, því að mnð því að ofþyngja torf- 
húsaeigendum með ósanngjörnum álögum, 
væri þeim gjört ómögulegt, að reisa sjer 
timburhús eða steinhús, því að til þess þyrfti 
maður sannarlega að hafa bein í hendi. 
Hann vonaði því, að er þingmenn hefðu í- 
hugað sögu málsins, mundu þeir verða sjer 
samdóma í því, að málið þyrfti nákvæmrar 
íhugunar, og ráðlegast væri að setja í það 
nefnd, er gæti leitað skýrslna hjá bæjar- 
stjórninni og annara skýringa, er málið 
snertu.

Einhur Kúld kvað þingmann Skagfirð- 
inga hafa talað lengra en svo, að gjörandi 
væri að rekja alla ræðu hans, en sjer finnd- 
ist, að hann hefði mátt sleppa að fara að

segja söguna af bæjarstjórnarkosningu Reyk- 
víkinga, því að bæði kæmi hún deildinni 
alls eigi við, og svo væri hreinn óþarfi fyrir 
þingmanninn að vera að halda á lopt lofstýr 
hennar fyrir þinginu, því hann væri þegar 
floginn um land allt. Hann vildi leiða at- 
hygli hans að því, að flestir þingdeildarmenn, 
sem ekki ættu heima í Reykjavík, mundu 
eigi vera málinu nógu kunnugir til þess að 
taka það til meðferðar í nefnd, mundi því 
svo fara, ef nefnd yrði kosin, að í henni sætu 
þeir einir, er komið hefðu því til leiðar, að 
mál þetta nú væri lagt fyrir þingið. Hann 
tók það enn fram, að það væri vanbrúkun 
á tímanum að setja nefnd í slík smámál, 
einkum þar sem deildin væri svo fámenn, 
og yrðú þau á þann hátt landssjóðnum 
miklu dýrari, en þörf væri á, hann vildi því 
mæla móti, að nefnd væri kosin í málinu.

Jón Jónsson kvaðst vilja svara þingmann- 
inum fám orðum. Hann teldi það rjett, að 
segja frá bæjarstjórnarkosningunni, til þess 
að sýna fram á, að það hefði ekki ver- 
ið á rökum byggt, sem þingmaður Dala- 
manna hefði sagt í hitt eð fyrra, nl. að 
Reykjavíkurmenn væru ánægðir með bæjar- 
gjaldalögin; með bæjarstjórnarkosningunni 
hefðu þeir sýnt, að svo væri eigi, og að þeir 
vildu eigi láta fara eptir tillögum bæjar- 
stjóraarinnar í þessu máli.

Hvað snerti ókunnugleika þingmanna á 
málinu, væri því einu að svara, að þeir gætu 
eins kynnt sjer þetta mál eins og önnur, 
þeir væru meir að segja skyldir til að íhuga 
það vel, því að, eins og hann hefði tekið 
fram, væri málið landsmál. Hann vildi helzt, 
aðhvorki hann sjálfur nje nokkur annar Reyk- 
víkingur fengi sæti í nefndinni, því það 
kynni að vera, að þeir litu ekki hlutdrægn- 
islaust á allar hliðar málsins. Sjálfur hefði 
hann tekið sjer fasta stefnu í máli þessu; 
upplýslýsingar vær hann fús á að gefa, og 
svo mundu og vera aðrir þeir, er máli þessu 
væru kunnugastir.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að þó að flutn- 
ingsmaður hefði haldið langar ræður í mál- 
inu, hefði hann enn engu Ijósari hug-
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mynd fengið um málið, én við að lesa 
frumvarpið sjálft, með athugasemdum þeim, 
er fylgdu því. Sjer hefði heyrzt þingmaður'- 
inn vera að tala um húsaskatt, en í frum- 
varpinu væri nefnt lóðargjald, þetta gæti eigi 
verið hið sama, því að hann vissi eigi betur, 
en lóðargjald væri goldið af fieiru en húsum 
einum, t. d. af kál;;örðum. Sig furðaði á 
því, þegar þingmaðurinn væri máli þessu 
svona kunnugur, að hann skyldi þá eigi 
koma fram weð einhverja breytingaruppá- 
stungu, en heimta nefnd. Enn fremur 
kvað hann sjer þykja ólíklegt, að lóðargjaldið, 
ekki meira en það væri, gæti komið svó 
þungt niður á torfhúseigendum, að einmitt 
það svipti þá krapti til að koma sjer upp 
öðru vísi húsum. Hann vjldi því ráða til, að 
bera upp breytingaruppástungu, en mæla 
móti nefndarkosningu.

Árni Thorsteinson kvaðst ætla, að það 
mundi veita örðugt, að semja svo lög um 
þetta efni, að öllum líkaði, og væri það al- 
mennt um öll skattalög. Hann vildi láta 
því óhreift, er þingmaður Skagfirðinga hefði 
talað um gjörræði og hlutdrægni o. s. frv., 
en að eins nota tækifærið til að neita því, 
sem hann hefði sagt, að lóðavgjaldið, 3 aur- 
ar næmi sumstaðar meiru en verði lóðar- 
innar, því að það væri með öllu rangt. 
Fyrst að þÍDgmaðurinn væri svo fastur á 
nefnd, þá væri gott, ef hann vildi koma með 
uppástungu um, hvað gjöra skyldi frekar. 
f>ingmaðurinn hefði sagzt hafa fasta stefnu í 
þessu máli, en við hana hefði hann eigi 
orðið var í  ræðu hans; sjer fyndist hann að 
eins vilja bæta það, sem áður hefði verið, á 
einhvern óákveðinn hátt, og væri það að vísu 
gott, en með því að haun mælti svo fast- 
lega með nefnd, hefði hann þó heldur átt 
að færa ástæður fyrir því, hvers vegna hann 
áliti nefnd svo nauðsynlega, og í hvaða 
stefnu hún ætti að starfa. Máli þessu hefði 
verið ráðið til lykta á síðasta alþingi, og 
hlyti það að vera óþægilegt, að lagafrum- 
vörp um sama efni kæmu ár eptir ár, og

lögunum væribréyttafþeim sömu mönnum, er 
þau hefðu sett. Ef þingmenn litu samt vel 
á mál þetta, mundu þeir geta sjeð, að ekki 
væri farið fram á stórkostlegar breytingar, 
því að það væri ekki um það að ræða að 
koma lóðartollinum fyrir á nýjan hátt, eða 
með nýjum gjaldstofni, heldur væri grund- 
völlurinn allur hiun sami og lögin í aðal- 
atriðum óbreytt; hjer væri að eins um það 
atriði að gjöra, að af nema þann ójöfnuð, 
sem yrði af því, að torfveggir tækju upp 
meira rúm en trje- eða steinveggir, og að 
veita þeim Iinun í gjaldinu, sem yrðu of 
hart úti fyrir þessa sök; fyrir alla aðra en 
þessa menn væru lögin hin sömu og áður, 
og óbreytt í alla staði. fað  væri því sín 
tillaga, að nefnd væri ekki sett í máJið, en 
að eins ráðin bót á þessum litla annmarka, 
með þeim viðauka, er veitir einstöku mönn- 
um undanþágu undan gjaldi þvi, sem er 
þungt fyrir þá.

Stefán Eiríhsson kvaðst að eins vilja leita 
upplýsingar hjá þingmanni Skagfirðinga um 
það, hvort liann vildi láta breyta lögunum
1877 í heild sinni eða einungis 2. grein 
þeirra því að sjer hefði jafnvel skilizt á ræðu 
hans, að hann vildi láta endurskoða lögin í 
heild sinni, og ef svo væri, þætti sjer sjálf- 
sagt að kjósa nefnd í málið.

Jón Jónsson bað forseta leyfis að mega 
svara, en forseti bannaði það samkvæmt 14. 
gr. þingskapanna.

F orse t i  bar þá undir atkvæði, hvort kjósa 
skyldi nefnd, og var það fellt með 7 atkv. 
gegn 2.

Forseti bað menn þá ræða hinar ein- 
stöku greinir, ef þeir vildu, en með því eng- 
inn tók til máls, Ijet hann þegar ganga til 
atkvæða um frumvarpið; 

var 1. grein samþykkt með 9 atkvæðum
2 .  — -----------------—  10  —

3. -- ----------------------  io  —
4. — ------— 10 —

fyrirsögnin —— — 9 —
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Málinu vísað til 3. umræðu í einu hljóði.

I> r ið ja  u m ræ ð a  í efri deild á 8 .fundi,
10. júlí.

J ó n  J ó n s so n  sagði, að við síðustu um- 
ræðu um þetta mál, hefði deildin neitað 
að setja nefnd í það; nú vildi hann þá 
stinga upp á að málinu væri frestað, til 
þess sjer yrði unnt, að koma fram breyt- 
ingaratkvæði við það; þó að sjer væri mjög 
umhugað um mál þetta, þar sem bæjarbú- 
ar hefðu falið sjer að flytja það, þá hefði þó 
eigi verið auðið fyrir sig, að koma fyr fram 
með breytingar sínar, því hann hefði fyrst 
í gær fengið þær skýringar í þessu máli, 
er sjer væru nauðsynlegar. Helzt vildihann 
samt að nefnd væri sett. Hann kvaðst hafa 
heyrt, að í hitt ið fyrra hefði merkur og 
skarpur lögfræðingur hjer í deildinni tekið 
það fram, og leitt aðra á þá skoðun, að þá 
er komið væri fram með miklar breytingar- 
uppástungur, mætti búa til úr þeim sjerstakt 
lagafrumvarp, en sameina það ekki við frum- 
varpið sjálft, er það stæði í sambandi við. 
(M a g n ú s  S t e p h e n s e n : hvar hefur þingmaður- 
inn sjeð það?) Bæði hefði hann heyrt það 
í dag, og sjeð það í Alþingistíðindunum, 
þar sem talað hefði verið um kirkjulög í 
h itt ið fyrra. (M a g n ú s  S te p h e n se n :  nei!) 
Hann vildi eigi orðlengja þetta meir í þetta 
sinn, en að eins biðja skrifara deildarinnar 
að skýra það betur.

Hann vildi nú snúa aptur að aðalefn- 
inu, og geta þess, að breytingaruppástung- 
ur sinar væru að vísu svo mikils varðandi, 
að úr þeim mætti gjöra nýtt lagafrum- 
varp, en sjer þætti það verra en að sam- 
eina þær við frumvarp þetta, því það væri 
stór galli á löggjöf vorri, hversu lögin 
væru ósamanhangandi og í sundurlausum 
smálögum; þetta hamlaði alþýðumönnum 
frá, að komast niður í lögunum, og væri 
þannig framförum til hindrunar. Gengin 
væri nú sú tíð, að lögin væru eigi um-

fangsmeiri en að lögsögumaður hefði 
lesið þau öll upp í byrjun alþingis, 
þá hefði verið hægra að átta sigá lög- 
unum ; reyndar væri nú lítil von um, 
að lögin gætu orðið svo skýr og stuttorð, 
að þau mætti öll lesa upp við byrjun 
þings, en hann vildi samt vara menn við, 
að gjöra þau flóknari, en þörf væii, með 
því að búa til smálög; sig furðaði á því, 
að þeir menn, sem mæltu í móti því, að 
breyta lögum að eins tveggja ára gömlum, 
hjeldu nú fast fram með þessari breytingu; 
það kæmi einmitt af því, að þeir sæju eins 
vel og þingmaður Norðurmúlasýslu og 
þingmaður Dalamanna í hitt ið fyrra, að 
lög þau, sem nú væru í gildi um löðartoll 
í Reykjavík, væru óviðunandi ójöfnuður og 
óhafandi; þeir vildu því breyta þessu eina 
atriði, til þess að þóknast samborgarmönn- 
um sínum, og hann gæti ímyndað sjer, að 
þeir mundu segja þeim, að þeir hefðu eigi 
getað komið meiru fram, af því að stjórnin 
hefði viljað það svona. Að öðru leyti skír- 
skotaði hann til þess, er hann hefði áður 
tekið fram, og hann vonaðist eptir, að 
deildin aumkvaðist yfir fátæklingana, sem 
ójöfnuðurinn kæmi niður á.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að hið eina 
atriði í ræðu þingmanns Skagfirðinga, sem 
sjer fyndist vert að taka til greina, hvað 
formið áhrærði, væri það, að hann hefði 
stungið upp á nefnd; en hann væri þó 
hræddur um, eptir því sem áður hefði verið 
tekið undir þetta mál, að það mundi verða 
til lítils fyrir hann, að fara fram á það,
þar sem hann hefði þá aleinn greitt at-
kvæði með því; það yrði eigi til annars en 
tefja. Að búa til nýtt frumvarp úr breyt- 
ingaratkvæðum hans, þætti sjer eigi viðlit.
J>ar sem hann hefði talað svo mikið um
óánægju og kveinstafi hinna fátæku bæjar- 
búa út af máli þessu, þá gæti hann eigi 
hrærzt til meðaumkunar með þeim, fyr en 
hann sæi það koma einhversstaðar fram,
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að þeir væru verulega óánægðir. Að öðru 
leyti væri hann í sjálfu sjer eigi mótfallinn 
nefnd, en hann þættist vita, að hún mundi 
vera þýðingarlaus.

J ó n  J ó m s o n  gat þess, að umkvartanir 
þær, er sagt væri að vantaði, hefðu enn eigi 
getað komið fram ; þingið væri eigi búið að 
vera saman nema í rúma viku, og bæjarbú- 
ar ættu um þennan tíma annríkara en svo, 
vegna lesta og saltfisksverkunar, að þeir 
gætu eytt miklum tíma í fundarhöld; en ef 
þingmaðurinn vildi boða bæjarbúa á fund 
með sjer, mundi hann samt fá að sjá, að 
hann hefði rjett skýrt frá áliti bæjarmanna 
á þessu máli, og það væri líka af þeirri á- 
stæðu gott að fá nefnd, að hún gætigrennsl- 
azt eptir því.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagðist ekki sjá betur, 
en að bæjarstjórnin hefði stungið upp á 
breytingunni, og hefðu bæjarmenn að öllum 
líkindum vitað af því, og getað mótmælt, ef 
þeir hefðu viljað.

Magnm Stephensen kvaðst geta gefið þá 
upplýsing, að bæjarstjórnin í Reykjavík hefði 
samþykkt breyting þá á lóðargjaldslögunum, 
semhjerværi um aðræða með öllum atkvæð- 
um, gegn 2, og þingmaður Skagfirðinga hefði 
sjálfur gefið henni atkvæði sitt og með hon- 
um allir tómthúsmenn.

Jón Jónsson bað um orðið til að bera 
af sjer áburð.

M a g n ú s  S tep h en sen  kvað eigi vera aðtala 
um áburð.

J ó n  J ó m s o n  sagði, að hann hefði borið 
sjer á brýn tvöfeldni, og að það væri áburð- 
ur, en hann yrði að geta þess, að hann hefði 
að eins samþykkt breytinguna sakir þess, að 
hann vildi hana heldur en ekkert, og að hon- 
um væri um það hugað, að málið kæmist 
inn á þing; það hefðu verið embættismenn 
þeir, er sitja í bæjarstjórninni ogekkitóm t- 
húsmenn, er hefðu komið því til leiðar, að 
breytingarnar urðu ekki fieiri, meðfram vegna

þess, að bæjarfógeti hefði tekið sjer sjálfum 
atkvæðisrjett.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst eigi ætla að fara 
mörgum orðum um uppástungu þingmanns 
Skagfirðinga; hvað því viðviki að fresta mál- 
inu, þá sýndist sjer það ómögulegt vegna 
þingskapanna, og að það næði engri átt, en 
væri nefnd sett í málið, væri hugsanlegt, 
eptir orðum þingmannsins, að sú nefnd fengi 
eigi strax lokið starfa sínum, með því að 
hann gerði ráð fyrir, að uppástunga sín, 
sem hann teldi svo mikilsverða, yrði að ber- 
ast upp á fundi þeirra manna hjeríReykja- 
vík, er nú væru önnum kafnir í saltfisks^ 
verkun, og vildi hann spyrja, hvort haun 
vildi bíða þess, að allur saltfiskur yrði þurr 
hjer í Reykjavík, áður nefndin kæmi með 
álit sitt á málinu ? Öðru máli væri að gegna, 
ef þingmaðurinn treysti sjer til, eins og hann 
hefði gefið í skyn, að ætti eða þyrfti að vera, 
að koma allri löggjöf íslands í litla bók, er 
lesa mætti upp, er alþing væri sett, því þá 
mundi hann hafa stu tt að því, að nefnd 
hefði verið sett í þessu máli, en af 
því að hann byggist við, að óhægt yrðifyrir 
hann að sameina öll lög íslands við lög um 
bæjargjöld í Reykjavík, ætlað hann að mæla 
móti nefnd í þessu máli!!

F o rse t i  ljet því næst ganga til atkvæða 
um, hvort kjósa skyldi nefnd í málinu, og 
var það fellt með 8 atkvæðum.

Var þá frumvarpið borið upp til atkvæða, 
og samþykkt með 9 atkæðum, og kvaðst 
forseti senda það neðri deildinni.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 11. 
fundi, 14. júlí.

Frumvarpinu umræðulaust skotið til 2. 
umræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 14. 
fundi, 17. júlí.

Breytingartillaga I 137.
A r n l jó t u r  Ú ta fsso n :  Af því að enginn
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stendur upp, þá ætla jeg að tala nokkur orð 
til verndar breytingaruppástungu minni og 
þingmanns Strandasýslu. Jeg verð fyrst og 
fremst að láta í Ijósi, að jeg hef eigi breytt 
þeirri sannfæringu minni síðan 1877, að 
þetta lóðargjald sje mjög ósanngjarnt, þar 
eð jafnhátt gjald er lagt á jafnstóran blett, 
hvort sem bletturinn er undir torfhúsi, timb- 
urhúsi eða múrhúsi, og hvort sem hús það, 
er á blettinum stendur, er ein-, tví- eða 
þrí-loptað. Slík álaga sem þessi er, er eigi 
byggð á rjettlætisgrundvelli. það er eigi 
jörðin undir húsinu, sem á að bera skatt- 
inn, heldur er húsið sjálft skattbær eign. 
Jörðin sjálf er lítils eða einskis virði. Blett- 
urinn getur reyndar haft verð, að því leyti, 
sem hann liggur nærri atvinnu manna, t.
a. m. búð kaupmannsins og geymsluhús eru 
meira virði fyrir það, að þau liggja nærr-i 
liöfninui og fríja þannig kaupmanninn frá að 
þurfa að flytja vörur sínar langt. En þessa 
hagræðis við afstöðu hússins gætir miklu 
minnst á torfbæjunum, fyrir því að hús- 
búarnir eru optast eintómir verkamenn, og 
leiðin til atvinnustaðarins svo stutt fyrir 
alla. f>ess vegna verð jeg að álíta rjettast, 
að skatturinn sje lagður á virðingarverð 
húsanna. Jeg sje nú að vísu, að slíku verð- 
ur eigi framgengt í þetta sinn; fyrir því 
held jeg mjer við hið konunglega frumvarp, 
sem hjer er til staðar, og höfum við þing- 
maður Strandasýslu leyft okkur að eins að 
færa niður gjaldið úr 2 aurum niður í 1 ’/s 
e., þannig að gjaldið verði helmingur við 
það, sem það er nú. Jeg ímynda mjer, að 
hver sem hefur kotin fyrir augum sjer, þessi 
kot, sem ekki rúma nema fáeina menn, hann 
geti sjeð, að ljettara gjald er á timburhús- 
unum en kotunum, hvort sem litið er á 
virðing þeirra eða afnot. Jeg er sannfærð- 
ur um, að lóðartollurinn verður enn talsvert 
þyngri á torfbyggingunum en timburbúsun- 
um, þótt hann væri færður niður í 1*/̂  e., 
en látum hann vera nokkuð þyngri. Vjer

eigum að eins að reyna til að komast sem 
næst því rjetta að unnt er, og gjöra allt
það, er í voru valdi stendur, til að greiða
sanngirninni götu í þessu efni, sem sjer- 
hverju öðru. Jeg þykist viss um, að þing- 
maður Eeykvíkinga er eigi með breytingar- 
atkvæði okkar, og það því fremur, sem hann 
taldi þinginu 1877 trú um, að gjald þetta 
væri jafnaðargjald.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Jeg ætla eigi 
að fara langt út í mál þetta. Frumvarp
þetta er orðið of dýrt til þess, og þessi
lækkun er eigi þess virði, að hjer sje setið 
dageptirdag, og ár eptir ár, að ræða um hana. 
þetta niðursetta gjald, nemur að eins fáum 
aurum á sumum bæjum, (Arnljótur Ólafsson: 
16 krónum á sumum); það er eigi sa ttjþað  
sýnir ókunnugleika þingmannsins; því að 
það er enginn bær, sem 16 kr. eru borgað- 
ar af í allt lóðargjald, og þessi niðurlækkun 
nær eigi til allrar lóðarinnar, heldur að eins 
til þeirrar lóðar, sem húsið sjálft stendur á; 
það nær t. a. m. eigi til kálgarða. Að því 
er frumvarp þetta snertir, þá var öðru nær 
en að það væri margra ósk, að það væri 
borið fram. Hjer í bænum eru nálægt 500 
gjaldþegnar; þar af eru um 400 húsráðend- 
ur, og af þeim hafa að eins um 60 undir- 
skrifað skjal þetta ; þar á meðal eru 4 ekkj- 
ur og ein sveitarkerling, og 6 eða 7 aðrir, 
sem annaðhvort þiggja af sveit, eða stand^ 
í sveitarskuld. En það er eigi nóg að hlýða 
á þessa menn, eingöngu, þar sem þeir eru 
allir torfbæjaeigendur; «audiatur et altera 
pars» ; það verður einnig að leita álits ann- 
ara bæjarbúa, eða húseigandanna. Jeg get 
líka frætt þingmann Norðurmúlasýslu og 
alla deildina á því, að þessi mikla lækkun 
eykur að eins gjöld tómthúsmannanna; því 
að jeg vissi til þess, að við síðustu niður- 
jöfnun var haft sjerstakt tillit til þess hins 
hækkaða lóðargjalds, og aukaútsvarið haft 
lægra, en annars hefði orðið. J>að er engin 
hætta, þótt eínn maður greiði hátt lóðar"
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gjald ; því að þegar jafnað er niður eptir efnum 
og ástæðum, þá er þeim í vilnað, er hátt lóð- 
argjald hefur orðið að greiða, og fátækraút- 
svar hans sett niður fyllilega að því skapi. 
Jeg tek til dæmis, að einn maður hefur 
fyrir lög þessi orðið að greiða 3 krónum 
hærra lóðargjald, en áður var, meðan álna- 
gjaldið var; en einmitt fyrir það lagði niður- 
jöfnunarnefndin 6—7 kr. minna aukaútsvar 
á hann, en hún hefði annars gjört, ef eldra 
gjaldið hefði haldizt. Jeg vildi reyndar 
helzt, að lög þessi næðu eigi fram að 
ganga; en þó skal jeg eigi berjast á móti 
því; en að því er snertir breytingaratkvæði 
hinna tveggja þingmanna, þá vil jeg fast- 
lega ráða deildinni til, að aðhyllast það 
ekki; enda var engin breyting á því gjör 
í efri deildinni. Jeg veit heldur ekki til, 
að nokkur maður hefði á móti lögum þeim, 
er þingið samþykkti 1877, fyr en einn mað- 
ur í vetur, er leið, gekk í kring sem grenj- 
andi ljón , og taldi mönnum trú um, að 
lögin væru óhafandi og ranglát, og lofaði 
breytingum á þeim, ef þeir vildu kjósa sig 
í bæjarstjórnina; þá fyrst kom óánægjan. 
fegar tómthússkatturinn komst á 1859, þá 
vakti hann fyrst mikla og megna óánægju; 
en nú er það alveg hætt, og þegar hið nýja 
lóðargjald komst á, talaði enginn um. 
fessi óánægja með lögin um bæjargjöld frá
19. októbr. 1877, er því sprottin af hrein- 
um og beinum æsingum, sem komu upp út 
af bæjarfulltrúakosningunum í vetur. í 
bæjarstjórninni hjer eru 3 tómthúsmenn, og 
af þeim er að eins einn skrifaður undir á- 
varpsskjal það, er sent var til þingsins; 
reyndar kom nafn hans undir skjalið fyrst 
daginn eptir að skjalið kom hingað, og þyk- 
ir mjer því eigi all-ólíklegt, að nafn hans 
hafi verið tekið traustataki.

L a n d sh ö fð in g in n :  Jeg ber ekki á móti 
því, að sanngirni kunni að mæla með breyt- 
ingaruppástungu hinna 2. þingmanna; en 
mig fyrir m itt leyti vantar hinar nauðsyn-

legu upplýsingar til að dæma um það. Jeg 
leyfi mjer að ráða deildinni til að fylgja 
þeirri reglu, sem þingið hefur áður fylgt, 
þegar um sveitarmál hefur verið að ræða, 
að taka sem mest tillit til hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar. |>ett.a frumvarp er byggt á 
tillögum bæjarstjórnarinnar, án þess að 
nokkur ágreiningur væri í bæjarstjórninni 
um það. Allir fulltrúarnir voru, eptir því 
sem kom fram í efri deildinni, samþykkir 
frumvarpinu, nema þeir 2, er alls enga 
breyting vildu hafa, og var annar þeirra 
borgari, en annar embættismaður. Allir 
tómthúsmenn greiddu atkvæði með því. 
fess vegna vil jeg ráða deildinni til að 
frumvarp þetta sje samþykkt óbreytt.

Bjöm  Jónsson: Mjer virðist fullkomin
ástæða til að breytingaruppástunga mín og 
1. þingmanns Norðurmúlasýslu sje tekin til 
greina, og að sanngirni mæli með því, eins 
og landshöfðinginn sagði, að gjaldið sje fært 
niður, en þegar sanngirni og rjettsýni mæla 
með því, þá á deildin að láta sitt atkvæði 
vera þeirra megin. |>ar sem þingmaður 
Reykvíkinga sagði, að ef lóðargjaldið á torf- 
byggingum yrði lækkað niður í IV2 eyri, 
þá mundi verða haft tillit til lækkunar þess- 
arar í aukaútsvarinu, og niðurjöfnunarnefnd- 
in leggja helmingi hærra útsvar á þá, er 
fyrir þessari gjaldlækkun yrðu, þá get jeg 
ekki sjeð, að slíkt sje á neinu rjettlæti byggt, 
enda ætla jeg, að þingmaðurinn muni eigi 
vera einráður með niðurjöfnunina í Reykja- 
vílc; og þótt þeim kunni að vera í vilnað með 
aukaútsvarið, er hátt lóðargjald eiga að lúka, 
þá hygg jeg betra að eiga slíkt undir lög- 
um, en náð einstakra manna. Að allar lóð- 
ir sjeu jafnmikils virði, er eigi rjett; það er 
næsta mikill munur á því, hvort maður á 
hús í miðjum bænum og við höfnina, eða í 
útjörðum kaupstaðarumdæmisins. Jeg get 
ekki ímyndað mjer, að það sje æsingum að 
kenna, að bæjarstjórnin óskaði, að breytt 
yrði lögunum 19. oktbr. 1877; jeg get ekki
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gjört svo lítið úr bæjarstjo'rninni, að hún 
gangist fyrir æsingum, og því síður úr land- 
stjói ninni, sera fiumvarp þetta hefur saoiið, 
og lagt það fyrir þingið.

L a n d s h ö f ð i n g i n n : J>að var einn mis-
skilningur í ræðu þingmanns Strandasýslu. 
Hann sagði, að jeg hefði játað, að sann- 
girnin mælti með því, að breytingaratkvæði 
hans og 1. þingmanns Norðurmúlasýslu yrði 
tekið til greina; en jeg sagði að eins, 
að það gæti vel verið, en jeg gæti eigi 
dæmt um það; og ætlaði jeg einnig, að 
deildin mundi eigi heldur geta fullkomlega 
dæmt um það.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Jeg sje enga
sanngirni í breytingaratkvæði þessu; þvert 
á móti: jeg neita því að svo sje. Blettur- 
inn er hinn sami, hvort sem á honum 
stendur torfhús eða timburhús. Jeg sagði 
aldrei, að niðurjöfnunarnefndin legði helm- 
ingi hærra gjald á þá, sem yrðu fyrir þess- 
ari gjaldlækkun, heldur sagði jeg, að svo 
gæti farið, að hækkun aukaútsvarsins gæti 
orðið helmingi hærri en lækkun lóðargjalds- 
ins, og jeg get fullvissað þingdeildina um, 
að niðurjöfnunarnefndin hefur sannlega haft 
tillit til þess, þegar fátækir menn hafa borg- 
að mikinn lóðarskatt, þannig að þeir hafa 
þá eigi haft aukaútsvarið eins hátt. |>að er 
snertir breytinguna á lögunum 19. október
1877, þá heyrði jeg eigi annað en að allir 
væru ánægðir með þau, og enginn hygði á 
neinar breytingar við þau, fyr en um nýárs- 
leytið, þegar æsingar út af bæjarfulltrúa- 
kosningunum byrjuðu. Jeg hef aldrei tal- 
að það, að bæjarstjórnin gengist fyrir æs- 
ingum. Og þegar þessi breyting var rædd 
í bæjarstjórninni, þá fjellu atkvæði þannig, 
að af 7 mönnum (því að 2 voru íjærverandi 
af þeim 9, sem eru í bæjarstjórninni) voru 
5 samþykkir breytingunni, en 2 á m ó ti: 
henni, og þeir tómthúsmenn, sem setu eiga 1 
í bæjarstjórninni og á fundinum voru, sam- | 
þykktu hana. j

A m l j ó t w  ó l a f s s o n : Jeg er sannfærður
um, að þegar bæjarstjórnin kom fram með 
tillögur sínar um breyting á lögum 19. okt.
1877, þá hafi hún farið eptir sannfæringu 
sinni. Mjer er víst óhætt að segja, að 
gjald þetta þykir enn of hátt á torfbæjum, 
og sjest það bezt af því, að fyrst fór bæjar- 
stjórnin fram á, að lóðargjaldið skyldi vera 
3 aurar fyrir hverja □  alin, og síðan sama 
daginn, sem þau lög öðluðust gildi, kemur 
hún aptur fram og segir: »í öllum bænum, 
þið verðið að breyta lögunum 19. okt. 1877, 
og færa gjaldið niður í 2 aura á torfbæjun- 
um«. Stjórnarfrumvarp það, er hjer ligg- 
ur fyrir, er beinlínis lagað eptir áliti bæjar- 
stjórnarinnar, eins og sjá má af ástæðunum 
fyrir frumvarpinu, þar sem segir: «Uppá-
stunga bæjarstjórnarinnar, sem landshöfð- 
ingi hefur fallizt á, verður skiljanleg við 
það, að því virðist eigi hafa verið veitt til- 
hlýðileg eptirtekt áður, að flatarrúmið und- 
ir torfbyggingum er að tiltölu við það rúm, 
sem haft verður til íveru og annarar notk- 
unar, talsvert stærra en undir venjulegum 
stein- og timburhúsum«. Af þessu er auð- 
sjeð, að bæjarstjóTn Keykjavíkur hefur allt 
í einu sjeð sig um hönd á einu ári, og 
viljað setja gjaklið niður á torfbæjunum. 
Jeg játa það að vísu með landshöfðingja, að 
margar upplýsingar kunni að vanta, til 
þess að geta dæmt um mál þetta með 
nægilegri þekkingu. En sem vjer nú at- 
hugum, hverra uppplýsinga einna helzt 
þarf, þá þurfum vjer sjer í lagi skýrslu um 
teningsrúm og flatarrúm hvers húss, til 
þess að geta miðað teningsrúmið við flatar- 
rúmið eða hússtæðið. En þessar skýrslur 
hafa aldrei verið útvegaðar nje Iagðar fram ; 
bæjarstjórnin hefur aldrei lagt fram skýrsl- 
ur yfir teningsrúm nje flatarrúm húsanna. 
Jeg verð því að fara eptir því, sem mitt 
auga sjer. Látum oss ganga inn í torfbæ- 
ina og timburhúsin, og þá getum vjer sjeð, 
hve lítið teningsrúm er í torfbæjunum í
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samanburði við það í timburhúsunum; það 
er meir en helmings munur. Jeg ætla eigi 
að eyða tíma þingsins á því, að fara fleir- 
um .orðum um þetta mál; það er undir 
sanngirni deildarinnar komið, hvernig hún 
fer með það.

Með því að eigi tdku fleiri til máls, var 
gengið til atkvæða um málið. Var breyt- 
ingaratkvæði 2, þingmanna við 1. gr. frum- 
varpsins, sem þingdeildin hafði samþykkt með 
meiri hluta atkvæða, að bera mætti undir 
atkvæði, þótt það hefði eigi komið fram fyr 
en á þessum fundi, borið undir atkvæði, og 
fellt með 12 atkvæðum gegn 4.

Síðan var frumvarpið í heild sinni sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

Fyrirsögnin var samþykkt án atkvæða- 
greiðslu; og málinu síðan vísað til 3. 
umræðu í einu hljóði.

þ r i ð j a  u m r æ ð a ,  í neðri deild, á 16. 
fundi, 19. júlí.

Frumvarpið samþykkt umræðulaust í einu 
liljóði, og kvað forseti það mundu verða af- 
gieitt til landshöfðingja sem lö g  f r á  a l-  
þ i ng i .

XXIII. PÖSTMÁL.

Frumvarp til laga, sem hafa inni að 
halda viðauka við tilskipun um póstmál á 
Islandi 26. febrúar 1872. Frá stjórninni. 
Sjá I 222—223.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 4. 
fundi, 5. júlí.

Málinu umræðulaust skotið til 2. umræðu.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 6. fundi,
8. júlí.

Málinu umræðulaust skotið til 3. um- 
ræðu í einu hljóði.

f >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 9. 
fundi, 11. júlí.

Breytingaratkvæði: I 84.
J ó n  J ó m s o n  lýsti yfir því, að hann og 

fjelagarhans tækju breytingaratkvæðin aptur.
— Síðan var frumvarpið óbreytt sam- 

þykkt í einu hljóði, og sent neðri deildinni.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á
12. fundi, 15. júlí.

fí/örn J ó n s s o n : |>etta stjórnar frumvarp 
var samþykkt óbreytt og með litlum um- 
ræðum í efri deildinni, og er því síður á- 
stæða til að fella það hjer. Spjaldbijefin 
cru nýmæli hjer á landi, en í öðrum löndum 
hafa þau lengi verið algeng, og þótt póst- 
gjaldið fyrir þau sjehálfu minna en fyrir lokuð 
sendibrjef, hefur reynslan þó sýnt, að póst- 
stjórninni er enginn óhagur að þeim; því 
að brjefaskriptir aukast og margfaldast að 
sama skapi, sem kostnaðurinn til þeirra er 
minnkaður, en jeg vildi skjóta því til deild- 
arinnar, hvort eigi væri ástæða til að sæta 
þessu færi að taka nú til íhugunar ýmislegt 
í póstlögunuin, sem umbóta þarf við, um 
leið og framvarp þetta er rætt. Erlendis 
tekur allt sem að póstgöngum lýtur, árlega 
miklum breytingum og bótum og því þykir 
þar ekkert tiltökumál þó hver póstlögin verði 
eigi mjög gömul. Póstlög vor eru nú eigi 
nema 7 ára gömul, og þófct þau væru mikil 
rjettarbót., þá er nú svo komið, að brýna 
nauðsyn ber til að breyta ýmsum atriðum í 
þeim. Jeg vil taka til dæmis krossbands- 
sendingar; eptir póstlögum vorum er helm- 
ingi dýrara að koma lítilli krossbandssend- 
ingu hjeðan uppað Ártúni en vestur í Kali- 
forníu eða austur á Kamtsjatka; það þarf 
að borga 10 aura undir liana upp að 
Ártúni, en ekki nema 5 aura, þó hún 
eigi að fara lengst út í heim. pað er ekki 
mín meining að færa niður gjaldið yfir höf- 
uð. J>að verður að vera í hærra lagi, því að 
vegna vegaleysis og óblíðrar veðráttu hjer á
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landi eru pdstflutningar kostnaðarsamari 
hjer en víðast annarsstaðar; en jeg vil hafa 
nokkuð meiri jöfnuð á. Hjer er því svo varið, 
að ef sendingin er stór, þá er gjaldið undir 
hana minna en annarsstaðar, og miklu minna 
að tiltölu, en ef hún er lítil; það ætti að vera 
alveg öfugt. Annað atriði, sem jeg vildi benda 
á, eru peningasondingarnar með póstskipinu 
til Kaupmannahafnar. Eptir núgildandi 
póstlögum er margfalt kostnaðarminna að 
senda mikið gjald þangað í peningum (gull- 
peningum) heldur en í póstávísunum; borg- 
unin undir þá er eigi nema Vs á við það, 
sem borgað er undir póstávísanir fyrir jafn- 
miklu Qe; svo er annað hitt, að ábyrgðin á 
peningum er miklu þyngri fyrir landssjóðinn 
en á ávísunum, því að farist póstskipið, 
glatast peningarnir, en enginn skaði þótt 
ávísanir glatist. Eitt atriði vildi jeg enn 
nefna, sem er að búið væri betur um, að 
póstar eða fylgdarmenn þeirra gætu eigi 
tekið brjef eða sendingar utan tösku; slíkt 
ætti með engu móti að viðgangast. Mjer 
þykir það heldur eigi hagkvæmt, að þegar 
koma skal npp nýjum póstafgreiðslu- eða 
brjefhirðingarstað, þá skuli þurfa að fara með 
það til ráðgjafans, en landshöfðingi eigi hafa 
vald tilað  skera úr slíku lítilræði; getur það 
opt orðið til mikillar tafar. p e tta  er það 
helzta, sem mjer þykir þðrf á að benda til 
að þessu s in n i; en margt er fleira í póst- 
lögunum, sem umbóta þarf við og er það 
mín tillaga, að málinu sje vísað til annarar 
umræðu og sett í það 3 manna nefnd.

Landshöfdingi: Jeg vil alls eigi mót- 
mæla því, að póstfyrirkomulaginu kunni að 
vera að nokkru leyti ábótavant, einsogþing- 
maður Strandamanna tók fram, en mjer 
virðist, að þetta frumvarp, sem hjer liggur 
fyrir, vera svo einfalt, að það gefi naumast 
tilefni til að endurskoða póstmálið í heild 
sinni. |>etta frumvarp er að eins lítill við- 
auki við lögin, vegna þess að það vantaði 
ákvörðun um þetta í pósttilskipuninni. Jeg

vil ekki mótmæla því, að á næsta þingí væri, ef til 
vill, ástæða til að endurskoða pósttilskipun- 
ina, en jeg vil benda á það, að sendingar 
milli íslands og Kaupmannahafnar eru eigi 
á ábyrgð landssjóðsins, heldur hinnar dönsku 
póststjórnar, og ákvarðanir um þetta verða 
eigi teknar í tilskipun um póstmál, heldur þarf 
til þess samningmillistjórnenda hinna dönsku 
og íslenzku póstmála. Að öðru leyti skal jeg 
ekki fara út í einstök atriði, og hef að vísu 
eigi á móti því, að deildin vísi málinu til 
nefndar, þótt mjer sýnist naumast ástæða til 
þess.

Björn Jóm son: J>að var ekki mín mein- 
ing, að breytaskyldi ákvörðuninni um send- 
ingar milli íslands og Danmerkur eingöngu 
með íslenzkum lögum, heldur að þingið vekti 
máls á því, í því skyni að rjettir hlutaðeig- 
endur ráði málinu til hlunns. Eins og jeg 
tók fram, ætlast jeg til, að nefndin taki til 
meðferðar eigi þetta frumvarp eingöngu,heldur 
að hún taki jafnframt til íhugunar ýms önnur 
atriði í póstlögunum.

Pórarinn Böðvarsson: Ef setja á nefnd 
í þetta mái, eins og þingmaður Stranda- 
manna stakk upp á, þá sje jeg ekki betur, 
en að nýtfc mál sje búið til út úr þessu litla 
frumvarpi, og það held jeg að ekki sje al- 
menn þing-aðferð.

Varaforseti: Jeg sje því ekkert til fyrir- 
stöðu, að undir þetta frumvarp megi taka 
fleiri póstmál; fyrirsögn frumvarpsins bendir 
líka á það, að undir það geti komið fleiri 
atriði. Jeg verð að játa, að það sjest hjer, 
sem víðar, hve lítið er haft við landið í á- 
ríðandi samningum, þar sem vjerenga tilkynn- 
ing höfum fengið um samning, er varðar 
landið miklu, sem sje verzlunarsamninginn 
milli Danmerkur og Spánar, en þar á móti er 
þetta lítilræði, sem hjer ræðir um, og sem 
byggt er á samniagi, er gjörður var í Bern, 
lagt fyrir þingið. Hinu mikilsvarðanda er 
sleppt, hið Iítilfjörlega tekið til greina. Að 
öðru leyti álít jeg þessi brjefspjöld til lít-
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illa bóta fyrir oss, því að jeg þykist viss um, 
að vjer munum eins fyrir þeim eyða oblát- 
um og lakki fyrir brjef vor.

Landshöfðinyi: Jeg fyrir m itt leyti sje 
því ekkert til fyrirstöðu, að önnur atriði geti 
komið undir þessa fyrirsögn. f a r  sem þing- 
ínaður Strandamanna sagði, að landshöfðingi 
hefði eigi vald að skipa póstafgreiðslustaði, 
þá skal jeg geta þess, að ef brýna nauðsyn j  
bæri til þess, þá myndi landshöfðingi gjöra 
þær nauðsynlegu ráðstafanir í því tilliti upp. 
á væntanlegt samþykki ráðgjafans.

Þorláhur Guðmundsson: J>ar sem þing-
maður Strandamanna tók fram að koma 
þyrfti í veg fyrir, að póstar eða fylgdarmenn 
þeirra tækju brjef utan tösku, þá skal jeg 
geta þess, að það munu fáir embættismenn 
hafa jafnlítil laun og ill kjör sem póstarnir 
(jeg leyfi mjer að nefna þá embættismenn, 
þótt þeir sjeu lágir eins og hreppstjórarnir), 
og finnst mjer því hart, að fara að banna 
fylgdarmönnum þeirra að taka brjef, nema 
ef á að banna þeim að hafa nokkra fylgdar- 
menn, eða banna mönnum að senda brjef 
nema með póstum; mjer þykir það því mjög 
óheppilegt að fara að þrengja að kjörum 
þessara manna, og það gæti orðið til þess, 
að enginn fengist til að vera póstur.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var málinu vísað til 2. umræðu með 19 at- 
kvæðum og samþykkt að setja 3 manna nefnd 
í málið og kosnir í h an a :

Björn Jónsson með 17 atkv.
Grímur Thomsen — 9 —
|>orsleinn Jónsson — 7 —

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neði deild, á 50. 
fundi, 20. ágúst.

Nefndarálit: I 452.
I'ramsögumaður (Björn Jónsson): Að

nefndin hvarf frá að gjöra nokkrar breyting- 
ar við þetta frumvarp, kom til af því, að
hún sá, að þeim varð eigi komið að neinum 
verulegum notum, nema með því móti að

semja nýtt frumvarp, en til að koma nýju 
frumvarpi fram alla leið gegnum báðar 
deildir var tíminn orðinn langtum of naum- 
ur. í  annan stað voru þær breytingar, sem 
nefndin áleit nauðsynlegar, þannig lagaðar, 
að þær mundu ef til vill hafa haft í för 
með sjer rýrnun á póstekjunum, fyrst um 
sinn að minnsta kosti, en slíkar breytingar 
gekk nefndin að vísu um að þingið mundi 
eigi aðhyllast, eptir þvi sem mönnura reikn- 
ast að fjárhagur landsins muni verða á þessu 
Qárhagstímabili, sem nú fer í hönd. Nefnd- 
inni virtist því ráðlegast að fresta allri um- 
bót á póstlögunum í þetta sinn, en vill 
ráða deildinni til að samþykkja frumvarp 
stjórnarinnar óbreytt.

þá var gengið til atkvæða og frumvarp- 
ið samþykkt með 20 atkvæðum og skotið 
til 3. umæðu með 20 atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 53. 
fundi 21. ágúst.

Frumvarpið samþykkt umræðulaust í 
einu hljóði.

Kvað forseti það mundu verða afgreitt 
til landshöfðingja sem lö g  frá  a l þ i n g i .

XXIV. LAGASKÓLI.

Frumvarp til laga um stofnun lagaskóla 
í Eeykjavík. Sjá I 74.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 7. 
fundi, 9. júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  ( B e n e d ik t  S v e in s s o n ):  
fe tta  mál, sem hjer liggur fyrir, er orðið 
svo lýðum ljóst og deildinni svo kunnugt, 
að jeg finn ekki ástæðu til að orðlengja um 
það að sinni; jeg leyfi mjer aðeins að mæla 
með, að það gangi til 2..umræðu, og í sam- 
bandi þar við vil jeg geta þess, að mjer finnst 
ekki ástæða til að kjósa nefnd í málið.

Var svo málinu vísað til 2. umræðu með 
18 atkvæðum.
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Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 9. 
fundi, 11. júlí.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n : |>ó það nú kunni
þykja sitja einna sízt á mjer að mæla móti 
lagaskóla, þar sem jeg áður hef verið fiutn- 
ingsmaður þessa máls hjer á þingi, skal jeg 
samt leyfa mjer að gjöra þá athugasemd, er 
mjer finnst veruleg, að mál þetta virðist 
mjer of snemma borið upp, því að allan 
undirbúning vantar undir kennsluna. J>að 
vanta eigi að eins allar kennslubækur í lög- 
fræði, heldur og fullkomið lagasafn. «Laga- 
safn íslands® er næsta ófullkomið og hefur 
inni að halda svo mikinn fjölda af alls konar 
lagaboðum og tilskipunum, er ekki eru gild- 
andi lög, að það mun nema nærfellt níu 
tíundu af öllu lagasafninu. Hins vegar 
vanta í lagasafnið ýmsar gildandi laga- 
greinir, er standa í norsku og dönsku lög- 
bókinni og í lagasöfnum Norðmanna frá 
eldri tímum, að jeg eigi tali um lögbók vora 
og kristinn rjett Árna Biskups. f>að verður 
ekki sagt, að við eigum nokkra kennslubók 
í lögum nema kirkjurjett Jóns Pjeturssonar, 
svo kennarar lagaskólans hljóta að fara 
eptir dönskum kennslubókum, og álít jeg 
slíka kennslu engan ávinning fyrir oss. 
H itt mun og engu síður torvelt kennurun- 
um, að stafa sig við kennsluna gegn um 
þetta ófullkomna lagasafn vort, en þó eink- 
um öll þau söfn önnur, er hafa að geyma 
gildandi lagagreinir hjer á landi, því það 
er jeg hræddur um að yrði næsta um- 
fangsmikið vandaverk, að vinsa öll gild- 
andi ákvæði laganna úr öllum þeim laga- 
sæg, er eigi gildir. Jeg vona, að þeir, sem 
þekkja til kennslu, verði mjer samdóma um 
það, að kennslan verður því að eins nýt, 
að kennarinn sje undirbúinn. Vildi jeg 
því leggja það tvennt til: 1, að yfirdóm-
endúnum væri skipað af landsstjórninni að 
setja saman í eina bók öll þau lagaboð og 
allar þær lagagreinir, er enn gilda hjer, og 
þeir fengju mann sjer til aðstoðar við verk- 
ið sjálft, er fengi hæfilega þóknun fyrir 
starfa sinn, og 2, að heitið væri verðlaun- 
um, frá 50 til 100 kr. fyrir örk hverja,

þeim er semdi fræðibók í einhverjum bálki 
landslaga vorra. f>etta verð jeg að álíta 
miklu nauðsynlegra og gagnlegra, bæði fyr- 
ir lagaþekking í landinu, og til undirbún- 
ings undir reglulega lagakennslu, held- 
ur en að setja skóla nú þegar að öllu ó- 
undirbúnu. Ef þessi aðferð mín væri höfð, 
þá fengju menn undirstöðu undir laga- 
kennslu, og um leið gætu menn dæmt um, 
hver mundi líklegastur til að verða góður 
kennari við hinn fyrirhugaða lagaskóla, því 
menn skyldu ætla, að það væri bezti 
rithöfundurinn. Jeg vona, að menn af 
þessu sjái, að jeg alls ekki er á móti hug- 
myndinni um að stofna lagaskóla hjer á 
landi, en þykir það að eins of snemma 
upp borið.

F l v t n i n g s m a ð u r  (B e n e d ík t  Sve insson):  
Sem íiutningsmaður þessa máls finn jeg að 
svo stöddu enga ástæðu til að fara að 
mæla fram með hverju einstöku atriði þess 
eða fjölyrða um málið í heild sinni, þar 
sem það er orðið kunnugast allra mála 
hjer á þingi. |>að er sannkallað vöggukvæði 
þingsins, og má heita að komi hjer fram 
nú í alveg óbreyttri mynd, þeirri hinni 
sömu, sem alþingi í heild sinni bæði efri 
og neðri deild gaf því 1877. Jeg skal að 
eins leyfa mjer að svara 1. þingmanni 
Norðurmúlasýslu viðvíkjandi því, að hann 
áleit kennslubók nauðsynlega til að leggja 
til grundvallar fyrir kennslunni. Mjer 
skilst þá ekki betur, en að hann trúi bók- 
inni betur fyrir kennslunni en kennar- 
anum ; en það held jeg sje ekki rjett skoð- 
un, og hvernig geta menn annars búizt 
við, að fá góða kennslubók í nokkurri vís- 
indagrein, f y r r i  en  farið er að kenna hana, 
já fyrri en b ú i ð  e r  að rannsaka það efni 
á vísindalegan hátt, sem bókin ræðir um. 
Slík kennslubók, sem þingmaðurinn heimtar, 
hlyti því auðsjáanlega að vera á v ö x t u r  
kennslunnar og þar af leiðandi þekkingar, 
og þess vegna ekki u n d i r r ó t  hennar. 
Með öðrum orðum, athugasemd þingmanns- 
ins gengur í ö f u g a  átt.

L a n d a h ö f ð i n g i : Jeg verð að mestu leyti
31
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alveg að fallast á það, sem hinn heiðraði 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, að mál 
þetta vantar hinn nauðsynlega undirbúning, 
og skal bæta því við, að sem stendur er 
lagaskóli hjer á landi alveg ó þ a r f u r ,  þar 
sem milli JO og 15 lögfræðingaefni eru nú 
við háskólann, og færi allt að feldi, ættu þeir 
að geta nægt landinu um langan tíma, ef til 
vill í 20 ár. Fje því, sem þyrfti að verja 
til stofnunar lagaskóla, gæti landssjóðurinn 
víst varið til annara þarfari fyrirtækja og 
þó jeg ekkert hafi á móti því, að hugmyndin 
um stofnun lagaskóla hjer á landi kynni að 
vera fögur, virðist mjer hún,  að svo 
s t ö d d u ,  sem ótímabær burður.

H a U d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Jeg verð að vera 
á sama máli og hinn háttvirti landshöfðingi 
og 1. þingmaður Norðurmúlasýslu, að mjer 
virðist ekki tíminn kominn til að stofna 
lagaskóla hjer á landi. Mjer virðist það og 
nauðsynlegt skilyröi fyrir skólanum, að 
kennslubækur sjeu til í m'slenzkum Iögum«. 
£að mundi verða býsna vafningssamt fyrir 
kennarann að vinsa úr hin íslenzku lög frá 
hinum dönsku, og ætti öll kennslan að vera 
fólgin í fyriilestrum eintómum, þá virðist 
auðsætt, hvaða stefnu hún hlyti að taka. Sú 
stefna hlyti að verða dönsk, því aðra 
hefðu kennararnir ekki lært. Mjer virðist 
líka áður hafa verið meiri þörf á honum en 
nú, eins og landshöfðingi tók fram, og ætti 
nú að fara að verja fje landsins til óþarfa, 
þar sem skólinn nú sem stendur er með 
öllu óþarfur ? ví þegar nú eru nálægt 10 
lögfræðinga-efni við háskólann, segir það 
sig sjálft, að annaðhvort gengi enginn á 
þennan fyrirhugaða lagaskóla, eða þó hann 
útskrifaðist þaðan, gæti hann ekki komizt 
að neinu embætti. Jeg verð því að vera á 
því, að tíminn sje ekki enn kominn til 
stofnunar skólans, og leggja móti máli 
þessu.

F lu tn in g s m a ð u r  ( B e n e d ik t  Sve insson):  
pó jeg ekki efist um, að deildin sje fær um 
að meta mótbárur landshöfðingja og þing- 
manns Reykvíkinga móti frumvarpinu, vegna 
þess, að þær eru svo gamlar og alþekktar,

þá vil jeg þó svara þeim nokkrum orðum. 
Jeg furða mig ekki á því, að landshöfðingi 
komi með hina sömu mótbáru og vant hef- 
ur verið að koma með, þegar ræða er um 
nýjar námsstofnanir hjer á landi yfir höfuð, 
að nógu margir námsmenn sjeu til í þeirri 
grein, og námsstofnunin sje því óþörf; og 
jeg furða mig heldur ekki á, þó mótbárur 
þessar magnist tvöfalt, þegar ræða er um 
1 a g a s k ó l a  ; en jeg held þó, að jafnvel 
landshöfðinginn sjálfur, þó jeg eigi vilji 
kosta rýrð á vizku hans og speki til að lesa 
í óskrifaðri bók, sje ekki fær um að lesa í 
þá bók, að hann geti sagt fyrir, hvort nógu 
margir lögfræðingar muni verða til í em- 
bættin, svo sem næstu 20 ár. Landshöfð- 
inginn sagði, að kostnaðurinn til stofnun- 
arinnar væri óþarfur; þá mótbáru get jeg, 
sem sagt, vel skilið frá h a n s sjónarmiði, 
en hans sjónarmið er annað en sjónarmið 
l a n d s i n s  o g þ j ó ð a r i n n a r ;  þjóðin 
hefur sýnt áhuga sinn á málinu, og fylgt 
því svo fram, að í h e n n a r nafni er ekki 
mögulegt að tala um óþarfan kostnað. fe tta  
mál hefur svo að segja, eins og jeg áður 
sagði, verið vöggukvæði alþingis frá því 
fyrsta; fyrir alþingi 1845 kom fyrst bænar- 
skrá um lagaskóla frá 24 námsmönnum í 
Kaupmannahöfn í þeirri mynd, að konungs- 
fulltrúi sagði, að það væri ómögulegt að 
uppfylla þá bæn; þá var farið fram á, að 
stofna þjóðskóla, er skyldi grípa yfir latínu- 
skólann í fullkomnaðri mynd, kennslu í for- 
spjallsvísindum, prestaskóla, læknaskóla og 
að endingu lagaskóla. Fyrir alþingi 1855 
kom bænarskrá frá öllum námsmönnum í 
Kaupmannahöfn, þar á meðal 1. þingmanni 
Norðutmúlasýslu; hún var vel samin, ræki- 
leg og hjartnæm, svo vel samin, að forseti 
efri deildar, sjálfur biskup landsins, dáðist 
að henni. Og sjá! Hinn heiðraði þingmað- 
ur var einn af höfundum þessarar bænar- 
skrár. J>á var áhuginn á lagaskóla svo 
mikill, að bænarskrá til konungs um bann
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var samþykkt með 16 atkvæðum gegn 5.
1857 ítrekaði alþingið bænarskrá til kon-
ungs um lagaskóla með 16 atkv. gegn 5;
1859 með 20 atkv. gegn 3; 1861 með 21
samhljóða atkvæðum; þá var enginn á móti 
nauðsyn lagaskóla. Hin 2 síðast töldu árin 
var flutningsmaður málsins enginn annar 
en — þingmaður Eeykvíkinga. (Hlátur). Já 
hann gjörði betur til,hann flutti lagaskólamál- 
ið í þriðja sinni, og aldrei ákafar en þá. En 
svo hvíldi hann sig, en var þó málinu ein- 
lægt meðmæltur, eins og aðrir þingmenn. 
Árið 1863 kom málið enn fyiir alþingi, og 
var þá samþykkt með 21 atkv. gegn 2; ár- 
ið 1865 með 19 atkv. gegn 3; árið 1867 
með 18 atkv. gegn 4; 1869 með 21 samhljóða 
atkvæðum; 1871 með 19 samhljóða atkvæð- 
u m ; 1873 með 20 samhljóða atkvæðum. 
En nú kemur löggjafaiþingið, og þá bregður 
undarlega við; málið kemur þó fyiir þingið 
1875, en fær ekki framgang sökum tíma- 
leysis; það kom aptur fyrir þingið í hitt eð 
fyrra, og var að vísu samþykkt í aðalatrið- 
unum, en sökum ágreinings um launaupp- 
hæð kennendanna í þinglok varð málið ekki 
endilega til lykta leitt. Alls nú eptir þessu 
hafa verið greidd í sögu þingsins 238 at- 
kvæði með lagaskólanum, en 27 á móti, og 
jeg játa reyndar því, að í þessum 238 at- 
kvæðum felast mörg og margítrekuð atkvæði 
sömu manna, og þar á meðal þingmanns 
Reykvíkinga, en sama er að segja um hin 
27 atkvæði á móti. Allt svo: þingmaður 
Reykvíkinga hefur svo opt gefið atkvæði sitt 
með málinu, að þingdeildin þarf ekki að 
meta það rnikils, þó hann í dag geíi sitt 
atkvæði á móti lagaskólanum. fingm aður- 
inn talaði um, að undirbúningur undir 
skólann væri nauðsynlegur, og lagði mikla 
áherzlu á það, að óvíst væri hvað væri, eða 
hvað að lögurn, væri íslensk lög, og hvað 
dönsk, og sagði hann, að úr því ætti lög- 
gjafarvaldið fyrst að skera. [Halldór Kr. 
Friðriksson: Nei, það sagði jeg ekki!) Jú

einmitt! f>ingmaðu,iinn vildi setja úrlausn 
þessara spurninga sem undangangandi 
skilyrði fyrir stofnun skólans, en þessu verð 
jeg að neita. £að er ekki löggjafarvaldið, 
sem á að skera úr, hver lög eru gildandi 
eða ekki, heldur miklu fremur heyrir það 
undir dómsvaldið, grundvallað á vísindalegri 
rannsókn ; þetta vona jeg þingmaðurinn játi. 
En það er, viti menn, meira blóð í kúnni, 
(Hlátur)! það felst í þessum orðum þing- 
mannsins sú játning, að það sje l a g a l e y s i  
á íslandi; það er sannarlega athugavert, 
þegar þingmaður segir það, að ekki ein- 
ungis hann, heldur menn yfir höfuð ekki 
viti, hvað sje lög, og hvað sje ekki lög. Ef 
þetta er ekki ástæða til að stofna lagaskóla 
og lagafræði á íslandi, þá veit jeg ekki, 
hvaða ástæða er, og þuð er einmitt þessi 
sama ástæða, sem vakir og lifir í brjósti 
allia manna á íslandi. fingmaður Reyk- 
víkinga hjelt, að þörfin á lagaskóla væri 
minni nú en áður, í staðinn fyrir þetta á t t i  
hann að segja: hafi þörfin verið áður, þá er 
hún vaxin og nauðsynin aukin, þessi nauð- 
syn er skýr og glögg í mínu brjósti, og 
allra góðra íslendinga, pjóðin þráir laga- 
skólann, það er víst og vafalaust; en það 
er á valdi og ábyigð deildaiinnar, að ákveða, 
hve lengi hún skuli bíða eptir þessu nauð- 
synjamáli.

L a n d s h ö f ð in g i n n : Jeg ætla ekki að fara 
í orðakast við flutningsmann, en vil einung- 
is geta þess, að ræða hans sannar einmitt, 
að þörfin á lagaskóla er ekki svo mikil. Ef 
þörfin væri svo mikil, sem hann vildi láta 
á sjer heyra, þá hefði hið löggefandi þing 
tekið sjer nógan tíma til að ljúka við lögin; 
en hitt, að það gjörir það ekki, hvorki 1875 
rije 1877, sýnir það og sannar, að þörfin á 
lagaskóla er ekki svo mjög m ikil; en þó 
þörfin væri mikil, þá er þó auðvitað, eins 
og 1. þingmaður Norðurmúlasýslu benti á, 
að nú sem stendur eru ekki tií neinir menn,

31*



244

sem eru færir um að taka að sjer kennsluna 
á lagaskólanum.

Arnl/ótur Ólafsson: J>að gleður mig ó-
neitanlega, að minn góði vinur, fiutnings- 
maðurinn, getur með góðu geði horft áþað, 
þó lagaskólinn verði nú felldur, því að hann 
getur lifað í þeirri sannfæringu, að lagaskól- 
inn hefur þó haft atkvæðaíjöldann með sjer. 
Jeg vil stuttlega minnast á, í hverju jeg er 
honum samdóma, og í hverju jeg er honum 
eigi samdóma. Jeg er samdóma honum í 
því, að þörf sje á lagaþekkingu og lagafræði 
hjer á landi, en jeg er ekki samdóma hon- 
um, að þörfsje á l a g a s k ó l a .  pó lagaskól- 
inn máske gæti leyst úr þörfinni á lögfræði, 
þá er hann þó einungis verkfæri til þess, og þá 
álít jeg aðra aðíerð hentugri, því að hún er 
kostnaðarminni. Jeg get ekki efazt um, að 
enn sje tii á íslandi sá sýslumaður, sem 
búið getur til lögfræðisbók, ef hann fengi 
fyrirhöfn sína vel borgaða, því að það væri 
sannarlega undarlegt í sögu landsins, ef 
Sveinn Sölvason yrði sá eini íslendingur, 
sem hefur getað samið slíka bók án þess að 
vera kennari við skóla (Urímur T h o m s e n : 

Magnús Stephensen!) Jú, Magnús samdi 
sáttapjesa, en Sveinn Sölvason tvær lög- 
fræðisbækur. Hreppstjórainstruxið eptir 
Magnús Stephensen getur ekki kallazt lög- 
fræðisbók. Mjer finnst rjett að verja fje til 
þess að draga saman í eitt eða tvö bindi 
öll gildandi lög á íslandi, og heita fje fyrir 
lögfræðisbók á íslenzka tungu. Ef það verð- 
ur gjört, þá er bætt úr hinni bráðustu 
nauðsyn; en ef þetta verður ekki gjört, jeg 
set svo, að enginn fáist til að semja slíkar 
bækur, um hvað er það vottur? það er 
sorglegur vottur um, að áhuginn á stofnun 
lagaskóla er ekki mikill, því fáist enginn til 
að semja lögfræðisbók fyrir fullt endurgjald, 
þá fæ jeg eigi skilið, að nokkur maður sje 
til sá, er hæfur sje að verða kennari við 
lagaskóla. Jeg býst við því, að flutnings- 
maður svari mjer því, að sýslumenn hafi

svo ósköp mikið að gjöra, að þeir geti ekki 
komizt til að semja lögfræðisbækur. En
hvernig gat þá Sveinn Sölvason komizt til
þess! Hver hefur í Danmörku samið hinar 
beztu lögfræðisbækur ? það var ekki
neinn háskólakennari; það var Scheel.
(.Benedikt Sveimson: Hann var háskóla-
kennari!) J>að sýnir sig á bókum hans, að 
hann hefur ekki einungis slitið skóm sínum 
á að ganga upp á háskólabygginguna, held- 
ur hefur hann komið upp í kansellibygging- 
una, eins og sjest af því, að hann tilfærir 
svo mörg kansellibrjef, sem hvergi standa 
annarsstaðar. Ef mig minnir rjett, var hann 
dómari í sjórjettinum, þá' er hann samdi 
flestar lögfræðisbækur sínar. Hvernig sem 
litið er á málið, þá er almenn þörf á lög- 
fræðisbókum, og ef þær ekki geta fengizt, 
þá er enginn hugur á málinu. Að endingu 
vil jeg minuast á það mál, að svo mörg 
atkvæði hafa verið með lagaskólanum, með- 
an þingið var ráðgefandi, en að svo skipti 
um, þegar það varð löggefandi. Hvað ætla 
komi til þess, að þingið hefur aldrei sam- 
þykkt lagaskólann eptir 1874? Æ tla lög- 
gjafarþingið sje óþjóðlegra, en hið ráðgef- 
andi? það getur ekki verið. Jeg vona, að allir 
deildarmenn sjái orsökina. fegar fjárhag- 
urinn var aðskilinn, þá hlutum vjer að kosta 
skó!ann,og þáfórum vjeraðhugsa um, hvers 
virði hann væri, eða hvort ekki yrði á ann- 
an hentugri og kostnaðarminni hátt bætt úr 
þörfinni á íslenzkri lögfræði. Áður, meðan 
þingið var ráðgefandi, hafði það lagaskólann 
sem eina af þeim mörgu svipum á stjórn- 
ina, til þess að flýta fyiir fláraðskilnaðinum; 
þetta var hyggilega gjört af þinginu, að 
sýna stjórninni, að þarfir vorar væru svo 
miklar, að bezt væri að aðskilja fjárhaginn 
og láta ísland sigla sinn sjó. Alþingi 
treysti því fyrrum, að því þyngri ómagi sem 
ísland væri, því hægra væri að fá stjórnina 
til að sleppa taumunum. Jeg finn ekki á- 
stæðu til að tala meira um þetta mál.; jeg



245

er því samþykkur, að þöif er á lagaskóla, 
en álít að enn sje eigi tími til kominn.

F lv tn in g s m t ið u r  (H en ed ik t  S ve in sso n ) :  

Landshöfðíngi er því miður genginn út, svo 
jeg sje engin ráð til að svara honum, nema 
þannig, aðsvarahonum  um leið ogjegsvara
1. þingmanni Norðurmúlasýslu. peir komu 
báðir með sömu mótbáruna, að af því, að 
löggjafarþingin 1875 og 1877 ekkisamþykktu 
lagaskólann, þess vegna sje engin þörf á 
honum ( A r n l j ó t u r  Ó lo f s s o n : f>að sagði jeg
ekki!). Jeg get með áreiðanlegri hugsun- 
arvissu rakið það út úr orðum þingmanns- 
ins, að af því lagaskólinn ekki hefur verið 
samþykktur síðan alþingi fjekk löggjafarvald, 
af því hafi hann ekki verið nauðsynlegur. 
Viðvíkjandi kostnaðinum frábið jeg mjer, að 
mjer sje borið á brýn, að hafa tekið þátt í 
þeirri «svínapolitík», sem hinn háttvirtiþing- 
maður benti til, og vildi verja mál sitt með, 
að jeg hafi haldið fram með lagaskólanum 
á hinum ráðgefandi alþingum, af því að rík- 
issjóðurinn átti að borga hann. Hið ráð- 
gefandi alþingi vildii að kostnaðurinn væri 
borgaður af ríkissjóði, af því og einungis af 
því, að það hafði ekkert annað fje til að 
borga kostnaðinn við skólann með, sökum 
þess að það hafði ekki fjárveitingarvald, 
því var og einu sinni stungið upp á að biðja 
um, að kostnaðinum við lagaskólann væri 
jafnað niður á landið allt ásamt með ogeins 
og alþingiskostnaðinum, og þetta, einmitt 
þetta var samþykkt með miklum atkvæða- 
fjölda af þinginu og bænarskrá um það send 
til konungs. |>etta sýnir bezt, að þinginu 
var alvara með að vilja fá lagaskóla, og því 
get jeg í alls þingsins nafni beðið þing- 
manninn að hafa «pólitík» þá, er jeg áður 
nefndi, eingöngu fyrir sjálfan sig. Lands- 
höfðingi sagði, og íleiri hafa líka komið með 
það, að það vantaði menn fyrir kennara. 
Hvað meina þeir með þessu? peir heimta, 
að bækur sjeu til eptir þá, til þess að geta

borið um, hvort þeir eru færir umaðkenna. 
En má jeg þá spyrja: er þetta svo í Kaup- 
mannahöfn? Hefur nokkur háskólakennari 
þar samið kennslubók í lögum, áður en hann 
varð kennari ( A m l j ó t u r  Ó la f s s o n :  Vjer er- 
um íslendingar, en ekki Danir!) Hvaða bók 
samdi prófessor Goos, áður hann varð há- 
skólakennari? Hvaða bók samdi Nellemann? 
Hvaða bók samdi Wedel ? Hvaða bók Borne- 
mann sál.? hvaða bók Larsen sál.? Beztu 
lagamenn Dana. Hvaða bók Gram sál.? Já 
og svo þessi góði Scheel, dýrðlingur þing- 
mannsins, hvaða bók samdi hann, áður hann 
varð háskólakennari ? Enginn af þessum 
mönnum, þessum alkunnu háskólakennurum, 
gefa út á prent eina einustu kennslubók í 
lögum, fyr en löngu eptir að þeir voru orðnir 
kennarar, og sumir aldrei. f>að er að eins 
einn háskólakennari, sem jeg þekki, hinn 
nafnkenndi Krieger, sem gaf út eina bók, 
áður en liann varð kennari, en einungis sem 
handrit, en þetta þýðir sama sem : «jeg und- 
anskil mig allri kritik»; hann þorði ekki 
einu sinni að láta 1. þingmann Norður- 
múlasýslu, sem þá var ungur námsmaður í 
Kaupmannahöfn, hann þorði ekki einu sinni, 
segi jeg, að láta hann kritisera bókina! 
Svona eru vísindamenn varkárir með rit sín 
í Danmörku, þar sem þó er miklu hægra að 
eiga við lögin, þar sem aldrei hefur verið 
dembt inn útlendum lögum með lögum og 
ólögum, eins og átt hefur sjer stað á ís- 
landi, og þar sem því löggjöfin hefur geng- 
ið eptir fastri og eðlilegri rás. fað  er sorg- 
legt að koma með þess konar mótbárur 
mót svo áríðandi máli eins og þessu. f>ó 
einhver sýslumaður, sem jeg þó efast um, 
væri nú fær um að rita slíka lögfræðisbók, 
sem þingmaðurinn er að stagast á, þá er 
jeg viss um, að hann gjörir það ekki, hvað 
mikil laun, sem fjárlaganefndin veitir hon- 
um til þess. Jeg vil óska og vona, að 
þingmenn láti ekki villa fyrir sjer með þess 
konar mótbárum, heldur líti á, hvað áríð-
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andi þetta mál er, og hvað heitt það lifir í 
brjósti þjóðarinnar.

V a ra fo r se t i  (G r í m u r  Thom sen):  Jeg vil 
leyfa mjer að minna flutningsmanninn á, 
að þegar lagaskólinn kom fyrir þingið 1875, 
þá var hann samþykktur með einu skilyrði, 
sem einmitt snerti kostnaðinn, því skilyrði, 
að yfirdómararnir tækju að sjer kennsluna; 
nú er útsjeð um það, að yfirdómararnir 
geti orðið skyldaðir til þessa starfa, eins og 
flutningsmanni er kunnugt. Landshöfðingi 
sagðist ekki þekkja neina menn, sem færir 
væru til að takast á hendur kennslu á laga- 
skólanum; jeg skal nú ekki leyfa mjer að 
hafa neina meining um það atriði, en úr 
því yfirdómararnir ekki eru fúsir til þess, að 
takast kennsluna á hendur, eins og mjer er 
kunnugt frá í hitt eð fyrra, þegar mjer var 
sá sómi sýndur, að vera settur í nefnd í 
lagaskólamálinu með fiutningsmanni, úr því 
svo er, þá verð jeg að vera 1. þingmanni 
Norðurmúlasýslu samdóma um, að ekki sje 
kominn tími til að stofna lagaskóla. |>ar 
að auki vil jeg minna flutningsmann á það, 
að það er ekki einungis í hinum nýrri lög- 
um, að vantar kennslubók í lögum, heldur þykir 
nú eptir fjárlagafrumvarpistjórnarinnar þörf á 
að gefa út áreiðanlega útgáfu af Jónsbók, sem 
ekki verður um garð gengin fyr en eptir 4 ár; 
þar að auki stendur til, að ný landbúnaðar- 
lög verði lögleidd, og væri gott og þarflegt, 
að þau lög væru komin á, áður en lagaskóli 
er stofnaður, þarþau snerta mjög mikilvægl 
atriði í löggjöf landsins. f>ó jeg játi, að 
hugsunin í þessu frumvarpi sje góð, þáfinnst 
mjer þó ekki kominn tími til að lögleiða það, 
og vil bæta því við, að þó þingið samþykki 
það, þá er það mjög óvíst, að lagaskólinn 
komist á á þessu fjárhagstímabili.

H a l l d ó r  K r .  F riðr ih sson :  Flutnings-
maður bar mjer á brýn, að jeg hefði tvis- 
var sinnum verið fiutningsmaður þessa máls, 
en það sannar ekkert, að þörfin á lagaskóla 
sje nú  bjýn. Beiðni hins ráðgefanda þings

um lagaskóla var grundvölluð á þeirri ósk, 
að lagaþekking útbreiddist á landinu, en 
einmitt það, að alþingi nú síðast hefur ekki 
farið fram á að fá lagaskóla, sýnir, að þörf- 
in virðist ekki eins brýn og áður. Flutn- 
ingsmanni hættir annars við að afbaka orð 
annara. Jeg veit vel, að það heyrir ekki 
undir löggjafarvaldið, heldur undir dóms- 
valdið, að skera úr því, hvað er lög, og verð 
jeg að frábiðja mjér slíkar afbakanir á orð- 
'um mínum; því að ef jeg ekki vissi þetta, 
þá væri jeg alveg óhæfur til að vera þing- 
maður. £>að, sem jeg sagði og vildi segja, 
var, að löggjafarvaldið er nú að starfa sem 
óðast að lögum, og meðan ekki eru komin 
lög í aðalmálunum, þá er ekki kominn tími 
til, að stofna lagaskóla. Ef þar við bætist, 
að það er satt, sem flutningsmaður sagði, 

'að hjer hafi verið dembt inn lögum og ó- 
lögum, og það þá er óvíst, hver lög eru 
gildandi og hver ekki, þá liggur það sann- 
arlega í augum uppi, að undirbúningur er 
nauðsynlegur, áður en lagakennsla getur 
komizt á, og þó þeir menn, sem hann 
nefndi til, hafi ekki samið neina bók, áður 
en þeir urðu kennarar, þá er það mikill 
munur, livað hægra það er að taka við 
kennslu þar, sem einn vísindamaður hefur 
lengi komið á eptir öðruin, og getur haft 
fyrir sjer bækur annara, sem á undan voru, 
en hjer, þar sem byrja þyrfti að nýju.

F lu tn in g s m a ð u r  (H en ed ik t  Svein*son):  

Jeg veið að svara 1. þingmanni Gullbringu- 
sýslu nokkrum orðum, og leyfa mjer með 
allri þeirri kurteysi, sem er sköpuð í mínu 
brjósti, að benda honum á, að hann rang- 
hermir það, að í frumvarpinu um lagaskól- 
ann hafi verið sett nokkurt skilyrði um, að 
yfirdómararnir skyldu vera kennarar |G r i m u r  

T h o m se n :  1875). f>að er satt, að þegar
ræða var um launalögin 1875, þá voru eptir 
hans uppástungu laun yfirdómaranna hækkuð, 
með því skilyrði að þeirtæ kjuað sjer kennsl- 
una við lagaskólann, en seinna var þetta
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skilyrði fellt úr, jeg veit ekki hvernig eða 
af hverjum, án þess launin væru aptur færð 
niður; þessar krónur eru því að líkindutn 
tapaðar fyrir landið, og er það þingmannin- 
um meir að kenna en mjer ( A r n l j ó t u r  

Ólaf&son : Heyr). Eins og frumvarpið sýnir, 
þá stendur það ekkert í sambandi við yfir- 
dóminn; þingmaðurinn tók það fram, að von 
væri á, að í fjárlögunum yrði veittur styrk- 
ur til nýrrar útgáfu af Jónsbók ; mig furð- 
ar á þessu, því að jeg man, að hjer um 
árið var send til allra amtmanna á íslandi 
og ylirdómsins uppástunga um nýja útgáfu 
á Jónsbók, með meðmælum juridiska fakul- 
tetsins í Kaupmannahöfn, en þá mæltu allir 
á móti henni sem óþarfri. Nú er líka von 
á algjörðri breytingu á landbúnaðarbálkinum, 
sem er helzti bálkur Jónsbókar, sem nú er 
í gildi, svo jeg veit ekki, hvort er þörf á 
nýrri útgáfu á Jónsbók, nema það skyldi vera 
minnisvarði yfir Jónsbók dauðu, og efastjeg 
um, að þingið samþykki þau útgjöld, sem til 
þess þarf, að minnsta kosti gjöri jeg það ekki. 
f>ingmaðurinn talaði mikið um kostnaðinn, 
og það er einlægt faliegt, að hugsa um 
kostnaðinn, en það er ekki metið, hvort öll 
þau fyriitæki, sem hann hefur stungið upp 
á að leggja fje til, hafi verið öllu nauðsyn- 
legri en þetta [ G r ím u r  T h o m se n :  Brú yfir
Skjálfandafljót!). Jeg játa, að það er nauð- 
synlegt fyrirtæki fyrir viðkomandi hjeruð, 
en hvað er það móti gagni alls landsins og 
þjóðarinnar. Hvað það snertir, sem þing- 
maðurinn tók fram, að lagaskólinn muni 
ekki komast á á þessu tímabili, þá verð jeg 
að svara því svo, að þá þarf heldur ekki fje 
til hans á næsta fjárhagstímabili. ping- 
maður Revkvíkinga sagði mjer nú fyrst 
greinilega, hvað hann meinti; hann sagði, 
að af því að þingið væri allt af að búa til 
ný lög, þá væri ekki kominn tími til að 
stofna lagaskóla; jeg verð þá að draga þá 
ályktun út af þessu, að lagaskólinn verði 
ekki nauðsynlegur, fyr en alþingi h æ t t i r  að

gefa lög (Hlátur). f>ingmaðurinn rangfærði 
orð mf n ; jeg sagði ekki, að dembt hefði ver- 
ið inn lögum og ólögum, heldur að d>mbt 
hefði verið inn í landið útlendum lögum með 
lögum og ólögum, með lögum kalla jeg það, 
þegar lögin eru þinglesin, t. a. m. lesin á 
íslenzku, en með ólögum, þegar lögin ekki eru 
þinglesin eða þá á dönsku. Að svo mæltu 
fel jeg deildinni málið, og finn ekki ástæðu 
til að fara um það fleirum orðum. 

f>á var gengið til a t k v æ ð a  og var
1. gr. samþykkt með 15 atkvæðum
2. — -------— 14 — móti 2
3. — -------— 16 —
4. — -------— 15 —

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu, og 
málinu vísað til 3. umræðu með 16 at- 
kvæðum.

| >r i ð j a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 15. 
fundi, 18. júlí.

Breytingartillaga: I 133.
F l u t n i n g s m a ð u r  ( B e n e d ik t  Sve insson):  

Jeg vona, að þingmenn hafi vel íhugað 
breytingar þær (I 133), sem stungið er 
upp á við frumvarpið, og þeir sjái þau á- 
hrif, sem þær geta haft á málið, ef þær 
verða samþykktar. Fyrsta breytingin er 
sú, að setja orðið «kennsla» fyrir «skóli», 
og önnur breyting viðvíkjandi kostnaðinum, 
að ákveðið er til t i m a k e n n s l u  1600 kr. 
í staðinn fyrir 2400kr. handa f ö s t u m  
kennara. Aðalbreytingin er sú, að í stað-
inn fyrir 2 fasta kennara er að eins stung- 
ið upp á einum. Að vísu kynnu menn að 
geta sagt, að þetta sje lagað, hvað sam- 
kvæmni í lögunum snertir, með því að 
stinga upp á tímakennslu, en þó get jeg 
ekki betur sjeð, en að með þessaii breyt- 
ingu sje frumvarpinu haggað í grundvelli 
sínum. f>að hlýtur að vera öllum ljóst, að 
það er ógjörningur, að stofna skóla með 
að eins einum kennara, og það hafa uppá- 
stungumenn líklega sjeð, og því breytt
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«sk<51i» í «kennsla», því að slíkt getur 
ekki samrýmzt við hugmyndina «skóli». 
fessar breytiogar eru þannig að mínu áliti 
aðalbreytingarnar, en þær eru því tilfinn- 
anlegri fyrir aðalstefnu málsins, sem þær 
ekki geta samrýmzt við 4. grein, er inni- 
heldur þau rjettindi, er veitast eiga þeim, 
sem skólann sækja. Ef höfundar breyt- 
inganna hefðu gjört tilsvarandi breytingar 
á 4. gr., þá væri fyrst spursmál um, að 
geta aðhyllzt þessar breytingar ( V a r a f o r s e i i : 
fa ð  er stungið upp á breytingu við 4. 
grein!) f>að eru ekki gjörðar neinar breyt- 
ingar á rjettindum þeim, sem skólinn á að 
veita, og það er það, sem hjer ræðir um. 
Jeg segi það aptur, það er ómögulegt að 
hugsa sjer skóla, annan eins og lagaskól- 
ann, stofnaðan með einum kennara, og að 
ímynda sjer, að meining uppástungumanna 
sje, að stinga upp á, að menn, sem nema 
lögfræði hjá einum manni, gangi jafnt lög- 
fræðingum frá háskólanum í Kaupmanna- 
höfn; það er sama sem að ímynda sjer, að 
þeir hafi viljað eyðileggja málið! Hvað 
höfundunum hefur gengið til að koma 
með þessa breyting, get jeg því ekki vit- 
að, en jeg vil þó geta þess til, að aðalor- 
sökin muni vera sú, að þeir hafi viljað 
sameina lagaskólann við yfirdóminn og fá 
kennslu handa honum frá yfirdómendun- 
um. Eins og menn vita — það játa jeg — 
þá var þetta tilgangurinn, þegar verið var 
að semja launalögin um árið, en lögin 
urðu þó svo úr garði gjörð á endanum, að 
þessum tilgangi varð ekki náð með þeim, 
svo dómendur þeir, sem nú eru, eru óháðir 
því skilyrði, sem í raun rjettri var sett 
fyrir Jaunahækkun þeirra. pað er því ó- 
mögulegt, að beita þessu skilyrði við þá 
dómara, sem nú eru í embætti, og þess 
vegna ómögulegt að byggja eins áríðandi 
stofnun og lagaskóla á þessum grundvelli. 
f a r  á móti vil jeg gjarnan vera með hin- 
um heiðruðu uppástungumönnum í því, að

koma með nýtt lagafrumvarp um það, að 
þegar yfirdómaraembættin losna, skuli þau 
ekki veitt nema með því skilyrði, að dóm- 
ararnir takist þá skyldu á herðar, að kenna 
í lagaskólanum sem timakennarar. Jeg 
vona, að öllum þingmönnum sje það ljóst 
af þessu, að þessar breytingar geta þannig 
ekki samrýmzt frumvarpÍDu í aðalstefnu 
þess, og jeg ímynda mjer, að allir hjer í 
salnum, bæði þeir, sem undir breytingar- 
atkvæðinu standa, og hinir, sjeu mjer sam- 
dóma um, að það er ósæmilegt fyrir deild- 
ina, ef það er annars vilji hennar að 
stofna lagaskóla, að gjöra það svo, að 
skólinn ekki geti leyst ætlunarverk sitt af 
hendi; því að það getur ekki staðizt með 
sóma þingsins, að stofna skóla að eins 
að n a f n i n u.

A m l j ó t u r  Ólufsson: Jeg vil stuttlega gjöra 
grein fyrir meiningu minni um breylingar- 
tillögu þá, sem jeg með öðrum hef ritað 
undir. Jeg vil fyrst taka það fram, að það 
felst ekki í mínum huga neinn vilji til að 
rýra lagaskólann, þó jeg hafi stungið upp á 
að kalla hann «lagakennslu* og upp á nokkr- 
um öðrum bieytingum. Aðalbreytingin er, 
eins og framsögumaður tók fram, ekki sú, 
að orðinu «skóli» er breytt í «kennsla», held- 
ur sú, að stungið er upp á einum kennara 
föstum fyrir tvo fasta. Vjer viljum þá 
halda forstöðumanninum, en ekki öðrum 
föstum kennara, til þess að geta fengið þá 
kennslu með tímanum hjá yfirdómendunum, 
sem þeir eptir launalögunum áttu að skyld- 
ast til. Vei'ði nú annar fastur kennari 
settur við skólann, þá er eigi bægt að víkja 
houum frá, þá er tímakennslan fæst hjá 
yfidómendunum, og verður hún þá óþörf, og 
vjer töpum þeim 800 kr., sem hvor dómend- 
anna fjekk, til þess að verða tímakennarar 
við lagaskólann. Hugsun vor með breyting- 
artillögunni var sú, að fá yfirdómendurna 
fyrir tímakennara við skólann, en af því að 
vjer vissum, að þeim yflrdómurum, sem nú
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eru, verður ekki gjört að skyldu að kenna 
við lagaskólann, þá segjum vjer: meðan þeir 
menn, sem nú sitja í yfirdómimim, eigi fást 
til að kenna, skal varið til tímakennslunnar 
allt að 1600 kr. á ári. Jeg skal fúslega játa, 
að 1600 kr. eru ónógar, og að ekki er hægt 
að fá kennara fyrir þær, en það má bæta 
þær með aukafjárveitingu. petta  breyting- 
ingaratkvæði vil jeg styðja, til þess að fram- 
kvæma hugmynd þá, sem vakti fyrir þinginu 
1875, þá er laun yfirdómendanna voru á- 
kveðin. Um orðið «kennslu» vil jeg geta 
þess, að fyrir mjer vakti læknaskólinn, eins 
og hann var fyrst, þegar landlæknirinn einn 
annaðist kennsluna. |>á var það kölluð 
læknakennsla, og hafa þeir menn, sem þeirr- 
ar kennslu nutu, fengið embætti; því get jeg 
ekkert sjeð á móti því, að þeir menn, sem 
njóta lagakennslu, fái embætti, þótt kennslan 
sje eigi kölluð «skóli». Jeg vona flutnings- 
maður sjái af þessu, að það er ekki meining 
vor að fella frumvarpið.

Ftutningsmaður (B. Sv.): Jeg þykist vita, 
að það sje ekki vilji 1. þingmanns Norður- 
múlasýslu að eyða þessu máli eptir því, sem 
honum farast orð núna, en eins og jeg áður 
sagði: breytingaratkvæði hans fullnægir eigi 
hans góða ásetningi. Ef það verður sam- 
þykkt, þá verður tímakennslan laus og óviss, 
en það er einmitt svo áríðandi, að fastir 
kraptar sjeu tiL Viðvíkjandi útskýringu þing- 
mannsins á muninum á «kennslu» og «skóla», 
þá tók hann samlíking af læknaskólanum, en 
hann hlýtur að muna eptir því, hvað talað 
var um læknaskólann, meðan hann endilega 
átti að heit« bennsla» en ekki «skóli•>, og 
þá tók þingmaðurinn sjálfur einmitt svo 
skýrt fram, hver munur væri á kennslu og 
skóla, sá sem sje, að kennslan getur verið 
komin undir eins manns lífi, en skóli er föst 
og grundvölluð stofnun, sem ekki deyr, eins 
og hver af oss. Jeg vona að öðru leyti, að 
þingmaðurinn ætli ekki þessaii stofnun, sem 
hjer er um að ræða, að ganga gegn um

allan þennan sama hörmungar- og hreinsun- 
areld, sem læknakennslan mátti ganga gegn 
um, áður en hún fjekk að heita læknaskóli. 
Og læt jeg svo úttalað um það mál.

V a r a f o r s e t i :  Ef flutningsmaður gæti 
bent á þá vissu krapta, sem hann hefur í 
hendi sjer til lagaskólans, ef yfirdómendurn- 
ir eru undanteknir, þá skyldi jeg vora hon- 
um samdóma, en jeg held það sje óhultara 
að reiða sig á þá krapta, sem eru til staðar. 
Yfirdómendurnir munu ekki kinoka sjer við 
að verja nokkrum af þeim stundum, sem 
þeir hafa afgangs, til kennslu við lagaskól- 
ann, en ef 2. gr. verður samþykkt, eins og 
hún er í frumvarpi fiutningsmanns, þá vil 
jeg skora á hann að segja, hvaða menn 
hann geti hugsað sjer fyrir kennara; for- 
stöðumanninn á hann kannske vísan, en hver 
á að verða annar kennari með 2400 kr.? 
Ef flutningsmanninum er annt um, að laga- 
kennsla komist á, þá ætti hann að aðhyll- 
ast vora uppástuugu.

F l u t n i n g s m a ð u r : J>að er ekki mitt að 
skipa kennara við lagaskólann; það liggur 
miklu nær að jeg skori á varaforseta, að 
benda á þá menn nú þegar, sem geti orðið 
skyldaðir til að taka að sjer tímakennslu 
við lagaskólann, ef breytingartillagan verður 
samþykkt.

V a r a f o r s e t i : Jeg er viss um, að yfirdóm- 
endurnir munu fúsir til að takast á hendur 
tfmakennslu við lagaskólann, en það, sem 
jeg efast um, er hvernig hægt er að fá 
mann, sem geti tekið að sjer lagakennslu 
fyrir 2400 krónur.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg fæ eigi skilið, í
hverju það getur legið, að breytingaratkvæði 
þetta er fram komið. |>að lítur svo út sem 
þingmenn ætli, að yfiidómendurnir muni nú 
verða fúsir til að taka að sjer kennslu á 
lagaskólanum. En hver sönnun er fyrirþví, 
að yfirdómendurnir, sem hingað til hafa verið 
ófúsir til þessa, muni nú verða þess viljugir? 
Hvernig getur deildin byggt á því, að þeir
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nú muni takast það á hendur, úr því 
þeir áður hafa sýnt sig dviljuga til þess, og 
það þótt þeim væri lagt fje til þess að fyrra 
bragði? J>ví aðþað getur þó víst eigi verið 
meining yfirdómaranna, að þeir fái meira fje 
til þess að kenna á lagaskólanum, en þeir 
eru búnir að fá. 1. þingmaður Gullbringu- 
sýslu kom raeð það sem ástæðu gegn laga- 
skólanum, að nú sem stæði væru engir til 
að kenna á lionum. En jeg verð að ætla, 
að því óvissara sem það er, að menn fáist 
núna í augnablikinu til þess að kenna á 
lagaskólanum, því nauðsynlegra sje að stofna 
hann sem fasta stofnun, sem skóla, svo úr 
garði gjörðan, að við hæfi sje. Jeg vona, að 
guð haldi svo hendi sinni yfir þjóð vorri, 
að nógir menn fáist með tímanum til þess 
að kenna í þessum skóla. Að minnsta kosti 
hefur svo reynzt á prestaskólanum og lækna- 
skólanum. Jeg held því, að þetta sje, rjett 
skoðað, miklu freraur ástæða raeð en móti 
lagaskólanum.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n : Jeg veit ekki,
hvort jeg hef skilið framsögumann rjett; 
mjer heyrðist hann segja, að hann væri fús 
á, að sjerstök lög væru samin um það, að 
meðdómendurnir í yíirdóminum væru skyldir 
til að taka að sjer kennslu á lagaskólanum. 
Jeg get þessvegna ekki skilið í því, hvernig 
á því stendur, að fiutningsmaður hefur þó 
ekki aðhyllzt breytingaruppástunguna, þá, 
sem hjer liggur fyrir, því að eptir breyt- 
ingaratkvæðinu kemst ætlun og vilji fiutn- 
ingsmannsins betur að, en eptir hans eigin 
frumvarpi. Mig furðar á því, þegar jeg les 
alþingistíðindin 1877, að fiutningsmaður 
skuli nú vera andvígur þessari stefnu, er 
hann þá sjálfur fylgdi. Orsökin kann reynd- 
ar að vera sú, að flutningsmaðurinn ætli, að 
lagaskólinn fái betri byr í efri deildinni 
með því fyrirkomulagi, er frumvarpið fer 
fram á, af því að hann hefur strandað á 
því skeri áður; en mjer virðist ráðin bót á 
þessu, þar sem í breytingartillögunni eru á-

kveðnar «1600kr. til tímakennslu», meðan 
þeir, sem nú sitja yfirdóminn, halda sínum 
embættum. Jeg ímynda mjer, að deildin 
verði svo samkvæm sjálfri sjer frá fyrra 
þingi, að hún aðbyllist breytingaruppástung- 
una.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg ímynda rajer, að
l.þingmaður Suðurmúlasýslu bljóti að muna 
eptir því, er fram fór á síðasta alþingi í 
máli þessu; jeg get fullvissað hann um, að 
frumvarp þetta er verk alþingis, bæði hinn- 
ar efri og neðri deildar, nema hvað þá á- 
kvörðun snertir, að í þessu frumvarpi eru 
laun forstöðumanns skólans til tekin 4000 kr. 
í stað 3500 kr. Jeg hef lengi hugsað um 
mál þetta, og hefur það ávallt verið mín 
hugsun, að æskilegt væri, að sameinuð sje 
lagakennsla og dómaraembætti; en þessi 
hugsun mín hefur ávallt strandað á því skeri, 
sem það hefur mætt í efri deildinni. Jeg 
sje því eigi annað ráð en að samþykkja 
frumvarp þetta, eins og það nú liggur hjer 
fyrir.

V áll  p r e s t u r  P á ls so n :  Mjer þykir skylt
við nefndina að lýsa yfir því, að þegar jeg 
skrifaði undir breytingaruppástunguna, hafði 
jeg eigi nægilega íhugað hana; nú hef jeg 
gjört það, og fell því frá henni í atkvæði 
mínu.

F rið r ik  S t e f á n s s o n : Jeg tek mitt breyt- 
ingaratkvæði aptur, af því að jeg held, að 
tímakennslan fáist eigi fyrir þær 1600 kr., 
er til teknar eru í frumvarpinu, og af því 
að jeg hygg, að eigi mætti minna Qe til 
þessa leggja en 2400krónur, svo kennslan 
sje fullkomin, því síður sem menn nú vita, 
að landsyfirrjettardómararnir hafa komið 
þeim vanda af sjer.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a um málið, og var 
breytingaratkvæði 9 þingmanna (I 133) við 
frumvarpið fyrst borið undir atkvæði, og 
breytingin .
við 1. gr. felld með 13 atkvæðum gegn 6.



251

við 2. gr. felld með 11 atkvæðum gegn 8.
— 3. og 4. gr. þar með sjálffallnar, og 

frumvarpið síðan óbreytt, að fyrirsögn með- 
taldri, samþykkt með 15 atkvæðum.

Kvað forseti það nú mundu verða afgreitt 
til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild: I 151.

Eiríkur Kúld kvaðst hafa verið við- 
staddur ræður manna um þetta mál í neðri 
deild þingsins, og hefðu menn rætt það þar 
af miklu kappi; vildi hann skjóta því til 
deildarinnar, hvort henni litist eigi að 
setja nefnd í málið.

Á*geir Einarsson kvaðst eigi vilja fall- 
ast á þá tillögu, því að mál þetta væri svo 
margrætt, og þar að auki kæmi það nú 
frá neðri deildinni hjer um bil alveg eins 
og það fór frá efri deild til hinnar neðri í 
hitt eð fy rra ; og þætti sjer eigi þurfa að 
skýra málið meir en búið væri.

B e n e d ik t  K r i s t j á m s o n  kvað frumvarpið 
vera alveg eins og deildin hefði samþykkt 
það í hitt eð fyrra, nema eitt atriði, sem 
fleatir mundu fallast á. Hann skoðaði það 
svo, sem neðii deildin vildi nú veita efri 
deildinni uppreisn fyrir það, er hún felldi 
frumvarp hennar síðast; eins og frumvarp- 
ið nú lægi fyrir, væri það verk efri deild- 
arinnar, og hann vissi eigi til, að kring- 
umstæður hefðu bieytzt svo mikið síðan 
þá, að nú væri þörf á nefnd, til að íhuga 
málið, og vildi hann ráða frá, að svo væri 
gjört.

Var. þá málinu vísað til 2. umræðu með 
9 atkvæðum, en fellt frá nefnd með 6 at- 
kvæðum gegn 5.

Ö n n u r  u i n r æ ð a  í efri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

M a g n ú s  S te p h e m e n  kvað við 1. um- 
ræðu málsins hafa koinið fram þá uppá- 
stungu, að setja nefnd í þetta mál, en þeirri 
uppástungu hefði vorið hrundið þá, eptir I

því sem út leit af ræðum manna um hana, 
mest af þeirri ástæðu, að frumvarpið, sem 
nú væri komið til deildarinnar frá neðri 
deild, væri að mestu samhljóða því, er 
deildin hefði samþykkt í h itt eð fyrra. 
Samt sem áður vildi hann nú leyfa sjer að 
stinga aptur upp á því, að nefnd yrði sett 
og umræðunni frestað. fað  væri tilætlun 
sín, að nefnd þessi ætti að íhuga, hvort 
brýn nauðsyn væri á að demba á lands- 
sjóðinn þeim útgjöldum, er stofnun laga- 
skóla hefði í för með sjer, útgjöldum, sem 
væru viðvarandi, en ekki í eitt skipti fyrir 
öll, og sem ekki næmu staðar við Qárupp- 
hæðir þær, er nefndar væru í frumvarpinu, 
nefnil. laun kennaranna, samtals 6,400 kr. 
árlega, heldur hlytu einnig að ná til annars 
kostnaðar, er slíkur skóli mundi hafa í för 
með sjer, og menn þekktu frá lærða skól- 
anum, prestaskólanum og læknaskólanum. 
Hún ætti og að hugleiða, hvort nokkur von 
væri til að tala þeirra, er kæmu á skólann, 
stæði í nokkru hlutfalli við kostnaðinn, sem 
t.il hans færi; og kæmi þá til greina tala 
embætta þeirra, er kandidatar frá skólanum 
ættu aðgang að, því að varla væri við því 
að búast, eptir efnahag manna hjer á landi, 
að menn færu að eyða aldri sínum fram að 
myndugsaldri, til þess að lesa lögfræði, og 
öllu því fje, sem þetta nám kostar, án þess 
að hafa von um að komast í embætti á 
eptir. Enn fretnur ætti nefndin að íhuga, 
hvort það væri fyrirsjáanlegt, að ekla yrði 
á embættismönnum í lögfræðingaembætti 
landsins, og vildi hann þá skýra frá því, að 
í Kaupmannaböfn væru 12 íslendingar að 
lesa lögfræði og 3 mundu bætast við í sum- 
ar. Enn fremur ætti hún að hugleiða, 
hvort völ sje á kennurum til þessa skóla, 
því að það hlyti að vera tilgangurinn, að 
kennslan yrði eigi þur og andalaus upp- 
tugga af fyrirlestrum frá háskólanum, 
heldur byggð á vísindalegum rannsóknum, 
én menn, sem til slíks væru færir, væru 
ekki á hverju strái. Loks ætlaðist hann til, 
að nefndin rannsakaði, hvort það væri vilji 
þjóðarinnar, að þessi skóli yrði stofnaður,
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því allt til þessa hefðu bænir um það efni 
að eins komið frá námsmönnum í Höfn, 
en eigi landsmönnum innanlands, einmitt 
þeim, sem leggja ættu fje til skólans eins 
og annara landsþarfa. Hann skoiaði því á 
forseta að leyta atkvæða um, hvort eigi 
skyldi setja nefnd og fresta umræðunum.

Forseti ljet ganga til atkvæða um þessa
tillögu, og var hún felld með 6 atkv. gegn
5, og var því umræðunum haldið áfram.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst vilja gjöra nokkrar 
athugasemdir við ræðu hins 5. konung- 
kjörna þingmanns. fað  mætti segja, að eigi 
væri brýn nauðsyn á lagaskóla, því að 
landsbúar roundu geta haft mat, föt og
húsaskjól, þó lagaskóli komist eigi á, en
sama mætti segja um allar vísindastofn- 
anir. J>ó nauðsynin væri eigi brýn, væri 
hún þar, því lagaskólinn væri eitt stig til 
að efla andlegar framfarir þjóðarinnar. 
Hvað útgjöldin til skólans snerti, treysti 
hann neðri deildinni, sem hefði haft fjár- 
lögin og önnur fjármál landsins til íhug- 
unar, til að hafa skoðað þessa hlið máls- 
ins, og fyrst hún segði, að vjer höfum ráð 
á að hafa þennan skóla, segði hann að 
eins: Guði sje lof. Jeg þakka drottni
inínum fyrir, að fátækir bændur horfa ekki 
í að leggja á sig þungar byrðar, til að 
efla menntun og andlegt líf. Um aðsókn- 
ina gæti hvorki þingmaðurinn nje hann 
dæ m t; fyrir sitt leyti hugsaði hann, að þar 
yrði eigi að eins kennt embættismannaefn- 
um, heldur líka mönnum, er eigi hefðu 
fengið skólamenntun, því að svo væri Iaga- 
kennslu háttað í öðrum löndum, t. d. Eng- 
landi, Danmörku og Nore'gi. Lögfræðinga- 
embættin væru eins mörg og læknaembætt- 
in, og væru enn ekki of vel skipuð íslenzk- 
um mönnum, þar sem þrír sýslumenn væru 
danskir. Hvort kennarar fengjust hæfir, væri 
eigi hægt að segja. Fyrst vissu menn ekki, 
hverjir vísindalegir hæfilegleikar gætu dulizt 
í hinum júridisku embættismönnum landsins. 
Hann væri t. d. sannfærður um, að flestir 
yfirdómendur landsins hefðu vísindalega hæfi- 
legleika, og gæti hann vel ímyndað sjer, að 1

þeir vildu lieldur hafa embætti við lagaskól- 
ann, og helga sig vísindalegum rannsóknum, 
en að þurfa að gegna hinum örðugu og á- 
byrgðarmiklu dómarastörfum. J>á væri spurn- 
ing um aðra embættismenn, og loksins þekktu 
menn ekki hin ungu upprennandi vísinda- 
mannaefni. Fengist ekki íslenzkur kennari, 
gæti, ef til vill, þýzkur, danskur eða norsk- 
ur maður viljað leggja það á sig að læra að 
tala íslenzku, til þess að geta orðið kennari 
f lagaskóla, og væri á síðari árum almennur 
áhugi á að læra íslenzk lög að breiðast út 
meðal vísindamanna f öllum hinum nefndu 
löndum. |>ar sem þingmaðurinn Ijeti í Ijósi 
efa um það, hvort þetta væri almenn ó.sk 
þjóðarinnar, þá sýndi það furðu litla þekk- 
ing á sögu málsins, og á því, er hreifir sjer 
hjá þjóðinni, nema kann ske þeim hluta 
hennar, er greiddi m esttil sveitar í Reykja- 
vík.

S te fá n  E i r i l m o n  sagði, að þó að bænir 
um þetta efni hefðu eingöngu komið frá 
námsmönnum í Kaupmannahöfn, þá þætti 
sjer meira í það varið, heldur en ef slíkar 
óskir hefðu komið frá öðrum. Haun vildi 
fyrir sitt leyti heldur kjósa, að allar slíkar 
stofnanir væru í landinu sjálfu, þó að það 
kostaði ærna fje, því að þá eyddist þó fje 
það, er til skólanna gengi, f landinu sjálfu. 
I>egar talað var um að stofna læknaskóla, 
hefði líka verið sagt, að fáir mundu sækja 
hann, og því áliti hann ekki þá mótbáru 
hins 5. konungkjörna þingmanns gilda, að 
engir mundu ganga á skóla þennan, sem 
hjer um ræðir. Eins og nú stæði, ætlaði 
hann, að landssjóðurinn væri nógu ríkur 
til að bera kostnaðinn af skóla þessum.

F orsel i  bar þá málið upp til atkvæða- 
greiðslu, og fjell hún þannig:

1. gr. frumvarpsins samþykkt með 7 atkv.

Fyrirsögnin samþykkt með 6 atkvæðum, 
og málinu því næst vísað til 3. umræðu 
með 7 atkvæðum.
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f r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 23. 
fundi, 28. júlí.

J ó n  J ó m s o n  kvaðst hafa, er mál þetta 
kom fyrir síðast, sýnt fram á, að mótbár- 
ur þær, er komið hefðu frara á móti því, 
væru eigi þýðingarmiklar. f a r  eð engin 
breytingaruppástunga væri frarn komin og 
nú ætti að ræða málið í 3. sinn, væri ekki 
spurning um annað, en að taka frumvarp- 
ið, eins og það lægi fyrir, eða þá fella allt 
málið. Að vísu gætu ýmsir haft á móti 
einstökum greinum frumvarpsins; sumum 
líkuðu ef til vill ekki launaupphæðirnar. 
Aðrir gætu ef til vill fundið að einstökum 
orðum, svo sem orðinu «stjórnarherra». 
J>að hefði áður í þessari deild verið rætt 
mikið um þetta orð, og það orðið ofan á á 
endanum, að taka heldur orðið «ráðgjafi», 
en þó að nú stæði í frumvarpinu «stjórn- 
arherra», þá vænti hann þess, að þing- 
maður Barðstrendinga mundi eigi hneyksl- 
ast á því. Hann og fleiri væru á þeirri 
skoðun, að það væri ósamboðið þeirri tign, 
sem fylgdi svo háttstandandi embættis- 
manni, sem ráðgjafa hans hátignar kon- 
ungsins að hafa mörg nöfn á honum. í 
stjórnarskránni stæði «ráðgjafi», en þó að 
hann felldi sig betur við það orð en 
«stjórnarherra», þá þætti sjer eigi ástæða 
til einungis þess vegna að eyðileggja frum- 
varpið. Hvað 4. grein frumvarpsins snerti, 
þá væri hún nokkuð athugaverð. Hvað 
burtfararprófið snerti, þá sýndist sjer það 
reyndar sjálfsagt, að þeir, sem útskrifuðust 
úr lagaskólanum, fengju jafnrjetti við há- 
skólakandidata, eins og þeir, er útskrifast 
af presta- og læknaskólanum. Aptur á
móti gæti ákvörðunin um hina svo kölluðu 
dönsku lögfræðinga verið nokkuð ísjár- 
verð. Fyrst væri þess getandi, að það 
væri ekki fullkomlega rjett að nefna 
þessa menn danska lögfræðinga; þeir 
hjetu examinati juris eða óstúderaðir 
júristar. í  Kaupmannahöfn væru 2 próf 
í lögfræði, hið f u l l k o m n a  og hið ó f u l l -  
k o m n a  próf; eða eins og stundum' væri 
sagt, hið latínsk-júridiska og hið dansk-júri-

diska. Aðgang til hins fyrnefnda hefðu að 
eins stúdentar, en þeir hefðu einnig aðgang 
til hins síðar nefnda. Sumir þeir, er byrj- 
uðu á hinum latnesku lögum, yiðu af ýms- 
um ástæðum, svo sem fjeskorti, o. fl., að 
neyðast til að hætta við þau, og sætta sig 
við hin dönsku; þannig færi opt fyrir ís- 
lenzkum stúdentum, að þeir yrðu að hætta 
við latnesku lögin og jafnvel fara heim, 
þegar þeir væru búnir að vera sinn ákveðna 
tíma á (jarði, og misstu þann mikla styrk, 
er fylgði garðvistinni; nú væri spurningin 
um það, hvort þessir menn fengju aðgang 
að embættum, ef þeir, eptir að skólinn hefði 
tekið til starfa, ferðuðust aptur til Kaup- 
mannahafnar, og leystu af hendi hið ófull- 
komna júridiska próf. petta gæti haft 
nokkuð mikla þýðing fyrir slíka menn. 
£>að mætti gjöra ráð fyrir, að reglugjörðin 
fyrir lagaskólann kæmi, eins og reglugjörð- 
irnar fyrir presta- og læknaskólann, til 
þess að innihalda þá óheppilegu ákvörðun, 
að mönnum væri gjört að skyldu, að vera 
vissan árafjölda á skólanum, áður en þeir 
fengju að ganga undir burtfararpróf. Nú gætu 
menn hugsað sjer, að stúdent hefði í nokk- 
ur ár búið sig undir hið fullkomna eða lat- 
neska próf á háskólanum í Kaupmannahöfn, 
en sakir fjárskorts orðið að hætta þar og kom- 
ið hingað upp, og þá væri sannarlega hait 
fyrir hann, að þurfa að ganga á lagaskóla 
og vera þar.ef til vill 4 ár, í stað þess að 
geta lokið sjer af í Kaupmannahöfn á 1 eða 
jafnvel hálfu ári undir hið ófullkomna laga- 
próf. Háyfirvöldin hefðu sýnt það eigi alls 
fyrir löngu, að þau leyfa eigi gjarna und- 
antekningar frá slíkri reglu, þar sem maður 
einn, sem stundað hefði guðfræði við háskól- 
ann, en síðan komið hjer á prestaskólann, 
hefði beiðzt þess, að þurfa ekki að vera nema 
eitt ár, en fengið nei. Hann hefði því ósk- 
að, að grein þessi hefði verið nokkuð öðru 
vísi orðuð; en því rninni ástæða væri til að 
fella frumvarpið af þessari ástæðu, sem 
skilja mætti orðin «nám í dönskum Iögum» 
bæði um hið fullkomna og hið ófullkomna 
nám, bæði um þá, sem lesa eingöngu dönsk
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lög, og um þá, sem læra Rómverjalög jafn- 
framt dönsku lögunum. Hann vonaði því, 
að deiklin sæi ekki ofsjónum yfir smá göll- 
um, er vera kynnu á frumvarpinu, heldur 
Ijeti nú að ósk þjóðarinnar um það, að koma 
á fót íslenzkum lagaskóla. J>essi ósk væri eigi 
ný, heldur hefði hún komið fyrir þingið þegar 
1845; en þeir menn, sem þá fluttu mál þetta til 
meðferðar, þorðu ekki að hugsa svo hátt, að 
stofna hjer lagaskóla, en Ijetu sjer nægja að 
óska, að íslenzk lögfræði yrði kennd við há- 
skólann í Kaupmannahöfn; en reynslan 
hefði sýnt, að um það gæti alls eigi orðið 
umtalsmál. Síðan hefði komið uppástunga 
frá ýmsum menntamönnum í Kaupmanna- 
höfn um sameiginlegan þjóðháskóla, eins 
konar universitet, en þegar það hefði eigi 
fengizt, hefðu menn orðið að sætta sig við 
hina einstöku skóla, er smámsaman væru 
komnir á, fyrst piestaskóla, síðan lækna- 
skóla og nú loksins lagaskóla. Hann von- 
aði, að eins og lagaskólinn hefði fengið sinn 
styrk frá bændum og af fúsum þjóðvilja, 
þá mundi hann meðhinum öðrum æðri vís- 
indastofnunum hjer á landi kröptuglega styðja 
hið andlega líf og vísindin hjer á landi. ís- 
lendingar hefðu í fyrndinni að kalla einir 
varðveitt bókvísi á Norðurlöndum; nú væru 
bræðraþjóðir vorar komnar fram fyrir oss í 
henni eins og í öðrum framförum, en vjer 
ættum eigi að verða langt á eptir þeim. 
Yjer værum of miklir ættlerar, ef það skyldi 
verða sagt með sanni um oss, að allt and- 
legt líf væri farið, enginn hugsaði um ann- 
að en vömb sína og veraldlega hagsmuni. 
Hin bezta vörn á móti slíkum apturförum 
væru hinar æðri vísindastofnanir, er tengdu 
oss við háskólana hjá bræðraþjóðum vorum.

E i r i k u r  K ú l d  sagðist, eins og kunnugt 
væri, æfinlega hafa verið hlynntur máli þessu 
og væri svo enn þá. f>að hefði verið tekið 
fram, að nú væri eigi eins mikil þörf og 
áður, því margir læsu nú lög, og þyrfti því 
eigi á fleirum að halda fyrst um sinn. J>að 
hefði og verið sagt, að kennara vantaði, er 
vildu takast þennan starfa á hendur eða 
væru hentugir til þess, en ólíklégt væri, að

þetta yrði til fyrirstöðu, því varla þyrfti að 
gjöra ráð fyrir, að skólinn kæmist á fót á þessu 
fjárhagstímabili, að minnsta kosti væri eigi 
gjört ráð fyrir skólanum enn þá af fjárlaga- 
nefndinni. Hann vildi og leggja áherzlu á 
það, að ef stofnunin kæmist á, væri fjenu 
til kennslunnar varið í landinu sjálfu, en 
eigi fyrir utan það. Hann kvaðst þakka 
neðri deildinni fyrir, að vilja eigi hafa orð- 
ið «ráðgjafi», enda álitu málfræðingar það 
eigi eiga við.

Benediht KriUjánsson sagði, að skólinn 
væri milli getnaðar og fæðingar, og væri því 
öllu óhætt.

F orsc t i  bar því næst frumvarpið upp til 
atkvæða, og var það samþykkt með 8 atkv. 
gegn 3. Kvað hann það nú verða afgreitt 
til landshöfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXV. FJÁRLÖG 1880 OG 1881.

Frumvarp til fjárlaga fyrir árin 1880 
og 1881. Frá stjórninni. Sjá I 91—123.

F r a i n l a g t  í neðri deild á 2. fundi,
2. júlí.

L a n d sh ö fð in g i :  Jog hef þá æru, að
leggja fyrir alþingið frumvarp til fjár- 
laga fyrir áriu 1880 og 1881, og skal leyfa 
mjer að fara nokkrum orðum um þetta 
frumvarp, sem livað snertir niðurröðun 
þess, er áþekkt fjárlögunum fyrir árin 1878 
og 1879, þó með þeirri breytingu, sem hef- 
ur verið nauðsynleg afleiðing af þeim lög- 
um, sem alþingið samþykkti í bitt eð fyrra, 
og sem seinna hefur verið staðfest af Hans 
Hátign konunginum.

Meðal þeirra hafa hin nýju skattalög 
frá 14. des. 1877 og lög um laun sýslu- 
manna og bæjarfógeta eptir hlutarins eðli 
haft veruleg áhrif á bæði tekjur og útgjöld 
landssjóðsins eptir frumvarpinu.

pannig hafa sarakvæmt skattalögunum 
verið áætlaðar tekjur í 2. gr. 1.—4. tölulið, 
sem nema satntals: 81495 kr. árlega, en
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manntalsbdkar-gjöldin, sem þessar tekjur 
eru komnar í staðinn fyrir í Qárlðgunum 
fyrir árin 1878 og 1879, voru áætluð sam- 
tals 14914 kr. árlega. Á hinn bdginn eru
útgjöld landssjdðsins til launa sýslumanna 
og bæjarfdgeta, er áður að mestu leyti voru 
greidd beinlínis til þessara embættismanna 
af gjaldþegnum, hækkuð um rúmar 55000 kr. 
(55540 kr.), er til færðar eru í 10.gr. frum- 
varpsins. Munurinn er þannig í raun og 
veru hjer um bil 11000 kr. árlega, sem tekj- 
ur landssjdðsins eru auknar með. Að vísu 
er reynslan enn þá ekki búin að sýna og 
sanna upphæð þá, sem ætla má eptir hinum 
nýju skattalögum, þar sem þau fyrst koma í 
gildi á þessu yfirstandandi ári,og áætlun frum- 
varpsins er þannig að álíta sem ágizkun, og 
skal í því tiliiti vísað til athugasemdanna 
við 2. gr. frumvarpsins, er gjöra grein fyrir 
því, hvernig þessari ágizkun er varið.

Meðal tekjanna er enn fremur í 2. gr. 5. 
tölul. talið vitagjald með 5000 kr. árlega 
samkvæmt lögum 14. apríl f. á.

Meðal útgjaldanna er í 13. gr. A. til 
bráðahirgðaruppbdtar á fátækum brauðum 
stungið upp á 15000kr. árlega í staðinn 
fyrir 4000 kr. í fjárlögunum fyrir 1878— 
1879.

Af þessum breytingum er að mestu leyti 
kominn sá mikli munur, er á sjer stað á 
tekjum og útgjöldum frumvarpsins, þegar þau 
eru borin saman við Qárlögin fyrir árin
1878 og 1879, en tekjurnar eptir frumvarp- 
inu eru sam tals: fyrir fjáihagstímabilið
á æ t l a ð a r ...........................  791,923 kr. 20a.
og útgjöldin samtals . . 717,399 kr. 94a.
A fgangurinn .....................  74,523 kr. 26a.
En í fjárlögunum fyrir 1878 og 1879 eru 
tekjurnar áætlaðar samtals 638,161 kr. 26a.
og ú tg jö ld in ...................... 597,933 kr. 66a.
A fgángurinn......................  40,227 kr. 60a.

Hvað hin einstöku atriði bæði tekjumeg- 
in og útgjaldamegin í frumvarpinu að öðru 
leyti snertir, skal jeg á þessu stigi málsins 
láta mjer nægja að vísa til athugasemda 
þeirra, er fylgja frumvarpinu og prentaðar 
eru við það.

Reikningurinn fyrir árið 1878 hefurekki 
enn orðið fullsaminn, með því að nokkrir 
special-reikningar fyrst hafa borizt mjer 
hinn 27. júní þ. á., en jeg hef að svo 
miklu leyti, sem mjer hefur verið unnt, und- 
irbúið reikninginn, og skal jeg leyfa mjer, 
þegar nú að skýra hinni heiðruðu deild frá 
einstökum atriðum hans. Lestagjaldið sam- 
kvæmt fjárlaganna 2. gr. tölul. 11 var á-
ætlað ................................. 35834 kr. »a.
en hefur numið . . . .  45014 — 85 -
(auk eptirstöðva 610 kr. 6 a.).
Aðflutningsgjaldið af áfengum
drykkjum og tdbaki 2. gr.
tölul. 12 var áætlað . . . 98000 kr. «a.
en hefur numið . . . .  107338 — 85 -
(auk eptirstöðva 6123 kr. 99 a.)

Samkvæmt lögum 14. desbr. 1877 um 
laun sýslumanna og bæjarfdgeta hafa auka- 
tekjur verið innborgaðar með 7551 kr 3 a.

Meöal útgjaldanna skal sjerlega tekið 
fram, að laun sýslumanna og bæjarfdgeta 
frá 6. júní 1878 til ársloka hafa verið út- 
borguð með samtals 28452 kr. 7 a. og 
að einnig á þessu ári hafa verið útborgaðar 
samkvæmt 13. gr. C. 7. til að kaupa bóka- og 
handrita safn Jdns alþingismanns Sigurðs- 
sonar í Kaupmannahöfn . . . 25000 kr. 
Tekjur landssjdðsins hafa verið 
tamtals bjer um bil . . .  360,000 kr. 
og útgjöld hans hjer um bil . 318,000 kr. 
Afgangurinn verður þannig bjer "
um b i l ......................................  42,000 kr.

V ið la g a s jó ð u r in n  átti
hinn 1. jan. 1878 . . . 570,807 kr. 38a.
31. desbr. 1878íarðber- 
andi skuldabrjefum . . . 629,494 kr. 72 - 
Viðbdt ...........................  58,687 kr. 34 -

Hinn «finantielle Status» (fjárhagur) 
landsins má þannig heita gdður, og landssjdð- 
urinn getur, án þess nýjar skattaálögur út- 
heimtist, staðið straum bæði af útgjöldum 
þeim, er kynnu að vera samfara þeim breyt- 
ingum á skipun prestakalla m. m., er sam- 
kvæmt þingsályktun frá í hitt eð fyrra verða 
lagðar fyrir þingið í þetta skipti, og af öðr-
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um útgjöldum, er þingið kynni að álíta 
nauðsynleg á fjárhagstímabilinu 1880—1881.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 3. 
fundi, 3. júlí.

G r í m u r  T h o m sen  furðaði sig á, að stjórn- 
in ekki skyldi hafa gjört breyting einkum 
á niðurröðuninni í fjárlagafrumvarpinu. Yf- 
irskoðunarmennirnir, kvað hann, sáu brátt, 
að margt var ábótavant, sem ekki var lands- 
höfðingja um að kenna. Vantaði t. a. m. 
tekju- og gjaldliði. J>egar t. a. m. prent- 
smiðjan var seld, vantaði tekjulið, er and- 
virði hennar yrði talið undir, það vantaði 
með öðrum orðum lið, sem kaup og sala 
landssjóðs yrði tilfærð undir, og sem Danir 
liefðu og nefudu «Erhverv af Formue» — 
«Forbrug af Formue». J>á vantaði enn frem- 
ur 2 aðra liði; þar sem embættismenn með 
2000 kr. launum ættu heimting á láni, vant- 
aði lið, scm tilfærð yrðu undir þessi lán og 
borgun þeirra (Refusion). J>etta og fleira 
gæti vel valdið glundroða, og vildi hann því 
stinga upp á, að fyrstu umræðu yrði frestað 
og nefnd kosin.

L a n d th ö f ð in g i  vildi ekki vera því mót- 
mæltur, að frestað væri fyrstu umræðu, en 
gat þess, að tíminn væri stuttur. Hvað 
tekju- og gjaldliðu þá snerti, er þingmaður- 
inn hefði kvartað undan að vöntuðu, kvaðst 
hann hafa vakið máls á þessu við ráðgjaf- 
ann, og hefði hann falið sjer á hendur að 
gjöra breytingaruppástungur við fjárlaga- 
frumvarpið í þessu efni.

F orse t i  skaut þvi til atkvæða, hvort fresta 
skyldi umræðunum, og var það samþykkt í 
einu hljóði; var síðan samþykkt 7 manna 
nefnd, og húu k03in, og fjellu atkvæði 
þannig :

Grímur Thomsen 20 atkv.
Einar Ásmundsson 20 —
Tryggvi Gunnarsson 19 —
Halldór Kr. Friðriksson 17 —
Guðmundur Einarsson 12 —
ísleifur Gíslason 12 —

£ á  höfðu þeir Eggert Gunnarsson og Snorri 
Pálsson jöfn atkvæði, 11 hvor, var þá varp-

að hlutkesti um, hvor þeirra skyldi fá sæti 
í nefndinni, samkv. 38. gr. þingskapanna, 
og sagði svo hlutur til, að það yrði 

Eggert Gunnarsson.
Síðan var fyrstu umræðu frestað.

F r a m h a l d l .  u m r æ ð u  í neðri deild, 
á 23. fundi, 28. júlí.

Nefndarálit: I 185—196 og 204—205.
L a n d s h ö f ð i n g i : þó að athugasemd-

ir þær, er nefndarálitið kynni að gefa mjer 
tilefni til, að mestu leyti snerti hin ein- 
stöku atriði fjárlagafrumvarpsins — en 
samkvæmt þingskapanna 12. og 13. grein 
á ekki við að ræða þau við þessa, heldur 
við 2. umræðu, — skal jeg samt sem áður 
þegar á þessu stigi málsins leyfa mjer að 
fara fáeinum orðum um einstakar uppá- 
stungur hinnar heiðruðu nefndar, er mjer 
virðast snerta frumvarpið í heild sinni.

Viðvíkjandi þeim breytingum, sem ekki 
eru verulegar, í tekjudálkinum, sem byggð- 
ar eru á því, að hin heiðraða nefnd áætlar 
hinar einstöku tekjur nokkuð öðruvisi, en 
frumvarpið, skal jeg láta í ljósi skoðun 
mína um þær við 2. umræðu, en hjer ein- 
ungis geta þess, að jeg að vísu ekki hef 
neitt á móti því, að tekjuliður sá, er stung- 
ið er upp á við 4. grein, tölulið 2: «upp í
andvirði seldra jarða 8000 kr.» innan stryks, 
verði tekinn inn í fjárlögin; en á Qárhags- 
tímabili því, er hjer ræðir um, mun ekki 
vera von á þvílíkum tekjum, nema ef þing- 
ið samþykkir frumvörp þau, er liggja fyrir 
því, um sölu á ýmsum þjóðjörðum, og ept- 
ir reglum þeim, er hingað til hefur verið 
fylgt, eiga tekjur samkvæmt lögum, er enn 
eigi eru lögleidd, að teljast í 18. grein 
fjárlaganna (17. grein nefndarinnar). í>ar 
sem fyrirkomulag «styrktarsjóðs íslands» er 
ákveðið með konungsúrskurði 25. júlí 1844, 
er skipar svo fyrir, að styrktarsjóðurinn 
skuli vera sjóður sjer, og ekki neitt brúk- 
að af fje sjóðsins, nema samkvæmt allra- 
hæstum úrskurði («ifölge Vor specielle al- 
lernaadigste Resolution»), má samkvæmt 
25. grein stjórnarskrárinnar ekki breyta
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þe8su fyrirkomulagi nema með lögum, og 
þess vegna á það ekki við þegar nú að 
taka þennan tekjulið inn í fjárlögin. Jeg 
skal bæta því við, að jeg fyrir m itt leyti 
hef ekki neitt á móti því, að þessu fyrir- 
komulagi styrktarsjóðsins verði breytt með 
lögum.

f a r  sem «endurgjald skyndilána til em- 
bættismanna» að mínu áliti á vel við í 5. 
grein frumvarpsins, er hinn samsvarandi 
gjaldliður af nefndinni settur inn í 13. gr. 
(nefndarálitsins 12. grein) C. tölulið 9.: «til 
skyndilána handa embættismönnum», en 
þar sem viðkomandi grein fjárlaganna hef- 
ur þá fyrirsögn: «Til kirkju- og kennslu-
m álas en einnig aðrir embættismenn en 
þeir, er ræðir um i greiuinni, hafa aðgang 
til skyndilána, skal jeg skjóta því til hinn- 
ar heiðruðu nefndar, hvort hún okki finnur 
ástæðu til að setja þennan útgjaldalið inn 
á hentugri stað í fjárlögunum.

Eptir orðum nefndarálitsins virðist 
breyting sú, er hin heiðraða nefnd stingur 
upp á, að sleppt verði' 8. grein frumvarps- 
ins «Til hinnar æðstu innlendu stjórnar 
íslands og fulltrúa stjórnarinnar á alþingi», 
og þessi útgjöld samkvæmt 25. gr. stjórn- 
arskrárinnar tekin upp í 6. grein og dregin 
frá tillaginu úr ríkissjóðnum, — einungis 
að vera «en Ompostering», og að svo miklu 
leyti skal jeg þegar á þessu stigi málsins 
geta þess, að mjer virðist þessi «Ompos- 
tering» miður heppileg, þó að húti að 'vísu 
eigi sje gagnstæð orðum stjórnarskrárinnar. 
I>að er hvorttveggja, að jeg kann ekki við 
að telja útgjöldin til hinnar æðstu inn- 
lendu stjórnar íslands sem óviðkomandi ís- 
landi og fjárlögum þess, heldur óska jeg, 
að stjórn þessi sje skoðuð í sambandi við 
landið og fyrirkomulag það, sem er á stjórn 
landsins í heild sinni, og mjer virðist ekki 
heppilegt eða æskilegt, að gefa þessu fyrir- 
komulagi einhvern nýlendustjórnarblæ, þar 
sem það í raun og veru ekki er nýlendu- 
stjórn, enda hefur tilganguiinn með því, að 
taka inn í fjárlagafrumvarpið þessi útgjöld, 
beinlínis verið sá, sem skýrt er frá í at-

hugasemdum við hið fyrsta fjárlagafrum- 
varp, sem lagt var fyrir löggjafarþingið, 
sera sje að gefa þinginu til kynna, að ekki 
er ætlazt til, að gjöra neina breyting á 
þeirri upphæð, sem í því skyni er ákveðin 
með allrahæstum úrskurði og samkvæmt 
stjórnarskrárinnar 25. grein má ákveða á 
þennan hátt, »án þess að alþingi verði gef- 
ið tækifæri á að látauppi álit sitt um það». 
En ineð »Ompostering» þeirri, er nefndin 
stingur uppá, sleppir þingið þeim áhrifum, 
er því þannig hafa verið ætluð, með því að 
taka þessi gjöld upp í fjárlögin, en sem 25. 
grein stjórnarskrárinnar ekki beinlínis gjörði 
íáð fyrir.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( V a r a f o r s e t i  G r ím u r  
Thornsen): Með tilliti til athugasemda
þeirra, er landshöfðingi gjörði við frumvarp- 
ið, þá snertu þær fjögur atriði. í  fyrsta 
lagi virðist honum eigi rjett, að nýr liður 
sje settur inn í fjárlögin, fyrir andvirði 
seldra þjóðjarða; en landshöfðinginn mun 
sjá, að ef þessi liður er ekki settur, þá mun 
sala þjóðjarðanna verða bundin sömu vand- 
kvæðum, sem sala prentsmiðjunnar, að eng- 
inn liður sje fyrir andvirði þeirra í fjárlög- 
unum. fa ð  gildir einu, hvort töluupphæð- 
in er sett há eða lág, en liðurinn þarf að 
vera til í fjárlögunum, því að ef bann er 
ekki, þá verður að setja andvirði þjóðjarð- 
anna inn í viðskiptalið eða undir óvissar 
tekjur, en nú er það mjög líklegt eptir þeim 
mörgu uppástungum um þjóðjarðasölu, sem 
komið hafa, að löggjafarþingið samþykki 
sölu þeirra, og einmitt þess vegna þarf nýj- 
an lið. í  öðru lagi þykir landshöfðingja 
það ekki eiga við, að styrktarsjóðurinn sje 
tekinn inn í fjárlögin sem tekjuliður, en 
þá skal jeg benda á það, að stjórnin hefur 
sjálf gefið tilefni til þessa fyrirkomulags; 
jeg vil minna laodshöfðingja á það, sem 
stendur í athugasemdunum við frumvarp 
stjórnarinnar til fjárlaga fyrir ísland 1876 
og 1877. J>ar stendur: »í þessa tekjugrein
er sömuleiðis samkvæmt ósk alþingis tekinn 
hinn svo nefndi íslenzki styrktarsjóður, en 
samt á þá leið, að tekjur hans samkvæmt
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allra hæstum úrskurði 25. júlí 1844, fram- 
vegis vevði lagðar við innstæðuna, þ a n g a ð  
t i l ,  (jeg bið menn að taka eptir því) að  á- 
k veð i ð  v e r ð u r m eð fj á r  1 ö gu  n u m, að 
þeim verði varið á þann hátt, sem sam- 
kvæmur er augnamiði sjdðsins*. (íslands 
hagsmunir, sjá Alþingistíðindi 1875 bls. 23). 
Skoðun stjórnarinnar er hjer samhljóða ósk 
þingsins, og því hefur hún orðað þetta
þannig, að þettá fyiirkomulag skyldi vera 
"þangað til». Jeg vona, að allir játi, að 
engin sú tekjugrein sje til, sem eigi sje 
hagur fyrir landsmenn, og því hefur stjórn- 
in lagt þetta upp í hendur þingsins. í
þriðja lagi stakk landshöfðingi upp á því, 
að tekjuliðurinn í 12. gr. C. tölul. 9 í nefnd- 
arálitinu sje fluttur inn á aðra grein, on það
er eigi hægt, nema þá að setja hann í nýja
grein, allar greinainar hafa sinn tilgang og 
fyrirsögn ; yrði því að verða sjerstök grein 
til skyndilána handa embættismöiiniim, en 
um það má tala við aðra umræðu. J>á kem- 
ur hin síðasta mótbára landshöfðingja, um 
að útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórn- 
ar sjeu ílutt inn tekjumegin. En jeg álít 
það samkvæmt stjórnarskránni. I 25. gr. 
stjórnarskrárinnar s tendur: «Með tekjunum 
skal telja bæði hið fasta tillag og aukatil- 
lagið, sem samkvæmt logum um hina stjórn- 
arlegu stöðu Islands í ríkinu 2. janúarl871,
5. gr., sbr. 6. gr., er greitt úr hinum al- 
menna ríkissjóði til hinna sjerstaklegu gjalda 
íslands, þó þannig, að greiða skuli f y r i r -  
f r a m af tillagi þessu útgjöldin til hinnar 
æðstu innlendu stjórnar íslands». J>að er 
með öðrum orðum ekki lagalegt af stjórn- 
inni, að nefna þessi útgjöld, nema að frá- 
dregnu tillaginu. Mjer virðist því þetta hinn 
rjettasti máti. |>að er sneitir nj’lendubrag 
þann, sem landshöfðingi sagði að væri á 
þessari breytingu, er honum það að segja, 
að sá nýlendubragnr er ekki þinginu að 
kenna. Initiativið (upptökin) er ekki komið 
frá þinginu, heldur frá stjórninni, og jeg 
játa, að ef ekki væri meiri nýlendubragur á 
öðru hjá oss, svo sem vcrzluninni, þá gæti 
jeg fellt mig við það. (

A r n l jó t u r  Ólaftsson:  J>að er sjálfsagt, að
málfrelsi þingmanna er svo af markað við 
þessa 1. umræðu málsins, að eigi sje talað 
um sjerstakar greinar eða sjerstök atriði. 
Jeg skal játa, að frumvarp þetta er samið 
með hinni sömu vandvirkni og nákvæmni, 
sem fyr, og að þær breytingar, sem nefndin 
lrofur gjört við stjórnarfrumvarpið, eru í 
flesta staði á góðum rökum byggðar. Jeg 
ætla samt sem áður að leyfa mjer að bera 
nokkrar spurningar upp fyrir framsögumanni 
máls þessa viðvíkjandi þeirri fiábrugðnu 
landsmálastefnu í frumvarpinu við þau 
hin fyrri fjárlög vor. Annað atriðið er 
nefnilega sú ákvörðun, sem nefndin legg- 
ur til að verði gjöið viðvíkjandi styrktar- 
arsjóðnum. Mjcr leikur efi á, hvort þessi 
tillaga nefndaiinnar sje alveg heppileg. í 
ástæðunum fyrir frumvarpi nefndarinnar er 
þess að eins getið sern ástæðu, að «þegar 
sjóðurinn er orðinn sameinaður landssjóði, 
liætta reikningar hans að verða framvegis 
ágreiningsefni milli þingsins og stjórnarinnar, 
eins og áður hefur átt sjer stað». X>að er 
satt, að frá þeim tíma, er styiktarsjóðurinn 
hverfur inn í landssjóðinn, kemst hann und- 
ir fjárveitingarvald alþingis. En annað mál 
er það, að reikningar styrktarsjóðsins hafa 
að undanförnu veiið ágreiningsefni, og það 
svo mikið, að yfirskoðunarmenn landsreikn- 
inganna hafa gjört miklar athugasemdir við 
þá, (sjá Athugasemdir yfirskoðunarmanna 
fyrir árið 1876, bls. 31—37). En mjer þyk- 
ir efasamt, þegar þessi rannsókn yfirskoð- 
unatmannanna liggur fyrir þinginu, án þess 
að stjórnin í landsreikningafrumvarpi sínu 
hafi gefið minnsta gaum að henni, hvort 
það sje ijett, að draga styrktarsjóðinn inn í 
landssjóðinn, eins og nefndin leggur til, 
fyrst enginn úrskurður nje úrslit enn eru 
fengin um upphæð hans, og enginn af oss 
getur sagt fyrir víst, hverja fjárkröfu vjer 
gjöra eigum gildandi gagnvart n'kissjóðrium. 
Jeg veit að fjárlaganefndin getur svarað: 
«það gjörir ckkcrt til með það, sem undan 
er farið, þótt leigum styiktarsjóðsins sje nú 
varið sem landsins fje». Ef framsögumaður



259

getur gjört þetta ljóst, þá eru mínar efa- 
semdir horfnar.

Jeg ætla að koma með aðra spumingu 
fram fyrir frainsögumann, og snertir hún fi. 
grein frumvarpsins, og drap landshöföinginn 
eilinig á hana í tölu sinni. Jeg hef ekkcrt 
að athuga við talnaupphæðir þær, er flutlar 
eru frá 1. gr. útgjaldanna yfir á þessa grein, 
og skal jeg ját-a, að þetta er alveg sainkvæmt
25. grein stjórnarskráiinnar. En hjer ei 
breyting gjörð frá því, sem áður hefur veriö 
í fjárlögunum 1875 og 1877. í  fjárlögum 
þeim, eru tilfærðar 2000 kiónur til handa 
<<fulltrúa stjórnaiinnar á alþingi», en í 
nefndarfrumvaipi því, er hjer liggur nú fyrir, 
er upphæð þessari sleppt. Nú eiu að vísu 
færðar ástæður fyrir þessari breytingu á 6. 
grein í athngasemdum nefndarinnar; þai 
stendur svo: oRaunar hefur í hiniim fyrir- 
farandi Qárlögum verið gjörð áætlun fyrii 
þessum kostnaði, en sökum þess að onginn 
konungsúrskurður er fyrir brúkun þessa fjár, 
mun rjettara og formlegra að tiltaka enga 
upphæð». Jeg skil þossi oið svo, að sagt 
sje með þeim, að meðan konungurinn eigi 
er búinn að úrskurða upphæð þessa, þá sje 
ijettaia að bíða, og hafa enga upphæð á- 
kveðna í þessu skyni í fjárlögunutn. Að 
vísu mælir nokkuð með þessu, af því að 
konungurinn er eigi bundinn við upphæð 
þá, er áætluð er í fjárlögunum í þessu efni. 
pingið hefur eigi vald til að veita fje til 
ufulltrúa stjórnarinnar á alþingi», sem kon- 
ungurinn eigi getur raskað; þingið er bundið 
hjer við úrskurðarvald konungs. Að þrssu 
leyti get jeg fallizt á þetta. En nú kemur hitt 
atriðið, og þá er spurningin: er það við- 
feldnara og lögulegra, að ætla fullti úa stjórn- 
arinnar engan eyri í þóknunarskyni. Getur 
eigi þetta ákvæði skilizt svo, sem nefndin 
hafi meint, að vjer hefðum engan fulltrúa á 
alþingi. Jeg vil eigi gjöra nefndinni get- 
sakir; en þessar efasenulir hafa vaknað hjá 
mjer, af því að yfirskoðunarmennirnir hafa 
sagt ýmislegt, sem jeg eigi get fallizt á, 
einkum viðvíkjandi 34. grein, samanborinni 
við 25. grein í stjórnarskránni. í  athuga-

semdum yfirskoðunarmannanna fyrir 1876 
er að vísu varlega komizt að orði um full- 
trúann, en í athugasemdunum fyrir árið 1877 
eiu ýmisleg orðatiltæki, sein jeg eigi get 
samrýmt 34. grein stjórnarskrárinnar. Á 
lö.bls. í athugagreinunum er þannig komizt 
að orði: oen að hins vegar ekki geti hafa
verið ætlazt til, að landshöfðingi ætti að 
hafa noina sjorstaka borgun fyrir að sitja á 
alþingi, með því að hann situr þar vegna 
embættisstöðu sinnar». Jeg get eigi sjeð, 
að þetta orðatiltæki sje samkvæmt 34. grein 
stjórnarskrárinnar, af því að þar segir: 
“Landshöföinojanum skal heimilt . . . að 
sitja á alþíngi■>, en það er eigi s k y l d a  
hans, og fyrir því er það svo, að þegar hann 
situr á alþingi, þá situr hann þar annað- 
hvort eptir þossaii heimild sinni, eða sem 
íulltiúi stjórnarinnar. í 2. málslið 34. gr. 
segir svo: «Stjórnin getur einnig veitt öðr- 
um manni uinboð til að voia á þingi við 
hlið landshöföiugja». í fám orðum sagt: 
umboðsmaður stjórnarinnar viiðist þá fyrst 
og fremst að vera landshöfðingi sjálfur, eða 
þá annar maður, ef Jandshöfðingi er forfall- 
aður, og auk þess hofur stjóruin sjorstakt 
vald til þess að scfja aukauinboðsmann við 
hliðina á landshöfðingja. En nú or spurn- 
ingin: er stjórnin eigi skyld til að hafa um- 
boðsmann á alþingi? f>ví verða menn að 
játa, því að þar sem svo er komizt að orði 
í stjórnarskiánni, að konungur eða «stjórn- 
in» got i ,  þá er stjórninni með því eigi 
heimilaður rjettur til að gjöra það eptir eig- 
inni vild eða eigin geðþótta. Slíkt geðþótta- 
vald getur stjórnarskráin eigi gefið; þess 
vegna þýðir orðatiltækið g e t u r  sama som 
s k y l d  til að bcita þessum rjetti Frá þings- 
ins hlið skoðað vona jeg að cngum blandist 
hugur um, að nauðsynlegt sje, að umboðs- 
maður af stjórnarinnar hálfu sitji á alþingi, 
til þess «að s e m j a  við þingið», enda getur 
aiþingi eigi komið saman nje því orðið slit- 
ið, nema einhvcr sje skipaður til þess í um- 
boði konungs. En það, er málin sjálf snert- 
ir, er einhver «fulltrúi stjórnarinnar« sje til 
að semja um við þingið, þá er það nauð-
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synlegt, til þess að þinginu gefist kostur á 
í vandamálum sínum að bera sig saman við 
umboðsmann þennan um vilja stjórnaiinnar, 
hvað þingið megi fara fram á, og íiver laga- 
frumvörp þingið mogi frá sjer senda. Jeg 
læt þessa skoðun mína í ljósi, af því að jeg 
er í vafa um, hvort það er hyggilegt og 
lögulegt, að vjer drögum þennan áætlaða 
kostnað burt úr frumvarpinu. Mjer fyrir 
m itt leyti virðist það eigi hyggilegt, því að 
jeg tel það nauðsynlegt, að áherzlan sje lögð 
á það, að hafa stjórnarfulltrúa, til að vera 
sáttaboðari á milli stjórnarinnar og alþingis.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg ætla að svara 
hinurn tveimur spurningum 1. þingnianns 
Norðurmúlasýslu. f>að, er hina fyrri spurn- 
inguna snertir, hvernig á því standi, að 
styrktarsjóðurinn sje til færður undir 4. gr.
2. tölul., þá skal jeg leyfa mjer að taka það 
fram, að þótt í frumvarpi nefndarinnarstandi, 
að sjóður þessi skuli "af nemast, sem sjer- 
stakursjóður», þá er eigi gjört ráð fyrir því, 
aðgjöra það nú á þessu fjárhagstíinabili, því 
að í greininni stendur enn fremur: "En
þangað til það verður, til færist tekjurnai 
með hjer um bil» . . . J>að er á þingsins 
valdi að broyta þessu, en þessi atlnigasemd 
var sett, lil þess að þegar þingið ogstjórnin 
væru búin að koma sjer saman um, hver 
upphæð sjóðsins væri, þá skyldi styrktar- 
sjóðurinn dragast inn í Jandssjóðinn. Sama 
var að segja um læknasjóðinn, að þegar hann 
var dreginn inn í landssjóðinn, þá var ekk- 
ert sjerstakt lagafrumvarp samið um það, 
að þessar upphæðir væru færðar út fyrir 
strykið.

Hin spurningin, sem 1. þingmaður Norð- 
urmúlasýslu lagði fyrir mig, er vandasamari. 
J>að gleður mig, að þingmaðurinn hefur 
staðið upp sem aðstoðarmaður landshöfð- 
ingjans. Jeg hef opt kunnað illa við, að 
láta landshöfðingjann vera einan sjer, og að 
enginn hefur orðið til að styrkja hann, þeg- 
hann hefur á tt mál sitt að verja. En nú 
hefur cinn þingmaður risið upp honum til 
stuðnings, og það einn af þeim þingmönn- 
um, er jeg álít með þeim betri. Jeg ætla

nú reyndar að geyma mjer ýmislegt að svara 
þingmanninum til 2. umræðu. En þar sem 
þingmaðurinn sagði, að yfirskoðunarmennirn- 
ir hefðu misskilið 25. og 34. greiri stjórnar- 
skrárinnar, þá vil jeg leyfa mjer að spyrja 
þingmanninn, hvort hann hefur kynnt sjer 
grundvallarlög Dana. 34. gr. stjórnarskrár- 
innar hefur að sínu leyti sama inni að 
halda, sem 59. gr. í grundvallarlögum Dana, 
og er henni alveg samhljóða, er gildir um 
ráðherrana í Danmörku; ráðherrarnir hafa 
leyfi til að sitja á ríkisdeginum, »en atkvæð- 
isrjett hafa þeir því að eins, að þeir sjeu 
jafnframt þingmennn (stendur í 59. grein 
grundvallarlaganna). Hvernig er ástatt í 
öðrum löndum? Fá ráðgjafarnir þóknun 
fyrir að sitja á löggjafarþingum, til þess að 
veija sig og gjörðir sínar? f>að dettur 
engum í hng að bjóða þeim borgun fyrir 
það; menn segja, sem er, að þeir hafi bezt 
af því sjálfir. Ef stjórnin fæli öðrum manni 
en landshöfðingja, sem er búsettur hjer í 
Eeykjavík, á hendur, að semja við þingið, 
og þessi maður ef til vill væii langt að 
kominn, eins og átti sjer stundum staö á ráð- 
gefandi þingunum, svo sem uin Fálamtmann 
Melsteð, — þá væri sjálfsagt að fulltrúinn 
fengi þóknun. En jeg vil nú leyfa mjer að 
bera fiam eina spurningu fyrir þingmann- 
inn:  ef landshöfðingi værieinnig þingmaður, 
auk þess að hann væri fulltrúi stjórnarinn- 
ar — en þess óska jeg og vona, að lands- 
höfðingi verði sem fyrst þingmaður, — ætti 
hann þá auk dagpeninga sinna sem þing- 
manns að fá þessa 2000 króna þóknun? 
Stjórnin hefur eigi gjört ráð fyrir því, og 
enginn konungsúrskurður er fyrir því, og 
hvernig þetta er til komið, veit jeg ekki, 
nema hvað jeg ímynda mjer, að þetta liafi 
flutzt í einhverju hugsunarleysi frá ráðgef- 
andi þingunum inn á löggjafarþingið. En 
lijer á það eigi við. f>ingmaðurinn sagði, 
að orðið g e t u r  í 2. málslið 34. greinar 
stjórnarskrárinnar ætti að skiljast þannig, 
að stjórnin væri s ky l d ;  en ef þessi þýðing 
er rjett, þá þýðir orðið h e i m i l t  í 1. máls- 
lið 34. greinar sama sem s k y l t ,  enda
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hygg jeg, að landshöfðingjanum sje skvlt 
að sitja á alþingi, og þótt það sje eigi bein- 
línis lagaskylda fyrir hann, þá er það þ<5 að 
minnsta kosti siðferðisleg embættisskylda 
hans, að sitja á þingi. En jeg ætla eigi að 
faia lengra út í þessa spurningii við þessa 
umræðu, en vona, að mjer bjóðist betra 
tækifæri til þess við 2. umræðu málsins.

A m l j ó t u r  Ó h i f n o n : Samanburð fram-
sögumanns á ráðgjafanum og landshöfðingja 
álít jeg miður heppilegan. í  því eina er 
jafnt á komið með landshöfðingja og ráð- 
gjafanum, að hvorugur þeirra getur setið á 
þingi, nema þeir sjeu kosnir þingmenn eða 
hafi sjerstaka. heimild til þingsetu. En svo 
er samjöfnuðurinn á enda. Framsögumað- 
ur veit, að ráðgjafinn í Danmörku er eigi 
það, sem menn kalla «administrativ» em- 
bættismann, heldur hefur hann laun sín sem 
ráðgjafi kouungs, En má jeg nú spyrja 
hinn háttvirta frumsögumann, hvort hann 
ætlar, að landshöfðingi hafi embættislaun fyr- 
ir það að vera landshöfðingi eður fyrir hitt 
að vera ráðgjafi íslands? Ef nú fiamsögu- 
maður álítur, að landshöfðingi hafi laun sín 
fyrir að vera landshöfðingi eða «administra- 
tiv» embættismaðiir, sem jeg ætla sje, þá or 
ályktun sú, er hann dró af samanbutðinum 
á embættisstöðu hans og ráðgjafans eigi rjett.

F ra tn s i ig u n .aður:  Mig furðar á því, bvað 
þingmaður Norðurmúlasj'slu getur verið spui- 
ull. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar er 
landshöfðingi einmitt settur hjer í stað ráð- 
gjafans, hann hefur hjer á landi hið sama 
æðsta vald og ráðherrann erlendis. Að öðru 
leyti virðist mjer, að sem minnst ætti að 
tala um þetta mál nú þegar, og þó jeg leggi 
það á hætlu, að liinn háttvirti þingmaður 
má ske haldi, að jeg geti ekki svarað honum, 
verður það að hafa það, því jeg mun geyma 
mjer það til annarar umræðu.

H a l l d n r  K r .  F r ið r ik s s o n : Framsögu-
maður hefur svarað þingmanni Norður- 
múlasýslu svo ljóst, að hann getur ekkert 
af því hrakið ( A r n l j ó t u r  Ó h i f s s o n : Jeg er
dauður). J>að var tilætlun nefndarinnar, að 
draga styrktarsjóðiun inn í landið, og þó

það væri gjört nú þegar, þá mætti eins rann- 
saka hina undanförnu reikninga fyrir það. 
Landssjóðuriun tokur við því fje, sem nú er 
•til; en fyrir það sleppir þingið alls eigi rjetti 
sínum til að rannsaka undanfarna reikninga. 
Jeg skil ekki, á hverju þingmaður Norð- 
múlasýslu byggir mótbárur sínar. Lands- 
höfðinginn mætir hjer á þingi í stað stjórn- 
arhei'ians, og því á hann enga borgun (A rn -  
I jó tu r  Ó la fs so / i : J>ví ekki ?) blátt áfram af
því, að ef stjórnai'heirann kætni s j á l f u r ,  
fengi hann enga dagpeninga. Mjer finnst 
ekkert það hafi komið fram, er hnekki nefnd- 
arálitinu, og get jeg að öðru leyti skírskot- 
að til þess, sem framsögumaður hefur tekið 
ham.

J>á kom til umræðu ú tg j  a 1 d a b á l k u  r 
f j á r l a g a n n a .

F ra m sö g u m a ð u r  (G r ím u r  T h om sen ): Við
fyrstu umræðu er lítt mögulegt að ræða 
frumvarp til fjárlaga. J>að þarf að bæta 
ýmsti við og ýmislegar breytingar geta 
orðið nauðsynlegar, t. a. m. ef búnaðar- 
skólarnit' og fioira þoss háttar, sem nú 
liggur fyrir þinginu, kaimist á. Menn verða 
því að hafa það hugfast, að afgangurinn 
getur orðið minni en á er ætlað. Svo 
vantar og í breytingarfrumvaipinu ýmsa 
útgjaldaliði í stjórnarfiumvarpirni. Jeg sje 
því að svo stöddu enga ástæðu til, að hefja 
umræður um þetta mál, en að eins vísa 
því til 2. umræðu.

Forseti  leitaði a t k v æ ð a  og var mál- 
inu vísað til 2. umræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a í  neðri dcild, á 27.,
28. og 29. fundi, 1., 2. og 4. ágúst.

Breytingartillögur; I. 248. 251. 252. 
Sbr. nefndaíálitið I 1 8 5 -196 . 204—205.

Forseti skipti ftumvatpinu í kafia til um- 
ræöu, og tók þá til umræðu: a, 1.—6. gr.

l .n n d sh ö fð in g i:  Jeg skal fúslega kannast 
við, að nefndin hefur vandlega leyst vetkþað 
af hendi, ei hetini hefur verið falið af deild- 
inni, ogvil jegleyfa mjeraðfara nokkrum orð- 
um um hinar einstöku greiuir fjárlagafrum-
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varpsins og breytingaruppástungurnar við það.
Jeg get fallizt á bieytingarupppástungu 

nefndarinnar við 2. gr. 1. og 2. tölulið. 
Með tilliti til 7. tölul. «erfðafjárskattur», 
skal jeg geta þess, að þessi tekjuliður í 
reikningnum fyrir fjárhagstímabilið 1876 og 
1877 að vísu hefur numið samtals 5451 kr. 
33 a. að meðtöldum eptirstöðvunum, en við 
það er aðgætandi, að 1876 voru þessar 
tekjur af einu dánarbúi um 900 kr., er 
skoða má sem undantekning. Á árinu 1878 
hofur erfðafjái skattur, eptir því sem jeg hef 
getað komizt næst, numið am 1400 kr. Jeg 
verð þess vegna að álíta, að óliættara sje að 
halda áætlun stjórnarfrumvarpsins, er byggð 
er á meðaltölu fieiri undangangandi ára, og 
mi!li þeirra einmitt áranna 1876 og 1877, er 
nefndin skírskotar til. fað  sama má segja 
um 10. tölul., spítalagjaldið, sem að vísu á 
árinu 1878 hefur numið hjer um bil 7000 kr.

Aptur á móti get jeg fallizt á breytingu 
við 12. tölulið «aðflutningsgjald». Hvað við 
víkur 13. tölulið. «tekjur af póstferðunum» 
hafa þær á árinu 1878 ekki numið meiru 
en 8768 kr. 56 a., og kemur þetta til af 
því, að hinar miklu peningasendingar, er 
voru afleiðing af breytingunni frá ríkismynt 
í krónumynt, eru hættai ; jcgskal þess vegna 
leyfa mjer að stinga upp á, að þessum 
tekjulið verði breytt í 9000 kr. árl. Á hinn 
bóginu kemur þessi breyting við á öðrum 
stað í fjárlögunum, sem sje 10. gr. C. 2. 
tölul.: endurgjald handa embættismönnum 
fyrir það o. s. frv., þar sem í þessum gjald- 
lið á árinu 1878 ekki er komið fullar 1000 
kr. til útborgunar; jeg skal þess vcgna við 
þennan gjaldlið stinga upp á að færa upp- 
hæðina niður í 1000 kr., ef hin fyrnefnda 
breyting á 2. gr. 13. tölul. kemst á.

Af ástæðum þeim, er tilfærðar eru í 
nefndarálitinu við 3. gr., get jeg fallizt á 
breytirig nefndarinnar við þessa grein.

fað  sama má segja um 4. gr. 1 tölul: 
Eins og jeg tók fram við 1. umræðu, hef 
jeg ekki neitt á móti því, að nýr tekjuliður 
verði tekinn inn á fjárlögin, «upp í 
andvirði seldra landseigna», og jeg er

framsögumanni samdóma um það, að þetta 
kynni að vera hentugt, þegar semja skal 
landsreikningana, en jeg skal taka það upp 
aptur, að ekki verður spnrsmál á fjárhags- 
tímabilinu um tokjur upp í andvirði seldra 
landseigna, nema ef þingið samþykkir frurn- 
vörp þau, er nú eru til umræðu um sölu á 
þjóðjöiðum; og ef þessi lagafrumvörp verða 
tekin upp í 18. gr., munu ekki vera nein 
vandkvæði á því, að koma tekjum inn í 
landsreikninginn, en svo stóð ekki á með sölu 
á prentsmiðju íslands, sem framsögumaður 
skírskotaði til við 1. umræðu, vegna þess að 
því fi'umvarpi var sleppt í 18. gr. fjárlaganna
1876 og 1877. Jeg skal leyfa mjer að benda 
að því, hvort ekki muni vera ástæða til við
3. uuiræðu að bæta við orðin »upp í and- 
virði seldra landseigna» þeim orðum: »og til- 
lag úr viðlagasjóðnum» (tekjur við »Forbrug 
af Formue»), t. d. ef þingið samþykkti 
breytingariippástungu nefndarinnar viðvíkj- 
andi byggingu á alþingishúsi.

Jeg skal taka það upp aptur, að þar 
sem styrktarsjóður Islands, samkvæmt kon- 
ungsúrskurði 25. júlí 1844, er sjerstakur 
sjóður, þannig að tekjum hans skal varið 
til þoss að auka innstæðutje sjóðsins, má 
ekki breyta þessu fyrirkomulagi nema moð 
lagaboði, er af nemur konungsúrskurð þann, 
er jeg nýlega gat um. Jeg skal þess vegna 
af þessari formolle ástæðu mæla á móti 
breytingu nefndarinnar viðvíkjandi styrklar- 
sjóðnum, en styðja að því, að breyting þessi 
geti komizt á með Iagaboði.

Jeg hef ekki neitt á móti breytingu 
nefndarinnar við 5. gr. 1. og 3. tölul.

Jeg skal skírskota til þess, sem jeg tók 
fiam við 1. umræðu viðvíkjandi breytingar- 
uppástungu nefndarinnar við 6. gr. frum- 
varpsins, þar scm jeg skoðaði þessa breyt- 
ing sem »Ompostering«, en jeg gjörði 
samkvæmt orðum nefndarálitsins ráð fyrir 
því, að breytingin okld miðaði til annars. 
En þegar nú skal einnig ræða hin sjerstöku 
atriði breytingarinnar, skal jeg geta þess, 
að jcg verð að vera því mótmæltur, að 2000 
kr. þeim, er hafa verið áætlaðar í hinum
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undangangandi fjárlögum til fulltróa stjórn- 
arinnar á alþingi, verði sleppt. Ástæða 
niín fyrir þessu er sú, að fjárlögin eigi að 
tiltaka þær tekjur og útgjöld landsins, er 
áætla má fyiir fjárhagstímabilið, en ekki sú, 
að ef þessari upphæð verði sleppt í fjárlög- 
unum, þá missi fulltrúi stjórnarinnar á 
alþingi þessa þóknun; því að hún er heim- 
iluð í 25. gr. stjórnarskrárinnar, að vísu 
ekki með þeirri upphæð, sem ákveðin hefur 
verið með fjárlögum þeim, er alþingið hing- 
að til hefur samþykkt, — heldur með þeirri 
upphæð, er ákveðin verður af konunginum, 
og sem samkvæmt stjórnarskránni skal borga 
fyrir fram af tillagi ríkissjóðsins. Lands- 
höfðingjanum getur því staðið alveg á sama, 
hvort breytingaruppástungan við 6. gr. 
frumvarpsins verður samþykkt af þinginu eða 
ekki; — en af ástæðum þeim, er jeg tók 
fram víð 1. umræðu, virðist þessi breyting 
mjer miður heppileg frá hálfu landsins, og 
þess vegna skal jeg leyfa mjer að ráða 
deildinni til að samþykkja G. og 8. gr. 
stjórnarfrumvarpsins óbreyttar. En verði 
ekki að síður við þessa umræðu breyling 
nefndarinnar samþykkt, skal jeg, til þess 
að taka af öll tvímæli, leyfa mjer við 3. 
umræðu að stinga upp á þeirri breytingu, 
að í staðinn fyrir 19,556 kr. árið 1881 komi 
21,556 kr. Að öðru leyti álít jeg það ó- 
þarft og fjáilagafrumvarpinu óviðkomandi, 
að ræða stöðu landshöfðirigjans samkvæmt 
stjórnarskránni'i og þar sem við 1. umræðu 
skírskotað hefur verið til athugasemda yfir- 
skoðunarmanna, skal jeg láta mjer nægja 
að skírskota til svars landshöfðingja upp 
á þær, og bæta því við, að þetta er í 
fullri samhljóðun við skoðun stjórnarinnar 
í þessu máli.

F ra m ö ffu m n ilu r  : Meðfilliti til athugasemda 
landshöfðingja við breytingar nefndarinnar, 
skaljeg reyna að þræða þær eptir röð. Hann 
gat þess fyrst, að erfðafjárskatturinn væri of 
hátt settur, og svo hafi reynzt 1878; en 
það er aðgætandi, að stjórnin áætlar hann 
2300 kr. og nefndin hefur hækkað þessa 
upphæð upp í 2500 kr., svo að eins munar

um 200 kr. í  stjórnarfrumvarpinu er stung- 
ið upp á hærri upphæð, en erfðafjárskattur- 
inn var 1878, nl. um 1400 kr. Hjer liggja 
þá fyrir 3 uppástungur: l.Uppástunga stjórn- 
arinnar, 2. nefndarinnar og 3. landshöfðingja, 
sem vill vera enn lægri en stjórnarfrum- 
varpið. (Landshöfðingi: N ei!). Annars er 
minnst undir því komið, hver upphæð er 
sett, og er jeg fyrir m itt leyti ekki móti 
því, að þessi liður verði færður niður; ein- 
ungis vil jeg geta þess, að í breytingum 
nefndarinnar eru 2 tekjulegar upphæðir 
færðar niður, skattur á ábúð og 2 aðrir liðir, 
svo það getur ekki haft neina Qárhagslega 
verkun,»þó erfðafjárskatturinn verði áætlað- 
ur of hár. J>ví næst minntist landshöfðingi 
á pósttekjurnar; þær hafa og reynzt minni
1878, en á reikningstímabilinu 1876—77, 
og áleit landshöfðingi rjettast að áætla 9000 
kr. hvort árið, eða 1500 kr. minna en frum- 
varp stjórnarinnar stingur upp á, og er það 
þó samið eptir skýrfngum Iandshöfðingja og 
eptir því, sem hann hefur iagt til. Lands- 
höfðingi vill þá hækka þennan lið um 1500 
kr. á ári, en nefndin hafði að eins viljað 
hækka hann um 500 kr.; það gjörir verkun 
á 10. gr. C. 2. tölul., ef þessi liður verður 
færður niður. Hvernig sem fer, vona jeg, 
að landshöfðinginn láti sjer að minnsta 
kosti nægja, að þeirri upphæð, er stjórnin 
stingur upp á, sje haldið. Hvað snertir 
«andviiði seldra jarða», þá erjeg ekki mót- 
fallinn því, að uppástunga landshöfðingja 
verði tekin til greina við 3. umræðu, því að 
ekki er liklegt, að margar þjóðjarðir verði 
seldar á næsta Qárhagstímabili. Hvað 
styrktarsjóðinn snertir, þá furðar mig á, að 
landshöfðinginn ekki hefur gefið því gaum, 
sem jeg minnti á við 1. urnræðu, að stjórn- 
in sjálf, eins og lesa má í Alþingistíðind- 
unum 1875 23. bls., hefur lagt upp í hend- 
ur þingsins, hve nær löggjafarvaldinu þóknist 
að taka styrktarsjóðinn inn á fjárlögin; því 
í athugasemdum sínum við fjárlagafrumvarp- 
ið fyrir 1876—1877 segir stjórnin á tilvitn- 
uðum stað, að vöxtum styrktarsjóðsins, skuli 
bætt við innstæðuna, «þangað til það verði
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með fjárlögum ákveðið», að tekjunum skuli 
varið samkvæmt tilgangi sjóðsins, en ef 
landshöfðingja þóknast, holdur að gjöra 
þotta með lagafrumvarpi, þá er ekkert því 
til fyrirstöðu, þó ckki sjái jeg, að það sje 
nauðsynlegt. Landshöfðinginn rjeði deildinni 
frá að samþykkja breyting nefndarinnar við 
G. gr. og áleit hana ekki samhljóða 25. gr. 
stjórnarskrárinnar (Landshöfðinginn: f>ettn 
er misskilningui!) Tillagið til fulltrúa 
stjórnarinnar á alþingi áleit hann fastá- 
kveðið eitt skipti fyrir öll. Jeg verð að 
vera á öðru m áli; þangað til að landshöfð- 
inginn leggur fram konungsúrskurð, sem 
tiltekur þossi útgjöld, þangað til verð jeg að 
álíta þossa upphæð heimildarlausa, og enga 
ástæðu til að taka hana á fjárlögin; en 
þogar stjórnjn tilkynnir þinginu þann úr- 
skurð, sem ákveður þessa upphæð, þá er 
sjálfsagt að taka hana upp í fjárlögin. 
fessi upphæð á á sama hátt sem laun 
landshöfðingjans að ákveðast með konungs- 
úrskurði; jeg vil ckki rengja orð landshöfð- 
ingja, að þessi upphæð sje heimiluð, en jeg 
trúi ekki fyr, en jeg sje konungsúrskurðinn 
fyrir því. £ar að auki veit jeg ekki, hvort 
hjer á þingi er nú sem stendur nokkur 
fulltrúi stjórnarinnar, og enn síður hvort 
hann verður á þingi 1881. í  34. gr. 
stjórnarskrárinnar er gjört ráð fyrir, að 
stjórnin gefi öðrum en landshöfðingja um- 
boð til þess að semja við þingið, annaðhvort 
við hlið landshöfðingja eða í forföllnm hans. 
Einungis í þessu tilfelli, að landshöfðingi 
semji ckki sjálfur við þingið, eða annar sje við 
hlið hans, getur verið tilefni til þessara út- 
gjalda, og það væri skylda þingsins að 
greiða þessi útgjöld, ef ræða væri um, að 
hjer væri maður, sem semdi við þingið, en 
eins og landshöfðingi veit, hel'ur hing- 
að til enginn slíkur maður verið á 
þingi. í  öðrum löndum eru ráðherrarn- 
ir þeir, sem semja við þingið, og leiða 
þau í allan anda og sannleika, ef jeg má 
segja svo ; þeir segja þinginu með fullri vissu, 
hvort þetta eða hitt lagafrumvarp verði sam- 
þykkt; en vjer sitjum lijer í fullri óvissu um,

hver af lagafrumvörpunum verða að lögum, 
og hver ekki. fað  er ekki nóg að mæla 
móti þessu frumvarpi, eða mæla með hinu, 
því að reynslan hefur sýnt, að sum frum- 
vörp, sem landshöfðingi hefur mælt móti, 
hafa samt verið samþykkt af konungi, og 
sum, sem landshöfðingi hefur verið með- 
mæJtur, hafa ekki náð staðfestingu konungs. 
[>etta er ófullkomleiki við þá svo nefndu 
«Bepræsentation» stjórnarinnar á alþingi.
Jeg ætlast- ekki til, að hjer hjá oss sje eins 
og á Englandi, þar sern lögin eru staðfest 
daginn eptir, að þingið hofur samþykkt þau, 
en til hins ætti að mega ætlazt, að þingið 
hefði mann að halda sjer til, er gæti sagt, 
hver frumvörp megi búast við að verði að 
lögum og hver ekki.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n : Jeg hef lítið að
tala um ofni þessabálks; jog veit, að lands- 
höf'ðingi og framsögumaður þekkja miklu 
betur en jeg, hvað áætla skuli í hverjum 
tekjulið. f>að er að eins ein athugasemd, ^  
sem jeg vil leyfa mjer að gjöra við reikn- 
ingslagið. Bæði á stjórnarfrumvarpinu og 
frumvarpi nefndarinnar koina fram frádræg- 
ar tölur, t. a. m. í 2. gr. 12. tölul., 3. gr.
1. tölul. og 6. gr. Jeg álít, að þetta sje 
ekki heppilegt reikningslag, að draga frá 
tokjunum ýms gjöld, og eins gjaldamegin að 
draga frá tekjur, því að með þeim hætti 
koma ekki fram hiuar rjettu tekjur og gjöld, 
og reikningurinn verður flóknari. Jeg veit 
ekki betur, en að það sje talið rjett reikn- 
ingslag, að telja allar tekjur tekjumegin og 
gjöldin öll gjaldamegin (Bruttopostering), 
en eigi hitt, að draga frá kostnað, og 
telja einungis afganginn (Nettopostering). 
Nefndin hefur jafnvel gengið dálítið lengra, 
en stjórnarfrumvarpið gjörir í þessu, t. a. m. 
i 3. gr. 1. tölul. f a r  segir þó stjórnin, hvað 
mikið draga eigi frá sem umboðslaun, prests- 
mötu o. fl. Hún til færir altalninginn 
(Bruttopostering) innanstryks og dregur 
kostnaðinn frá. fessi aðferð er miklu betri 
en aðferð nefndarinnar. Aðferð þessa má að 
vísu hafa, þar sem eingöngu afgangurinn 
gengur í landssjóð ; en sje farið svo að, sem



265

nefndin gjörir hjer, þá er ekki hægt að sjá, 
hve miklar tekjurnar eru alls. Rjettast er, að 
telja tekjumcgin allar tekjurnar af umboðs- 
og klausturjörðunum, en svo gjaldamegin 
aptur þessar 9500kr., erganga í umboðslaun 
og prestsmötu o. fl„ og ætti að aðgreina 
hvað frá öðru. En þessum 9500 kr. sleppir 
nefndin alveg, og telur tekjurnar af umboös- 
jörðunum að eins 32000 kr. Jeg vil ekki 
minnast á 6. gr., nema í sambandi hjervið. 
Jeg get ekki annað sagt um skipulag henn- 
ar, en að það sje áframhald af afgangstaln- 
ingunni (Nettoposteringen), og því verð jeg 
að vera því inótfallinn, þó eigi væri annað, 
að gjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórn- 
ar sjeu dregin hjer frá tekjumegin, en apt- 
ur sleppt gjaldamegin. f>etta reikningslag 
er til að villa mönnum sjónir um hinar 
rjettu tekjur og gjöld landsins, og ekki 
annað. J>á er rjettara, eins og stjórnin 
gjörir, að telja þessa upphæð með gjöldun- 
um. fingið ræður, hvort það telur2000kr. 
til «fulltrúa stjórnarinnará alþingi» með eða 
ekki. |>að er minna vert í sjálfu sjer, en 
þó vil jeg gela þess, að þar sem stjórnin 
skiptir í 12. tölul. 2. greinar lestagjaldinu 
af seglskipum og póstgufuskipinu sundur, og 
dregur það síðara frá tillaginu í 6. gr., þá 
slengir nefndin lestagjaldi þessu saman við 
gjöldin «til hinnar æðstu innlendu stjórnar 
íslands» í 8. gr. stjórnarfrumvarpsins, og dreg- 
ur svo samtölu eðursamsteypu þessa frá til- 
laginu í 6. gr., en fellir alveg 8. gr. úr frum- 
varpinu gjaldamegin. Hvað sem nú öðru líður, 
þá er þó greinilegra og heppilegra að geta fljótt 
sjeð, hversu miklu tekjur og gjöld landsins 
nema hvort fyrir sig. Afleiðingin af þessu 
er sú, að þessum upphæðum verður slengt 
saman í reikningum landshöfðingja, yfir- 
skoðunin slengir þeim saman, og þær hverfa 
inn í landsreikninginn sem samansett upp- 
hæð. Hvað snertir breytinguna undir 4. 
tölul. 3. greinar, þá þykir mjer liún að vísu 
lítilsverð, en æði snubbótt, þar sem að eins

er sagt «tekjur af kirkjum». í  stjórnarfrum- 
varpinu stendur þó «tekjur af kirkjum, sem 
eru þjóðeign*>. Nefndin hefur víst hala- 
klippt greinina, til þess að komast hjá, að 
Reykjavíkurkirkja yrði talin með -þjóðeign- 
ar»-kirkjum, og er það ekki kin, meðan 
hún liggur niðri. En hún rís víst bráðum 
aptur upp ung og fögur, og hvað þá? Ef 
uú er spurt, af hvaða kirkjum eru þessar 
tekjur, þá er ekkert svar, því nefndin hefur 
enga athugasemd gjört við 3. og 4. tölu- 
iið 3. greinar, og því vonajeg, að framsögu- 
maður skýri frá, hversvegna þetta er svona 
snubbótt. Jeg er á sama máli sem við 1. 
umræðuna, að ekki sje vert að draga styrkt- 
arsjóðinn inn í landssjóð, og Iáta hann 
hætta að vera sjerstakan sjóð. fað  væri 
annað mál, ef landssjóðurinn þyrfti að halda 
á leigum þessa sjóðs, en þá væri rjettara að 
draga hann inn með sjerstöku lagaboði og 
af taka konungsúrskurðinn frá 1844, held- 
ur en að leggja það á herðar ráðgjafa og 
konungi, þótt óhætt sje að trúa þeim til 
hins bezta, eins og gjört var 1875, þegar 
ráðið var af að leggja niður Gufunesspítala. 
Jeg skal ekki neita því, að þegar framsögu- 
maður komst svo að orði, að «engin á- 
stæða» væri til að setja 2000 kr. inn «til 
fulltrúa stjórnarinnar á alþingi* — jeg skal 
ekki neita því, segi jeg, að mjer þykir 
það hart, ef nú er «engin ástæða» til 
þess, fyrst framsögumaður hefur 1875 og
1877 enga athugasemd gjört nje efasemd 
við þessa veiting. f á  voru þessar 2000 
kr. veittar án athugasemdar eða efasemdar, 
en nú er engin ástæða til að veitaþær. Jeg 
lái ekki framsögumanni, þó hann geti breytt 
skoðun sinni, en þá vil jeg hafa meiri á- 
stæðu, en að «engin ástæða» sje til að vera 
sjálfum sjer samkvæmur, því að það er sama 
sem engin ástæða. En jeg veit, hver á-
stæðan muni vera. Hún mun vera sú, að
það vanti konungsúrskurð fyrir þessari upp- 
hæð; en það vautar líka konungsúrskurð
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fyrir ýmsum veitingum öðrum (F r a m tö g u -  
m a b u r :  Til dæmis?). f>að vantar kon- 
ungsúrskurð fyrir 2000 kr. veitingunni til 
bókmenntafjelngsdeildarinnar í Reykjavík. Og 
þó ekki sje til úrskurður fyrir þessum 2000 
kr., þá vitum vjer samt, að umboðsmaður 
stjórnarinnar er bjer á þingi; hvort bann 
fyllir stöðu sína að «semja» við þingið, það 
er annað mál. í  erindisbrjefi landshöfðingj- 
ans 22. febr. 1875 er ekki talið starf bans 
að s e m j a  við þingið. Jeg er ekki að verja 
þetta af því, að jeg ætli mjer að hafa gott 
af því (F ram éög un m ðx tr : Hver veit!) Jeg
ætla mjer hvorki að sækja um noitt embætti, 
nje held jeg muui fá það, þó jeg verji þetta. 
Jeg ætla mjer hvorki að sækja um 2000 kr. 
fyrir mig nje mína fylgifiska nje að fá nokk- 
urri annari upphæð bætt við frumvarpið í 
slíkum tilgangi. En hitt ætla jeg, að jeg 
hafi eins mikinn rjett til að lýsa skoðun 
minni á stjórnmálum eins og-framsögumað- 
ur, þó jeg viti, að hann þykist skilja þau og 
má ske skilur þau margfalt betur en jog.

E in a r  Ásm undsson:  Jeg ætla mjer að 
fara uokkrum orðum um tekjukafiann. Jeg 
er á sama máli og 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu, að það sjo lakari eða ógleggri 
reikningsfærsla, að draga viss útgjöld frá 
vissum tekjuliðum; tekjurnar ættu fremur 
að standa eins og þær koma inn í lands- 
sjóðinn b r u t t o ,  og útgjöldin ættu að vera 
öll talin á sínum stað. Hin reikningsaðferð- 
in gjörir fjárlagafrumvarp þetta óljósara 
fyrir allan þorra manna, og allur reikning- 
urinn verður ruglingslegri. í  stjórnarfrum- 
varpinu eru tekjurnar áætlaðar 791923 kr. 
20 a., en tekjurnar eru í rauninni miklu 
meiri; kemur það til af því, að 3 útgjalda- 
greinir eru dregnar fiá, nl. lestagjaldið af 
póstskipunum 14312 kr., innheimtulaun á 
vínfanga- og tóbakstolli 4000 kr., umboðs- 
laun, prestsm atao.fi. 19000kr; þetta verður 
til samans 37312 kr., svo að tekjur lands- 
sjóðsins eru í raun og veru þessari upphæð

meiri, en þær eru áætlaðar í 1. gr. í frumvarpi 
stjórnarinnar. Auðvitað er, að allt getur 
komið í sama stað niður. fað  hefði jafnvel 
mátt hafa meiri frádragriingu, þannig að 
ekkert hefði verið talið til útgjalda, nema 
afgangurinn. Fjárlagafrumvarpið gat, verið 
hið sama, þótt ábúðar-og lausaljárskattinum 
hefði verið sleppt, og hann látinn ganga til 
skólanna. í  stjórnarfrumvarpinu er ábúðar- 
og lausatjárskatturinn áætlaður c. 104000 kr., 
en kostnaðurinn við hina þrjá skóla er þar 
áætlaður c. 110000 kr.; það gat því komið í 
sama stað niður, þótt í útgjöldunum hefðu 
eigi veiið áætlaðar nema 6000 kr. til skól- 
anna, en hitt allt látið hvorfa. En slíkt 
gjörir roikninginn óglöggari og villir fremur 
sjónir fyrir mönnum. Jeg ætla að taka 
annað dæmi. Allt afgjald af umboðs- og 
klausturjörðum er 68000 kr., og til kirkju- 
mála eru ætlaðar c. 86000 kr. fað  kæmi 
þá líka í sama stað niður, þótt öll jarðaaf- 
gjöldin rynnu til prestastjettarinnar og 
prostaskólans og meiri hluti af tekjuskatt- 
inum i ofan á lag. Jeg bæti þessu dæmi 
við til skýringar. Nefudin hefur nú reynd- 
ar haldið þessari frádragningaraðford, til 
þess að breyta som minnst frá stjórnarfrum- 
varpinu, þótt hún vissi, að betur færi á því, 
að hafa hina aðferðina. Og af vissum á- 
stæðum, er nákvæmar er skýrt frá í ástæð- 
unum fyrir nefndarálitinu, hefur nefndin 
ennfremur bætt einni frádragningu við, nl. 
í 6. gr. nefndarfrumvarp'sins: «Til hinnar
æðstu innlendu stjórnar». Að rjettu lagi 
eru tekjur landssjóðsins eptir stjórnarfrum- 
varpinu kr. 829235,20, þegar ekkert af út- 
gjöldunum er dregið frá. En eptir því sem 
nefndin hefur breytt tekjunum, þá verða 
þær kr. 846500,20 eða með öðrum orðum: 
tekjurnar hafa aukizt um kr. 17265 frá því, 
sem stjórnin hefur áætlað þær. Nefndin 
hefur þó fært niður ábúðar- og lausaíjár- 
skattinn um 3950 kr., og húsaskattinn um 
40 kr. og gjald upp í lán til Möðruvallakirkju



267

um 80 krM sem til samans verður 4070 kr. 
Aptur hefur nofndin fært nokkra liði upp úr 
því, er stjdrnin hefur áætlað, erföafjái skatt 
um 400 kr., spílalagjald um 1000 kr., að- 
ílutningsgjald um 4000 kr., og með því að 
iunheimtulaunin vaxa að því skapi, sem að- 
fiutningsgjaldið vex, þá hefur aöflutningsgjald- 
ið í raun og veru hækkaö um 4081 kr. 37 a.; 
tekjur af póstferðunum hefur nefndin fært 
upp um 1000 kr., afgjald af umboðsjörðum 
um 3200 kr. og nokkuð meira, af því að 
umboðslaunin vaxa að 'því skapi, sem af- 
gjaldið af jörðunum vex; en það er eigi 
gott að segja, hve mikið umboðslaunin vaxa 
við þetta, af því að þau eru eigi alstaðar 
jöfn, en jeg gizka á, að það muni vera hjer 
um bil 491 kr. 63 a.; leigur af innsLæðufje 
viðlagasjóðsins eru hækkaðar um 1312 kr., 
og vöxtum af styrktarsjóðnum bætt við að 
upphæð 3860 kr., sömuleiðis endurgjaldi 
skyndilána til embættismanna 6000 kr. 
J>essi hækkun nemur samtals 21335 kr., og 
þegar fiá hækkuninni er dregin lækkunin 4070 
kr., kcmur fram mismunurinn, sem áður var 
nefndur, 17625 krónur. Jeg þarf eigi að 
svara 1. þingmanni Korðurrnúlasýslu fyrir 
hönd framsögumanns. Ef jeg hef skilið 
íramsögumann rjett, þá þótti honum vanta 
hjer á þingi fulltrúa frá stjórnarinnar hálfu. 
Mjer virðist framsögumaður vera að öllu 
sjálfum sjer samkvæmur. Hann bjóst við 
á þinginu 1875, að þcssi fulltrúi kæmi; en 
reynslan hefur sýnt, að hann hefur eigi 
komið; það er fulltrúinn en eigi úrskurður- 
inn, sem framsögumaöur saknar. pess er 
þarað auki að gæta, að launin handa þess- 
um fulltrúa, ef hann væri nokkur, eru eigi 
eitt atriði í kostnaðinum við hina æðstu 
innlendu stjðrn, heldur hljóta þau að heyra 
til þingkostnaðinum.

L a n d& hö fð ing i : Mjer virtist fram-
sömumaður misskilja mig, þar sem jcg 
talaði um 25. grein stjórnarskráiinn- 
ar. Jeg sagði, að í 25. gr. væri heimild

fyrir útborgun á fje handa landshöfðingja 
fyrir þingsetu hans, en hitt sagði jegaldrei, 
að upphæðin væri þar ákveðin af konungi 
með 2000kr., heldur er hún ákveðin í tjár- 
lögunum. pað er snertir það, að hann fann 
það að stöðu landshöfðingja, að hann væri 
eigi fulltrúi stjórnarinnar á þinginu, þá get 
jeg vísað honum til 34. greinar, sbr. 25. gr. 
stjórnarskrárinnar, þar sem segir: «Stjórnin 
getur einnig veitt «öðrum manni» umboð 
til að vera á þingi við híið Iandshöfðingja»
o. s. frv. Hvað snertir annmarka þann, sem 
framsögumaður fann við stöðu landshöfð- 
ingja gagnvart þinginu, — þegar hann tók 
það fram, að alþingi, þegar búið er að sam- 
þykkja eitthvert lagafrumvarp, eigi getur átt 
það víst, hvort fi umvarpið uerdi staðfestsem 
lög eða ekki, þar sem í öðrum löndum þeg- 
ar er skýrt frá því af hlutaðeigandi ráðgjafa,
— þá skal jeg játa það, að þessi munur er 
á milli stöðu landshöfðingja og ráðgjafa þess, 
er sjálfur tekur þátt í þingsumræðum; en 
rnunur þessi cr bein afleiðing af því, að ís- 
land liggur í 3—400 mílna fjarlægð frá að- 
setursstað ekki einungis ráð{>jafans, heldur 
og konungsins. En þegar skoða skal þetta 
í verkinu, þá held jeg, að afleiðingin hafi 
ekki verið svo hættuleg, sem framsögumaður 
benti að. £>ví að í raun og veru hefur 
þingið með þossu móti í mörgum tilfelluin 
fengið óskum síntim framgengt, þóaðlands- 
höfðingi hafi á þinginu mótmælt þeim, og á 
hinn bóginn hefur það varla atvikazt optar 
on einu sitini, að lagafrumvarp, setn lands- 
höfðingi hefur mælt með á þinginu, hafi 
eigi náð staðfestingu. H itt er satt, að með 
þessu fyrirkomulagi verður staða landshöfð- 
ingja vandameiri; en það var líklega eigi 
meining framsögumannsins, að benda að 
þessu.

Unlldór Kr. h'riðriksson : [>að er sncrtir 
tekjurnar af póstferðum, þá virðist mjer 
nefndin hafa haft fullan rjett til að gjöra 
uppástungu um hækkun á þeim. pað má

34*



268

búast við því, að tekjur þessar aukist, en 
minnki eigi, og má eigi ráða af því, þótt 
jafnmiklar tekjur, og nefndin hefur áætlað, 
hafi eigi af einhverjum ástæðum komið inn 
árið 1878, að þær geti eigi orðið eins mikl- 
ar og nefndin ætlast til árin 1880 og 1881. 
Jpg ætla, að eptlr því sem samgöngurnar í 
landinu verða greiðari, að því skapi aukist 
tekjurnar af póst.ferðunum. f>að er þessum 
lið óviðkomandi, þótt útgjöldin við póstferð- 
irnar verði meiri. Jeg er því með því, að 
þessi liður sje hækkaður. |>að er snertir 
hin önnur atriðin, er þeir 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu og l.þingmaður Eyfirðinga 
tóku fram, að það sje eigi reikningsleg að- 
ferð, að draga n o k k u r  útgjöld frá hjer í 
tekjukafianum, heldur eigi ö ll útgjöld að 
koma í útgjaldakaflanum, — þá getur þetta 
átt heima um sum útgjöld, en aptur eigi 
um sum. £>ar sem 1. þingmaður Eyfirðinga 
sagði, að lestagjaldið af póstgufuskipunum 
væri dregið frá tekjunum, þá er það eigi 
rjelt; því að því er einmitt bætt við í 2. 
gr. 11. töluL, en í 6. grein er það aptur 
dregið frá tillaginu úr ríkissjóðnum, og frá 
þessu tillagi dragast öll þau gjöld, sem 
póstgufuskipin oiga að greiða. pess vogna 
or hjer rjott drogið fiá. það er snertir 2. 
gr. tölulið 12, þá er mjer ekkert koppikefli, 
hvort inuheimtulaunin eru dregin frá þeim 
tekjulið eða eigi. En mjer virðist rjettast, 
að 2%  af innheimtulaunum brennivíns- og 
tóbakst.ollsins sjeu dregin frá aðflutnings- 
gjaldinu af vörum þessum, og að umboðs- 
launin sjeu dregi frá afgjaldinu af þjóð- 
jörðum, af þeirri orsök, að þessi gjöld koma 
a l d r e i  inn í landssjóð. Fyrir því er það 
mín skoðun, að þær tekjur einar, er koma 
inn í landssjóð, eigi að takast hjer upp í 
tekjukaflann, en það af tekjunum, sem 
greiðist aptur út úr landssjóði, á að telj- 
ast til útgjaldanna. Ef allt afgjaldið af 
þjóðjörðunum ó s k e r t  rynni inn í landssjóð, 
en laun umboðsmannanna væru aptur greidd

út úr landssjóði, þá væri sjálfsagt, að telja 
þau í útgjaldakafla fjárlaganna. Að öðru 
leyti fannst mjer 1. þingmaður Eyfirðinga
fara allt of langt í dæmum sínum, en jeg 
ætla, að honum sje nú fullsvarað með því, 
er jeg nú hef mælt. — Nú kem jeg til 
hinnar umþráttuðu 6. greinar. fað  er 
nauðsynlegt fyrir þingið, að gjöra sjer
skýra grein fyrir því, hvort það sje rjett, 
og hvort alþingi sje heimilt að sleppa
þeim 2000 kr., er landshöfðingi hefur haft
fyrir þingsetu sína, úr fjárlögunum. fað  
lítur illa út, ef vjer drögum þessa upphæð 
út, án þess að hafa heimild til þess. Af 
þessu leiðir, að vjer verðum vandlega að 
íhuga 34. grein stjtfi-narskrárinnar. f>ar 
stendur: «Landshöfðingjanum skal heimilt
vegna embættisstöðu sinnar, að sitja á al- 
þingi') o. s. frv. En hver er nú meiningin 
með orðinu « h e i mi l t » ?  Meiningin er 
sú, að landshöfðinginn hafi f r j á l s t  v a l d  
til að mæta á þingi, en það sje eigi skylda 
hans, fremur en honum þyki þörf á því. 
En fyrir hvern mætir landshöfðinginn á 
þinginu? Beinlínis fyrir ráðgjafann. f>áð 
var eigi rjett hjá landshöfðingjanum, að 
segja, að hann væri í 300 mílna tjailægð 
frá konunginnm, en eigi frá ráðgjafanum. 
Landsliöfðinginn situr hjer á þingi einmitt 
af því, að hann er í 300 mílna fjarlægð 
frá r á ð g j a f a n u m  en eigi konungi. I
2. grein stjórnarskrárinnar segir: «Hið
æðsta vald á íslandi inrianlands skal á á- 
byrgð ráðgjafans fengið í hendur lands- 
höfðingja». Allt það, sem landr-höfðinginn 
því gjörir hjer, það gjörir hann sem liður 
ráðherrastjórnarinnar, og á ábyrgð ráð- 
herrans. Af þessum ástæðum getur lands- 
höfðinginn með engu móti skoðazt sem 
umboðsmaður, sem konungur eða stjórnin 
hafi falið á hendur að mæta fyrir sig hjer 
á þingi, heldur verður hann beinlínis að 
álítast sem liður af ráðherrastjórninni. par 
sem landshöfðinginn vitnaði til 34. grein-
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ar f stjórnarskránni, að «stjórnin gæti 
e i n n i g  veitt öðiuin manni umboð til að 
vera á þingi við lilið ]andshöfðingja», þá 
vil jeg spyrja, hver skilningur felst í orð- 
um þessum? Enginn annar en sá, að auk 
þess sem landshöfðingjanum er heimilt að 
sitja á alþingi, þá getur stjórnin falið ein- 
hverjum öðrum manni en landshöfðingjan- 
um að sitja við hlið hans á þinginu, til 
þess að láta í tje skýrslur þær, er nauð- 
synlegar eru. í  sömu grein segir enn- 
fremur: «í forföllum landshöfðingja má
veita öðrum umboð til að semja við þing- 
ið». Ef landshöfðinginn er hindraður, þá 
f y r s t  kemur annar maður fram, sem 
getur samið við þingið. f a r  sem lands- 
höfðinginn sagði, að fje þetta hefði verið 
ákveðið með fjárlögum, þá verð jeg að 
neita því. Fjeð hefur að eins verið veilt, 
ef á þyrfti að halda, en alls eigi veiið á- 
kveðið, að landshöfðinginn skyldi hafu það. 
Hver heldur skoðun sinni í þessu efni, en 
jeg álít nauðsynlogt, að þingið gjöri sjer 
þessa spurning ljósa, og fyrir því hef jeg 
mælt þessi orð.

F r a m s ö y u m a ð u r : 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu hefur gjört ýmsar athugasemdir 
við mál þetta, en sumar af athugasemdum 
þessum voru eins konar formáli fyrir ræðu 
þeini, sem hann ætlaði að halda. Honum 
líkaði eigi reikningsfærslan hjá nefndinni, 
af því að þar er gjörð sú óhæfa, að draga 
sum útgjöldin frá í tekjukaflanum. pað 
getur verið, að þingmaðuiinn geti komið 
með betri reikningsreglur, en þessari reikn- 
ingsfærslu er þó fylgt í fjárlögum Dana, 
Norðmanna og Englendinga. En jeg, sem 
hef þá ánægju, að þekkja 1. þingmann 
Norðurmúlasýslu, veit, að honum er engin 
alvara með þessum aðfinningum sínum, 
heldur segir hann þetta að gamni sínu. 
Honum þótti óhæfa, að slengt er saman 
tóbaks- og vínfangatollinum, án þess að 
sýna upphæð aðflutningsgjaldsins af hvorum

tollinum fyrir sig. En mjer virðist þetta 
engin hætta, af því að reikningar landsins 
sýna eptir á, hve inikið komur inn af hvor- 
um þessum tolli fviir sig. Loksins nefndi 
þingmaðurinn enn einn af brostum nefndar- 
innar, að hún í 3. gr. 4. tölul. eigi hefði 
nafngreint kiikjur þær, er tekjur eru af, þar 
sem þó stjórnin hefði nafngreint þær í á- 
stæðunum fyrir frumvarpi sínu. En má jeg 
þá spyrja: því nafngreinir eigi stjórnin allar 
umboðsjarðir landsins í 3. grein? f>ing- 
maðurinn veit, að landið á margar fleiri 
kirkjur, en þær sem hjer ræðir um, þótt 
það eigi þær sínar með hverju móti, ætti 
t. d. að tilgreina allar klaustra- eða umboðs- 
kirkjur, kirkjuna á Eyri o. s. frv.? Allar 
þessar þýðingarlitlu og smásmuglegu aðfinn- 
ingar hefur þingmaðurinn komið með sem 
byrjun til ræðu þeirrar, er hann hjelt yfir
6. grein. Hann hefur verið að hlaupa til, 
áður en hann tók stökkið. það var gam- 
anið á undan alvörunni. |>ingmaðurinn 
spurði mig, hví jeg hefði eigi munað ept- 
ir að koma með það á þinginu 1877, að eigi 
væri heimild í lögum fyiir því, að veita lands- 
höfðingja þessar 2000 kr. fyrir þingsetu 
hans. Jeg skal að minnsta kosti vera eins 
hreinskilinn og 1. þingmaður Norðuimúla- 
sýslu, og játa sannleikann í þessu el'ni Jeg 
hjelt, að tii væri konungsúrskurður fyrir 
þessari upphæð; jeg var svo einfaldur. En 
síðan sýndi þingið mjer þá viiðingu, að 
kjósa mig fyrir yfirskoðunarmann lands- 
reikninganna ásamt einum háttvirtum þing- 
manni í efri deildinni, og spurðum við þá 
landshöfðingja, hvort nokkur konungsúr- 
skurður væri fyrir þessari fjárveitingu, og 
kvað hann sem sannorður maður nei við 
því. þess vegna hef jeg nú stungið upp á 
því, að fjárupphæð þessi sje eigi veitt, af 
því jeg hef orðið þess áskynja, að engin 
heimiid er fyrir veitingu þessari, þar sem 
enginn konungsúrskurður er í þá átt, og uö 
veitingin þannig er eigi byggð á nokkurri
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röksemd, því að stjórnarskráin (25. gr.) 
heimilar því að eins þessi útgjöld, að á- 
kvæðum greinaiinnar »eins og konungur á- 
kveður« sje fylgt. Greinin skipar svo fyrir, 
að útgjöldin til hinnar æðstu innlendu 
stjórnar í landinu og til fulltrúa stjórnar- 
innar (»Regjeringens Repræsentation«) sjeu 
f y r i r f r a m  d r e g i n  f r á  tillaginu úr ríkis- 
sjóði, e i n s  og þ a u  v e r ð a  á k v e ð i n  af  
k o n u n g i n u m .  Nú hefur konungur með 
úrskurði í júní 1872 ákveðið hin fyrri 
(gjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar) 
og því eru þau dregin frá; hin (þóknun 
fulltrúans) hefur hann e k k i  ákveðið, og því 
eru þau ekki dregin frá. Mig furðar á því, 
að landshöfðingi skyldi segja, að upphæð 
þessi væri veitt með fjárlögunum, og að það 
væri á þiiigsins valdi, hvort hún eptirloiðis 
yrði veitt eður eigi. En jeg verð að segja, 
að þetta er alls eigi á þingsins valdi; það 
er á valdi konungsins eins. f>að er undar- 
legt af þinginu, ef það færi að bjóða fram 
fje, sem konungurinn eigi krefst, þótt hann 
eigi heimting á því. £>að er undarlegt af
1. þingmanni Norðnrmúlasýslu að halda 
slíku fram, hann sem allt af hcfur hatað 
hin háu laun; það er undarlegt af þing- 
manninum, sem vanalega hefur prúttað um 
hvern eyii hjer á þingi, að hann nú skuli 
fara svo sem að neyða peningum upp á 
konung og stjórn. En það er þá spurning 
snertir, hvort landshöfðingja beri þóknun fyrir 
þingsetu sína, þá get jeg með engu móti ætlað, 
að svo sje, og hefur skoðun mín um það eigi 
breytzt þrátt fyrir hitiar snjöllu ræðurl. þing- 
manns Norðurmúlasýslu. En svo getur að 
borið, að landshöfðinginn hafi forföll eða sje 
hindraður, svo hann geti eigi á þingi setið, 
og að sljórnin því fái einhvern mann til að 
mæta á þinginu í stað landshöfðingja. Og 
of þessi maður væri t. a. m. amtmaðurinn 
fyrir norðan, þá gæti jeg skilið, að honum 
væru ákveðin laun. Svona skil jeg 34. gr., 
en að öðru leyti hef jeg sama skilning á

henni og þingmaður Reykvíkinga. Eins og 
jeg tók fram um daginn, stendur i 34. gr. 
stjórnarskrárinnar, að »atkvæðisrjett haíi 
landshöfðinginn (eða sá sem kemur í hans 
stað) því að eins, að hann sje jafnfiamt al- 
þingismaður». Af þessu sjest, að stjórnar- 
skráin gjörir ráð fyrir, að svo geti farið, að 
landshöfðinginn hjóði sig fram til alþingis- 
manns. En það getur þó víst ekki veiið 
meiningin, að stjórnin ætlist til, að einum 
þingmanni sjeu borguð s j e r s t ö k  laun fram- 
yfir þingpeninga sína, fyrir að vorja sjálfan 
sig, eins og landshöfðinginn gjörir á þingi. 
fannig  er það í Danmörku, að ráðherrann 
leggur fram stjórnaifrumvörpin, semur við 
þingið af hálfu stjórnarinnar, o. s. frv., en 
fær eigi einn eyri fyiir þntta nema því að 
eins, að hann sje jafnframt þingmaður. það 
er mikill munur á stöðu þess, sem heldur 
uppi svörum á rádgefandi þingi, og hins, sem 
gjörir það á löggefandi þingi. A ráðgefandi 
þingi er slíkur tnaður konungsfulltrúi. En 
nú höfum vjer engari konungsfulltrúa; nú 
kemur fram maður, sem ver sjálfan sig og 
stjórnina, sem kemur moð lagafrumvörp inn 
á þingið og semur við þingið. En ef lands- 
höfðinginn hofði forföll, og annar maður frá 
Danmörku eða innlendur mætti í hans stað 
hjer á þingi, þá va>ii eölilegt, að þessi mað- 
ur fengi borgun fyrir þingsetu sína.

Með því að fioiri tóku eigi til máls, var 
gengið til atkvæða um þennan kafia frum- 
varpsins og fjellu þau þannig. (I 91—93 
og 185-187).

1. Nefndarlrumvarpsins 2. gr. 1. samþykkt 
með 19 atkvæðum.

2. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 1. þar með 
fallið.

3. Nefndarfrumvarpsins 2. gr. 2. samþykkt 
í einu hljóði.

4. Stjórnarfi'iimvarpsins 2. gr. 2. þar með 
fallið.

5. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 3. samþykkt 
í einu hljóði.
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6. Stjórnarfruœvarpsins 2. gr. 4. samþykkt 
í einu hljóði.

7. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 5. samþykkt 
í einu hljóði.

8. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 6. samþykkt 
með 20 atkv.

9. Nefndarfrumvarpsins 2. gr. 7. samþykkt 
með 18 atkv.

10. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 7. þar með 
fallið.

11. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 8. samþykkt 
með 20 atkv.

12. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 9. samþykkt 
með 19 atkv.

13. Nefndarfrumvarpsins 2. gr. 10. sam- 
þykkt með 18 atkv.

14. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 10. þar moð 
fallið.

15. Stjórnarfrumvaipsins 2. gr. 11. sam-
þykkt með 19 atkv.

16. Nefndarfrumvarpsins 2. gr. 12. sam-
þykkt með 17 atkv.

17. Stjórnaifrumvarpsins 2. gr. 12. þar með 
fallið.

18. Nefndarfrumvarpsins 2. gr. 13. sam-
þykkt með 17 atkv.

19. Stjórnarfrumvarpsins 2.gr. 13. þar með 
fallið.

20. Stjórnarfrumvarpsins 2. gr. 14. sam-
þykkt með 20 atkv.

21. 2. grein með áorðnum breytingum sam- 
þykkt í einu hljóði.

22. Nefndarfrumvarpsins 3. gr. 1. samþykkt 
með 17 atkv.

23. Stjórnarfrumvarpsins 3. gr. 1. þar með 
fallið.

24. Nefndarfrumvarpsins 3. gr. 2. sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

25. Stjórnarfrumvarpsins 3. gr. 2. þar með 
fallið.

26. Stjórnarfiumvarpsins 3. gr. 3. samþykkt
með 20 atkv.

27. Nefndarfrumvarpsins 3. gr. 4. sam- 
þykkt með 17 atkv.

28. Stjórnarfrumvarpsins 3. gr. 4. þar með 
fallið.

29. 3. grein með áorðnum breytingum sam- 
þykkt í einu hljóði.

30.a. Nefndarfrumvarpsins 4. gr. 1. sam- 
þykkt með 16 atkv.

30.b. Stjórnarfrumvarpsins 4. gr. 1. þar við 
fallið.

31. Stjórnarfrumvarpsins 4. gr. 2. sam- 
þykkt í einu hljóði.

32. Nefndin: «Upp í andvirði seldra lands- 
eigna 8000 kr.» — samþykkt með 20 
atkvæðum.

33. Nefndin: «Styrktarsjóður íslands drag- 
ist inn í ísland og af nemist sem sjer- 
stakur sjóður. En þangað til þaðverð- 
ur, til færast tekjurnar með hjerum bil 
1930kr. 1930kr. — 3860 kr.», sam- 
þykkt með 17 atkvæðum gegn 5.

34. Stjórnarfrumvarpsins 4. gr. 3. þar við 
fallið.

35. Stjórnarfrumvarpsins 4. gr. með áorðn- 
um breytingum samþykkt með 14 at- 
kvæðum.

36. Nefudarfrumvai'psius 5. gr. 1. samþykkt 
með 20 atkvæðum.

37. Stjórnarfrumvarpsins 5. gr. 1. þar við 
fallið.

38. Stjórnarfrumvarpsins 5. gr. 2. samþykkt 
með 19 atkvæðum.

39. Nefndarf'rumvarpsins 5. gr. 3. samþykkt 
með 20 atkvæðum.

40. Srjórnarfrumvarpsins 5. gr. með áorðn- 
um breytingum samþykkt með 20 at- 
kvæðum.

41. Nefndarfrumvarpsins 6. gr. samþykkt 
með 13 atkvæðum gegn 5.

42. Stjórnarfrumvarpsins 6. gr. þar við fall- 
in.

43. Nefndarfrumvarpsins 1. gr. samþykkt 
með 18 atkvæðum.

44. Stjórnarfrumvarpsins 1. gr. þar við fall- 
in.
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— J>á var tekinn til umræðu 2. kafljnn
7.— 12. gr. í stjdrnarfrumvarpinu.

F r a m s ö g u m a ð u r : Við þennan kafla er
breytingaratkvæði frá 2. þingmanni Arnes- 
inga um, að 9. tölul. 9. greinar (1000 kr. 
handa Jóni landritara Jónssyni) falli burt. 
Mjer virðist þessi uppástunga ekki samin 
með sanngirni. Landshöfðinginn hefur lagt 
það til, að veittar yrðu 2000 kr. þessun) 
embættismanni, sem með samvizkusemi hef- 
ur gjört sitt ýtrasta til að upp fylla starf 
sitt. Jeg hef sjeð reikninga hans fyrir þessi 
störf, og jeg hef kynnt mjer reikninga ann- 
ara embættismauna, og það verð jeg aðsegja, 
að jeg hef aldrei sjeð vægari reikninga frá 
neinum. þó jeg álíti 2000 kr. of mikið, þá 
vil jeg ekki færa upphæðina i'iekar niður en 
í 1000 kr.

Laun sýslumannsins í Húnavatnssýslu 
munu vera of hátt til færð í frumvarpi 
stjórnarinnar, þar sem þessum embættis- 
manni er reiknuð júm lOOOkr. persónuleg 
viðbót eptir tekjum embættisins 1871—1875, 
þó embættismaðurinn sjálfur ekki hafi getað 
verið þessarar tekjuliækkunar aðujótandi, þar 
hann kom í embættið sama árið eðaskömmu 
áður, en sýslumanna-Iaunalögin náðu laga- 
gildi. Nefndin tekur því þann fyrirvara, að 
færa þessa upphæð niður, því hennar skoðun 
er sú, að launahækkunin eigi að fara eptir 
tekjum þ e i r r a  (embættismannanna), en 
ekki eptir tekjum embættanna. f>að kann 
að vera ýmislegt fleira, sem jeg nú þegar 
ætti að drepa á, en geymi mjer það til þess- 
síðar, að uppástungumenn breytingaratkvæð- 
anna greiða úr þeim.

I .a n dshö fð in g i:  Hvað hinar einstöku
greinir frumvarpsins snerlir, skal jeg geta 
þess, að jeg ekki hef á móti uppástungu 
nefndarinnar við 8. grein. Hvað 9. grein
A. 1. snertir eða athugasemd þá, sem nefnd- 
in hefur gjört við 1. tölulið, að landshöfð- 
ingjaritara-embættið sje lagt niður, er það 
losni, þá er jeg enn á hinni sömu skoðun

og jeg hef verið á á undanfarandi þingum, 
að jeg álít embætti þetta nauðsynlegt, eink- 
um ef landshöfðingjaskipti verða. Skrifstörf 
landshöfðingjaembættisins hafa aukist mjög 
á hinum seinni á r um; jeg skal að eins taka 
til dæmis úrskurðarvaldið á öllum reikning- 
um, að svo miklu leyti hina umboðslegn 
endurskoðun snertir. Landsreikningarnir, 
sem verður að semja bæði fyrir hvert ár 
sjer, og fjárhagstímabilið, og reyndar mætti 
margt fleira tilnefna. Hvað uform» þessara 
athugasemda snertir, skal jeg einungis geta 
þess, að ef þingið þrátt fyrir mótbárur þær, 
er jeg hef leyft mjer að koma fram með, 
aðhyllist uppástungu nefndarinnar, mun það 
að mínu áliti eiga betur við að orða at- 
hugasemdina þannig, að þegar embættið 
losnar, verði ekki skipaður f a s t u r  embætt- 
ismaður í það.— B. 3 :  Hvað athugascmdþá 
snortir, er gjörð er við þennan lið, álít jeg 
hana með öllu óþarfa, því það segir sig sjálft, 
að þessi gjaldliður er «kalkulatorisk». Jeg 
leyíi mjer því að skora á hina háttvirtu 
nefnd, að hún taki þessa athugasemd sína 
aptur. Hvað 4. tölul. snertir, get jeg fall- 
izt á uppástungu nefndarinnar við þessa grein. 
Viðvíkjandi athugasemdinni C. I., þá skal 
jeg leyfa mjer aðgcta þess, að það segir sig 
sjálft, að landshagsskýrslurnarsjeu ófullkomn- 
ar, sem önnur mannaverk, en helztu gall- 
arnir, sem menn hafa tekið fram á lands- 
hagsskýrslunum, eru — það vona jeg allir 
s já i— einmitt að kenna ó n ó g u m  u n d i r -  
b ú n i n g i  í h j e r u ð u m ,  og þetta segir sig 
sjálft að kostur væri á að bæta, en þó gall- 
ar kunni að vera á landshagsskýrslunum, og 
jeg alls ekki neiti því, virðist mjer samt, 
eins og jeg áður hef tekið fram á þingi, 
betra að veifa röngu trje en engu, og vil 
því ekki aðhyllast þessa athugasemd.

Hvað tölulið C. 3. snertir, ætla jeg fyrir 
mitt leyti, ekki að vera á móti breytingar- 
uppástungu nefndarinnar. Hvað snertir C.
4., þá virðist mjer sú athugasemd, sem
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nefndin vill bæta inn í við þessa grein, í 
sjálfu sjer heppileg, vegna þess ágreinings, 
er hefur verið milli yfirskoðunarmanna lands- 
reikninganna og landshöfðingjans, sem sjá 
má af fylgiskjölum við reikningsmálið. Jeg 
hef heldur ekki neitt á móti athugasemd 
nefndarinnar viðvíkjandi vegabótunum; en 
jeg skal geta þess, að jeg verð að skiljn 
athugasemdina þannig, að það sje ekki 
meiningin, að vegabótum þeim, er þegar 
eru byrjaðar á einum fjallvegi landsins, er 
hlutaðeigandi amtsráð, þegar lögin 15. 
oktbr. 1875 um vegina á íslandi voru lög- 
leidd, mæltu með að fyrst skyldi endurbætt- 
ur, sem sje vegurinn yfir Gn'mstunguheiði, 
skuli hætt. Að öðru leyti skal jeg geta 
þess, að því fje, sem hefur verið veitt í 
fjárlögunum til vegabóta, hingað til hefur 
verið varið að mestu leyti til fjallvega þeirra, 
sem jafnframt eru póstvegir. Við 6. tölulið 
skal jeg fresta athugasemdum mínum, þang- 
að til nákvæmari skýringar fiá hálfu nefnd- 
arinnar liggja fyrir um fyrirkomulag það á 
strandsiglingunum, er nefndin hefur hugsað 
sjer. Hvað 7. tölulið snertir, þá er það 
misskilningur fiá hálfu nefndarinuar, þegar 
hún ætlar, að kostnaðurinn til eptirlits með 
vitanum eigi rjettar heima undir 8. tölulið 
(nefndariunar) «til embættisferða», því að 
það hefur ekki dottið stjórninni í hug að 
senda annaðhvort landshöfðingja eða bisk- 
upinn eða landlækninn, en 8. töluliður á 
einungis við þessa embættismenn, — suður 
að Reykjanesi, til að við hafa það eptirlit, 
er virðist nauðsynlegt með embættisfærslu 
vitavarðarins í heild sinni; til að koma 
þessu eptirliti fyrir mun að mínu áliti vera 
nauðsynlegt, annaðhvort að skipa fastan 
«Fyrinspektör», en það mun kosta of mikið, 
eða þá, eins og stungið var upp á í 8. 
tölulið stjórnarfrumvarpsins, að veita á- 
kveðna upphæð, sem landshöfðinginn getur 
notað til þess á stundum — og vitaverðin- 
um á óvart — að senda áreiðanlegan mann

til þess á staðnum sjálfum að við hafa það 
eptirlit, sem ekki má án vera, ef vjer eig- 
um að ábyrgjast gagnvart þeim, er greiða 
vitagjaldið, að allt fari fram með vitann, 
eins og vera ber. Jeg skal þess vegna biðja 
hina heiðruðu deild, að samþykkja 8. tölul. 
frumvarpsins óbreyttan, en það segir sig 
sjálft, að útgjöldin til ljósmetis eru kal- 
kulatorisk. Ef deildin er sömu skoðunar og 
nefndin um fyrirtæki það, er ræðir um í 9. 
tölul. frumvarpsins, sem sje að semja vís- 
indalega (kritisk) textútgáfu af Jónsbók, að 
það sje Islandi óviðkomandi, sökum þess, að 
það er eingöngu vísindalogt fyrirtæki, ætla 
jeg fyrir m itt leyti ekki að gjöra þessa upp- 
ástungu að kappsmáli, þó að jeg sjálfur 
engan veginn sje á máli nefndarinnar. |>ó 
að þóknun sú, er frumvarpsins 11. tölul. 
(9. nefudarinnar) stingur upp á handa hiu- 
um setta lögreglustjóra út af fjárkláðanum, 
að mínu áliti sje sanngjörn, ætla jeg ekki 
að mæla mót,i breytingaruppástungu nefnd- 
arinnar við þennan tölulið. Hvað enertir
12. tölulið, þá get jeg fallizt á breyting 
nefndarinnar.

Hvað snertir l l .g r .  nefndarinnar 1. tölul., 
þá get jeg fallizt á hann af þeim ástæðum, 
er nefndin tilfærir, að ráðstöfun hafi verið 
gjörð á annan hátt til að bera brjef og aðrar 
póstsendingar út í Reykjavík, en þetta hefur 
hingað til ekki verið stjórninni kunnugt.
2. tölul. Jeg skal reyna til þess, hvort 
mögulegt sje að koma póstflutningum fyrir 
á þann hátt, sem nefndin bendir að, en af 
því að póststjórnin árangurslaust áður hefur 
gjört tilraun til þessa, þori jeg ekki að 
treysta því, að þetta muni heppnast.

Jeg skal leyfa mjer að mæla með breyt- 
ingaruppástungum nefndarinnar við 3. og
4. tölul. frumvarpsins.

l ’o r láh ur  G u ð m u n d sð o n : Framsögu-
maður gat ekki fellt sig við breytingarat- 
kvæði mitt, og bjóst jeg reyndar við, að 
það mundi aldrei mæta góðum viðtökum,

35



274

en jeg sje þd, að nefndiii hefur verið veik 
i þessu atriði, þar sem hún hefur fundið 
iíslæðu til, að lækka upphæð þessa um 
heltoing frá stjórnarfrumvarpinu, og hefur 
húu líka tekið fram þá hugsun, sem brcyt- 
ingaratkvæði m itt var sprottið af, sem sje 
að þessi embættismaður hafi fengið kostn- 
að sinn við kláðalögreglnna borgaðan af 
hlutaðeigandi fjárcigendum, og það fullstýft 
af sumum við þann styrk, er þeir þáðu af 
honum. Jeg lield líka, að þetta embætti 
sje ekki erfitt, sem hann hefur, nefnilega 
landritaraembættið. fa ð  hefur ljóslcga sýnt 
sig, þar sem hann hafði kláðalögregluna á 
höndum í 3 ár, svo dvaldi hann erlcndis 
hcilan velur, svo tók hann við bæjai fógetaem- 
bættinu, og hafði það á hendi næsta sumar; 
hann var þannig full 3 ár frá embætti sínu, án 
þess að nokkur væri settur í hans stað, nema 
ef vera skyldi hestadrengur hans. Jeg liold 
því, að hann sje fullsæmdur með það, sem 
hann hefur fengið fyrir framgöngu sína í 
kláðamálinu, og þó kröfur hans kunni að 
hafa verið sanngjarnar fiá hans sjónarmiði, 
þá efast jeg um, að þær hafi í raun og veru 
verið það, þegar litið er á allt það ranglæti 
og rekistefnur er hann hafði í frammi, þeg- 
ar kláðian var Iæknaður, við ýmsa mcnn og 
sveitir, (b'arseti: Jeg vil biðja þingmanninn 
að hafa eigi slík orð sem ranglæti um 
menn). Jeg vil þá benda á það, að þessi 
maður er ekki þingmaður hjer í deildinni, 
hann getur þá krafið mig til ábyrgðar utan 
þings. f ó t t  í stjórnarfrumvarpinu sje tekið 
fram, að landshöfðingja sjeu kunnugastir mála- 
vextir og allar kringumstæður, þá verð jeg 
að mótmæla því, að hann sje kunnugri um 
atfarir hans og fyrirhöfn en sveitabúar, er 
hann ferðaðist á meðal, og hefði máske verið 
rjettast að leita álits hreppsnefnda og kláða- 
hreppstjóra. fa ð  getur verið, að hann hafi 
breytt samvizkusamlega frá hans sjónarmiði, 
en víst eklci svo, að hann geti fengið þókn- 
un fyrir tóma samvizkusemi, og jeg veit, að

verðugri fjárbænum hefur verið vísað á hell- 
una, bæði 1877 og mun verða á þessu þingi.

Páll Pálsson (bóndi): í  10. gr. stjórnar- 
frumvarpsins C. tölul. 6. og í 9. grein 
í nefndaiálitinu stendur til vegabóta 15000 kr. 
og gufufuskipsferða allt að 18000 kr. 
með þeirri athugasemd hjá nefndinni, að 
fjallvegir, sem jafnframt eru póstvegir, 
gangi fyrir; þetta skil jeg þannig, 
að þó einhver fjallvegur sje byrjaður, 
sem ekki er póstvegur, þá megi þó 
setja hann til síðu fyrir þeim fjallvegum, 
sem jafnframt eru póstvegir. Eins og allir 
vifa, er nýbyrjað að leggja vcg yfir Gríms- 
tunguhciði, og það mun þykja ólíklegt, að 
jeg mæli á móti, að honum sjo haldið á- 
fram, þar scm jeg cr þingmaður Húnvetn- 
inga. lín samt sem áður verð jeg að hall- 
ast að því, að honum sje eigi haldið 
áfram, af þeirri orsök, að það var almennur 
vilji á hjeraðsfundi, er jeg átti með kjós- 
endum mínum næstliðið vor, og sömuleiðis 
sýslunef'ndar Húnavatnssýslu, vegna þess, að 
nær lægi að styrkja fyrst að því, að póst- 
vegir kæmust upp sem víðast. En þessi 
vegur, sem lijer ræðir um, er reyndar nokk- 
uð fjölfarinn um hásumartimann, en á 
vetrardag fer hann enginn maður, og þó 
eigi sje gjörður nýr vegur, má fara yfir 
heiðina um hásumarið. Af þessu leizt hjer- 
aðsfundinum rjettara að verja Qenu ein- 
göngu til póstveganna að svo stöddu eða 
fyrst um sinn, meðan þeir væru að komast 
í gott lag; eptir því sem póstvegir verða 
betri, eptir því ætti að vera hægra að fá 
pósta til þess að taka að sjer póstferðir 
með minni Iaunum, og þannig hefði lands- 
sjóðurinn rnestan hag af því, að póstvegirn- 
ir yrðu sem beztir. En þegar til gufuskips- 
ferðanna kemur, þá er jeg í miklum vafa, 
nema jeg fái því betri upplýsingar um það, 
hvernig þeim verður hagað eptirleiðis í 
kringum landið. Ef þeim verður hagað 
eins og að undanförnu, vildi jeg helzt, að
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allt gjald til þeirra Ijelli burtu. J>ví að 
jog verð að leyfa mjer að segja, að strand- 
siglingarnar hafa hingað til verið Húnavatns- 
sýslu til einskis hags, heldur rniklu fremur 
til mikils óhagnaðar, og jeg held, að hinar 
rninni hafnir hati optast mátt, vera milli 
vonar og ótta um það, hvort skipið kæmi 
eða ekki. Yerði þessu brevtt til batnaðar, 
þá sje langt frá mjer að mæla á móti því, 
að tillagið til gufuskipsferða verði sett svo 
hátt, sem nefndin hefur gjört, en mjer 
finnst, að eigi mætti vera minna en ein 
höfn fast á kveðin á Húnaflóa, er skipið 
kæmi á í hverii ferð, og fáist ekki vissa 
fyrir því, mun jeg ekki gefa þessum lið 
atkvæði.

F r a m s ö g u m a ð u r : Landshöfðingi vildi
orða öðrn vísi A. 1. í 9. gr., sem sje þann- 
ig, að fastur embættismaður skuli eigi 
koma í þetta embætti, er [>að losnar; get 
jeg vel fallizt á þá orðabreyting. J>að er
snertir athugasemdina við hegningarhúsið 
9. gr. B. 3, þá er landshöfðingja það að 
segja, að hún er tekin eptir fjárlögum Dana, 
í þeim er alstaðar ítrekað, þar sem verð- 
lag á matvöru getur valdið breytingum, því 
að eí' meira er brúkað til stofnunarinnar 
af þeiri'i orsök, en ráðgjört er, þá þarf eigi 
að taka slík útgjöld inn í fjiiraukalög. 
J>essi athugasemd er sett landshöfðingja í 
vil, en vilji hann ekki hafa hana, þá er 
auðgjört, að slá stryki yfir hana. Viðvíkj- 
andi 9. gr. C. 1., þá játar landshöfðingi, að 
landhagsskýrslurnar sjeu svo ófullkomnar, 
að þær sjeu fremur villandi en fræðandi. 
Jeg veit fyrir víst, að ef reikna ætti eptir 
þeirn, hvað miklu aðflutningsgjald á ýms- 
um \arningi inundi nema, ef tollur væri á 
lagður, þá væri það fnllkomlega óáreiðan- 
legt. í þeim er t. d. aðflutningsgjald af 
áfengum drykkjum reiknað minna, en það er 
reiknað af stjórninni. |>að er því ætlan 
mín, að ekki ætti að kosta til þeirra, fyr en 
þeirn verður öðru vjsi komið fyrir og betur

undirbúnar í hjeruðum, því að það er betra 
að vita ekki en vita rangt. Landshöfðingi 
er á sama máli og nefndin, að rjett sje að 
sleppa tölul. C. 3. í 9. gr. (10. gr. stjórnar- 
frumvarpsins). f>að er Jónsbók snertir, þá 
áleit nefndin, að með því að útgáfa hennar 
mun eptirleiðis, þegar ný landbúnaðarlög 
eru á komin, enga lagalega þýðingu hafa 
fyrir oss, heldur að eins vísindalega, þá 
stæði Árna Magnússonar nefndinni nær að 
gefa hana út; eins og allir vita, gengur sú 
nefnd eingöngu í vísindalega stefnu, hún 
gaf út Grágás, og þykist jeg vita, að hinn 
sami hálærði maður, er gaf hana út, mundi 
fús á að taka að sjer útgáfu Jónsbókar. 
Vjer höfum í mörg önnur horn að líta. 
Upphæðina til vitans á Reykjanesi settum 
vjer niður af því, að í stjórnarfrumvarpinu 
stendur ekki, hver hafa skuli hið sjorstaka 
eptirlit á vitanum; þar stendur: »IJar eð
landshöfðingi hefur álitið æskilogt, að haft 
sje sjerstakt eptirlit moð, hvernig vitanum 
sjo þjónað. þannig, að optirlitið fram fari 3 

’eða 4 sinnum á ári, og ráð má gjöra fyrir 
því, að kostnaðurinn lijer við muni verða 
200 kr., er þossi upphæð talin í þess- 
ari grein». í þessu virtist oss liggja, að 
einhver embættisinaður, helzt landshöfðingi 
sjálfur, kæmi þangað til að líta eptir, hvern- 
ig vitanum er þjónað. En um þetta má 
sjálfsagt ná samkomulagi við 3. umræðu. 
Um C. 9. í 9. gr. þarf nefndin ekki að beita 
orðiim við landshöfðingja, heldur við ein- 
staka þingmenn; það er auðvitað, að ef 
lögreglustjórinn í kláðamálinu hofur farið 
forðir þær, er á hann voru lagður eptir 
skipun yfirvaldanna, þá á hann heimting á 
þóknun fyrir það; það er ekki þingsins að 
dæma um það, hvernig þessar ferðir hafi 
verið, heldur að hann fái sanngjarna borg- 
u n ; jeg sagði áðan, að reikningar hans 
hefðu verið hóflegir, og jeg tek það nú apt- 
ur upp og bæti því við, að þeir voru víst 
eins sanngjarnir eins og reikningar sumra
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þingmanna yfir ferðakostnað sinn. — 2. 
þingmaður Húnvetninga tók það frara, að 2 
lijeraðsfundir í Húnavatnssýslu hefðu á- 
kveðið, að eigi væri æskilegt, að halda 
áfram byrjuðum íjallvegum. f>essu hef 
jeg fáu að svara, nema því, að öll amts- 
ráðin eru samdóma um, að taka fyrir vissa 
vegi og halda þeim áfram, sem byrjaðir eru, 
og verð jeg að ætla, að skoðun amtsráðanna 
standi jafnfætis 2 hjeraðsfundum í Húna- 
vatnssýslu, ef til vill, illa sóttum, og það væri 
líka illa varið fje landsins, ef hætt væri við 
þá vegi í miðju kafi, sem byrjað er á, og 
jeg segi fyrir mig, að jeg er ekki hjer á 
þingi til þess að koma svo fram í öllum 
málum, að jeg verði kosinn aptur, heldur 
til þess að fylgja því fram, sem jeg álít að 
sje rjettast og sannast í hverju máli. Amts- 
ráðin hafa lagaskyldu og ábyrgð í þessu efni, 
og tilhögun þeirra verða menn að álíta að 
óhætt sje að fylgja. pað er að gufuskips- 
ferðum lýtur, þá höfum vjer nokkrir þing- 
menn átt tal við 2 útlenda menn, er leitað 
hafa upplýsinga um það, hvernig ferðunum 
væri bozt hagað; annar þoirra or danskur, 
en hinn enskur, er vill ná samningi við oss 
um gufnskipsferðir kring um landið; hafa 
þingmenn sagt honum, að það væri eindregið 
álit sitt að fylgja ferðaáætlun, som svipuö 
er í höfuðatriðunum uppiístungunni f stjórn- 
artíðindunum 1877 A, og þingmanni Hún- 
vetninga til huggunar get jeg þoss, að þar 
er ákveðiö, að skipið komi ba ði á Skaga- 
strönd og Borðeyri, og yfir höfuð álít jeg, 
að gjalda skuli varhuga við því, að engar 
hafnir fari alveg varhluta af gufuskipsferð- 
unum. Samningi við þessa útlendinga er 
eigi lengra komið; þeir hafa tekið með sjer 
upplýsingar þær, er vjer gáfum þeim, en við
3. umræðu vona jeg að geta þó gefið ná- 
kvæmari upplýsingar um þetta mál. Fjár- 
upphæðina er að eins að skoða sem áætlun.

Páll Pálsson (bóndi) :  Jeg læt mjer
nægja upplýsingar framsögumanns um gufu-

skipsferðirnar, og það, sem hann sagði um 
vegina, getur verið að nokkru leyti r je t t ; 
en þar sem hann sagði, að aintsráðið ætli 
að ráða, hvar fjenu væri varið, og ákveða 
um fjallvegi, þá er það ekki rjett, að ráðin 
eigi að segja, hvar fjenu skuli varið, heldur 
hverjir fjallvegir skulu kallast. Jeg læt 
sneið þá, sem hann beindi að mjer, um að 
jeg vildi verða kosinn aptur, öldungis af- 
skiptalausa, slíkt er ekki vert þess, að því 
sje gaumur gefinn, en jeg vil benda honum 
á það, að ef Húnavatnssýsla hugsaði most 
um sjálfa sig, þá ætti hún að vilja, að veg- 
inum yfir Grímstunguheiði væri haldið á- 
fram, því að hann er einkum gjörður fyrir 
hana. En því meira veglyndi er það af 
Húnvetningum, að vilja halda póstvegum 
áfram fremur en þessum, er þeir hafa sjálfir 
mest gagn af, og það er sannfæring mín,að 
póstvegir eigi að ganga á undan öðrum 
fjallvegum, sem ekki eru póstvegir, og að 
stjórnin eigi að fiýta fyrir uppkomu póst- 
vega, svo som auðið er. Að öðru leyti skal 
jeg ekki gjöra þetta að kappsmáli ; jog bar 
þessa skoðun fram, af því að hjeraðsfiind- 
irnir fólu mjer hana til fiutnings, og varð að 
álíta, að þeir hafi öldungis eins mikinn rjett 
til þess að láta í Ijósi skoðun sína um það, 
hvernig þessu fje sje bezt, varið, eins og 
amtsiáðinu, og að yfirstjórnin eigi öldungis 
eins að taka tillit til þoirra, ef þær hafa 
við góð rök að styðjast.

Þ o r lá k u r  Gu<)munds*on : Jeg ætla alls
eigi að fara í orðakast við framsögumann 
út af breytingaratkvæði mínu, en mjer 
fannst, að ferðakostnaður þingmanna komi 
hjer alls okki við, því þeirra reikningur 
rjettlætti ekki annara reikninga, og annara 
reikningar ekki þeirra reikninga. f>að kem- 
ur annars hjer fram sem jafnan, að ef em- 
bættismaður gjörir eitthvert handarvik, sem 
ekki er beiulínis tekið fram í veitingarbrjefi 
hans, þá er sjaldan um minni þóknun að 
tala en þúsundir króna, og það þó hann



277

hafi bæði hægt og hálaunað erabætti; en ef 
alþýðumaður beiðist launa fyiir mikla fyrir- 
höfn, þá er ekki að nefna 10 eða 20 kr. 
J>að er ekki langt síðan, að breppstjórafrum- 
varpið var hjerna í deildinni, þá voru menn 
nógu harðir í horn að taka, að láta þá ekk- 
ert fá; það var öðru vísi þegar launalög em- 
bættismanna voru fyrir þinginu 1875, og 
það verð jeg að segja hinum háttviita fram- 
sögumanni, að hofði hann eins mælt á móti 
launalögunum 1875, eins og hann hjelt 
þeim fram, þá stæöu þau að öllum líkindum 
lil baka enn. J>egar Borgfirðingar beiddust 
skaðabóta 1877, fyrir það að þeir skáru 
sjálfir niður, og útrýmdu ldáðanum með ó- 
sjerplægni og dugnaði sínum, þá var þoirri 
fjárbæn ekki gegnt; sannast það því á þing- 
inu á stundum, að misvitur er Njáll, þogar 
um fjárveitingu er að ræða, og mislagðar 
eru því hendur.

I h i l l d i í r  K r .  Fr iDr ihssan : Laildshöfðiílgi 
vildi eigi, að ritaraombættið dragist. inn. 
En jeg verð að álíta, að þotta embætti sjo 
öldungis óþarft, og því rjett, að af nema það. 
pví að þegar gætt er að störfum þoira, er ritar- 
inn hefur hafl utan omhættis, sýnist þaö okki 
vera mjög þungt. Hann var 1875 skipaður 
lögreglustjóri í kláðamálinu, og varði til 
þess miklum tíma, með miklum, jog vil 
ekki segja ötulleik, heldur ótrauðleik, til 
þess í desemberm. 1877; hann var því 
þann tíma minnst á skrifstofunni, því næst 
fer hann utan um haustið 1877 og var 
erlendis allan veturinn, en síð um vorið, er 
hann kóm aptur, var hann skipaður bæjar- 
fógeti um sumarið, og kom hann þannig 
heilt ár varla á skrifstofuna, og þó veit 
jeg ekki til, að landshöfðingiun hafi þurft 
að Qölga skrifurum, heldur jafnvel haft 
færri skrifara. Af þessu sjest, að embætt,- 
ið er óþarft, og jeg get heldur eigi fallizt 
á, að það sje nauðsynlegt til þess, að hafa 
einhvern gamlan landshöfðingjaritara á 
skrifstofunni, þegar nýr Iandshöfðingi komi,

því að jeg get ekki annað skilið, en ein- 
hver af þeim gömlu skrifurum, som verið 
hafa hjá hinum farna landshöfðingja verði 
fáanlegur. í sambandi við þetta vildi jog 
minnast á landshagsskýrslurnar. Jeg get 
ekki ætlað, að þótt þær væru gjörðar í 
lagi, að það væri ofætlun þessa landshöfð- 
ingjaritara að semja þær, meðan hann er. 
Jeg hygg því, að nefndin hafi haft fulla 
ástæðu til að stryka þær út. fað  or 
snertir þessa 1000 króna þóknun, þá rriun 
jeg greiða atkvæði gogn henni; jeg játa 
það, að ef einhvor ombættismaður tekst 
störf á hendur utan embættis síns, þd á 
hann borgun fyrir það, og jeg veit ekki 
betur, en að ritarinn hafi fengið kostnað 
sinn við kláðamálið borgaðan; ef það er 
rjett, að reikningar hans fyrir ferðalög sín 
sjeu of linir, þá getur hann komiö með 
nýja reikninga (f í e n e d ik t  Svein»»on:  Hann
á heiðurslaun). Heiðnrslaun á hann engin, 
eptir því ætti hver rnaður að fá heiðurslaun, 
som rækir stöðu sína. Hjer er um það að 
ræöa, hvort hann hafi þurft að leggja moira 
á sig í embættinu eða fengið mann í stað- 
inn sinn. Jeg vcit, að sumir þakka honum 
útrýmingu þessa kláða og segja, að hann 
hafi lagt að velli þennan svo nefnda mikla 
vogest, jeg ætla alls ekki að fara út í það 
í þetta s in n ; skoðanir mínar i því efni oru 
enn ef til vill ólíkar annara, en jog got 
eigi breytt þeim.

Þ á r a r i n n  f í ö ð v a r s s o n :  Jeg vil byrja
á landsritaranum, og spái því — ef jeg má 
spá — að innanmálsgreinin vcrði óþörf á 
þessu fjárhagstímabili. Hvað snertir styrk 
til að gefa út landshags-skýrslur, þá finnst 
rnjer að akki eigi að draga það fje inn af 
þeirri ástæðu, aö skýrslurnar sjeu ófullkomn- 
ar, heldur ætti að veita meira fje, og 
ganga betur eptir, að vjer fengjum góðar 
skýrslur, því skýrslur um landshagi eru 
mjög nauðsynlegar, eigi að eins fyrir lands- 
stjórnina, heldur og fyrir hvern þann, sem
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hugsar nm almenn mál. Jeg vil sjerstak- 
lega tala um 4. tölu!.. þar er veitt.ur styrk- 
ur til eflingar búnaði; forseti hefur nýlega 
lýst því yfir, að komin sje frá sýslu- 
nefndinni í Gullbringu- og Kjósarsýslu bæn- 
arskrá um styrk til eflingar innlendri sjó- 
mannakennslu í sömu sýslu, og vænti jeg, 
að þetta verði veitt af þessum tölulið, og 
tel það víst, ef enginn mælir móti. Jeg 
álít nauðsynlegt að veita þennan styrk, 
þegar að því er gætt, hvað þessi atvinnu- 
vegur er stopnll; sjávarútvegur er helzti 
atvinnuvegur fyrir þessa sýslu, og til þess 
að reka þessa atvinnu að gagni, til þess 
þarf að hafa þilskip, en þilskip verða ekki 
að gagni, nema þeir menn sjeu til, er geti 
stýrt þeim og stjórnað; mjer þætti vænt 
um, að heyra undirtektir fiamsögumanns 
undir þetta, áður en jeg kom með bieyt- 
ingaratkvæði. Jeg er sízt mótmæltur því, 
að hækka gjaldið til gufuskipsfeiða, en vildi 
heldur óska þess, að það væri nógu hátt; 
ef þessi upphæð nægir ekki, þá vil jeg 
bæta við, og þá helzt, að tokið verði af 
tillaginu til vegabóla, því að hagurinn af 
vegabótum á fjallvegum, að minnsta kosti 
sumum hverjum, er langtum stopulli fyrir 
landið; til fjallvega gengur ærið fje, ef þeir 
eiga að verða verulega góðir, og mikið fje 
þarf þeiin t.il viðhakls, en þeir verða samt 
að litlum notum mikinn hluta árs, þar 
sem fjöll eru þakin fönn inarga mánuði. 
þess vegna sýndist mjer heppilegast, að 
niinnka tillagið til vegabóla, ef svo skyldi 
fara, að meira fje þyrfti til gufuskips- 
feiðanna.

A m l j ó t u r  ÓI<if**on: Jeg skal nú varast 
að móðga framsögumann með mótbárum 
mínum. Jeg vil að eins vekja athygli deild- 
arinnar að því, að við 9. gr. nefndarinnar, 
(10. gr. stjórnaifrumvarpsins), er engin at- 
hugasemd gjöið við A. um laun embættis- 
manna, enda mun lítil ástséða vera til þess. 
En jeg vil þó geta þess, að hjer stendur í

athugasemdunum við stjórnarfrumvarpið, að 
amtmaðurinn yfir Suður- og Vesturamtinu 
haíi verið skipaður í emba:tt.ið 29. júní 1872, 
og bætir við þeim orðum : «þannig að em- 
bættisaldur hans sje talinn frá því, er hann 
var skipaður í vesturumdæmið 10. ágúst 
1866». það er óefað rjett, að hann hefur verið 
skipaður 10. ágúst 1866 í embættið; en á 
liinu getur vafi leikið, hvort reikna skuli 
aldursrjett hans, fiá því er hann vai skipað- 
ur í vesturumdæmið. Jeg vil því biðja 
nefndina að athuga, hvort nokkur konungs- 
úrskurður er til fyrir þessu, því eigi er til, 
svo jeg viti, nokkur konungsúrskurður um 
það. í konungsúrskurðinuni 29. júní 1872, 
er prentaður er aptan við ei indisbrjef lands- 
höfðingja í stjórnartíðiridunuin, er ekki 
minnzt á þennan aldursi jett. amtmannsins, 
svo eptir því ætti að telja aldursrjett hans 
frá 29. júní 1872, en eigi frá 10. ágúst 
1866. Jeg hef bent á þetta, því jeg veit, 
hve konungsúrskiirðargjarn formaður Qár- 
laganefndai'innar er. En jeg skal svo ekki 
lala moir um A. En hvað 9. gr. nefndar- 
frumvaipsins B. snortir, þá veitjeg, aö leik- 
ið hefur vafi á skilningi 7. gr. í launalögum 
sýslumanna og bæjaif'ógela 14. desbr. 1877. 
Jeg sje, að nefndin hefur þar fylgt stjórnar- 
fiumvarpinu, en bætt við alhugasemd um 
sýslumanninn í Húnavalnssýslu, sem sýnir, 
að hún er í vafa um, hvort það sje rjett. 
J>að getur vel verið, að vafi sje á uin skiln- 
ing 7. gr„ en jeg hygg þó rjett, að skilja 
hana svo, að fara skuli eptir þeim tokjum, 
«sem þ e i r  hafa haft,» — þ. e. embættis- 
menn þessir — < að meðaltali um 5 ára 
bilið 1871—75», en ekki eptir þeim tekjuin, 
er embætti, þ. e. sýslu þeirri, fylgja eptir 
meðaltali 1871—75, ef þeir hafa þjónað 
annari sýslu á tímabilinu 1871—75. En ef 
hjer er að ræða um «launabót fyrir sjálfa 
þá», þá kemur hún eigi til tals, ef þeir 
höfðu 5 árin 1871—75 að meðaltali minni, 
eða jafnmiklar tekjur, en þær tekjur eru, sej»
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iögin dkveba handa því embætti, er þeir 
fengið hafa eptir 1875, því þá er um enga 
launabót að tala, og fá þeir þá launin eptir
4. gr. laganna. í  fáum orðum sagt, þeir 
eiga að fá launabót, ef «þei r  h a f a  ha f t »  
meiri laun að meðaltali 1871—75, en 4. gr. 
laganna tiltekur handa því embætti, er þeir 
í sátu, þá er launalögin 14. desbr. 1877 
náðu gildi. J>essu til stuðnings er það, að 
sýslumaðurinli í |>íngeyjarsýslu hefur nú 
minni laun, nn sýslunui er ákveðið í launa- 
lögum sýslumanna, af því að hann hafði 
enga sýslu 1871—75, tneð hærri lautnun að 
minnsta kosti. Sama er að segja um ýmsa 
aðra sýslumenn. Enn fremur skal jeg skír- 
skota til þess, að mjer finnst þessum skiln- 
ingi mínum á þessu lagaboði bregða fyiir í 
ráðgjafabrjefi 20. febr. 1878, um launabót 
bæjarfógetans nýja í Kcykjavík, og að 
œinnsta kosli mun bæjarfógetinn hafa skilið 
lögin þannig, í bónarbrjefi sínu um launa- 
bótina. J>ó cr það eigi ætlun mín, að koma 
fram mcð breydngaratkvæði viðvíkjandi sýslu- 
manni Húuvetninga, heldur vil jeg að eins 
biðja nefiulina að hugleiða betur þetta mál. 
Jeg er mörgum af breytinguin hennar á 
stjórnarfrumvarpinu samdóma, og álít, að 
sumar sjeu til talsverðra umbóta, t. d. C. 5. 
í>ar á móti get jeg ekki verið samdóma 
nefndinni að lækka tillagið til útgáfu stjórn- 
artíðindanna úr 1450 kr. niður í 1150 kr„ 
og fella þannig úr allt tillag til landshags- 
skýrslnanna. Jeg veit það, að flestir hafameira 
vit á landshagsskýrslum en jeg, ( F r a m s ö g u m .:  

Hm.) og býst jcg við, að framsögumaður svari 
m jerþví; en jeg verð þó að segja, að jeg hef 
fundið mikinn fróðlcik í landshagsskýrslum 
þessutn. f>að sem að þeiin er, það stafar eink- 
um frá því, að regluleg skýrslusnið vanta. 
Skýrslurnar um fólkstölu éru mjög nákvæm- 
ar og enda nákvæmari en samkynja skýrsl- 
ur í Danmörku. Búnaðarskýrslusniðið er 
ófullkomið, en vorzlunarskýrslusniðið gamla 
fráleitt. Jeg skal því með ánægju skrifa

undir dóm ísafoldar um þessar skýrslur; en 
svo skilja leiðir, jeg vil heldur veita 300kr. 
til þess að bæta þær, heldur en að hætta 
við þær. Jeg vona framsögumaður verði 
mjer samdóma um, að nauðsyn sje að hafa 
góðar landshagsskýrslur, en sniði þeirra er 
nauðsynlegt fyrst og fremst að breyta.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Hvað snertir 9. gr.
A. 1. um, að landritaraembættiðdragist inn, 
þá hefur þingmaður Heykvíkinga farið um 
það fremur hörðum orðum, en jeg held þar 
á móti, að 2. þingmaður Gullbringusýsluhafi 
misskilið þennan tölulið nokkuð, ef hann 
heldur, að þetta embætti verði ekki veitt 
aptur á fjárhagstímabilinu, ef það skyldi losna. 
Landshöfðingi var samdóma nefndinni í þessu, 
en lagði það til, að annað skvifaraembætti 
væri stofnað við landshöfðingjadæmið, þó ekki 
væri það fastur konunglegur embættismaður. 
Landshöfðingi áleit þetta embætti svo nauð- 
synlegt, þegar landshöfðingjaskipti yrðu, eu 
í erindisbrjefi landshöfðingja er ákveðið, að 
justitiarius skuli koma í stað landshöfðingja 
í forföllum hans, — en um þetta virðist mjer 
ekki þurfi að vera ágreiningur, fyrst að lands- 
höfðingi getur fallizt á tillöguna. 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu, sem fyr í kvöldvar 
eins og í álögum, þegar hann varði skarpleika 
sínum til að verja tillagið til fulltrúa stjórn- 
arinnar, er nú aptur kominn í sitt rjetta 
eðli og farinn með þeim skarpleika og ná- 
kvæmni, sem honum er svo lagin, að 
kryfja launaupphæð embættismanna. Hann 
byrjaði á amtmanninum í Suður- og Yest- 
uramtinu og skírskotaði til konungsúrsk.
29. júní 1872, en hvað segir þessi kou- 
ungsúrskurður ? «Amtmanninum í Suður- 
og Vesturumdæminu skulu veitt í árleg laun 
upphaflega 2,400 rd ., sem vaxa um 200 rd. 
fyrir hver 5 ár í embættinu, unz þau eru 
orðin 3200 rd.». Hjer er skýr konungsúr- 
skurður fyrir því, að launin hækki um 400 
kr. á hverjum 5 árum. Eptir athugasemd- 
unum við stjórnarfrumvarpið var hannskip-
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aður f enibætti 10. ágúst 1866; hann er þá 
búiun að fá launaviðbót einu sinni 1876 
eptir þessum úrskurði, og á svo að fá aptur 
1881. petta vona jeg sje rjett, eðajegverði 
leiðrjettur, ef það er ekki. Jeg er samdóma
1. þingmanni Norðunnúlasýslu um B , laun 
handa sýslumönnum; nefudinni fannst það 
vafasamt, hvort sýslumaðurinn íHúnavatns- 
sýslu hefði rjett á þeirri launaviðbót (rúm- 
um 1000 kr.), sem fjárlagafrumvarp stjórn- 
arinnar ætlar honum, og mun því til 3. um- 
ræðu taka sjer breytingaratkvæði í þessa 
stefnu.

Hvað landshag.sskýrslurnar snertir, þá 
kann það að vera rjett, að halda nokkurri 
upphæð til útgáfu þeirra, og er jeg fús til 
að láta undan í þessu, — en jeg verð að á- 
líla það rjett, að lýsa þeim vandkvæðum, 
sem eru á skýrslum þessum, áður en nefnd- 
iu slakar til. — 2. þingmaður GuIIbringu- 
sýslu óskaði að heyra undirtektir mfnar undir 
bænarskrá um styrk til sjómannaskóla f Gull- 
bringusýslu, en nú sem stcndur liggur engin 
uppástunga fyrir í þcssu efni, og cr nógur 
tími til að tala um þetta atriði, þegar uppá- 
stunga liggur fyrir. — 2. þingmaður Hún- 
vetninga gjörði þá athugasemd um tillag- 
ið til vegabóta, að ósk hjeraðsfunda ætti 
að sitja f fyrirrúmi fyrir tillögum löglegra 
yfirvalda; þetta get jeg ekki fallizt á. Með- 
an vjer höfum lög um vegabætur og ákvarð- 
anir um, hverjir þeir sjeu, sem stinga eiga 
upp á fyrirkomulagi þeirra, þá finnst mjer 
vjer eiga aðhlýða þeim lögum. Mjer finnst 
það ekki góður búskapur, að leggja stórfje 
til vegabóta, og svo verði hætt við hálf- 
gjörða vegi, þegar hjeraðsfundurn svo sýnist. 
peir vegir, sem þegar eru búnir, vegirnir 
yfir Holtavörðuheiði, yfir Svínahraun, yfir 
Vatnsskarð hljótum vjer allir að játa, að 
sjcu vel í standi, og eru vottur um, að á- 
rangurinn af þessum fjárveitingum er þó 
töluverður.

2. þingmaður Gullbringusýslu óskaði

skýrslu um, hvernig nefndin hugsaði sjer 
að haga gufuskipsferðunum ; þessu get jeg 
ekki svarað að svo stöddu, en skýrslur munu 
verða fram lagðar við 3. umræðu.

H a lld i ir  K r .  F riðrihsnon:  Mjer finnst
óþarft að tala um vegina; það getiir ekki 
verið tilgangur 2. þingmanns Húnvetninga, 
að hætt sje við þá vegi, sem byrjað er 
þegar á, og því getur ekki verið um það 
að ræða, að hætta við vegabótina á Gríms- 
tunguheiði, það væri að kasta fje landsins 
í sjóinn, að hætta svo við hálfgjört verk. 
£>að er snertir athugasemd 1. Jiingmanns 
Norðurmúlasýslu við 10. gr. B. 1, þá sje jeg 
ekki, að hún sje rjett, þegar hann var að 
bcra saman Húnavatns- og pingeyjarsýslu. 
fegar litið er á laun sýslumannsins í 
þingeyjarsýslu, þá eru þær meðaltalið af 
tokjum sýslunnar, og hjer er ckki að ræða 
um, hvað hann hafi haft að meðaltali 5 
síðustu árin, heldur hvað tekjur sýslunnar 
hafi verið miklar að mcðaltali. Samkvæmt 
launalögunum álít jeg rjett, að stjórniu 
spyiji um, hvert sje meðaltal af tekjum 
þingeyjarsýslu í 5 ár, áður en launalögin 
komu út, þetta fær sýslumaðurinn. Öld- 
ungis eins er varið mcð sýslumanninn í 
Húnavatnssýslu. Ef eigi er tekið fram i 
veitingarbrjefinu, að hann fái þau laun, 
sem ákveðin eru í launalögunum, þá hefur 
hann rjett til þeirrar launaupphæðar, sem 
fylgdu Húnavatnssýslu, þegar hann fjekk 
sýsluna. Annaðhvort vcrður að fara svo að, 
eða að gefa honum þau laun, sem ákveðin 
eru í launalögunum, en þá fellur hitt 
«Principið». Jeg játa, að málið er nokkuð 
vafasamt, eins og það liggur nú fyrir, en 
meðan það verður ekki skýrt á annan veg, 
mun jeg halda við þessa mína skoðun. 
Jeg skal bæta því við um þóknun ritarans, 
að jeg veit ekki betur, en hann fengi styrk 
til utanferðarinnar, þó jeg ekki viti neinar 
ástæður til þess, eða viti, að hann hafi 
gjört neitt gagn á þeirri ferð sinni.
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Arnljótur Ólafsion: Mjer er þetta
alls eigi kappsmál, heldur vildi jeg að eins 
vekja athygli á því. Jeg skal geta þess, 
að þegar bæjar- og landfógetaembættið var 
að skilið með konungsúrskurði 31. janúar
1874, þá íjekk landfógetinn önnur laun 
með 400 króna hækkun á hverjum 5 
ára fresti, en í úrskurði þessum er það 
tekið fram, með berum orðum, að þe.ssi 
hækkun launanna skuli talin frá fyrri 
embættisveitingu hans. Sama er að segja 
um amtmanninn yfir Suður- og Vesturamtinu, 
að hann fjekk önnur laun í hinu nýja amt- 
mannsembætti yfir Suður- og Vesturum- 
inu, en þau sem hann áður hafði sem amt- 
maður í Vesturamtinu. Vafi er því, hvort 
aldursrjett amtmanns til launahækkunarinn- 
ar 400 kr. 5. hvert ár, skal telja frá því er 
hann fjekk hið nýja amtmannsembætti oða 
frá þeim tíma, er honum var veitt amt- 
mannsembætlið í Vesturamtinu. |>etta er 
vafasamt, af því konungsúrskurður 29. júní 
1872, tiltekur ekki neitt um tímann, eins 
og konungsúrskurður 31. janúar 1874 gerir 
með landfógetann. J>að gladdi mig, að 
framsögumaður var á mínu máli viðvíkjandi
9. gr. B. 1., en það gladdi mig hvorki nje 
hryggði, þó þingtnaður Keykvíkinga væri 
mjer eigi samdóma. Jeg get ekki skilið, 
hvernig hann fer að leggja þessa þýðing 
í 7. gr. pegar svo stendur á, að sýslu- 
manni er veitt embætti eptir nýjum launa- 
lögum, er þrennt til, fyrst að hann hafi í 
engu sýslumannsembætti áður verið, í öðru 
lagi, að hann hafi annaðhvort verið í sömu 
sýslu, eða annari á tímabilinu 1871—75. 
Ef hann er í sama embættinu, þá er auð- 
vitað, að hann heldur þeim launum, er hann 
hafði þar að moðaltali 1871—75. En hafi 
hann verið í öðru launahærra embætti árin 
1871—75, þá fær hann samkvæmt beinum 
orðum 7. gr. þá launaviðbót, sem hann lrafði 
meiri laun í því embætti að meðaltali árin 
1871—75; en hafi hann haft þau jöfn eða 
minni, þá er um enga launabót að ræða, og 
fær hann þá laun þau, er embættinu er veitt 
í 4. grein laganna. Nú sótti sýslumaðurinn

í Húnavatnsýslu um hana rjett áður en 
launalögin náðu gildi, eða rjettara sagtveptir 
1875, ætti hann því að hafa í launabót sjálf- 
ur það, sem svaraði 5 ára meðaltali af tekj- 
um sýslunnar, er hann fór frá. En nú hef- 
ur hann haft minni laun en ekki meiri að 
meðaltali árin 1871—75 í Dalasýslu en hann 
hefur í Húnavatnssýslu eptir 4. gr. laganna. 
Jeg get því ekki sjeð hann eigi riokkra 
launaviðbótaviðbót fyrir þann litla tíma, sem 
hann var búinn að vera í Húnavatnssýslu 
áður lögin voru gefin, þar sem hann var í 
Dalasýslu allan tímann fram yfir 1875.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
ljet forseti-ganga til atkvæða um kafiann, 
og Qollu þau þannig: (I 93—94; 187—188 
og 248, 1).

1. Stjórnarfrumvarpsins 8. grein sjálífallin 
við atkvæðagreiðsluna ura 6. grein.

2. Nefndarfrumvarpsins 8. gr. fyrri máls- 
greín samþykkt í einu hljóði.

3. Nefndarfrumvarpsins 8. gr. síðari máls- 
grein samþykkt með 20 atkvæðum.

4. Stjórnarfrumvarpsins 9. grein þar við 
fallin.

5. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. A. 1. sam- 
þykkt með 19 atkvæðum.

6. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. A. 1. þar 
með fallin.

7. Nefndin : i'landshöfðingjaritaraembættið 
dragist inn, er það losnar», samþykkt 
með 20 atkvæðum.

8. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. A. 2. sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

9. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. A. 3. sam- 
þykkt moð 18 atkvæðum.

10. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. A. 3. þar 
með fallin.

11. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. B. 1. sam- 
þykkt með 20 atkv.

12. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. B. 2. sam- 
þykkt með 20 atkv.

13. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. B. 2. þar 
með fallin.

14. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. B. 3. sam- 
þykkt í einu hljóði.
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15. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. B. 3. þar 
með fallin.

16. Nefndin: «Verði fangatalan meiri en
ráð er fyrir gjört, eða stigi verðlag á 
matvælum, má telja út það, sem um- 
fram þarf, án aukafjárvritingar* sam- 
þykkt með 20 atkv.

17. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. B. 4. sam- 
þykkt í einu hljóði.

18. Sfjórnarfrumvarpsins 10. gr. B. 4. þar 
með fallin.

19. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. C. 1. sam- 
þykkt með 15 atkv. gegn 2.

20. Stjórriaifrumvarpsins 10. gr. C. 1. þar 
með fallin.

21. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 2. sam- 
þykkt með 18 atkv.

22. Stjórnarfruravarpsins 10. gr. C. 3. felld 
í einu hljóði.

23. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 4. sam- 
þykkt í einu hljóði.

24. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. C. 4. sam- 
þykkt í einu hljóði.

25. Nefndin: «af því allt að helmingi til
búnaðarfjelaga og búnaðarsjóða» sain- 
þykkt með 18 atkvæðum.

26. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 5. þar 
með fallin.

27. Nefndarfrumvai'psiiis 9. gr. C. 5. sara- 
þykkt með 19 atkv.

28. Nefndin: «QaIlvegir, sem jafníramt eru 
póstvegir, gangi fyrir» samþykkt með 
20 atkvæðum.

29. Stjórnarfi umvarpsins 10. gr. C. 6. þar 
við fallin.

30. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. C. 6. sam- 
þykkt í einu Iiljóði.

31. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 7. þar 
við fallin.

32. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. C. 7. sam- 
þykkt með 20 atkvæðnm.

33. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 8. þar 
við fallin.

34. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 9. felld 
með 19 atkvæðum.

35. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. C. 8. sara- 
þykkt með 19 atkvæðum.

36. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 10. |>nr 
við fallin.

37. Sljórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 11.
felld með 15 atkv. gegn 3.

38. Nefndarfrumvarpsins 9. gr. C. 9. sam- 
þykkt með 14 atkvæðum gegn 3.

39. Breytingaratkvæði porláks Gnðmunds- 
sonar (1 248 1.) við þennan tölulið þar 
við fallið.

40. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. C. 12.
felld með 20 atkvæðum.

41. Stjórnarfrumvarpsins 10. gr. með á-
orðnura brcytingum samþykkt með 20 
atkvæðum.

42. Stjórnaifrutnvarpsins 11. gr. 1. sam- 
þykkt í einu hljóði.

43. Stjórnarfrumvarpsins 11. gr. 2. sarn- 
þykkt í eiiiu hljóði.

44. Stjórnarfrnmvarpsins 11. gr. samþykkt 
í einu hljóði.

45. Nefndarfrumvarpsins 11. gr. 1. sam- 
þykkt með 19 atkvæðum.

46. Stjórnarfrumva'psins 12. gr. 1. þar 
m eð fallin.

47. Nefndarfrumvarpsins 11. gr. 2. samþykkt 
með 19 atkvæðum.

48. Stjórnarfrumvarpsins 12. gr. 2. þar við 
fallin.

49. Nefndarfrumvarpsins 11. gr. 3. sam- 
þykkt raeð 16 atkvæðum.

50. StjórnarfrumvarpsÍHS 12. gr. 3. o g  4. 
þar við fallin.

51. Stjórnarfrumvarpsins 12. gr. ineð á- 
orðnum breytingum samþykkt með 20 
atkvæðum.

pá var tekið til nmræðu um s í ð a s t a  
k a f l a n n ,  frá 13. gr. til enda.

FramsöyumuDur'. Jeg aitla að benda á 
ýms smá atriði, bæði breytingar, sem nefnd- 
in hefur stungið upp á, og breytingar frá 
öðrum þingmönnum. Eyrst er þá að at- 
huga, að f 12. gr. í nefndarálitinu hefur 
nefndin lagt það til, að upphæðin undir A, 
staflið a, sje fæið niður um 300 krónur 
seinna áiið, af því að nefndinni er eigi ljóst, 
hvort launaviðbót biskupsins eptir aldri sje
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löggild, en það er víst, að þessi viðbót hefur 
verið veitt í fjárlögunum, síðan 18G6 en er 
hvoilii í launalögutn nje konungsúrskurði, 
og fyrir því virðist ekki heimilcl til að sefja 
hana í fjárlögin. En það er inikið líklegt, 
að þó þessi launaviðbót sje ekki löginæt, þá 
vilji þingið saint sj'na þessum heiðursmanni 
þá kmteisi að lát-a hann halda henni; en 
allt fyrir það vildi nefndin þó benda á, að 
það er eigi lagaskylda. Nefndinni hefur 
yfirsjezt. að taka fram tvær upphæðir. Sam- 
kvæmt konungsúrskurði 7. nóvember 1835 
hefur dóinkitkjupresturinn 300 kr. í húsa- 
leiguslyrk, en eptir fjáilöguntim fiá 1872— 
73 þar að auki 500 ki. styrk, sem rjetlara 
væri að afnema, því að haun er ekki á lög- 
nm byggður, nema fyrir víst tímabil. pví 
er eins varið með forstöðumanii prestaskól- 
ans (í 12. gr. B I. a.) eitiij og með biskup- 
inn, launaupphæð hans er líka fætð niður, 
af sömu ástæðu. En þrátt fyrir þessar 
breytingar nefndarinnar rnun jeg fús á, ef 
breytingaratkvæði um að færa laun þessi 
upp aptur, koma til 3. umræðn, að greiða 
atkvæði m itt með því. En jcg álít nauð- 
synlegt, að embættismennirnir viti, hvað þeim 
ber eptir lögum, og hvað þingið veitir þeim 
af góðvild sinni. Jeg vil eigi, að sagt sje 
um þingið, að það sje að þrátta um hvern 
eyri, og jeg vil að þeir sjái, að það sýnir 
þeim virðing og velvild. Hjer liggja fyrir 
ýtns breytingaratkvæði. Fyrst er þá breyt- 
ingaratkvæði 2. þingmanns Gullbringusýslu, 
að í 13. gr. stali. A, b, 3. — hitt sern stendur 
í breytingaratkvæðinu mun vera prentvilla — 
komi 4,466 fyrir 2,500, mun uppástungu- 
maður hafa reiknað þá upphæð, sem lögð er 
frá brauðum presta; stendur því þetta í 
sambandi við prestamálið, svo jeg veit ekki, 
hvernig jeg á að snúa mjer við því, en þó 
vil jeg skjóta því til uppástungumanns, 
hvort eigi sje ástæða tii að taka þetta fje 
inn í 17. grein fjárlaganna. Flutningsmað- 
ur má eigi taka það svo, að jeg eigi álíti 
þessa breyting sanngjatna, en jeg veit ekki 
hverja ályktun þingið tekur í prestamálinu, 
og af þeirri orsök ræð jeg til þessa. J>á

kemur breytingartillaga frá 7 þingmönnum 
við 13. gr. B. II. a. (laun) i frumvarpi 
stjórnarinnar, að í staðinn fyrir 2,600 komi 
3,200 bæði árin. þessu er þannig varið, að 
nefndin í málinu um stofnun heilbrigðisráðs 
lagði það til, að kennsla yfirsetukvenna væri 
liutt frá landlækninum til fasta kennarans 
við læknaskólann. J>essi tillaga var eigi 
sprottin frá nefndinni sjálfri, heldur frá 
lækni hjer í bænum. |>essi háaldraði maður, 
sem lengi og vel hefur starfað, er eigi fær 
um að hafa þessa kennslu lengur á hendi 
fyrir aldurs sakir, en hún er mjög áríðandi; 
hjer koma árlega saman margar lærimeyjar, 
og því nauðsynlogt, að kennslan sje falin 
þeim manni, sem getur gegnt henni, það er 
auðvitað, að landlæknirinn á að lögum að 
veita þessa tilsögn, en nauðsyn brýtur lög. 
Frumvarpið um breyting á landlæknisem- 
bættinu liggur nú fyrir efri deiklinni, og þó 
hún komist eigi algjörlega á, fyr en em- 
bættið losnar, þá virtist, þó nauðsyn á, að 
sjá fyrir þessari kennslu; af þessu áleifc 
nefndin nauðsyn bera til, að lann kennar- 
ans yrðu hækkuð um 600 kr., og vona jeg 
að þingmenn hafi eigi á móli því. 
er breytingartillaga þingmanns Ecykvík- 
inga, við 13. giein f sljórnarfiumvarpinu
B. III., að 860 innanstryks breytist í 600; 
nefndin er víst ekkert á móti þessari breyt- 
ingu, landshöfðingi fjellst á hana, og jeg get 
ekki sjeð því neitt til fyrirstöðu að að- 
hyllast þessa upphæð, því fremur, sem þessi 
maður er vel látinn, enda þótt að þóknun 
þcssi sje nokkuð ríf, cf reiknað er eplirtím a- 
tölu þeirri, er hann hefur. [>á vil jeg taka 
til íhugunar breytingartillögu 6 þingmanna 
við 12.gr. C. 3. í nefndarálitinu, að í stað- 
inn fyrir 700 kr. komi 1000 kr. fyrir bæði árin 
bæði fyrir kvennaskóiann í Reykjavík' og 
Eyjafirði. Nefndin þóttist hafa sýnt vilja á 
að hlynnaað þessum stofnunum, þar sem hún 
færði styrkinn upp í 700 kr. úr 400, en uppá- 
stungumönnum þykir það samt ekki nægja 
og vilja fá 1000 kr. Auk þess vil jeg geta 
þess, að nokkuð ólíkt er ástatt með skóla 
þessa; skólinn í Eeykjavik hefur sína reglu-
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gjörð, hann stendur undir yfirstjórn stipts- 
yfirvaldanna; en frá skólanum d Laugalandi 
höfum vjer engar skýrslur, þó jeg reyndar 
efist eigi um, að hann hafi gegnt vel störf- 
um sínum. F^nn fremur er að gæta að því, 
að skólinn í Reykjavík er sá eini, sem læri- 
meyjar hafa komið í úr öllum fjórðungum 
landsins. Fyrir norðan eru 2 skólar í 3 
sýslum, og von á þeim 3., og biðjast allir 
fjáistyrks, en spurningin er, hvo hár á hann 
að vera? Jeg vil halda mjer til nefndar- 
innar að nema staðar við 700 kr., þótt jeg 
játi, að Reykjavíkurskólinn ætti fremur sann- 
girniskröfu til meiri styrks en hinir. Einnig 
er það ekki ólíklegt, að þar sem skólarnir 
eru nánir, að þeim bjóðist hverjum um sig 
eins margar lærimeyjar. Jeg hef reikninga 
kvennaskólans í Reykjavík; kostnaður til 
hans síðast liðið ár var 1500 krónur, virðist 
því sem 700 kr. sje ekki mikill styrkur, og 
sanngjarnt að styrkurinn væri meiri, en jeg 
sting eigi upp á því. Ástand skólans er 
heldur g o tt; skýrslur skólans hefur forstöðu- 
maðuririn afhent stiptsyfirvöldunum. Eptir 
skýrslum, sem jeg hef fyrir mjer, voru næst- 
liðinn vetur 34 meyjar, er nutu tilsagnar í 
skólanum, og í haust mun eigi von á færri 
en milli 40 og 50 til hans. Jeg hef eiunig 
sjeð skýrslur og reglugjörð hins skagfirzka 
kvennaskóla, er vel frá henni gengið að öllu 
leyti, og það sern merkilegast er, að sýslu- 
nefndin hefur sjálfkrafa styrkt þessa stofnun 
með fje. Jeg held því einkum fram kvenna- 
skólanum í Reykjavík og Skagafjarðarsýslu. 
Skyldþessari breytingai tillögu er breytingar- 
tillaga 2. þingmanns Húnvetninga við 12. 
gr. C í frumvarpi nefndarinnar, að eptir 5. 
tölul. komi: «til kvennaskóla í Húnavatns- 
sýslu, verði hann stofnsettur á fjárhagstíma- 
bilinu, 200 kr. pó jeg í raun og veru sje 
þessum styrk eigi mótfallinn.þá er hjer vandi 
á, að þessi skóli er enn eigi stofnaður, væri 
hann stofnaður, væri því eflaust ekkert til 
fyrirsföðu, að hann fengi einhvern styrk eins 
og hinir, en það er ekki formlegt frá hálfu 
hins opinbera, að veita þeim stofnunum fje, 
sem eiga að stoínast, en eru ekki komnar

upp, ef það væri gjört, mætti fylla Qárlögin 
á hverju ári með tómum þessháttar ráða- 
gjörðum. En í þessu tilliti hygg jeg að 
nóg sje, að biðja landshöfðingjann að veita 
tje til skólans, ef hann verði stofnaður á 
(járhagstímabilinn, eins og gjört var fyrir 
skólann í Skagafirði, og sem kom honum 
að haldi, en taka eigi slíkar ákvarðanir inn 
í fjárlögin. pá er breytingartillaga 1. þing- 
manns Norðurmúlasýslu, að í staðinn fyrir 
“ til barnaskóla 2000 kr.» í 12. gr. C. 6., 
kom i: «til barnasskóla og alþýðuskóla 2500 
kr.». Jeg játa, að fje það, sem veitt er 
til alþýðumenntunar hjer á landi, er mjög 
lítið í samanburði við fje það, sem 
varið er til hinna hærri skóla. En hjer 
stendur eins á og með suma kvennaskólana, 
að skýrzlur vanta. Allir skólar, er njóta 
opinbers styrks, þurfa að hafa greinilegar 
skýrslur. Jeg hef skýrslur um nokkra skóla 
hjer syðra, alþýðuskólann i Flensborg, 
barnaskólana á Brunnastöðum og Gerðum; 
til þessara skóla þekki jeg, en frá öðrum 
barnaskólum veit jeg eigi til að skýrslur sjen 
til; en þegar það sannast, að þeir hafi 
reglugjörð og skólahús, þá er sjáll'sagt, að 
þeir fái styrk af landssjóði. það stendur 
svo á, að barnaskólar eru betur settir hjer 
í sýslu en annarsstaðar á landinu, bæði að 
því leyti, að lijer er þjettbýlla en víðast 
hvar annarsstaðar, og svo að því leyti, að 
þeir njóta styrks af sjerstökum sjóði, Thor- 
killisjóðnum. 1877—78 fjekk Flensborgborg- 
ar skólinn af landssjóði 300kr.,af Thorkilli- 
sjóðnum 440 kr. Vatnsleysustrandarskólinn 
af landssjóði 200 kr., af Thorkillisjóðnum 
400 kr. Gerðaskólinn 200 kr. af landssjóði, 
320 kr. af Thorkillisjóðnum. Jeg játa það 
fúslega, að sá, sem stofnaði Flensborgarskól- 
ann, á það skilið, að bæði þing og stjórn 
verði skólanum velviljuð, en ír.eð sanngirni. 
Nafnið alþýðuskóli þekki jeg því miður ekki 
að enn geti á tt við nokkurn skóla hjer á 
landi, og þá heldur eigi við skólann í Flens- 
borg. Jeg hef fyrir mjer skýislur frá stofn- 
andanum sjálíum, er komið hefur á stofn 
skóla þessum með miklu veglyndi og rausn,
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og eptir þeim að dæma, get jeg ekki álitið, 
nð hann eigi skilið að heita alþýðnskóli, enn 
sem komið er. í honum hefur reyndar 
verið kennd enska nokkrum nýfermdum 
unglingum, en sama á sjer stað með skól- 
ana á Gerðum, og Brunnastöðnm. Jeg álít 
því heppilegra, ef flutningsmaður vildi við
3. umræðu breyta nafninu. Jeg veit að von 
er á mörgum fleiri barnaskólum, t. a. m. á 
Akranesi, Leirá og Eskifirði, og eru 2500 
kr. því alls ekki of mikið fje, en eins og fyr 
er það skoðun niín, að eigi skuli veita fje 
úr landssjóði til þeirra fyr en þeir eru 
komnir á stofn, og hafa fengið reglugjörð og 
skólahús. pá kemur nú gimsteinninn í 
breytingaratkvæðinu úr Skaptafellt;sýslu, að 
í staðinn fyrir 4000 kr. í 14. gr. í nefnd- 
arfrumvarpinu komi 8000 kr. og við grein- 
ina bætist »þar mcð sje talinn stvrkur til 
skáldanna, Mattíasar Jokkumssonar og 
Steingríms Thorsteinssonar 400 kr. á ári 
til hvors, og til Páls gullsmiðs þorkelssonar 
2000 kr. styikur til að ferðast til útlanda 
til að læra að slípa gimsteina». Jeg skal 
ekki neita því, að mjer hefði þótt betur fara, 
að skáldin hefðu staðir í grein sjer, og 
gimsteinaslíparinn sjer. En mjer þykir 
hann ekki telja nógu mörg skáldin úr því 
aö hann er að hugsa um fje handa þeim á 
annað borð, jeg held, að liann hefði mátt 
nefna eitt skáldið enn, Benidikt Gröndal, 
sem nú hefur einmitt sent bænarskrá til 
þingsins, og jeg fyrir m itt leyti vil segja, 
að hann eigi fullt eins vel verðlaun skilið 
fyrir hagmælsku eins og hinir, allir þekkja 
Iliónskviðu. En jeg ætla ckki að eyða 
mörgum orðum um þetta mál, jeg vil, að 
hver þingmaður líti í sitt eigið brjóst, og 
íhugi, hvar það muni lenda, cf farið er að 
launa skáldum hjer á landi, scm eru fleiri 
að tiltölu en í noklu u öðru landi. J>ví að ef 
nú er byrjað á því, er eigi hægt að segja, 
hve margir kunna að koma ineð tímanum, 
sem þykja verðugir að fá styrk. Jeg verð 
því að greiða atkvæði mitt á móti öllum 
þessum þremur skáldum, ekki af því, að jeg 
hafi ekki lcsið margt eptir þá með mildlli

| ánægju, eða af því, að jeg játi ekki, að þeir 
! hafi "þegið stórt pund, heldur af því, að jeg 
óttast að fleiri koini á eptir. Jjað er snertir 
þcssar 2000 kr. til gimsteinaslípunar, þá 
þykist jeg vita, að ef fiutningsmað- 
ur hugleiðir, hve margt nauðsynlegt er 
ógjört hjá oss, þá mun hann ekki telja 
fremst af því að slípa gimsteina. Jeg held 
að það væri nær fyrir oss að læra að höggva 
byggingagrjótið vort. Jeg get líka sagt hon- 
um eitt, að þegar jeg var í Danmörku, þá 
kuuni þar enginn að slípa gimsteina, lielu- 
ur voru þeir sendir til Parísar, cða Berlínar, 
svo ónauðsynleg var þessi kunnátta álitin 
þar. Jeg hef sjálfur seut opal, er jcg fann 
á Sprengisandi til Berlínar. Hjer á landi 
verður vist aldiei stór markaður fyrir gim- 
steina. pað er snertir breytingartillögu 1. 
þingmanns Arnesinga um að fá 14000 kr. 
lán til brúargjörðar á Skjálfandafljóti, þá efa 
jeg ekki, að fyrirtækið sje í sjálfu sjer æski- 
legt, en hjer liggja engar skýrslur fyrir um 
þetta mál; ef íiutningsmaður getnr gcfið 
skýrslu um það, hvort staðurinn sje í þjóð- 
braut o. s. fiv., þá sje jeg ckki að mælt 
verði á móti því. En enn höfum vjer ekki 
nógar skýrslur til að getadæm t um það. f>að 
er kemur til brúargjörðar á þjórsá og Öl- 
fusá, þá munu menn ætla, að það sje dæina- 
laust að lána svo mikið fje rentulaust, en 
jeg skal geta þess, að þetta er almennt í 
öðrum löndum, í fjárlögum Dana fyrir 1878 
eru þess konar leigulaus lán, á Englandi eru 
leigur lægri af lánum til opinberra fyrir- 
tækja, 3'Vo. I>að er því almennt, að sjer- 
stakir sjóðir láni fje leigulaust, þegar fyrir- 
tækin eru nauðsynleg, og þeir, sem að þeim 
standa, hafa eigi nóg fje, vona jeg því, að 
deildin sjái, að þetta er ekki nýmæli. Sein- 
ast, kemur þá bæn frá 2. þingmanni Gull- 
bringusýslu um 2000 kr. lán handa Garða- 
prestakalli, til að fullgjöra steinkirkju. Ef 
jeg man rjett, hefur þessi maður áður feng- 
ið 8000 kr. af landssjóöi til sama fyrirtækis, 
og það er stór spurning, hvort það er sá 
rjetti vegur, að þegar einstakur maður hef- 
ur fengið lán hjá umboðsstjórninni, að hann
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þá komi aptur til þingsins ura hærra liin. 
Jeg vil því benda flutningsmanni til um- 
boðsstjórnarinnar með meðmælum þingsins. 
Annars álít jeg þessi lán til prestakalia alls 
eigi heppileg, því að það hefur sýnt sig, að 
vextir eru eigi ávallt greiddir skilvíslega, þó 
það komi ekki til greina með þetta presta- 
kall, meðan sá heiðursmaður liflr, sem nií er 
í því, en hann getur fallið frá, og það er 
ekki víst, að eptirmanni hans sje hentugt 
að borga 400—500 kr. á ári hverju.

l . i in thhiif i ' i ing i: Jeg vil leyfa nijer að
lýsa yfir skoðun minni á breytingum nefnd- 
arinnar við þennan kafla frumvarpsins. Hvað 
snertir 12. gr. A. a., og vafa þann, sem 
nefndin er í um, hvort launaviðbót sú, er 
ræðir um í þessum gjaldlið, sje lögmæt, þá 
er hann hvorki byggður á launalögunum 15. 
október 1875, þar sem 7. gr. 3. stafl. þeirra 
vafalaust er í samhljóðun við uppástungu 
frumvarpsins, nje heldur á hinum undan 
gangandi fjárlögum fyrir áiin 1876 og 1877 
og fyiir árin 1878—79, því í báðum þess- 
um fjárlögum hefur alþingið ekki lýst yfir 
neinum vafa um þctta atriði, heldur sam- 
þykkt það. fað  sama gildir uin breytingar- 
uppástungu nefndarinnar við B. 1. a. við- 
víkjandi launum handa forslöðumanni prcsta- 
skólans, og jcg skal þcss vegna mæla á 
inóti báðum þessum uppáatungum og biðja 
nefndina að taka þær aptur. Jeg skal bæta 
því við, að jeg fyiir mitt leyti geng út frá 
því vísu, að dómstólarnir, ef þcssi spursmál 
verða lögð fyrir þá, muni komast að þeirri 
niðurstöðu, sein cr uppástungu nefndarinn- 
ar alvcg gagnstæð, og að þess vegna lands- 
sjóðurinn muni líða skaða þann, sem máls- 
kostnaðinum ncmur, ef deildin aðhyllist 
þessar uppástungur. — Uppástunga stjórnar- 
frumvarpsins um bráðabirgðaruppbót handa 
fátækum brauðum, er alvcg samkvæm frum- 
varpi utanþingsnefndarinnar um skipun 
prestakalla (Kirkjutíð. bls. 80). En jeg get 
fallizt á uppástungu nefndarinnar um það, 
að bíða úrslita lagafrumvarpsins um skipun 
prestakalla og kirkna, þangað til gjört verður 
út um það, hvort bráðabirgðaruppbótina

skuli veita í 13. gr. fjárlaganna, eða þá í 18. 
(17.) gr. þeirra.— Viðvíkjandi B. I. 1. og 2. 
skal jeg skírskota til athugasemda stjórnar- 
frumvarpsins, bls. 31—32, þar scm ýtarlega 
er skýi t fiá ástæðuin þeim, er uppástungur 
stjói narinnar uin fjölgun á húsaleigustyrk- 
um og ölmusum við prestaskólann eru 
byggðar á, sem sje að nauðsyn sje til þess, 
nð kennslutíminn við prestaskólann verði 
lengdur fiá 2 til 3 ára; og skal jeg leyfa 
mjer að mæla með því, að deiklin aðhyllist 
þá broyting, scm bæöi skólaneftidin, for- 
stöðumaður og kennarar prestaskólans og 
stiptsyfirvöldin hafa álitið mjög æskilega og 
jafnvel nauðsynlega. — Jeg get fallizt á 
brcytingai uppástungur ncíndarinnar við B. 
I. 5. og 7. — Sömulciðis hcf jeg ekki neitt 
á móti breytingaruppástungum ncfndarinnar 
við B. II. b. 2. og 6. — Af ástæðum þeim, 
sem nefndin hcfur tckið fram við III. b. og 
IV, verð jeg að aðhyllast uppástungur 
nefndaiinnar um það, að draga frá aðstoðar- 
fje hins lærða skóla þær 260 kr., scm áætl- 
aðar cru í þóknun liandn organistanum við 
dóinkirkjuna, en þá veiða eptir 600 kr., er 
nú sem stendur cru áætlaðar söngkcnnaran- 
um við lærða skólann, ef nefndaruppáslung- 
an ckki færði þessa upphæð niður í 500 kr. 
Jeg skal þess vegna mæl.a með uppástungu 
þingmanns Keykvíkinga undir 4. tölul., og 
með bendingum frainsögumanns. — Hvað 
snertir hinar breyLingaruppástungur nefnd- 
arinnar við 13. gr. B. III. skal jeg geta 
þess, að jcg að svo stöddu ekki ælla að 
mæla móti þeim, en þar scm deildin 
hefur skipað sjerstaka nefnd viðvíkjandi 
reikningsmálum skólans í heild sinui, skal 
jeg geyma mjer rjctt til, þegar nefndarálitið 
liggur fyrir, ýtarlegar að ræða þessa gjald- 
liði. — Uppástungu nefndarinnar undir tölul 
IV. um styrk til kennara í sönglist og org- 
anslætti, er jeg meðmæltur.

Jeg skal fyrir m itt levti aðhyllast allar 
breytingaruppástungur nefndarinnar við C.
2., 3., 4., 5. og 7. tölul. — Með tilliti til 
tölul. 9. skal jeg skírskota til þess, sem jég 
tók fram við 1. umræðu, og út af svari
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framsögumanns geta þess, að mjer virðist 
þessi gjaldliður eiga betur við í sjerstakri 
grein fjárlaganna. — Yiðvíkjandi breyting- 
aruppástungu og athugasenul nefndarinnar 
við 14. gr. (13. gr. nefndaiinnar) skal jeg 
geta þess, að þó jeg sje nefndinni samdóma 
um það, að ekki megi á íjárhagstímabilinu 
telja út önnur eptirlaun, en þau, sem verða 
veitt í fjárlögum þeim, er hjer ræðir um, 
virðist mjer vafasamt, hvort nauðsynlegt sje 
að leita sjerstakrar fjárveitingar með tilliti 
til þeirra eptirlauna, er alþingið samþykkti 
í h itt eð fyrra; því jeg verð að skoða veit- 
ing þá, sem þi átti sjer stað, sem veiting 
á »eptirlaunum« í hinum venjulega skiln- 
ingi þessa orðs, af þvi að þingið álíti hlut- 
aðeigendur maklega eptirlauna. Samt sem 
áður vil jeg ekki skorast undan við 3. um- 
ræðu að bera þetía spursmál undir atkvæði 
deildarinnar.

£já kemur 15. gr. (14. gr. nefnarinnar). 
I>ó að jeg sje nefninni samdóma um það, 
að ekki beri á þessum gjaldlið að veita um- 
boðsstjórninni meira lje til óákveðinna um- 
láða, en góðu hóti gegni, og þó aðj egkann-  
ist við að sumar af þeim upphæðum, sem 
annars Ættu heima undir þessari grein, ept- 
ir uppástungum nefudarinnar, ef þær verða 
sainþykktar af deildinni, verði veittar á 
öðrum stað í fjáilögunum, get jeg ekki ver- 
ið henui samdóma um það, að upphæð sú, 
er hún stingur upp á, sem sje 2000 kr. á 
ári, samsvari þörfum þeim, er reynslan hef- 
ur sýnt, að sje á þessari veitingu, eða því, 
sem að mínu áliti sje góðu hófi samkvæmt. 
Jeg skal bæta því við, að mjer þegar hefur 
borizt beiðni um styrk á þessum gjaldlið, sem 
nefndin sjálf hafði bent að mjor, upp á 1200kr. 
Jeg vildi fyrir mitt leyli heldur kjósa, að 
þessari grein yrði alveg sleppt úr fjárlögun- 
um, en að hún væii ákveðin með þeirri upp- 
hæð, sem nefndin til tekur, og mundi það, 
ef til vill, vera í samkvæmni við athuga- 
semd nefndarinnar við 9. tölul., 10. gr. C. 
Jeg skal því biðja deildina að aðhyllastekki 
breytingaruppástungu nefndaiinnar.

16. grein (15. gr. nefndarinoar) var

færð niður í fjárlögunum fyrir hið yfir- 
standandi fjárhagstímabil frá 10—8000 kr., 
og mjer virðist ekki vera nein ástæða til 
að halda þessari lækkun áfram. Upphæð 
sú, sem áætluð verður til þess að standa 
straum af útgjöldum þeim, er upp á kunna 
að koma, er að mínu áliti ekki of ríflega 
ákveðin með 4000 kr. árlega; sjer í lagi 
þegar málskostnað í málaferlum landssjóðs- 
ins á að. borga af þessum gjaldlið, og ept- 
ir umræðunum um þetta lagafrumvarp má 
búast við, að hann verði ekki alllítill.

Hvað snertir viðaukauppástungu nefnd- 
arinnar um, að veita að láni úr viðlaga- 
sjóðnum allt að 100,000 kr. til brúabygging- 
ar yfir pjórsá og Ölfusá, verða hinar nán- 
ari ákvarðanir í þessu tilliti að vera komn- 
ar undir atkvæðagreiðslu þingsins um þar 
að lútandi lagafrumvarp.

Loksins kann jeg nefndinni þakkir 
mínar fyrir góðar undirtektir hennar undir 
áskorun eða bendingar stjórnarinnar með 
tiliiti til byggingar á húsi handa alþingi 
og söfnum landsins, enda er að mínu áliti 
hin mesta þörf á því. Ef þingið aðhyllist 
þessa uppástungu nefndarinnar og ákveður, 
að upphæðina skuli borga af hinum áætl- 
uðu tekjum fjárhagstímabilsins, skál jeg 
leyfa mjer að skjóta því til nefndarinnar 
að taka þessa veiting upp í 10. gr. frum- 
varpsins (9. gr. ncfndarinnar), en bæta þá
— eins og jeg áður benti að — við 4. gr. 
frumvarpsins hinu nauðsynlega tillagi úr 
viðlagasjóðnum.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n : Framsögu-
maður hefur skýrt tekið fram ástæður 
nefndarinnar fyrir breytingunum á frum- 
varpinu, en þó eru nokkur atriði, som jeg 
vildi tala um. Nefndin gjörði breytingar á 
launaviðbótum tveggja embættismanna, bisk- 
upsins og forstöðumanns prestaskólans; 
framsögumaður var reyudar ekki mótfallinn 
því nú, að taka upp aptur þessar viðbætur 
inn í frumvarpið, ekki af því, að þessir 
menn hefðu rjett til þeirra, heldur í virð- 
ingarskyni og velvildar við þá. Jeg verð í 
þessu að vera samdóma landshöfðingja, að
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þingið eigi ekki einungis í virðingarskyni 
við menn þessa, að veita þessar viðbætur, 
því að ef það er ekki full lagaskylda, þá 
hafa þessir menn þó fulla sanngirniskiöfu 
til viðbótanna. Árið 1875 stóð eins á og 
núna;  þá var líka um hækkun að ræða 
fvrir þessa menn, og þá var ekkert um 
þær talað. Svo komu launalögin 15. okt. 
1875. £á voru laun biskups orðin 7132 kr. 
og forstöðumanns prestaskólans 4532 kr.; 
forstöðumann prestaskólans vantaði lítið á 
að hafa þau laun, er launalögin ákveða, en 
biskup hafði hærri laun. Vjer verðum þá 
að gæta þess, að þessir embættismenn eru 
skipaðir með þessum launum og með loforði 
um 400 kr. viðbót 5. hvert ár; þó ekki sjeu 
bein lög fyrir því, þá eru þeim veitt em- 
bættin með þessnm ijettindum. pó hvorugur 
þessara manna þurfi viðbótarinnar við, þá 
álít jeg þó, að þingið eigi að veita hana, 
ekki af velvild einni, heldur af því, að þeir 
hafa fulla sanngirniskröfu til þess, ef ekki 
lagakröfu. fess vegna vona jeg, að fram-
sögumaður fallizt á, að taka upp aptur
uppástungu stjórnariiinar. Jeg get þar á
móti ekki verið samdóma landshöföingja
um, að húsaleigustyrkum og ölmusum þurfi 
að fjölga við prestaskólann. pó tt forstöðu- 
maður prestaskólans, kennararnir og skóla- 
nefndin hafi viljað lengja skólatimann, álít, 
jeg enga þörf til þess. 2. ára dvöl á skól- 
anum, ef hún er vel notuð, er nægileg til 
þess undirbúnings, er prestar þurfa að 
hafa, og það er óþarfi að fjölga ölmusunum 
af þeim ástæðum. f>að væri þá fyrst á- 
stæða til þess, ef prestlingar fjölguðu mjög 
mikið, en það verður ekki þetta ár og ekki 
næsta ár, og þcss vcgna þarf ekki að auka 
styrkinn. Styrkurinn er líka rifiegur, því 
að þótt að eins 1 ölmusa sje veitt úr 
landssjóði, þá eru 3 ölmusur úr öðrum 
sjóði, og svo er líka talsverður styrkur að 
prestaskólasjóðnum. f>að geta ef til vill 
verið ólíkar skoðanir um það, hvort skóla- 
tíminn er notaður svo sem vera ber, 
hvort fyrirlestrarnir cru til bóta; jeg fyrir 
mitt leyti álít, að þeir sjeu einungis til að

seinka fyrir náminu. Jeg vil ekki lasta kenn- 
arana, sem jeg veit að eru menn vel að 
sjer, og í alla staði hinir færustu til kennsl- 
unnar ;  en jeg álít að það, sem þeir lesa 
fyrir, sje ekki betra en þær bækur, sem til 
eru prentaðar. Yfir höfuð eru fyrirlestrarn- 
ir til trafala eins, nema þá á stöku stöðum, 
þar sem bækurnar þykja ekki nógu ljósar 
eða haganlegar.

Bæði framsögumaður og landshöfðingi 
hafa tekið vel undir breytingaratkvæði mitt 
um, að hækka laun söngkennarans upp í 
600 kr.; þessi maður hefur verið settur með 
þessum launum, og þvi er ekki sanngjarnt 
að taka af honum 100 kr. pað er og ann- 
að atriði viðvikjandi lærða skólanum, sem 
jeg skal ekki fara l angtút í ,  af þvi nefnd er 
sett til að atbuga gjöldin til skólans, en 
jeg get ekki sjeð, að komizt verði af, án 
þess að leggja fje til umsjónar við lærða 
skólann; mjer finnst það alveg óumflýjan- 
legt, en það mun koma til umræðu síðar.

Viðvíkjandi uppástungu framsögumanns 
og 7 annara við 13. gr. B II a, að veita 
600 kr. til kennslu yfirsetukvenna, þá skal 
jeg ekki mæla móti því, en jeg vil spyrja, 
hvort ekki sje rjettara að veita þdfcsa upp- 
hæð undir 17. gi\, því að vjer getum ekki 
veitt þessa borgun, nema landlæknirinn verði 
losaður við þessi störf, en sú lausn verður 
að koma frá öðrum stöðurn, en þinginu.

Hvað kvennaskólana snertir, þá vil jeg 
ekki mæla móti styrk til þeirra, því að 
það er nú orðin almenn skoðun, að kvenua- 
skólar sjeu mjög gagnlegir, jafnvel þótt jeg 
hafi hugsað mjer þá i nokkuð öðru sniði,
en þeir eru í, og álíti, að fremur beri að
konna stúlkunum bústjórn og hússtjórn,
heldur en að kenna þeim að búa til ýmis- 
legt smávegis, sem fremur er til gamans 
en til gagns. En úr því þessi skoðun hef- 
ur ru tt sjer til rúms, þá vil jeg skjóta því 
til nefndarinnar, hvort ekki væri rjettast 
að veita uppliæð til kvennaskóla í einu
lagi, og fela svo umboðsstjórninni að útbýta 
styrknum. Ef ekki er ástæða til að nafn-
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greina barnaskóla, þá er ekki ástæða til að 
tiltaka hvern kvennaskóla fyrir sig.

Yiðvíkjandi gimsteininum vil jeg geta 
þess, að jeg veit ekki til, að nein bæn- 
arskrá um styrk, hafi komið frá Mattíasi 
Jokkumssyni, svo jeg veit ekki, hvort hann 
kærir sig nokkuð um styrk. J>ar á móti 
veit jeg að bænarskrá hefur komið frá 
öðru skáldi (Benedikt Gröndal), og jeg lýsi 
þvíyfir,aðef fara á að launa þessum mönn- 
um, þá tek jeg þá bænarskrá að mjer og 
gjörist flutningsmaður hennar.

E i n a r  Á sm u n d ss o n :  Jeg vil leyfa mjer
að fara nokkrum orðum um 13. gr. stjórn- 
arfrumvarpsins, sem er 12. gr. í frumvarpi 
nefndarinnar. |>essi grein er mjög merki- 
legur þáttur í Qárlögunum, þvi að hún inni 
heldur tillögin til menntunarmála í landinu. 
Jeg álít að greinin skiptist eiginlega í 6 
meginliði, það er að segja, tillagið til klerka- 
stjettarinnar, til prestaskólans, til læknaskól- 
ans, til lærða skólans, til alþýðumenntunar, 
og til safna. Til allra þessara mála ætlar 
stjórnarfrumvarpið 175,306 kr., það er meira 
en 22°/o af öllum landstekjunum, eptir þvi 
sem þær eru taldar í frumvarpinu. petta 
virðist vera vel í lagt, og vil jeg nú skoða, 
eptir hvaða hlutfalli þessu fjo er skipt nið- 
ur, á hina einstöku liði. Til klerkastjett- 
arinnar eru þá fyrst ætlaðar 57,490 kr. eða 
meira en 7%  af landstekjunum, og til presta- 
skólans 28,800 kr., það er til samans í 
þarfir kirkjunnar 86,290 kr., eða nærri ll°/o 
af öllum tekjunum, og hart nær helmingur- 
inn af allri upphæð greinarinnar. Til lækna- 
skólans eru ætlaðar 8480 kr. það er rúmlega 
1% af landstekjunum; en sje þetta lagt 
saman við það, sem ællað er á öðrum stað 
til læknaskipunarinnar, 79,948 kr., þá sjest, 
að 88,428 kr. eru ætlaðar til heilbrigðismála 
eða yfir 11 %  af tekjunum, það er dálítið 
meira en til kirkjumálanna. Lærða skólanum 
eru ætlaðar 72,936 kr., sem er meira en 9°/o 
af landstekjunum, og meira en 1 kr. fyrir 
nef hvert á landinu. £á kemur það, sem

ætlað er alþýðumenntunar, til tveggja 
kvennaskóla og til barnaskdlanna, en það 
er að eins 5,200, eða einir 7 aurar fyrir 
hvert nef. Og loksins er ætlað til bóka- 
safna og forngripasafns 2,400 kr. þannig er 
hlutfallið í stjórnarfrumvarpinu, þannig vill 
stjórnin skamta.

Nefndin hefur breytt þessu hlutfalli 
nokkuð. Hún hcfur viljað spara þar, scm 
spara máiti, en jeg vona enginn geti sagt, 
að hún hafi verið aðsjál, þar sem um sann- 
arleg nauðsynjamál var að ræða, hvorki í 
þessari grein nje öðrum. Jeg held allir geti 
sjeð, að hún hefur viljað vera örlát til að 
efia verulega og gagnlega menntun, eins og 
önnur þarfieg málefni, t. a. m. samgöng- 
urnar, búnaðinu o. s. frv. Nefndin hcfur 
reyndar fært allmikið niður, það som stjórn- 
in ætlaði til kirkjumálanna, og fylgt þeirri 
reglu, að láta tillagið til þeirra haldast sem 
mest óbreytt við það, sem nú er og hefur 
vcrið næsta ár á undan, bæði til klerka- 
stjettarinnar og prestaskólans, enda eru nú 
ný lög í smíðum til að koma betra lagi á 
hag prestastjettarinnar, svo ekki var þörf á 
að færa upp af handahófi tillag til heilnar 
í fjárlögunum. Nefndin hefur ekkert breytt 
tillaginu til læknaskólans og til lærða skól- 
ans eins að mestu leyti, þó heldur hækkað 
það en lækkað. Til alþýðumenntunar hefur 
hún lagttöluvert meira en stjórnin, en sjálf- 
sagt nokkuð lítið, því þó það, sem söng- 
kennaranum er ætlað, sje talið með, sem 
rjett er, þá vantar þó mikið til, að nefndiu 
hafi tvöfaldað hið litla, sem stjórnin ákvað í 
þessu skyni. Nefndin hefur fært það upp 
úr 5200 kr. í 9600 kr., cða hækkað það um 
4400 kr. Jeg gat þess fyrir skemmstu, 
hvernig hlutfallið væri milli þess, sém stjórn- 
in ætlaði til lærða skólans og til alþýðu- 
menntunar; hún ætlaði 1 kr. fyrir hvert nef 
á landinu, til að mennta hjer um bil 100 
drengi í lærða skólanum, en ekki nema 7 
aura fyrir nef hvert, til að mennta 10,000
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Önnur ungmenni eða fleiri, sem alast upp á 
landinu. Hlutfallið er 100 handa 100 á 
annan bóginn, 7 handa 10,000 á hinn. Nú 
er þetta þó gullvægt hjá því, sem hefur ver- 
ið fyrir fáum árum. Jeg vil vekja athygli 
á þessu, og vona að bæði þetta þing og hin 
næstu, sem haldin verða hjer eptir, hafi 
vakandi auga á að komaþessu máli í rjett- 
ara horf. Sjerstaklega vil jeg minnast á 
kvennaskólana, sem jeg álít einna nauðsyn- 
legasta til að mennta alþýðuna; til þeirra 
hefur stjórnin ætlað 1200 kr., en nefndin 
hefur þrefaldað þá tölu og sett hana upp í 
3600 kr. Engu að síður álít jeg að þessi 
tala sje en þá helzt til lág, í samburði við 
það, sem ætlað er til menntunar karlmönn- 
um. Kvennfólkið er þó helmingur þjóðar- 
innar, ekki einungis hinn fegri heldur einn- 
ig hinn betri helmingur af fólkinu í land- 
inu. Vjer nokkrir þingmenn höfum því 
leyft oss að gjöra breytingaratkvæði um að 
hækka tillagið til kvennaskólanna upp í 
4800 kr. fyrir allt fjárlagstímabilið, og vona 
jeg að hin háttvirta þingdeild fallist á það, 
því reyndar er ekki til rnikils mælzt.

ísleifur Gúlason: Jeg vil benda á eitt
atriði i viðaukauppástungu nefndarinnar, um 
að veita lán til brúarbyggingar yfir pjóisá 
og Ölfusá. pessi uppástunga er töluvert 
umfangsmikil, en samt treysti jeg því að 
hún nái samþykki deildarinnnr, sem hefur 
sýnt það, að henni er annt uin að bæta 
vegi og efia samgöngur, og seinast í gær 
hækkaði tillagið til vegabóta. Hver sem 
riður um hina nýju vegi, sem komnir eru 
á síðau alþingi öðlaðist löggjafarvald, hann 
hlýtúr að kannast við, að þar sje landsins 
fje sannarlega vel varið, og að æskilegt sje 
að halda áfram öllu því, sem gjöri allar sam- 
göngur í landinu sem greiðastar. Og þvi 
treysti jeg því, að hin heiðraða deild verði 
sjálfri sjer samkvæm, og styrki með öllu 
móti þetta fyrirtæki, sem er skilyrði fyrir 
því, að vegirnir á Suðurlandi komist í

fast horf, þvi öllum hlýtur að vera það Ijóst, 
að ómögulegt er sýslubúum í Árnes- og 
Rangárvallasýslum, að taka upp á sig kostn- 
aðinn við þetta fyiirtæki, án þess að fá til 
þess talsverðan styrk. Nefndin hefur viður- 
kennt þetta, og stungið upp á að landssjóð- 
urinn veiti lán til þessa, og sjest af öðru 
frumvarpi, sem fyrir deildinni liggur, að 
meiningin er, að lánið skuli vera leigulaust, 
og hvernig það skuli endurborgast. Jegvona 
deildin sýni þá velvild, að aðhyllast þessa 
uppástungu nefndarinnar, því jeg veit að 
hún sjer, að eins og það er sómi fyrir hlut- 
aðeigaudi hjeruð að ráðast i þetta stórkost- 
lega fyrirtæki, með öllum þeim mikla kostn- 
aði, sem það hefur i för með sjer fyrir þau, 
eins er það sómi fyiir þingið, að bjálpa til 
þess með d.’júgum styrk; að þessn sinni viJ 
jeg eigi fjölyrða meir um málið, en að eins 
lýsa því yfir, að eins og vegir og menntun 
er það, sem oss að mínu áliti helzt vantar, 
eins mun jeg með mestri ánægju greiða 
atkvæði mitt með öllu því, sem heitir: veg- 
ir og skólar.

A r n l j ó t u r  Ó la f s s o n :  Jeg vil taka undir
með 1. þingmanni Eyfirðinga, sem benti 
svo ljóslega á stefnu þá, er fjárveitingar 
vorar fara í, og tók fram, að löggjafar- 
valdið ætti að beina gjöldum vorum í rjett- 
ari stefnu. En þessa eyðslusömu og skrif- 
stofulegu fjárveitingastefnu hefur þjóðin 
erft frá einveldistímanum og hinu ráðgef- 
anda þingi. Einveldisstjórnin skoðaði fjár- 
veitinguna til embættismanna sem aðal- 
atriðið, en eins er það eðlilegt, að vjer nú 
hjer eptir sjáum um, að öll landsgjöldin 
gangi eigi í þessa sömu gömlu stefnu, 
heldur til þjóðgagns íslendinga, til líkam- 
legra og andlegra alþýðumennta. Ef vjer 
athugum stefnu nefndarinnar í þessa átt, 
þá sjáum vjer, að hún hefur við 13. grein 
gjört 2 aðalbreytingar við A. a. og B. 1. 
a. við laun tveggja embættísmanna, sem 
þar eru nefndir. Framsögumaður gat þess,
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að nefndin hefði ráðizt í það, af því hún 
hefði álitið, að þeir hefðu ekki lagakröfu 
til viðbótar; landshöfðinginn rjeði frá breyt- 
ingunni, og áleit euubættismenn þessa hafa, 
að rajer skildist, lagakröfu til viðbótaiinn- 
ar samkvæmt 7. gr. hinna almennu launa- 
laga 15. okt. 1875. jþingmaður Keykvík- 
inga fór miðja vega, en þó nær máli fram- 
sögumanus, og áleit sanngirni tala fyiir, 
að þeir fengju viðbót., þó eigi hefðu þeir 
lagakröfu til þess. Jeg ímynda mjer, að 
margir muni í vafa um, hvað rjett er í 
þessu efni, þar sem Iandshöfðingja og 
framsögnmanni ber á railli. Minn skiln- 
ingur er sá, að framsögumaður hafi rjett 
að mæla, að hjer sje ckki um neina laga- 
kröfu að ræða. það er kunnugra en frá 
þurfi að segja, að áður en launalögin 15. 
okt. 1875 komust í gildi, var mestmegnis 
um laun íslenzkra embættismanna farið 
eptir lagafrumvarpi því, sem danska stjórn- 
in lagði fyrir ríkisþingið 18G2—63, sem 
aldrei varð að lögum, því ríkisdagurinn 
breytti því gjörsamlega, að kalla má. En 
það er hið merkilega, að stjórnin hefur þó L 
ýmsu fylgtþessu fruinvarpi enn fram, til hagn- 
aðar nokkrum íslenzkum embættismönnum og 
sömuleiðis farið eptir 9. gr. í dönskum launa- 
lögum 26. marz 1870. Á frumvarpinu 1862 
—63 eru byggðar þær launaviðbælur, sem 
þessir erabættismenn hafa, er hjer ræðir um. 
f>að er sjálfsagt, að 7. gr. launalaganna 15. 
okt. 1875 segir í síðustu málsgrein, að em- 
bættismenn þeir, sem nú eru í embættum, 
eigi einskis í að missa af þeim «aðgangi'>, 
er þeir hafa til hærri launa. Fn hver er 
þessi «aðgangur?» hver er sú lagaheimting, 
er þessir embættismenn hafa til viðbótar? 
Jeg verð að segja, að jeg þekki enga lög- 
mæta kröfu, sem byggð verði á frumvarpi 
því, er jeg áður nefndi. f>eir þurfa ekki að 
fá þessa viðbót ár eptir ár, þó hún einu 
sinni hafi verið veitt, svo sem jeg nú skal 
sýna. J>ingmaður Reykvíkinga sagði, að bisk-

| upinn hefði 1875 verið búinn að fá 7132kr., 
og vitnaði til fjárlaganna á þinginu 1875. 
En þetta er ekki rjett hermt, enda ræddi 
þingið 1875 ekki fjárlög fyrir 1875, heldur 
fyrir 1876—77. fingmaðurinn þarf ekki 
annað en að lesa brjef ráðgjafans 28. febr. 
1876 til landshöfðingjans um skilning á 
launalögunum 15. okt. 1875 (stjórnartíð- 
indum 1876, deildinni B, 36. bls.) f>ar segir, 
að biskupinn sje 31/is 1875 búinn að fá 
6832 kr. í laun, en ætti 1. apríl 1876 að fá 
7232 kr. Af þessu er hægt að draga álykt- 
un þá. að hann hafi ekki lagaheimild nema 
til 7000 kr. eptir 8. gr. launalaganna, en 
ekki til 174 kr. viðbótarinnar 1876 eptir 
frumvarpinu 1862—63, sem er sama sem 
232 kr. viðbót frá 1. apr. 1876 að telja. 
Eptir frumvarpinu 1862/s átti biskup að 
halda laununum 6832kr. til 1. apríl 1876, 
en fá þá eptir embættisaldri 400 kr. viðbót, 
það er samtals 7232 kr., og halda því til 1. 
apríl 1881. pingmaður Reykvíkinga getur 
því sjeð, að biskupinn hefur ekki beðið neinn 
halla af launalögunum, þvi að hann hefur í 
3 mánuði fongið hlutdcild í þeim 7000 kr., 
sem launin veita honum. f>ess er og enn 
að geta, að eptir 4. gr. í tjeðu frumvarpi 
átti biskup að byrja með 5600 kr., og fá 
400 kr. viðbót 5. hvert ár, þar til laun hans 
næðu 6400 kr., en þaðhefði orðið l.ap ríl 1876. 
Hjer að auki átti hann að hafa 400kr. í 
húsleigu og 400 kr. í skiifeyri. En svo 
tjekk hann og hundraðsbótina eptir 9. gr. 
laganna dönsku 26. marz 1870. Sama er 
nú að segja um forstöðumann prestaskólans.
31. des. 1875 var hann búinn að fá 4332 kr. í 
laun; í þeirra staðfæ rhann frá 1. jan^ 1876 
4666kr. Forstöðumaðurinn hefur þá haft einn- 
ig hag af launalögunum, því eptir frumvarpinu 
1862—3, og 9. gr. laganna 26/»70 átti hann 
að fá launabótina eigi fyr en 1. júlí 1876, 
eða 4732 kr. Kennararnir við prestaskólann 
voru búnir að fá ýmsar veitingar í ijárlög- 
um, eins og sjest af athugasemdunum við
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fjárlögin 1879. Laun fyrri bennarans voru
31. desbr. 1875 orðin 3184kr.; en í þessari 
upphæð er fólgin 800kr. launaviðbót «fyrir 
sjálfan hann», er honum var heitin með ráð- 
gjafabrjefi 28. febr. 1872, og veitt í fjár- 
hagaáætlun 1872—73. Launabætur lægra 
kennarans eru til teknar í fjárlögunum 1865 
—66, og voru honum veittar 200 kr. til í 
fjárlögunum 1875. Jeg hirði eigi að telja 
þessa launarollu lengri; menn geta kynnt 
sjer hana, ef þeir vilja í alþingistíðindunum
1875, 38.—39. bls. ]?ví skal jeg einungis 
við bæta, að laun allra þessara fjögra em- 
bættismanna eru grundvölluð á optnefndu 
frumvarpi 1862—63, og 9. gr. laga 26/a 
1070, svo og á sjerstökum fjáiveitingum í 
fjárlögunum, að svo miklu leyti sem þau eru 
frábrugðin 13. gr. hinna almennu launalaga. 
Af öllu þessu get jeg ekki sjeð betur, en að 
þessar launabætur sjeu alveg komnar undir 
fjárveitingarvaldi þingsins, og þingið sjo að 
eins bundið við sanngirni í þessu efni.

Jeg á þátt í einni breytingaruppástungu 
við fjárlögin, og á aðra einn. Framsögu- 
maður tók þeim báðum vel, en var þeim þó 
ekki alveg samdóma, sízt þeirri, er jeg átti 
einn. Sú breytingartillaga, sem jeg á með 
öðrum, fer því fram að bæta 300 kr. við 
kvennaskólann í Reykjavík og 300 kr. við 
kvennaskólann á Laugalandi. Jeg vil geta þess, 
að þó það að vísu sje satt, að Norðurland sje 
dýrara en Snðurland að kvennaskólum, þá er 
Suðurland aptur dýrara að barnaskólum; en 
Vesturland er bæði í kvenna- og barnaskóla 
bindindi. það er þá ekki ósanngjarnt,þó Norður- 
land biðji um meiri styrk til kvennaskóla,þegar 
það ann Suðurlandi að fá meira fje til barna- 
skóla. Mjer finnst nefndin yfir höfuð hafi fylgt 
þeirri stefnu, að auka almenna uppfræðing, 
en að eins vikið frá því í 10. gr. B III. c.
5., þar sem hún færir upp ölmusurnar við 
lærða skólann, en reyndar fellir hún burt 
hinn hlægilega ferðastyrk, sem áður hefur 
veittur verið. Jeg get ekki sjeð fulla á-

stæðu til að færa upp þennan styrk úr 1000 
í 2000 kr., og mjer ofbýður allur þessi kostn- 
aður til þeirra, sem eru að læra undir em- 
bætti. Er þörf á þessari hækkun? Sannar- 
lega ekki! Skólinn er nú svo fullur, að 
hann getur ekki rúmað alla þá, sem um 
hann sækja. Aukinn ölmusustyrkur mun 
auka aðsóknina enn meir, og forstöðumenn 
skólans neyðast til að vísa enn fleiri burt 
en hingað til; en það veit jeg, að þeim, og 
einkum þingmanni Reykvíkinga, þykir illt. 
petta ölmusuagn er mjög hættulegt, af því 
skólinn getur ekki rúmað fleiri. Frástjórn- 
arinnar sjónarmiði skoðað, þá getur hún ekki 
æskt eptir öllum þessum ölmusum ; hún get- 
ur að eins óskað þess, að nógir sjeu til í 
embættin, og það er nú sem stenaur, þar 
sem 100 piltar eru í skólanum. par að 
auki er nú í ráði að fækka bratiðunum um 
30; það er í ráðiað «draga inn» landritara- 
embættið og leggja niður amtmannaembætt- 
in. J>að er þá undarlegt að fjölga ölmusun- 
um um leið og embættunum er fækkað.

þórarinn liöðvamson: Jeg ætla að
byrja á því, að segja, að nefndarálit þetta 
sje vel samið, en með því er eigi sagt, að 
jeg hafi engar athugasemdir að gjöra við 
það. Jeg geng fram hjá 13. gr. A. a. og
B. a., þótt margt mætti um það segja. En 
það er sneitir 13. gr. A. b. 1. »til bráða-
birgðaruppbótar fátækum brauðum .............
4000 kr.«, þá hefði jeg sízt ætlað, að þessi 
upphæð mundi verða lækkttð frá því, sem 
er í stjórnarfiumvarpinu. Reynslan hefur 
sýnt, að það er alls eigi vanþörf á, að það 
fje, sem stjórnin hefur stungið upp á, sje 
látið fátækum brauðum til uppbótar. þá 
kem jeg til 13. gr. A. b. 3. »til piests- 
ekkna og barna og fátækra uppgjafapresta». 
Við þennan lið hefi jeg gjört breytingar- 
uppástungu, og hafði framsögumaður rjett 
að mæla, er hann sagði, að jeg hefði viljað 
koma upp í lið þennan afgjaldi af brauðum 
til uppgjafapresta. Framsögumaður gaf þá
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leiðbeining, að rjettast væri að láta þetta 
bíða. En jeg verð að lýsa því yfir, að 
hvernig sera prestamálið að öðru leyli fer, 
þá eigi að Ijetta þessum þunga af presta- 
köllunum. — Um 13. gr. B. I. b. 2. er það 
að segja, að stjórnarfrumvarpið stingur þar 
upp á 7 ölmusum til handa prestaskólanum, 
en nefndin hefur lækkað þennan lið niður í 
1 ölmusu, og er þetta ærinn munur. Jeg 
heyrði þingmann Reykvíldnga tala margt 
og mikið um þetta efni, og fann hann 
ýmsa ókosti hjá prestaskólanum; en jeg 
er hræddur um, að lengi megi bíða, þangað 
til prestaskólinn verður eptir hans höfði. 
En það finnst mjer sanr.arlega eigi sitja á 
þingmanninum, að mæla það úr, að presta- 
skólanum sjeu lagðar jafnmargar ölmusur 
og stjórnarfrumvarpið fer fram á, cg það því 
síöur, som þingmaðurinn sjálfur hefur stund- 
að guðfræði, þótt hann að visu aldrei lyki 
við það nám. J>að getur þó víst enginn 
neitað því, að það er hart, að prestaskólan- 
um skuli eigi vera ætlað nema e in  ölmusa 
af landssjóði, en læknaskólanum 3 ölmusur, 
og vita þó allir, að einbættin, sem preslar 
fara í, eru 0 til 7 sinnum fleiri en lækna- 
embættin, og þó er prestaskólanum ætlað 
minna fje af landssjóði. pað er sannast að 
segja, að nefndinni hafa verið mislagðar 
hendur í þessu efni, og verð jeg næst að 
ælla, að henni hafi orðið þetta af ógáti, 
eða að þetta sje prentvilla í nefndarálitinu, 
þaunig, að 1 hafi staðið fyrir 7. Jeg hef 
að vísu enn eigi komið með breytingaruppá- 
stungu við þennan lið, en jeg mun gjöra 
það síðar. Við 13. gr. C. 6. hefur einn 
þingmaður komið með breytingaruppástungu, 
sem jeg ætla að fara nokkrum orðum um. 
Mjer lieyrðist framsögumaður reyndar eigi 
svo mjög mótfallinn breytingaruppástungu 
þessari. Hann sagði fyrst og fremst, að 
hann vissi tíigi til þess, að alþýðuskóli væri 
slofnaður í Flensborg. Hann þekkir víst 
eigi »Stofnunarskrá fyrir alþýðuskóla í

Flensborg« frá 18. febr. 1878, sem lesa 
má á 28. bls. í stjórnartíðindunum fyrir
1878. f>ar segir svo: »í Flensborg við
Hafnarfjörð er stofnaður alþýðuskóli» o. s. frv. 
Undir þessari stofnunarskrá standa nöfn 
beggja stipsyfirvaldanna lituð. Framsögu- 
manni hefur orðið það af vangáti, — að jeg 
ætla, — að koma með það, að hann vissi 
ekki af neinum alþýðuskóla, því að jeg get 
eigi ætlað honum það, að hann hafi gripið 
til þess, sem ekki er rje tt, og allra helzt 
hlýtur hann að þekkja alþýðuskólann 
í Flensborg, þar sem hann er einn af 
þeim, sem eru í forstöðunefnd skólans. 
J>essi skóli hefur þó reglugjörð, en stund- 
um hefur það, að skóli hefði eigi reglu- 
gjörð, verið því til fyrirstöðu, að hann fengi 
styrk. En ef framsögumaður vill segja, að 
skóiinn í Hafnarfirði sje alþýðuskóli að 
eins að nafninu til, þá skal jeg leyfa mjer 
að lesa upp útdrátt úr brjefabók alþýðu- 
skólans í Flensborg; þar segir: »£ar að
auki veitti kennarinn nokkrum unglingum 
tilsögn í þeim greinum, sem nefndar eru í
4. grein sömu reglugjörðam (o: íslensku og 
rjettritun, reikningi, dönsku, ágripi af sögu 
og landafræði, ensku og söng). Undir þetta 
eru ritaðir þeir fórarinn Böðvarsson, Grím- 
ur Thomsen og C. Zimsen. Ef þingmaður- 
inn ekki trúir þessum mönnum, þá skal jeg 
lesa honum skýrslu kennarans við Flens- 
borgarskólann, sem þannig hljóðar: »Jeg
undirskrifaður, sem hingað til hef veitt 
forstöðu kennslunni við Flensborgarskóla, 
votta hjer með, að jeg á síöast liðnum vetr- 
um hef veitt tilsögn í þeim lærdómsgrein- 
um, er nú skal nefna: íslenzkri rjettritun,
dönsku, danskri rjettritun, reikningi, mann- 
kynssögu, landafræði, ensku, söng». Und- 
ir þessa skýrslu er ritað svohljóðandi vott- 
orð: »Vjer undirskrifaðir vottum, að oss
er kunnugt um, að cand. |>. Egilsson hefur 
á síðast liðnum vetrum sem forstöðumaður 
Flensborgarskóla kennt ofannefndar náms-
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greinir». TJndir þetta vottorð eru ritaðir 
þeir C. Zimsen, Ó. Jónsson, og H. A. 
Linnefc, sem að minni vituncl, eru hinir 
hoiðarlegustu og velraetnustu menn í Hafn- 
arfirði. J>essar skýrslur og vottorð skal jeg 
loyfa mjer að leggja á lestrarsalinn þing- 
mönnum til eptirsjónar. J>að var fleira, 
sem framsögumaður mismælti sig á. Jeg 
voit ekki til þess, að skólinn árið 1877—78 
hafi fengið 440 kr. styrk; því að það er 
eigi rjett, að eigna alþýðuskóla þessum pen- 
inga þá, er ætlaðir eru til uppfósturs börn- 
um. En það er hið annað snertir, þá vona 
jeg, að jeg og framsögumaður sjeum 
sáttir á það, að sú ástæða, að alþýðuskól- 
inn sje stofnaður, sje viðurkennd. En það 
er snertir hina aðalástæðuna, að ísjárvert 
sje að veita skóla þessum styrk af lands- 
sjóði, af því að skóli þessi hafi styrk af 
öðrum sjóði, nefnilega af Thorkilliibarna- 
skólasjóði, þá skal jog taka fram, að þessi 
sjóður er eigi ætlaður til að styrkja menn 
til alþýðumenntunar; hversu feginn sem 
skólastjórnin vildi, þá mætti hún eigi taka 
einn eyri úr sjóði þessum til alþýðuskólans 
í Flensborg. f a r  sem framsögumaður tók 
það fiam, að þessi sýsla (a: Gullbringusýsla) 
fongi svo mikinn styrk af fyrnefndum sjóði, 
þá skal jpg geta hins, að Gullbringusýsla er 
hin fjölmennasta eða fjölbyggðasta sýsla á 
Suðurlandi, og því þörf á margfaldri mennt- 
un og tvöföldum styrk við það, som ann- 
arsstaðar. Víðast hvar við sjávarsíðuna er 
fátækt mikil og örbirgð, og menntun manna 
i mikilli deyfð. Jeg er því viss um, að ef 
framsögumaður hugsar sig um, þá mun 
hann sjá, að það er rjett, að sjóplássin fái 
ríflegri styrk, en sveitahjeruðin til mennt- 
unar sjer. Jeg ætla að minnast lítið eitt á
14. gr. nefndarfrumvarpsins. »Til vísinda- 
legra og verklegra fyrirtækja 4000 kr.» 
Litlar eru tekjur íslands og lítið megnar 
það; það er sjálfsagt; en slík upphæð í slík- 
um tilgangi er sama sem ekkert. Jeg skal

fúslega gefa nefndinni eptir, að sumu afþví 
fje, er lagt hefur verið til vísindalegra og 
vorklegra fyrirtækja, hefur ef til vill eigi 
verið sem heppilegast varið; en jog verð þó að 
ætla, að þessi upphæð sje svo lítil, að það taki 
engu tali. |>að er kunnugt, að þeir sem 
vilja rita, verða að kosta ærnu fje til, efþeir 
hyggja á að gefa út bækur; bækur eru svo 
lítið keyptar lijer á landi, af því fólksfjöld- 
inn er svo lítill. Og það er verkleg fyrir- 
tæki snertir, þá vil jeg spyrja, hvað það er, 
sem stondur ísleudingum svo mjög fyrir þrif- 
um sem það, að þeir eru illa að sjer í öllu 
verklegu. Hversu inikið fje, hversu margar 
þúsundir króna ganga út úr landinu, sakir 
þess að menn eru hjer svo illa að sjer í öll- 
um iðnaði? J>að, er snertir 15. gr. nefnd- 
arfrumvarpsins: »til óvissra útgjalda», þá
skal jeg ekkert um það segja; en ef sú yrði 
raunin á, að stórfje væri lagt til landssjóðs- 
ins, til þess að hann geti sótt tnál, sem 
honum er stofnað í um skör fram, þá væri 
slíkt óheppilegt. J>á kom jeg til viðauka- 
uppástungu minnar. Jeg ætla að byrja á 
því, að lýsa yík því, að það var eigi rjett, 
som framsögumaður sagði í þessu efni, og 
veldur því ókunnugleiki hans. Jeg ætla að 
reyna að segja alla söguna eins og hún gekk 
til. Jegbað um allfc að 10000 króna lán, af því 
að jeg hafði eigi glögga hugmynd um, hvað 
steinkirkja mundi kosta. Stiptsyfirvöldin 
samþykktust þessa upphæð, og mæltu með 
beiðni minni. En þegar til kom, þá sagði 
jeg, að nú mundu nægja 8000 krónur, og 
gjörði jeg mjer þannig óleik. Jeg er sann- 
færður um, að landshöfðingi, sem í hverju 
því máli.sem jeg þekki til, hefurlagt hið bezta 
til, hefði lagt það til að jeg fengi þessa 10000kr. 
upphæð aðláni, ef jeg hefði eigi stungið upp 
á minni upphæð. Nú er spurningin, hvort 
deildin vill eigi fyrirgefa mjer þetta fyrir- 
hyggjuleysi mitt og óframsýni mína, og láta 
mig fá það fje að láni, er jeg upprunalega 
beiddist. J>ar sem framsögumaður sagði,
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arinnar með meðmælum, þá læt jeg mig það 
litlu skipta, þótt svo sje gjört. Hin ástæð- 
an, sem framsögumaður færði gegn láni 
þessu, var helzfc sú, að hinn núvorandi prest- 
ur í Garðaprestakalli væri dauðlegur. J>etta 
er satt. En prestur þessi er enn eigi nema 
50 ára, og ef hann nær áratölu feðra sinna, 
þá getur hann lifað nokkuð enn. Og þaö 
get jeg sagt, framsögumanni, að prestakallið 
hefur í minni tíð aukizt iim 500 kr., og er 
eigi loku skotið fyrir, að það geti aukizt eitt 
hundrað kiónur enn.

G u ð in u n d u r  E in a rso n :  Jeg hef heyrt
langar ræður í máli þessu bæði í gær og 
í dag, og get jeg sagt hið sama um ræð- 
ur þessar, sem strákurinn sagði við prest- 
inn, að «hann pijedikaði það úr sjer síðari 
hluta ræðunnar, sem hann prjedikaði í sig 
hinn fyrri hlutann». |>að er nú búið að 
tala bæði með og móti ýmsuin atriöum 
máls þessa. pað er snertir 13. gr. B. I. 
«Til prestaskólans", þá fellst jeg á, að 
ölmusunum til prestaskólans yrði fækkað 
frá því, sem stungið er upp á í stjórnar- 
frumvarpinu, einmitt af því, að haft er á 
orði í stjórnaifiumvaipinu, að lengja 
kennslutímann á prestaskólanum um 1 ár, 
þannig, að hann verði nú 3 ár. fe tta  á- 
lít jeg verða til þvergirðingar og stýflu 
fyrir þá, sem á skólanu ganga, og gildir 
mig það einu, meðan ekki lítur út fyrir 
að presta kjörin taki miklum bótum. það 
er ekki til mikils, að vera að hvetja menn 
til að ganga prestaskóla veginn, meðan 
fullur þriðjungur presta hafa að of litlu 
að hverfa á eptir. Vjer Bessastaðamenn 
sýnum það, að vjer getum margir hverjir 
staðið sómasamlega i stöðu vorri, þótt vjer 
höfum minni lærdóm, en nú er sagt að 
þurfi til þess að vera prestur. Ef það væri 
tekið fram, að kennslutíminn á prestaskól- 
anum skyldi vera að eins 2 ár, eins og 
hingað til hefur átt sjer stað, þá mundi 
jeg mæla með því, að ölmusunum yrði 
fjölgað, því að það er í raun rjettri nauð-

synlegt, að hjálpa prestaefnunum, sem 
mest, því full þörf er á prestum. fa ð  er 
snertir 13. gr. B. III., þá er jeg samdóma 
þingmanni Reykvíkinga, því það er sann- 
færing mín, að aðstoðar- eða umsjónar- 
mann þurfi við skólann. J>að hafa komið 
fram mótbárur gegn 13. gr. B. III. c. 5., 
að ótilhlýðilegt sje, að færa upp ölmus- 
urnar við latínuskólann. En jeg verð þvert 
á móti að álíta það brýna nauðsyn. f>að 
er nauðsynlegt, að hjálpa fram gáfuðum 
unglingum, sem eru fátækir, því að það er 
sorglegt ef þeir eigi komast áfram. Skóla- 
vegurinn er dýr, og er það sannarlega hart, 
ef þing og landstjórn kemur eigi miðja leið 
móti fátækum og gáfuðum ungmennum
og rjetti þeim hjálparhönd. f>að er 
snertir breytingaruppástungu 1. þing- 
manns Skaptfellinga, um að skáldun- 
um tveimur sje veittur styrkur úr landssjóði, 
þá skal jeg taka það fram, að jeg elska 
skáldin, og öll hin fögru og sönnu vísindi, 
og virðist mjer það skylda þjóðarinnar, að 
styrkja og efla alla þá, er að þeim vísindum 
styðja og að þeim vinna. f>á kem jeg til 
kvennaskólanna, 1. þingmaður Eyfirðinga
sýndi hlutfallið á milli þess, er kostað væri 
til latínuskólans, og hins, er kvennaskólun- 
um væri la g t; en jeg er þó á nokkuð ann- 
ari skoðun en þingmaðurinn í þessu efni. 
|>að er sjálfsögð skylda, að styrkja allar þær 
stofnanir, sem einstök fjelög og einstakir 
menn hafa stofnað, þau fyrirtæki, þar sem 
einstakir menn hafa lagt fram alla krapta 
sína og öll efni sín. Slíkum mönnum á að
sýna alla þá aðstoð og hjálp, sem auðið er,
því að slíkt verður til þess, að hvetja ein- 
staka menn og þjóðina í heild sinni til 
gagnlegra og nytsamra fyrirtækja. I þessu 
tilliti tek jeg fram kvennaskólann í Reykja- 
vík; fátæk hjón hafa orðið til að stofna skóla 
þennan, og má að mestu leyti þakka hinni 
ötulu framgöngu og fylgi þessara hjóna, og 
einstakra höfðingsfrúa hjer í bænum, aðskól- 
inn er kominn svo vel á veg sem hann nú 
er kominn. f>á er skólinn í Flensborg. Eru 
mörg dæmi slíkrar rausnar og höfðingsskap-
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ar, sem manns þess, er þenna skóla stofn- 
aði, eingöngu af eigin efnum? Að þess kon- 
ar stofnunum á að hlynna á allan hátt. Með 
tilliti til 14. og 15. greinar skal jeg geta 
þess, að mjer þóttu fjárupphæðir þær, er 
greinir þessar tiltaka, allt of lágar. f>ótt 
maigt mætti fleira bjer um ræða, þá eru 
umræðurnar orðnar svo langar um mál þetta, 
að jeg vil eigi lengja þær meir.

E g g e r t  G u n n n r s s o n : f>að gleður mig
að heyra, að hinir háttvirtu þingmenn, sem 
talað hafa, eru á sömu skoðun og nefndin, og 
fallast á, að stefna hennar sje rjett, að 
styðja að almennri menntun og verklegri 
framför meir en gjört hefur verið. í  tilefni 
af því, sem hinn háttvirti framsögumaður 
tók fram, viðvíkjandi kvennaskólanum í Eyja- 
lirði, þá vil jeg geta þess, að skýrsla um á- 
stand og efnahag skólans liggur á lestrar- 
salnum, og reglugjörðina fyrir hann, sam- 
þykkta af landshöfðingjanum, skal jog leggja 
fram á lestrarsalinn.

það er sannarlega gleðilegur vottur um 
vaxandi hug til sannra og verulegra fram- 
fara hjer hjá oss, að löggjafarþing vort er 
búið að taka að sjer að styðja menntun 
kvenna, og jafnvel þótt enn eigi sje lagt 
fram stór-fje þeirn til menntunar, eins og 
karlmönnum, er jeg sannfærður um, að það 
mun mjög svo hvetja kvennþjóð vora til 
sannra framfara og menningar, þegar hún 
sjer, að sú skoðun er farin að ryðja sjer til 
rúms, að menntun bennar sje engu síður 
nauðsynleg en karlmanna, og að menn nú 
eru farnir að vilja unna kvennþjóðinni þess 
rjettar, er henni lengi hefur verið synjað um. 
Og þar sem jeg þykist viss um, að hinir 
háttvirtu þingmenn kunna að meta hinn 
þýðingarmikla verkahring kvenna, og kann- 
ast við, að mæðurnar vanalega leggja hinn 
fyrsta grundvöll til menntunar barnanna, og- 
þannig lfggi hina fyrstu undirstöðu til sannr- 
ar alþýðumenntunar, þá efast jeg eigi um, 
að bin háttvirta deild samþykki, að verja 
fje því, sem stungið er upp á, til menntun- 
ar kvenna, í breytingaratkvæði því, er vjer 
6 þiugmenn erum ritaðir undir, og sjeu

sannfærðir um, að Qe því er vel varið fyrir 
land og lýð, alda og óborna.

l't'M P álsson ,  b ó n d i : Jeg þarf ekki að
fara mörgum orðum um mál þetta, helztu 
atriði þess hafa verið tekin fram, mjer líkar 
það vel, að nefndin hefur tekið meira tillit 
til almennings þarfa en áður var gjört. 
Breytingartillaga mín hefur heldur mætt 
góðum en hörðum viðtökum. Mjer þótti, 
or jeg sá breyting nefndarinnar í 14. gr., 
úr litlu að skipta, og þess vegna kom jeg 
með tillögu mína; en þegar jeg heyrði af 
framsögumanni, að styrkurinn mundi fást 
hjá landshöfðingja, þá læt jeg mjer það 
lynda, ef jeg fæ að heyra það frá landshöfð- 
ingjastólnum, að landshöfðingi sjái sjer það 
mögulegt, þó breytingartillaga nefndarinnar 
við 14. gr. verði samþykkt. En jeg get 
ekki sjeð, að nokkur hætta sje af því búin, 
að samþykkja þennan tölulið, eins og hann 
liggur fyrir, því ef að skólinn kemst eigi á 
stofn, þá nær það eigi lengra, og fjeð verð- 
ur þá kyrrt í landssjóði; en verði hann 
stofnsettur, þá er svo strangt skilyrði fyrir 
styrknum, þar sem sj'slufjelagið verður að 
leggja til helminginn, að varla er hætt við, 
að hann verði misbrúkaður. En það var 
annað atriði í frumvarpi nefndarinnar, sem 
jeg skil ekki vel, og vil því fá upplýsing 
um; í 12. gr. tölul. IV. stendur: »til kenn- 
ara í sönglist og organslætti og organsleik- 
ara við dómkirkjuna 1000 kr.«; þessi upp- 
hæð þykir mjer óskiljanlega há, nema þá 
sjo ætlast til, að hann hjer eptir veiti kaup- 
lausa kennslu í söng og organslætti, en sje 
ekki svo, þá get jeg ekki greitt atkvæði 
mitt með þessum launum.

Halldór Kr. Friðriksson: J>að er enn
eitt atriði, sem jeg vildi minnast á, sem 
sje forngripasafnið; í frumvarpinu eru ætl- 
aðar 400 kr. til forngripa-kaupa, og jeg 
þykist vita, að allir vilji hlynna að safni 
þessu. Nú hefur kornið bænarskrá frá um- 
sjónarmanni safnsins um styrk til að semja 
skýrslu yfir gripi safnsins, sem það hefur 
fengið siðan 1870. Síðan 1870 hefur engin 
skýrsla komið um safnið; allt sem því hef-



297

ur bætzt síðan, liggur niðri í kössum, og 
eru það eptir sögn umsjónarmanna 6—700 
gripir. |>að sýnist því nauðsyn bera til, að 
koma þessu í lag; það er eðlilegt, að gef- 
endur vilji sjá, að gripir þeir, er þeir gefa, 
geti komið fyrir almennings sjónir, en eigi 
er að ætlast til þess, að umsjónarmenn þess, 
er hafa að eins 100 kr. þóknun, gefi út 
skýrslu á sinn kostnað. fe ir  hafa beðið um 
600 kr. styrk, og vona jeg, þótt breytingar- 
tillaga hafi eigi komið um þetta, þá geti 
jeg komið mjer saman við nefndina um 
það. Mjer þykir 1. þingmaður Norðurmúla- 
sýslu gjöra nokkuð mikið úr þessari launa- 
viðbót biskupsins. Hann rangfærði líka orð 
m ín; jeg sagði eigi, að biskupinn hefði beðið 
halla, heldur ef hann fengi eigi viðbótina, 
þá biði hann halla, eptir því, sem stjórnin 
ætlaðist til, og eptir von sjálfs bans. Öld- 
ungis eins er því varið með hinn manninn, 
°g j eg ge  ̂ ekki annað sjeð, en að sanngirni 
mæli með því, að þeir fái þessa viðbót, sem 
stjórnin hefur ætlazt til að þeir fengju. 
I>ingmanninum þótli of mikið 10,000 kr. til 
ölmusanna við lærða skólann. Jeg fyrir 
mitt leyti er ekki svo fastur á þessum 2000 
kr., þegar jeg fer eptir mínu »principi <•, en 
jeg hygg, að Norðlingar fái fyllilega sinn 
hluta af þessu fje. Nú sem stendur 
eru lærisveinar fiestir að norðan að tiltölu, 
úr engri sýslu landsins eru eins margir og 
úr Húnavatnssýslu, og þegar sjerstakt tillit 
er haft til fjarlægðarinnar, þá bera þeir 
sannarlega eins mikið úr býtum. í>að er 
talað mikið um að efia menntun lands- 
manna, og það er gott að hún eflist, en 
því er þá þingmaður Norðurmúlasýslu á 
móti þessari menntunarstofnun. Ef gagn- 
fræðakennslan er til mikils gagns fyrir 
land og Iýð, þá getur það víst ekki verið 
til tjóns fyiir þjóðina, þó meira sje kennt 
og meira lært. Hann sagði, að eigi væri 
ástæða til, að fjölga ölmusunum af því, að 
svo margir kæmu, að skólinn gæti eigi 
tekið á móti öllum, en stjórninni mætti 
standa á sama, ef nógir fengjust í embætt- 
in. En af hverju koma svo margir? Einmitt

af því, að almenningur lætur sjer svo annt 
um, að mennta sonu sína; stjórninni er 
ekkert annt um það, heldur almenningi; 
það er almenningur, sem beldur fram 
skólamenntuninni, og því er eigi ástæða 
til að tálma henni, heldur styrkja þessa 
menntunarslofnun á sama hátt og hinar. 
pað var eigi rje tt, sem þingmaðurinn 
sagði, að jeg hafi átt þátt í því, að vísa 
uýsveinum b u rtu ; jeg hef þvert á móti 
verið því mótfallinn; úr því að ætlazt er 
til, að allir fái kauplausa kennslu, þá er 
eigi ástæða til, að vísa piltum frá, þegar 
þeir eru svo hæfir, sem heimtað er. |>að 
var mikið fróðlegur reikniugur, sem 1. 
þingmaður Eyfirðinga kom með, en hann 
upplýsir eiginlega ekki mikið. Hví koma 
þessir kvennaskóla vinir ekki með þá uppá- 
stungu, að kvennmeun skuli ganga á alla 
hina sömu skóla og karlmenn og fá jafnan 
rjett til embætta? J>egar svo væri komið, 
þá ætti þessi samanburður þingmanns Ey- 
firðinga við, en fyr ekki. Vestfirðingar eru 
með öllu lausir við þessar fjárbænir, þeir 
vilja helzt berjast með sínum eigin efnum 
og mennta stúlkur sínar í því, sem þeira 
þykir við eiga, án þess að gjöra það á al- 
meDnings kostnað. Jeg veit ekki til, að 
ísaljarðar kaupstaður hafi beðið um nokk- 
urn styrk til menntunaistofnana sinna. 
Norðurland fær sannarlega sinn skerf og 
það miklu meira. ( A r n l j ú iu r  Ó ln f s so n : Nei). 
Jú, því að það fær langt yfir það, sem 
bæði Suðurland og Vesturland fær, og 
þess vegna álít jeg öldungis óþarft, að 
hækka fjeð til norðanskólanna upp úr því, 
sem nefndin stakk upp á. Samanburður
2. þingmanns Gullbringusýslu á læknaskól- 
anum og prestaskólanum var eigi hinn 
rjettasti. Læknaskólinn hefur 3 ölmusur, 
það er rjett, en prestaskólinn hefur 5. fað  
stendur á sama, þótt þær sjeu ekki allar 
úr landssjóði. Prestlingar hafa eins gagn 
af þeim fyrir því, og eigi ástæða til að 
fjölga ölmusunum úr landssjóði. Jeg álít 
prestaskólanum fullborgið með þann §ár- 
styrk, sem hann hefur, þangað til að meira
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fjölgar á bonum, og það sjest, að fleiri af 
þeim, sem útskrifast af latínuskólanum, 
taka að ganga á hann, en forðast eigi 
guðfræðina og vilja verða allt annað en 
prestar.

Porlákur Guðmundsson: Af því fram-
sögumaður minntist á 3 barnaskóla í Gull- 
bringusýslu, nfl. í Flensborg, Vatnsleysu- 
strandarhreppi og í Gerðum í Garði, þá vil 
jeg bæta við hinum fjórða, barnaskólanum á 
Seltjarnarnesi. (Framsögumaður: það er
rjett, honum gleymdi jeg). í stjórnartíð- 
indunum er skýrsla um þennan skóla, sem 
nú á sitt skólahús og er í öllu tilliti í góðu 
standi. Jeg ' vil og minnast lítið eitt á 
kvennaskóla, sem jeg álít mjög gagnlega og 
nauðsynlega, og er það nú orðið almennt 
viðurkennt, að þetta sje eitt af mestu vel- 
ferðarmálum landsins. J>eir, sem í þessu 
tilliti hafa brotið ísinn,og fyrstir orðiðtil að 
vekja máls á þessu, og koma slíkuin skólum 
á fót, eiga sannarlega miklar þakkir skilið, 
en allt um það, verð jeg þó að vera sam- 
dóma þingmanni Reykvíkinga, að kvenna- 
skólinn í Reykjavík er ekki einhlítur til þess 
að uppfylla þaifir alls Suðurlands í þessu 
efni. Hann er sjálfsagt góður fyrir stúlkur 
úr bænum sjálfum, og sömuleiðis fyrir þær 
stúlkur, sem er komið hingað til höfuðstað- 
arins, til þess að fá hina svo kölluðu «fínni 
heims m enntun»; en þetta er ekki nóg, það 
er þörf á kvennaskólum, sem hafa bújörð, 
og þar sem stúlkum er kennd bústjórn, 
kennt að breyta mjólk í mat og ull í fat, 
eins og menn segja, og þjóna sjer og öðr- 
um, og að þær læri allt það, sem að nauð- 
synlegu hreinlæti lýtur, en ekki tómt prjál, 
heldur líka verklegan dugnað. J>að er von- 
andi á sínum tíma, að þetta taki svo mikl- 
um ftamförum, að kvennaskóli verði í ann- 
ari hverri sýslu, og þá er auðsjeð, að lands- 
sjóðutinn getur ekki veitt hverjum skóla 
meir en 700 kr., eða máske ekki það, því 
það er góð regla, að taka ekki meir upp, en 
haldið verður út með. Eins og nú er, þá 
er kvennaskólinn í Reykjavík lakast haldinn, 
að fá ekki meir en 700 kr., þar sem skólinn

á Laugalandi fær eins mikið, og er þó ein- 
ungis fyrir eina sýslu, sem er með hinum 
efnuðustu sýslum. Kvennaskólinn í Skaga- 
firði verður og út undan,en það er ekki rjett, 
því að í þessu efni á að vera fullkomið 
jafnrjetti.

Nefndin hefur lagt til, að til brúabygg- 
ingar yfir J>jórsá og Ölfusá veitist 100,000 
kr. lá n ; með þessu hefur nefndin stigið 
stórt stig í þessu máli, og vona jeg að 
deildin sjái, að þetta er sanngjarnt og rjett, 
og að þær mótbárur hverfi, sem áður hafa
komið fiam, að þetta sje að eins fyrir einn
hluta landsins, því að það er aðgætandi, að 
þessi hluti á heimting á styrk, þar sem hann 
nýtur einskis góðs af gufuskipsferðum kring- 
um strendur landsins. ■ Og ef þetta fje ekki 
hrekkur, ber jeg það traust til þingsins, að 
það framvegis muni ekki láta hjer við lenda, 
heldur styrkja þetta þarfa og þjóðlega stór- 
virki til enda.

tíenedikt Sveinsson: Jeg vil einungis
út af orðum framsögumanns um breytingar- 
uppástungu mína við 17. gr. geta. þess, að
jeg er fús til við 3. umræðu að koma með
allar þær upplýsingar, sem nauðsynlegar eru, 
og þingmenn ekki geta fengið af skýrslu 
þeirri, sem lögð verður á lestrarsalinn, eins 
og forseti skýrði ftá. Að öðru leyti hjelt 
jeg, að framsögumann mundi ekki vanta 
upplýsing um, að hin fyrirhugaða brú yfir 
Skjálfandafljót væri í þjóðbraut, því jegvona 
að allir þingmenn, sem farið hafa um f in g - 
eyjarsýslu, viti, að hjer ræðir ekki einungis 
um þjóðbraut, heldur þann eina póstveg, sem 
spursmál getur verið um, ogstyðst því þessi 
uppástunga mín við tillögufjárlaganefndarinn- 
ar sjálfrar 9. gr. C. tölul. 5. Framsögumaður 
mæltist til, aðjegtæki aptur uppástunguna; 
ef það er meining hans, að jeg breyti formi 
hennar, þá er jeg ekki ófús til þess, en ef 
hann meinur, að jeg taki hana aptur að efn- 
inu til, þá er jeg ófáanlegur til þess. Jeg 
ímyuda mjer, að deildin og allra sízt fram- 
sögumaður ætlist ekki tii þess, að jeg taki 
uppástunguna aptur í þessum skilningi, 
heldur vona jeg, að, eins og deildin í hitt
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eð fyrra gaf landshöfðingja heimild til að 
Mna Qe til brúar þessarar á Qárhagstímabil- 
inu, sem nú er liðið, eins vona jeg að hin 
heiðraða deild hugsi sig ekki um, að sam- 
þyklya þessa uppástungu. Jeg vil að end- 
ingu geta þess, að þeir þingmenn úr Aust- 
firðinga- og Sunnlendingafjórðungum, sem 
ætlast til, að Norðlendingar gefi atkvæði með
100,000 kr. láni til brúa yfir |>jdrsá og 
Ölfusá, þeir mega þó ekki heirata, að Norð- 
lendar geti verið ánægðir með að verða 
synjað um 14,000 kr. lán til brúargjörðar á 
Skjálfandafljóti. Jeg skal svo ekki orðlengja 
uut þetta, en lýsi því yfir, að jeg treysti 
því, að deildin samþykki breytingaruppá- 
stunguna, og skal jeg þá vera fús til að 
breyfca formi hennar til 3. umræðu.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg játa, að fram-
sagan í þessu máli er svo ágæt, að ekki er 
miklu við hana að bæta. Jeg vil einungis 
benda á eitt atriði, sein framsögumaður var 
fremur mótmæltur, það er viðbótin til kvenna- 
skólanna í Eeykjavík og á Laugalandi. Jeg í- 
myndamjer, aðþarsem framsögumaður ræður 
fráþessari viðbót, sje það meir af truleik við 
meiri hluta nefndarinar að fylgja fram henn- 
ar skoðun, og af umhyggju fyrir hag lands- 
sjóðsins, heldur en að það sje af því, að 
hann sje ekki fús til að styðja að menntun 
kvenna. Hann hefur sjálfur sýnt mjer brjef 
fiá merkum útlendum manni, er segir að 
það sje sómi fyriríslendinga, hve mikinn á- 
huga þeir sýna í að koma upp kvennaskól- 
um; það má og líta á þetta mál, þó mikið 
sje búið að tala um það, frá nokkuð annari 
hlið. J>að er ekki enn komið eins inn í 
hugsunarhátt þjóðarinnar, að hafa kvenn- 
fólkið í hávegum, eins og hjá öðrum þjóð- 
um. Árskaup kvennfólksins er helmingi 
minna en karlmannsins, og daglaun þeirra 
einnig lægri, og það þó við þá vinnu sje, 
sem kvennmaðurinn vinnur jafnmikið sem 
karlmaðurinn, og svo er í flestum greinum, 
að konan hefur eigi jafnrjetti við karlmann- 
iun. |>essa skoðun þjóðarinnar á kvennfólk- 
inu þarf að hefja, en til þess tel jeg viss- 
asta meðalið, að auka menntun kvenna, og

þar með virðing þeirra. Hvað snertir 
breytingaruppástunguna við 13. gr. B. II a, 
þá er jeg fús.til að ganga inn á það, að 
veita 600 kr. til kennslu yfirsetukvenna. 
Mjer er það kunnugt, að hinn háaldraði öld- 
ungur landlæknirinn er ekki lengur fær um 
að hafa þetta starf á hendi. Jeg játa að 
sönnu, að vilji maður fylgja ströngum rjetti, 
þá ætti hann sjálfur að borga kennsluna af 
launum sínum, um leið og annar læknir 
tekur hana að sjer, en þegar litið ertilþess, 
hvað æruverðugur öldungur á í hlut, þá verð 
jeg að álíta, að fiillegra sje af deildinni að 
klípa ekki af launum hans, þar sem bann 
er kominn á þann aldur, að ekki er að bú- 
ast við, að hann muni lengi njóta fullra 
launa, heldur að hann eptir sitt starfsama 
líf fari að hvíla sig, og lifi af eptirlaunum 
sínum. Jeg vil því losa hann við þessi störf, 
en jafnframt gefa atkvæði mitt fyrir því, að 
þingið sýni það veglyndi, að láta hann balda 
laununum óskertum. Sömuleiðis vil jeg fall- 
ast á breytingaratkvæði þingmanns Reyk- 
víkinga um söngkennarann. Hvað snertir 
breytingaratkvæði þingmanns Skaptfellinga 
við 14. gr. um laun til tveggja skálda, þá 
get jeg ekki gefið því atkvæði mitt í því 
formi, sem það liggur fyrir, jafnvel þó jeg 
sje því samþykkur að efninu til. Dm 2000 
kr. til að læra slípa gimsteina, talajeg ekki, 
jeg vona að það breytingaratkvæði sje sjálf- 
dautt. Hvað við víkur 14,000króna láninu 
til að byggja brú yfir Skjálfandafljót, þá vil 
jeg vera því atriði hlynntur, og er því máli 
nokkuð kunnugur; brúíirstæðið er allgott og 
er rjett við þjóðbraufina, póstvegurinn ligg- 
ur þar rjett hjá. Eigi að síður vil jegsam t 
styðja tillögu framsögumanns, að uppástungu- 
maður taki uppástungu sína aptur í þetta 
sinn, og komi með hana aptur betur undir- 
búna til 3. umræðu, því að jeg er hræddur 
um, að deildin sje svo ókunnug þessu máli, 
að hún felli það. Hjer vanta allar upplýs- 
ingar, og enn fremur vantar að ákveða, 
hvernig lánið á að endurborgast, ásamt ýmsu 
fleiru, sem nauðsynlegt er að undirbúa áður 
en lánið er sanjþykkt. Viðvíkjandi launa-
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viðbót biskups og forstöðumanns prestaskól- 
ans, þá er jeg samdóma framsögumanni, að 
engin lagaskylda sje til að samþykkja liana, 
og það sje þá af velvild til viðkomandi em- 
bættismanna, en ekki af skyldu, ef deildin 
samþykkir viðbótina.

P á ll  P á h s o n  p r e s t u r : J>að var tvennt,
sem kom mjer til að koma með breytingar- 
tillögu þá, er kölluð hefur verið gimsteinn- 
inn fiá Skaptafellssýslu, í fyrsta lagi það, að 
jeg sá, að nefndin hafði gjört ráð fyrir að 
styrkja Jónas Helgason að framkvæmdum 
hans sem oigankennara, með því að ætla 
honum laun þau, sem jeg játa að hann er 
mjög maklegur fyrir, og annað það, að jeg 
sá af bænartikráarálitinu frá fjárlaganefnd- 
inni, að hún leggur það til að heiðra skáld- 
ið Matthías Jokkumsson með fjárstyrk. Eins 
og það or fjarri mjer að leggja á móti því, 
að þessir alls góðs maklegu menn fái styrk, 
þá þykir mjer það óviðurkvæmilegt að sýna 
ekki samkvæmni í því, að sýna viðurkenn- 
ingarvott þeim manni, sem að minnsta kosti 
hcfur sýnt sig í þessu skyni ekki síður góðs 
og viðurkenningar maklegan frá þjóð sinni. 
Jeg leyfi mjer að taka það fram, að skóla- 
kennari Steingrímur Thorsteinsson, cins og 
kunnugt er, hefur fcngið sjerlega heiðurs- 
viðurkenning frá ljarlægri þjóð, sem er ein 
hin mesta menntaþjóð í heimi, og skyld- 
um vjer þá, er sjálfir, sem þjóð, höfum 
mestan sóma af slíkum snillingum, ekki vilja 
láta það í neinu ásannast, að vjer metum 
mikils vora góðu menn, og viðurkennum það 
með því einu, sem vjer liöfum föng á, að veita 
þeim fjárstyrk. fað  játa víst allir, að það 
væri æskilegt, að þessi höfundur gæti hald- 
ið áfram mcð að auðga íslenzkar bókmennt- 
ir bæði með frumkvæðum sínum og afbragðs 
fögrum þýðingum útlendra höfuðskálda. Með- 
al annars, sem liggur eptir þennan mann, 
vil jeg minnast á það, að allt megnið af 
kvæðunum í hinum 5 söngheptum, sem Jón- 
as Helgason hefur gefið út, og sem vonandi 
er að haldið verði áfram með, er eptir Stein- 
grím Thorsteinsson, og þessi kvæði hafa átt 
næsta mikinn þátt í, að hinum góða tilgangi

söngheptanna hefur orðið náð, því að þegar 
þjóðin sjer hin fögru kvæði hans, þá langar 
hana undir eins til að kunna að syngja þan. 
Jeg vona því, að deildin fallist því fremur á 
þessa tillögu mína, sem ekki er farið fram 
á mikla upphæð, og það get jeg ekki skilið, 
að þeir sem eru málinu hlynntir að efninu 
til, skuli ekki geta gefið því atkvæði sitt 
vegna formgalla, því það er auðsjeð, að það 
er gjört af kappi og þráa. þá kera jeg til 
þoss atriðis, sem eiginlega mun eiga skilið 
nafnið «gimsteinninn» í breytingaratkvæðinu. 
fingdeildinni er kunnugt., hvernig jeg er 
orðinn fiutningsmaður bænarskrárinnar um 
þennan styrk til að slípa gimsteina, en jeg er 
hræddur um, að sumir í nefudinni hafi að 
eins lesið tölustafina, sem eru nokkuð stórir, 
en svo ekki viljað lesa ástæðurnar fyrir þess- 
ari beiðni. Hjer á landi eru margir stein- 
ar aðrir en hleðslugrjót, og margir þeirra 
sem cru dýrmætir, og úr því framsögumað- 
ur sjálfur á hraðferð, já hraðreið yfir sand- 
inn, yfir Sprengisand fann eðal-opal, sem 
var þó þess virði, að hann hlaut að koma 
lionum í önnur lönd en Danmörk, til að 
fægja hann, þá sýnir það, að hjer kunna að 
finnast, ef leitað væri, margir þeir steinar, 
sem eru gulli dýrmætari, en nú sem stend- 
ur þokkir enginn það til hlítar, og enginn 
kann með slika steina að fara. J>að er 
minnkun fyrir landið, að slíkt skuli liggja 
alveg ónotað og fótum troðið, mannsaldur 
eptir mannsaldur, þar sem vjer þó höfum 
marga unga og efnilega menn, sem gætu gjört 
þessa steina að peningum. Og þetta liggur 
hjá oss ónotað, eins og til einskis væri nýtt. 
Til að glöggva sig á þessu, leyfi jeg mjer 
að benda hinni heiðruðu deild á prófessors 
Ebels physikalische Beschreibung von Island. 
Mönnum kann að þykja það gífurlegt að 
stinga upp á svona hárri upph&ð, en það er 
aðgætandi, eins og framsögumaður sagði, að 
ekki verður þessi list lærð í Danmörku, enda 
er það eigi von, því Danmörk er ekki neitt 
gimsteinaland, þó það sje akuryrkju- og 
kornland, heldur í fjarlægari löndum, og því 
hærri upphæð þarf, sem vegurinn er lengri.
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Að öðru leyti skal jeg leyfa mjer, að vísa 
til álits þess manns, er kunnugastur er þessu 
efni allra nianna hjer á landi, Dr. Hjalta- 
líns, er mælir sterklega með þessari beiðni. 
Að endingu vil jeg geta þess, að jeg hef, 
eins og forseti tók fram, beðið hann að liða 
sundur uppástunguna, og því vona jeg, að 
formið geti ekki verið henni til fyrirstöðu, 
nje falls.

Guðmundur úlafmon: Jeg vil minnast 
dálítið á kvennaskóla, og er jeg hlynntur 
þeim yfir höfuð, eins og aðrir þingmenn, en 
hvað kvennaskóla í Reykjavík snertir, þá 
álít jeg hann ekki heppilega settan; hann 
er sjálfsagt góður fyrir Reykjavík, en handa 
sveilastulkum er hann ekki hentugur. — 
Jeg er nefndinni þakklátur fyrir styrkinn til 
eflingar búnaði, og væri nú óskandi, að vjer 
hefðum bæði kunnáttu og vilja til þess að 
nota þennan styrk samkvæmt tilganginum. 
Aptur álít jeg, að nefndin hafi verið of 
spör á fje til menntunar hinum ungu, en 
það álít jeg sje fóturinn fyrir framförum
vorum eptirleiðis. Ungdómurinn er sú kyn- 
slóð, er byggja á landið á eptir oss, og hann 
og landið mun á síðan bera þess vott,
hvernig vjer höfum uppalið hann. fe tta  
atriði á því jafnan að vera eitt af hinum 
helztu áhugamálum bæði þings og þjóðar. 
Jeg er viss um, að fieiri bjeruð munu
hvetjast til að koma upp barnaskólum, ef 
þau sjá, að þingið vill styrkja til þess.
í>annig hefur í mínu kjördæmi einn rausn- 
arbóndi af eigin efnum kostað barnaskóla, 
bóndinn I>órður á Leirá. Jeg vil því reyna 
að koma mjer saman við nefndina um, að 
auka fjárstyrkinu tii barnaskóla; þótt 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu hafi stungið upp 
á að hækka hann nokkuð, þá liefur hann 
þó farið heldur til skammt.

Friðrik Stefánsson: Jeg skal ekki t.ala
margt í þetta skipti, en vil að sumu leyti 
Ijúka lofsorði á nefndina fyrir gjörðir henn- 
ar. í>ó get jeg ekki verið henni samþykkur 
um styrkinn til kennarans í organslætti og 
organsleikara við dómkirkjuna í Reykjavík, 
því mjer þykir launin langt of hátt ákveð-

in, og þau ættu ekki að koma fram á Qár- 
lögunum sem sjerstök fjárveiting. |>að er 
ekki líklegt, að aðsóknin verði mikil úr 
þessu til að læra organslátt, því margir eru 
nú búnir að læra hann víðsvegar um land, 
oger því mikið líkara, að þeir sem hjer eptir 
vilja læra, fari til þess eða þeirra, sem þeim 
eru næstir, og ætti því að mínu áliti ekki 
að leggja 2000 kr. til þessarar kennslu úr 
landssjóði, en það sje jeg gjörla, að Reykja- 
vík og næslu sveitir hafa mest not af 
kennslu manns þess, sem hjer ræðir um, 
en ætti hann að fá þóknun úr landssjóði 
fyiir þetta starf, þá ætti hann að fá hana 
af fje þvf, er veitt er til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja. — Önnur útgjöld, er 
mjer virðast of hátt ákveðin, er styrkurinn 
til bókmenntafjelagsins, 2000 kr.; mjer finnst 
1000 kr. vera fullkomlega nóg, sem er 
sama upphæð og veitt hefur verið að und- 
anförnu. Að endingu vil jeg geta þess, að 
jegskil ekki íþví, að hin heiðraða Qárlaganefnd 
skyldi ekki veita kvennaskólanum í Skaga- 
firði nema 400 kr., þar sem hún veitir 
kvennaskólanum í Reykjavík 1000 kr. og 
skólanum á Laugalandi annað þúsundið, og 
mun jeg því við 3. umræðu koma með 
breytingartillögu um að hækka styikinn til 
kvennaskólans í Skagafirði, svo kennslan 
geti orðið í líku ásigkomulagi, sem í hinum 
kvennaskólum landsins.

Framsögumaður: J>að hafa koroið
fram ýmsar athugasemdir við nefndarálitið; 
athugasemdum landshöfðingja mun jeg geyma 
mjer að svara, af því hann er ekki viðstadd- 
ur, og að eins snerta þær, sem aðrir þing- 
menn hafa verið honum samdóma í. 2. 
þingmaður Gullbringusýslu var honum sam- 
dóma um, að styrkurinn til visindalegra og 
verklegra fyrirtækja væri of lágt ákveðinn. 
Um þetta geta verið mismunandi meiningar, 
og þó það ekki þurfi að vera regla fyrir oss, 
það sem gjört er í öðrum löndum, getur 
það þó verið fróðlegt til samanburðar, að 
íhuga það. Danir veita af 48 m.illíóna 
árlegum tekjum að eins 44,600 kr. til óá-
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kveðinna vísindalegra fyrirtækja, og eru þó 
þar með reiknaðar heiðursgjafir, fastur styrk- 
ur til- ýrnissa og styrkur um stundarsakir. 
Til óvissra útgjalda ætla þeir ckkert; þeir 
höfðu það fyrstu árin, eptir að þing þeirra 
fjekk fjárveitingarvald, en reynslan kenndi 
þeim, að þetta væri ekki heppilegt, og að 
hentugra sje að veita þess konar upphæðir 
til útgjalda, sem upp á kunna að kom'a, 
undir þeim gjaldliðum, sem þau eiga skylt 
við; því þá verða þau síður óákveðin. pað 
er að mínu áliti heppilegra, að veita vissa 
upphæð til vissra tilteldnna fyrirtækja. 
Landshöfðingjanum þótti upphæðin of lág, 
og get jeg vel skilið það, að umboðsstjórnin 
vilji hafa sem mest fje til umráða, en mig 
furðar á, að þjóðkjörinn þingmaður skuli 
vilja hafa þetta gjald hátt. Er ekki betra 
að veita fje til fastákveðinna fyrirtækja? 
Koma ekki flest verkleg fyrirtæki undir styrk 
til búnaðar? Og vísindaleg og bókleg fyr- 
irtæki, koma þau ekki flest til kasta bók- 
mennlafjelagsins? Reyndar heyrði jeg að 
einum þingmanni þótti þetta of mikið, og 
vildi að eins gefa 1000 kr. bókmenntafje- 
laginu, en þetta er hin sama upphæð, sem 
þetta fjdag hefur áður haft, það er að segja 
deildin í Kaupmannahöfn. fað  geta að vísu 
verið mismunandi skoöanir um, hveinig sú 
deild hefur notaðþennan styrk; það gctur 
vel verið, að sumt af því, sem hún hefur 
gefið út, hafi ekki svarað tilganginum, en 
það er aðgætandi, að þessi styrkur á nú að 
ganga til deildarinnar á íslandi, og að þessi 
deild hefur nú í hyggju aðgefaút sýslumanna- 
æfir og rit um búnað og ýmislegt,er snertir 
atvinnuvegi landsins, og verða "í það rit 
teknar ritgjörðir, sem ritnefnd, er kosin 
befur verið til þess, álítur til þess hæfar. 
f ó  mönnum ef til vill ekki líki, að mestum 
hluta þessa fjár sje varið erlendis af bók- 
menntafjelagsdcildinni í Kaupmaunahöfn, þá 
álít jeg betra að fela þess konar fje fjelagi, 
sem stofnað er í vísindalegum og bóklegum

tilgangi, en umboðsstjórninni, sem t. d. 
hefur veitt 1000 kr. styrk til að gefa út 
heimsmagnafræði, sem aldrei hefur komið 
út, stórfje til útgáfu leil'a fornra kristilegra 
fræða eða safns af katólskum homilium. Jeg 
veit ekki, hvort það eru slík rit, sem Skag- 
firðingar eða aðrir vilja verja fje til. Jeg 
skal ekki tclja fleiri dæmi, en einungis geta 
þess, að margar af upphæðunum, sem áður 
voru í 14.gr., eru nú komnar hjer og hvar 
í öðrum greinum, og eiu til samans allt 
cins háar, og hærri cn á síðasta þingi var 
veitt. ÍJÍngmaður Rcykvíkinga Iagði það til 
um tillagið til kveimaskóla, sem jeg verð að 
álíta hcntugt, að veita eina upphæð í einu 
máske hærri en 2000 kr. árlega til kvenna- 
skóla, og umboðsstjórnin svo útbýti því fje 
milli skólanna. Sumir hafa mælt með svo 
miklum ákafa fyrir hæria tillagi til kvenna- 
skóla, að jeg hef ekki djörfung til að mæla 
móti þeim; þeir vita líka sjálfir bczt, hvað 
landssjóðurinn er ríkur. 1. þingmaður Ey- 
firðinga fór mörgum fögrum orðum um, 
hvað lítið væri lijer á landi gjört fyrir al- 
þýöurnenntun, í samanburði við það, sem 
lagt er til nienntunar euibættismannaefna; 
en ef menn vildu draga þá ályktun út af 
því, að alþýða vor standi á baki alþýðu í 
öðrum löndum, þá væri það ekki rjett; þíng- 
maðurinn er sjálfur vottur um, með þeirri 
menntun, scm hann hefur, að þó ekki gangi 
maður í skóla, getur maður þó aflað sjer 
menntunar, ef ekki vantar lyst og löngun. 
Um skilninginn á launaviðbót biskups og 
forstöðumanns prestaskólans, er jcg alveg 
samdóma 1. þingmanni Norðurmúlasýsln, 
að enginn vafi sje á því, að þingið hafi 
leyfi til að stryka hana út; í þessari grein 
er ekki að tala um neinar gildar ákvarðan- 
ir, sem þingið er bundið við, og jeg er 
ekki eins kvíðinn eins og 2. þingmaður 
Gullbríngusýslu fyrir málskostnaðinum, því 
að okkur er víst báðum jafn ókunnugt um, 
hvernig dómstólarnir muni dæma það mál.
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f>ó þingœaðurinn hafi töluvert fengizt við 
málaferli, þá hefur víst stuodum fallið 
annar dómur, en hann bjóst við. Nokkrir 
þÍDgraenn og þar á meðal 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu hafa lýst yfir óánægju sinni 
með, að ölmusurnar til lærða skólans hafa 
verið færðar upp; en þingmaðurinn gat ekki 
um það, að ferðastyrknum á að sleppa, og 
áð sú athugasemd fylgir, að ölmusunum á 
að útbýta með tilliti til fjarlægðar skóla- 
pilta frá skólanum, svo þetta er í vil þeim 
hjeruðum, sem langt eru frá Reykjavík. 
J>ó jeg játi, að fá sjeu þau lönd í veröld- 
inni, þar sem eins mikið að tiltolu er lagt 
til lærðrar skólamenntunar, þá talar þó 
margt fyrir að fjölga ölmusunum, þegar 
aðsókniu er einlægt að aukast, og þeir, sem 
sækja að skólanum, mundu vera enn fieiri 
en nú, ef ekki stiptsyfirvöldin og aðrar 
maktir reyndu að stöðva aðsóknina. Að 
endingu vil jeg geta þess, að þessi uppá- 
stunga er byggð á tillögu skólastjóra sjálfs.
2. þingmaður Gullbringusýslu var óánægður 
með ölmusurnar til prestaskólans og bar 
prestaskólann saman við læknaskólann. 
pingmaðurinn hefði líka átt að bera saman 
húsaleigustyrkinn á þessum skólum, þá 
hefði það sýnt sig, að prestaskólinn hefur 
12 húsaleigu styrki en læknaskólinn að eins
3, eða prestaskólinn 9 fieiri, og þó hafa 
aldrei verið notaðir nema 8 í hæsta lagi, 
og er meiningarlaust ár eptir ár að veita 
það í fjárlögum, sem ekki er notað. Hvað 
setn utanþingsnefndin og aðrir hafa sagt 
um lenging skólatímans, þá hafa komið 
fram mótmæli gegn því sjerstaklega frá 
þeim, sem nota prestaskólann; hjer kem 
jeg fram sem svaramaður nefndarinnar, og 
ljet hún þá ósk í Ijósi, að kennslutíminn 
yrði ekki lengdur á íjáihagstímabilinu. 
Sami þingmaður svaraði mjer út af Flens- 
borgarskóla. Hvort sem hann er alþýðu- 
skóli eða barnaskóli, þá hefur hann sem 
barnaskóli fengið styrk úr Thorchilliisjóði og

sein alþýðuskóli tillag ur landssjóði. Ur 
Thorchilliisjóði hefur skólirin fengið 440 kr., 
það er að skilja sem styrk með börnum. 
(P ó r n r i n n  B ö ð v a rsso n :  Nci!) Jeg bið þing- 
manninn að varast að segja,. að jeg fari 
með ósannindi. Jeg læt mjer það ekki 
lynda. Hvað mig snertir, þá er þýðingar- 
laust í mínum augum, hvort skólinn er 
kallaður alþýðuskóli eða barnaskóli; af 
skýrslunum sjest, að bann er ekki fremur 
alþýðuskóli, en skólinn á Gerðum í Garði, 
Yatnsleysuströnd o. s. frv., að minnsta kosti 
verð jeg að óska þess, að engin nesjaskoðun 
komi fram í þessu, einkum þar sem skólinn 
er betur settur en margir aðrir að því leyti, 
að hann getur fengið styrk úr sjerstökum

1 sjóði. Hvað lánið til brúarbyggingar yfir 
Skjálfandafljót sneitir, þá mun 1. þingmað- 
ur Árnessýslu játa mjer, að náuðsynlegt er, 
að leggja fyrir deildina reglur um, hvernig 
lánið eigi að endurborgast, áður en hún 
getur samþykkt þetta. Nokkrir hafa minnzt 
á 12. gr. B. IV. (til kennara í sönglist og 
organslætti), og hafa sumir verið með, 
sumir móti. Jeg vil benda mönnum á, að 
upphæðin, sem nefndin stingur upp á, að 
veita þessum manni,er 740 kr., því að hann 
hefur nú 260 kr. sem organleikari, og þær 
eru innifaldar í þessum 1000 kr. Meining- 
arnar geta verið mismunandi um verðleika 
þessa manns, og hvort rjett sje að veita 
honum fje, en út af orðum þingmanns Hún- 
vetninga og þingmanns Skagfirðinga vil jeg 
geta þess, að ætlazt er til að kennslan í 
organslætti verði framvegis ókeypis, og 
borgist með þessari upphæð; aðsóknin að 
honum heí'ur síðast liðin ár verið mjög mikil, 
og hann hefur sökum þess orðið að yfirgefa 
arðsama atvinnu, og því er þetta tillag eðli- 
Jegt og ekki of hátt. Að endingu vil jeg 
biðja deildiua að athuga þau áhrif, sem 
allar fyrirhugaðar breytingar hafa á fjárlög- 
in; eptir frumvarpi nefndarinnar var áætlað,
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að afgangurinn yrði . . . .  95,31 lk r . 
Við lánin til brúnna og við 

bygging alþingishússins minnka 
vextir viðlagasjóðs- 
ins um . . . . 16,000kr. 

vitagjaldslækkunin . 5,000 —
stofnun lagaskóla . 10,000 — 
stofnun gagnfræðaskóla 10,000 — 
kaup á Helgustaðanám- 

um (vextir af 16000 
kr. í 2 ár) . . . 1,280 —

laun hjer um 200 hrepp-
s t jó ra ...................... 20,000 —

prestar og prestaekkjur 10,000 — 
kvennaskólar . . . 2,200 —
aJþýðu-og barnaskólar 1,000 —
til búnaðarskóla . . 10,000 —
til skáldsins Matthíasar 1,000 —
handa jarðyrkjumanni 1,000 —
til 2 skálda 800 kr.

hvorum . . . .  1,600 —
gimsteinafægingin . 2,000 —
lán til Skjálfandafljóts- 

brúar (vextir af 14000 
kr. í 2 ár) . . . 1 ,1 2 0 -  9 2 ,2 0 0 -

3,111 —
Og þar að auki vill landshöfðinginn færa 
niður sumar tekjuáætlanir nefndarinnar. 
Eptir þessum reikningi verður landssjóður-
inn 1. jan. 1882 uppi með 3111 kr. eða
þaðan af minna, og því geta þingmenn 
sjeð, hvað heimta má af landssjóðnum. Á- 
standið gæti að vísu batnað nokkuð, ef 
þingmenn hefðu viljað halda lestagjaldinu 
og hærra vitagjaldinn, að minnsta kosti 
fyrra árið; þá hefði mátt líta með rólegra 
sinni til ókomna tímans. En eins og nú 
stendur, er líklegast, að landssjóður standi 
uppi gjaldþrota 31. desbr. 1881. En — sá 
sem svona talar, er nú sjálfsagt aptur- 
haldsmaður, og skal jeg því hætta.

Páll Páhson pr'estur: Jeg vil að eins
benda framsögumanni á, að þar sem jeg í 
breytingartillögu minni gjörði ráð fyrir 8000

kr. til verklegra og vísindalegra fyrirtækja, 
leiddi það af sjálfu sjer, að í því var fólg- 
inn 400króna styrkurinn til skáldanna hvors 
um sig, og 2000 kr. til gimstcinaslípunar, 
sem alls verður 3600 kr.

Þórarinn Biiðvarsson: Enda þótt jeg
sje nú búinn að gleyma sumu því, er jeg 
vildi hafa tekið fram á síðasta fundi, vil jeg 
þó fara fáum orðum um nokkur atriði. pað 
er þá fyrst að tala um ölmusurnar til presta- 
skólans; þingmaður Reykvíkinga og þing- 
maður Dalamanna andæptu því helzt, að 
þeim yrði fjölgað. fingmaður Reykvíkinga 
áleit, að ölmusurnar væru nógu margar, með- 
an eigi fjölgaði meir tala prestlinga. En 
jeg hef opt heyrt hann segja, að bráðum 
myndu þeir Qölga til muna, og eptir þeirri 
skipun, sem hann vill hafa á prestaköllun- 
um, er það nauðsynlegt að þeir fljótt Ijölgi. 
Jeg held, að það sje sannarlega þörf á fleiri 
en 1 ölmusu, og þó að 3 sjeu lagðar ann- 
arsstaðar frá, þá er það fje alls eigi mikið 
í samanburði við læknaskólann, þegar þess 
er gætt, hve miklu fleiri menn þurfa aðlæra 
til að fylla prestsembættin en læknaembætt- 
in. f>ingmanni Reykvíkinga þótti það held- 
ur eigi góð aðferð, að lesa fyrir á presta- 
skólanum; jeg er því eigi með öllu mótfall- 
inn, að fyrirlestiar mættu minni vera, en í 
því er jeg honum og öðrum mótfallinn, að 
eigi sje þörf á að lengja skólatímann. Jeg 
held, að það sje sannarlega nauðsynlegt, að 
presturinn sje vel menntaður eptir því sem 
tíðarandinn er nú. fingmanni Dalamanna 
þótti byrðin of þung í samanburði við tekj- 
ur presta, víst ekki tekjur þeirra brauða, sem 
hann ætlar sjálfur að rýra. Jeg játa, að 
mjer þykja tölurnar til verklegra ogvísinda- 
legra fyrirtækja fremur lágar, af því að verkn- 
aður er hjer í barndómi, en það, sem vís- 
indin snertir, þá verður reyndar eigi borið 
á móti, að fje landsins hefur eigi ávallt 
verið rjett brúkað til eflingar þeirra, svo 
sem til útgáfu fornfræðaleifanna og heims-
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magnafræðinnar, en sjerstök atvik eru eigi 
nóg til þess, að setja upphæðina fjarska lágt. 
f>að er snertir upphæðina til óvissra út- 
gjalda, þá minnti hinn háttvirti framsögu- 
maður mig á, aðjeg hefði sjálfur á tt ímáli, 
og skal jeg játa það, að jeg hef höfðað eitt 
mál, ekki fyrir sjálfan mig, heldur kirkju þá, 
sem jeg á að sjá um, og þó málið hali enn 
ekki unnizt fyrir hæstarjetti, þá get jeg 
huggað bæði framsögumann og mig meðþví, 
að það er enn ekki á endakljáð, ogvonum, 
að það vinnist að meiru eða minna leyti. 
Yænti jeg að honum þyki því fremur ástæða 
til að veita lán það, sem jeg hef beðið um 
handa sömu kirkju, sem jeg hef þegar kost- 
að allmiklu til máls þessa, og því verður yíst 
haldið áfram. Um viðaukatillögu 1. þing- 
manns Norðurmúlasýslu, þá að 500 kr. verði 
veittar alþýðuskóla, sem meintur er í Flens- 
borg, skal jeg fátt tala ; jeg skal að eins 
geta þess, að þar sem sagt er, að skólanum 
í Flensborg haíi verið veittar 440 kr. af 
Thorchilliisjóðnum, þá er það misskilningur; 
hann fjekk í eiginlegum skilningi ekki þess- 
ar krónur beinlínis, heldur var þeim skipt 
á milli einstakra barna, og miklu af þeim 
en ekki öllu var úthlutað sem styrk til 
að ganga á barnaskóla. Jeg er því eigi 
samdóma, að minni ástæða sje til að veita 
skólum hjer við sjávarsíðuna styrk en öðr- 
um; kemur það ekki af nokkru meðhaldi 
með Gullbringusýslu, heldur af nákvæmri 
þekkingu, þekkingu á því, hve örðugt er fyrir 
prestinn, að uppfræða æskulýðinn. Að mínu 
áliti er eins mikil ástæða til þess, að þeir 
hafi fullt eins mikinn styrk, og þó þeir fái 
það, eru þeir ekkert betur staddir en aðrir 
skólar. Fólksfjöldi er hjer mestur, og það 
er munur á að fá t. d. 200 kr, þar sem eru 
100 börn, eða þar sem eru 400 börn. Jeg 
skal alls eigi gjöra kappsmál úr þessu, því 
að sá maður, er bænarskrána sendi, leggur 
það á þingsins vald, í þeirri von, að þó 
henni verði ekki sinnt nú, þá komi þó seinna

þeir tímar, og sú kynslóð, er sinnir slíku. 
pað er snertir lánið til kirkjunnar, þá eru nú 
veggirnir langt komnir, eru þeir allir úrgrjóti 
upp úr túninu; er að mínum skilningi eigi 
ástæða til að mótmæla láni þessu, nema 
fyrir þá, sem heldur vilja að fje landssjóðs- 
ins sje á leigu utan lands en innan.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Ef það hefur verið
íneining 1. þingmanns Skaptfellinga, að færa 
upp upphæðina til verklegra og vísindalegra 
fyrirtækja um sömu upphæð, sem nemur 
skáldalaunum og gimsteinaslípunarfjenu, þá 
þarf eigi seinni breytinguna. Jeg fyrir mitt 
leyti er á móti því, að skáldin fái þessi 
laun, hjer situr einn þingmaður á bekkjun- 
um, sem hefur bænarskrá til flutnings frá 
þriðja skáldinu, sem er efalaust eins snjallt 
og hin, og það væri eigi rjett að gjöra þann 
mannainun, að setja það skáld hjá, ef hia 
fá nokkuð. En jeg er á móti því, að nokk- 
ur þessara manna fái laun úr landssjóði, 
vegna þess, að landssjóðurinn er ekki fær 
um að launa öllum landsins mörgu skáldum. 
pað er snertir gimsteinaslípunina, þá vildi 
jeg óska, að þingmaðurinn tæki það breyt- 
ingaratkvæði aptur, og ef hann hugsar vel 
um ástand vort, mun hann sjá, að margt 
annað er ógjört hjá oss, sem er miklu 
nauðsynlegra; jeg get ekki annað skilið, en 
að hann hafi komið með þessa tillögu að 
gamni sínu, og honum mun reynast svo, að 
þingið tekur þetta sem gaman. 2. þing- 
maður Gullbringusýslu heldur því fram, að 
fjölga ölmusum prestaskólans; honum er 
vorkun, því að hann er prestur, en á hinn 
bóginn er hin fjárhagslega skoðun; þinginu 
mun varla slitið svo, að prestastjettin fái 
eigi meira tillag úr landssjóði en hingað til. 
Jeg vil biðja þingmenn að hafa það hugfast 
til 3. umræðu, að landssjóðurinn er ekki 
hræ, sem ernir safnast að, vjer erum hjer 
ekki á bvalfjöru, þar sem hver vill skera 
sem feitastan bita, vjer erum hjer á þing- 
inu til að spara fyrir landið, spara í hófi
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og neita eigi um styrk til þarflegra fyrir- 
tækja. J>að er líklegt, að nefndin, sem 
kosin var til að íhuga fjárhag landsins, 
hafi verið skipuð þeim mönnum, sem þing- 
menn báru mest traust til í því efni, enda 
hafa margir látið í ljdsi ánægju sína yfir 
gjörðum hennar, en því undarlegra er það, 
að ekki ein einasta af sparsemdaruppástung- 
um hennar fær að standa, heldur koma 
þingmenn sem fijúgandi fuglar úr öllum 
áttum með breytingartillögur í fjárbæna- 
skyni í nefjunum. Jeg gjörði á seinasta 
fundi áætlun um fjárhaginn, ef öllum fjár- 
bænum, sem nú eru komnar, væri gegnt, 
en sú áætlun er svo ýkjulaus, að ef öll þau 
frumvörp, sem nú liggja fyrir, verða sam- 
þykkt, þá á landssjóðurinn ekki einn eyri
1. janúar 1882. Stjórnin verður þá að fella 
frumvörp vor einungis til að geta staðfest 
fjárlögin og til að hafa nokkuð til launa 
embættismanna sinna. |>etta er nauðsyn- 
leg afleiðing af f]árveitingum vorum. 2. 
þingmaður Gullbringusýslu talaði um breyt- 
ingartillögu 1. þingmanns Norðurmúlasýslu, 
jeg greiði atkvæði með henni, en þar fyrir 
ekki sjerstaklega fyrir alþýðuskóla í Flens- 
borg. Jeg kann að meta veglyndi gefanda 
þessa skóla, jeg veit hver áhrif hann hefur 
á barnauppfræðinguna; stofnandanum er 
vorkun þótt hann vilji hlynna sem mest að 
skólanum og efla með því uppfræðingu 
barna í prestakalli sínu, sem er mjög fjöl- 
mennt. En eins vil jeg geta, er hann verð- 
ur að játa, að því fleiri börn, sem koma í 
skólann, því hærri er styrkurinn úr þeim
sjóði, sem sjerstaklega hlynnir að barnaupp- 
fræðingu í Kjalarnessþingi (Thorchilliisjóði), 
samkvæmt ráðgjafabrjefi frá 6. júlí 1876.
I því stendur: »að veita megi þeim börn-
um, sem eiga foreldra, sem reyndar sjeu 
færir um að veita þeim kristilegt uppeldi, 
en geta eigi kostað kennslu þeirra, styrk
úr sjóðnum til skólaveru fyrir þau eptir
reglum, sem ráðgjafinn fyrir ísland á að

J setja«, en hverjar eru þær reglur? I>ær, að 
styrkurinn sje jafn til hvers barns eða 
samkvæmt brjefi frá 27. des. 186t> 20 kr. 
hverju barni; eptir því sem börnin eru fieiri, 
eptir því fást fleiri 20 kr., verður þingmað- 
urinn því að játa, að það er meiri styrkur 
en skólar úr öðrum hjeruðum landsins geta 
fengið. Hvað sjóðinn sjálfan snertir, þá er 
hann vel efnaður, hann er milli 80000 og 
90000 kr., getur hann því komið að miklu 
liði, þótt skólarnir sjeu reyndar orðnir 5, 
sem eiga heimting til styrks af honum. 
Með lánið til kirkjubyggingarinnar er þing- 
manninum líka vorkun; hann vill, að kirkj- 
an sje vegleg, en af því að hann hefur nú 
fengið talsvert lán, og látið vel yfir að eiga 
skipti við landsliöfðingja, þá legg jeg það til, 
að hann haldi sjer enn til hans með með- 
mælum þingsins, mun landshöfðingi láta 
hann njóta allrar sanngirni.

A r n l j ó l u r  Ó t a f s s o n : Jeg þarf eigi að
mæla mcð breytingarlillögu minni. J>að 
hefur verið gjört af framsögumanni; jeg vil 
að eins skýra merking þá, er jeg lagði í 
hana. J>essi upphæð, 500 kr., ætlast jeg 
eiginlega til að komi alþýðuskóla þeim að 
gagni, er stofnaður er í Flensborg, en þó eigi 
svo, að umboðsstjórnin sje alveg bundin við 
að láta hann hafa alla upphæðina, heldur 
hitt, að aðrir alþýðuskólar, ef til eru eða 
verða á fjárhagstímabilinu, skyldu sitja í 
fyrirrúmi fyrir barnaskólunum, til að njóta 
góðs af fje þessu. J>ennan tilgang breyting- 
artillögu minnar byggði jeg á því, að barna- 
skólar hjcr hafa svo mikinn styrk úr Thor- 
cbilliisjóðnum, en alþýðuskólar hafa engan 
styrk af honum. |>essar 500 kr. eiga því 
bæði að vera styrkur og hvöt fyrir menn, 
til að koma á fót alþýðuskólum. Jeg hafði 
að vísu sjerstaklega fyrir augum þann skóla, 
sem nefndur er alþýðuskóli, án þess að 
hugsa mjer að binda hendur umboðsstjórn- 
arinnar.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls,
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var um ræ ðu nn i lok ið , o g  voru síðan  greid d

atkvæði um þennan kafla á þessa leið:
(I 9 4 - 9 7 ;  1 8 8 -1 9 1 ; 248; 251; 252)

1. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. A. a. sam- 
þykkt með 12 atkvæðum gegn 4.

2. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. a. þar 
■ með fallin.

3. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. b. 1. 
felldur með 14 atkvæðum gegn 4.

4. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. A. b. 1.
samþykktur með 17 atkvæðum.

5. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. b. 2. 
samþykktur með 18 atkvæðum.

6. Breytingaratkvæði fórarins Böðvarsson- 
ar (I 252) við stjórnarfrumvarpsins 13. 
gr. A. b. 3. fellt með 14 atkvæðum 
gegn 7.

7. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. b. 3.
samþykktur með 14 atkvæðum.

8. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. b. 4.
samþykktur með 18 atkvæðum.

9. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. b. 5.
samþykktur með 12 atkvæðum.

10. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. A. b. G.
samþykktur með 20 atkvæðum.

11. Samlagningin í 13. gr. A. með áorðn- 
breytingum samþykkt með 16 atkvæð- 
um.

12. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. I. a.
samþykktur með 13 atkvæðum.

13. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. I. a.
þar með fallinn.

14. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. I. b. 1. 
samþykktur með 19 atkvæðum.

15. StjórD arfru m varp sins 13. gr. B. I. b. 1. 
þar m eð  fa llin n .

16. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. I. b.2. 
samþykktur með 17 atkvæðum.

17. Stjórnaifrnmvarpsins 13. gr. B. I. b. 2. 
þar með fallinn.

18. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. I. b. 3. 
samþykktur með 20 atkvæðum.

19. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. I. b. 4. 
samþykktur með 20 atkvæðum.

20. Nefndarfrumvafpsins 12. gr. B. I. b. 5. 
samþykktur með 20 atkvæðum.

21. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. I. b. 5. 
þar með fallinn.

22. Stjómarfrumvarpsins 13. gr. B. I. b. 6. 
samþykktur með 18 atkvæðum.

23. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. I. b. 7. 
samþykktur með 17 atkvæðum.

24. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. I. b. 7. 
þar með fallinn.

25. Breytingaratkvæði Gríms Thomsens o. 
fl. (I 248, 3.) við stjórnarfrumvarpsins
13. gr. B. II. a. samþykkt með 11 at- 
kvæðum gegn 10, að við höfðu nafna- 
kalli sakir óglöggrar atkvæðagreiðslu, 
og sögðu:

«J á :»
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljólur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórður fórðarson, 
forsteinn Jónsson.

«Nei:»
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
J>órarinn Böðvarsson,
J>or)ákur Guðmundsson.

26. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B, II. a. 
þar með fallinn.

27. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. II. b. 1. 
samþykktur með 20 atkvæðum.
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28. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. II. b. 2. 47. 
samþykktur í einu hljóði.

29. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. II. b. 2. 4S. 
þar með fallinn.

30. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. II. b. 3. 
samþykktur með 20 atkvæðum.

31. Stjórnarfrumvarpsins 13.gr. B. II. b.4. 
samþykktur í einu hljóði.

32. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. II. b. 5. 
samþykktur með 19 atkvæðum.

33. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. II. b. 6. 
samþykktur með 18 atkvæðum.

34. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. a. 
samþykktur í einu hljóði.

35. Breytingaratkvæði H. Kr. Friðrikssonar 
(I 248, 4) við stjórnarfrumvarpsins 13. 
gr. B. III. b. fyrsti málsliður «handa 
söngkennaranum» samþykkt með 14 
atkvæðum.

36. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. III. b., 
sami málsliður, og

37. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. b., 
sami málsliður 
þar með fallnir.

38. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. b., 
annar málsliður «handa fimleikakenn- 
aranum» samþykktur með 17 atkv.

39. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. b.,
þriðji málsliður: «handa dyraverði-i
samþykktur með 20 atkvæðum.

40. Stjórnarfrumvarpsins 13.gr. B .III. c. 1. 
samþykktur með 20 atkvæðum.

41. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. III. c. 2. 
samþykktur með 19 atkvæðum.

2. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
2. þar með fallinn.

43. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. III. c.
3. samþykktur með 19 atkvæðum.

44. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
3. þar með fallinn.

45. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
4. samþykktur í einu hljóði.

46. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. B. III. c.
5. samþykktur með 15 atkvæðum.

Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c. 5. 
þar með fallinn.
Nefndin: «Veitingin fari að öðrum á- 
stæðum jöfnum eptir fjarlægð sveinsins 
frá aðsetri skólans» samþykkt í einu 
hljóði.

49. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
6. samþykktur mcð 17 atkvæðum.

50. Nefndarfrnmvarpsins 12. gr. B. III. c.
7. samþykktur með 20 atkvæðum.

51. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
7. þar með fallinn.

52. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
8. samþykktur með 15 atkvæðum.

53. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. B. III. c.
9. felldur með 16 atkvæðum.

54. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. IV. sam- 
þykkt með 15 atkvæðum.

55. Samlagningin í 13. gr. B. með áorðn- 
um breytingum samþykkt með 19 atkv.

56. Stjórnaifrumvarpsins 13. gr. C. 1. sam- 
þykktur í einu hljóði.

57. Ncfndarfrumvarpsins 12. gr. C. 2. sam- 
þykktur með 20 atkvæðum.

58. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. C. 2. þar 
með fallinn.

59. Breytingavatkvæði Eggerts Gunnarssonar 
o. íl. (I 251) við stjórnarfrumvarpsins 
13. gr. C. 3. samþykkt með 14 atkv.

60. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. C. 3. og
61. Stjórnarfrumvarpsiris 12. gr. C. 3.

þar með fallnir.
62. Breytingaratkvæði Eggerts Gunnarssonar 

o. fl. (I 251) við stjórnarfrumvarpsins 
13. gr. C. 4. samþykkt með 14 atkvæð- 
um.

63. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. C. 4. og
64. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. C. 4.

þar með fallnir.
65. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. C. 5. sam- 

þykktur með 19 atkvæðum.
66. Viðaukaatkvæði Páls Pálssonar bónda 

(I 248,2) við þennan lið samþykkt með 
11 atkvæðum gegn 3.
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67. Athugasemd nefndarinnar aptan við
nefndarfrumvarpsins 12. gr. C. 3—5:
«Með því skilyrði að hlutaðeigandi amts- 
ráð, sýslunefndir og bæjarstjórnir veiti 
fyrir sitt leyti að minnsta kosti 200 kr. 
á ári» samþykkt í einu hljóði.

68. Breytingaratkvæði Arnljóts Ólafssonar
(I 248) við stjórnarfrumvarpsins 13. gr. 
C. 6. samþykkt með 20 atkvæðum.

69. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. C. 6. og
70. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. C. 6.

þar með fallnir.
71. Nefndarfrumvarpsins 12.gr. C. 7. sam- 

þykktur með 15 atkvæðum.
72. Ncfndarfrumvarpsins 12. gr. C. 8. sam- 

þykktur í einu hljóði.
73. Stjórnarfrumvarpsins 13. gr. C. 5. þar

með fallinn.
74. Nefndarfrumvarpsins 12. gr. C. 9. sam- 

þykktur með 19 atkvæðum.
75. Samlagningin í 13. gr. C. með áorðn- 

um breytingum samþykkt með 20 a t- 
kvæðum.

76. Nefndarfrumvarpsins 13. gr. samþykkt 
með 18 atkvæðum.

77. Stjórnarfrumvarpsins 14. gr. þar með 
fallin.
Breytingaratkvæði Páls prests Pálssonar 
(I 248,5) við stjórnarfrumvarpsins 15. 
gr., er hann hafði óskað þannig sundur- 
liðað í 4 liði:

78. «Styrkur til skáldsins Mattíasar Jokk- 
umssonar 400 kr. á ári» felldur með 
12 atkvæðum gegn 4.

79. «Styrkur til skáldsins Steingríms Thor- 
steinsonar 400 kr. á ári •> felldur með
11 atkvæðum gegn 4.

80. "Styrkur til Páls gullsmiðs J>orkelsson- 
ar til að ferðast til útlanda að læra að 
slípa gimsteina 2000 kr.» felldur með 
16 atkvæðum gegn 2.

81. Fyrir «4000 kr.» komi «8000 kr.» fellt 
með 12 atkvæðum gegn 5.

82. Stjórnarfrumvarpsins 15. gr. felld með 
14 atkvæðum gegn 4.

83. Nefndarfrumvarpsins 14. gr. samþykkt 
með 16 atkvæðum.

84. Nefndarfrumvarpsins 15. gr. samþykkt 
með 20 atkvæðum.

85. Stjórnarfrumvarpsins 16. gr. felld í einu 
hljóði.

86. Nefndarfrumvarpsins 16. gr. með áorðn- 
um breytingum samþykkt með 20 at- 
kvæðum.

87. Stjórnarfrumvarpsins 17. gr. þar með 
fallin.

88. Nefndarfrumvarpsins 17. gr. með áorðn- 
um og óorðnum breytingum eptir úr- 
slitum ýmissa mála á þessu þingi, sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

89. Viðauki nefndarinnar við 17. gr. í frum- 
varpi hennar fyrri málsgrein, samþykkt 
með 20 atkvæðum.

90. Viðaukauppástunga Benedikts Sveins- 
sonar (I 248,6) við þessa málsgrein 
samþykkt með 17 atkvæðum.

91. Viðaukauppástunga fórarins Böðvars- 
sonar (I 248,7) við sömu málsgrein 
samþykkt með 15 atkvæðum.

92. Síðari málsgrein í viðauka nefndarinnar 
samþykkt í einu hljóði.

93. Að málið gangi til 3. umræðu sam- 
þykkt í einu hljóði. (Sjá I 281—287).

þ r i ð j a  u m ræ ð a  í neðri deild á 34. 
og 35. fuudi, 8. og 9. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 281—287.

Breytingartillögur: I  257. 296—298. 299.
Pátl Pálsson prestur: Jeg skal geta þess, 

að eptir bendingu forseta er breytingarat- 
kvæði m itt eigi svo formlegt, að jeg geti 
haldið því fram, og tek jeg það því aptur.

Fram sögum aður: Jeg skal stuttlega fara 
yfir breytingartillögur þær, sem komið hafa 
við frumvarpið síðan við 2. umræðu. í  fyrsta



lagi er broytingartillaga frá (A—f>) við 2. gr. 
tölul. 13., að í staðinn fyrir 11,000 kr. tekj- 
ur af ptístferðum komi 10,000 kr. hvort ár- 
ið ; þetta er reyndar meira sett niður en í 
frumvarpi stjórnarinnar, en af því að til- 
svarandi bieyting er gjörð útgjaldamegiri, 
þar sem færð er niður upphæðin til þjónustu- 
frímerkja, þá er jeg ekki á móli þessari breyt- 
ingu. Næst hjer á eptir er breytingartil- 
laga frá nefndinni, að vextirnir af viðlaga- 
sjóðnum færist niður nm 4000 kr.; er það 
eðlileg afleiðing af því, ef þirtgi og stjórn 
þóknast að byggja aJþingisbús, því að þá 
rýrna leigurnar um 4000 kr. tíömuleiðis 
hefur nefndin leyft sjer þá breyting, að flytja 
vexti af styrktarsjóðnum út fyiir strykið, 
með því að þetta er heimilað af stjórninni 
og ekkert sýnist því til fyrirstöðu, að vext- 
irnir sjeu teknir inn í reikninginn, þar sem 
þeim er varið í landsins þarfir. pá erb iey t- 
ingartillaga frá landshöfðingja við 6. gr., 
þar sem hann bætir við hinum optræddu 
2000 kr. fyrir seinna árið. Mjer er hálíleitt 
að þurfa að segja landshöfðingjanum, að 
þessi breytingartillaga hans er óformleg. Ept- 
ir 25. gr. stjórnarskrárinnar á ekki annað 
fje að koma hjer til frádráttar en það, sem 
konungur og konungur einn ákveður. Ann- 
að mál væri það, að taka þessar 2000 kr. 
inn í 8. gr., þar mætti veita þær með fjár- 
veitingarvaldi þingsins, en á þennan hátt 
verða þær eigi veittar, nema þingið haíi kon- 
nngsúrskurð fyrir veitingunni. Enn fremur 
hefur nefndin breytt athugasemdinni við 3. 
gr. A. 1. eptir ósk landshöfðingja; mæltist 
hann til, að það væri þannig orðað, að rit- 
araembættið yrði eigi skipað föstum em- 
bættismanni, ef það losnaði; sá nefndin ekk- 
ert því til fyrirstöðu. f a r  á móti befur 
hnappur af þingmönnum, sem kallar sig (A
— í>) komið með þá athugasemd, að efam t- 
mannaembættin losnuðu, þá yrðu þau eigi 
skipuð föstum embættismönnum; þessari at- 
hugasemd er nefndin og jeg  fast á móti,

ekki af því, að jeg sje á móti því, að þessi 
embætti verði af numin, heldur af því að 
þetta er tilraun til að skeröa með fjárlögum 
vald konungs eptir stjórnarskránni til að 
skipa embætti. Jeg skal með ánægju vera 
með (A—£>) í því, að biðja stjórnina að skipa 
embætti þessi eigi, erþau losna, annaðhvort 
með lagafrumvarpi sjerstöku eða þingsálykt- 
un, en með fjárlögum álít jeg eigi komandi 
með þessa athugasemd, sjer í lagi af þeirri 
ástæðu, að stjórnin hefur sagt, að hún vilji 
eigi aðhyllast þingsályktun þá, er þingið 
sendi henni 1877, um að af nema þessi em- 
bætti. Jeg álít því mjög varbugavert að 
taka þessa ákvörðun nú inn í fjárlögin, sem 
stjórnin hefur lagt á móti, jeg er eigi viss 
um, að stjórnin láti bjóða sjer þá pressu, og 
jeg vildi sízt að það yrði til þess, að stjórn- 
in hafnaði fjárlögunum, og setti oss bráða- 
birgðarfjáilög. |>essi aðferð er heldur eigi 
nauðsynleg, sama má gjöia með þingsálykt- 
un, og jeg skil ekki, að stjórnin hafni henni 
aptur, ef hún er í hógværu fornii. f á  er 
breyting nefndarinnar við 9. gr. B. 1., að 
setja niður laun dómgæzlu- og lögreglustjórn- 
a rinnar; þessi broyting er sprottin af 
því, að nefndin er í vafa um það, 
hvort sýslumanninum í Húnavatnsýslu 
beri launaviðbót sú, er hann hefur, og 
sem reiknuð er eptir 5 ára reikn- 
ingi af tekjum Húnavatnssýslu, er hann 
var eigi sýslumaður í nema fáar vikttr, áð- 
ur en launalögin komu. 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu benti Jjóslega á það við 
2. umræðu, að í 7. gr. launalaganna væri 
eigi talað um tekjur þær, sem e m b æ t t ið  
hefði haft, heldur um þær tekjur, sem 
e m b æ t t i s m a ð u r in n  hefði haft í 5 ár á 
undan. pá er breytingartillaga landshöfð- 
ingja og (A—í>), að upphæðin til að gefa 
út stjórnartíðindi sje færð úr 1150 kr. upp 
í 1450 kr. í meginreglunni er þessu ekk- 
ert til fyrirstöðu frá hálfu nefndarinnar, en 
hún vill, að sjer sje leyft að setja það á
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öðrum stað, sem sje í 12. gr. C. 8., því 
að nefndin hefur stnngið upp á því, að 
í fje því, er veitt er bókmenntafjelaginu, 
væri fólgiun styrkur til að gefa út lands- 
hagsskýrslur, af því að því verður ekki 
neitað, að sumar af skýrslum þessum eru 
mikið vel samdar, og þær eru fróðlegar 
fyrir almenning, en þurfa skýringa, t. d. 
hvers vegna þessi eða hin gjöld eru svo 
og svo mikil þetta árið og svo og svo 
mikil hitt. £ess háttur skýringar eru 
nauðsynlegar, svo að alþýða viti ástæðurnar 
fyrir breytingu á tekjum og útgjöldum. 
Næst þessu er breytingartillaga frá (A—f>) 
við 9. gr. C. 2., að í staðinn fyrir 2000 
kr. til þjónustufrímerkja komi 1000 kr. 
hvort árið; þessi niðurfærsla samsvarar 
þeirri á tekjum af póstfeiðum frá sömu 
mönnum; er hún sanngjörn, og sjer því 
nefndin ekkert á móti henni. f á  er breyt- 
ingartillaga landshöfðingja við 9. gr. C. 7., 
að upphæðin til vitans á Reykjanesi færist 
upp um 200 kr. hvort árið. J>að er hvort- 
tveggja, að nefndin álítur, að steinolían 
sje hátt reiknuð hjá stjórninni, og hún 
ætlar, að kostnaðurinn til eptirlitsferða til 
vitans eigi að felast í Qe til embættisferða; 
getur hún því ekki mælt með þessari 
breytingartillögu. í>á kemur breytingartil- 
laga við 9. gr. C. 9. frá öðrum hnappi, 
sem er sannkallaður hnappur, því hann 
byrjar á H og endar á P, um að þóknun 
til landiitarans út af Qárkláðanum sje færð 
úr 1000 kr. niður í 500 kr. J>essi uppá- 
stunga um þóknun handa ritaranum hefur 
svo opt verið rædd hjer, að eigi sýnist 
þörf á því frekara; en nú vil jeg ekki 
segja það, sem mjer er næst skapi, svo að 
jeg verði eigi kallaður til orðu, af því ætla 
jeg að tala varlega, en af því að jeg tala 
varlega, þá bið jeg menn að gæta þess, að 
mjer er full alvara, þegar jeg segi, að 
þessi uppástunga sje eigi s a n n g j ö r n .  
|>essi maður gjörði skyldu sína eptir því,

sem hann hafði vit og krapta til, gjörði 
hóflega reikninga, svo að hann mun heldur 
hafa beðið halla, lagði mjög mikið erfiði á 
sig, þar sem hann var á ferðum á vetrar- 
dag í verstu veðrum, þegar víst flestir aðr- 
ir embættismenn hefðu kynokað sjer við, að 
fara út fyrir húsdyr. J>að er því svo langt 
frá, að mjer þyki 1000 kr. of mikið fje til 
handa honum, að mig iðrar þess, að hafa 
verið með því, að setja það niður í 1000 
kr. £á er breytingartillaga frá (A—f>) við
11. gr. 2., að í staðinn fyrir 9000 kr. til 
póstflutninga hvort árið komi 9700 kr. Upp- 
ástungumenn hafa líklega eigi gætt þess, að 
nefndinni gekk það til að hafa þessa upp- 
hæð ekki hærri, að bún áleit, að koma mætti 
póstferðunum baganlegar fytir til sparnaðar 
fyrir landssjóðinn, með því að skipta ferð- 
unum þannig, að einn póstur færi hjeðan að 
Hjarðarholti, svo tæki annar við, er færi 
norður á Akureyri o. s. frv. Nefndinni er 
þetta ekki kappsmál, en þó skal jeg geta þess, 
að þeir menn, sem eru ákafir með að færa 
niður um 1000 kr. tekjur af póstferðum, ættu 
að minni ætlun að vera eins ákafir að færa 
ekki upp útgjöldin, sízt þar, sem það er 
eigi á góðum rökum byggt. J>að er almenn 
sparnaðarregla í öðrum löndum, að vera spar 
á fje til þeirra stofnana, sem ekki eru farnar 
að borga sig. Næst þessu er breytingar- 
tillaga frá landshöfðingja við 12. gr. A. a., 
að í staðinn fyrir 8032 kr. hvort árið komi 
8332 kr. seinna árið. Jeg tók það fram við
2. umræðu, að nefndin muni fús á að greiða 
atkvæði með þessari hækkun, en hún vildi 
með þessu sýna, hvað væri lagarjettur, að 
embættismaður þessi fengi, en væri fús á 
að gefa atkvæði með uppbótinni, því fremur 
sem þessi embættismaður er gamall og góð- 
frægur, og þetta er hið síðasta tillag, sem 
hann fær. J>á er breytingartillaga frá P —G 
við 12. gr. A. b. 1., að í staðinn fyrir 4000 
kr. komi 7000 kr. fessa tillögu álít jeg 
eigi alveg formlega, og því síður sem frumT-
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varpið um skipun prestakalla mun ná fram 
að ganga, sem tiltekur þá upphæð, sem 
borgast skuli úr landssjóði fátækum -brauð- 
um, en eigi má veita þetta fje á tveimur 
stöðum. Ef prestamálið nær fram að ganga, 
þá má þessi breyting ekki koma hjer, því 
að þá kemur hún fram í 17. gr., hjer er 
hún, sem sagt, óformleg. Um breytingar- 
tillögu landshöfðingja við 12. gr. B. 1. ei 
sama að segja og um tillögu hans við 12. 
gr. A. a.; hjer er eins ástatt og af sömu 
ástæðum, og því ekkert á móti þessari 
breytingartillögu hans.

J>á kemur enn breytingaratkvæði frá 
P —G við 12. gr. B. I. b. 2., að í staðinn 
fyrir 1 ölmusu, 200 kr., komi 3 ölmusur, 
600 kr. J>essum þingmönnum er víst 
kunnugt, að prestaskólinn hefur 4 ölmusur, 
og er það þá meiuingin, að hann hafi 6? 
J>ess er líka að gæta, að hann hefur 12 
húsaleigustyrki, sem aldrei hafa verið not- 
aðir allir, svo að jeg álít óþarfa, að hið 
opinbera sje að bjóða fram meira Qe en 
notað er og sem eigi er þörf á. Jeg veit 
annars ekki dæmi til, að í nokkru landi sje 
mulið fje undir nokkra menn, eins og hjer 
undir hina ungu námsmenn, og mjer eru 
líka minnisstæð orð 1. þingmanns Eyfirðinga 
um það, hvað væri gjört hjer fyrir þá, og 
hvað fyrir menntun alþýðu. Yjer verðum 
líka að hugleiða, hvað eptirmenn vorir muni 
segja, ef vjer ausum þannig út fje á báðar 
hendur. Athugasemd nefndarinnar við 12. 
gr. B. II. er sprottin af því, að ef frum- 
varpið um að leggja niður landlæknisem- 
bættið kemst á, þá eru 600 kr. ætlaðar 
kennaranum við læknaskólann fyrir að kenna 
yfirsetukonum, en nú getur verið, að hann 
taki að sjer þessa kennslu þegar í vetur, og 
því er nauðsynlegt að bæta þessari athuga- 
semd við. J>á er breytingartillaga frá 
A—í> við 12. gr. B. III. b., að laun söng- 
kennarans færist úr 600 kr. niður í 500 kr. 
og fimleikakennarans úr 700 kr. niður í

500 kr. Jeg játa, að þessar upphæðir, er 
uppástungumenn stinga upp á, eru kannske 
nógar handa þessum mönnum; en þess er 
að gæta, að umboðsstjórnin hefur samið við 
þá um þessi laun, álít jeg því ekki við eiga 
fyrir þingið, að vera að þrátta um þetta Iít- 
ilræði, og enda eigi rjett að neyða umboðs- 
stjórnina til að bregða Ioforð sín við þessa 
menn. fessu  næst er breytingartillaga frá 
sömu mönnum við 12. gr. B. III. c. 5., að 
fyrir 10,000 kr. til ölmusa komi 9000 kr., 
þessa breyting álít jeg rjetta, því að þessi 
upphækkun bæði árin samsvarar ferðakostn- 
aðinum, og álít jeg rjettara að láta lenda 
við þessa upphæð. |>á kemur þessi frjóv- 
sami hnappur P —B með 1. þingmann 
Skaptfellinga í broddi fylkingar, með breyt- 
ingartillögu við 12. gr. B. IV., að fyrir 
1000 kr. handa kennara í sönglist og org- 
anslætti komi 600 kr., og þar á ofan athuga- 
semd við sama tölul. frá öðrum hnappi með 
sama manni í fylkingai brjósti, að þessi mað- 
ur veiti ókeypis tilsögn í sönglist og organ- 
slætti. í>eir vilja bæta á hann lagaskyldu, 
en taka jafnframt af honum laun; það er 
auðsjeð, að 1. þingmaður Skaptfellinga skoð- 
ar þennan mann ekki sem nýjan gimstein; 
en jeg verð að mæla með því, að þessi 
maður haldi þessari ákveðnu upphæð, því að 
þar sem hann nú hefur 260 kr., þá sýnist 
ekki of mikið, þó bætt sje við 740 kr., ef 
hann á að veita ókeypis tilsögn.

Við 12. gr. C. 3.—6. tölul. hefur nefnd- 
in gjört þá breyting, að framan við hverja 
upphæð til kvennaskólanna sje bætt við orð- 
unum «allt að», og að fyrir 200 kr. á ári 
komi: «helming fjár móts við þá upphæð,
sem veitt er úr landssjóði». |>etta gjörði 
nefndin til þess, að ef svo færi, að hlutað- 
eigandi sveitarsjóðir vildu eigi greiða nema 
t. a. m. 200 kr., þá skyldi landssjóðurinn 
eigi greiða nema 400 kr., ef sveitarsjóðurinn 
ljeti 300 kr., þá byði landssjóðurinn 600kr., 
og ef sveitarsjóðurinn greiddi 400 kr., þá
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ljeti landssjóðurinn 800 kr. Við 2. umræðu 
voru deildar meiningar um upphæðir þær, 
er veita skyldi skólum þessum, þá varð það 
ofan á, að skólinn í Reykjavík og á Lauga- 
landi fengju 1000 kr., en nokkvir halda því 
fram, að nóg sje 800 kr., og eptir reikning- 
um skólanna sýnist mega sætta sig við það; 
reyndar vovu útgjöld Reykjavíkurskólans 
nokkuð hærri næst liðinn vetur, en skólum 
þessum sýnist þó borgið, ef þeir fá 400 kr. 
úr sveitarsjóði og 800 kr. úr landssjóði; og 
jeg vona, að þingmenn slaki heldur til í 
fjárbænum sínum til kvennaskóla, því að 
það mun líka leiða dilk eptir sjer, að byrja 
allt of geyst með fjárveitingav handa þeim, 
því einn skólinn rís þá upp á fætur öðvum 
til að biðja um styrk úr landssjóði.

Jeg get sýnt það svart á hvítu, að í 
fyistu vur svo til ætlazt, að skóliun á Lauga- 
landi skyldi vera amtsskóli, en það leið 
ekki á löngu, áður en skóli vav kominn í 
Skagafirði, og er enn þá von á 3. skólanum 
í Húnavatnssýslu, og nú biðja þessir skólar 
allir um fje, og geta komið fleivi með tím- 
anum; jeg álít því varhugavert að veita 
hverjum þessum skóla stórfje þogar í byvjun. 
Jeg sje, að 1. þingmaður Skagfirðinga á- 
samt nokkrurn öðrum þingmönnum hefur 
stungið upp á því, að hækkað yvði tillagið 
til kvennaskólans í Skagafirði upp í 700 kr. 
{>að má segja urn þá góðu herra, að þeir 
fara lengra en þeir, sem ættu að þekkja þörf 
sína. Sýslunefndin í Skagafjavðarsýslu hef- 
ur sjálf ekki beðið nema um 400 kr. Bæn- 
arskráin sýnir sig. þegar jeg sá, hve vel 
var gengið frá öllum skýrslum skólans, þá 
lagði jeg til, að hann fengi þennan umbeðna 
styrk, en það álít jeg ekki rjettar reglur, að 
löggefandi alþingi veiti meira en um er beð- 
ið. £>egar Htið er á reikninga þessa skóla, 
þá nemur upphæð þeirra alls 559 kr. Æ tlar 
þá þingmaðurinn að leggja upp fje af lands- 
sjóði? fessar og slíkar fjárbænir eru hvorki 
sanngjarnar nje góðar afspurnar. Sýslu-

nefndin biður víst um það, sem hún þykist 
þurfa, og það eigum vjer að veita, ef það 
er sanngjarnt, en alls ekki meira. Auk þess 
er það, að skóli þessi á töluvert Qe fyrir- 
liggjandi, og jeg verð þvi að ítreka, að það 
væri kynlegt, ef honum væri veitt meirafje, 
en sýslunefndin biður um, því að það er þó 
líklega ekki meiningin, að hann leggi fje 
upp. Nefndin hefur bætt þeirri athugasemd 
við 12. gr. C. 7., að skilyrðið fyrir fjárveit- 
ingu úr landssjóði til barnaskóla og alþýðu- 
skóla skyldi vera, að þeir ættu skólahús 
fullri eign, og að hlutaðeigandi sveitarstjórnir 
og bæjarstjórnir greiði helming móts við til- 
lagið úr landssjóði; líkt skilyrði er í fjárlög- 
um Dana. Gjörði nefndin þetta til að reyna 
áhuga manna í hjeruðum á þessum stofn- 
unum, sem allar vilja hafa fje til úr lands- 
sjóði; þá sýnir það sig, hve áhuginn er mik- 
ill eða hvort hann er einungis í því fólginn, 
að rjetta lófana í landssjóðinn. þá  eru breyt- 
ingartillögur við 12. gr. C. 8. önnur, að 
styrkurinn til bókraenntafjelagsins færist úr 
2000kr. niður í lOOOkr., og önnur, að hann 
fæiist niður í 600 kr., og í báðum á l.þ in g -  
maður Skagfirðinga sinn þátt. fessum  þing- 
mönnum er líldega ekki kunnugt ástand fje- 
lagsins, það vita þeir þó, að það hefur hingað 
til fengið 1000 kr. af fjenu til vísindalegra 
fyrirtækja.

Á fundi deildarinnar f Reykjavík var eigi 
alls fvrir löngu ákveðið, að deildin tæki að 
sjer, að gcfa út nokkur skonar «Safn til sögu 
íslands», eða sýslumanna og lögmanna æfir, 
auk þess ákvað hún, að gefa út tímarit 
líkt Lærdómslistafjelagsritunum; á það rit 
að koma út í lausum heptum frá 4—5 avk- 
ir, er svo til ætlazt, að teknar verði í það 
ritgjörðir bæði vísindalegs og verklegs efnis. 
|>að er auðvitað, að gjalda þarf höfundum 
ritgjörðanna ritlaun, annars vinna þeir fyrir 
gýg, svo er prentunarkostnaður, og ef ritið 
verður svo sem 40 arkir, og 30 kr. í ritlaun 
fyrir hverja örk, þá verður sá kostnaður
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eliisamall 1200 kr. þar við bætist pappír, 
prentunar og póstflutningskostnaður við 
það, að senda ritið út um landið, svo að 
þetta rit eitt kostar fjelagið meira en 2000 
kr. þar á ofan bætist kostnaður við Safnið 
til sögu landsius. Jeg ímynda mjer því, að 
enginn þingmaður, sem vit hefur á, kalli 
þetta tillag of hátt. Eptir ósk landshöfð- 
ingja fjellst nefndin á að setja skyndilán til 
embættismanna í sjerstaka giein. Sömu- 
leiðis hefur nefndin bætt inn í 13. gr. 200 
kr. til ekkjufrúr Elínar Thorsteinsen, sem 
hún áleit að ekki ætti að taka af henni, en 
sem henni voru veittar að eins fyrir eitt 
fjárhagstímabil, og því nauðsynlegt að end- 
urnýja. Sama er að segja um eptiriaun til 
C. P. Steenbergs; þá kemur hið mikla á- 
greiningsefni, gjöldin til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja, sem má skoðast að sjeu 
6000 kr. með styrknum til bókmenntafjelags- 
ins, og þar næst eru hin óvissu útgjöld, 
sem nefndin hefur sett 6000 kr., en sem 
landshöfðingi stingur upp á að hækkuð sjeu 
upp í 8000 kr. Jeg leiddi athygli manna 
að því við 2. umræðu, að betra væri, að 
veita fje til ákveðinna en óákveðinna út- 
gjalda, og jeg skal ekki að sinni fara út í 
það, hvernig umboðsstjórnin hafi varið þessu 
Qe undanfarin ár, en jeg álít rjett, að ætla 
eigi of mikið til óákveðinna útgjalda. En 
þegar þingmenn koma í tveimur hópum og 
landshöfðingi þar að auki, með breytingar- 
tillögur um að hækka fje þetta, þá furðar 
mig ekki nema á einum þeirra, að hann 
kemur með óformlega breytingartillögu, um 
hina furðar mig eigi, sem búa í þessari 
breytingaratkvæðaverksmiðju, þó þeir komi 
með slíkar tillögur og ætli að setja ráðgjaf- 
anum, sem hefur alla ábyrgðina af því fje, 
sem veitt er, reglur og segja honum: þó þú 
hafir ábyrgðina af brúkun fjárins, máttu þó 
ekki brúka það sjálfur. Samkvæmt kon- 
ungsúrskurði 20. febrúar 1875 " g e tu r  
ráðgjafinn fyrir ísland, fengið landshöíðingja

í hendur allt að helmingi af ijenu til óvissra 
útgjalda», en þó ætla þessir þingmenn að 
fyrirskrifa ráðgjafanum, hvað hann megi 
láta af hendi; — jeg held hann þakki fyrir. 
Mjer detta hjer ósjálfrátt í hug þessi orð 
úr Grágás: «Sá maður er eigi þingfær, er
eigi sjer leið sína». fað  er eðlilegt að 
landshöfðingi vilji hækka þessa upphæð, en 
eins eðlilegt. er að veita honum það ekki, 
heldur veita sem lægsta upphæð til þessara 
óvissu útgjalda. Um breytingartillögur 
nefndarinnar, sem eptir eru, er lítið að segja, 
þær eru flestar í sambandi við lagafrumvörp 
þau, sem eru útkljáð eða á leiðinni, og sem 
t. d. þau um brýrnar yfir J>jórá og Ölfusá, 
og Skjálfandafljót verða að tiltaka upphæð- 
irnar, sem veita á eða lána á, ef þau eiga 
að geta náð fram að ganga. Nefndin hefur 
þvi dregið upphæðirnar út á þessum stað, í 
því trausti, að flutningsmenn frumvarp- 
anna sjái svo fyrir, að upphæðirnar 
verði tilteknar í frumvörpunum sjálfum, því 
annars mun þingið sjá um, annaðhvort að 
bæta þessu inn í, eða fella frumvörpin.

LancUhöfðingi: Jeg hef við 2. um-
ræðu þessa frumvarps leitt rök að breyt- 
ingartillögum þeim, er jeg hef leyft mjer 
við þessa umræðu að bera uudir atkvæða- 
greiðslu deildarinuar, og jeg skal þess 
vegna skírskota til þess, sem jeg í því til- 
liti er búinn að taka fram, og eiuungis 
bæta fáum athugasemdum við það. Deild- 
in hefur við 6. grein samþykkt breyting 
nefndarinnar að taka inn á þessa grein 
(8. grein stjórnarfrumvarpsins) útgjöld þau 
til hinnar æðstu innlendu stjórnar og full- 
trúa sljórnarinnar á alþingi, er samkvæmt
25. gr. stjórnarskrárinnar greiða skal fyrir 
fram af tillaginu úr ríkissjóðnum, en hún 
hefur ekki til tekið þessi útgjöld samkvæmt
25. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem hún í 
6. gr. einungis hefur tekið inn útgjöldin 
til hinnar æðstu innlendu stjórnar, eins og 
þau eru ákveðin með konungsúrskurði 29.
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júní Í872, en sleppt útgjöldunum til full- 
Irúa stjórnarinnar á alþingi, þó að 25. gr. 
stjórnarskrárinnar berum orðum ákveði, að 
þessi útgjöld einnig skuli greiða fyrir fram 
af tillagi ríkissjóðsins. En þar sem fjár- 
lögin eiga að áætla öll úfcgjöld og allar 
tekjur landssjóðsins á fjárhagstímabilinu, 
þá má ekki sleppa einum gjaldlið, er bein- 
línis er ákveðinn í stjórnarskránni, þó að 
upphæð hans ekki sje öðruvísi ákveðin, en 
að þessi útgjöld skuli greiða e in s  og þ au  
v e rð a  á k v e ð in  af konunginum. Fram- 
sögumaður gat þess, að breytingartillaga 
mín væri óformleg, en sú mótbára held 
jeg sje ekki á góðum rökum byggð, því að 
það segir ekki í 25. gr., að borga skuli 
þessi útgjöld, eins og þau hafa verið á- 
kveðin, heldur eins og þau v e rð a  ákveðin 
af konunginum. Jeg vil biðja þingmenn 
sjálfa að lesa 25. gr. stjórnarskrárinnar, 
þeir munu þá vissulega sjálíir geta skilið 

.hana, þar sem hún er mjög ljós og glögg. 
þingmenn geta heldur ekki verið í vafa 
um það, með hvaða upphæð þessi gjöld 
ber að áætla í fjárlögunum; hin undan- 
gangandi fjárlög bæði fyrir 1876—77 og 
fyrir 1878—79 innihalda nægilega leið- 
beining í því tilliti; stjórnin hefur í þess- 
um lögum stungið upp á, þingið hefur sam- 
þykkt og konungurinn hofur staðfest, að þessi 
útgjöld skuli veittmeð2000 kr., og breyting- 
aruppástunga mín til tekur sömu upphæðina.

Samkvæmt bendingum framsögumanns 
við 2. umræðu hef jeg við 9. gr. C. tölulið
1. stungið upp á, að hækka uppbæð þá, er 
áætluð er til þess, að gefa út stjórnartíð- 
indi með 300 kr. hvort árið, sem sje til 
að semja landshagsskýrslurnar, er að vísu 
hingað til hafa verið ófullkomnar, en, sem 
betra er, að mínu áliti, að reyna til að 
laga, sjer í lagi hvað frumskýrslurnar úr 
hjeruðunum snertir, heldur en alveg að 
sleppa þeim. Einnig hef jeg eptir bend- 
ingum framsögumanns við tölulið 7 stung-

ið upp á 200 kr. árlegri viðbót, til þess 
að við hafa nauðsynlegt eptirlit með em- 
bættisfærslu vitavarðarins á Reykjanesi.
Jeg vona þess vegna, að þessar breytingar- 
uppástungur verði samþykktar af deildinni.

Hvað við víkur breytingaruppástungu 6 
þingmanna undir 6. tölulið, að breyta at-
hugasemdinni við 9. gr. A. 1., þannig, að
hún einnig snerti amtmannaembættin, ætla 
jeg að mæla á móti þessari breytingu og 
skal í því tilliti skírskota til brjefs ráð-
gjafans frá 10. desbr. f. á. (stjórnartíðindi 
1879 B, 47.), þar sem ýtarleg3 er
leitt íök að því, að þvílík breyting á um-
boðsstjórn landsins bæði sje í sjálfu sjer
miður hagfelld, og muni jafnfiamt hafa í 
för með sjer svo mörg vandkvæði og ann- 
marka í fiamkvæmdinni, að henni yrði
ekki komið á, án þess að áríðandi málefni 
yrðu með því út undan. Aptur á móti
hef jeg ekki neitt á móti breytingu nefnd- 
arinnar við sama tölulið.

Við 9. gr. B, stingur nefndin undir 7. 
tölul. upp á að breyta upphæð launa frá 
71516 kr. 12 a. í 70372 kr. 4 a. með því að 
draga frá launurn sýslumannsins í Húna- 
vatnssýslu tillag það, er hann samkvæmt 
lögum 14. desbr. 1877 hefur fyrir sjálfan 
sig. Jeg skal í þessu tilliti geta þess, að 
þegar þetta embætti var auglýst laust,
var áskilið, að embættismaður sá, er yrði 
skipaður i þetta emhætti, yrði að sætta sig 
við breytingai þær með tilliti til embættis- 
launanna, er kynnu að leiða af því, að em- 
bættislaunin yrðu fastákveðin. Að vísu 
ónýtti þingið þessa athugasemd með því að 
byggja 7. gr. á því, að allir sýslumenn sjeu
skyldir til að sætta sig við breytingar þær,
með tilliti til embættislaunanna, er leiddu af 
því, að launin yrðu fast ákveðin ; og að- 
gangur hins nú verandi sýslumanns í Húna- 
vatnssýslu til þess að halda persónulegu tillagi 
því, sem hjer ræðir um, er þannig byggður 
á orðum 7. gr. laganna 14. desbr. 1877, en
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ekki á veitingarhrjefi hans, eða á því skilyrði 
sera sett var, þegar embættinu var slegið 
upp. Jeg fæ nú fyrir mitt leyti ekki skilið 
orð 7. gr. þessara laga öðruvísi, en að sýslu- 
maður sá, sem í einhverju embætti var, þeg- 
ar lögin öðluðust gildi, skuli halda sem per- 
sónulegu tillagi uppliæð þeirri, er að meðal- 
tali um 5 ára bilið 1871—75 höfðu verið 
embættistekjur þessa embættis, án tillits til 
hvaða tekjur embættismaðurinn sjálfur hafði 
liaft í öðru embætti eða í annari stöðu. 
I>etta mun einnig vera ljóst, þegar maður
ber saman 7. gr. þessara iaga við 7. grein 
launalaganna 15. oktbr. 1875, sem hún skír- 
skotar til. En hvað öðru líður, þetta spurs- 
mál er dómsmál, og ef deildin óskar það 
borið undir dómstólana, skal jeg eklci ha(a 
annað á móti því, en að mjer virðist ekki 
næg ástæða til, í þess konar málum að baka 
landssjóðnum ónauðsynlegan málskostnað.
Jeg skal leyfa mjer að mæla með uppá- 
stungu 6 þingmanna undir 12. tölul. við 11. 
gr. 2.

Með tilliti til breytingaruppástungu minn- 
ar við 12. gr. A a og B I a skal jeg skír- 
skota til þess, sem jeg tók fram við 2. um- 
ræðu, að uppástunga stjórnarfrumvarpsins 
viðvíkjandi persónulegum viðbótum við laun 
biskups og forstöðumanns prestaskólans eru 
í fullri samhljóðun við 7. gr. launalaganna
15. okt. 1875, og að búast má við, ef þess-
um spursraálum verður vísað til landslaga
og rjettar, að landssjóðurinn verði dæmdur 
til að borga bæði þessar viðbætur og þar 
að auki málskostnaðinn.

Samkvæint áskorun nefndarinnar hef jeg 
við 13. gr. leitað nýrrar veitingar fyrir fjár- 
hagstímabilið á eptirlaunum þeim, er alþing- 
ið í hitt eð fyrra veitti fyrrum leikfimis- 
kennara Sleenberg og í viðbót við eptirlaun 
frú Elínar Thorsteinsen, og jeg leyfi mjer 
að vona, að deildin aðhyllist þessa uppá-
stungu.

Jeg tók það fram við 2. umræðu, að upp-

hæð sú, sem áætluð er í 14. gr. til vísinda- 
legra og verklegra fyrirtækja, virtist mjer 
bæði ónóg eptir þörfum þeira, sem reynslan 
hefur sýnt að hjer sje til þessarar fjárveit- 
ingar, og ekki svarandi því, er að mínu á- 
liti gegnir góðu hófi. Jeg hef þess vegna 
undir 32. tölul. borið upp þá breytingar- 
uppástungu, að í staðirtn fyrir 4000 kr. í
14. gr. komi 8000 kr., og skal jeg leyfa mjer 
að biðja þingmenn að greiða atkvæði með 
þessari uppástungu. Framsögumaður gat 
þess við 2. umræðu bæði með tilliti til þess- 
arar grcinar og til 15. gr. (óviss gjöld, sem 
upp á kunna að koma), að ekki ætti við að 
hans áliti, að bera saman fjárlög Islands 
við fjárlög Dana, og er jeg honum samdóma 
um þetta, en jeg vona, að hann á hinn bóg- 
inn sje mjer samdóraa um það, að vilji mað- 
ur samt sem áður gjöra þennan samanburð, 
verði hann að vera á rökum byggður. Fram- 
sögumaður tók það fram, að í fjárlögum 
Dana sje ekki veitt umboðsstjórninni til ó- 
ákveðinna umráða til vísindalegra fyrirtækja 
meira en 44,600 kr. árlega, að öðru leyti 
sje fje það, er áætlað er bæði til vísinda- 
legra og verklegra fyrirtækja, fast ákveðið í 
tjárlögunum. Jeg skal í þessu tilliti geta 
þess, að þetta er að svo miklu leyti rjett 
hermt, sera fjárlög Dana tiltaka langtum 
fieiri bæði verkleg og vísindaleg fyrirtæki, 
en fjárlög íslands gjöra að rjettu hlutfalli, 
en að það er ekki rjett hermt, að þau ekki 
innihaldi aðra veiting til óákveðinna um- 
ráða handa umboðsstjórninni, en þessar 
44,600 kr. Jeg skal leyfa mjer að benda 
að nokkrum fjárveitingum til vísindalegra 
og verklegra fyrirtækja í fjárlögunum frá 24. 
maí þ. á., þó að jeg ekki ætli tnjer að telja 
þær allar u pp :

Innanríkisráðgjafanum er þannig veitt 
«til Industriens Fremme» eða til verklegra
fyrirtækja 19. gr............................  68,000 kr.
auk 2000 kr. til ferðastyrks o. fi.
Kirkju og kennslumálaráðgjafan-
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um er — auk þeirra 44,600 kr. 
i-til Videnskaber og kunsterí Al- 
mindelighed», sem framsögumað- 
ur nefndi, líklega eptir fyrra árs 
fjárlögum, í Qárlögunum fyrir 
nú verandi ár eru þeim veitt með 
49,300kr. — veitt til vísindalegra 
fyrirt.Tka: «Theatret» «Extra-
ordinære Understöltelser» . . 10,000 —
«Universitetet» «til videnskabel.
Formaals Fremme» . . . .  26,150 —
«Kommunitetet» ....................  36,000 —
«Sorö Akademi» til þjóðháskóla 
og annara stofnana eptir ákvörð- 
un eða útbýtingu umboðsstjórn-
a r in n a r ..........................................  213,000 —
Jeg skal ekki nefna fleiri þess liáttar veit- 
ingar, þó þær sjeu til í fjárlögunum, heldur 
einungis bæta því við, að þessar veitingar 
eru fyrir eitt ár, þar sem veitingin í 14. gr. 
frumvarps þessa, er hjer ræðir um, er fyrir
2 ár.

Á sama hátt er veitingunni til óvissra 
gjalda, er upp á kunna að koma, varið; það 
er rjett hermt, að í þessu tilliti eru fjárlög 
Dana langtum meira sundurliðuð en (járlög 
íslands, og í hverri «Underkonto» tiltekin 
einhver upphæð t. d. til ferðakostnaðar, sem 
ekki er tiltekin í frumvarpi því, er hjer ligg- 
ur fyrir, einnig «extraordinære Udgifter» 
sem eru sama eðlis; en að þeim slepptum 
skal jeg tiltaka fáeinar veitingar til óvissra 
gjalda, er upp á kunna að koma samkvæmt 
ljárl. 24. maí þ. á.:
2. gr. Domænebestyrelso . . . 4000 kr.
6. gr. P o s tv æ s e n e t .......................  8000 —
19. gr. Indenrigsministeriet:

Vandbyggningsvæsenet 3300 kr. 
uforudsete Bygnings- 
arbeider . . . .  10000 —
dengrönlandske Handel 4000 —
Færöerne . . . .  1000 — 18300_

20. gr. Kirke og Undervisnings- 
m inisteriet:

kr. aur. kr.aur.
Theatret . . . .  10000 »
Kunstsamlingerne . 10186 50
Kunstakademiet . . 3149 ■
Blindeinstitutet . . 550 »23885 50

21. gr. Krigsministeriet . 39400 »
Til Fæstnings og
Bygningsvæsen . . 4536 » 45930 >

22. gr. Marineministeriet 27000 »
9400 »36400 » 

Jeg tek það upp aptur, vjer eigum ekki 
að bera saman íjárlög vor við fjárlög Dana, 
en gjörum vjer það, mun þessi samanburð- 
ur mæla með breytingaruppástungum mín- 
um við 14. og 15. gr. frumvarpsins, og jeg 
vona að deildin samþykki þær.

Jeg skal leyfa mjer að mæla á móti at- 
hugiisemdura þeim, sem 6 þingmenn stinga 
upp á við 14. og 15. gr. undir 34. tölulið 
b, 35. og 37. tölulið, og sem miða til þess, 
að skipta umráðunum á þessu fje á milli 
ráðgjafans og landsböfðingjans. fessi ákvörð- 
un virðist mjer ekki eiga heima í fjárlögunum, 
heldur að vera komin undir umboðsstjórn- 
inni, og jeg skal þess vegna biðja uppástungu- 
menn að taka þessar uppástungur aptur.

Framsögumiiður: Jeg vil leyfa mjer að 
svara nokkrum orðum upp á athugasemdir 
landshöfðingja. f>að er þá fyrst það, sem 
landshöfðingi sagði viðvíkjandi 6. gr. um 
frádráttinn, og var hann á því máli, að 
einnig ætti að draga frá þá upphæð til 
fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, sem sam- 
kvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, kynni að 
verða ákveðin af konungi. J>að nægir í þessu 
tilliti að vísa til 25. gr. stjórnarskrárinnar, 
þar sem sagt er, að konungur einn ákveði 
útgjöldin til æðstu innlendu stjórnar 
íslands og til fulltrúa stjórnarinnar á 
alþingi; þingið getur því ekki tiltekið 
þessa fjárveitingu, heldur verður landshöfð- 
ingi að snúa sjer til stjórnarinnar og biðja 
konung að ákveða upphæðina, því að þá 
getur þingið fyrst tekið hana upp á fjárlög-
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in. 25. greinin gjörir ekki ráð fyrir öðrum 
útgjölclum, en þeim, sem konungur undan- 
skilur f'rá Qárveitii gaivaldi alþingis, og út- 
gjöldin til fulltrúans eru þar á meðal. f>ví 
næst tók landshöfðingi iram ýms atriði, sem 
jeg skal ekki orðlengjaum,— en hann lagði 
áherzlu á upphæðina til vísiudalegra og verk- 
legrafyrirtækja, ogþótti hún vera of lág bæði í 
sjálfu sjer, og samanborin við tilsvarandi 
upphæð í fjárlögum Dana. Jeg skal fyrst 
og fremst taka mjer það til inntektar, að 
landshöfðingi játaði, að í fjárlögum Dana 
væri tilsvarandi upphæðir miklu meir sund- 
urliðaðar. Jeg vil nú taka saman, hvað í 
þessu frumvarpi er veitt til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja og til óvissra útgjalda:
í 14. gr................................................  4000 kr.
í 15. gr................................................ 6000 —
til b ú n a ð a r ........................... 10000 —
til bókmenntafjelagsins . . . .  2000 —
þá eru alls komnar . . . .  22,000 kr.
til vísindalegra og verklegra fyrirtækja, og 
held jeg, að það sje okld einungis sann- 
gjarnt í samanburði við það, sem áður hef- 
ur verið veitt, lieldur jafnvel ríflegt. pað 
er til einskis að skipta orðum við lands- 
höfðingja út af Ijárlögum Dana. það er 
fyrst aðgætandi, að tekjur ríkissjóðs Dana 
ern 50 millíónir, og það annað, að þau út- 
gjöld, sem landsliöfðingi taldi til vísindalegra 
og verklegra fyrirtækja í Danmörku, voru 
ekki úr ríkissjóði, heldur úr ýmsum auð- 
ugnm sjóðum, t. d. Sorö Akademi, Kom- 
munitetinu o. s. frv. J>að sem úr þess- 
um sjóðum er veilt, getur ekki kallazt greitt 
úr iíkissjóði. En eins og jeg sagði um dag- 
inn, þá er tillagið til vísindalegra fyrirtækja 
þannig:
"Tilskud til Videnskaber og

Kunster í
A lm indelighed"...........................  44,600 kr.
«Til Vidensbelige Formaals
F re m m e » ......................................  26,150 —
«Midlertidige Reiseunderstöttelser

som udredes af Sorö Akademi».
Hvað sjónleikasviðið snertir, þá vita það 

allir, að það lifir af Sorö Akademie. Ríkis- 
sjóðurinn gefur engin gjöld til óvissra út- 
gjalda, nema þau sjeu tiltekin til hinna 
sjerstöku ráðgjafa: hermálaráðgjafans, dóms- 
málaráðgjafans, kirkju-og kennsluráðgjafans
o. s. frv., og er með því bent á, að ekki 
má brúka það fje, nema til fast tiltekinna 
útgjalda. Yfir höfuð verð jeg að segja, að 
þess konar samanburður á Qárlögum Dana 
og íslendinga er ekki heppilegur. Jeg vona 
þingmenn hafi tekið eptir því, að landshöfð- 
ingi var mjer samdóma um, að athugasemd- 
in við fjárveitinguna í 14. gr., sem stungið 
er upp á við 34. tölulið, á ekki við, því að 
hún er móti konungsúrskurði 20. febr. 1875. 
Jeg vona því, að uppástungumenn taki hana 
aptur, eins og landshöfðingi skoraði á þá að 
gjöra.

Landshöfdinginn: Jeg vil einungis geta
þess, aðjeg er fiamsögumanni samdóma um 
það, að fjárveitingarvaldið með tilliti til út- 
gjalda þeirra, er um er rætt í 25. gr. 
stjóniarskráriunar, er hjá konungi einum, 
en lijer er ekki að ræða um fjárveiting, 
heldur um áætlunarvald eða rjottara sagt 
áætlunarskyldu frá þingsins hlið. Af því
að framsögumaður um daginn tók dæmi af 
fje, sem veitt er af eigum Sorö Akademies, 
þá vona jeg, að hann lofi mjer einnig að 
gjöra hið sama. Jeg skal ekki fara út í 
það, hvernig á þeim sjóð stendur, því að 
það á ekki við bjer, en jeg vil einungis geta 
þess, að fjárveitingarvaldið yfir lionum er 
hjá ríkisþinginu. Frainsögumaður tók sjer 
það til inntektar, að jeg játaði að fjárlög 
Dana eru langt um meira sundurliðuð en 
fjárlög íslands, þannig að langt um fleiri 
fyrirtæld eru ákveðin í fjáiiögunum með á- 
kveðinni upphæð. Jeg skal ekki aptur fara 
að rekja einstakar upphæðir í fjárlögum 
Dana, en jeg veit, að framsögumanni er 
kunnugt, að auk allra þeirra upphæða, sem
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veittar eru til tiltekinna fyrirtækja, eru til 
<5ákveðinna útgjalda veittar 3—400,000 kr., 
sern umboðsstjórninni er falið að útbýta.

Amljtitur Ólnfason: Jeg er einn meðal
þeirra, sem eru svo óheppnir að eiga 
nokkur breytingaratkvæði á skrá þessari. Jeg 
ætla samt að stilla til hófs orðum mínum 
sakir hinna mjúku orða hins heiðraða fram- 
sögumanns, enda eru mjer sum þessara 
breytingaratkvæða ekkert kappsmál. J>að er 
þá fyrst við 2. gr. 13., að fyrir 11000 kr. 
tekjur af póstferðum, komi 10000 kr.; þetta 
er mjer ekkert kappsmál, en jeg býst ekki 
við meiri tekjum en 10000 kr. hvort árið. 
í  sambandi þar við vil jeg telja við9. gr. C.2., 
að fyrir 2000 kr. komi 1000 kr.; líklega 
verður meira umtal um breytingartillöguna 
við 9. gr. A. 1., þar sem amtmannaembætt- 
unum er hnýtt aptan í landshöfðingjaritar- 
ann, sem á að -dragast inn«. Jeg er van- 
ur við að heyra, að það eður hitt dragi dilk 
á eptir sjer, og svo er hjer, að embætti 
landritarans dregur amtmannaembættin »inn« 
með sjer. Jjó fer jeg eigi fram á neinn 
»inndrátt« eður afnám embætta, heldur 
einungis, að þau verði eigi »v ei 11 föstum 
embættismönnumn. En á því er hinn mesti 
munur, að af nema eitt embætti, eins 
og nefndin hefur stungið upp á, ellegar að 
leggja til, að það verði eigi veitt jafnskjótt 
sem það losnar. Jeg veit, að menn vitna 
til ráðgjafabrjefsins frá 9. desember f. á. 
Mjer er þetta brjef fullkunnugt og hefi jcg 
lagað mig einmitt eptir því. Annars er að 
sjá á því brjefi, sem herra landshöfðingjan- 
um hafi þá ekki virzt hin háu amtmanna- 
erabætti svo helgar stoðir, að þær mætti 
ekki hreyfa, en vera má, að houuni hafi nú 
risið hugur við, er hann sá, að ritari hans 
skyldi fara sömu förina sem amtmennirnir. 
Nei, að af nema blátt áfram þessi embætti 
er ísjárvert, og jeg ræð ekki til þe.ss — ó- 
dæðis. Annars stefnir röksemdaleiðsla ráð- 
gjafans, eða rjettara skrifara haus, m estíþá

átt, að rífa niður uppástungumann. Jeg 
skal eigi meina honum svo meinlausa 
stundargleði. J>egar til stykkisins kemur, er 
aðalástæðan í brjefinu sú, að amtmennirnir 
sjeu forsetar amtsráðanna og sjeu þess 
vegna ómissanlegir, og það annað, að þeir, 
eða annar þeirra sje annar liður stiptsyfir- 
valdanna, og mundi biskup, ef hans missti 
við, rekast í vandræði með sitt mikilfeng- 
lega embætti. Menn skilja því á hverju 
þetta breytingaratkvæði vort er byggt. Jeg 
vildi með engu móti takmarka vald konungs 
með tillögu minni. En það verð jeg að 
segja, að sá eða sú, sem mest og bezt 
hvatti mig í þessa stefnu, og veitti mjer 
hug og tilefni til að vona, að stjórn- 
in taki þessa tillögu mína náðarsamlega til 
greina, er — þjóðblaðið hún »ísafold«, sem 
leitt hefur svo ljós rök að því, að amt- 
mannsembættin væru ekki svo afar nauðsyn- 
leg. það sama blað vakti einnig kröptug- 
lega athygli stjórnarinnar að málinu um 
hjerlenda kaupmenn. ímynda jeg mjer því 
helzt, að þegar blaðið er búið að segja sitt 
síðasta orð í þessu máli um amtmanna- 
embættin, þá muni stjórnin ekki þurfa fieiri 
röksemda við. Framsögumannsins aðal- 
ástæða er reyndar ekki nytsemi þessara em- 
bætta, heldur ótti fyrir því, að- stjórnin 
samþykkti ekki fjárlögin. En þessi ótti er 
ástæðulaus að ætlun minni, því þegar stjórn- 
in sjer þá miklu konunghollustu, sem fram- 
sögumaður sýnir með 6. greininni, mun 
þessi ávirðing meir en afplánast, því í 6. 
greininni er eigi einungis dregið frá árstillaginu 
laun landshöfðingjans, heldur líka dregið frá 
l e s t a g j a l d i ð  af póstskipunum, og er þó 
engiun kongsúrskurður fyrir slíkum fiá- 
drætti, og heldur engin lög, nema stöðu- 
lögin, og hafa þau ekki ætíð þótt jafngilda 
konungsúrskurði. I athugasemdum við 
fyrri fjárlaga frumvörp vor hef jeg lesið það 
um lestagjaldið, að þó þingið vilji ekki fara 
í mál að svo stöddu út af því, þá sje þó
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full ástæða til þess. En hjer í 6. gr. er 
öllum ágreiningi lokið. Hjer er það dregið 
frá og látið gilda meir en 25. gr. stjórnar- 
skrárinnar. J>á er breyting mín við 11. gr. 
um kostnað póstflutninga, að fyrir 9000 
komi 9700. fessa uppfærslu álít jeg alveg 
nauðsynlega, þegar vetrarferðir norðan- og 
vestanpóstanna eru athugaðar, og vona jeg 
fastlega að deildin samþykki það. I>á kem- 
ur 9. gr. C. 1., 300 kr. til útgáfu stjórnar- 
tíðindanna; þó þessi tillaga mín gangi fram, 
skal það ekki trufla atkvæði m itt fyrir 2000 
króna styrknum til bókmenntafjelagsins. Við 
12. gr. um laun söugkennarans og leikfimn- 
iskennarans er þess að geta, að kennslu- 
tímarnir eru svo fáir, hjer um 2 eða 3 
stundir á dag, svo þeir fá nærhæfis 3 kr. 
fyrir hverja kennslustund. Fyrir því ætla 
jeg 500 kr. nægilegar í samanburði við laun 
vor, er hjer sitjum. Hvað 12. grein 
snertir viðvíkjandi ölmusunum, þá hefur 
framsögumaður aðhyllzt þá breyting. Skil- 
yrðið við fjárveitingar til kvennaskólanna álít 
jeg gott, því það járnar í móti of háum og 
frekum kröfum og heldur viðkomandi sveit- 
um vakandi. Já, jeg inni til þess aptur 
með laun söng- og fimleikakennaranna. 
Einn þingmaður minnti á, að yfirvöldin 
hefðu samið við þá fyrirfram, en hvað gilda 
samningar um fram það Qárhagstímabil sem 
yfir stendur? Laun nefndra manna eru 
næsta nóg 500 krónur. Við 14. gr. að 
breyta 4000 kr. til vísindalegra og verklegra 
fyrirtækja í 6000 kr., og að ráðgjafinn fái 
afþeim 2000 kr. til útbýtingar. Framsögu- 
maður meinar, að sú ákvörðun komi í bága 
við erindisbrjef landshöfðingja, þar eð hann 
megi ekki fá nema helming af því fje, sem 
ráðgjafinn þannig fær í hendur selt, til ráð- 
stöfunar. Jeg skoða þetta sem þingið megi 
fá landshöfðingja það fje, sem því þóknast 
til ráðstöfunar, og þá einnig þann hluta af 
þessum 6000 kr., sem það ákveður, en þær 
2000 kr. fær þingið beinlínis ráðgjanum, og 
því fje má hann aptur skipta landshöfðingj-

anum helmingi. Iíáðgjafinn skiptir einungis 
þeirri upphæð, sem þingið fær honum til um 
ráða, en öðrum upphæðum ekki. Mætti 
ráðgjafinn ráða öllum upphæðum, færi jeg 
að verða hræddur um, að hann seildist í 
fleiri upphæðir, t. a. m. í fje það, sem ætl- 
að er bókmonntafjelaginu, en því er ekki 
svo varið. fegar fje er veitt ótiltekið «tíl 
vísindalegra og verklegra framfara», þá 
skiptir hann með sjer og landshöfðingja. 
Annað mál er það, að þessi skipting kynni 
að virðast ókurteys við ráðgjafann, sem 
sannlega er góðs maklegur af oss, og því 
mun jeg eigi halda henni fast frarn. En 
fyrir því hækkaði jeg tillag þetta að jeg vildi 
stuðla til þess, að landshöfðinginn sjái um, 
að forstöðumaður prestaskólans og kennar- 
arnir láti prenta fyiirlestra þá, sem kenndir 
eru við skólann. Prentun þeirra virðist 
mjer alveg nauðsynleg, því úr því ættu 
lærisveinar að geta lesið að minnsta kosti 
jafnmikið á 2 vetrum, sem nú á 3 vetrum 
með þeirri aðferð sem nú er höfð. Ef 
prentaðar bækur ern hafðar, má kenna 
miklu fijótara betur og skemmtilegar. pað 
er næsta sorglegt, að þvílíkur fjársjóður, 
speki og vísdóms skuli vera hulinn fyrir al- 
mennings sjónum. Fyrir sakir þeirrar óum- 
ræðilegu upphyggingar, sem fyrirlestrar þess- 
ir munu hafa í för með sjer, er þeir sjá 
dagitis Ijós má óhætt — það þori jeg að segja
— steypa samau þó nokkrum smábrauðunum.

Halldór Kr. Friðrikssan: Mjer finnst 
framsögumaður hafa haldið svo vel svörum 
uppi fyrir nefndinni, að eigi þurfi neinu þar 
við að bæta, en samt sem áður ætla jeg að 
mæla fáein orð, og sný jeg mjer þá fyrst að 
breytingaratkvæði landshöfðingja, við 6. gr. 
frumvarpsins undir töjul. 6 á atkvæðaskránni. 
Jeg get ekki sjeð neina ástæðu til að áætla 
þetta fje, fyr en konungsúrskuiðurer kominn 
fyrir því, að það skuli gjalda, og hvemikið skuli 
gjalda; það er sjálfsagt, að þingið hefur vald 
til þess að áætla þessa upphæð, en mjer virð- 
ist eigi rjett, að ætla fje til þess, sem aldrei 
hefur fyrirkomið og engin líkindi eru til að 
rnuni fyiir koma. J>ess ber og gæta, að svo
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lengisem landshöfðinginn er, þá er það hans 
verk að mæla fyrir stjórnina hjer á þingi, og 
ef það kemur fyrir, að stjórnin þyrfti að skipa 
einhvern annan umboðsmann til þess að mæta 
fyrir sig á alþingi, og ef konungurinn þá 
úrskurðaði það fje, er þyrfti til þess að borga 
þessum umboðsmanui, þá get jeg eigi í- 
myndað mjer, að nokkur tálmi mundi verða 
á því frá þingsins hálfu, að þetta Qe yrði 
veitt. Jeg get því eigi þrátt fyrir tölu lands- 
höfðingjans sjeð ástæðu til að taka fjárupp- 
hæð þessa inn í fjárlögin. fa ð  hefur yfir 
höfuð verið tekið skýrt fram hjer í deildinni, 
að hvort sem stjórnin eða aðrir biðji um ije, 
þá sje engin ástæða til þess að hækka upp- 
hæðina, eða bjóða meira fram, en beðið er 
um ; því að það er skylda þingsins, að veita 
eigi meira Qe, en þörf er á. þcss vegna þótti 
mjer það uudrum sæta, að nokkur þingmað- 
ur skyldi vcrða til þess, að koma með þá 
uppástungu, að hækka fjárupphæðina til 
kvennaskólans í Skagafirði uppi úr því, 
sem forstöðunefndin sjálf hafði beðið um og 
segist komast af með. |>á sný jeg mjer að 
breytingartillögunum undir 21. og 22. tölul. 
við 13. gr. B. IV., þar sem undir 21. tölul. 
farið er fram á, að þóknunin handa kennara 
í söng og organslætti sje færð úr 1000 kr. 
niður í 600 kr., um leið og honum undir 
tölul. 22. er gjört að skyldu að kenna hverj- 
um þeim kauplaust organslátt, er gjörast 
ætlar organsleikari. J>að hefur að vísu eigi 
beinlínis komið beiðni frá sjálfum manninum 
um styik þennan, heldur kornu aðiir með 
þessa beiðni í hans stað og sjálfsagt eptir 
ósk hans. En þegar nú farið er að lækka 
upphæð þessa, þá er eptir að vita, hvort 
hlutaðeigandi söngkennari vill taka á sig 
skuldbindingu þá, er honum er lögð með 
breytingaratkvæðinu undir 22. tölulið. f>eg- 
ar hann fær þann styrk, sem hann biður 
um, þá er sjálfsagt, að þingið getur sett það 
skilyrði, sem það vill, ef það er sanngjarnt, 
og hann verður að ganga að þessu skilyrði, 
en þegar fjárveitingin er lækkuð, þá er eigi 
víst, að hann gangi að því, og einna líkleg- 
ast, að hann gjöri það eigi. J>að er auð-

vitað, að þessi styrkur hefði verið all-sæmi- 
legur, þótt hann hefði verið nokkuð minni 
en 1000 krónur, en þessar 600 kr. álít jeg 
vera allt of lítið; því þegar gætt er að því, 
áð hann nú hefur 260 krónur í laun sem 
organsleikari við dómkirkjuna í Reykjavík, 
og þessi styrkur er talinn frá, þá eru 340 
krónur allt ,of lítil þóknun handa honum, til 
[icss að hann takist á hendur að kenna hverj- 
um einum organslátt, er þess fer á leit við 
hann. Vona jeg því, að deildin samþykki 
upphæð þá, er nefndin hefur stungið upp á. 
J>á kem jeg að breytingaruppástungu 1. þing- 
manns Norðurmúlasýslu um að færa niður 
laun söngkennarans og fimleikakennarans 
við latínuskólann. Jeg get frætt þingmann- 
inn á því, að annar þessara kennara hefúr 
4 kennslustundir á viku hverri, en hinn 6, 
en mjer finnst það nú reyndar ekki eiga við 
að fara að meta hverja stund. En jeg vona, 
að þingdeildin sje mjer samdóma um, að 
þegar þingið veitti þessar upphæðir í fjár- 
lögunum 1877, og vissi þó, að báðir þeir 
menn, er höfðu embætti þessi á hendi, voru 
farnir frá skólanum, þar sem annar þeirra 
(nefnil. fimleikakennarinn) hafði fengið lausn 
frá kennslustörfum sínum, en hinn (nefnil. 
söngkennarinn) var látinn, þá sje engin á- 
stæða fyrir þingið að neita nú um þessa 
upphæð. 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
hefði á tt að koma fram með þessa uppá- 
stungu á þinginu 1877, því nú á bún ekki 
lengur við. Umboðsvaldið vissi ekki annað, 
en að það hefði umráð yfir fje þessu, og 
veitti því sýslanir þessar með því skilyrði, 
að þessi laun skyldu þeim fylgja. J>ess 
vegna virðist mjer nú engin ástæða fyrir 
þingið, að fara uú að krukka í laun
þessi. J>að getur verið og  ̂ það er 
ekki óhugsanlegt,, að tímakennari fáist 
fyrir minni laun í embætti þessi, en á 1.
þingmaður Norðurmúlasýslu þá víst, að þeir 
fáist? Jeg held að þeir yrðu eigi svo marg- 
ir, er vildu fara hingað til Reykjavíkur og 
binda sig hjer við 4 stundir á viku hverri 
fyrir litla borgun. |>etta er því sama sem
að scgja: «vjer skulum hætta þessari
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kennslu». Én ór því að umboðsvaldið hef- 
ur veitt þessum raönnum þessar sýslanir 
með þessum launum, þá er óviðurkvæmilegt 
að gjöra orð þess að engu. Jeg vona því 
fyllilega, að deildin fallist eigi á þessa breyt- 
ingaruppástungu 1. þingmanns Norðurmúla- 
sýslu og annara þingmanna. Um styrk til 
forngripasafnsins er það að segja, að jeg 
vonaðist eptir, að þær 600 krónur, sem
beðið var um, mundu verða veittar, en
nefndinni kom saman um, að sleppa þessari 
veitingu í þetta skipti, í þeirri von, að ef 
skýrsla um forngripasafnið yrði samin á 
fjárhagstímabili því, er nú fer í hönd, þá 
mundi næsta alþingi verða fúst á að veita 
fjárupphæð í þessu skyni á f j t i r a u k a l ö g u m .  

Mjer þótti heldur skrítin ræðan sem 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu hjelt út af 
veitingunni til óvissra útgjalda, og vísinda- 
legra og verklegra fyrirtækja. Má jeg spyrja, 
hverjum er veitt þetta fje? og hver hefur 
ábyrgðina á því, hvernig því er varið ? ping- 
maðurinn man þó víst eptir 2. grein stjórn- 
arskrárinnar; í henni segir svo: «Hið æðsta 
vald á íslandi innanlands skal á ábyrgð 
ráðgjafans fengið í hendur landshöfðingja, 
sem konungur skipar, og hefur aðsetur sitt 
á íslandi» o. s. frv. Vjer veitum þvf ráð-
herranum þetta fjc, en eigi landshöfðingj-
anum. pað á ekki við, að vjer í fjár- 
lögunum sviptum ráðherrann valdi því, sem 
8tjórnarskráin heimilar honum. Ráðherrann 
einn hefur valdið á landi hjer, en allt það, 
sem framkvæma á, gjörir landshöfðinginn 
á ábyrgð ráðgjafans. En hvernig getur 
þá nokkur ábyrgð komið fram gegn ráðgjaf- 
anum út af notkun þess fjár, sem honum 
hefur aldrei veitt verið og hann aldrei und- 
ir höndum haft. Jeg hef alls eigi á móti 
því, að landshöfðinginn hafi nokkurt fje yfir 
að ráða; en þetta breytingaratkvæði 1. 
þingmanns Norðurmúlasýlu undir 37. tölul. 
er alveg á móti rjettu formi. Alþingi veitir 
allt fje, er veitt er ráðgjafanum til umráða, 
og ef fje til einhvers ákveðins fyrirtækis er 
veitt með eiuhverju vissu skifyrði, þá er 
það á ábyrgð ráðgjafans, hvort þessu skil-

yrði er fylgt eða eigi. fe tta  breytingarat- 
kvæði er því svo óformlegt, sem jeg frekast 
get hugsað mjer. Framsögumaður gekk svo 
vandlega í gegnum allar breytingaruppá- 
stungurnar við frumvarpið, að það mundi 
eigi til annars en að tefja málið, að fara 
yfir þær aptur. En einu verð jeg þó að 
svara framsögumanni. það er ávallt eitt 
það atriði í máli þessu, er oss ber á milli 
um, og það er um þetta fje til landshöfð- 
ingjaritarans. Framsögumaður sagði, að 
hann hefði beðið halla við lögreglustjórn 
sína í fjárkláðamálinu. Jeg segi ekki um 
það, en víst er um það, að litarinn hefur 
fengið tölúvert fje fyrir ferðir sínar í máli 
því, og það meira fjts en 2000 kr., sem 
hann nú biður um. þar sem framsögu- 
maður sagði, að ritarmn hefði verið svo 
sanngjarn í reikningum sínum, þá getur 
það verið. Jeg skal játa það, að það var
eigi dýrt, þótt hann tæki ~ fyrir sig 3 kr. 
um daginn. En það, að hann hefði tekið 
að eins 1 krónu fyrir hostinn um dag hvern, 
er eigi rjett; því að hann tók 2 kr. og þar 
að auki opt og tíðum þriðju krónuna fyrir 
fóður, svo að þetta er þó eigi svo lítið. Jeg 
verð og að geta þess, að reikningar lögreglu- 
stjórans voru stundum eigi sanngjarnari en 
svo, að amtmaðurinn setti þá niður. Að 
minnsta kosti hefur amtmaðurimi því eigi 
álitið, að reikningar lögreglustjórans væru 
svo lágir, að hann mundi bíða halla við.

Póiarinn Böðvarsson: Jeg ætla að
byrja á því, að minnast á breytingarat- 
kvæði landshöfðingja við 6. gr., er stendur 
undir 5. tölul. á atkvæðaskránni. Jeg ætla 
að lýsa þvf yfir, að þrátt fyiir allar þessar 
umiæður get jeg ekki annað skilið, en að 
breytingaratkvæði þetta sje rjett. Jeg þyk- 
ist muna það glöggt, að orðin »eins og þau 
verða ákveðin af konunginum« f 25. grein 
stjórnarskrárinnar hafa verið skilin svo, að 
konungsúrskurðar þyrfti við, ef þetta tillag 
til fulltrúa stjórnarinnar á alþingi ætti að 
greiðast af hendi. En jeg sje eigi, að nauð- 
synlegt sje, að skilja orðin þannig. Jeg í- 
mynda mjer, að það sje nóg, þegar deildin
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hefur sjeð vilja konungs í þessu efni, en 
hann hefur hún sjeð í fjárlögunum, sem 
konungurinn hefur staðfest. Fyrir deildina 
hefur nú í sumar verið lagt frumvarp til 
Qárlaga, sem hafa inni að halda ákvörðun um 
þessa veitingu, og mjer er þó nær að ætla, að 
ráðherrann í þessari grein fari eigi fram 
á það, sem er á móti vilja konungsins. 
par sem sagt hefur verið, að landshöfðingi 
hafi eigi komið fram sem fulltrúi konungs á 
alþingi, þá verð jeg þó að ætla, að hann
hafi komið fram sem slíkur, og að minnsta 
kosti treysti jeg mjer ekki til að fullvissa 
deildina um, að konunguriun muni eigi 
senda fulltrúa til þings á því fjárhagstíma- 
bili, sem hjer ræðir um. Framsögumaður 
hafði það helzt fyrir ástæðu, að þessa upp- 
hæð ætti að ákveða af konunginuin einum, 
en jeg ímynda mjer, að þessi upphæð 
standi eigi í fjárlögunum til þess að þingið 
á k v e ð i  hana, heldur til þess að það sam- 
þykki hana. Jeg hef því, að því er jeg 
ætla, nógsamlega gjört grein fyrir, hvernig 
jeg skoða þetta, og hvers vegna jeg gef at- 
kvæði mitt fyrir breytingartillögu Jands-
höfðingjans. Jeg fellst á breytingaratkvæði 
nefndarinnar undir7. tölul. Jeg get eigiskilið 
sýslumannalögin á þann hátt, sem stjórnin 
skilur þau. Jeg get eigi ætlað, að sá, sem
t. d. kemur í amtmannsembætti, eigi að
fá launaviðbót, eins og sá amtmaður hafði, 
er næstur var á undan honum. Framsögu- 
maður hefur gefið upplýsing um það, að 
bókmenntafjelagið mundi gefa út landshags- 
skýrslurnar; en jeg álít það eigi heppilegt, 
því að mjer finnst það standa nær umboðs- 
stjórninni, að hún gefi slíkar bækur út. Jeg 
veit, að bókmenntafjelagið hefur lengi ann- 
ast um útgáfu landshagsskýrslnanna, og það 
má vel vera, að þær hafi verið vel úr garði 
gjörðar; en mjer finnst þó eiga betur við, 
að umboðsstjórnin sjái fyrir útgáfu þeirra. 
I>á sný jeg mjer að breytingartillögunni 
undir 16. tölul. við 12. gr. B. I. b. 2., að
fyrir »1 ö lm usa ............. 200 kr.« komi «3
ölm usur.............  600 kr.«. Jeg er þessu
breytingaratkvæði með öllu samþykkur. Jeg

get með engu móti álitið það rjett, að draga 
ályktun af þeirri ástæðu, að svo fáir sjeu á 
prestaskólanum, því að það er aðgætandi, að 
þessi árin hafa svo fáir útskrifazt út úr 
latínuskólanum í samanburði við það, sem 
verða mun framvegis. J>egar læknaskólinn 
og prestaskólinn eru bornir saman, og þeg- 
ar að því er gætt, að læknaembættin hjer á 
landi eru 20 en prestsembættin 170, og
verða eigi færri en 140, þá get jeg ekki
sjeð, að rjettur jöfnuður sje milli ölmusanna. 
J>egar ennfremur er haft tillit til þess, að 
fjöldi prestsembættanna standa óveitt, þá 
held jeg allir verði að játa, að menn verði 
að gjöra allt það, sem með góðu móti er
hægt, til þess að hæna menn tii þess, að
ganga á prestaskólann. Um breytingartil- 
löguna undir 28 tölul. er það að segja, að 
það er að nokkru leyti ný breyting, og er 

: j eg nefndinni að miklu leyti samdómaum hana. 
Mjer virðist það rjett og sanngjaint, að 
binda þessa fjárveiting því skilyrði, að 
aðrir einnig leggi nokkuð fram. En spurn- 
ingin er, hvort nú þegar á að gjöra þetta 
að skilyrði, hvort það muni eigi verða skól- 
anum til niðurdreps, svo að hann falli. En 
hitt þykist jeg vita, að þessi ákvörðun nái 
eigi til þess, ef alþýðuskóli væri til, því að 
hann heyrir eigi undir neinar b æ ja r -  
s t j ó r n i r ,  eða hreppanefndir, sem nefndar 
eru í breytingaratkvæði nefndarinnar. f á  
kem jeg næst að breytingartillögu lands- 
höfðingja undir 34. tölul. J>rátt fyrir allar 
þær upplýsingar, er fram hafa komið, verð 
jeg að vera á því, að þessi tala 4000 kr. sje 
mjög svo lítil til v í s i n d a l e g r a  fyrirtækja, 
sem eru svo erfið og borga sig svo illa, og 
til v e r k le g r a  fyrirtækja, sem þurfa að 
taka svo miklum framförum í landi hjer, 
þar sem varla er neinn, sem kann að nokkr- 
um iðnaði, svo að vel sje. Mjer virðist því 
nauðsynlegt, að styrkja slíkt svo sem fram- 
ast er unnt; tel jeg það því rjettara, sem 
hinn hæstvirti landshöfðingi, sá sem nú er, 
hefur með frábærum dugnaði kynnt sjer alla 
hagi vora, og hvervetna verið fús til að 
styðja það, sem gott er og landinu til fram-
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fara. Mjer hefur það enn eigi úr minni 
liðið, er framsögumaður vísaði til bók- 
menntafjelagsins í þessu tilliti. En mjer er 
spurn, getur bókmenntafjelagið gefið út 
hverja bók sem vera skal? Jeg held ekki; 
en það getur hvatt menn til þess, að semja 
bækur. Jeg skal enn á ný taka það fram, 
að jeg hef sjálfur meðferðis bænarskrá um 
styrk til þess að læra trjemvndaskurð. 
Slíkt væri þarflegt næsta, og vona jeg, að 
þessi bænarskrá verði tekin til greina af 
veitingarvaldinu, og þykist viss um það, þar 
sem enginn mælir móti því.

l'nll prestur Páhson : Jeg hugði, að
þessi breytingaratkvæði mín mundu eigi 
gjöra neinum illt í geði, af því að þau 
voru gimsteinslaus. En þau hafa nú fcng- 
ið allharðan dóm, og má vera, að það 
komi af því, að þau eru mcrkt með H —P, 
og er það ef til vill illt merki í augum 
framsögumanns. J>að er snertir breyting- 
aratkvæðið undir 11. tölulið, þá lýsi jeg 
því yfir, að jeg gjörði þetta breytingarat- 
kvæði fremur til að koma því að, heldur 
en til þess, að fylgja því fram. Jeg tek 
það fram, sem jeg sagði í hitt. eð fyrra, að 
Skaptfcllingar kur.na hinum setta lögreglu- 
stjóra í fjárkláðamálinu þakkir fyrir fram- 
göngu hans í því máli. En af því að 
nefndin hafði þokað þessari þóknun úr 
2000 kr. niður í 1000 kr., þá hugði jeg 
saklaust, þótt vjer reyndum að þoka henni 
betur niður, og vona jeg því, að framsögu- 
maður fyrirgefi þessa sparnaðar - tilraun. 
Breytingaratkvæðið undir 14. tölulið við
12. gr. A. b. 1. þótti framsögumanni ó- 
formlegt, af því að frumvarp til laga um 
skipun prestakalla og kirkna mundi ná 
fram að ganga. En hvernig færi, ef 
prestakalla-frumvarpið fjelli? Hvað mundi 
umboðsstjórnin hafa þá, til að veita til 
uppbótar fátækum brauðum? J>ví að 4000 
krónur eru í þessu falli sama sein ekki 
neitt. J>etta breytingaratkvæði er því til 
vara frá minni hálfu, ef prestakallamálið 
kynni að falla, og jeg veit, að sumir 
nefndarmanna eru eigi vonlausir um, að

svo muni fara. fað  er snertir breytingar- 
tillöguna undir 16. tölulið, að ölmusunum 
við prestaskólann sje fjölgað, þá hefur 2. 
þingmaður Gullbringusýslu nákvæmlega og 
ljóslega tekið fram ástæðuna fyrir breyt- 
ingartillögu þessari. Jeg játa, að við 
prestaskólann eru 3 ölmusur frá háskólan- 
um í Kaupmannahöfn, en það er eigi þar 
fyrir nema 1 ölmusa af landssjóði. En 
vafalaust er svo, að fleiri stúdentar verða 
á prestaskólanum en á læknaskólanum, því 
þar eru embættin 140—170, en læknaem- 
bættin verða aldrei fleiri en 20 — 30. 
Framsögumaður sagði, að prestaskólannm 
væru lagðir 12 húsaleigustyrkir; en það er 
aðgætandi, að þcssir húsaleigustyrkir eru 
eigi brúkaðir upp, af því að hver stúdent 
fær eigi nema 1 húsaleigustyrk eða 80 kr., 
og ef stúdentarnir eru eigi 12, þá er þeim 
húsaleigustyrkum, sem um fram eru, hald- 
ið eptir. Verði prestsembættin á landinu 
hjer eptir 140, og læknaembættin 20, þá 
er þotta næsta mikill ójöfnuður, og það því 
fremur, sem sárfáir prestar hafa svo há 
laun sem læknarnir, og mörg prestaköllin 
eru svo illa launuð, að enginn prestur 
fæst í þau. Mjer virðist það því vera
skylda þingsins, að hvetja námsmennina 
til þess, að ganga á prestaskólann, og 
stuðla til þess á allau hátt, að þeir gangi 
prestsveginn. Jeg get fyrir það eigi kann- 
azt við, að það hafi verið ódæði af oss, að 
koma með þessa breytirigaruppástungu. Jeg 
skal leyfa mjer að leiðrjetta framsögumann 
að því er hann sagði, að eptir uppástungu 
vorri yrðu 7 ölmusur við prestaskólann, en 
þær verða eigi nema 6. fa ð  er snertir 
breytingaruppástunguna undir 20. tölulið 
b. við 12. gr. B. III. c. 5., að í stað
«10000 kr.» komi «8000 kr.», þá kom
þetta til meðfram af því, að vjer vissum 
eigi af uppástungunni: 9000 kr.; því að þá
mundum vjer hafa getað komið oss saman 
við hinn flokkinn. En það, sem kom oss 
til að draga úr þessari upphæð, var eigi 
það, að oss þætti hún í sjálfu sjer of há, 
en oss virtist það, að bæta nú miklu fje
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við skólann, eigi samkvæmt því, sem nú 
hefur skeð, að neita sumum allhæfum 
piltum um inngöngu í hann. J>á koma 2 
breytingaruppástungur við 12. gr. B. IV., 
og standa þær undir 21. og 22. tölulið. 
Jeg bið deildina að taka vel eptir orðum 
mínum. Jeg kom með breytingaruppá- 
stunguna undir 22. tölulið, sem varaat- 
kvæði, ef hin breytingaruppástungan undir
21. tölulið, að í stað «1000 kr.» komi 
«600 kr.», skyldi falla; ef sú breytingar- 
tillaga skyldi standa, þá fell jeg, hvað 
mig snertir, frá hinni undir 22. tölulið. 
Framsögumaður tók það fram við 2. um- 
ræðu, að organsleikarinn skyldi framvegis 
skyldur til að kenna sönglist og organspil 
ókeypis, ef hann fengi þessa 1000 kr. 
þóknun; en þessari ákvörðun vildi jeg 
koma inn í fjárlögin. En ef hún eigi 
kæmist inn, þá vildum vjer lækka þóknun- 
ina niður í 600 krónur. Jeg vil því biðja 
forsota, að láta bera 22. tölulið fyrst uudir 
atkvæði og síðan 21. tölulið, sem inniheld- 
ur varauppástunguna, og ef 22. töluliður 
verður samþykktur, þá tökum vjer aptur 
breytingartillöguna undir 21. tölulið. J>að 
er kvennaskólana snertir, þá hleyp jeg 
fram hjá þeim, því að þeir hafa betri tals- 
menn hjer á þingi, heldur en jeg er; en 
jeg niun í því efni fylgja því, er næst er 
sanni. pá  kem jeg að breytingaruppá- 
stungunni undir 30. tölulið b. við 12. gr. 
C. 8., að til bókmenntafjelagsdeildarinnar á 
íslandi sjeu lagðar hvort árið 600 kr. í 
stað 2000 kr. Jeg var svo óheppinn, þeg- 
ar bókmenntafjelagsfundurinn var haldinn 
í sumar, að jeg gat eigi verið á honum, af 
því að jeg varð að vera hjá sjúkum raanni, 
jeg hef ekkert heyrt, hvað gjörzt hefur á 
fundi þessum, nema það, sem framsögu- 
maður skýrði deildinni frá nú í dag; en 
ef jeg hefði heyrt það áður, sem framsögu- 
maður sagði, þá hefði jeg fremur hikað 
mjer við, að koma með þetta breytingar- 
atkvæði. En jeg get þó eigi tekið breyt- 
ingaratkvæði þetta aptur, af því að jeg 
stend eigi einn undir því. f á  sný jeg

mjer að 34. tölulið, ’sem inniheldur breyt- 
ingartillögu við 14. grein. í>að vakti fytir 
mjer, að um leið og minnkaður væri styrk- 
urinn til bókmenntafjelagsins, þá ætti að 
hækka styrkinn til vísindalegra og verk- 
legra fyrirtækja; því að ef bókmenntafje- 
lagið gæfi út bækur, þá væri landshöfðingja 
innan handar, að veita því styrk, ef bækur 
þessar væru þess eðlis, að vert væri að 
styrkja fjelagið, til þess að gefa þær út. 
En þar sem framsögumaður sagði, að við- 
aukaatkvæðið undir 35. tölulið, sem hljóðar 
svo: «J>etta Qe hefur landshöfðingi einn til 
útbýtingar með samþykki ráðherrans», — 
væri svo óformlegt, þá get jeg eigi sjeð
það, því að það stendur: «með samþykki
ráðherrans». Að öðru leyti hefur 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu svarað þessari mót- 
báru. í>að er snertir viðaukaatkvæðið und- 
ir 37. tölulið, þá held jeg því eigi til 
kapps; jeg veit, að hinir stjórnfróðu menn 
í deildinni munu sjá þann galla, er á því 
er, enda höfum vjer eigi fengið þakklæti
fyrir það. Og þótt jeg og þeir, er með
mjer voru að semja breytingaratkvæði 
þetta, þyki eigi þingfærir, þá fer eigi illa 
á því, þótt allir sjeu eigi jafn snjallii ; því 
að ef allir væru jafn snjallir, þá væri eigi 
eins áhrifamikið að heyra til framsögu- 
manna í stórmálunum, eins og það nú er. 
Fyrst jeg stóð upp á annað borð, vil jeg 
leyfa mjer, að lýsa yfir áliti mínu á hinni 
háttvirtu fjárlaganefnd. í rnínum augum 
líkist hún móður, sem á 3 börn. Við eitt 
barnið er hún góð, og gefur því allt, sem 
það biður um — og það eru þeir, sem 
verða óskabörn fjárlaganefndarinnar. Við 
annað er hún höst, en hreinskilin og segir: 
þú færð ekkert hjá m jer; það eru þeir, sem 
hún leggur ekkert með. £>riðja barnið er 
olnbogabarn; við það er móðirin reglulega 
vond. Hún þykist vera að brella því, en 
klípur það um leið. fe tta  barn fyriimynd- 
ar þá, sem fjárlaganefndin læzt ætla að 
leggja með, og vísar með meðmælum til 
landshöfðingja, en þó fyrst þá, þegar hún 
er búin að sjá um, að hann geti ekki ann-



326

að en neitað, með þvT að láta hann ekkert 
ije hafa.

Friiírilc Siff'insstm : það mun þykja ó- 
svinna, að jeg svari ekki hinum háttvirta 
framsögumanni nokkrum orðum, þar sem 
hann lagði svo harðan dóm á þá uppá- 
stungu mína, að kvennaskólinn í Skagafirði 
fengi 700 kr. Hann sagði að þar sem 
sýslunefndin hefði ekki farið fram á meiri 
styrk en 400 kr., þá væri alls engin ástæða 
til að veita meira, enda hefði þingdeildin 
tæpast vald til þess. það er spáný kenn- 
ing, að þingdeildin geti ekki í þessu máli 
farið allra sinna ferða fyiir sýslunefndinni, 
því hún gat ekki vitað fyrir fram, hve ríf' 
á fjárútlátian þingdeildin yrði við aðra skóla, 
en fól mjer á hendur beiðni sína, og er jeg 
viss um, að hin heiðraða þingdeild efar alls 
eigi umboð m itt í þessu efni,hvað sem hinn 
háttvirti framsögumaður segir. pinginu er 
líka nokktið kunnugt um áslæður þessa 
skóla, að hann vantar enn skólahús og er 
ný kominn á fót eingöngu fyrir viðleitni og 
fratrlögur sýslubúa. Hinn heiðraði fram- 
sögumaður segir, að ekki megi rjetfa hend- 
ur í landssjóð, en fáir eru frægari honum 
sjálfum fyrir það, hve möigum höndum 
hann opnaði landssjóðinn, þegar launalögin 
voru smíðuð 1875, því í Skagafirði er fram- 
sögumaður frægur, og víst um land allt, fyr- 
ir að hafa átt mjög gildan þatt í að koma 
þeim dýrgrip á stokkana. Annars fnrða jeg 
mig ekki á því, þó að orð hans standi ekki 
ætíð eins og stafur á bók; þegar hann t. d. 
var að tala uin brúargjörðina á þjórsá og 
Ölfusá, sagði hann, að landssjóðurinn ætti 
að leggja til þeirra, af því að gufuskipið 
kæmi þar ekki við, en þá gleymdi hann að 
geta þess, að gufuskipið kemur þó við í Reykja- 
vík og Gullbringusýslu, og er óhætt að full- 
yrða, að sá hluti landsins hefur mest gagn 
af gufuskipsferðunum, og þó vildi hann gefa 
líeykjavík og Gullbringusýslu vexti af fje 
því, sern gengur til brúagjörðanna, jafnt 
austursýslunum. (Framsöguni<iður: Eru
brýrnar hjer til umræðu?) Jeg vildi að eins 
minna framsögumann á samkvæmni hans.

En annars Qölyrði jeg ekki um þetta mál, 
en treysti veglyndi þingdeildarinnar, að skól- 
inn fái þessar 700 kr. Fjöldi stúlkna hefur 
viljað nota þennan skóla, en þá hefur vant- 
að húsrúm, en nú á að byggja það hið 
fyrsta er efnin Ieyfa.

1'áU Pátsson bóndi: Jeg er við riðinn
við 1 breytingaratkvæði, og hefur það feng- 
ið harðan dóin, en það sem kom mjer tilað 
fylla flokk uppástungumanna að breytingar- 
atkvæði þessu um niðurlækkun á þóknun 
Jóns ritara, var það, að tekið hefur verið 
svo skýrt fram, að hann engan annan hafi 
þurft til að gcgna ritaraembætti sínu á með- 
an hann gegndi þessum kláðastörfum, og 
líka hefur verið sagt, að hann hafi, án þess 
að taka neinn í sinn stað á skrifstofuna, 
ferðast til útlanda og flcira; þetta, svo og það, að 
hann fjekk ferðakostnað sinn jafnóðum borg- 
aðan af hjeruðum þeim, er hann var sett- 
ur yfir, saiinar, að liann hefur verið vpI í 
haldinn. Annað, sem jeg er ekki samdóma 
framsögumanni og 1. þingmanni Norður- 
múlasýslu um, er breytingin við7. tölulið, þar 
sem laun sý.slumannsins í Húnavatnssýslu 
eru færð niður um það, er hann hefur sem 
viðbót fyrir sjálfan sig. 7. gr. sýslumanna- 
launalaga segir, að grundvallarreglunni í 7. 
gr. hinna almennu launalaga skuli fylgt um 
sýslumenn; en þessi gi undvallarregla var 
sú, að hver sá embætlismaður, er hafði hærri 
laun en embættinu var lagt, þegar lögin 
komu í gildi, hjelt því, sem hann þá hafði 
scm viðbót fyrir sjálfan sig. Nú var sýslu- 
maðurinn í Húnavatnssýslu búinn að fá 
embættið, áður en sýslumannalögin komu í 
gildi; hann hlýtur því samkvæmt þessari 
grein að hafa fulla heimting á þessari lanna- 
viðbót. f>ar sem 7. gr. sýslumannalauna- 
laga segir, að eigi að miða við þær tekjur, 
er þeir hafa haft árin 1871—1875,getur það 
ekki átt við nema um þá, sem allt af voru 
kyrrir í sama embætti frá því 1871 til þess 
lögin komu í gildi, enda hlýtur það að vera 
meining greinarinnar, að miðað sje við tekj- 
ur þær, er embættið hafði, en ekki þær, er 
maðurinn hafði hið umrædda tímabil. Ef



þetta væri ekki hinn rjetti skilningur grein- 
arinnar, þá vantaði í hana alla ákvörðun um 
laun þeirra sýslumanna, er fengið hefðu em- 
bætti á tímabilinu frá 1875 til þess er lög- 
in komu í gildi 1878, eður hvernig hefði 
á tt að skilja þessa grein, hefði sýslumaður- 
inn í Húnavatnssýslu verið embættislaus, 
áður en hann fjekk sýsluna, þá hefði víst 
orðið að fara eptir 7. gr. hinna almennu 
launalaga. fennan skilning hefur líka lands- 
höfðinginn og stjórnin haft um þetta at- 
riði, þar sem hún hefur sett þessa viðbót 
fyrir sjálfan hann í stjórnarfrumvarpið.

('Juðm undur Óhil'sson: Jeg skal að eins
ininnast á breytingaratkvæði initt um þókn- 
unina fyrir ritarans frægu framgöngu. Mjer 
er ómögulegt að rnæla með uokkrum laun- 
um fyrir hans framkvæmdir. J>ingmaður 
Reykvíkinga hefur upplýst um, að sumir 
reikningar hans liafi þó verið fullháir, og 
amtið hafi sett þá niður, en hafi þeir ekki 
verið fullháir, þá var það hans eigin sök, og 
bonum innanhandar að fá fullt fyrir sitt ó- 
mak, og mótmæli jeg því, að honum sji- 
greiddur einu einasti eyrir fram yfir reikn- 
ingana. fað  sýnist að hinni heiðruðu fjár- 
laganefud sjeu nokkuð mislagðar hendur, 
þegar um ritarann er að ræða; hún vill þó 
sjá um, að hann eignist skildinga, jú, því 
hann er hennar óskabarn. En er nú nokk- 
ur sanngirni í þessu? Er þetta að fara 
rjettilega með landsins fje? Litum snöggv- 
ast á það. Hinar kláðasjúku sveitir hafa 
sannarlega lagt miklu meira í sölurnar vegna 
kláðans, til að firra landið vandræðum, en 
ritarinn; enginn talar um laun eða bætur 
fyrir þær, já, þeim er afsögð öll náð og 
miskunn. Jeg vil hafa töluliðinn burt. R it- 
arinn á engin laun skilið fram yfir þau, er 
hann hefur þegar fengið.

Ualldór Kr. Friðriksson : fingmaður
Skaptfellinga álítur, að læknaskólinn standi 
betur að vígi í fjárlegu tilliti en prestaskól- 
inn. Fyrst verða fleiri piltar að útskrifast 
frá lærða skólanum en verið hefur, áður en 
menn geta búizt við, að þeir fjölgi á presta- 
skólanum, en það verður ekki næsta fjár-

hagstímabil, og áður en spursmál verðurum 
að hæna stúdenta að pre3taskólanum, verða 
þeir einhverjir að vera til. |>egar vjer nú 
lítum á læknaskólann, þá voru þar 5 læri- 
sveinar síðasta vetur, og höfðu þeir 3 ölmus- 
ur og 3 húsaleigustyrki, það er til samans 
840 kr. A prestaskólanum voru 9 lærisvein- 
ar, og hafði hver þeirra heilan húsaleigu- 
styrk; ölmusurnar voru 4 og þar að auki 
prestaskólasjóður. pctta  sýnir, að lækna- 
skólinn hefur ekki haft meiri styrken presta- 
skólinn, enda virðast 1720 kr. að vera nægi- 
legar handa 9 lærisveinum.

Að því er laun sýslumannsins í Húna- 
vatnssýslu snertir, þá er jeg eindregið á því 
að miða laun hans við 5 ára tekjur þess 
embættis, sem hann nú hefur. Að vísujáta 
jeg, að honum sje veitt embætti þetta með 
almennu skilyrði, en það gctur ekki komið 
til greina eptir öllum atvikum, því að um 
þessi laun, sem hann nú hefur, sótti hann, 
og þau eru honum veitt eptir minui sann- 
færingu.

Framsögumnður': Landshöfðinginn mælti 
það til bóta sínu breytingaratkvæði, að 
konungur hefdi úrskurðarvald, en þingið á- 
ætlunarvald um fje til fulltrúa stjórnarinnar 
á alþingi; þessu valdi vil jeg sleppa sem 
Óboðlegu löggjafarþingi. 2. þingmaður Gull- 
bringusýslu fylgdi landshöfðingja í þessu, 
og sagði, að skilningur nefndarinnar í þessu 
efni, væri ekki « n a u ð s y n le g a  rjettur»; 
þetta getur vel verið, en nefndin lætur sjer 
það nægja, ef skilningur hennar er rjettur, 
þó ekki sje hann nauðsynlega rjettur. f in g - 
maðurinn færði þau rök fyrir máli sínu, að 
af því beðið væri um þessa upphæð, og ráð- 
gjafinn hefði gjört það í samhljóðun við 
Hans Hátign konunginn, þá væri skylda 
þingsins að veita h an a ; það hefur verið 
sagt um fjárlaganefndina, að henni væru 
mislagðar hendur, en jeg held sama megi 
segja um 2. þingmann Gullbringusýslu. 
Ráðgjafinn vildi ekki veita Garðakirkju nema 
8000 kr. lán, en þingmaðuiinn setti sig á 
móti því, og hefur fengið þingið með sjer 
til að ákveða hærra lán til kirkjunnar móti



vilja ráðgjafans, og þar af leiðandi, sam- 
kvæmt röksemdaleiðslu þingmannsins, á 
móti vilja konungsins. Jeg álít annars 
fullrætt um skilninginn á þessu atriði, og 
vil sneiða hjá að taka upp aptur þær á- 
stæður, sem jeg færði tii við 2. umræðu. 
Jeg vil einungis geta þess, að þó þingið 
stingi ekki upp á neinni upphæð, þá getur 
konungur eins fyrir það ákveðið upphæð til 
fulltrúans, og ef konungsúrskurður um hana 
verður kominn 1. janúar 1880, þá verður 
hún sjálfsagt samþykkt á fjáraukalögum. 
Sami þingmaður talaði um ýmsar aðrar veit- 
ingar, til landshagsskýrslna, til prestaskólans, 
til barnaskóla og alþýðuskóla. fað  er máske 
rjett, að halda veitingunni til langshags- 
skýrslna, eins og landshöfðinginn og 6 þing- 
munn hafa stungið upp á, ekki af því að 
þærsjeuvel af hendi leystar,heldur af þvíað 
þær eiga að koma frá stjórninni, eða hún á 
að minnsta kosti að gefa fyrirmynd fyrir 
slíkuni skýrslum og scmja skýrsluform. 
Hvað snertir ölmusurnar til prestaskólans, 
þá hefur þingmaður Reykvíkinga svarað því 
og tekið af mjer ómakið. 2. þingmaður
Gullbringusýslu og ileiri þingmenn hafa 
viljað færa upp tillagið til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja. Sumum þeirra er það 
ekki láandi, þeim, sem hafa ár eptir ár 
fengið styrk af þessu ije. 1. þingmaður
Skaptfellinga hefur þannig næstum á hverju 
ári fengið styrk til daufdumbrakennslu, og 
er því von, þó hann sjái ekki með glöðu 
geði þessa uppsprettu þurrkaða upp, því að 
það kemur sjer vel að eiga þarna hrauk í 
horni. J>að væri þó máske rjett að slaka 
til, ef búast mætti við, að þingsályktun sú, 
er 1. þingmaður Norðurmúlasýslu hefur 
komið með, að gjöra kennurunum við presta- 
skólann að skyldu að prenta fyrirlestra sína, 
gangi í gegn ; en það Qe má og taka á
aukafjárlög. Jeg vil leggja áherzlu á, hve 
varasamt það er að leggja nema mjög lítið 
fje til óákveðinna útgjalda, því að það er
mjög vafasamt, hvort því verður varið sam- 
kvæmt tilgangi sínum. Jeg vil þessu til 
söununar taka fram, hvernig þessu fje var

varið 1870. Til biblíuijelagsins voru veittar 
120 kr., til bókmenntafjelagsins 1000 kr., 
til jarðyrkjumanus Feilbergs 500 kr. til að 
ferðast um landið; hann ferðaðist í 2 ár, 
og afraksturinn af þessari ferð var sá, að 
hann ritaði bók, sem er alls 20 bls., í hverri 
hann ræður landbúnaðarfjelaginu danska frá 
að leggja fje til landbúnaðar á íslandi. f»á 
er 500 kr. styrkur til adjunkts Grönlunds, 
tengdasonar hins fyrverandi apothekara 
Randrups, tii að rannsaka grös á íslandi, 
en hann hefur engan bækling gefið út um 
þessar jurtir. Jeg vil skjóta því til allra 
sanngjarnra íslendinga, hvort á þennan hátt 
á að veita fje landsins. pá er veitt fje til 
jafnaðarsjóðanna, til dýralæknis, til búfræð- 
ings, og að endingu ferðakostnaður til 2 
skólapilta til að leita sjer lækninga í Kaup- 
mannahöfn, 300 kr.; jeg veit ekki, hvoi t það 
er meiningin, að verja fje landsins til þess, 
að kosta forðir allra þeirra, er þurfa að fara 
til útlanda til að leita sjer lækninga. IJá 
er enn veitt verðlaun fyrir björgun á mönn- 
um, fyrir að hlaða vörðu á Reykjanesi. 
Svona var fje þessu varið 1876, og allt 
hvað því var illa varið og ósamkvæmt 
tilganginum, þá er þó brúkun þess 1877 
enn verri. f>á var Sveini Sveinssyni búfræðingi 
veittar 200 kr. af landssjóði til að gefa út 
uppdrátt af Reykjavík. Hvaða hagur eða 
skemmtun er það fyrir landið, að fá upp- 
drátt af Reykjavík? Sigurði Jónassen voru 
veittar 600 kr. til að læra mál. (Arnljótur 
Ólafsson: Hver veitti það?) Ráðgjafinn
veitti þessa upphæð. Gísla Brynjólfssyni 
var veittur styrkur sömuleiðis af ráðgjafan- 
um til að semja heimsmagnafræði, sem 
þó hún kæmi út, mundi verða ekki einungis 
Islandi heldur öllum Norðurlöndum til gagns 
og fróðleiks; en vjer allir, sem þekkjum 
dugnað og vandvirkni þessa manns, verðum 
að efast um,að þessi bók komi út, meðan vjer 
lifum. pá  er enn hluttekning í ferð Feilbergs 
500kr., því að hann ferðaðist einnig þetta ár, 
og það eina gott, sem vjer höfðuin af ferð 
hans, var, að hann lagði til, að Sveini bú- 
fræðing væri veittur styrkur af landbúnaðar-
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Qelaginu danska til að læra búnað erlendis. 
J>á er enn styrkur til heyrnar- og málleys- 
ingjakennara Páls prests Pálssonar 350 kr., 
sem virðist óþarfi; því að jeg veit ekki betur 
en að nægilegt meðlag hafi verið greitt með 
heyrnar- og málleysingjum, enda hefur dauf- 
dumbrakennarinn nýlega sett meðgjöfina 
niður samkvæmt tillögum amtsráðsins. J>á 
eru enn 200 kr. til Sigurðar Jenssonar til 
að leita sjer menntunar við háskólann; jeg 
vil ekki segja að þessi veiting sje Iastandi, 
en eptir þeim styrk, sem landið leggur til 
atyrktar ungum námsmönnum, virðist ekki 
eiga við að greiða styrk til slíkra ferða, 
helzt af því tíminn er of stuttur, til þess að 
verulegt gagn verði af styrknum. fannig  
er brúkunin á því Qe, sem veitt er til vís- 
indalegra og verklegra fyrirtækja. Jeg skal 
svo ekki orðlengja um þetta, en jeg álífc 
skyldu mína að benda á þessi atriði, þegar 
jeg sje, hvað þingmenn eru ákafir í, áð 
hækka þessa gjaldgrein, og jeg ætla það sje 
rjett, að taka fram, að ekki allir eru ánægð- 
ir með brúkun fjárins til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja. 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu drap aptur á breytingarkvæði sitt 
undir 34. tölulið. Jeg get ekki skilið, 
hvernig þetta getur staðizt, og þingmannin- 
um hlýtur að vera ókunnugt um 18. gr. í 
erindisbrjefi landshöfðingjans. f>ar stendur 
að ráðgjafi g e t i  falið landshöfðingja að ráð- 
stafa a l l t  að helmingi þess fjár, sem ætl- 
að er til óvissra útgjalda fyrir ísland. Eáð- 
gjafinn, sem hefur ábyrgðina af brúkun 
fjárins, getur þess vegna ekki, jafnvel þó hann 
væri samkykkur ákvörðun þingmannsins, hann 
g e t u r  ekki fylgt henni, og jeg vil skjóla 
því til þingmannsins sjálfs, hvort honum þyk- 
ir við eiga að setja slíka óformlega ákvörð- 
un inn í fjárlögin. Hvað viðvíkur því, sem 
1. þingmaður Norðurmúlasýslu talaði um, 
að lestagjaldið væri dregið frá, án þess að 
nokkur konungsúrskurður væri til fyrir því, 
þá veit jeg, að það hefur verið meir stríðni 
en alvara þingmannsins. Jeg veit, að þing- 
manninum er kunnugt um, hvað mikið flár- 
laganefndin hefur haft fyrir þessu lesta-

gjaldi af póstskipinu, og því álít jeg þetta 
spaug, en óþarft spaug af honum. Breyt- 
ingaruppástungunni um póstana er jeg ekki 
fráhverfur. Um söngkennarann og leik- 
fimiskennarann skal jeg ekki tala meir, en 
jeg vil með fám orðum minnast á landrit- 
ritarann. Að honum hafa 3 þingmenn 
beinzt, þar á meðal þingmaður Skaptfellinga; 
bann sagðist hafa tekið þátt í breytingar- 
uppástungunni um að lækka þóknunina til 
ritarans. J>ó gaman eigi má ske annarstað- 
ar betur við en á löggjafarþingi, þá líkar 
mjer þó betur gaman hans en alvara hinna 
þingmanna. |>að hefur verið sagt hjer, að 
amtmaður hafi fært niður reikninga þessa 
embættismanns; þetta getur vel verið. Aðr- 
ir segja að aðgjörðir hans og ferðir hafi 
verið sýslunum þungbærari en sjálfum hon- 
um. J>etta getur líka vel verið satt, — en 
ef það er satt, að hann hefur átt þátt í, 
og honum er að þakka, að yfirstiginn er 
hinn ógurlegi vogestur, sem þingmenn 1875 
voru svo hræddir við, að engin sú upphæð 
virtist vera til, er þeir ekki vildu leggja í 
sölurnar til að yfirvinna, og að þeir þá enda 
vildu það til vinna, að ganga nærri eignar- 
rjetti manna, eins og þingmaður Borgfirð- 
inga líklega man eptir, þá finnst mjer ekki 
rjett að vera að metast um þessa upphæð, og 
mun jeg ekki optar taka til máls út af henni. 
Jeg hef heyrt, að þegar bæjarfógeti sá, sem 
nú er í Revkjavík, sótti hingað, þá hafi 
hann sótt um, að fá þá launaviðbót, er 
hann hefði á tt að hafa sem sýslumaður í 
Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. En stjórnin 
hafnaði þessu, eigi af því, að hún ekki á- 
liti, að honum bæri þetta, heldur gjörði 
hún sömu ástæðu gildandi, sem embættis- 
maðurinn hafði tilfært, er hann sótti um 
bæjarfógetaembættið, sem sje, að lands- 
sjóðurinn mundi spara við veitinguna. Jeg 
vona, að deildin sjái, að þetta er eitt af 
þeim vafaspurningum, sem jeg tel eigi 
eptir landssjóðnum að láta dómstólana 
skera úr. En eins og jeg byrjaði á hinum 
stærsta, nefnilega á hinum hæstvirta lands- 
höfðingja, eins ætla jeg að euda á hinutn
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minnsta, nefnilega 2. þingmanni Skagfirð- 
inga. fingmáðurinn vildi leiða rök að 
því, að fyrst aðrir kvennaskólar fá 1000 
krdna styrk, þá eigi skagfirzki • kvenna- 
skólinn að fá 700 kr. styrk, af því hann 
ætli að byggja hús. En hvernig byggja á 
hús með einum 700 krónum, veit jeg ekki. 
Jeg ætla að enda þessar athugasemdir með 
því, að taka fram, að þegar menn sjá, að 
einhverri stofnun er komið á fót, og að 
þessi stofnun er styrkt af landssjóði, þá 
flýta menn sjer að koma upp slíkum stofn- 
unum í hverri sýslu. En þessar stofnanir 
geta eigi þrifizt, nema þær sjeu fyrir stærri 
pláss. Jeg er viss um, að sumar af þess- 
um stofnunum týna tölunni, áður en langt 
um líður. fegar Reykjavíkur kvennaskól- 
inn og kvennaskólinn á Laugalandi voru 
stofnaðir, þá var það meiningin, að annar 
þessara skóla væri fyrir Suðurland, en hinn 
fyrir Norðurland. f>etta geta þeir 1. þing- 
maður Eyfirðinga og 2. þingmaður Norður- 
múlasýslu sannað með mjer. En svo rjúka 
hinar sýslurnar upp og fara að stofna 
kvennaskóla hver í kapp við aðra. Ef 2. þing- 
maður Skagfirðinga hjeldi fram bæn kjós- 
enda sinna, þá væri ekkert að segja; en 
þegar hann nú heimtar meira, en þeir hafa 
beðið um, þá fer mjer að þykja nóg um. 
Annars ímyndaði jeg mjer, að sjóndeildar- 
hringur 2. þingmanns Skagfirðinga væri svo 
takmarkaður, að hann hefði eigi meira við- 
sýni, en út fyrir Vallhólmann í Skagafirði; 
en jeg sje nú, að þessi ætlun mín hefur 
eigi verið rjett, því að jeg sje, að þing- 
maðurinn kemst út að sýslutakmörkunum. 
Hærra hugsar þingmaðurinn ekki, og víð- 
sýni hans nær ekki svo langt, að hann 
hugsi um hag landsins; hann lætur sjer 
nægja, að sjá um s t u n d a r h a g  Skaga- 
Qarðar.

Landshöfðingi: Út af síðustu ræðu
framsögumanns álít jeg mjer skylt að lýsa 
því yfir, að hann að mínu áliti lagði ó- 
sanngjarnan dóm á ritgjörð Feilbergs: «Om 
Forholdene paa Island. Confidentiel Med- 
delelse til det kongelige Landhuushold-

ningsselskabn. Vil jeg því biðja forseta 
að leggja þessa bók fram á lestrarsalinn, 
svo að þingmenn geti sjeð, að hve miklu 
leyti það er rjett, sem framsögumaður 
sagði um höfundinn, sem er einn hinn 
mest framúrskarandi búfræðingur Dana, og 
um tilgang ferðar þeirrar, er hann tókst 
á hendur til íslands. Hann hefur lagt 
það til, að búnaðarfjelagið danska styddi 
að því, að ungur íslendingur væri sendur 
utan, til þess að afla sjer þeirrar mennt- 
unar, að hann gæti tekizt á hendur for- 
stöðu þeirra búnaðarskóla, sem ætla má að 
stofnaöir verði; hefur fjelagið tekið vel 
undir þetta og veitt helming styrks til 
þess, að Sveinn Sveinsson búfiæðingur geti 
notið kennslu í Kaupmannahöfn. Feilberg 
hefur þar að auki samið áætlun yfir jarða- 
bæturnar á Staðarbyggðarmýrum, og hefur 
veitt Sveini þær leiðbeiningar, sem gjöra 
hann færan u m , að standa fyrir því 
verki.

VAU Pálsson (prestur) :  Mjer fannst þing- 
maður Reykvíkiuga eigi taka svo ljóslega 
fram jöfnuðinn á ölmusum prestaskólans og 
læknaskólatis hjá nefndinni, semskyldi; mjer 
finnst ávallt 5 á móti 10 vera ’/a og 3 : 4 
get jeg eigi sjeð að sje annað en SU. Jeg 
vona að deildin geti dæmt um, hvort þetta 
hlutfall sje rjett, því fremur, sem þessi 
fáu læknaembætti eru nú fiest öll skipuð og 
með góðum launum, en prestaembættin 
mörg óskipuð og launalitil. Mig furðaði á 
því, að framsögumaður skyldi eigi í gær 
svara þeirri spurningu minni, hvernig fara 
ætti með hin fátæku brauð, ef svo skyldi 
ólíklega fara, að prestamálið sálaðist nú á 
þessu þingi annaðhvort hjer í höndum á oss 
eða þá hjá efri deildinni, sem kann svo vel 
að því, að stytta börnum vorum aldur. 
Hann vildi segja, að bráðabirgðartillagið 
7000 kr., sem vjer stungum upp á, væri 
ósanngjarnt; en skyldi það verða það, ef 
prestamálið fellur? og hvað verður þá til að 
litlu og prestlausu brauðunum verðiþjónað? 
Hvar á landshöfðinginn þá að taka fje handa 
hinum fátæku brauðum, þegar hann hefur
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ekkert ije til ráðstöfunar? Jeg veit að fram- 
sögumaður rauni svara þessu, en hann hefur 
í mörg horn að líta. J>ar sem hann sagði 
í gær, að það mundi fremur hafa verið 
gaman mitt en alvara, að vera með breyt- 
ingartillögunni við 9. gr. C. 9, þá má hann 
álíta það ekki síður gaman m itt en alvöru 
annara, en jeg tók þetta sem þægðarorð af 
bonum, þau eru eigi svo mörg þægðarorðin 
til mín úr þeirri átt. Jeg álít landritarann 
alls góðs maklegan fyrir dráp fjárkláðans og 
vil því styðja sem bezt allt það, sem sýnir 
honum viðurkenning þjóðarinnar fyrir 
þetta þarfaverk. fa ð  er snertir breytingar- 
tillögu mína við ölmusutöluna til lærða 
skólaus, þá hefði jeg ef .til vill ekki verið 
með, ef jeg hefði vitað um þennan miðlið, 
en jeg hef eigi eina heimild til að taka 
hana aptur, og jeg vona, að framsögumað- 
uriun styðji að því, að forseti beri hana upp 
eins og jeg gat um í gær.

f>á kem jeg að því, er hann sagði, að 
vjer værum eigi þingfærir. Vjer játum það 
víst, að vjer vorum svo fáfróðir, að vjer 
vissum eigi um allar þær gróðurskúrir, sem 
dunið hafa frá hinni frjóvsömu fjárlagancfnd 
í gær. Vjer vorum eigi svo heppnir að fá 
þá upplýsing fyr en í ótíma, að vjer vær- 
um eigi þingfærir. Vjer vissum eigi, að oss 
var velkomið að koma á þá háu staði, þar 
sem fjárlaganefndin sat að sumbli, ekki að 
sumbli yfir Qe landsins, heldur á ráðstefnu. 
Vjer höfum að vísu eigi verið boðnir þang- 
að, en vjer hugsum, að þjóðin mætti þó fá 
smáteyga úr þessum Hvítingum, þessu 
gnóttahorni, landssjóðnum; \jer breytinga- 
mennirnir höfðum eigi önnur ráð en koma 
með skoðun vora í breytingartillögum. Við- 
víkjandi breytingartillögu ininni og fleiri 
þingmanna, að tillagið til verklegra og vís- 
indalegra fyrirtækja sje hækkað, þá vil jeg 
mæla fram því, en þó því að eins, að skáld- 
in fái eitthvað dálítið, eptir því sem þau 
eiga skilið, því að víst er það vísindalegt, 
að fá fræðandi og fegrandi ritgjörðir og fög- 
ur kvæði frá snillingum vorra tíma, og það 
væri sannarlega hart, ef eilthvert fátækt

skáld gæti eigi komið hugsunum sínum 
fram fyrir almennings sjónir, vegna þess, 
að landshöfðingi hefur eigi neitt Qe í hönd- 
um, til að veita umbun með, og það kem- 
ur vegna nápínuskapar fjárlaganefndarinnar. 
Af því, að framsögumaður þóttist þurfa að 
drepa á heyrnar- og málleysinga kennslu 
mína, þá vildi jeg um leið tala nokkur orð 
um hana. fa ð  er hvorttveggja, að þessi 
kennsla mun eigi þykja mikilsverð frá minni 
hálfu, enda hef jeg ekki hingað til fengið 
betri þakkir fyrir hana, en jeg á skilið; jeg 
á nú reyndar ef til vill ekki gott skilið fyrir 
hana, en það er heldur ekki þakkað betur 
en gjört er. Jeg skal lcyfa mjer að geta 
þess, að á undanförnum árum hafði jeg 3 
brauðum að þjóna, og hlaut því að vera 
vikum saman burt frá heimili mínu, og gat 
því eigi stundað kennsluna eins og vera 
skyldi; þetta varð jeg að gjöra, eða gat jeg 
neitað að gjöra það, sem prófastur minn 
skipaði mjer? og jeg veit eigi, hvernig verð- 
ur heimtuð af mjer sama skylda og kcnn- 
ai a, sem eigi hefur aðra sýslan en að stunda 
kennslu á nokkrum piltum í bekk. Stjórnin 
hefur ákveðið með ráðherrabrjefi 29. febr. 
1872, að mjer skyldi heimilt að fá jafn- 
mikla meðgjöf með heyrnar- og málleysingj- 
um, sem tekin er á heyrnarleysingjaskólan- 
um f Kaupmannahöfn, og þó jeg gæti ekki 
eins vel stundað kennsluna og 9 til 12 
kennarar við kennslustofnunina í Danmörku, 
þá þóttist jeg allt eins vel að borguninni 
kominn, og hikaði mjer ekki að laka við 
fjenu. J>aO er sannarlega heldur eigi of 
mikil meðgjöf 120 rdl. eða 240 kr. fyrir að 
undirhalda barn, einkum þar, sem jeg áður 
var. En eptir að amtsráðið fór að draga 
dám af einum þeim meðlimi, sem ekki læt- 
ur fje ganga úr greipum sjer, nema megn- 
ar ástæður sjeu fyrir, fjekk jeg áskorun um 
að setja meðgjöfina niður, og af því að jeg 
vildi ekki hætta við kennsluna, enda ekki 
þótt jeg aldrei fengi nein laun fyrir hana, 
þá sló jeg af meðgjöfinni, einkum með tilliti 
til þess, að jeg fann að mjer mundi veitast 
hægra að sjá fyrir fjölskyldu minni á þeim
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stað, sem jeg nú er, og af því að jeg von- 
aði, að mjer mundi eins og að undanförnu 
veitast þóknun af landsfje samkvæmt ráð- 
herrabrjefinu, sem jeg nýlega nefndi; því að 
jeg er mjer þess meðvitandi, að jeg hef 
ekki brotið af mjer þessa þóknun og nú hef 
jeg þetta ár haft meiri kostnað en vanalegt 
er, að því leyti, að jeg kom að því presta- 
kalli, sem eigi er vel húsum skipað og sem 
jeg verð að leggja koetnað f að byggja upp; 
en jeg var áður búinn að byggja hús, og 
það eigi svo lítilsvert, fyrir kennslubörnin. 
Auk þess hefur sá erfiðleiki bætzt við, að 
í hitt eð fyrra dó maður, sem var mjer til 
aðstoðar við kennslu þessa, svo að jeg í 
haust eð var varð að taka aukakennara á 
minn kostnað. Af þessum ástæðum þykist 
jeg hafa meiri sanngirniskröfu til að fá að 
minnsta kosti sömu þóknun nú, sem að 
undanförnu, fyrir kennslu þessa; en jeg hef 
haft það gott af athugaseiiidum yfirskoðun- 
armanna, að landshöfðingi hefur í þetta 
sinn hikað sjer við að veita mjer þóknun- 
ina, og sannast í þessu, að jeg á að berjast 
við vanþakklæti þjóðar minnar fyrir það, 
sem jeg gjöri sem bezt jeg get. Af því að 
mjer tekur sárt til minna barna, cnda þótt 
þau sjeu færri en börn fjárlaganefrtdarinnar, 
þá ætla jeg þó að halda áfram. Framsögu- 
maður sagði, um leið og hann beindi að 
oss, að vjer værum eigi þingfærir, að vjer 
hefðum takmarkaðan sjóndeildarhring, það 
er nú reyndar náttúrlegt um oss, en þess 
ber vel að gæta, að vjer höfum eigi verið 
leiddir upp á auðæfafjall íslands, og þess 
vegna hefur oss eigi þaðan verið sýndir allir 
ijársjóðir þess og þeirra dýrð sf framsögu- 
manninum í fjárlagamálinu.

B j ö r n  J ó n s s o n :  Jeg er einn af þeim, 
sem ekki geta talið það svo hættulegt, að 
setja þessa athugasemd um amtmannaem- 
bættin inn í fjárlögin. Framsögumaður 
sagði, að það mundi skeiða rjett konungs 
til að veita embætti, sem nefnd eru í 4. gr. 
stjórnarskrárinnar; þar stendur að eins: 
«Konungur veitir öll þess konar embætti, 
sem hann hefur veitt hingað til». petta  er

allt annað atriði en að stofna eða leggja 
niður embætti. fað  er eigi annað, en að 
konungur er einráður um, hvaða mann hann 
skipar í hvert embætti; hann hefur rjett til 
að velja úr meðal sækcnda. Hjer er nú eigi 
einu sinni farið fram á að leggja embættin 
niður, heldur að eins hógværlega haldið fram 
því, að skipa eigi þessi embætti föstum em- 
bættismönnum, ef þau losna, til þess síðar 
bægt sje, annað hvort að leggja þau niður, 
eða halda þeim áfram, hvort af þessu sem 
þing og stjórn þá verður heldur ásátt um. 
þess er hjer að gæta, að stjórnin eða ráð- 
herrann er ekki ódauðlegur, ráðgjafasessinn 
er, eins og kunnugt er, valtari en sæti nokk- 
urra annara embættismanna; þótt ráðherr- 
ann, sem nú stendur fyrir íslands málum, 
sje því fremur mótfallinn, að leggja þessi 
embætti niður, þá er eigi víst, að eptir- 
maður hans verði á sama máli; og þá er 
vissulega betra að hafa svo um hnútana 
búið, að þess sje kostur; það er með öðr- 
um orðum, að eigi sje fastir menn í em- 
bættunum. pað er kemur til þeirrar mót- 
báru framsögumanns, að vinstri mönnum f 
Danmörku og stjórninni hafi lengi borið það 
helzt á milli, að þeir hafi viljað afnema em- 
bætti með fjárlögum og það hafi þrásæki- 
lega(?) orðið til þess, að stjórnin hafi neyðzt 
til að gefa út bráðabirgðarfjárlög, þá er það 
kunnugt, að það hefur alls einu sinni að borið 
síðan vinstri menn komu til sögunnar, að 
bráðabirgðarfjárlög hafi verið gefin út í Dan- 
mörku, og alls einu sinni í 25 árin síðustu, 
og bera Ríkisdagstíðindin með sjer, að það 
var af allt öðrum ástæðum. Mjer er líka 
alveg óskiljanlegt, að svo lítil þúfa geti velt 
svo stóru hlassi, að þessi litla athugasemd 
geti valdið því, að fjárlögin verði eigi stað- 
fest af konungi. Sje alþingi varnað að fara 
þess á leit, að minnka hinn óhæfilega mikla 
landstjórnarkostnað, þá virðist mjer fara að 
verða lítið úr löggjafar- og fjárveitingarvaldi 
þess. f>að er snertir athugasemd nefndar- 
innar uin landshagsskýrslurnar, (12. gr. C.
8.) þá er jeg jafri ánægður, hvort umboðs- 
stjórnin eða bókmenntafjelagið gefur þær út,
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jeg vil að eins benda á það, að rejer finnst 
betur eiga við, að umboðsstjórnin gefi út 
þessar bláberu töluskýrslur, en að fjelag eins 
og bókmenntaíjelagið noti þær svo sem hjálp- 
arrit (subsidia) til að semja eptir þeim vís- 
indalegar hagfræðisritgjörðir. Jeg álít með 
öllu nauðsynlegt, að færa upp upphæðina til 
póstfiutninga, eins og gjört er með breyt- 
ingartillögunni við 11. gr. 2. Eins og kunn- 
ugt er, hafa póstar hjer lítil laun, og póst- 
stjórnin er í vandraiðum að fá nýta menn 
til póstferðanna af því, hve launin eru lág, 
og nú hefur annar aðal pósturinn, sem er 
ötull og áreiðanlegur maður, sagzt verða að 
hætta, sökum þess, að hann gæti eigi stað- 
izt kostnaðinn með þeirn launum, er hann 
hefur. fa ð  er því nauðsynlegt, að þessi 
breytingartillaga nái fram að ganga. Kostn- 
aðurinn. fer einlægt vaxandi, og þó útgjöld- 
in til póstflutninga vaxi um stund, þá vaxa 
líka tekjurnar með tímanum, en menn geta 
ekki búizt við, að þess konar beri sig strax- 
Framsögumaður lók það fram, að það væii 
ekki rjett regla, að hækka útgjöld til þeirra 
stofnana, sem ekki bera sig, og í öðrum 
löndum væri það ekki gjört. En jeg er 
hræddur um, að ef bíða ætti hjer með hækk- 
un tillagsins til póstgangna, þangað til póst- 
flutningar fara að borga sig, þá yrði það 
æði langur tími. pessari reglu er heldur 
eigi fylgt í öðrum löndum. Jeg vil t. a. 
m. nefna Norðmenn; þeir hafa eigi hikað sjer 
við að hækka útgjöld til póststjórnarinnar, 
þótt tekjurnar yxu eigi að því skapi. Árið 
1855 voru tekjur hjá þeim af póstferðum
60.000 kr., en útgjöldin 55,000 kr., en 20 
árum síðar, 1875, eru tekjurnar orðnar
1.536.000 kr., en útgjöldin 1,586,000 kr., svo 
að eigi hugsa þeir um að græða á þessari 
stofnun. J>eir eru framfaraþjóð og vita hvað 
þeir gjöra í þessu efni, vita, að það, sem lagt 
er í sölurnar til þess að efla samgöngur, og 
þá fyrst og fiemst póstgöngur, það ber 
margfaldan ávöxt með tímanum, að minnsta 
kosti óbeinlínis. Sama er að segja um Eng- 
lendinga; fyrir 40 árum færðu þeir niður 
burðargjald fyrir brjef og gjörðu það að lög-

um að taka jafnmikið hvort brjefin fóru 
langt eða skammt, eptir tillögum merkili'gs 
manns, Eowland H ill; nam þetta svo iniklu 
að árið 1839, síðasta árið, sem gamla burð- 
argjaldið stóð, voru pósttekjur þeirra 2300000 
£, en árið eptir, 1840, er hið nýja burðar- 
argjald var á kornið, að eins 1300000 £; 
horfðu þeir eigi í þetta, því að þeir vissu, 
að með tímanum mundi þetta jafnast. fe tta  
segi jeg því til sönnunar, að það er eigi 
rjett, að hlynna eigi að neinni stofnun, fyr 
en hún borgar sig. Hvernig ætli að færi 
fyrir búmanninum, ef hann legði ekkert Qe 
til jarðabóta fyr en þær færu að borga sig? 
pær bæru sig víst seint á þann hátt. það 
hefur hingað til verið haldið spart á til 
póstferða hjer á landi þeim til skaða, og 
útbúningur til þeirra hafður óhæfilega lje- 
legur, til þess að þurfa sem minnstu til að 
kosta. |>að er kemur til þóknunar handa 
ritaranum, fyrir framgöngu hans til útrým- 
ingar fjárkláðanum, sýnist það alls eigi rjett- 
látt, að færa hana meira niður, því að hann 
á tuikla þökk skilið fyrir útrýming kláðans, 
og að reikningar hans hafi verið sanngjarn- 
ir, er fyllilega satt, sjer í lagi er þeir eru 
bornir saman við reikninga annara emhætt- 
bættismanna. fegar sýslumenn ferðast., taka 
þeir eigi minna en 6 kr. um daginn og 
reikna sjer þar að auki hátt kaup fyrir fylgd- 
armann og hesta handa honum, en hann 
hafði eigi fylgdarmann nema stundum bæ 
frá bæ. Sýslumenn hafa þó fiestir miklu 
hærri laun. Um sama leyti sem landritar- 
inn var á kláðaferðum, sátu tveir embættis- 
menn í nefnd hjer í bænum, sem höfðu í 
embættislaun, annar 9kr., en hinn 11 kr. 
um daginn, þó tóku þessir menn fyrir hvern 
dag 6 kr. fyrir þessa vinnu, sem þeir höfðu 
í hjáverkum sínum og gátu starfað að í 
makindum. Sömuleiðis sátu hjer tveir em- 
bættismenn í nefnd í fyrra, hafði annar þeirra 
í föst laun 17 kr. um daginn, en hinn 19 kr. 
þessir menn tóku líka 6 kr. fyrir hvern dag, 
meðan þeir sátu í nefndinni. Embættislaun 
ritarans voru 5 kr. um daginn. J>etta hygg jrg  
sje nægileg skýring til þess, að engum bland-
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ist hngur ura það, hvernig greiða skuli at- 
kvæði um þetta atriði.

1‘ó ra r in n  fíö ð vn m so n  : Jeg get oigi var- 
izt því, að vera dálítið hugsjúkur um að- 
gjörðir nefndarinnar út af 6. tölulið. Jeg 
hef enn þá skoðun, að gengið sje nokkuð 
nærri vilja konungs, og jeg er hræddur um 
að ráðgjaíinn ætli, að þingið telji sig betur 
vita vilja konungsins en hann. En fram- 
sögumaður huggar sig líklega með einhverj- 
um pósti úr 25. gr. stjórnarskrárinnar. J>ar 
stendur að greiða skuli fyrirfram útgjöldin 
til hinnar æðstu innlendu stjórnar og full- 
trúa stjórnarinnar á alþingi, eins og þau 
verða ákveðin af konunginum. Jeg álít það 
því á konungs valdi að ákveða þessi gjöld, og 
álít að hann hafi gjört það með fjárlögunum. 
þingmaður Reykvíkinga vill víst að jeg yrði 
á sig, og vil jeg þá minnast á ölmusurnar 
við prestaskólann, er hann leggur á móti 
að verði fjölgað, til þess að sýna, hve óvand- 
ur hann er að meðulum; hann sagði, að á 
þessn fjárhagstímabili yrðu þeir færri, er út- 
skrifuðust úr latínuskólanum, en að undan- 
förnu, það er eigi ætlandi, að hann segi 
slíkt af vanþekkingu, en sje það eigi, þá segir 
hann það móti betri vitund, því að þetta er 
ranghermt af honum; fyrra árið, jeg meina 
fjárhagsárið, sem hjer ræðir um, er ætlazt 
til, að 10 útskiifist, en 16 hið seinna. Síðan 
prestaskólinn var stofnaður, hafa eigi svo 
margir útskrifazt úr lærða skólanum sem eiga 
að útskrifast þetta síðara árið, Um fjeð til 
vísindalegra og verklegra fyrirtækja ætla jeg 
ekki að tala, því síður sem framsögumaður 
var farinn að hallast að því, að hækka það, 
en jeg ætlaði að m innastlítið eitt á kvenna- 
skólana. Jcg hef setið þegjandi undir hin- 
um áhrifamiklu ræðum framsögumanns, og 
eigi þorað að tala á móti. Jeg álít að 
menntun kvenna horfi mjög til framfara 
þjóðarinnar og varði því miklu, að vísu 
þykir mjer það mestu varða, að þær sjeu 
vel að sjer í kristindóminum, og jeg hef líka 
átt því láni að fagna í mínu prestakalli, að 
stúlkur hafa jafnaðarlega verið betur að sjer 
í honum en piltar. Mjer kemur eigi til

hugar að greiða atkvæði á móti fjárveiting- 
um til kvennaskóla, meðan þær eru hóflegar. 
Skagfirzki skólinn hefur nú mætt töluverðri 
mótspyrnu, og þó getur víst enginn sagt að 
styrkur sá, sem beðið er um fyrir hann 
gangi úr hófi fram. J>að hefur verið 
tekið fram, að Reykjavíkurskólinn ætti 
að vera fyrir Suðurland, og Eyjafjaiðar- 
skólinn fyrir Norðurland, en reynslan hef- 
ur nú sýnt, að það getur eigi gengið; 
landsmenn geta eigi komið stúlkum sín- 
um á þessa tvo skóla; löngunin er vökn- 
uð hjá þeim að fá fieiri kvennaskóla, og 
það fer svo, að líkindum, að skóli verður í 
hverri sýslu. Jeg vil, að skólanum sje 
veittur hófiegur styrkur; skólinn í Skaga- 
firði liefur lang minnstan styrk, og ef 1000 
kr. eru hæfilegur styrkur fyrir Reykjavíkur 
og Laugalandsskólann, þá get jeg ekki sjeð, 
að 700 kr. styrkur sje of mikill fyrir Skag- 
firska skólann; hann hefur eigi jafngóðan 
forgöngumann og hinir skólarnir, en Skag- 
firðingar einir hafa sýnt fullt eins mikla 
rögg af sjer eins og Reykvíkingar, og Ey- 
firðingar. f>að hefur verið sagt, að óheppi- 
legt væri, að veita meira en beðið væri um, 
en má jeg spyrja, hefur verið beðið um 
þessar upphæðir fyrir hina skólana? Jeg 
held þó að veitt sje meira en um hefur ver- 
ið beðið, þá sje það alls ekki íangt. J>ess 
er lika að gæta, að menn eiu misjafnt 
kurteysir í bænum sínum, sumir biðja ekki 
nema um það allra minnsta, er þeir geta 
komizt af með, en sumir þvert á móti. Jeg 
verð að halda því fram, að það sje ekki á- 
stæða til að sctja Skagfirðingaskólann hjá ; 
jeg þekki til í Skagafirði, þar eru margar 
álitlegar og ungar stúlkur, sem vilja gjöra 
aðrar hluttakandi í menntun sinni, og jeg 
fyrir mitt leyti greiði atkvæði með því, að 
Skagfirðingaskólinn fái meiri styrk. Mig 
minnir, að 1. þingmaður Norðurrnúlasýslu 
viki orðum sínum að framsögumanninum í 
prestamálinu í þá átl, að honum mundi 
kært, að fyrirlestrar prestaskólans yrðu 
prentaðir, og mun hann hafa fært prentun 
þeirra sem ástæðu fyrir því, að styrkurinn
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til vísindalegra og verklegra fyrirtækja væri 
rífkaður, en jeg held, að það þyrfti þá að 
rífka hann t,il muna, ef prenta ætti alla 
fyrirlestrana, þó jeg reyndar viti, að ef eitt- 
hvað verður eptir, þá mun Norðlingur ljá 
því rúm, því að mig minnir, að í honum 
hafi komið útþýðingar á Nýjatestament- 
inu (!)

Eggert Gunnarsson : Jog vil geta þess,
að þar sem það var tekið fram, að kvenna- 
skólinn í Eyjafirði væri að eins fyrir Eyja- 
fjarðarsýslu, þá er það ekki rjett. Eins og 
framsögumaður sagði, var hann fyrst stofn- 
aður í því augnamiði, að hann skyldi vera 
fyrir Norðlendingaíjórðung, og þess vegna 
hefur mörgum eyfirzkum stúlkum verið 
neitað um inntöku í hann, svo að hann 
gæti lítt veitt móttöku stúlkum úr öðrum 
sýslum, enda hafa líka verið í hontim stúlk- 
ur úr fingeyjarsýslu, Húnavatnssýslu og 
Múlasýslum; sýnir þetta, að hann er ekki 
eingöngu fyrir Eyfirðinga. Hingað til hefur 
verið lítið húsrúm í honum, en nú í sumar 
er verið að bæta við bygging skólans, svo að 
hjer eptir getur hann veitt móttöku 20—30 
lærimeyjum, og að vetri er ætlazt til, að 
verði 3 kennarakonur við hann; þarf hann 
því töluvert fje, og þess vegna hefur verið 
beðið um 1000 kr. og vona jeg, að eptir 
þeim áhuga og velvild, sem deildin hefur 
sýnt í þessu máli, að hún muni greiða at- 
kvæði fyrir, að þetta fje sje veitt.

Friðrik Stefánsson : Jeg verð nú að
svara nokkrum orðum «gæsinni, sem í gær 
flaug», sem sje ræðu hins háttvirta vara- 
forseta viðvíkjandi kvennaskólanum í Skaga- 
firði. Hann fór að ráðleggja mjer að vera 
með stórskólum, en að vera á móti smá- 
skólum, og þá á móti skóla kjósenda 
minna; en þessa ráðlegging tek jeg ekki 
til þakkar, því að jeg álít það gagnstætt 
skyldu minni og virðingu. Líka er það á 
móti vilja og óskum kjósenda minna, svo 
sem sjá má af bænarskrá þeirri, er jeg hef 
haft til flutnings hjer á þing. f>etta ætti 
framsögumaður að bjóða þeim, sem eru í

sama anda og hann, ef nokkrir væru, og 
sem hafa svo víðáttumiklar stjórnfræðis- 
legar skoðanir, sem hann. Hann sagði og, 
að skólabúsið yrði eigi byggt fyrir það, 
þótt skólinn fengi 300 krónum meira. En 
þá er framsögumaður kominn í bera mót- 
sögn við sjálfan sig, eptir því sem honum 
fórust orð í fyrri ræðu sinni, því að þá 
var hann aldrei búinn að útlista það nógu 
vel fyrir deildinni, hve kvennaskólinn skag- 
firzki væri auðugur; en nú er skólinn allt 
í einu orðinn svo fátækur, að þótt hann 
fái 300 kr. meira, þá gæti hann eígi byggt 
sjer hús, og er næstum að skilja orð 
framsögumanns svo, sem skólinn verði fá- 
tækari af þessari 300 króna veitingu. pessi 
ástæða hans er því ekki svaraverð. Ann- 
ars er það merkilegt með hinn háttvirta 
framsögumann, að mjer virðist einhver 
einveldisblær skína út úr orðum hans og 
atkvæðum, og verður hann þó að játa, að 
það á eigi vel við fyrir hann síðan árið 
1874, þegar vjer fengum stjórnarskrána; 
en þetta kemur má ske til af því, að hann 
er getinn, fæddur og upp alinn undir ein- 
veldinu, eða, sem vjer köllum, í erfða- 
einvaldssyndinni gömlu. þó mig furði á 
þessu, þá furðar mig þó meira á því, að 
framsögumaður skuli gjöra eins lítið úr 
þjóðarviljanum sem hann gjörir, og þó 
allra mest á því, að hann skuli dirfast, 
valdalaus maður, að bera það á borð fyrir 
þingdeildina, þar sem hann um daginn svo 
að segja kallaði mig og 2. þingmann Hún- 
vetninga til rjettar fyrir það, að við vitn- 
uðum til vilja þjóðarinnar, því það get jeg 
sagt framsögumanni, að sá bóndi, sem á 
hjeraösfundi í Skagafirði talaði sem fram- 
sögumaður um þjóðviljann, þætti óhæfur 
til að vera á hjeraðsfundi, en við því er 
ekki hætt um skagfirzka bændur, nje 
Skagfirðinga yfir höfuð, að þeir hafi svo 
lítils háttar eða lágan hugsunarhátt, að 
þeim komi slíkt til hugar. f a r  sem fram-
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sögumaður bar mjer á brýn, að jeg eigi 
mundi hafa víðáttumiklar stjórnfræðislegar 
skoðanir, þá frásegi jeg mjer slíkar athuga- 
semdir hans framvegis, því þó hann sje 
lærður maður, þá get jeg ekki, eptir því 
sem hann kemur fram, álitið, að hann 
standi á hærra stigi sem menntaður mað- 
ur, en því, er menn kalla «meðalverð allra 
meðalverða», og eptir þessu áliti mínu 
mun jeg svara framsögumanni í hvert 
skipti, sem jeg álít þess þörf, en alls ekki 
ganga í neinn skóla hjá honum. Að end- 
ingu er jeg þess viss, að hinir frjálslyndu 
framfaramenn hjer í deildinni muni vcita 
kvennaskólaunm í Skagafirði styrk þann, 
er jeg hef farið fram á, án þess að taka 
nokkuð til greina hinar miður góðgjörnu 
tillögur framsögumanns í máli þessu.

Tryggvi Gunnarsson: þegar fjáiiögin 
voru til 2 umræðu, þá var ekki komin á- 
ætlun um ferðir póstgufuskipsins, en þessari 
áætlun er nú útbýtt, og vona jeg að þing- 
menn hafi kynnt sjer hana. Jeg veit ekki, 
hvort þingmönnum líkar vel, að þessar á- 
ætlanir eru þrjár alls, og því síður, hvernig 
þeim fellur í geð, hvernig ferðum skipanna 
er hagað. I fyrra voru sumir óánægðir 
með, að nefndin samdi þá 2 áætlanir, af 
því þeir voru hræddir um, að stjórnin 
mundi velja þá, sem verri var til afnota 
fyrir landsmenn ; þess vegna mun sumum að 
líkindum mish'ka, að áætlunirnar eru nú þrjár, 
en nefndin gjörði þetta til þess, að deildin 
hefði nú um að velja fleiri en eina áætlun, því 
á hennar valdi er, að láta eigi frá þinginu 
fara fleiri áætlanir en hún álítur hentugt fyrir 
málið. Jeg hef litlu við nefndarálitið að bæta. 
Nefndin hefur helzt viljað mæla með þeiiri 
áætlun, sem merkt er Nr. 1., af því hún 
yfirgrípur hvorttveggja, að hún er bæði 
hentug, og mest líkindi til, að ferðirnar 
geti nokkurn veginn borið sig. fe tta  tvent 
er það, sem helzt þarf að taka til greina. 
Báðar áætlanirnar Nr. 1 og Nr. 2 hafa

þann kost, að þær eru hentugar fyrir far- 
þega, sem vilja fara með skipunum, en að 
Nr. 2 er það, að minni líkindi eru til, að 
ferðirnar geti borið sig, þegar þcim er hag- 
að samkvæmt henni. pegar að því er gætt, 
að flutningur með seglskipi kostar vana- 
lega 48 kr. fyrir hverja lest, en með gufu- 
skipi 50—60 kr., þá skyldu menn hugsa, 
að ólíklegt sje, að kaupmenn noti fremur 
gufuskipið eu seglskip til að senda vörur 
með þeim, en það er aðgætandi, að ábyrð- 
argjaldið með gufuskipi er minna, og ferð 
gufuskipsins er vanalega fljótari. f>ess vegna 
standa kaupmenn sig eins vel við, -að nota 
gufuskipið, þegar það gengur beina leið. En 
ef leggja á vörurnar upp í Reykjavík, og 
svo annað gufuskip að taka við þeim þar, 
og flytja þær svo kringum land til afhend- 
ingarstaðarins, þá bætist við aðal flutnings- 
gjaldið milli landa, það sem greiða þarf 
fyrir flutninginn hafna á milli, og hefur 
það vanalega verið helmingur hins. Ef 
flutningsgjaldið milli landa t. d. frá Kaup- 
mannahöfn til Reykjavikur er 60 kr. fyrir 
hverja lest, þá verður flutningsgjaldið frá 
Reykjavík til afhendingarstaöarins 30 kr., allt 
svo samtals 90 kr. Eptir þessu er auðsjeð, 
að mjög lítil líkindi eru til, að kaupmenn 
noti þessar gufuskipsferðir að miklum mun, 
þegar flutningurinn er svo miklu dýrari, 
heldur en, ef þeir fiyttu vöruna beina 
leið með seglskipum sínum. Mönn- 
um þykir máske bregða fyrir kaupmanns- 
anda hjá mjer, en jeg fullvissa þingmenn 
um, að jeg horfi á þetta mál að eins frá 
landssjóðsins hlið; því þegar ferðirnar eru 
lítið notaðar, hljóta þær að verða allt of dýr- 
ar fyrir landssjóðinn, og þess vegna þarf að 
hafa tillit til þess, hvort kaupmenn geta 
notað skipið. Jeg hef hjer skýrslur í 
höndum frá skipstjóra Wandel, sem áður 
var á Díönu, um hvað tekjurnar af ferðun- 
um voru fyrir hvert árið; jeg vil taka til 
dæmis árið 1877, sem var þó meira en
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meðalár, hvað tekjurnar snertir, og allt gekk 
þá í góðu lagi. f á  voru tekjurnar af ferð- 
um skipsins 34,450 kr.; þar af 27,850 kr. 
fyrir ílutning milli landa, en einungis 6,600 
kr. fyrir flutning milli hafna á landinu. 
|>etta sýnir, að engin von er um, að ferð- 
irnar geti borið sig fyrst í stað, ef skipið 
er að eins látið ganga kiingum strendur 
landsins. 4,400 kr. komu inn fyrir farþega 
milli hafna, en að eins rúmar 2,200 kr. 
fyrir vöruflutninga hafna á milli. Fyrir 
vöruflutninga milli landa kom 15,000 kr. og 
í farþegagjald 12,850 kr. Jeg vona því, að 
deildin ekki lái nefndinni, þd hún helzt vilji 
ráða til þess, að áætlunin Nr. 1 verði sam- 
þykkt; það er hennar föst skoðun, að sú 
áætluii sje haganlegust fyrir landsmenn. 
Ferðunum er svo hagað, að skólapiltar geti 
komizt með skipinu fyrst í júlí, því að jeg 
vona, að stjórnin breyti svo skólaárinu eptir 
óskum manna, að það endi síðast í júní- 
mánuði. f>að ár, sem alþingið stendur, er 
ætlazt til, að þingmenn geti komizt með 
skipinu síðast í júní til Reykjavíkur og það- 
an aptur seinast í ágústmánuði. Sömuleiðis 
er ferðunum svo hagað, að kaupafólk geti 
notað skipið. H itt álít jeg smámuni, að 
tala um á þessum stað, hvar skipið kemur 
og hvað opt á hverja smáhöfn; um það at- 
riði verða seint allir á eitt sáttir, því það 
er eðlilegt, að hver þingmaður vilji, að 
skipið komi sem optast í sína sýslu. Jeg 
skal að eins geta þess, að nefndin hafði það 
fyrir aðalreglu, að ákveða ekki, að skipið 
kæmi haust og vor á þá staði, sem hættu- 
legar hafnir eru, því að það hefur valdið 
mikilli óánægju, þegar skipið hefur hlaupið 
fram hjá þeim höfnum, sem því var ætlað 
að koma á, og þar sem fólk beið eptir því
— hvort það hefur verið af nauðsyn eða ekki, 
skal jeg láta ósagt um. fe tta  hefur nefnd- 
in viljað fyrirbyggja, með því að ætla skip- 
inu ekki að koma á aðra staði, en sem með 
nokkurn veginn vissu má búast við að það

geti komizt á. Nefndin hefur lauslega tekið 
fram, að ekki sje hentugt, að skylda far- 
þega til að kaupa fæði, nema ef til vill á
1. plássi, og milli landa; sömuleiðis, hvað 
mikið rúm þurfi handa farþegum. Jeg vona, 
að stjórnin taki tillit til þess, og yfir höfuð sjái 
um, að ferðirnar meðskipunam verði ekki dýr- 
ari, heldur en ef menn ferðast sýslna á milli 
yfir land, því við það missti skipið tekjur í 
fargjaldi. f>að er á deildarinnar valdi, hverja 
áætlanina hún vill samþykkja; hún getur 
fellt Nr. 2, ef hún treystir stjórninni til að 
ganga að Nr. 1. J>að sem gjörði í h itt eð 
fyrra, að stjórnin gat ekki fallizt á áætlun 
þingsins merkt A, þrátt fyrir það að ráð- 
gjafinn og landshöfðinginn Iögðu sín beztu 
meðmæli þar til, var, að sá maður, sem 
ræður mestu í gufuskipafjelaginu, neit- 
aði að láta aðalpóstskipið ganga norður fyrir 
landið, en stjórnin var bundin við hann 
með samningum til 1881, svo hún gat engu 
umþokað þá. Nú er bót í máli, að þessi 
maður hefur verið hjer fyrir skömmu og 
sjeð áætlun nefodarinnar Nr. 1; hann hefur 
tjáð sig fúsan til að fylgja því, sem þar er 
ákveðið, ef stjórnin fyrir sitt leyti væri því 
ekki mótmælt. Að svo mæltu skal jeg ekki 
að sinni tala meira um þetta mál, því að 
til þess verður tækifæri seinna, þegar þetta 
mál verður sjerstaklega tekið til umræðu og 
skal jeg þá minnast á ferðaáætlunina Nr. 3; 
jeg vildi að eins gefa deildinni þessar upp- 
lýsingar áður, en gengið er til atkvæða um 
tillagið til gufuskipsferðanna.

Jeg vil þá minnast nokkuð á einstakar 
breytingaruppástungur, sem hjer liggjafyrir. 
fa ð  hefur verið rætt um tölul .5, breytingar- 
tillögu landshöfðingjans við 6. gr., um 2000 
kr. til fulltrúa stjórnárinnar á alþingi. Jeg 
skal ekki fara langt út í þá sáima, en einungis 
geta þess, að mjer finnst ekki. umræðurnar 
um þetta atriði hafi hneigzt í rjetta stefnu. 
£>að er ekki aðalatriðið, hvort þessi upphæð 
á að standa línu ofar, eða línu neðar; ekki
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híldur kemur hjer til greina, hvort þetta er 
sparnaður eða ekki, því ef konungsúrskurður 
kemur fyrir þessum útgjöldum, þá hlýtur 
þingið orðalaust að veita þetta fje. Jeg 
vildi hafa óskað, að umræðurnar frá fyrsta 
hefðu hneigzt í þá átt, að það væri vilji 
þingsins, að fulltrúi stjórnarinnar fongi 
meira vald og meiri umráð til að semja við 
þingið, hvort sem það væri landshöfðinginn 
eða annar, og að þetta sæist beiiega. Ef 
þetta hefði orðið áiangurinn af umræðunum 
um þetta atriði, þá skyldi jeg vera þakklátur 
fyrir það, og álít, að umræðurnar hefðu þá 
leitt til nokkurs gagns, en jeg hef ekki trú 
á, að landið spari þessar 2000 kr. fyrir þess- 
ar umræður, og álít það lítils virði hjá því, 
ef hitt hefði fengizt.

Annað, sem mikið hefur verið rætt um, 
er hvort heppilegt sje að bæla við athuga- 
semdinni um amtmaniiaembættin, að þau 
veitist ekki föstum mönnum, ef þau losna á 
fjárhagstímabilinu. Framsögumaður hefur 
sagt, að ef þessi athugasemd verði tekin 
inn í fjárlögin, þá sje hætt við, að 
ráðgjafinn neiti að samþykkja þau. f>etta 
get jeg ekki í minnsta máta óttazt. 
Ráðgjafinn hefur svo opt sýnt það berlega, 
að hann vill í ýtrustu lög ráða til að sam- 
þykkja þau lög, sem alþirigið gefur ú t; um 
það bera Ijósastan vott hinar mörgu uppá- 
stungur til breytinga á nýjum lögum, sem 
koma bæði nú og á fyrra þingi. Afieiðingin 
af því er sú, að þrátt fyrir allan þann kurr 
og óánægju, sem í fyrstu var hjá mönnum 
út af stjórnarskránni, þá eru nú bráðum 
liðin 6 ár og 3 þing, án þess að þingið hafi 
tekið hana fyrir til broytingar. Stjórnar- 
skráin er þó hin sama, hún er hvorki verri 
nje betri en hún í fyrstu var, en aðalor- 
sökin til þessa er sú, að ráðgjafinn hefur 
svo vel og liðlega tekið undir óskir þingsins, 
sem þjóðin öll og vjer þingmenn megum 
vera honum mjög þakklátir fyrir. fjað er 
því ekki líklegt, að hann, svo skarpgáfaður

og frjálslyndur maður, taki það óhappa ráð, 
að ráða konungitil að samþykkja ekki fjárlögin 
fyrir þessa aumingja meinlausu athugasemd, 
því að þá væri það víst, að þingið mundi 
taka fyrir stjórnarskrána. Jeg skil ekki í 
því, að framsögumaður skuli koma með 
þess konar grýlu á þingið; því að þá er vald 
alþingis lítið, og fjárveitingarvald þess veikt, 
ef löggjafarþing íslands getur ekki sagt við 
ráðgjafann á þessa leið: «jeg álít, að stjórn 
landsins geti farið í góðu lagi án amtmanna, 
vil jeg því spara laun þeirra og verja því 
fje til annars þarfiegra í landinu, og því 
bið jeg þig að skipa ekki þau embætti föst- 
um mönnum, ef þau losna á íjárhagstíma- 
bilinu; jeg ætlast ekld til, að þú afnemir 
þau embætti strax; gefðu þjer góðan tíma 
og gjörðu allan nauðsynlcgan undirbúning 
áður, við veitum fjeð á nieðan». Ef svo 
er, að vald þingsins sje svo lítið, að það 
geti ekki sagt þetta, og fjárlögin fyrir þá 
skuld ekki verði samþykkt, þá er bezt að 
fletta strax ofan af því, en þá mun ekki 
líða á löngu, að stjórnarskráin verði alvar- 
lega tekin fyrir, og það eigi ef til vill mcð 
þeirri hægð og stillingu, sem verið hefur og 
vera ætti. Iivað snertir laun sýslumannsins 
í Húnavatnssýslu, þá vil jeg ekki setja mig 
á þann háa hest, og álíta að jeg liafi laga- 
vit til að skera úr því, en jeg vil segja, að
mjer sýnist sá skilningur liggja næst, að
hann ekki hafi rjett til þessara launa, og 
að það sje persónan, sem miða á við eptir 
sýslumannalaunalögunum, en ekki embættið, 
þegar rcikna á út íneðaltalið af laununum 
í 5 næst-undanfarin ár, en jog álífc þó rjett,
að dómstólarnir skeri úr þessu, svo ekki
verði sagt, að þetta hafi vorið samþvkkt af 
því, að liann á marga vini hjer á þingi, sem 
eigi hafa viljað eða þorað að greiða atkvæði 
móti honum. |>ess vegna mun jeg greiða 
atkvæði með breytingu nefndarinnar yið 9. 
gr. B. 1. Hvað snertir þóknunina til Jóns 
Jónssonar landritara, fyrir frammistöðu hans
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í kláðamálinu, þá er mjer sama, hvort reikn- 
ingar hans eru sanngjarnir, eptir því sem 
sumir segja, eða þeir oru ósanngjarnir, eins 
og nokkrir aðrir bera fram; jeg lít einungis 
á, hvað þetta mál hefur kostað oss mörg 
þúsund krónur í 20 undanfarin ár, og að 
þessi óvættur skuli nú yfirstiginn fyrir dugn- 
að þessa manns. Jeg er honum því svo 
þakklátur, að jeg mun hiklaust gefa 
atkvæði með 1000 kr. þóknun handa 
honum, í þessu skyni. Sömuleiðis mun 
jeg greiða atkvæði með breytingaratkvæðinu 
við 11. gr. 2. um kostnaðinn til póstflutmnga. 
Til þingsins hefur komið bænarskrá frá 
norðan- og vestan-póstunum um hærri 
laun, og hef jeg verið beðinn að flytja 
hana. fað  er sannfæring mín, að landið 
eigi ekki að spara fje við pósígöngur, og 
jeg álít ekki rjett, það sem framsögumað- 
ur sagði, að draga ætti fje við póstana, á 
meðan póstgöngurnar ekki borguðu sig. 
I>að væri eins og að segja við sjómann- 
inn; þegai' hann komur að landi þreyttur 
og lúinn á kvöldin og hefur ekkert fiskað: 
nú færð þú ekkert að borða í dag, fyrst 
þú hefur ekki fiskað fyiir fæði þínu. f>að 
kemur ekki póstunum við, hvort póstferð- 
irnar launa sig eða ekki; þeir eiga að fá 
sitt fyrir ferðirnar, svo þeir sjeu skaðlaus- 
ir, og jog álít það, hagfræðislega skoðað, 
beinan skaða fyrii landið, að launa góðum 
postum svo lítið, að þeir npyðisl lil að 
hætta, og svo verði að taka annan ljelegan 
mann fyiir póst; auk þess, sem þetta er 
ein hin erfiðasta staða, sem til er á öllu 
íslandi. Jeg vildi leyfa mjer að leggja til, 
að norðan- vestan- og austan-póstarnir 
fengju 100 kr. hver í viðbót fyrir 2 vetrar- 
ferðir sínar. Hvað kvennaskólana snertir, 
þá á að hlynna að þeim, eptir minni skoð- 
un, en samt innan vissra takmarka. Mjer 
finnst ekki skoðanir manna alveg rjettar, 
þegar þeir tala, eins og það sje aðalspurn- 
ingin, hvort spara á nokkur hundruð krón-

ur. Aðalatriðið er, hvort vert er að styrkja 
þetta fyrirtæki duglega, og það vona jeg 
engum blandist hugur um, þegar hann í- 
hugar, hver starfi konunnar er. Hún á
að sjá um uppfræðing og uppeldi barn- 
anna, um hreinlæti og reglu á heimilinu, 
og drýgindi í öllum matartilbúningi; hver 
sem kemur á hreinlegt og hirðusamt heim- 
ili, hlýtur að játa, að það er nokkurra 
króna virði það starf, sem konan hefur á 
liendi, og að vel er gofandi nokkur 1000 
krónur, til að bæta það. Annað spursmál 
er það, hvort hentugt er, að breiða þessa 
skóla út um allt, og hafa þá í hverri 
sýslu, því að þá er hættara við, að kennsl- 
an verði ekki jafn fullkomin, eins og ef 
einn öflugur skóli væri settur á stofn í 
hverju amti. Jeg mun greiða atkvæði 
með hæstu upphæð til skólanna í Reykja- 
vík og á Laugalandi, og eins mundi jeg 
gjöra, ef skólar væru stofnaðir á Vestur- 
landi og á Austfjörðum. Að endingu vil 
jeg minnast á upphæðina til vísindalegra 
og verklegra fyrirtækja, hvort hún á að 
vera 4000, 6000 eða 8000 kr.; jeg mun 
greiða atkvæði með 6000 kr., til þess að 
fara meðalveginn, en ekki með 8000 kr.; 
eigi samt af því, að jeg ekki trúi lands- 
höföingja til að verja fjenu vel, því að jeg 
álít hann ósjerdrægan og góðan fjehirði 
landssjóðsins, þrátt fyrir það, sem lesið var 
upp í gær, og átti að sanna hið gngn- 
stæða. fað  hafa komið fram margar útá- 
setningar og kaldyrði um aðgjörðir bans, 
og hvernig fjenu hefur verið varið, en þar 
á móti engin hlýindi, sem mjer hefur 
stuudum fallið illa, Jeg álít það þvj 
skyldu mína, að lýsa yfir ánægju og trausti 
til landshöfðingja fyrir það, hvernig hann 
hirðir um fje landsins. f a r  á móti er jeg 
síður ánægður með, hvernig ráðherrann 
hefur varið sínum hluta íjárins, en jeg 
eptirlæt endurskoðunarmönnum að tala um 
það.

43*
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Arnljólur Ólafsson: Eptir ræður hins
háttvirta framsögumanns á jeg hægra með 
að taka aptur 24. og 25. tölulið, og ætla 
mjer það með samþykki meðuppástungu- 
manna minna. J>essar 800 kr. í stað 1000 
kr. settum við í því skyni að stilla til hófs,
en þegar jeg sje viðauka þann eða skilyrði,
sem nú er sett inn, felli jeg mig enn betur 
við 1000 krónurnar. Hvað Laugalands- 
skólann snertir gagnvart Skagafjarðar- 
kvennaskólanum, þá er fyrst að athuga,
að hann er eins vel skóli fyrir 2 sýsl-
ur eins og hinn er fyrir 1; hann hefur 
húsrúm fyrir allt að 30 stúlkur, þar sem 
hinn gat að eins rúmað 5 eða 6. Jeg hygg 
víst, að Múlasýslumenn sendi nokkrar náms- 
stúlkur til Laugalands-skólans, — nema 
einhver kjósi heldur að senda stúlku til 
Reykjavíkur — og verður þá skólinn kvenna- 
skóli fyrir Eyjafjörð, fingeyjarsýslu ogMúla- 
sýslurnar, eða 3—4 sýslur. SkagaQarðar- 
skólanum þykir mjer sanngjarnt að veita 
700 kr.; hann er fátæk stofnun, sem nú er 
að berjast við að koma sjer upp húsi. 
Annars er hann stofnaður upphaflega á 
opinberan hátt, eða fyrir aðgjöiðir og styrk 
sýslunefndarinnar, þar sem Laugalandsskól- 
inn fyrst er prívat-stofnun og má heita 
eingöngu að þakka einstökum dugnaði, á- 
huga og forgöngu eins manns, er allir þekkja 
hver er, og svo á síðan gjöfum og öiiæti 
hjeraðsmanna og samskotum utanlands og 
innan. Nú er hann samt orðinn opinber 
stofnun. Svipað má einnig segja um kvenna- 
skóla Reykjavíkur. Virðist mjer báðir þess- 
ir skólar, sem svona hafa fengið vöxt og 
viðgang, eiga sæmileg hús og hafa góða 
kennara, eigi að hafa jafnt tillag, sem mjer 
virðist rjettast að sjeu þessar 1000 kr. til 
hvors, með því skilyrði, sem nú verður 
borið undir atkvæði. f á  kemur breytingin 
við 30. tölul., 12.gr. C. 8., tillagið til bók- 
menntafjelagsins, sem við settum í 1000 kr. 
pessa breyting lögðum við til í því skyni,

að hún vægi salt milli 2000 krónanna og 
600 kr., sem við heyrðum að aðrir hefðu 
stungið upp á. Jeg skal líka taka aptur 
þessa breyting. Jeg trúi bókmenntafjelag- 
inu til að nota vel veittan Ijárstyrk, eins og 
það er mönnum skipað og sýnir alla góða 
viðleitni, enda vona jeg, að menn muni á 
sínum tíma fást til að kíkja eins djarflega 
í þess ijárhaldsreikninga, eins og gert hefur 
verið í landsreikningana. Hvað snertir 14« 
gr. b., 6000 krónurnar til vísindalegra og 
verklegra fyrirtækja, þá hafa þær 2000 kr., 
sem við áskildum ráðgjafanum, valdið hneyksli. 
Skal jeg þá gjarnan biðja leyfis, ef uppá- 
stunga landshöfðingjans fellur, að taka apt- 
an af þessari grein þessa bneykslunarhellu. 
Jeg vildi sízt gefa tilefni til, að ráðgjafa 
íslands yrði sýndur hinn minnsti ójöfnuður 
eða jafnvel ókurteysi, því að eptir minni, 
og jeg hygg liestra skoðun, hefur hann 
unnið sjer til lofs og vinsælda með velvild 
sinni og frjálslyndu breytni við oss. Breyt- 
inguna við 12. gr. B. III. b., um kenn- 
arana i söng og fimleikum, vil jeg ekki taka 
aptur. Sje ekki styrkur veittur til þess, að 
gefið sje út boðsrit, líkt þeim, sem rektor 
hefur nýlega gefið út með orðasafni, og sem 
eru til sóma bókmenntum vorum, þá getjeg 
ekki lagt til, að 4—6 krónur sjeu borgaðar 
fyrir tímann fyrir kennsluna í söng og fim- 
leikum. Hvað breytingar-aumingjann við 9. 
gr. A 1. snertir, hefur þingmaður Stianda- 
sýslu og 1. þingmaður Suðurþingeyjarsýslu 
fært nægar ástæður með henni; en jeg vil 
þó bæta við einni. Framsögumaður ber 
kvíðboga fyrir því, að fyiir þessa breytingu 
muni ráðgjafinn neita að samþykkja fjár- 
lögin. Jeg vil biðja framsögumann að jafna 
saman báðum liðum í þessum uppástungum, 
vorri og hans sjálfs, og vita hvort þeir eru 
ekki sviplíkir. Framsögumaður vitnar til 
ríkisdagsins í Danmörku. Hvers vegna komu 
út bráðabirgðarfjárl'ög í Danmörku í fyrra? 
Af því engin Qárlög voru þar til. Annars
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er okkar stjórnarskrá í þessu atriði miklu 
heppilegri og frjálsari en grundvallarlög Dana, 
og þarf jeg eigi annað en benda á 28. gr. 
stjórnarskrárinnar og 19. gr. þingskapanna. 
Að segja, að rjettur konungs sje skertur með 
þessari athugasemd, finnst mjer ástæðulaust. 
Skoðum t. d. fjárveitingarvald alþingis. Ept- 
ir stjórnarskránni hefur þingið rjett til að 
neita öllum fjái veitingum, en það er að eins 
í orði eða að foiminu til, því í raun rjettri 
eða de facto er þessi rjettur takmarkaður af 
ýmsum lögum og reglum, til dæmis iauna- 
lögunum. pingið hugsar eigi til að neyta 
rjettar síns í þessari grein út fyrir takmörk 
hófs og siðsemdar; á sama hátt hugsar kon- 
ungur heldur eigi tii að neyta þess eða þess 
valds, sem honum er veitt í stjórnarskránni 
fram yfir rjett hóf. Lagavald er annað vald 
en siðferðisvald. Eins og enginn vill ráða 
þinginu til að samþykkja það, sem er á 
móti stjórnaiskránni, eins vil jeg vona, að 
stjórnin ekki beiti 4. gr. stjórnarskrárinnar 
þvert ofan í vilja og atkvæði þings og þjóð- 
ar. En ef rjettur konungs er skertur með 
því, að ekki má veita amtmannaembættin 
föstum embættismanni, hvað á þá að segja 
um athugasemdina um landritaiann ? Jeg 
veit, að framsögumaður hefur sett hana í 
trausti til orða landshöfðingjans, en þá vil 
jeg spyrja: er laudshöfðinginn þá sannur og 
og fullkominn fulltrúi stjórnarinnar til að 
semja við þingið, og hvernig fer svo? En 
jeg skal ekki fara út í þá sálma, heldur 
minnast á annað. fingsályktunin á síðasta 
þingi, að aftaka þessi embætti, og brjef ráð- 
herrans sýnir það, að landshöfðinginn var 
þess hugar, að amtmenn væru eigi ómiss- 
anlegir. En «hvernig fór kötturinn, Siggi?» 
Mjer finnst sem ástæður hins heiðiaða fram- 
sögumanns í þessu atriði styðjist fremur 
við skáldleg en stjórnfræðisleg rök, enda er 
og ekki tiltökumál, þótt hinn skarpi og 
fróði þingmaður skjótist við og við inn í 
«diktaranna» tölu.

Framsögumaður: Jeg ætla fyrst að snúa 
mjer að breytingaratkvæðinu undir 6. tölul., 
sem sumir af eigendunum kalla «aumingja- 
legt», en hinir «meinlaust». Út af þessum 
breytingaratkvæðum hafa hinar löngu og 
skemmtilegu umræður sprottið; það hafa 3 
þingmenn knjesett þessa breytingartillögu:
1. þingmaður Norðurmúlasýslu, sem er hinn 
eiginlegi flutningsmaður breytingartillög- 
unnar, 1. þingmaður Suðurmúlasýslu, með- 
nefndarmaður minn, og hinn þriðji, hinn 
löglærði þingmaður Strandamanna, sem fyrir 
skemmstu hefur verið í Danmörku, og sem 
er svo fróður um ástand og fyiirkomulag 
allra ríkja í Norðurálfunni; hann var nú svo 
góður, að gefa mjer skýringar um, hversu 
rángt jeg hermdi orsökina til bráðabirgðar- 
fjárlaganna í Danmörku. En mig furðaði 
á því, að þingmaðurinn skyldi oigi benda á 
það, að einmitt ein orsökin til þess, að fjár- 
lögin gátu ekki skapazt og eigi orðið sam- 
þykkt, var sú, að ríkisþingið vildi eigi veita 
allt það fje, sem þurfti til amtsstofunnar í 
Krónborg, eða með öðrum orðum vildi, eins 
og hinir heiðruðu feður athugasemdarinnar, 
breyta cmbættaskipun með fjárlögum. fe tta  
hefði þingmaðurinn átt að benda á, hann 
sem nú er nýkominn frá Danmöiku, og hef- 
ur fært með sjer fjársjóð lærdóms og fróð- 
leiks, oghann, sem þess vegna öllum fremur 
ætti að leiða deildina í anda og sannleika. 
J>á ætla jeg að snúa mjer til þess þingmanns, 
sem er hinn eiginlegi faðir þessa «aum- 
ingjalega» breylingaratkvæðis, nfi. til 1. 
þingmanns Norðurmúlasýslu. pað hefur bor- 
ið minna á því nú í dag en áður, að þcssi 
breytingaruppástunga er sprottin af ágrein- 
ingi milli tveggja mikilla manna; annar 
þeirra er 1. þingmaður Norðurmúlasýslu, en 
hinn er ráðherra íslands. I>ingmaðurinn 
kom með þingsályktun um þetta efni á 
þinginu 1877, og voru margir þingmanna 
samdóma henni. Jeg var samdóma þing- 
manninum um það, að með tímanum, þegar
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búið væri að breyfca sveitarstjórnaiiögunum, 
væri ekkert á móti því, að af nema amt- 
mannaembæltin, on eigi á þennan bátt í 
fjárlögum. pennan ágreining er að lesa í 
ráðheriabrjefi því, er vitnað var til í gær, 
og þar sem 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
sýndi, að ráðhorrann væri að verja sig gagn- 
vart þingmanninum. I>að er því von, að 
þingmaðurinn vilji svara ráðheiranum. En 
spurningin er: hvar á liann að svara hon- 
um ? Á hann að gjöia þ;ið í fjáiiögunum? 
Og allra sízt ætti þingmaðuiinn að leggja 
mikið kapp á að koma með þelta svar í 
fjárlögunum, þegar hann sjálfur játar, að 
það sje *meinlaust og aumingjalegt». Hann 
ætti miklu fremur að koma með það sem 
brcyting á sveitarstjórnarlögunum, eða sem 
nýja þingsályklun, því aðjeg get vel ímyndað 
mjer, að þingið mundi samþykkja hana, ef 
hún væri hógvær og hófleg. En þegar þing- 
maðurinn bætir gráu ofan á svait, og vill 
fá deildina til að trúa því, að hann gjöri 
þetla til þess, að spara fje landssjóðsins, þá 
noyðist jeg til að sýna frara á, hve Ijettvæg 
jn'ssi áslæða er. Væri nú svo, að stjórnin 
samþykkti fjárlögin með þessari atbugnsomd, 
þá gæti hún eptir sem áður sent menn úr 
stjórnaideildinni í Kaupmannahöfn, og sett 
þá í amtmannaembættin, I stað þess að setja 
aðra menn, er sitja í öðrum embættum ; og 
mundi þá einn eyiir sparast? Jeg held okld, 
því að jeg get eigi sjeð, að stjórninni væii 
eigi hoimilt að skipa þessa menn í embættin 
með fullum launum; og þar sem þessi lög 
gilda eigi nema fyrir fjárhagstímabilið, þá 
getur stjórnin optir 2 ár (1. janúar 1882) 
sett fastan mann I embætti þessi. fessi 
röksemd þingmannsins er því lítils virði. 
J>að er önnur athugascmd, sem 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu kom með, nfl. að 
þótt viðaukaatkvæði þetta væri samþykkt, 
þá blandaði þingið sjer þar fyrir eigi inn í 
veitingarvald konungs, sem honum er heim- 
ilað í 4. grein stjórnarskiárinnar. En jeg

verð þó að ætla, að þingið hafi nokkur af- 
skipti af þessu valdi, sem konungurinn hef- 
ur, þar sem það setur bann fyiir, að 
embætti þessi megi veita í 2 ár; en 
jeg játa, að þessi afskipti eru lítil, og 
minni, en ef þingið segði, að embætti þessi 
skyldu af nemast með öllu. En sem þing- 
maðurinn biegður mjerum, að jegsjesjálfum 
rajer ósamkvæmur, þar sem jeg hafi undir
9. gr. A. 1. smeygt þeirri ákvörðun inn í 
fjáiiögin, að landritaraembættið skyldi leggj- 
ast niður, er það losnaöi, þá er ólíku sam- 
an að jafna, því að landshöfðinginn, sem 
fyrstur manna var hvatamaður til þess, að 
landshöfðingjaritaraembættið væri stofnað, 
hefur látið í Ijósi, að hann væri ánægður 
ineð, þótt það væri dregið inn, en aptur á 
móti hefur hann fastlega ráðið frá því, að 
amtmannaembættin yrðu lögð niður. Jeg 
er viss urn, að þessi eina athugasemd er 
nóg til þess, aö gjöra götuna ógreiðari og 
örðugri fyrir fjárlagamáliö, og ef cfri dcildin 
neniur þessa \iðbót burtu úr frumvarpinu, 
þá cr ekkert líkara, en að vjer fáum fjár- 
iögin til baka. Uin breytingaratkvæðið und- 
ir 5. töluliö talaði 2. þingmaður Gullbringu- 
sýslu með þeim skarplcika og kunnugleika 
sem honum er svo eiginlegur. Hvað æski- 
legt sem það annars kynni að vera, að veita 
þessar 2000 kr. til fulltrúa stjórnarinnar á 
alþingi, þá er það þó alveg óformlegt, að 
draga það frá lijer á þessum stað; því að 
hjer á oigi að draga önnur útgjöld frá, cn 
þau, ei' konungur ákveöur. En jeg lái eigi
2. þingmanni Gullbringusýslu, þótt hann vilji 
draga þetta fjo af landshöfðingja. Jeg fyrir 
m itt leyti skal eigi vera á móti þessari veit- 
ingu, cf efri deildin telur fje þetta með út- 
gjöldunum til alþingis, og bætir þessum 
útgjaldalið inn í 8. grein. 2. þingmaður 
Gullbringusýslu talaði einnig ura prestaskól- 
ann og læknaskólann, og bar þá saman og 
benti á, að læknaskólanum væri ívilnað 
meira en prestaskólanum. Jeg hef nú leitað



343

mjer nákvæmra skýringa með tölum um 
þetta efni. Yið læknaskólann eru 3 ‘ölm- 
usur, sem eru til samans 600 kr., og 3 
liusaleigustyi kir 240 kr.; þetta er samanlagt 
840 kr. Hinir reglulegu lærisveinar á lækna- 
skólanum voru skólaárið 1878—79 5 að tölu, 
og þegar þessum 840 kr. er dcilt með 5, 
þá koma út 168 kr., scm hvcr lærisvcinn 
fær. Hvernig er nú þessu varið á presta- 
skólanum? þar eru 4 ölmusur, scm verða 
800 kr. og auk þess renturnar af prestaskóla- 
sjóðnum 200 kr., sem til samans verða 
1000 kr. |>ar að auki er að telja 9 húsa- 
leigustyrki, sem verða 720 kr.; svo að allt 
það fje, er prestaskóliun hefur, erl720kr., og 
þegar þessari upphæð er deilt með 9, scm 
var lærisveinatalan á prestaskólanum síðast- 
liðið ár, þá koma út 191 kr., og hcfur 
þannig hver preslaskólalærisveiun haft sið- 
astliðið skólaár 23 kr. meira af opinberu fje, 
en lærisveinar læknaskólans. f>etta var ein 
af þeim skýiingum, sem 2. þingmaður Gull- 
bringusýslu helði getað útvegað sjer, áður 
en hann fór að setja út á aðgjörðir nefnd- 
arinnnar. J>ví, sem þingmaðuriun sagði um 
fjárveitinguna til kvennaskólanna, hefur ver- 
ið nægilega svarað. fingmaðuriun endaði 
ræðu sína með einni hugvekju, scm var svo 
fögur. fingmaðurinn hefur sjálfur sýnt 
þessa stöku kurteysi, þar sem hann bað 
fyrst um 8000 króna lán úr landssjóði til að 
byggja Garðakirkju, og síðan aptur um 
2000 króna lán; og það var sami þingmað- 
urinn, sem hjerna um árið vildi gjöra lands- 
sjóðinn að fátækrasjóði Álptaneshrepps. 1. 
þingmaður Skaptfellinga spurði mig, hverju 
það sætti, að jeg væri á móti breytingarupp- 
ástungunni undir 14. tölul. við 12. gr. A.
b. 1, um að uppbótin handa fátækum brauð- 
um sje færð upp í 7000 krónur, og spurði 
hann mig, hvernig ætti þá að fara að, 
ef prestakallamálið eigi næði fram að 
ganga. Hjer til skal jeg svara því, að ef 
þessar 7000 krónur standa á fjárlögunum.og

prestamálið nær fram að ganga, þá er þessi 
upphæð tiltekin bæði hjer í fjárlögunum og 
í prestalögunum, sem nefnd eru í 17. eða
18. gr. íjárlaganna og þá yrði þcssi fjárveit- 
ing tvöföld. þetta er orsökin til þess, að 
breytingaruppástunga þessi vcrður að orðast 
öðru vísi. pað er aldrei nema sanngjarnt, 
að prestarnir fái nokkurt tillag eða uppbót 
úr landssjóði, en sú uppbót verður að koma 
öðru vísi fram, en hjer er farið fram á. Jeg 
skal aldrei vera á móti því, að fátæku 
brauðin fái nokkra uppbót, og það var ein- 
mitt jeg, sem fyrstur manna benti á, að veita 
fje úr landssjóði til þessa augnamiðs. J i’g 
skal geta þcss, að ef 1. þingmaður Skapt- 
fellinga og hans fylgismcnn hefðu leitað til 
ncfndarinnar, og borið sig samau við hana 
um breytingaratkvæði sín, þá muudi hún 
fúslega hafa veitt þeirn áheyrn, enda hefði 
það verið skylda hennar. i>að er dauf- 
dumbra-kennsluna snertir, þá er það ekki 
meining mín, að áfella þingmanninn fyrir 
hana. Jegerorðinn kennslu þessari kunnug- 
ur nú, og hef sjeð um hana skýrslur, sem sýna 
að hún er í góðu Iagi. En hví vill þingmaðurinn 
heldur, að fjárstyikur hans fyrir dauf- 
dumbrakennsluna sje tekinn inn á liðinn 
«tíl vísindalegra og verklegra fyrirtækja», 
heldur en að taka hann inn á sjerstakan 
lið í Qárlögunum. |>á skyldi jeg greiða 
atkvæði m itt með þessum styrk, ef upp- 
hæð hans væri sanngjörn. Fjárlagamálið 
kemur líklcga hingað aptui frá efri deild- 
in n i, og þá getur þingmaðurinn gjört 
þessa breyting. Jeg er samdóma þing- 
manni Strandasýslu í því, er hanu sagði 
um landshagsskýrslurnar; en það er póst- 
flutningana snertir, þá er röksenulaleiðsla 
hans þar eigi alveg rjett. Hjá Englend- 
ingum eru tekjurnar af póstferðum nú 
miklu hærri en útgjöldin. J>að gefur að 
skilja, að ef deildinni virðist það rjett, að 
meira sje veitt til póstflutninga en stungið 
er upp á í frumvarpinu, þá situr sízt á
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mjer, að vera á móti því, og greiði jeg 
með ánægju atkvæði með því. En vjer 
nefndarmenn vorum í vafa u m , hvort 
nauðsynlegt væri, að veita meira Qe í þessu 
augnamiði, og hugðum v jer, að koma 
mætti póstferðunum haganlegar fyrir, en 
nú er gjðrt. Jeg vænti það sje skylda 
mín, að friðmælast við 1. þingmann Skag- 
firðinga. Jeg sagði í gær, að jeg gæti eigi 
sjeð, að þingmaðurinn hefði umboð til að 
beiðast meira fjár, en sýslunefndin í Skaga- 
fjarðarsýslu beiddist, og þó að þingmaður- 
inn ætli sjer að fylgja þjóðviljanum, er 
kemur fram á hjeraðsfundunum, þá er það 
þar fyrir eigi skylda hans, að biðja um 
meira fje, en hjeraðsfundirnir fara fram á. 
Jeg benti þingmanninum á, að fjárupphæð 
sú, er hann beiðist til handa skólanum, er 
eigi nóg til þess, að byggja hús fyrir, en 
aptur er upphæðin meiri, en skólinn ann- 
ars þarf. Af því að þingmaður þessi að 
öðru leyti er svo nákunnugur þjóðviljan- 
um, þá dettur mjer í hug, hvernig Kol- 
beinn ungi Arnórsson mundi hafa snúið 
sjer við þjóðviljanum íSkagafirði? pað var 
sagt um hann, að hann væri snemma ó- 
jafnaðarmaður, en líklegur til höfðingja. 
En ekki þori jeg þó að heimfæra nema 
hálfa þessa setningu upp á þingmann 
Skagfirðinga. Jeg man cptir því, að 1. 
þingmaður Eyfirðinga tók 1. þingmann 
Skagfirðinga föðurlega að sjer hjer um 
daginn, gaf honum hirting, og bað hann 
um að biðja forláts; en þingmaður Skag- 
firðinga vildi eigi þýðast þá kenning, og 
er því ekki líkur Kolbeini Tumasyni, sem 
ekki vílaði fyrir sjer, að biðja Guðmund 
góða Arason forláts. J>ar sem þingmaður- 
inn mælir svo fast fram með kvennaskól- 
anum í Skagafirði, þá væri eigi vanþörf á 
öðrum skóla þar, er kenndi mönnum að 
búa til lýtalaus breytingaratkvæði. Jeg 
ætla að endingu að lofa þingmanninum að

taka hans áminningu vel, í því trausti að 
hann taki mínum áminningum vel.

Þorlákur Gvðmundsson: Jafnvel þó að 
nú sje nóg búið að ræða um 11. tölulið á 
atkvæðaskránni, sem ekki hefur fengið vin- 
samlegar viðtökur hjá framsögumanni nú 
heldur en fyr, þó ætla jeg að fara nokkrum 
orðum um hann. J>að var nú helzta á- 
stæðan, þessir marg uppteknu sanngjörnu 
reikningar; það neitar enginn framsögu- 
manni um, að hann sje hinn glöggasti mað- 
ur á tölur, en það er allt annað en að dæma 
um verklega undirstöðu reikninganna; til 
þess þurfti verklega lækningafróðan mann; en 
það hefur viljað svo vel til, að þingmaður 
Eeykvíkinga hefur með rökum, sem óhrakin 
eru, brugðið þessum sanngjörnu reikningum 
til sniðglímu. Mjer er nú þetta ekki kapps- 
mál, en jeg hugði sízt, að þingmaðurinn vildi 
fara að veita landritarauum laun úr lands- 
sjóði fyrir seinustu og jafnvel einustu skoð- 
unina, sem hann framkvæmdi á Bessastöð- 
um, eða fyrir þann heiður, sem fjáreigand- 
inn þar þáði af honura með stöku lítillæti. 
En þegar jeg lít til þess, að mjer bauðst 
samskonar heiður, en jeg var svo stór upp 
á mig, að jeg ekki þáði hann, þá fyrirverð 
jeg sjálfan mig. En fyrst þingmaðurinn er 
ánægður fyrir sjálfan sig, sitt sveitarfjelag 
og sitt kjördæmi, og þar á meðal fyrir þá 
menn, er rændir voru fje sínu, og enn í dag 
eptir hartnær 4 ár ekki eru farnir að sjá 
einn eyri af andvirði ijárins og má ske aldrei 
sjá það, þá er ekki veit að þrátta um þetta 
lengur. En að öðru leyti fannst mjer fram- 
sögumaður tala um breytingaratkvæðin, eins 
og harðlyndur faðir mundi tala til barna 
sinna. fa ð  getur nú verið rjett, að vitna 
í okkar gömlu lögbók Grágás, hvað okkar 
ómenntuðu bændur snertir, að vjer sjeum 
hvorki vegskyggnir nje þingfærir, en það á 
ekki við um suma, sem undir breytingar- 
atkvæðunum standa, því þeir cru víst
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þingfærir. Fn jeg bið framsögumann að 
gæta að því, að þeir limir líkamans, sem 
þykja auðvirðilegastir, eru þó ekki með öllu 
óþarfir. Eins vil jeg nú segja, að þeir þing- 
menn, sem láta slíkar ræður og ræðu fram- 
sögumanns beygja sig, að þeir sjeu eigi 
vegskyggnir nje þingfærir fyrir þrekleysi.

fíjörn Jónsson: Aður en gengið er til
atkvæða, ætla jeg að taka það fram, er fram- 
sögumaður virtist misskilja, að það, sem 
breytingaruppástungan undir 6. tölul. a. fer 
fram á, er eigi annað en það, að þegar amt- 
mannaembættin losna, þá verði þau eigi 
skipuð föstum embættismönnum, beldur að 
eins menn settir í þau. fe tta  er miklu hægra 
farið í sakirnar en framsögumaður fór sjálf- 
ur, þar sem hann stakk upp á að leggja 
niður landritaraembættið. Dæmið frá rík- 
isþingi Dana er allt annað en þetta, allt 
öðru vísi en hann hermir. Eíkisþingið neit- 
aði um Qe til að launa settum embættis- 
manni, sem stjórnin vildi halda; ríkisþing- 
ið vildi eigi einu sinni lofa stjórninni að 
hafa settan embættismann í embættinu, 
heldur skyldi það leggjast alveg niður; en 
hjer er einmitt farið fram á, að embættið 
skuli halda sjer, fyrst um sinn að minnsla 
kosti, með settum embættismanni. fe tta  
hermi jeg rjettara en hinn virðulegi fram- 
sögumaður, svo mjög sem hann ber af mjer í 
fróðleik sem öðrum hlutum, eins og allir vita.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, 
bar forseti málið undir atkvæði eptir prent- 
aðri atkvæðaskrá (I 296—298) og ijellu þau 
þannig:

1. liður samþykktur með 11 atkv.
2. — -------- — 15 —
3. — -------- — 19 —
4. — --------— 20 —
5. — felldur með 12 atkvæðum gegn 7.
6. — a. samykktur með 12 atkv. gegn 6.
6. — b. þar með fallinn.
7. — samþykktur með 17 atkv. gegn 2.
8. liður samþykktur með 14 atkvæðum

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

gegn 7, að við böfðu nafnakalli sakir 
óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu : 

já :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur ólafsson,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
|>órannn Böðvarsson,
|>órður fórðarson, 
forsteinn Jónsson.

Nei sögðu: 
ísleifur Gíslason,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
forlákur Guðmundsson. 

liður samþykktur með 20 atkvæðum.
—  felldur með 13 atkv. gegn 8.
__ _  _  15 _  _  5.
— samþykktur með 15 atkv.
 — -------  — 13 — gegn 3.
— felldur — 11 — — 3.
— samþykktur —  13 —  — 1.
— felldur — 11 — — 5.
— samþykktur — 19 — .
— felldur með 11 atkv. gegn 10, að 

við höfðu nafnakalli sakir óglöggrar at- 
kvæðagreiðslu, og sögðu:

já :
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Snorri Páls30n,

44
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Stefán Stephensen,
J>órður J><5rðarson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei sögðu:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson.

19. liður samþykktur með 11 atkvæðurn
gegn 8.

20. — a, samþykktur með 16 atkvæðum.
20. — b, tekinn aptur.
22. — samþykktur með 20 atkvæðum.
21. — tekinn aptur.
23. — samþykktur með 20 atkvæðum.
24. og 25. liður tekinn aptur.
26. liður a. samþykktur með 12 atkvæðum 

gegn 9, að við höfðu nafnakalli 
sakir óglöggrar atkvæðagreiðslu, og 
sögðu:

«Já:»
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
Stefán Stephensen, 
þórarinn Böðvarsson, 
fórður fórðarson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

«Nei» sögðu:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,

ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson.

26. liður b. þar með fallinn.
27. — samþykktur með 19 atkvæðum.
28. — ---------— 20 ---------------
29. — ---------— 1 1 -----------------
30. — a, felldur með 11 atkv. gegn 3.
30. — b, tekinn aptur.
31. — samþykktur í einu hljóði.
32.  -með 15 atkvæðum.
33. — -------  — 18 —
34. — a, felldur — 11 — gegn 2.

b, «6000» samþykkt með 18 at- 
kvæðum, «þar af 2000 kr. til 
umráða ráðgjafans» tekið aptur.

c, þar með fallinn.
35. — tekinn aptur.
36. - -  felldur með 13 atkvæðum gegn 8,

að við höfðu nafnakalli sakir ó- 
glöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu: 

«J á :»
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, •
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
pórarinn Böðvarsson, 
fórður J>órðarson.

«Nei» sögðu:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
íslcifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ölafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,

v
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Páll bóndi Pálsson,
Snorri' Pálsson,
J>orlákur Guðœundsson,
|>orsteinn Jónsson.

37. liður tekinn aptur.
38.—43. lið. samþykktur án atkvæðagreiðslu.
44. lið. Frumvarpið með áorðnum breyting-

um samþykkt í einu hljóði, án þess 
að það væri upplesið, og hafði þing- 
deildin samþykkt áður, að svo væri 
tneð farið.

Kvað forseti málið nú mundu verða af- 
greitt til efri deildarinriar.

F y r s t a  u m ræ ð a  í efri deild, á 35. 
fundi, 13. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu í neðri deild, sjá I 329—336.

Landshöfðingi sagði, að það væru að eins 
tvær breytingar við fjárlagafruinvarpið, er 
hjer lægju fyrir, er hann fyrir hönd stjórnar- 
innar ætlaði að bera uudir atkvæðagreiðslu 
þessarar deildar, og vildi harin þegar nú, þó 
að við 1. umræðu eigi mætti samkvænrt 
þingsköpunum ræða hinar einstöku greinir 
frumvarpsins, leyfa sjer að benda að þessum 
tveimur breytingaruppástungum, sem sje við
6. gr. viðvíkjandi útgjöldunum til hinnar 
æðstu innlendu stjórnar íslands og til full- 
trúa stjórnarinnar á alþingi, og við 9. gr. 
A. 1., þarsem hann vildí Ieyfa sjerað stinga 
upp á því, að athugasemd sú, sem neðri 
deildin hafði bætt við þennan tölulið, fjelli 
burt. Að öðru leyti viitist sjer frumvarpið 
í heild sinni aðgengilegt frá stjórnarinnar 
hálfu, og þó að hann kynni að óska minni 
breytingar á einstökum upphæðum, t. d. með
9. gr. C. 7. til vitans á Reykjanesi, við 12. 
gr. B. III. b., aðstoðarfje til hins lærða skóla, 
og ef til vildi, ef 2. umræða um hinar ein- 
stöku greinir frumvarpsins gæfu sjer tilefni 
til þess, kynni hann að gjöra appástungu í 
þá átt við 3. umræðu; — og þó að hann 
einnig hefði við umræðurnar í neðri deild-

inni geymt sjer rjett til, þegar nefnd sú» 
sem neðri deildin hafði skipað viðvíkjandi 
skólamálinu, hefði samið álit sitt um þetta 
mál, að koma fram breytingaruppástungum 
við 12. gr. B. III um útgjöld hins lærða 
skóla, — virtist sjer samt sem áður ekki vera 
nein ástæða fyrir þessa deild að kjósa nefnd 
í þetta frumvarp, því það mundi vera deild- 
armönnum hægt með breytingaruppástung- 
um við 2. og 3. umræðu að koma á öll- 
um þeirn breytingum við frumvarpið, sem 
deildinni virtist nauðsynlegar.

Forseti ljet þá ganga til atkvæða um, 
hvort frumvarpið skyldi koma til 2. umræðu, 
og var það samþykkt í einu hljóði.

Ö n n u r  u m ræ ð a  í efri deild, á 39. 
og 40. fundi, 15. og 16. ágúst.

Breytingartillögur: I. 383. 384. 386.
396. 398. 422.

Forseti kvaðst ætla að láta ræða frum- 
varpið í tveim pörtum, og vildi hann fyrst 
taka I. kafla, um te k ju r .

Landshöfðingi kvað neðri deildina hafa 
fellt úr 8. gr. stjórnarfrumvarpsins: »Út- 
gjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar 
íslands og til fulltrúa stjórnarinnar á al- 
þingi«, af því að þessi útgjöld, samkvæmt
25. gr. stjórnarskrárinnar, skuli fyrir fram 
greiða af árstillaginu úr ríkissjóðnum, og 
því hefði neðri deildin tekið inn í 6. gr. 
frumvarpsins uppbæð þá, er í 8. gr. stjórn- 
arfrumvarpsins væri áætlað til hinnar æðstu 
innlendu stjórnar landsins, en sleppt ú t- 
gjöldum þeim, er fyrir árið 1881 væru á- 
ætluð til fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, þó 
að stjórnarskrárinnar 28. gr. ákvæði, að 
bæði þessi útgjöld og hin skuli borga fyrir 
fram af árstillaginu. Sjer þætti að vísu 
þessi >Ompostering« miður heppileg frá 
landsins sjónarmiði, af því að hún kæmi 
því til leiðar, að þessi útgjöld, sem að rjettu 
lagi mætti telja sem útgjöld landssjóðsins, 
yrðu ekki talin meðal þeirra, heldur í tekju-
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dálkinum, þar sem þau eptir hlutarins eðli 
ættu eigi heima, þ<5 að stjörnarskráin hefði 
ákveiið, að þau mætti fyrir fram greiða af 
árstillaginu. En hvað sem öðru líði, þá 
væri þessi "Ompostering« ekki gagnstæð 
stjóinarskránni, og því ætlaði hann eigi að 
tnæla móti henni. En þar sem neðri deiíd- 
in í sambandi við þessa »Ompostering« 
hefði sleppt útgjöldunum til fulltrúa stjórn- 
árinnar á alþingi, þó að þessi útgjöld ekki 
síður en útgjöldin til hinnar æðstu stjórnar 
á íslandi skyldi fyrir fram greiða af árstil- 
laginu með þeirri upphæð, sem konungur- 
inn ákveður, þá virtist sjer hún koma í 
mótsögn við 25. gr. stjórnarskrárinnar, og 
því áliti hann sjer skylt að reyna til að fá 
leiðrjetting á þessum galla með aðstoð þess- 
arar heiðruðu deildar.

Mágnús Stephensen kvaðst skyldu leyfa 
sjer út af orðum hins hæstvirta landslröfð- 
ingja viðvíkjandi þessari »Ompostering» 
neðri deildarinnar, að geta þess, að þar væri 
öðru máli að gegna með útgjöldin til hinn- 
ar æðstu stjórnar landsins, en með útgjöld 
til fulltrúa stjórnarinnar á alþingi. fað  
væri sem sje búið að ákveða með konungs- 
úrsktirði útgjöldin til hinnar æðstu stjórnar, 
en eigi til fulltiúa stjórnarinnar á alþingi, 
og þessi mismunur hefði valdið því, að neðii 
deildin hefði dregið svona frá. Hann gæti 
eigi heldur sjeð, að það kæmi í bága við 
stjórnarskrána, þó útgjöld til fulltrúa stjórn- 
arinnar á alþingi eigi sjeu dregin frá, því 
hefði konungsúrskurður verið kominn, þá 
hefði verið sjálfsagt að draga þau frá, en 
meðan hann eigi væri kominn, þá væri 
munurinn stór.

Árni Thorsteinson kvaðst vilja gjöra at- 
hugasemdir við 5. gr. frumvarpsins, þar 
sem væri tekin ný grein um endurgjald 
skyndilána til embættismanna. J>etta 
virtist honum heldur takmarkað, því það 
væri ýmislegt, sem þess utan borgað væri út 
fyrir fram, t. a. m. kostnaður við strönð, og

í sakamálum og gjafsóknarinálum, þannig að 
kostnaður kæmi til að hvíla á hinum dóm- 
fellda; þetta væri greitt fyrir fram sam- 
kvæmt lagaákvörðunum gegn væntanlogu 
endurgjaldi.

Landshöftingi kvaðst vilja taka fram 
viðvíkjandi orðum hins 5. konungkjörna 
þingmanns, að sjer virtist þessi munur eigi 
eins mikill og honum ; þar væri eigi ákveðið 
með konungsúrskurði öll gjöld landssjóðsins, 
en nú væru samkvæmt 25. gr. stjórnar- 
skránnar þessi útgjöld eins nauðsynleg sem 
önnur til hinnar umboðsleyu stjórnar.

Eirikur Kiíld kvaðst heyrt hafa ræður 
manna í ncðii deildinni og svo ræðu hins
5. konungkjörna þingmanns um þetta atriði, 
en þó hefði hann eigi getað sannfærzt um, 
að landsliöfðingi hefði eigi rjett fyrir sjer. 
petla væri einungis formspursmál, og menn 
vildu hanga í því, að eigi væri kominn 
konungsúrskurður um þessa gjaldgrein, en 
menn hlytu að játa, að það jafngilti kon- 
ungsúrskurði, er alþingi hefði tvisvar sam- 
þykkt liana í fjárlögum og konungur stað- 
fest þau; og svo bættist þar við, að eptir 
stjórnai skiánni bæri að greiða þessa upp- 
hæð úr landssjóði. Vegna þessa mundi 
hann greiöa atkvæði með breytingaruppá- 
stungu þessari.

Forseti ljet þá ganga til atkvæða, með 
því að eigi tóku fleiri til máls, og fjell 
þannig a t k v æ ð a g r e i ð s l a n .

1. 1. grein samþykkt í einu hljóði.
2. 2. — ---------með 10 atk.
3. 3. — ------  í  einu hljóði.
4. 4. — ---------I cinu hljóði.
5. Breytingaratkvæði við 5. grein A. frá 

Árna Thorsteinson, Bergi Thorberg, 
Eiríki Kúld, Sighvati Árnasyni og 
Magnúsi Stephensen (I 387) samþykkt 
með 10 atkvæðum.

6. 5. grein mcð áorðinni breytingu sam- 
þykkt í einu hljóði.

7. Breytingaratkvæði landshöfðingja við 6.
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grein (I 396) samþykkt mcð 8 at- 
kvæðum.

8. 6. grein með áorðinni breytingu sam- 
þykkt með 9 atkvæðum.

Jj>á var tekinn til umræðu II. kafli, ú t -  
g jö ld .

I.andshöfðingi kvaðst vilja taka það 
fram með tilliti til breytingaratkvæðis síns 
við 9. gr. A. 1., að sjer þætti eigi athuga- 
semd neðri deildarinnar við þennan stafiið 
eiga vel við á fjárlögum, sjer í lagi vegna 
þess, að gjöld, sem ákveðin eru með eldri 
lögum, tilskipunum, konungsúrskurðum eða 
öðrnm ákvörðunum, skulu, þangað til 
bréyting verður á því gjörð með lögum, 
bæði í frumvarpi til fjárlaga og í þeim 
sjálfum vera færð til með þeim upphæð- 
um, er einu sinni voru ákveðnar, sam- 
kvæmt stjórnarskráiinnar 25. grein. Ósk- 
aði þingið þess vegna, að þessi embætti 
yrðu af numin, þegar þau losnuðu, þá yrði 
að gjöra það með lögum, en þangað til svo 
væri gjört, þætti sjer þessi athugasemd, er 
hjer væri um að ræða, að eigi niegi veita 
þessi embætti, er þau losna, föstum em- 
bættismönnum, koma í bága við 4. gr. í 
stjórnarskránni, þar sem svo stæði: «Kon-
ungur veitir öll þess konar embætti, sem 
hann hefur veitt hingað til. Breyting 
má á þessu gjöra með lagaboði'>. Hann 
ætlaði því að skjóta því til atkvæða þess- 
arar háttvirtu deildar, að fella úr frum- 
varpinu þessa athugasemd. En hvað lands- 
höfðingjaritaraembættið snerti, vildi hann 
bæta því við, að eptir þeim umræðum, er 
farið hafa fram um það á undangangandi 
þingum, hefði hann í hyggju að sjá um, 
að það yrði eigi veitt föstum embSettis- 
manni, er það losnaði, fyr en alþingi hefði 
verið gefinn kostur á, að segja álit sitt 
um, hvort því skyldi halda eða eigi, og ef 
hann væri þá landshöfðingi, er það losnaði, 
mundi hann sjá um þetta, hvort sem hin

umrædda athugasemd væri látin standa 
eða felld burt úr fjárlögunum. Hvað amt- 
mannaembættin snerti, vildi hann skírskota 
til brjefs ráðgjafans 10. des. f. á. (sjá 
stjórnartíðindi B. bls. 47), þar sem ýtarlega 
væru leidd rök að því, hvers vegna afnám 
þeirra yrði að álita óaðgengilegt frá hálfu 
stjórnarinnar, og enn bæta því við, að ein- 
mitt sú ástæða, að síðasta alþingi hefði 
lagt þessa spurning undir úrlausn stjórn- 
arinnar, sýndist sjer gjöra þessa athuga- 
semd enn þá óaðgengilegri.

Jón Jónsson kvaðst byggja breytingar- 
uppástungu sína við 9. gr. C. 5. á þeirri
ástæðu, að sú skoðun væri almennt að
ryðja sjer til rúms í landinu, að rangt væri 
að fleygja út fje þúsundum saman til fjall- 
vega, er eigi væru færir nema 2 eða 3 
mánuði af árinu, meðan vegirnir um sveit- 
irnar og milli þeirra væru í svo illu ástandi, 
að póstar og aðrir yrðu að tefjast dögum 
saman vegna þess, undir eins og veður 
spilltist. Á fyrsta löggjafarþingi hef'ði verið 
ákveðið, að fjallvegir skyldu eingöngu kost- 
ast úr laudssjóði; en þar með væri ekki 
fyiirmunað að veita styrk til vogabóta á 
sýsluvegum, að sínu leyti eins og menn
veittu fje til gufuskipsferða og fleira, er 
engin bein lagaheimild væri fyrir. J*að
hefði verið sagt, að ísland þyrfti þrennt: 
vegi, vegi og vegi, og einkum riði á að fá 
sem skjótast góða póstvegi; en hver, sem 
þekkti sýslusjóðina og vegina, hlyti að játa, 
að þó að sýslunefndir og sýslubúar með 
samtökum gjörðu sitt sárasta til, væri í 
sumum sýslum alveg ókleyft, að bæta þá 
sem skyldi án hjálpar landsjóðsins, enda 
ætti' að ganga út frá þeirri grundvallarsetn- 
ingu, að þar fæst eigi neitt, er ekkert er 
fram látið. Hann gæti eigi sjeð, að 20000 
krónur þyrfti nú til fjallvega þeirra, sem 
með fram eru póstvegir, því að marga þeirra 
væri þegar búið að bæta að meira eða minna 
leyti, og til þess, sem vantaði á, að póst-



350

fjallvegir yrðu endurbættir, það sem mögu- 
legt væri að gjöra með tilliti til vinnuaflans, 
álítur hann, að eigi yrði spurning um að 
verja meiru, en 5000 krónum. í  sameiningu 
við liinn 3. konungkjörna þingmann hefði 
hann svo lagt til, að bæta inn apturgjald- 
lið, er felldur heföi verið úr stjórnarfium- 
varpinu um slyrk til að semja áreiðanlega 
textútgáfu af Jónsbók; fjárlaganefndin hefði 
fellt þer.nan lið úr frumvarpi stjórnarinnar, 
og fæit meðal annais ástæðu fyrir því, að 
nú væri í íáði að breyta fiestum köflum í 
Jónsbók; en nú vissu menn, hvernig farið 
hefði um landbúnaðaiiögin, og einnig hefði 
síðan verið samþykkt að koma hjer á laga- 
skóla, og hvort sem nú litið væri til hans, 
eða rjettarástandsins á íslandi yfir höfuð, 
væri nauðsyn á að fá kriliíka útgáfu af 
Jónsbók; og með því nú að sá maður væri 
uppi, er hefði sýnt, að hann væri manna 
bezt fær um þetta starf, og óvíst hve nær 
annar slíkur fengist, þá fyndist sjer, að 
þingið hefði átt að taka þessu boði tveim 
höndum.

í sambandi við sama þingmann hefði 
hann og lagt það til, að 2000 krónur væiu 
veitlar þjóðvinafjelaginu hvort ár. Sumum 
kynni að þykja það rangt, að styrkja úr 
landssjóöi slík tjelög, en með því nú að 
þingið vildi styrkja þau 2 önnur fjelög með 
líkri stefnu og verksviði, er við hefðum, sem 
sje búnaðarfjelagið í suðurumdæminu og bók- 
menntafjelagið, þá ætti það ekki við að 
gieyma þessu fjelagi, sem hefði það fram 
yfir búnaðai fjelag suðuramtsins, að það væri 
fyrir allt landið, og sem þar að auki væri 
nátengt við endurminning hins ágæta þjóð- 
mærings og föðuiiandsvinar Jóns Sigurðs- 
sonar. Fjelagið hefði þar að auki á þeim 
skamma tíma, er það hefði staðið, gjört 
meira en nokkurt hinna fjelaganna; það 
greiddi Jóni Sigurðssyni heiðurslaun, þang- 
að til þjóðin sjálf fjekk foi ræði; það stuðlaði

mest og bezt til þess, að konungi var tekið 
sómasamlega á þjóðhátíðinni, og einmitt 
vegna þess væri nú fjárhagur þess á völt- 
um fæ ti; og í þriðja lagi hefði það eflt bók- 
menntir og verið í því samhent bókmennta- 
fjelaginu, sem beinlínis þyrfti að hafa slíkt 
fjelag sjer samhliða, af því að sjálft yrði 
það að halda vísindalegum blæ, en hitt snýr 
sjer að því, er ekki er síður áríðandi, sem 
er alþýðumenntunin. Aðgangurinn að þjóð- 
vinafjelaginu væri því frjálslegri en að bók- 
menntafjelaginu; tillagið miklu minna, og 
stjórnin öll frjálslegri, og meira á valdi al- 
þingismannanna þjóðkjörnu, en stjórn hinna
2 fjelaga.

Enn hefði hann, í sameiningu við sama 
þingmann, stungið upp á að veita lítinn 
fjárstyrk fátækum manni, er með framúr- 
skarandi ástundun hefði lagt sig eptir æ tt- 
fræði og íslenzkri sagnfræði, og þar sem upp- 
hæðin væri svo lítil og dæmið svo einstakt, 
þá sýndist sjer eigi ástæða fyrir þitigið til 
að neita um það. Loksins liefði hann feng- 
ið boð fiá manni, sem að vísu væri dauður 
fyrir löngu, um að halda svörum uppi fyrir 
hann; þessi maður væri lögreglustjóiinn í 
fjárkláðamálinu; hann hefði fengið allharðan 
dóm við umræður þessa máls í neðii deild- 
inni. Menn þar hefðu sagt, að hann hefði 
tafið einn embættismann landsins frá störf- 
um sínum, og svo hefði verið sagt, að hann 
hefði haft í frammi rangsleitni. (Forscti: 0 - 
þarft að fara hjer út í það, sem neðri deild- 
in hefur sagt,). Ef forseti bannaði að taka 
það fram, sem neðri deildin hefði sagt, og 
þessu máli kæmi við, þá skyldi hann eigi 
gjöra það. (Forseti: Hjer er eigi rjettur
staður til að hreyfa meiðyrðum til neðri 
deildar, og vil jeg að þingmaðuiinn sleppi 
því). Hann vildi þá biðja forseta að úr- 
skurða, hvort hann ætti að hætta, og 
mundi hann sjálfsagt tafarlaust hlíta þeim 
úrskurði. (Forseli: Jeg mundi eigi banna
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þingmanninum að tala um þetta, ef hann 
gætti hófs, en þegar talað er um þetta 
efni, vilja opt verða úr því bríxlyrði).

Bergur Thorberg kvaðst ætla að gjöra 
nokkrar athugasemdir viðvíkjandi breyt- 
ingaruppástungum þeim, er hann og fleiri 
aðrir þingmenn hefðu komið fram með. 
|>eir hefðu haft hugfast, að hreifa sem
minnstu, enda væru breytingarnar fáar, 
þegar litið væri til þess, hve umfangsmikið 
málið sjálft væri. f>að væri þá fyrst, hvað 
snerti breyting við 9. gr. B. 3. J>ar væri 
bætt við 200 kr. hvort árið sem launavið- 
bót handa umsjónarmanninum við hegn- 
ingarhúsið, og yrðu uppástungumenn að 
álíta það sanngjarnt, er litið væri til þess, 
hve launin væru nú sem stæði Iág, eigi 
nema 600 kr., auk annara hlunninda, sem 
meta mætti til 200 kr., og svo einn-
ig til þess, hve ábyrgðarmikil þessi staða 
væri, og mættu tekjur sýslunarmanns þessa 
varla vera lægri, en hjer væri stungið upp 
á. í>á væri breytingin við 9. gr. C. 4., en 
það væri einungis orðabreyting til útskýr- 
ingar, er eigi gjörði neina efnisbreyting. 
Nefndin í neðri deildinni hefði sjálfsagt eigi 
ætlað að útiloka sjávarútveg, en uppá- 
stungumönnum hefði þótt rjettara, að taka 
þetta beinlínis fram. Breytingin við 11. 
gr. 3. tölulið væri einnig einungis til skýr-
ingar, og til þess að sýna, hvar í þær 400
kr., sem þessi töluliður er hækkaður um, 
væru fólgnar, nefnilega í viðbót við skrif- 
stofufje handa póstmeistaranum. Breyt- 
ingin við 12. gr. snerti prestaskólann, og 
færi fram á, að bæta 2 ölinusum við þá 
einu, er nú væri ætluð þessum skófa úr 
landssjóði; að vísu hefði prestaskóliun 3 
ölmusur af «kommunitetinu», en það væri 
næsta lítið, er litið væri á þarfir skólans og 
tölu lærisveinanna; svo væri það einnig 
lítið, er borið væri saman við læknaskól- 
ann, er þó hefði miklu færri lærisveina. 
Stjórnin hefði stungið upp á 7 ölmusum,

og það væri eigi meira en sanngjarnt, en 
af því neðri deildin hefði verið svo fjar- 
stæð þessu, þá hefðu uppástungumenn eigi 
viljað fara lengra en þetta, og að eins 
fjölgað þeim um 2, svo nú yrðu þær 3, og 
vonaði hann fastlega, að þetta mundi fá 
framgatig bæði hjer og í neðri doildinni. 
Uppástungumenn hefðu og fellt burt at- 
hugasemd við 12. gr. B. II. a. og sett aðra 
í staðinn. J>að hefði verið álitið nauðsyn- 
legt, að fella burt athugasemd þá, sem 
hjer stendur, þar sem hún eigi ætti við, og 
væri ónákvæmlega orðuð, og á hinn bóginn 
hefði þótt rjeltast að bæta við þessari a t-  
hugasemd til að sýna, hvernig stæði á 
þessum viðauka, 600 kr., er ætlazt væri 
til að skyldi vera þóknun handa hinum 
fasta kennara við læknaskólann fyrir að 
kenna yfirsetukvennafræði. Hvað snerti 
laun fimleikakennarans, þá hefðu uppá- 
stungumennirnir farið fram á, að þau væru 
hækkuð upp úr 500 kr. í 700 kr. J>au laun 
hefðu honum verið ætluð í frumvarpi stjórn- 
arinnar, og hann hefði haft þau áður, og 
þau hefðu fylgt því embætti, er það var 
veitt honum, og engitin hefði efazt um, að 
hann mundi halda þeim; nú væri það bæði, 
að laun þessi væru eigi há, og því sann- 
gjarnt, að þau hjeldust, þegar og hinsvegar 
væri litið til þess, að örðugt mundi vera að 
fá menn til þess, að minnsta kosti væri sá 
maður, er nú gegndi því embætti, hinn ein- 
asti hjer á landi, er væri fær um að taka 
það að sjer, en að fá menn frá Danmörku 
mundi verða dýrara. Svo væri það og 
sanngjarnt við hann sjálfan, því kjör hans 
ættu eigi að versna frá því, er þau hefðu 
verið. Viðvíkjandi kvennaskólanum væri 
hann að vísu eigi svo mikið á móti upp- 
hæðunum, sem þeim skilyrðum, er þær 
væru bundnar, nefnilega að hlutaðeigandi 
amtsráð, sýslunefndir og bæjarstjórnir veiti 
fyrir sitt leyti allt að helmingi; þetfa væri 
ísjárvert og gjörði fjárveitinguna mjög ó-
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vissa fyrir skdlana, og ef nú þetta 
kynni að bregðast að nokkru eða öllu 
leyti, þá fengju kvennaskólarnir annað- 
hvort minna, en þeim væri ætlað, eða ef 
til vill ekkert; uppástungan lyti að því, að 
burt nema athugasemdina; kvennaskólarnir 
gætu eins fyrir það fengið þann styrk úr 
amtssjóðum, sýslusjóðum, bæjarsjóðum, sem 
sanngjarnast kynni þykja, en slíkur styrkur 
yrði eigi ákveðinn með fjárlögum. fessi 
athugasemd væri því mjög ísjárverð. Hvað 
nú sjálfar upphæðirnar snerti, þá virtust 
sjer þær nokkuð háar og hefði hann því 
verið á því að setja þær nokkuð niður, 
þannig að Keykjavíkur-skólinn fengi 800 kr., 
Eyjafjarðarskólinn 600 kr, og skólinn í 
Skagafirði 400 kr., en styrkur Húnavatns- 
skólans falli burt. Kvennaskólinn fyrir 
Reykjavík væri yfirgripsmeiri og ætlaður 
fyrir stærra hjeiað, Eyfiiðingaskólinn væri 
eiginlega sýsluskóli. Hvað snertir skólann í 
Skagafirði, værí hann í raun og veru eigi á 
móti því, að hann fengi sama og skólinn í 
Eyjafirði; en athugandi væri, að eigi hefði 
verið beðið um meiri styrk handa honumen 
400 kr., og hefði sýslunefndin ályktað, að 
hann mundi geta komizt af með þennan 
styrk; virtist því ekki við eiga að veita meira. 
Líkindi væru og til, að skólarnir mundu 
fjölga með tímanum, og þá þyrfti að styrkja 
þá alla, og væri því rjettast að takmarka sig 
nú þegar, að því er snerti fjárveiting. Húna- 
vatnssýsluskólinn væri enn þá eigi til,og væri 
því eigi kominn tími til að veita honum 
fjárstyrk. Svo hefði verið stungið upp á að 
hækka umsjónarstyrk við forngripasafnið upp 
í 200 kr.; nú væri hann að eins 100 kr., en 
þær hefðu verið ákveðnar, þegar umsjónar- 
maðurinn að eins var einn; en nú hefði 
annar maður einnig tekið að sjer hlutdeild í 
umsjóninni; þessi maður væri mjög vel að 
sjer í fornfræðum og þekkingu áforngripum; 
hann hefði góðfúslega tekizt þessa umsjón á 
hendur, þegar hann var beðinn þess, án nokk-

urrarábatavonar; nú væra 100 kr.eigi tilskipta 
milli tveggja, og væri því sanngjarnt, að hvor 
fyrir sig fengi 100 kr.; kvaðst bann vona, að 
deildarmenn fjellust á þetta. £á vildi hann 
minnast á breyting við 9. gr. B 1. tölul., er 
hann ogannar þingmaður hefði stungið upp á : 
að i stað 70372 kr. 4 a. komi: 71516 kr. 
12a. Munurinn v æ rill4 4 k r . 8 a., sem væri 
sú upphæð, sem væri dregin frá embættis- 
launum sýslumannsins í Húnavatnssýslu, eu 
sú lækkun fyndist sjer eigi á rökum 
byggð, þar sem sýslan hefði verið veitt 
hlutaðeigandi embættismanni áður en lög- 
in komu út og náðu gildi, og stjórnin 
hefði því álitið, að laun þessa embættis- 
manns ættu að ákvarðast ep tir7 .gr. nefndra 
laga; en hún sldrskotaði til hinna almennu 
launalaga frá 1875, til þoirrar reglu, að em- 
bættismenn ekki ættu að missa neitt af 
þeim tekjum, sem þeir hefðu. Stjórnin 
mundi vissulega hafa ihugað þetta vand- 
lega, enda hefði hún og sýnt varkárni i 
því, að embættismenn eigi fengju hærri 
tekjur, en þeir ættu rjettarkröfu til að fá. 
Hann kvaðst því eigi geta sjeð neitt i þess- 
um lögum, er heimilaði þessa lækkun; nú 
hefði Húnavatnssýsla verið veitt þessum 
embættismanni, er lögin komu út, og ætti 
hann því að hafa laun eptir meðaltali 
launanna 1871—75. f>að hefði að vísu 
verið tekið fram, að eigi ætti að miða við 
embættistekjurnar í Húnavatnssýslu, heldur 
við þær embættistekjur, er hann hefði haft 
áður, nefnilega í Dalasýslu, en þetta hefði 
ef til vill eigi verið alvarlega meint, enda 
leiddi slík skoðun of langt, því eptir henni 
ætti hlutaðeigandi embættismaður að 
hafa, ekki 3500 kr., eins og neðri deildin 
ætlaði honum, heldur einungis rúmar 2500 
kr. Slík röksemdaleiðsla sannaði því of 
mikið og þess vegna ekkert. Kvaðst hann 
svo eigi skyldu fara fieirum orðum um málið 
að svo komnu; hann skyldi einungis geta 
þess, að rjetti manna væri ekki fullnægt, þó
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mönuum væri vísað til að fara í mál við 
landssjóðinn; það væri raugt að synja 
mönnum um veiting þess fjár, sem menn 
ættu heimting á, og vísa mönnum á þann 
fyrirhafuarmikla veg, að ná því með lögum 
og dómi, en að þurfa að fara í mál við 
landssjóðinn væii óheppilegt.

Sighvatur Árnason kvaðst eigi ætla að 
vera margorður um breytingaruppástungur 
hinna 5 þingmanna, þó hann væri viðriðinn 
við þær, en vildi taka fiam nokkiar athuga- 
semdir viðvíkjandi sumum breytingaratkvæð- 
unum, sem lægju fyrir, og þá fyrst um það, 
sem væri við 7. gr. frumvarpsins B. 3. jpað 
hefðu komið ýmsar bænir um launahækkun 
inn á þing, og menn vissu, að þær hefðu 
flestar miðað á embætti, sem hefðu haft 
miklu meiri laun, en sú sýslun, er hjer ræddi 
um. Hvað nú umsjóuarmann þennan snerti, 
og hvers starfi væri svo, að hann hvorki gæti 
nje mætti sinna öðrum verkum, en þeim, sem 
sýslun hans fylgdu, en hefdi ekki nema ein- 
ar 800 kr. í laun, þá virtist sjer sjálfsagt, 
að veita honum þóknun til að gjöra honum 
þessa sýslun lífvænlega og það því fremur, 
sem honum, er hann tók við starfa sínum, 
hefði verið gefin von um, að hann mundi 
fá viðbót að 5 ávum liðnum. Hvað snerti
12. gr. B. III. b. í fmmvarpinu um launa- 
viðbót fimleikakennarans, þá hefði neðri 
deildia lækkað laun hans, en það væri óeðli- 
legt, að lækka þessa litlu þóknun úr því, 
sem hefði verið ákveðið, bæði nú í sljórn- 
arfiumvarpinu og að undanförnu; sjer væri 
óskiljanlegt, að menn skuli svona blátt á- 
fram ráðast á sárlítil laun til lækkunar, eins 
og þau eigi engan rjett á sjer, on aptur á 
hinn bóginn styðja að hækkun á margfalt 
hærri launum, ef eigi beinlínis, þá til hliðar, 
eða óbeinlínis. |>að hefði t. d. legið fyrir ekki 
alls fyrir löngu að hækka iaun póstmeistar- 
ans, en því hefði verið neitað, en skrifstofu- 
fje hans hefði þá aptur á móti verið fært 
upp. [>annig hefði opt komið fyrii', að hliðrað

hefði verið til við hálaunaða menn á ein- 
hvern hátt, þegar þeir hefðu farið fram á 
það. Að lækka þá litlu þóknun þcssa 
manns, er væri líka hinn eini hjer á landi, 
er væri fær um að kenna þessa grein, væri 
að sínu áliti hvorki samkvæmt stefnu þings- 
ins nje sanngjarnt, heldur bæði óvanalegt 
og ósanngjarnt. f>á kærai breytingaruppá- 
stungan um póstboða í Reykjavík, og væri 
hann henni hlynntur, enda munaði lítið um 
þessa upphæð; það hefði opt komið fyrir, 
að brjef hefðu legið til baga á pósthúsinu, 
af því póstmeistarinn eigi þættist skyldur 
að senda þau. Hann hefði heyrt, að út- 
lendur maður ætlaði að kosta nokkrura 
krónum upp á þetta, fyrir sjálfan sig hjer í 
Reykjavík; hann vildi reyndar eigi selja 
þetta dýrara, en hann hefði keypt, en ef 
þetta væri satt, og svo mikið mundi að 
minnsta kosti vera satt í því, að hann hefði 
haft orð um, að kosta póstboða í Reykjavík, 
þámætti viiðast minukun fyrir okkur að tíma 
ekki að verja 50 kr. á ári til að koma brjef- 
um fljótt til skila hjer í Reykjavík, bæði frá 
öðrum löndum og frá okkur sjálfum. J>á 
kæmi nú breytingaruppástunga hins 3. kon- 
ungkjöina þingmanns og þingmanns Skag- 
firðinga; annar þeirra hefði minnzt á styrkinn 
til þjóðvinaQelagsins, en sjer virtist sú upp- 
hæð nokkuð mikilhæf, áður en menn hefðu 
sjeð, hvaða gagn Qelagið gjörði, en út af 
skuld þess fiá þjóðhátíðarárinu vildi hann 
þó styðja að því, að fjelagið fengi nokkurn 
skerf til að losast við skuldina; að vísu 
vissu menn eigi, hversu há hún væri, en 
hún mundi víst vera talsverð, og vildi hann 
þess vegna gefa atkvæði með því, að fjelag- 
ið fengi úr landssjóði allt að helmingi við 
það fje, sem hjer er farið fram á. Viðvík- 
jandi 200 kr. styrk lil Bjarna Guðmunds- 
sonar, þá vildi hann taka það fram, að hann 
þekkti nokkuð til verka hans, þó eigi væri 
hann honum persónulega kunnugur, og vildi 
hann styðja að því, að honum væri sýndur
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sómi með þessari litlu þóknun, því hann 
áliti hann þess vel maklegan, fyrir fræði 
sína. • Hvað aðrar breyíingaruppástungur 
snerti, er bann væri með í, þá hefði hinn
2 . konungkjörni þingmaður fært ástæður 
fyrir þeim og ætlaði hann því eigi áð fara 
fleiri orðum um þær.

Jfin Pjetursson sagði, að 2. þingmaður 
Skagfirðinga og þingmaður Kangæinga hefðu 
talað um breytingartillögur sínar og 2. þing- 
manns Skagfirðinga. Hann væri á sömu skoð- 
un og þingmaður Bangæinga um það, að 
laudssjóðurinn ætti að endurgjalda fle það, 
sem lagt hefði verið til þjóðhátíðaiinnar; 
hann vissi til þess, að 4 menn hefðu lánað 
fje til hátíðarinnar án þess að fá það end- 
urgoldið. Hvað Bjarna Guðmundsson ætt- 
fræðing snerti, [iá mælti hann af öllu megni 
með því, að hann fengi hinn umbeðna styrk, 
því það væri óvenjulegt, að bændur legðu 
jafnmikla stund á ættfræði og sögu íslands, 
sem maður þessi. Hann hefði einnig sjeð 
brjef frá sjera Sigurði á Úlskálum, þar sem 
manni þessum væri mjög hrósað. Æ ttar- 
tölusafn þessa manns væri 3000 blaðsíður, 
og hefði hann fengið afskript af ýmsum 
köflum úr því, og þó þeir kannske sumstað- 
ar væru aðgæzluverðir, þá ætti það eigi ein- 
ungis heima hjá þeim manni, heldur og sum- 
um öðrum, er slíkan starfa hefðu haft um 
hönd, þó frægari væru orðnir. Hvað texta- 
útgáfu Jónsbókar snerti, þá sýndist sjer það 
vera hinn mesti sómi fyrir landið, að styðja 
að henni, enda hefði sd maður er boðizt 
hefði til þessa starfa, áður sýnt það við út- 
gáfu Grágásar, að liann væri fremur öllum 
öðrum fær til þess. ]?að hefði áður verið 
lögboðið, að lögmenn hefðu átt að færa inn 
í Jónsbók á þeim stað, er við ætti, rjettar- 
bætur Noregskonunga; en surastaðar, þar 
sem slíkar rjettarbætur hafa verið settar 
inn, væri víst eigi tilgreint, að það væri 
rjettarbætnr; og væri mjög æskilegt, að sjá, 
hvernrig bókin hefði fyrst litið út. Deildin

hefði nýlega samþykkt, að ýmsir kaflar úr 
Jónsbókinni skyldu falla úr gildi; nú væri 
spurning um það, hvort rjettarbæturnar eða 
upprunalega textann ætti að fella burt. Sjer 
fyndist, að þingið ætti að stuðla til þess, að 
bókin yrði gefin út eins og hún fyrst var, 
því þetta væri íslenzk bók, sem hefði verið 
mjög merkileg á sinni tíð.

Árni Thot's te inson  kvaðst eigi vilja tala 
um breytingartillögur sínar og nokkurra ann- 
ara, þar eð aðrir hefðu talað fyrir þeim, en 
hann fyndi skyldu sína að athuga nokkrar 
mikilsvarðandi greinir í útgjaldabálknum. 
Undir 9. stafi. væri fje áætlað til vegabóta. 
Áður en vjer hefðum fengið fjárráð vor í 
hendur, hefði enginn vegspotti verið lagður, 
nema af hálfu fjallvegafjelagsins, sem fyrir 
rúmri hálfri öld síðan vann mikið með litl- 
um kröptum og átti lof skilið, en frá því 
vjer fengum fjárforráðin væri nú, þegar þessu 
frumvarpi yrði framgengt, veittar 85,000 kr. 
á 6 árum til slíkra vegabóta, og kvaðst 
hann eigi sjá eptir þeim, og vilja gjarnan 
auka þá upphæð; en þegar um stórfje væri 
að ræða, þá væri einnig áríðandi að verja 
því sem bezt og haganlegast. I því efni 
væri það hin fyrsta grundvallarregla, að hans 
áliti, að búin væri til einskorðuð regla (Plan) 
um það, hvernig vegabótunum skyldi verða 
framgengt, þar næst hvernig og í hverri 
stefnu ætti að leggja veginn. Að því er 
fjallvegina snerti, sýndist sjer mjög áríðandi, 
að vegirnir væru látnir vera sem skemmstir, 
og allir óþarfa krókar teknir af. Menn yrðu 
að muna eptir því, að sjerhver spotti, sem 
vegurinn styttist um, kostar ekkert í við- 
haldi, og því ættu menn að kanna og rann- 
saka nákvæmlega öll fjalllendi til þess, að 
finna skemmstu leiðirnar. Hann vildi benda 
á hinn gamla veg milli Norður- og Suður- 
lands, er hefði legið milli Hofsjökuls og 
Langjökuls, eðaKjalveg, og sem í fornöldmundi 
hafa verið beina leið farinn niður á f in g - 
völl. fað  mætti þannig jafnvel enn koma
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til skoðunar, að leggja veginn frá fingvöll- 
um austur að Hvítárvatni, og væri svo góð 
ferja á ánni, mundi þar með vegabótum geta 
orðið skemmsti vegur norður í EyjaQörð um 
sumardaga. Einnig mætti það koma til á- 
lita, að ef að lítið gufuskip væri lijer í fló- 
anum, þá ættu vegirnir að liggja niður að 
Hvítárósum í Borgarfirði, og fjallvegum að 
haga eptir því. pað væri og mikið í það 
varið, að rannsakað væri nákvæmlega, og 
leitt í Ijós, hvernig að bezt væri að haga 
allri vegagjörð, að verki og efni, eptir því 
sem ástendur á hverjum stað. Einnig ættu 
skýrslur að koma fram á hverju fjárhags- 
tímabili um vegabætur þær, er gjörðar hefðu 
verið, og ástand veganna, svo að almenningi 
gæti verið kunnugt um þessi atriði. Hann 
væri samdóma neðri deildinni í því, að styrkja 
ætti búnaðinn með ríflegu tillagi, eu þó vildi 
hann eigi eingöngu leggja áherzluna á land- 
búnaðinn, er enginn efi væriáað ættiaðvera 
í fyrirrúmi, en hann vildi einnig styrkja 
sjávarútveginn. Ef menn væru hræddir 
við, að styrkja hann, þá hefðu þeir annað 
fyrir augum en hann ; hans meining væri 
eigi sú, að styrk ætti að veita til að kaupa 
þilskip o. s. frv., heldur til náms á skipa- 
smíði og sjómennsku og fiskiveiða á bátum. 
í Noregi væru bátar mest brúkaðir til fiski- 
veiða, og hefðu Norðmenn færri þilskip til 
fiskiveiða en vjer, að tiltölu við fólksfjölda, 
svo að þar væri veiðin á bátunum hin 
arðsamasta eins og hjá oss. Hvað kvenna- 
skólana snerti, sýndist sjer að vísu eðlilegt, 
að sveitafjelögin kostuðu þá að helmingi >' 
en á meðan þeir væru nngir, gæti vafi ver- 
ið á, hvort þessari skoðun ætti að fylgja 
fram, þó að hugsunin í frumvarpinu væri 
rjett; svo gæti hæglega að borið, að slík til- 
högun gæti komið einhverri slíkri stofnun 
á kaldan klaka, því álitsmál væri það, 
hvort sveitarsjóðir eða bæjarsjóðir vildu 
kosta miklu til þeirra, einkum af því, að 
kvennaskólarnir allflestir væru fremur fyrir

efnamenn en alþýðu, og mundu þá bæjar- 
stjórnir eða sýslufjelög, sem eiga í mörg 
horn að líta, skjóta því fram af sjer, að 
veita eins mikinn styrk, og hjer er farið 
fram á. Sjer hefði að vísu fallið vel, að 2. 
þingmaður Skagfirðinga hefði gjört uppá- 
stungu um útgáfu Jónsbókar, en sárt hefði 
sig tekið það, að þingmaðurinn hefði verið 
þessu hlynntur á öfugan hátt, eða farið of 
langt, en neðri deildin hefði þar á móti 
öllu fremur tekið málið á rjettan hátt, að 
veita ekki styrkinn að öllu; þegar ríkt Qe- 
lag væri stofnað af íslenzkum manni, þá 
sýndist sjer, að slíkt fjelag ætt-i eptir megni 
að framkvæma slík fyrirtæki, svo það yrði 
eigi eingöngu gjört á kostnað landssjóðs- 
ins; hann skyldi fallast á uppástungu 2. 
þingmanns Skagfirðinga, ef hann vildi 
breyta henni á þann hátt, að landssjóður 
skyldi greiða 400 króna árlegt tillag til ú t- 
gáfunnar með því skilyrði, að Árna Magn- 
ússonar nefndin legði til hinn hlutann, og 
sæi um útgáfuna. Sú nefnd hefði það ætl- 
unarverk að gefa út fornrit, og væri því 
skyldug til þess, ef hún á annað borð vildi 
rækja skyldu sína við ísland, eins vel og hún 
var byrjuð á, þegar hún gaf út bæði Grágás og 
Járnsíðu. 2. þingmaður Skagfirðinga hefði einn- 
igkomiðmeðþá tillögu, að veita þjóðvinaQe- 
laginu 2000 kr. styrk á ári. fingmaðurinn 
mundi víst þekkja reikninga fjelags þessa, 
og væri því æskilegt, að hann gæfi upplýs- 
ingar um, hvað gjöra ætti við þessar 2000 
kr. á ári. Ef nú þingmaðurinn með upp- 
lýsingum sannaði, að þess þyrfti með til 
framkvæmdar Qelagsins, þá væri hann því 
meðmæltur, en að öðrum kosti ekki. Sjer 
þætti athugavert bæði í þessu efni, sem og 
með hin önnur fjelög, er ættu að fá styrk 
samkvæmt fmmvarpinu, að veita slíkum Qe- 
lögum meira en tiltölulegan hluta á móts 
við það Qe, sem fjelagið af eigin kröptum 
gæti starfað með, annars mætti kalla þau 
stjórnarfjelög eins og áður k o n u n g le g
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f je lð g . Fjelögin misstu við svo ríkuglegan 
styrk sína upprunalegu einkunn (Karakter) 
að starfa með sínum eigin tjárkröptum 
J>á er stjórnin fengi fjárveiting, þá hefði 
hún ábyrgð á því, að fjenu væri vel varið, 
en Ijelögin hefðu, þá er þau fengju styrkinn, 
enga verulega ábyrgð, og þyrftu ekki annað 
en að gjöra reikningsleg skil.

J ó n  Pjetursson  kvaðst eigi þekkja fjár- 
hag Árna Magnússonar nefndarinnar, en 
hitt vissi hann, að hún væri skyld að gefa 
út rit þau, er í safninu væru; en að rann- 
saka, hver sje frumtexti Jónsbókar, það 
mundi eigi vera skylda fyrir þá nefnd, eða 
leggja fje út fyrir það.

J n n  J ó m t o n  sagði, að sjer hefði heyrzt 
hinn 6. konungkjörni þingmaður segja, að 
menntafýsnin mundi eigi svo mikil, að 
sveitafjelögin mundu veita kvennaskólunum 
fjárst.yrk ( Á m i  T h o r t t e in s o n : Jeg sagði það 
ekki!) og þess vegna væri það óheppilegt, 
að sveitafjelögin skyldu greiða helminginn 
af styrknum. fe tta  ætti nú ef til vill við 
um bæjarstjórnina í Reykjavík, meðan þeir 
menn væru í henni, sem nú hefðu mest 
völdin; en hann gæti frætt þingmanninn 
um það, að sveitarfjelög, sem hefðu langt 
um minni peningaráð, en bæjarstjórnin í 
höfuðstað landsins, horfðu ekki í að lcggja 
meira til kvennaskóla en Reykjavík gerði. 
Hjer hefði ekki verið lagður einn eyrir enn 
til þessa skóla, en sá kvennaskóli, nefnil. 
Skagfirðinga, sem fátækastur væti, og minnst- 
an styrk hefði fengið hjá neðri deildinni, 
hefði mest verið haldið við af styrk úr 
sýslusjóði fyrst eingöngu og síðan með litlu 
tillagi úr landssjóði. J>egar bæjaistjórnin 
í Reykjavík og sýslunefndin í EyjaQarðar- 
sýslu hefðu dæmi Skagfirðinga fyrir sjer, 
vonaði hann, að þær eigi hugsuðu sig lengi 
úm að breyta eptir því. Hann fyndi eigi 
ástæðu til að veita Reykjavíkur- og Eyfirð- 
ingaskólunum meiri fjárstyrk en skólanum í 
Skagafirði; sjer sýndist þvert á móti ástæða

til að vnita þcssum skóla meira tillag cn 
hinum, þar cð hann hefði eigi haft neinn 
fjárstyrk frá útlöndum, er teljandi væri í 
samanburði við þann, sem hinir skólat nir hefðu 
haft. Hvað snerti kvennaskólann í Reykja- 
vík, þá mundi þar að auki amtsráðið ef til 
vill hlaupa undir bagga með Reykvíkingum. 
Hann væri þakklátur varaforseta fyrir það, 
að hann hetði viljað gjöra kvennaskólanum 
í Skagafirði og Eyjafirði jafnt undir höföi, 
en sjer þætti ástæða til að veita skólanum 
í Skagafirði meiri styrk en skólanum í 
Eyjafitði, þar eð hinn síðar nefndi ætti sjóð, 
en hinn ekki. Reglugjörð fytir skóla Skag- 
firðinga lægi hjer fyrir, og sýndi hún, að 
skólinn tæki á móti utansýslu-stúlkum eigi 
síður en innsveitis. Hann væri sá fyrsti 
skóli, er stofnaður hefði vorið af bændum, 
og sem sýslunefnd hefði tekið að sjer og 
samið þegar reglugjöið fyrir. £>ar að auk 
hefðu Skagfirðingar frá aldaöðli haft latínu- 
skóla hjá sjer. £>cir liefðu verið sviptir
þessum skóla gegn vilja sínuin og að for- 
spurðum öllum landsinönnum, og ættu þeir 
nú rjett á, að tekið væri sjerstakt tillifc til 
þeirra, þegar þeir vildu koma upp skólum 
aptur. — Hvað sýslumannsembættið i Húna- 
valnssýslu snerti, þá væri sök dómstólanna 
að skera úr því, hver laun tjeðum embættis- 
manni bæri. Hjer væri eigi tími til að 
leiða öll rök að málinu bæði með og mót. 
Samt vildi hann geta þess, að varaforseti 
hefði gleymt einu merkilegu atriði í málinu, 
sem sje að hinn nú verandi sýslumaður, eins 
og stjórnartíðindin sýna, var skipaður eptir 
útgöngu tímabils þess (1871—1875) er get- 
ur um í 7. grein laga 14. desbr. 1877, og 
enn fremur að beinlínis hefði verið tekið 
fram í auglýsingunni um embættið, að hann 
yrði að sætta sig við breytingar þær með 
tilliti til embættisteknanna, er kynnu að 
leiða af því, að embættislaunin yrðu fast á- 
kveðin. Hvað reikninga þjóðvinaQelagsins 
snerti, þá væri eigi hjer tími nje staður til
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að ræða þá, oncla hcfði okki verið spuin- 
ing ura reikninga hinna 2 íjelaganna, þegar 
þeim var veittur styrkur. f>ingmanni Eang- 
æinga hefði þótt styrkurinn gífurloga hár, 
en hann væri eigi hærri en styrkur bók- 
menntafjelagsins, þar að auki væri þjóðvina- 
fjelagið sameiginlegt fyrir alla þingmenn og 
af þeim kosið. Sjer sýntlist mjög hart, að 
eigi væri endurgoldið fjo það, er einstakir 
monn hefðu lánað úr sínum eigin vasa til 
þjóðhátíðarinnar. Hvað vogina snerti, þá
þætti sjer mest í varið að fá góða póstvegi, 
og hver sá, er færi snemma um vor eða 
seint um haust norður á Akuroyri, mundi 
verða á sinu máli um það, að vegum þeim, 
er þar þyrfti yfir að fara, væri mjög ábóta- 
vant. Sjer þætti eigi síður nauðsynlegt að 
koma á rjettri stefnu á póstvogum en fjall- 
vegum. Loksins vildi hann bæta því við 
viðvíkjandi útgáfu Jónsbókar, að maður sá, 
er boðizt hefði til að gefa út bók þessa, 
mundi aldiei hafa viljað heyra talað um 
styrk úr landssjóði íslands til þess, ef hann 
hefði álítið, að Árna Magnússonar nefndin 
hefði getað staðið stiaum af útgáfunni, því 
hann sæti sjálfur í þeini nefiul. Einmitt 
þetta sýndi, að sjóður Árna Magnússonar gæti 
eigi kostað þetta verk, og að, ef vjcr vild- 
um fá það, eða álitum það nokkurs virði, 
þá þyrftum vjer að fallast á uppástungu 
stjórnaiinnar í þessu tilliti.

Eiríkur Kiíld kvaðst eigi skyldu vera 
langorður um breytingar þær, er hann ætti 
við frumvarpið. Hann kvaðst verða að taka 
það fram, að hann yrði að fallast á uppá- 
stungu landshöfðingja við 9. gr. A., að 
athugsemdin falli burtu, sjcr þætti mjög ó- 
víst, að slík ákvörðun gæti átt þar heima 
eptir stjórnarskránni; en það væri næsta ó- 
heppilegt, ef ákvörðun þessi yrði til þess að 
konungur neitaði að skrifa undir fjárlögin. 
Að því er snerti 4. tölul., þá gæti hann eigi 
gefið honum meðmæli sitt; hinn 2. konung- 
kjörni þingmaður hefði að vísu talað vel og

skörulega fyiir því, er með töluliðnum mælti, 
en þrátt fyrir það yrði hann að halla sjer 
að skoðun neðri deildar um það efni. Við- 
víkjandi 6. tölul. vildi hann taka það fram 
til skýringar, að á eptirorðunum *til eflingar 
landbúnaði» hefðu uppástungumenn bætt 
við «og sjávarútvegi», því hann væri í sum- 
um hjeruðum eins arðberandi og landbúnað- 
urinn, og gæti verið eins mikil ástæða til að 
verja talsverðu Qe til hans. Ef það þætti 
ástæða til að styikja menn til utanferða til 
þess að nema búnað, þá áliti hann, að það 
gæti verið eins mikil ástæða til að efla 
framför í því, er snertir sjávarútveg; hann 
vildi taka til dæmis bátasmíði, hjer smíðuðu 
menn báta án teikningar og mælingar, og 
þyrftu menn ekki að fara lengra en niður í 
fjöruna hjerna til að sjá, hve áfátt báta- 
smíðinu væri. Viðvíkjandi 7. tölul. þá gæti 
hann eigi gefið honum atkvæði sitt, því sjer 
þætti þessi upphæð 15000 kr. of há. Við- 
vikjaudi 8. tölul. b. hefði hann og 1. þing- 
maður Eangæinga stungið upp á 50 króna 
þóknuii handa póstboða. En viðvíkjandi 
þessu vildi hann benda á, að þetta væri 
ekki einungis fyrir menn hjer í sjálfum 
bænum, er taka ættu við brjefunum, það 
væri fullt eins mikið í þarfir manna út um 
landið, er sendu brjcfin, því það væri eins 
áríðandi fyrir þá, er senda brjefin, að þau 
kæmust fijótt til viðtakanda; það mætti því 
eigi horfa í þessa litlu þóknun. Hvað snerti
10. tölul. að í stað 1 ölmusu komi 3, þá 
hefðí hann heyrt samanburð í neðri deild- 
inni á þessum skóla og læknaskólanum, en 
sjer hefði alls eigi þótt hann rjettur. pess 
bæri að gæta, að komnir væru læknar í flest 
hjeruð, og þess utan væri nú nóg af lækna- 
efnum, er þegar hefðu lokið námi sínu, en 
mörg prestaköll stæðu auð og hætt við, að 
þau mundu seint fyllast, nema betur væri 
hlynnt að prestaskólanum. Viðvíkjandi 12. 
tölul. hefði hann og fleiri stungið upp á því, 
að laun fimleikakennarans yrðu færð upp í
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700 kr.; það hefði verið tekið frain, að launin 
væru lítil, og það vildi hann játa, er það 
væri skoðað frá einni hlið, en er að væri gáð, 
væru þau þó eigi svo lílil. Hann hefði gáð 
að því, að söngkennarinn hefði um tímann
5 kr. Ef nú fimleikakennarinn hefði 500 kr., 
þá hefði hann 3 kr. um t.ímann, en þó laun- 
in yrðu færð upp í 700 kr., þá hefði hann 
þó eigi nema 4 kr. um tímann. J>á kæmu 
nú kvennaskólarnir, þeir væru 3 alls, og 
sýndist sjer rjettast að gjöra öllum jafnt 
undir höfði; að vísu væri í stjórnarfrum- 
varpinu stungið upp á 400 kr. til kvenna- 
skólans hjor í Rcykjavík. Nefndin í neðii 
deild heföi fyrst hækkað þetta upp í 700 kr. 
og neðri deildin upp í 1000 kr. Stjórnar- 
frumvarpið hefði stungið upp á 200 kr. til 
eyfirzka skólans, nefndin í neðri deildhækk- 
að það upp í 700 og neðri deildin upp í 
1000. Að eins hefði verið beðið um 400 kr. 
fyrir Skagafjarðarskólann, en neðri deildin 
hefði fært þetta upp í 700, og væri þetta 
eigi lítið fje, þogar það væri lagt saman. 
Skólinn í Reykjavík, sem neðri deildin 
ætlaði 1000 kr., sje nú kominn á svo fastan 
f'iit, að oigi bæri nauðsyn til að hækka styrk 
hans árlega. Stjórnarfrumvarpið hefði gjört 
ráð fyrir íleiri slíkum stofnunum um landið, 
og mundi því landssjóðinu muna um það, ef 
hann ætti að styrkja þá alla; eins og sýslu- 
skólar væru að myndast í Norðurlandi, eins 
gæti farið víða. Hann vildi eigi þurfa að 
heyra það, sem sagt hefði verið í neðri deild- 
inni, að Vesturlandsbúar væru hreinir bind- 
ismenn í því efni. Eyfirðingaskólinn ætti 
að hafa 1000 krónur, og svo kæmi enn frem- 
ur skagfiizki skólinn. Ef nú Reykjavíkur- 
kvennaskólinn ætti að vera fyrir suður- og 
vesturamtið, þá væri hlutfallið milli fjórð- 
ungannaeigi rjett; sjer gæti eigi betur sýnzt, 
en að Reykjavíkurskólinn ætti að fá jafntog 
skólarnir fyrir norðan til samans, eða að 
öðrum kosti allir skólarnir að fá jafnmikinn 
styrk. En ef eyfirzki skólinn fengi 800 kr., 
þá vildi hann gefa atkvæði með því, að skag- 
firzki skólinn fengi að m innstakosti 700kr. 
En tillagið til kvennaskóla Húnvetninga vildi

hann folhi. J>að hofði neðti doildin oigi 
viljað, en þá hefði hún eigi vorið sjálfri sjer 
8amkvæm. J>að væru ættaðar 2900 kr. til 
kvennaskólanna, en 2500 kr. til barna- og 
alþýðuskóla. Neðri deildin hefði illa orðið 
sjálfri sjor ósamkvæm, þar sem hún veitti 
einum meira, en um hefði verið boðið, on 
sagt <> nei», þegar beðið var um 400 kr. til 
að kaupa fyrir handa barnaskóla ýmislegt 
smávegis, er þörf væri í, þar sem þó einn 
heiðursmaður hofði boðið að gefa timburhús, 
ef þessar 400 kr. fengjust til áhaldakaupa 
við kennsluna. Styrkurinn 1000 kr. til ey- 
firzka skólans væri alls eigi lítill; efþarværu 
nú 10 stúlkur, þá væii styrkurinn mikill í 
samanburði við styrk þann, er piltar fengju 
á lærða skólanum; hann væri sem svaraði 
'/2 ölmusu hjer. J>að hefði verið stungið 
upp á að bæta 100 kr. við til umsjónar við 
forngripasafnið, og hefði hinn 2. konung- 
kjöi ni þingmaður tekið fiam, að þörf væri 
á því, og sýndist sjor, að styrkurinn væri 
heldur of lítill en of mikill. J>að hefði 
komið bæn til fjárlaganofndarinnar um styrk 
til að gofa út skýrslur um safnið, en sú bæn 
hefði gleymzt, og væri það golt, ef einhvor 
deildarmanna vildi taka liana upp aptur. 
Viðvíkjandi 19. tölul. C. 12. um styrk’ handa 
Bjarna ættfræðingi, þá mundi hann hika við 
að gefa atkvæði með þeim 200 krónum. 
Reyndar væri sú fræði kær almenningi, en 
ef hann rekti ættir upp til Adams, eins og 
hann hefði beyrt, þá inundi eitthvað bogið 
í ættartölum hans; hann vildi því vísa þess- 
ari bæn til landshöfðingja. J>á vildi hann 
minnast lítið eitt á 16.gr. Sjer hofði dottið 
í hug, er hann sá, að hjer er ætlað fje til 
málaferla landssjóðsins, að lijer kæmi ný- 
mæli, og þetta hefði eigi verið gjört, ef sam- 
vizkan hefði verið glöð og góð hjá öllum 
þingmönnum frá 1877. Hann gæti eigisjeð 
minnstu ástæðu fyrir þossu; sjer yrði má 
ske svarað, að svona væri það haft í fjár- 
lögum Dana, en það væri annað mál; hann 
vildi óslca af heilum hug, að þau málaferli 
kæmu eigi fyrir, sem þar hefðu komið fyrir. 
Hann vildi því fella b u rtu : «þar á meðal
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málskostnaður í málaferlum landssjóðsins», 
því þingmenn ættu eigi eins og með þessu 
að kannast við, að þeir væru sjer einhvers 
þess meðvitandi, er stofnaði landssjóðnum 
í mál. En ef til þess kæmi, að fara þyrft.i 
í mál, þá væru tilteknar 6000 kr. í 16. gr., 
sem taka yrði til, en það mundi sannast, að 
þetta yrði þyrnir í augum þjóðarinnar, og 
væri upphaflega sprottið af tillögum sumra 
manna á þingi 1877.

Stef'án Eiríknson kvaðst að eins ætla 
að drepa á nokkra töluliði á atkvæðaskránni, 
er sjer þættu helzt athugaverðir. Hvað þá 
fyrst snerti 7. tölulið um tillag til fjallvega 
og þjóðvega, þá gæti hann eigi fallizt á 
hann, þvi hann sæi eigi betur, en breyta 
þyrfti hinum gildandi lögum um sýsluvegi, 
ef ganga ætti inn á síðari hluta hans. Um
8. tölulið væri hann á því, að bann væri 
eigi nauðsynlegur; það væri ólíklegt, að 
leggja þyrfti fje til að koma til skila brjef- 
um hjer innan um bæinn; það væii lík- 
legra, að þess þyrfti upp til sveita; og þó 
að nú fjeð væri eigi rnikið, þá mætti segja 
það um margt hvað, en «safnast þegar 
saman kemur». Hvað snerti 13., 14., 15. 
og 16. tölulið um kvennaskólana, þá væri 
hann skólum þessum hlynntur, því eins og 
þingmönnum væri kunnugt, þá hefði hann 
áður látið í Ijósi, að haun vildi styðja að 
framförum landsins í menntunarlegu tilliti, 
en þó þætti sjer ueðri deildin hafa tekið 
helzt til stórt stökk í þetta sinn með töln- 
upphæðir til kvennaskólanna fiá því, sem 
verið hefði næst áður, og ef menn hugsuðu 
út í það, að kvennaskólar kynnu að koma 
í nálega hverja sýslu landsins og menn 
vildu gjöra öllum jafnt undir höfði og veita 
1000 króna styrk hverjum, þá yrðu það 
eigi alllítil útgjöld ; hann mundi því heldur 
aðhyllast hinar lægri töluupphæðir á at- 
kvæðaskránni, með því þær væru mun 
hærri en það, sem lagt hefði verið til slíkra 
skóla 1877. Viðvíkjandi 18. tölul. ætlaði 
hann, að umsjónin væri eigi svo umfangs- 
mikil, að umsjónarmennirnir kæmust eigi af 
með 100 krónur fyrir hana, enda þætti sjer I

fje það, er í allt væri veitt forngripasafninu, 
allmikið, og væri hann því eigi ráðinn í að 
gefa atkvæði með hækkun þeirri, er tölu- 
liður þessi færi fram á. Hvað 19. tölul. 
snerti, þá þætti sjer það mjög illt, að þing- 
maður Skagfiiðinga og hinn 3. konung- 
kjörni þingmaður hefði eigi komið fram með 
neina beina upplýsing um, hversu há þjóð- 
liátíðarskuldin væri, menn gætu því eigi vit- 
að neitt vist um það cfni, og hann hefði 
jafnvel heyrt, að reikningurinn hefði eigi 
verið sem sanngjarnastur upphaflega; hann 
mundi eigi hafa haft móti því, að lúka skuld- 
ina, en að leggja þjóðvinafjelaginu 2000 kr. 
alveg út í bláinn, það gæti hann eigi aö- 
hyllzt. Hvað snerti styrkinn til Bjarna æ tt- 
fræðings, undir sama tölul., væri hann á 
sama máli og þingmaður Barðstrendinga, að 
þeir, sem hlynna vildu að honum, ættu að 
vísa honum á 15. grein, því að hann væri 
sannfærður um, að landshöfðinginn sýndi 
honum einhverja viðurkenning af fje því, 
er þar um ræddi, ef hann þætti þess mak- 
legur. Um hina aðra tölul. þætti sjer eigi 
þörf að tala, það sæist við atkvæðagreiðsl- 
una, hverju hann væri með og hverju móti.

Ásgeir Einarswn kvaðst eigi vilja rekja 
allar breytingaruppástungur þessa frumvarps, 
en þó eigi hafa getað komizt hjá að standa 
upp, þar eð hann ætti hjer hálfan króga, 
sem eigi væri ómögulegt að yrði ráðinn af 
dögum, hann vildi reyna að mæla honum 
fáein líknar orð þó hann missti hann, þar 
sem hann væri alvanur að missa slíka 
krakka. ^Hvað sýslumanns launin í Húna- 
vatnssýslu snerti undir tölul. 4., þá hefði 
hinn 2. konungkjörni þingmaður skýrt það 
svo nákvæmlega, að sjer væri eigi unnt að 
gjöra það betur. Hann hefði heyrt menn 
mæla í móti því, þar eð embættið hefði ver- 
ið veitt með því skilyrði, að það yrði háð 
öllum þeim breytingum, er á því kynnu að 
verða gjörðar, og á þetta hefðu mótmælend- 
urnir hengt hattinn sinn ; en hann myndi 
eigi betur, en að slík skilyrði hefðu verið 
tekin fram í fleiri embættismannaveitinga- 
brjefum, án þess þeim hefði veriö strang-
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lpga Fylgt fram ætið, heldur farinn mildari 
vegur, þegar vafi þótti á rjettindunum, og 
eins hefði ráðgjafinn gjört í þossu máli. 
Hann væri samdónia 2. þinginanni Skagfirð- 
inga, að þetta væri dómsmál, en þar eð 
margir lögfræðingar væru í þessari deild, þá 
væri eigi illa til fallið, að yfirvega málið hjer. 
pegar hann hefði heyrt máli þessu hreyft 
heima í bjeraði, hefði hann straxgætt að 7.gr. 
launalaganna, en þegar hann hefði sjeð, að 
embættið var veitt áður en lögin voru stað- 
fest, þá hefði hann ímyndað sjer, að hlut- 
aðeigandi sýslumanni bæri með rjettu þau 
laun, er bann nú hefði haft; en það væri 
eigi furða, þó hann væri í vafa um þetta, 
þegar þeir væru það, er lögfróðir væru. 
Fyrst deildin vildi fallast á breytinguna við
2. tölulið, þá skyldi hann eigi í því, að hún 
eigi skyldi samþykkja þetta, ef hún á ann- 
að borð vildi veia sjálfri sjer samkvæm, 
því fyrir 2. tölulið væri eins hægt að fá 
konungsúrskurð, eins og dóm fyrir þessum 
umrædda tölulið. Hvað þessar 1000 kr. 
snerti, sem ætlaðar væru til búnaðar, bæði 
landbúnaðar og sjávarútvegs, þá vissi hann 
eigi, eptir livaða reglum ætti að skipta þeim. 
Sjer hefði eigi heyrzt betur í neðri deildinni, 
en að mönnum hefði eigi líkað sem bezt, 
hvernig landshöfðinginn hefði skamtað þess- 
háttar fjárstyrk, enda væri það mjög vanda- 
samt. |>að hefði verið talað um sjómennsku 
og bátasmíði, og það kynni nú máske að 
borga sig; en ef menn væru eins nílegir á 
tillögum sínum til landbúnaðarins og sumra 
annara fyrirtækja, þá sýndist sjer eigi of- 
mikið 10,000 kr. til landbúnaöarins yfir land 
allt. Við kvennaskólana hefði neðri deildin 
vcrið fremur örlát, enda mundi enginn lá 
það, því þeir mundu flestir vilja vera góðir 
við kvennfólkið. Hinn 6. konungkjörni hefði 
haldið, að kvennaskólarnir kynnu að hafa 
skaða af skilyrði því, er fjárveitingin væri 
bundin; slíkt kynni að koma fyrir í Eeykja- 
vík, en hvað Laugalandsskólann og skólann 
í Skagafirði snerti, væri hann alls eigi 
hræddur um það, og væri hann á því, að 
alþýöan mundi jafnvel unna mest skólanum

í Skagafirði, af því að henni geðjaðist bezt 
að stefnu hans, og þar eð hann enn stæði á 
veikum fótum, uieðan hann vantaði hús, 
væri full ástæða til að styrkja hann, enda 
væri hann orðinn þess vís af þingmanninum 
þaðan, að skilyrðið mundi verða uppfyllt. 
Hvað Húnvetningaskólann snerti, hefði 5 
manna samkomunni þótt ódæði, að ætla 
houum nokkuð, meðan hann væri ófæddur, 
en sjer væri vel kunnugt, að opt hefði verið 
beðið um fje til fyrirtækja, áður þau væru 
fullkomin. Nú væri búið að safna til hans 
1000 kr. og tombólur hefði átt að halda í 
því skyui, að koma honum á í haust. Ef 
þessar 200 kr. fengjust af þinginu, mundi 
einhver ráð verða með 100 kr. annaðhvort 
úr sýslusjóði eða af frjálsum samskotum, 
svo að með því að neita um þennan styrk, 
munui þingiö hamla því, að skólinn kæmist 
á í haust, enda væri eigi hundrað í hættu, 
þó fjeð yrði eigi brúkað þegar. Að sínu 
áliti mundi skilyrði neðri deildar mjög 
hvetja menn til að styrkja fyrirtækið, eins 
og hann væri viss um, að þegar landshöfð- 
ingi veitti hinar 200 kr. handa búfræðingu- 
um í Húnavatnssýslu með binu sama skil- 
yrði, hefði það hvatt sýslunefndina, tii að 
leggja fram 200 kr., svo að hann hefði get- 
að keypt sjer verkfæri og unnið i sumar. 
Sjer sýndist eigi gott að betla eingöugu á 
landssjóðiun, en vilja ekkert leggja i sölurn- 
ar sjálfur. Hann kynni því mjög vel við
þessa tillögu neðri deildarinnar, og þætti 
hún fögur, og þætti sjer því illa til fallið, 
að a;tla sjer að hafa hana fyrir grýlu á 
slík fyiiitæki. Hvað forngiipasafnið snerti, 
þá væri nú eigi mælzt tilmikils, og mundi það 
hafa gleymzt í neðri deildinni, að bera þar 
fram bænarskrá um styrk til að gefa út 
skýrslur um safnið; en væri nú eigi gott að 
gefa út skýrslur um það, þar eð margir 
gripir, að sögn umsjónarmanna, yrðu að 
liggja í kössum vegua húsleysis, og sjer
fyndist, að menn ættu að hlynna að því,
ef menn á annað borð eigi vildu láta það
eyðileggjast; hið umbeðna væri svo lítið, að 
rnenn ættu eigi að láta sig muna um það.
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f>á var gengið til a tk v æ ð a  (I 422), og 
gat forseti þess, að hann gæti eigi látið 
ganga til atkvæða um 7. gr. vegna þess, að 
töluupphæðirnar kynnu að breytast:

8. gr. samþykkt með öllum atkvæðum.
9. gr. Breytingaruppástunga landshöfð- 

ingja við 9. gr. A. 1. samþykkt með 6 at- 
kvæðum gegn 5.

A. 1. 2. 3. samþykktir með 10 atkvæðum.
Breytirigaruppástunga (A—B) við 9. gr.

B. 1, felld með 7 atkvæðum gegn 4, að við- 
höfðu nafnakalli.

Já sögðu:
Bergur Thorberg,
Magnús Stephensen,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín.

Nei sögðu:
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson.
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Breytingaruppástunga 5 þingmanna (A— 
M) við B. 3. a, samþykkt með öllum a t- 
kvæðum.

b. sömuleiðis.
B. 1. 2. 3. samþykktir með 10 atkvæðum.
4. með öllum atkvæðum.
C. 1. 2. 3. með öllum atkvæðum.
Breytingaruppástunga við C. 4. frá 5

þingmönnum (A—M) samþykkt með 8 at- 
kvæðum.

Töluliðurinn sjálfur með athugasemd 
samþykktur með 10 atkvæðum.

Breytingaruppástunga við C. 5. (J) felld 
með 8 atkvæðum.

Tölul. 5. og 6. samþ. með 11 atkv.
— 7. — — 10 —

8. —  —  11 —

9. — — 7 —
10. gr.

1. og 2. tölul. samþykktir með 11 atkv.
11. gr.

Breytingaruppástunga frá 2 þingmönnnm
(S—E).

a. samþykkt með 7 atkvæðum.
b. samþykkt með 8 atkvæðum. • 
Breytingaruppástunga (A—M) við 3.

tölul. samþykkt með 11 atkvæðum.
Töluliðirnir 1. 2. 3. samþykktir með 11 

atkvæðum.
12. gr.

A. a. samþykkt með 11 atkvæðum.
b. tölul. 1. 2. 3. 4. samþ. með 11 atkv.

— 5. — — 10 —
-  6 . -  -  11 —

B. I. a. samþykkt með 11 atkvæðum. 
b. 1. — — 11 —

Breytingaruppástunga við b. 2. frá 5 
þingmönnum (A—M) samþykkt með 9 at- 
kvæðum.

3. tölul. samþykktur með 11 atkvæðum.
4. — — — 8 —
5. -  — -  10 —
6 .  —  —  —  11 —

7. -  -  — 10 —
II. a. samþykkt með 11 atkvæðum. 
Breytingaruppástunga (A—M) við at-

hugasemdina samþykkt með 9 atkvæðum. 
b. 1. tölul. samþykktur með 10 atkvæðum. 

2 . —  —  —  11 —

3. — — -  10 —
4. — — — 11 —
5. -  — -  11 —
6 . —  —  -  11 —

III. a. samþykkt með 11 atkvæðum
b. -  -  11 —

Breytingaruppástunga (A—M) við sama 
samþykkt með 11 atkvæðum.
C. 1. 2. 3. 4. 5. tölul. samþ. með 11 atkv.

6. — — — 9 —
7. — — — 10 -
8. —  —  —  11 —

IV. samþykkt með 11 atkvæðum. 
Athugasemdin samþykkt með 10 atkvæð-

um.
C. 1. 2. tölul. samþykktir með 11 at-

kvæðum.
Athugasemdin samþykkt með 10 at-

kvæðum.
4G
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Breytingar við C. 3. frá 5 þingmönnum 
(A—M) samþykktar með 6 atkvæðum. 

Breytingaruppástunga hinna sömu við C.
4. a. fellt með 5 atkvæðum móti 5.
b. samþykkt með 7 atkvæðum.

Breytingaruppástunga hinna sömu við C.
5. felld með 7 atkvæðum móti 4. 

Breytingaruppástunga hinna sömu við C.
6. felld með 6 atkvæðum.

Tölul. 5. og 6. þar með samþykktir. 
Athugasemdin samþykkt með 7 atkvæð- 

um gegn 4, að viðhöfðu nafnakalli.
Já sögðu:

Magnús Stephensen,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Stefán Eiríksson.

Nei sögðu:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson,
Sighvatur Árnason.

7. tölul. samþykktur með 11 atkvæðum.
8. —  —  —  10 —

9. — a. — — 11 —
Breytingaruppástunga (A—M) við 9. b. 

samþykkt með 10 atkvæðum. 
Yiðaukauppástunga (J—J).
a. Hjer var viðhaft nafnakull, og sögðu: 

Já:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson.

Nei:
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Var viðaukauppástungan þannig felld með 
7 atkvæðum móti 4. •

b. felld með 7 atkvæðum móti 3.
c. — — 5 — -  5.

13. gr.
Breytingarupppástunga (A—M) sarnþykkt 

með 10 atkvæðum.
13. gr. frumvarpsins þar með fallin.
14. gr. samþykkt með 11 atkvæðum.
15. — — — 11 —
1G. — — — 9
17. gr. (töluupphæðin breytist) samþykkt 

með 11 atkvæðum.
Bieytingaruppástunga (A—M) við 18. gr. 

samþykkt með 9 atkvæðum.
18. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 

með 11 atkvæðum.
Lán til Garðakirkju samþykkt með 9 

atkvæðum.
Frumvarpinu síðan vísað til 3. umræðu 

í einu hljóði.

f> rið ja  u m ræ ð a  í efri deild, á 43. 
fundi, 19. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 425.

Breytingartillögur: I 411. 412. 475.477.
Jón Jónsson kvaðst vilja leyfa sjer að 

fara fáum orðum um breytingaruppástung- 
ur þær, er komið hefðu fram í málinu.

Að breytingaruppástungunni við 9. gr. 
C 5. hefði hann leitt nokkur rök við 2. 
umræðu, og mundi mönnum það kunnugt af 
því, sem hann þá hefði sagt, að hann gæti ekki 
aðhyllzt viðaukabreyting 2. konungkjörins 
þingmanns við þessa breytingu. Að vísu 
vildi hann fremur leggja 5000 kr. til sýslu- 
veganna en ekkert, en sjer sýndist þessi 
upphæð of lítil, þó jafnmikið kæmi úr sýslu- 
sjóði, og áleit hann, að vjer ættum, áður en 
vjer tækjum fyrir fjallvegi þá, sem að eins 
væru færir um hásumar, að reyna að fá að 
minnsta kosti einn færan veg um öll hjeruð 
landsins, svo að komast mætti yfir þau um 
allan tíma ársins. í  breytingaruppástungunni 
við 9. gr. C 9. mundi vera prentvilla. Vjer 
vissum allir, að liinn 6. konungkjörni þing- 
maður teldi sig son föðurföður síns, þó 
móðurfaðir hans og faðir mundu eiga að
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minnsta kosti eius mikið í honum og í>or- 
steinn sál. í Kerlingardal. f>að væri því 
varla prentvilla, að hann væri talinn |>or- 
steinsson í stað Bjarnasonar, en það mundi 
ekki hafa verið með hans vilja, að skrifað 
hefði verið Thorsteinsson í staðinn fyrir 
Thorsteinssyni. J>að sem hann furðaði mest 
við þessa breytingartillögn væri það, hvað 
seint hún kæmi, og að hinn 6. konung- 
kjörni þingmaður og þingmaður Barðstrend- 
inga skyldu við 2. umræðu þessa máls hafa 
orðið til þess, að gefa atkvæði með þessari 
upphæð, en því þakklátari yrði bæði hann 
og aðrir að vera hinum 5. konungkjörna 
þingmanni, fyrir að hafa orðið til þess að 
sannfæra þessa menn um, hvað til þeirra 
friðar heyrði. J>að hefði verið og væri sjer 
alveg óskiljanlegt, að nokkur konungkjörinn 
þingmaður, eða svo trúr vinur Eeykvíkinga, 
sem þingmaður Barðstrendinga hefði reynzt 
í fleirum málum en einu, skyldi vilja veita 
nokkra þóknun handa þeim manni, er menn 
segja að hafi unnið mest að útrýming hins 
sunnlenzka fjárkláða. Eeykvíkingar, kon- 
ungkjörnir þingmenn og einstaka aðrir hefðu 
margopt verið búnir að sýna og sanna ljós- 
lega, að það væri tómur hugarburður hjá 
Norðlingum, Mýra- og Dalamönnum, Eang- 
æingum og Skaptfellingum, þegar þeir töldu 
kláðann eina hina mestu landplágu, sem
komið hefði yfir þetta land; þeir hefðu
leitt rök að þvi, að kláðinn þvert á móti væri 
mikil blessun og nauðsynlegur fyrir íslend- 
inga, til þess að kenna þeim betri Qárrækt; 
ætti því að veita nokkrum manni þóknun 
fyrir aðgjörðir hans í fjárkláðamálinu, ætti 
það sízt að vera lögreglustjórinn í fjárkláða- 
málinu, en miklu fremur þeim rógburðar- 
mönnum og grjótpálum, sem hefðu gjört
allt, sem þeir gátu, til að eyða aðgjörðum 
lögreglustjórans og þeim samtökum um nið- 
urskurð á Suðurnesjum og í Borgarfirði, sem 
þær studdust við. J>að væri æfinlega leiðin- 
legt að sjá menn verða ósamkvæma sjálfum 
sjer. Hver maður ætti að greiða atkvæði 
eptir sinni sannfæringu, þó það væri á móti 
vinum sínum eða með óvinuin sínum, og

þakkaði hann hinum 5. konungbjörna þing- 
manni fyrir þá hluttekt, sem hann hefði 
haft í því, að sannfæra hinn 6. konung- 
kjörna þingmann og þingmann Barðstrend- 
inga um, að þeir væru eigi samkvæmir sjálf- 
um sjer og skoðunum þeim, er þeir hefðu 
fylgt fram í kláðamálinu, ef þeir tækju 
ekki aðra stefnu með tilliti til þessa gjald- 
liðs, en þeir hefðu gjört við 2 . umræðu. 
Hann ætlaði sjer eigi að greiða atkvæði, en 
leyfa sjer að nota tækifærið til að gjöra 
grein fyrir ástæðunum, er sjer hefðu komið 
til að koma fram með bónarbrjef það, er 
nefnt var á 114. bls. í 1. deild alþingistíðind- 
anna. Laun landritarans væru helmingi 
minni en assessora launin, amtmenn og 
landfógeti hefðu jafnvel meir en helmingi 
hærri laun; samt hefði landritarinn sem 
skrifstjóri landshöfdingja fullt eins erfitt og 
vandasamt embætti, sem tjeðir hálaunaðir 
embættismenn, og leiddi það af því, að hann 
ætti að búa öll mál undir úrskurð lands- 
höfðingja, eigi að eins þau, er kæmu frá 
landfógeta og amtmönnum, en einnig þau, 
er snertu póstmál, reikningsmál (endurskoð- 
un landsreikninga), kirkjustjórn landins og 
kennslustjórn. Slík embætti væru því einnig f 
öðrum löndum launuð hæst af öllum ver- 
aldlegum embættum, og vildi hann sjer- 
staklega taka fram, að Departementsdirek- 
törer í Kaupmannahöfn væru launaðir með 
5200—7600 kr. árlega, og governments- eða 
colonialsecretaries í hinum ensku nýlend- 
um hefðu jafnaðarlega 700—1500 £  eða 
14000—30000 kr. (M a g n ú s  S te p h e n se n  hló). 
Hinn 5. konungkjörni þingmaður hlæi að 
þessum samanburði, en miklu hlægilegra væri 
að bera saman yfirdómaraembætti hjer við 
yfirdómarembætti erlendis, þar sem væri 20 
— 100 falt meira að gjöra en í hinum ísl. 
yfirrjetti, og úr því að landshöfðingi væri 
bjer í stað ráðgjafa, þá yrði landsritari hans 
að veita honum þá aðstoð, sem ráðgjafinn 
fengi hjá Departementsdirektör sínum, en 
þar með segði hann ekki, að hinn nú ver- 
andi ráðgjafi og landshöfðingi gætu eigi verið 
án Depai tementsdirektörsoglandritara. Hann
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segði þetta eigi í þcim tilgangi, að hann 
ætlaði sjer að sækja um launaviðbót, en úr 
því svo mikið hefði í ár við umræður þessa 
máls verið talað um laun landritarans, þá 
hefði hann komið með þessar bendingar.

fa ð  hefði verið venja, að þegar háttlaun- 
aðir embættismenn, eins og t. d. amtmaður, 
assessor, yfirkennari eða aðrir tækju að 
sjer og framkvæmdu eitthvert verk, semekki 
væri beinlínis embættisskylda þeirra, en varð- 
aði almenning, að þeir þá hefðu tilkall til 
að fá þóknun fyrir þennan starfa sinn; þann- 
ig hefði amtmaðurinn eins og aðrir embætt- 
ismenn, er unnið hefðu í brauðanefndinni, 
reiknað sjer 6 kr. um hvern dag, er hann 
starfaði í þessari nefnd, og assessorinn og 
yfirkonnarinn virtust jafuvel að hafa reikn- 
að sjer 20 kr. um hvern dag auk embættis- 
launa sinna fyrir skattanefndarstörf sín, því 
að þeir hefðu fengið fyiir þau 700 kr. hver, 
og hefðu þeir þó varla getað verið lengur 
að því, að semja nefndarálit sitt, en brauða- 
nefndin, sem hefði þurft að endurskoða nýtt 
brauðamat, og semja nefndarálit og frum- 
vörp, er voru engu umfangsminni en álit 
og frumvörp skattanefudarinnar. Hann 
þekkti svo vel assessorinn og yfirkennarann, 
að þeir hefðn eigi þurft lengri tíma en 
brauðanefndin lil síns starfa, nefnil. 35 daga, 
nú hefðu þeir heimtað 700 kr. og þá kæmi 
20 kr. á dag, (M a g n m  Stephensen:  Allt ósatt). 
Ef hinn 5. konungkjörni þingmaður, sem 
hefði í öðru máli hjer á þinginu legið á liði 
sínu, hefði ekki notað tímann vel í skatta- 
nefndinni og eytt fleiri dagsverkum en 
nauðsynlegt væri, til þess að framkvæma 
hið áminnzta starf sitt, þá væri það hans að 
ábyrgjast það. Landssjóðurinn ætti ekki að 
borga fyrir það. (F orseti  tók þá fram í, og 
sagði, að þetta ætti eigi við, og bað þing- 
manninn að halda sjer við efnið. M a g n ú s  
S te p h en sen  kvaðst vilja benda forseta á, að 
þingmaðurinn hefði sagt, að hann lægi á 
liöi sínu á þinginu. F orse t i  sagði, að það 
væru ótilhlýðileg orð og ósönn). |>etta væri 
eigi rjett hermt hjá hinum 5. konungkj&rna 
þingmanni, því að hann hefði að eins sagt,

að þingmaðurinn hefði eptir sínu áliti get- 
að lokið fyr við hin áminnztu störf, og 
vonaði hann, að sjer fyrirgæfist það, þó hann 
hefði haft of mikið traust á honum. — fa ð  
mundi eigi hafa verið erfitt að fá aðra 
menn í brauða- og skattanefndina, en þá, er 
kosnir hefðu verið. Sjer hefðu verið boðin 
kláðalögreglustörfin, eptir að allir aðrir hefðu 
verið búnir að gefast upp við þau, og cng- 
inn annar lögfróður maður hefði fengizt 
(M a g n ú s  S te p h e n se n :  Osatt!). Hinn 5.
konungkjörni þingmaður mótmælti þessu, en 
amtmaður og hinn þá verandi sýslumaður 
Borgfirðinga gætu boiið, að þetta væri satt. Til 
þess að forðast alla grunsemd um, að hann 
ætlaði sjer að græða á kláðanum, hefði 
hann haft reikninga sína fyrir ferðakostnaði 
svo lága, að hann, þegar öllu væri á botn- 
inn hvolft, hefði tapað á ferðalagi sínu og 
hestahaldi því, er þar með fylgdi. Enn 
fremur væri athugandi, að hann til þess að 
gjöra hægra fyrir að lækna fjeð, hefði 
keypt fyrir eigin reikning baðmeðul fyrir 
undir 1000 kr. og lánað þau út aptur að 
nokkru leyti bændum, sem ekki hefðu getað 
eða viljað borga þau; og loksins hefði hann 
orðið að taka á sig talsverða peningaábyrgð 
til þess að fá framgengt niðurskurðinum 
bæði á Suðurnesjum 1875 og i Borgarfirði 
árið eptir, og hefði neyðzt til að við hafa 
valdskurð á báðum þessum stöðum, en slík- 
ur niðurskurður hefui eigi gengið eins greið- 
lega fyrir sjer, eins og Havsteini amtmanni 
að fá niðurskurðinum framgengt í Húna- 
vatnssýslu. Hann hefði eigi vanrækt em- 
bætti sitt til þess að framkvæma kláðastörf 
sín. Skriptir þær, er þeim fylgdu, meðan 
hann sat heima í Reykjavík, hefði hann af- 
greitt í tómstundum sfnum, og ferðalaginu 
hefði hann hagað svo, að það hefði fram 
farið milli pósta. Til þess að geta verið í 
Reykjavík um þann tíma, sem mest væri 
að gera á skrifstofunni þar, hefði bann ferð- 
ast svo að segja einungis á vetrum, og 
þannig notað þá daga, er embættisbiæður 
sínir væru vanir að hvíla sig út eptir póst- 
störfin. Hann vonaði, að þingmenn fyrir-
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gæfu sjer, að hann hefði látið undan hvöt- 
um annara manna, til þess að sækja um 
þóknun fyrir kláðastörf sín, og að bónar- 
brjef hans væri ekki sprottið af því, sem 
tekið hefði verið fram í neðri deildinni, 
að hann vildi ekki gera neitt handarvik fyrir 
utan beinharða embættisskyldu sína nema 
fyrir borgun. Hann hefði enga upphæð nefnt, 
oghefðilátið hálfnauðugur undan áskorunum 
þossum, með því hann hefði vitað, að ef hann 
hefði gert nokkuð gott í fjárkláðamálinu, þá 
væri það fremur drottni að þakka en sínum 
veiku kröptum, og þó hann væri fátækari en 
embættisbræður hans, þá væru margir á 
þessu iandi fátækari en hann, og hin beztu 
laun fyrir það litla, sem hann hefði gjört, 
þyrfti hann eigi að sækja til alþingis um, 
því að það væri góð samvizka (Magnús 
Stephemen: Heyr!). Já! hinn háttvirti
5. konungkjörni þingmaður hefði eigi skaða 
af að hlýða á rödd samvizkunnar. — Um 
breytingaruppástunguna viðvíkjandi textút- 
gáfu af Jónsbók hefði hann áður talað. 
Uppástungumennirnir hefðu eigi álitið upp- 
hæð þá of háa, sem stjóruin stakk upp á, 
en þeir vonuðu, að bókmenntafjelagið, þrátt 
fyrir það, að hinn 5. konungkjörni þing- 
maður, sem greiddi atkvæði móti þessari 
veitingu við 2. umræðu og líklega mundi 
gera eins við þessa umræðu, væri forseti 
þessa fjelags, eða þá annað norrænt vísinda- 
fjelag mundi geta skotið því til, sem vant- 
aði í sæmilega þóknun fyrir hið fyrirhugaða 
þýðingarmikla vísindaslarf.

Loksins vildi hann leyfa sjer í sambandi 
við það, er áður hefði sagt verið um þjóð- 
vinafjelagið, að taka það fram, að þetta fje- 
lag hefði það fram yfir önnur fjelög, sjer í 
lagi bæði yfir bókmenntafjelagið, og búnað- 
arfjelag suðuramtsins, er hefði fengið langt 
um hærri upphæðir, en nú væri lagt til að 
þjóðvinafj'elagið fengi, að það væru alþingis- 
menn, er rjeðu gjörðum þess, en ekki ein- 
stakt sveitarfjelag eða einstakur flokkur í 
því fjelagi, eins og ætti sjer stað um bæði 
hin fjelögin, er embættismenn í Reykjavík 
rjeðu að öllu leyti, þvi að fjelagsmenn úr

öðrum sveitum landsins gætu ekki sótt 
fundina hjer í Reykjavík í nokkru hlutfalli 
við Reykvíkinga sjálfa. Jón Sigurðsson hefði 
í 3. ári Andvara tekið fram hið þýðingar- 
mikía starf og ætlunarverk þjóðvinafjelags- 
ins, og með fram bent á, að menn mættu 
ekki búast við, að það framkvæmdi öll atriði 
þessa ætlunarverks í einu. A síðari árum 
hefði fjelagið mest lagt sig eptir að gefa út 
alþýðubækur, og menn hefðu fundið það að 
því, að engir reikningar kæmu frá því, en 
áður hefðu þeir þótt of margir, og fjelagið í 
háði verið kallað skýrslu- og reikningafjelag. 
Hann játaði það, að það væri mikill galli 
að reikningana skyldi vanta, en þegar hanu 
benti deildinni á, að forseti fjelagsins hefði 
síðustu árin verið mjög heilsulítill, vonaði 
hann að deildin tæki eigi hart á þessu; og 
þegar spurning væri um að veita þessum 
þremur fjelögum, sem hann heföi um getið, 
styrk, þá ekki láti þjóðvinafjelagið, sem 
væri fátækast. af þessum fjelögum, og á 
sinni stuttu æfi hefði af veikum mætti meira 
unnið til framfara og velgengni landsins en 
nokkurt hinna, láti það ekki gjalda þess, að 
forseti þess heitir Jón Sigurðsson, og að sól 
hans, eins og eitt af skáldum vorum sagði 
um daginn, virtist nú að vera að síga í 
æginn, þar sem sól Magnúsar væri nú að 
ie fja  sig upp yfir sjóndeildarhring bók- 
menntanna og Halldórs sólin brenndi í bú- 
naðarfjelaginu, með hinum sama uppþurrk- 
andi og skrælnandi krapti, sem einatt hefði 
einkennt þessa sól.

S i g h v u lu r  Á m a s o n  vildi fara nokkrum 
orðum um breytingartillöguna við 9. gr. C. 
9. £>að vekti sem sje fyrir sjer, að lögreglu- 
stjórinn í kláðamálinu hefði borið banaorð 
af kláðanum, og fiestir mundu því þakklátir 
honum fyrir það; hann gæfi því atkvæði með 
því, að hann fengi þessar 1000 kr., reyndar 
hefði þó ræða 2. þingmanns Skagfirðinga 
heldur dregið úr sjer með atkvæði sitt fyrir 
þessu. Viðvíkjandi breytingunum við 9. gr.
C. 5. um fje til sýsluvega og fjallvega, þá 
vildi hann taka það fram, að sjer þætti 
vanta, að tekið væri fram, hvað mikið af
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þeim 20000 kr. skyldi mega ganga til sýslu- 
vega, og því vildi hann vel sætta sig við 
viðaukaatkvæðið þessu viðvíkjandi. Að því er 
snerti breytinguna við 12. gr. 9. b. um fje 
til að gefa út skýrslur um forngripasafnið, 
þá væri það að vísu rjett og nauðsynlegt, 
en hann vildi stinga upp á því, að það yrði 
geymt þangað til búið væri að byggja hið 
fyiirhugaða alþingishús og raða gripunum 
þar fyrir; það færi svo vel á því, að láta 
nýja skýrslu um safnið koma, um leið og 
það fengi aðsetur í þessu nýja húsi, það 
mundi varla liggja á því fyrri,_ það væri svo 
djúpt búið að taka í landssjóðinn nú, að bezt 
mundi að fara að hægja á sjer í þetta sinn 
að þarflausu. J>á væii breytingin við 12. gr.
C. um 400 kr. til útgáíu Jónsbókar hvort 
árið; hann vildi eigi lasta áhuga á því, en 
það mundi fleirurn kunnugt, að það væri 
skylda Árna Magnússonar nefndarinnar, að 
gefa hana út, því það væri beinlínis tekið 
fram í gjafabrjefinu, og hann áliti, að 
það ætti eigi við, að ljetta þannig byrði 
af slíkum fjelögum, sem hefðu nóg fje; 
hann gæti því eigi gefið því atkvæði sitt. 
J>á væri breytingin við 12. gr. C. um fje til 
þjóðvinafjelagsins, sem nú væri 1000 kr. í 
stað 2000króna; með því vildi hann vera, 
ef þvi væri varið til að borga skuldir, sem 
leitt hefðu af þjóðhátíðinni. |>að hefðu eng- 
ar athugasemdir. verið gjörðar um það á 
pappírnum, og vildi hann því taka þetta 
fram, að hann gæfi í því skyni atkvæði fyrir fje 
þessu til fjelagsins, að því væri varið á þann 
hátt. J>á kæmi nú ættfræðingurinn, og þætti 
sjer vel hlýða að honum væri gefinn gaum- 
ur; hann vildi í því tilliti benda á, að fyrir 
skömmu síðan hefði merkur maður á Suð- 
urnesjum ritað um hann í blöðunum, og sagt 
frá, hvílíka elju og ástundun hann liefði sýnt 
í þessu efni, og eins skýrt frá, hve miklu 
hann hefði afkastað; þetta, sem þessi maður 
hefði sagt, væri satt, það þyrfti eigi að efa, 
en manninn þyrfti hann eigi að nefna, því 
menn könnuðust við hann.

A m i  Thorsteinson sagði, að þar sem 2. 
þingmaður Skagfiiðinga hefði beint nokkrum

orðum að sjer, þá ætlaði hann að svara hon- 
um með þögn og treysta hlutlausum dómi 
síðar. J>á vildi hann minnast lítið eitt á 
breytingaruppástunguna um sýsluvegi og 
fjallvegi; uppástungan ætti langasögu; einn 
þingmaður hefði áður stungið uppáaðleggja 
15000 kr. til sýsluvega, en 5000 kr. til fjall- 
vega, en nú væri þessari uppástungu snúið 
við, 15000 til fjallvega en5000kr. til sýslu- 
vega, og þó hann eigi efaðist um, að þessir 
6 menn hjeldu fast við meining sína, þá 
gæti hann þó eigi fallizt á slíka fjárveiting 
sem þessa. Eptir lögum af 15. okt 1875 
eigi landssjóður að kosta fjallvegina, en hjer- 
uðin eigi þar á móti að kosta sýsluvegina, 
og þessu megi alls eigi blanda saman. Hann 
ímyndaði sjer, að eigi mætti draga úr þess- 
um 20,000 kr. til fjallvega, það mundi eigi 
veita af þeim. Landshöfðinginn hefði bent 
á, hvernig gjöra ætti við íjallvegina, og 
mætti lesa það í byrjun stjórnartíð., deildar- 
ianar B. fyrir árið 1876. Amtsráðin hefðu að 
vísu til tekið vegina, nefnt þá á nafn án þess 
að tilgreina byrjun eða enda þeirra, en eigi 
einskorðað viðgjörðina, eða gjört nægilega 
áætlun um, hvernigog í hvaða röð vegabót- 
unum skyldi verða framgengt. í einu amts- 
ráði hefði verið áætlað, að það mundi þurfa 
til vegagjörða 20 dagsverk í tvo mánuði á 
ári í 20 ár, eða 5000 kr. á ári. í  því amti 
ættu vegirnir enn langt í land með að vera 
búnir. Ef sýslusjóðir væru styrktir, þá ætti 
eigi að ljetta af þeim skyldum þeirra, og að 
þeir vinni sinn hluta af verkinu. Styrknum 
úr landssjóði ætti stjórnin sjálf að verja til 
sjerstakra fyrirtækja á tilgreindum vegum, 
sem þurfa fljótrar aðgjörðar, og meir að 
segja, það yrði að hafa gott eptirlit áþessu, 
svo að eigi kæmi það fyrir sem á þjóðhá- 
tíðinni, að vegafje vsíri varið til að fara á 
pingvöll, eins og þá var tilreynt. Hann 
kvaðst vilja láta fjallvegina sitja í fyrirrúmi, 
og væri bezt að ljúka þeim af. Við suma 
af þeim tilnefndu fjallvegum væri enn ekk- 
ert að gjört. En væri svo, að ástæða fynd- 
ist til þess, að flýta fyrir aðgjörð á einhverj- 
um spottum á sýsluvegunum, þá vildi hann,
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að landssjóðurinn ynni að því sjiilfur einsog 
að ijallvegunum, og að fje það, er til þess 
væri áætlað, væri talið sjer og með tilgreindri 
upphæð fyrir hvern veg. Um aðrar breyt- 
ingar hefði hann lítið að segja. J>ar sem 2. 
þingmaðnr Skagfirðinga hefði talað um til- 
lag að gefa út Jónsbók, þá áliti hann ástæð- 
ur hans að vísu góðar. En þar sem hann 
hefði talað um bókmenntafjelagið, sem það 
fjelag, er ætti að styrkja að útgáfunni, þá 
stæði að hans áliti Arna Magnússonar nefnd- 
inni næst að gjöra það, þó að það værigott 
hvaðan íjeð fengist; það væri meining sín 
með uppástungunni, að sýna, að það sje vilji 
íslands að mæta hverjum, sem vildi styðja 
þetta, á miðri leið, og ekki láta sitt eptir 
liggja, að áreiðanleg útgáfa af Jónsbók geti 
fengizt, en á henni hafi lengi verið þörf. 
Viðvíkjandi þjóðvinafjelaginu vildi hann lýsa 
yfir því, að eigi hefðu komið þær skýrslur 
um það, er hann mæltist til við fyrri um- 
ræðu, og gæti hann því ekki aðhyllzt uppá- 
stunguna. En hvað snerti ættfræðinginn, þá 
gæti þetta að vísu verið satt, að hann þarfn- 
aðist styrksins og væri hans maklegur, en 
hann óttaðist, að fleiri kæmu þá á eptir, 
sem mætti segja um að hofðu eins mikinn 
rjett eða þörf.

Ásgeir Einarsson kvað hinn 6. konuug- 
kjörna þingmann hafa farið mörgum orðum 
um vegi og vegabótagjald; en hvort hann 
gengi inn á það, vissi hann eigi; reyndar 
væru með því lögfróðir menn. En þess vildi 
hann geta, að þá erfariðvar að ryðja Gríms- 
tunguheiði, sáu menn fljótt, að hún mundi 
verða fáfarin, og hefði því þótt ráðlegast að 
hætta við hana, en bæta póstvegina sem 
mest. Sýslunefndin hefði þá beðið um fje 
til ýmissa smávegis fjallvega, en lands- 
höfðingi veitt t. d. til Vatnsskarðsveg- 
arins, sem befði þurft endurbóta. Sýslu- 
nefndin ætti ærið bágt með að fá fje til að 
gjöra vegi þolanlega færa með því vegabóta- 
gjaldi, er hún gæti lagt á ; en hann fyrir 
sitt leyti hefði álitið það practiskt að koma 
af póstvegum sem fyrst. Um hin atriðin, 
8em hinn 6. konungkjörni þingmaður hefði

talað um, kvaðst hann eigi mundu fara 
mörgum orðum, einungis vildihann minnast 
lítið eitt á Bjarna ættfræðing Guðmundsson; 
sjer þætti vel við eiga, að hann fengi dálít- 
ið, en það ætti að sínu áliti að koma í 15. 
grein í fjárlögunum.

fíenedikt Kristjánsson sagði, að 6 menn 
hefðu nú ritað undir breytingartillögu við 
vegina, en hjelt, að einn hefði fallið aptur 
frá breytingaruppástungu sinni, auk þess 
sem hinn 2. konungkjörni hefði gjört breyt- 
ing við hana, þótt hann væri einn í tölu 
þeirra, er hefðu undirskrifað breytinguna. 
En fyrir þennan viðauka eða breytingu yrði 
hin öndverðlega breyting aðgengileg. En 
viðvíkjandi því, sem hinn 6. konungkjörni 
hefði haft á móti breytingum við frumvarp- 
ið, þá virtist sjer það eigi hættulegt, og 
blandaðist sjer eigi hugur um, að gefa at- 
kvæði með þeim. — það hefði verið gjörð 
breytingaruppástunga við 9. gr. C. 9., að 
1000 kr. falli burtu. pað heföi verið bald- 
in löng ræða þessum 1000 kr. til varnar, 
en hann mundi nú halda stutta ræðu í 
viðbót. það væri vitaskuld, að lögreglu- 
stjórinn í kláðamálinu hefði eigi áunnið sjer 
lof alstaðar í þeim sveitum, sem hann 
hefði mest starfað í, en meiri hluti lands- 
manna mundi honum þó þakklátur og upp- 
kveða lofsorð um starf hans, og gæti hann 
eigi forsvarað það atkvæði sitt, ef hann gæfi 
atkvæði með breytingaruppástungunni. Hann 
gæti að vísu eigi gjört grein fyrir fiam- 
kvæmdum lögreglustjórans, en hann liti á 
reynsluna, og hún væri sú, að þessi vogestur 
væri af dögum ráðinn, og þegar litið væri 
til þess, að þessi maður hefði verið árvak- 
ur, einbeittur og duglegur maður, þá væri 
það skylda að sýna honum þakklæti, ekki í 
orði einungis, heldur og í verki.

Á m i  Thorsteinswn  kvaðst ætla að svara 
þingmanni pingeyinga viðvíkjandi því, að 
eigi væri næg ástæða hjá sjer til að taka 
sýsluvegina undan: að ekki væri búið að 
fullgera fjallvegina, og að það jafnvel væri 
enn óákveðið, hverjir sýsluvegirnir væru; þann- 
ig hefði hann eigi enn þá fundið ákvörðun
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um sýslnvegi og takmörk þeirra í norður- 
og austuramtinu, það væri því enn óljóst, 
hverjir sýsluvegir væru í norður- og austur- 
amtinu, og fjallvegirnir væru að eins til- 
greindir með nafni. pingmaðurinn hefði á- 
litið að það væri alveg óhætt að bera það 
transt til stjórnarinnar, að láta hana úthluta 
þessum 5000 kr. til sýslusjóðanna, en að 
sínu áliti væri nú að vísu gott, að hann
hefði svo gott álit á stjórninni, en hann
drægi í vafa, hvort að það væri rjett að nota 
þetta traust. Úr því stjórninni væri veitt
þetta fje, ætti hún að verja því sjálf, með
því að framkvæma vegabæturnar á sýslu- 
vegunum eins og á fjallvegunum, og um þá 
vildi hann enn á ný taka fram, að hin eina 
rjetta stefna væri sú, sem tekin væri fram 
í brjefi landshöfðingja fiá 10. jan. 1876, að 
gjöra áætlun fyrir fleiri ár í senn, og svo 
ætti á hverjum 2 árum að semja skýrslu 
um, hvað gjört hefði verið, svo að allir gætu 
sjeð, og gert sjer grein fyrir þessari útgjalda- 
grein.

Jón Jómson  kvaðst eigi vera hinum 2. 
konungkjörna þingmanni samdóma, að því 
er snerti 9. gr. 5. tölul. Hinn 6. konung- 
kjörni þingmaður ætti að gá að því, að tak- 
mörk milli fjallvega og sýsluvega væru eigi 
eins ljós og þau ættu að vera. Um það 
væri yfir höfuð mikill ágreiningur, t. d. hvað 
snerti Holtavörðuheiði, þá vildu sumir láta 
hana hætta við sæluhúsið, aðrir við Forna- 
hvamm og aptur aðrir við Sveinatungu; 
sama væri að segja um Öxnadalsheiði. Á- 
ætlunin yrði aldrei góð, nema því að eins 
að hún væri gjörð í heild sinni, en þegar 
einungis væri um fjallvegi að ræða, næðist 
þetta aldrei. Yegalögin töluðu að eins um 
fjallvegi, en eins og menn veittu fje til 
brúa og gufuskipsferða, eins gætu menn og 
veitt það til vegagjörða, og vildi hann skora 
á þingmenn að láta meining sína í ljósi 
um þetta. J>ar sem þingmaður Eangæinga 
hefði sagt, að hann hefði heldur dregið úr 
því, að þingmaðurinn greiddi atkvæði með 9. 
gr. 9. tölulið, þá væri það alveg satt. Hann 
hefði að eins einu sinni í samræðu við þing-

mann Rangæinga, og eptir hans tilofni tal- 
að um þessa fjárveiting, og þá beðið hann 
að greiða atkvæði á móti henni, nema því 
að eins að hann áliti útrýming kláðans 
hafa nokkra þýðing fyrir landið. Hann 
vildi geta þess, að stóll hins 4. konung- 
kjörna þingmanns á móti sjer í dag stæði í 
fyrsta sinn auður. f>egar menn vissu, að 
þingmaður þessi hefði greitt atkvæði með 
hinni áminnztu fjárveitingu, og að sumir 
þingmenn hefðu af miklu kappi reynt að 
fella þessa fjarveiting, þá virtist þetta vera 
eitt af þeim tilfellum í lífinu, er litu út sem 
hugsun. J>að væii nú ljóst, hvernig mál 
þetta mundi fara. Breytingaruppástungan 
mundi verða samþykkt og fjárveitingin falla 
í dag, nema því að eins, að hann greiddi 
sjálfur atkvæði móti henni, en það mundi 
hann ekki gera.

Eiríkur KiUd, kvaðst vilja fara fám orð- 
um um breytiugaratkvæðin við mál þetta. 
Fyrst vildi hann geta þess viðvíkjandi breyt- 
ingaruppástungu 6 þingmanna við 9. gr. C. 
5., að þó að nafn sitt hefði slæðzt með nndir 
hana, af því að sjer þætti nauðsyn á að 
eitthvað yrði lagt til sýsluvega, þá mundi 
hann þó eptir nákvæmari athugun aðhyll- 
ast breytingaratkvæði hins 2. konungkjörna 
þingmanns við hana. Hvað snerti breyt- 
ingartillöguna við 12. A. b. 1., að við fje 
það (4000 kr.), sern ætlað væri á fjárhags- 
tímabilinu til uppbótar fátækum brauðum, 
bættust 3000 kiónur, þá vonaði hann, að 
deildin tæki svo vol undir það, að hann 
þyrfti eigi optar að halda svörum uppi fyr- 
ir þá tillögu, er þeir bæði gættu þess, að 
útlátin væru lit.il fyrir landssjóðinn, og 
ættu að eins að vera fyrir þetta fjárhags- 
tímabil, með því að búast mætti við, að við 
byrjun næsta tímabils yrðu komin í gildi 
hin nýju lög um skipun prestakalla.

Hvað snerti breytingaratkvæði hinna 4 
þingmanna við 9. gr. C. 9., þá ætlaði hann 
sjer eigi að elta þingmann Skagfirðinga í alla 
þá króka, sem hann hefði hlaupið í, enda 
hefði margt í ræðu hans verið svo, að hann 
vildi eigi fara neinum orðum um það; sjer
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væri það vel kunnugt, að roargir í Qarlæg- 
um hjeruðum lykju lofsorði á lögreglustjór- 
ann í fjárkláðamálinu, en hvort hið sama 
ætti sjer stað í þeim hjeruðum, er nær 
lægju og kunnugri væru, skyldi hann ekkert 
um segja, en þó mundu allir kannast við, 
að hann hefði sýnt mikinn dugnað og ötul- 
leik í því, að reyna til að útrýma kláðanum; 
sjer væri nú samt eigi betur kunnugt, en 
að allir embættismenn væru skildir að 
leggja fram þann dugnað, er þeir mættu 
mestan, í embættisfærslu sinni, án þess að 
eiga heimting á neinum sjerstökum laun- 
um eða þóknun úr landssjóði fyrir það, þó 
þeir eigi vanræki köllun sína; hann vissi eigi 
dæmi til, að sýslumanni hefðu verið veittar 
1000 kr. fyrir dugnað í embættisfærslu, og 
því minni ástæða þætti sjer til að veita 
hinum umrædda lögreglustjóra þetta, þar 
sem hann hefði sjálfur gefið þá upplýsing, 
að störf hans hefðu eigi verið svo mikil, 
sem menn ætluðu; hann hefði sagt sjálfur, 
að ritstörfin við þetta mál hefðu eigi verið 
meiri en svo, að hann hefði liaft þau eins 
og í hjáverkum, og hvað ferðalög hans 
snerti, þá vissi hann, að lögreglustjórar 
aðrir væru vanir að hafa 2 kr. um daginn 
á slíkum embættisferðum sínum, en hinn 
setti lögreglustjóri hefði þó haft 3 kr. um 
daginn, og væri það nokkur viðurkenning 
að sínu áliti. Hann vildi eigi neita því, 
sem hann hefði sagt, að reikningar hans 
hefðu verið mjög sanngjarnir, en þó vildi 
hann spyrja hann, hvort hann myndi eigi 
til þess, að amtmaðurinn hefði fundið á- 
stæðu til að færa einhvern þeirra niður. 
|>að þætti sjer undarlegt, er hann færði til 
þá ástæðu, að landritaraembættið hefði hálfu 
minni laun en sum embætti önuur, svo 
sem assessora-embættin; eptir því sem sjá 
mætti á fjárlögunum, hefði þetta embætti 
þó 2150 kr. í laun nú, og væri það því eigi 
mjög lágt. Hvað hinn mikla vanda snerti, 
sem eptir orðum hans hvíldi á embætti 
þessu, þar sem landshöfðinginn gæti eigi 
Sflúið sjer til neins annars, þá vildi hann 
spyrja: hvar átti hann að leita athvarfs

meðan þessi embættismaður var fjarverandi 
í fjárkláðaþrasinu og jafnvel erlendis? Yið- 
víkjandi því, hversu áríðandi það væri, 
þá þætti sjer orð landshöfðingja heldur 
benda til hins gagnstæða, þar sem 
hann hefði lofað að stuðla að því, að 
embætti þetta yrði eigi veitt optar föstum 
embættismanni, og meira að segja: hann 
myndi eigi betur, en að þingmaður Skag- 
firðinga sjálfur hefði staðið upp með þeirri 
uppástungu, að veita það eigi optar. Hann 
væri því af heilum huga samþykkar, að 
verður er verkamaðurinn launanna, en 
hversu mikla þökk sem þessi maður ætti 
skilda, þá hefði hann þó þegar fengið nóg 
lauu fyrir starfa sinn, en ef menn ætluðust 
til, að honum væri veitt fje þetta sem 
beiðurslaun, þá vildi hann heldur kjósa, að 
bonum veittist sá heiður á annan hátt, en 
með 1000 krónum; slíkt þætti sjer ein- 
hvers konar smámunasemi, enda væri það 
helzt til lítil laun, ef starf hans væri eins 
mikils vert og hann gjörði orð á í ræðu 
sinni.

Landshöfðingi kvaðst ætla að leyfa sjer 
að fara nokkrum orðum um breytingarat- 
kvæði hinna háttvirtu þingmanna, þar sem 
þeir væru nú búnir að leiða rök að þeim, 
en fyrst vildi hann gjöra þá almennu a t- 
hugasemd, að varúðarvert væri, að breyta 
að nauðsynjalausu fjárlagafrumvarpinu, sem 
neðri deildin hefði samþykkt, ef eigi væru 
að minnsta kosti líkindi til, að neðri deild- 
in Qellist á þau. Sjer virtist ísjárverð 
breytingaruppástunga hinna 6 þingmanna 
við 9. gr. C. 5. af þvi að kostnaðurinn til 
vegabóta á sýsluvegunum ætti eptir lögum
15. okt. 1875 eigi að greiðast af landssjóði, 
heldur vegasjóðum hlutaðeigandi sýslna; 
aptur á móti væri ákveðið í lögum þessum, 
að í fjárlögum skyldi ákveða þá upphæð, er 
á hverju fjárhagstímabili skyldi verja til 
fjallvega; þess vegna ætti eigi vel við eptir 
sínu áliti, að blanda nú saman þessum 
fjárveitingum, og vegna þess gæti hann eigi 
verið breytingaruppástungunni meðmæltur, 
en ef deildiu vildi samt sem áður falkist í
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hana, vildi hann mæla með því, að hún 
tæki þá inn í hana breytingaruppástungu 
hins 2. konungkjörna þingmanns.

Við 9. gr. C. 9. hefðu 4 þingmenn 
gjört þá breyting, að 1000 krónur til lög- 
reglustjórans í fjárkláðamálinu fjellu úr; 
stjórnarfrumvarpið hefði ætlað þessum em- 
bættismanni 2000 kr., en neðri deildin 
færði það niður um helming, og nú vildu 
menn hjer fella það burt alveg. f>að mætti 
eigi gjöra ráð fyrir, að tillaga þessi væri 
sprottin af persónulegri óvild, og því hefði 
ræða þingmanns Skagfirðinga virzt sjer á- 
stæðulaus og óviðurkvæmileg, en hann vildi 
samt mæla móti uppástungunni, bæði af 
þeim ástæðum, er stæðu í athugasemdun- 
um við stjórnarfrumvarpið, bls. 26, og svo 
vegna þess, að þeim embættismönnum, er 
falin væru aukastörf, væri venjulega veitt 
aukaþóknun fyrir þau, enda hefði neðri 
deildin með atkvæðafjölda (15 gegn 5) sam- 
þykkt þessa fjárveiting.

Við 12. gr. C. hefðu 4 þingmenn stung- 
ið upp á, að veitt verði tillag til að gefa 
út áreiðanlega textútgáfu af Jónsbók, 400 
kr. hvort ár. Sjer væri það kært, að þessi 
útgáfa kæmist í verk, en sjer væri ókunn- 
ugt, hvort fje það, er á vantaði, mundi fást 
á þann hátt, er uppástungumenn gjörðu 
ráð fyrir, og þar að auki virtust sjer undir- 
tektir neðri deildarinnar undir þessa uppá- 
stungu í stjórnarfrumvarpinu gjöra það 
mjög vafasamt, hvort neðri deildin legði 
samþykki til þessarar fjárveitingar, þó að 
þessi deild samþykkti hana.

pó  að 6 þingmenn hefðu borið upp 
uppástungu um, að veita 1000 krónur til 
þjóðvinafjelagsins hvort ár, og þannig væri 
fengin nokkurn veginn vissa fyrir, að þessi 
fjárveiting yrði samþykkt af deildinni, þá 
vildi hann þó mæla móti henni, vegna 
þess að enn vantaði skilyrði það, er meiri 
hluti deildarinnar við 2 . umræðu hefði 
bundið samþykki sitt við, nefnilega að skil 
yrðu gjörð fyrir skuld fjelagsins, og styrk- 
urinn að eins notaður til að borga hana. 
Að veita í fjárlögum manni 100 króna

styrk' til að halda áfram bókmenntastörf- 
um ætti, að sínu áliti, sannarlega eigi við, 
meðan fjárlögin veittu töluverða upphæð til 
vísindalegra og verklegra fyrirtækja. Hann 
vonaði því, að hinir háttvirtu uppástungu- 
menn annaðhvort tækju uppástunguna apt- 
ur eða greiddu allir atkvæði móti henni.

J>að er snertir breytingaruppástungu 3 
þingmanna við 12. gr. A. b. 1., að eptir 
4000 komi: «og enn fremur til bráðabirgðar, 
þangað til lög um skipun prestakalla og 
kirkna ná gildi, 3000 kr.», þá þætti sjer 
hún miður heppilega orðuð, ef hann skildi 
rjett tilgang uppástungumanna, því að hann 
gjörði ráð fyrir, að þeir vildu með þessu 
veita umboðsstjórninni fje til að framkvæma
2. gr. í lögum um skipun prestakalla og 
kirkna: «Stjórnin hlutast til, að þær breyt-
ingar, sem að ofan eru ákveðnar, komist á 
svo fljótt, sem því verður við komið, eptir 
því sem brauðin losna». Og til þess mundi 
ef til vildi vera æskilegt,, að auka bráða- 
birgðartillagið til hinna fátæku brauða, ekki 
þann tíma, þangað til lögin hefðu náð 
lagagildi, heldur einmitt fyrir það tímabil, 
þegar þau hefðu náð lagagildi, sem sje frá 
fardögum 1881. fangað til lögin um 
skipun prestakalla hefðu öðlazt lagagildi, 
mundi að hans áliti nægja tillag það, er 
þegar væri ákveðið í frumvarpinu, og þó að 
hann kynni að hafa óskað, að bætt yrði 
við nokkru fje, þegar framkvæma skyldi 
hina nýju brauðaskipun fyrir tímabilið fiá 
fardögum 1881 til loka þess árs, þá mundi 
það ekki vera óaðgengilegt fyrir stjórnina, 
að vera án þessarar viðbótar á þeim mit>s- 
iristíma, sjer í lagi af því, að alþingið kæmi 
saman strax á eptir og gæti ráðið bót á 
þessu með aukafjárveitingu, ef brýna nauð- 
syn bæri til þess. Hann yrði þess vegna 
að mæla á móti þessari uppástungu, þó að 
hann fjellist á hugsun þá, sem hún að hans 
áliti væri byggð á.

Jón Pjetursson sagði, að af því að hann 
hefði skilið svo orð landshöfðingjans, sem 
hann mundi fús til að veita hinurn umrædda 
ættfræðingi styrk af fje því, er 15. gr. getur
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um, þá væri hann fyrir sitt leyti fús til að 
taka aptur uppástunguna.

J.anchh iifDingi kvaðst eigi hafa sagt,
að hann mundi veita honum fjárstyrk af 
fje því, er í 15. gr. væri talað um, heldur 
hefði hann sagt, að ef veita ætti honum 
styrk, þá ætti að leita til þeirrar greinar, 
en hjer gæti hann eigi útgjört um það.

Jón l'jetursson kvaðst hafa skilið svo 
orð hans, að hann mundi veita honum styrk, 
ef hann þætti þess verður, eptir þeim
skýrslum, er gefnar yrðu, og sem hann von- 
aði að verða mundu fullnægjandi.

Sighvatur Árnason kvaðst vilja taka
undir með hinum 3. konungkjörna þing- 
manni, en hann gæti eigi byggt eins góða 
von og hann vildi óska á orðum landshöfð- 
ingjans um það, að hann mundi veita
þessum manni Qárstyrk eptir 15. gr., en ef 
landshöfðinginn vildi gefa sjer betri von um 
það, þá mundi hann gjöra honum það til 
geðs, að taka aptur sína uppástungu, með 
því líka að hann væri sannfærður um, að 
ef landshöfðinginn á annað borð veitti þess- 
um manni styrk, mundi hann eigi að eins 
veita honum 200 kr., heldur 400 kr., er 
liann bæði fengi nægar skýrslur og áreiðan- 
legar um verðugleika mannsins og sæi nú 
meining deildarmanna jafnframt um málið.

Landshöfðingi kvaðst enn eigi geta 
dæmt um, hvort ættfræðingur þessi væri 
maklegur fyrir styrk, en ef hann kæmist að 
þeirri niðurstöðu, þá gæti hann gefið þing- 
manni Rangæinga góða von í því tilliti, að 
svo miklu leyti, sem nóg fje væri fyrir hendi 
til þessarar Qárveitingar.

Kiríhur Kúld  kvaðst vilja taka það 
fram viðvíkjandi 12. gr. b. 1., að hann eigi 
hefði vitað, að landshöfðingi hefði meira fje 
en 4000 kr. til umráða í þessu skyni, en af 
því landshöfðingi áliti þetta nægilegt, þá 
væri öðru máli að gegna. J>á væri breyting- 
in við 12. gr. C. um forngripasafnið, og 
hefðu þar gengið til aðrar skoðanir en þing- 
manns Rangæinga, er hefði viljað láta þetta 
bíða, þar til búið væri að raða því í. hið 
nýja þinghús, en hann kvaðst vilja hafa

skýrsluna búna, þegar að því kæmi, að fara 
ætti að raða því niður á ný. Hvað snerti
16. gr., þá væri hann með því, að orðin 
«málskostnaður í málaferlum landssjóðsins» 
Qellu burtu; hann hefði tekið þetta fram við 
2. umræðu, en að öðru leyti væri sjer þetta 
ekkert kappsmál; en að hinu leyti væri 
þetta bein afleiðing af launalögunum 1877, 
og nú mundi þessi grein varla hafa læðzt 
inn, ef samvizkan hefði verið góð og glöð, 
enda væri þessi grein eigi til annars, en að 
minna þjóðina á, að þingið ef til vill stofn- 
aði landssjóðnum í mál.

Síðan var gengið til a tk v æ ð a  um 
breytingaruppástungurnar, og Qellu atkvæði 
þannig.

1. Breytingaruppástunga Bergs Thorbergs 
(I. 475) við breytingaruppástungu 6 þing- 
manna (I. 411) við 9. gr. C. 5. sam- 
þykkt með 9 atkvæðum.

2. Breytingaruppástungan sjálf með þess- 
um viðauka samþykkt með 7 atkvæð- 
um.

3. Breytingaruppástunga frá 4 þingmönn- 
um (I. 475) við 9. gr. C. 9., að tölu- 
liðurinn falli burt. Hjer var við haft 
nafnakall, og sögðu

já:
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

Jón Jónsson greiddi eigi atkvæði. 
Breytingaruppástungan var þannig sam- 
þykkt með 5 atkvæðum móti 4.

4. Breytingaruppástunga frá 3 þingmönn- 
um (I. 477) við 12. gr. C. 9. b sam- 
þykkt með 6 atkvæðum móti 4 að við 
höfðu nafnakalli.

Já sögðu:
Bergur Thorberg,
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Eiríkur Kóld,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson.

Nei sögðu:
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

5. Athugagreinin við þennan tölulið sam- 
þykkt með 7 atkvæðum.

6. Breytingaruppástunga 3 þingmanna (I 
477) við 12. gr. A. b. 1. Hjer var við 
haft nafnakall og sögðu

já :
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason. 

Breytingaruppástungan var þannig felld 
með 5 atkvæðum móti 5.

7. Breytingaruppástunga frá 6 þingmönn- 
um (1 412), að við 12. gr. C bætist 2 
nýir gjaldliðir:
a. til þjóðvinafjelagsins, samþykkt með

6 atkvæðum gegn 3.
b. til Bjarna Guðmundssonar, tekið 

aptur.
8. Breytingaruppástunga frá 4 þingmönn- 

um (I 411) við 12. gr. C: til textút- 
gáfu af Jónsbók, felld með 5 atkvæðum 
gegn 5.

9. Breytingaruppástunga frá 3 þingmönn- 
um (1 477) við 16. gr. Hjer var við 
haft nafnakall, og sögðu

já :
Ein'kur Kúld,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson. 

Breytingaruppástungan var þannig felld 
með 7 atkvæðum gegn 3.
Síðan ljet forseti greiða atkvæði um 

frumvarpið, og var það samþykkt með 10 
samhljóða atkvæðum. Yar málið síðan apt- 
ur sent neðii deildinni.

E in  u m ræ ð a  í neðri deild, á 56.fundi,
23. ágúst.

Erumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 465—472.

Breytingartillögur: I 492—493. 512— 
513.

Landíhöfðinpi: Jeg skal leyfa mjer að
fara fáeinum orðum um þau tvö breytingar- 
atkvæði, sem fyrir mína milligöngu eru til 
orðin í efri deildinni, sem sje við 6. gr., 
en um hana er að mínu áliti áður nægilega 
rætt, og við 9. gr., þar sem efri deildin hef- 
ur fellt mjög ísjárverða athugasemd. Eptir 
umræðum þingmanna að dæma, er ekki leng- 
ur til staðar ágreiningur um það, að full- 
trúi konungs sje ekki hjer til staðar. Sjálf- 
ur varaforseti tók það fram, að til þcss að 
aðhyllast uppástungu mína, vanti ekki ann- 
að en konungsúrskurð. Áðtir var upphæð 
þessa gjalds samkvæmt fjárlögunum um ár- 
in 1876—77 og 1878—79 fullkomlega fast 
ákveðin, en nú eru þessar 2000 krónur að 
eins áætlaðar, án þess að fast ákveðið sje, hve 
stór eðalítil upphæðin skuli vera. Að öðru 
leyti verður nú hin heiðraða deild að skera 
úr þessu. Viðvíkjandi athugasemdinni við
9. gr., skal jeg vísa til 25. gr. í stjórnar- 
skránni, 2 . málsgreinar, samanborinnar við
4. gr., þar sem stendur: «Breyting má gjöra 
á þessu með lögum». Ef þess vegna þingið
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<5skar að gjöra lög í þessa stefnn, þá getur 
það það, en þangað til getur þingið ekki tak- 
markað vald og rjett konungs. En athuga- 
semdin er einmitt takmörkun á konungs rjetti 
og fyrir því óaðgengileg. En aptur hvað 
snertir embætti ritara landshöfðingjans, þá 
mun jeg, samkvæmt tillögum þeim, sem fram 
eru komnar í þinginu, sjá um, að það verði 
eigi veitt, ef til mín kemur, fyr en þingið 
er að spurt; enda lofa jeg að sjá eins um 
þetta, hvort sem þessi ákvörðun er tekin eða 
felld; enjeg vona, að hið heiðraða þing sam- 
þykki að fella athugasemdina. J>á er enn 
breytingartillaga, sem mjer virðist alls eigi 
eiga við að bera upp við þessa umræðu, af 
því hana var búið að fella við 2. umræðu, 
nefnilega 12. gr. A a, og 12. gr. B. I a; 
önnur felld með 13 atkvæðum móti 2, en 
hin með 13 móti 1, og sama er að segja 
um 12. gr. B III. b. J>essi atriði vona jeg 
því að falli aptur. Hvað 3. tölul. í breyt- 
ingaruppástungum 1. þingmanns Skaptfell- 
inga snertir, launaviðbótina til kennara heyrn- 
ar- og málleysingja allt að 200 kr., þá skal 
jeg ítreka það, sem jeg hef áður sagt, að 
mjer finnst sú fjárveiting eigi að ganga til 
15. gr. íjárlaganna, og þar sem mjer skild- 
ist svo á ræðum manna, sem menn fjellust 
á það, skal jeg biðja viðkomandi þingmann 
að taka aptur uppástungu sína og vísa henni 
til 14. greinar.

Páll Páhson preslur:  Jeg sje að jeg,
án þess að ætla, hef orðið til að skrifa 
undir breytingaratkvæðið viðvíkjandi launum 
til landshöfðingjaritarans. En viðvíkjandi 2. 
tölulið, þá þykist jeg hafa tekið fram svo 
ljóslega að allir skilji, hve nauðsynlegt sje, 
að landshöfðingjanum sje trúað fyrir svo 
miklu Qe, að hann geti sjeð um, að auðið 
verði að gegna hinum fátæku prestaköllum 
landsins. fa ð  eru, einkum í seinni tíð, út- 
kjálkabrauðin, sem sjerstaklega þarf mjög 
að styrkja, ef nokkur kirkja og kristin trú 
á þar að haldast. Jeg treysti því, að öll

hin heiðraða deild skilji vel orð mín. Bend- 
ingu hins hæstvirta landshöfðingja við 3. 
tölul. undir stafl. a, tek jeg með þökkum og 
tek breytingartillöguna aptur. Hann hef- 
ur sýnt heyrnar- og málleysingja kennslu 
minni náðuga velvild, og jeg treysti honum 
fullkomlega að styðja hana framvegis. 3. 
stafl. b. tek jeg ekki apfur, heldur vona, að 
deildin samþykki hann. Og tölul. 4. held 
jeg enn fastara framsökum umræðnanna um 
Elliðaárnar í gær, ef til dýrrar málssóknar 
kynni að koma fyrir landssjóðinn.

Fnimsöpumaður (Grímur Thomsen): Hinn 
hæstvirti landshöfðingi gjörði nú ýmsar at- 
hugasemdir við frumvarpið, sem jeg ineð 
fám orðum verð að svara. Fyrstuathugasemd 
hans geymi jeg þangað til seinast. Hvað at- 
hugasemdina um amtmannsembætíin snertir, 
þá skal jeg nú skírskota til minna fyrsögðu 
ástæðna. Landshöfðingi hefur, að jeg held, 
rjett, en þótt þessi athugasemd sje tekin inn 
á fjárlögin, gæti hún ekki varnað því, að 
stjórnin setti fastan amtmann, ef t. a. m. 
amlmannsembættið fyrir norðan losnaði fyrir
1. janúar 1880, ef hún vildi gjöra það; og 
sama er að segja, ef bæði þessi embætti 
losnuðu á hinu komandi fjárliagstímabili, 
og stjórnin setti (constitueraði) 2 amtmenn, 
að þá yrði að koma ný athugasemd inn á 
næstu fjárlög, og þá ímynda jeg mjer, að 
menn vilji gjöra þá athugasemd, að hvorki 
verði settir menn nje fastir í þessum em- 
bættum, en þetla meðal álít jeg ekki rjett 
til þess að af nema þessi embætti, þó jeg sje 
sannfærður um, að þau sjeu óþörf og eigi 
að af nemast eptir nauðsynlegan undir- 
búning. Hinn hæstvirti landshöfðingi fellir 
sig ekki við, að tekuar sjeu upp aptur 
fallnar ákvarðanir. J>að eru einungis laun 
fimleikakennarans, sem breyting kom á, en 
bæði launin til biskups, prestaskólaforstöðu- 
manns og söngkennarans hafa komið ó- 
breytt frá efri deild. Jeg er nú á 
sama máli og fyr, að jeg vil, að mcnn
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haldi þeim launum, sem menn hafa 
fengið eða samið hefur verið um. Hjer 
er og ekki um verulegar upphæðir að 
ræða. Jeg er viðkvæmur, þegar um með- 
ferð fjár er að ræða, og hinni heiðr- 
uðu deild þykir jeg sýna fulla hörku, en þá 
kemur nokkuð undarlega fyrir, þegar hún er 
strangari en jeg. Meðan aðrir vilja fleygja 
í hrips 1000 kr., og aptur 1000 krónum, er 
undarlegt að vilja dragaafhinum  litlu laun- 
um fimleikakennarans. Landshöfðingi byrj- 
aði sínar athugasemdir á breytingu nefnd- 
arinnar við 6. grein. f>essi spurning hygg 
jeg sje nú fullrædd; það er satt, hún er á 
konungsvaldi, hans úrskurð vantar. En fyrst 
tiltekur 25. grein stjórnarskrárinnar ekkert 
um upphæð þessa fjár, svo hjer er ekkert 
ákveðið gjald um að tala; og í annan stað 
er óvíst, hve stór þessi upphæð yrði, ef kon- 
ungur ákvæði hana, má ske yrði hún lægri 
en það, sem nú er borgað, og það væri strax 
nokkurs virði. En meðan úrskurðinn vant- 
ar, segi jeg enn, að það á eigi við, að bjóða 
fram fje, sem stjórnin ef til vill ekki hirðir 
meir en svo um. Stjórnin hefur samkvæmt 
stjórnarskránni ákveðið launin til hinnar 
æðstu landsstjórnar, en ekki borgun til full- 
trúa stjórnarinnar, og meðan hann sem em- 
bættismaður situr á þingi og hefur ákveðið 
borðfje, finnst mjer þessi útgjöld bæði óþörf 
og eigi fullkomlega heimiluð. Hjer er eng- 
in þörf að kasta út íje að nauðsynjalausu, 
meðan hvervetna frá streyma inn fjárbænir 
og íjárkröfur. Jeg skal nú, ef til vill í 
síðasta skipti, benda stuttlega á fjárhag 
landsins. Eptir fjárlagafrumvarpi því, sem 
fyrir liggur frá efri deild þingsins, verður 
afgangur útgjalda samkvæmt 17. gr. 76000 
kr. 8 a. En nái þau frumvörp gildi, sem í
18. grein er gjört ráð fyrir, verða eptir ein- 
ar 3900 kr. Nú liggja fyrir nýjar kröfur um 
1000 og 1000 og enn um 2000 kr., og verði 
þær veittar, verður ekki einn eyrir eptir af 
tekjum fjárhagstímabilsins, nema tekjurnar

reynist meiri, en þær eru áætlaðar. pann- 
ig endar ráðsmennska þingsins í þetta sinn, 
og bætist þó hjor við, að viðlagasjóðurinn 
er stórum skertur. Áður ár frá frá ári var 
afgangurinn töluverður. Jeg skal gefa stutt 
yfirlit. 1871—72 var þurrð; næsta ár var
afgangur 58000 kr., 1874: 55000 kr., 1875: 
76000 kr., 1876: 109000 kr., 1877: að eins 
61000 kr., 1878: 40000 kr., nú 1879 vitum 
vjer ekki, en 1881 getur afgangurinn 
ekki orðið meiri en 3000 kr., og ef breyt- 
ingar þær, sem liggja nú fyrir, ganga fram, 
verður ekki eins eyris afgangur.

Arnljótur Ólnftson: J>að vildi svo Ó-
heppilega til, að jeg gat ekki komið svo 
tímanlega á fundinn, að jeg gæti heyrt ræðu 
Iandshöfðingja um viðauka vorn um land- 
ritara- og amtmannaembættin, en aptur á 
móti heyrði jeg vel mótbárur þær, sem 
framsögumaður kom með, og virtust mjer 
þær að vísu á rökum byggðar. Hann fann 
það helzt að viðaukanum, að hann tæki 
ekki inn í veitingarvald konungs fyrir 1. 
janúar 1880 og ekki eptir 31. desbr. 1881. 
Annað heyrðist mjer framsögumaður ekki 
hafa móti viðaukanum, en að liann gæti 
ekki náð út yfir fjárhagstímabilið. Jeg játa 
það, að hanr. getur ekki náð út fyrir Qár- 
hagstímabilið, og það látum vjer oss lynda; 
en því minna finnst mjer vera á móti þess- 
ari tillögu voni að segja, sem hún nær 
yfir styttri tíma. J>ó landshöfðinginn sje 
farinn burt úr salnum, vil jeg þó minnast 
á það, að hann vitnaði til 4. gr. stjórnar- 
skrárinnar, og sagði, að viðauki vor tak- 
markaði einkarjett konungs til að veita 
embætti. Hafi jeg ekki misskilið orð lands- 
höft'ingja, verð jeg að mótma;la þessum orð- 
um hans, því að tillaga vor fer ekki fram 
á, að taka þennan rjett frá konungi. J>að 
er sjálfsagt eins eptir sem áður, að konung- 
ur veitir embættin, bæði þau sem verið 
hafa, og hin nýju, sem stofnuð eru, en það 
er undir samkomulagi konungs og þings
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koroið, hvort embætti eru stofnuð, að því 
leyti, að þingið veitir fje til launa embætt- 
isins. Konungur hefur fullan rjett til að 
fjölga embættutu, eins og hann vill, ef 
hann þarf ekki að sækja laun handa þeim 
til þingsins; en það er undir samkomulagi 
milli konungs og þings komið, hvort þau 
embætti eiga að standa um aldur og æfi, sem 
eru launuð af landsins fje, og þingið getur 
vel stungið upp á því við konung, að veila 
ekki slík embætti fyrst um sinn. Ráðgjafa- 
brjefið 10. desbr. 1878 talar um þær ástæð- 
ur, sem sjeu móti því, að leggja amtmanna- 
embættin niður; en hjer er einungis talaðum, 
að þau verði ekki veitt föstum embættismönn- 
um. f>á verður seinna tími til að íhuga málið, 
hvort þessi embætti skuli vera ævarandi 
eða ekki. Nú er það almennings álit, að 
þau sjeu óþörf, og því komum vjer með þessa 
tillögu, því vjer álítum þörf að spara sem 
mest fje landsins. Jeg skal svo ekki tala 
meira um þetta mál, en fela það samþykki 
deildarinnar. Mjer er það sjálfum ekkert 
kappsmál, en vjer álítum það skyldu vora 
að leggja það til, að landsQeð sje sparað til ó- 
nauðsynlegra embætta. Jeg er viss um, að svo 
miklu leyti sem mig ekki brestur skilning, að 
það er svo langt frá að þessi tillaga vor skerði 
í nokkru rjettindi konungs, að hún miklu 
fremur er í samhljóðun við stjórnarskrána og 
samkvæm fjárveitingarvaldi alþingis, og jeg 
er fyrir m itt leyti fús til að taka upp á 
mig eptir áskorun framsögumanns ábyrgð þá, 
er af þessari tillögu leiðir. Tillögur vorar 
undir 2. og 3. tölul. snerta viðbæturnar við 
laun biskupsins og forstöðumanns presta- 
skólans, sem deildin samþykkti við 3. um- 
ræðu, að því sem jeg vona, af óaðgætni. 
Nefndin í fjárlagamálinu lagði það til, að 
þessar viðbætur skyldu ekki veitast, af því 
hún þóttist viss um, að þessum heiðurs- 
mönnum væri enginn órjettur gjörr með því, 
og því leyfum vjer oss að halda því enn 
fram. Biskup hafði, eptir stjórnarinnar

eigin orðum, í árslok 1875 6832 kr., en 
samkvæmt launalögunum hækkuðu þau upp 
í 7000 kr. 1. janúar 1876, og svo var bætt 
við eptir eldri ákvörðunum samkvæmt 7. gr. 
hinna almennu launalaga 15. okt. 1875 
174 kr. árið 1876, og 232 kr. 1877, með 
því að embættisaldur biskupsins telst frá
1. apríl 1876, en viðbótin er 400 kr. 5. 
hvert ár. Vjer fjelagar förum ekki fram á 
að svipta hann einum eyri af þessu, sem 
hann hefur fengið, en vjer förum fram á, 
að hann fái ekki enn á ný 400 kr. um árið 
í viðbót, og forstöðumaður prestaskólans 
aðrar 400 kr. Á hverri ástæðu eru nú 
þessar viðbætur byggðar? J>ær eru byggð- 
ar á frumvarpi því, sem lagt var fyrir ríkis- 
daginn danska 1862—63, og ríkisdagurinn 
felldi, en stjórnin fer þó enn þá eptir 
þessu. — 4. tölul. er um Iaun söngkennar- 
ans og fimleikakennarans, og skírskota jeg 
til þess, sem jeg áður hef sagt, að þessir 
menn hafa 3 kr. um tímann. Jeg þekki 
ekki og vil ekki þekkja kosti þessa söng- 
kennara, en hve miklir sem þeir kostir eru, 
þá álít jeg báða þessa menn vel sæmda með 
500 kr. hvorn þeirra. J>að er annars merki- 
legt, að ef menn víkja hendi eða fæti hjer 
í Reykjavík, þá er það aldrei fullborgað, en 
ef alþýðumenu út um landið eiga að fá þókn- 
un, hversu mikið gagn sem þeir hafa gjört, 
þá er það ekki að nefna. Jeg vitna til Torfa 
Bjarnasonar, og vona jeg, að einhver þing- 
maður geti ljóslega sýnt, hvílíkt gagn hann 
hefur gjört. — 6. og 7. tölul. snerta kvenna- 
skólana; efri deildinni þóknaðist að taka frá 
kvennaskólunum 400 kr. alls. Ef vjer vilj- 
um leggja á vog þau orð, sem 1. þingmaður 
Eyfirðinga sagði um daginn um mismuninu 
á því, er kostað væri til lærðrar menntunar, 
og því, er veitt væri til almennrar mennt- 
unar, þá virðist sannlega engin ástæða til 
að lækka tillagið til kvennaskólanna. Mig 
furðar, að enginn í efri deildinni, hvorki 
kvæntur nje ókvæntur, skyldi hafa þrek til
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að verja kvennaskólana betur en svo, að 
lækkun þessi fengi fram að ganga, því að 
jeg álít þeim fáu krónum vel varið, sem 
neðri deildin veitti kvennaskólunum. J>að 
er undarlegt, þegar vjer komum heim til 
konu og barna, ef vjer verðum aðsegjaþeim 
það fyrst í frjettum, að seinasta strykið, sem 
vjer gjörðum á alþingi, hafi rerið að draga 
nokkur hundruð krónur af kvennaskólunum. 
Að endingu vil jeg geta þess, að 2. þing- 
maður Eyfirðinga og jeg leyfðum okkur að 
bæta þeirri tillögu við uppástunguna um 
styrk til þjóðvinaíjelagsins, að hann skyldi 
nota til að lúka skuld fjelagsins, og vona 
jeg, að deildin fallist á þá breyting. Á 
breytingar nefndarinnar get jeg aliar fallizt, 
nema á breytinguna við 6. gr., sem jeg hvorki 
skal leggja með nje móti.

Guðmundur Einarsson : Framsögumað-
ur sýndi ljóslega fram á, hvernig fjárhagur 
landsins mundi standa árið 1881, ef allt það 
yrði framkvæmt eða næði fram að ganga, er 
nú liggur fyrir, og drap einnig á, hvernig 
ráðsmennskan með fje landsins hefði verið 
að undanförnu, og mjer skildist á framsögu- 
manni, að það væri mjög athugavert, hvernig 
þetta síðasta þing færi að ráði sínu í máli 
þessu, er honum fannst, að mjer skildist, 
fremur ráðlauslega, og mundi það draga dilk 
eptir sjer. Jeg skal fúslega játa, að það er 
vel gjört af framsögumanni að benda á þetta, 
og að þessu leyti skal jeg eigi hafa á móti 
orðum hans. En jog skal leyfa m jeraðtaka 
það fram, að nú eru tímarnir farnir að 
breytast, og sá andi er farinn að ryðja sjer 
til rúms hjá þjóð og þingi, að hið gamla 
formið eigi nú eigi lengur við, að því er 
snertir fjárhag landsins og stefnuna með 
brúkun hans. Menn eru nú faruir að stíga 
einu feti lengra en áður víða hvar, bæði á 
smábýlunum og stórbúunum, og stærsta 
búið, landsbúið, hlýtur að fylgjast með. Menn 
eru teknir að sjá, að það er eigi hentugt 
nje hagkvæmlegt, að láta peninga liggja á

kistubotninum svo að segja arðlausa. £að 
gengur svo til í hvers konar búskap sem er, 
að því meira sem afkastað er, og því meiri 
sem framkvæmdirnar eru, því meir aukast 
útgjöldin ; en þar fyrir minnkar peninga- 
stofninn eigi, heldur breytist hann; þetta er 
að eins fjármunabreyting, til dæm isaðtaka: 
jeg á 200 kr. inni hjá mjer, jeg fer út með 
þær og læt sljetta fyrir þær dagsláttu í tún- 
inu mínu. parna er komið í staðinn fyrir 
peningana töðuauki og verksparnaður, sem 
hvorttveggja eru peningar, þótt í annari 
mynd sje. Aðalatriðið, aðalspurningin er, 
hvort fyrirtæki það, er fjenu er varið til, er 
þarflegt eða eigi. Ef fyrirtæki þau og fram- 
kvæmdir, er peningarnir eru lagðir tií, eru 
gagnleg, þá er Qenu vel varið. pegar þannig 
er að farið, þá ganga peningarnir út um 
land allt, og gefa af sjer ef til vill, 100 pc. 
Jeg gct því með engu móti óttast stefnu þá, 
er þing vort að þessu sinni hefur tekið, nefni- 
lega að breyta frá hinu gamla horfinu, og 
verja Qe landssjóðsins til nai*ðsynlegra og 
þarflegra fyrirtækja, er það ætlar að koma 
muni landi og lýð að notum og efia muni 
hagsmuni þjóðarinnar. J>að er auðvitað, að 
vjer eigi getum sagt með neinni vissu, hvort 
og að hve miklu leyti þessi fyrirtæki, er 
þingið hefur lagt fje til, muni færa oss arð 
og nytsemi. En vjer verðum að horfa með 
von og trausti á framtíðina, þetta unga líf 
vort verður að lifa í voninni. fó tt  jeg sje 
nú með annan fótinn í gröfinni, og þóttjeg 
hafi verið aplurhaldsmaður, þá horfi jeg þó 
með gleði á áræði og dug þjóðarinnar í því, 
að taka sjer fyrir hendur stórkostleg fyrir- 
tæki, er að almenningsgagni miða, og á þá 
stefnu hennar, að stíga ávallt feti og feti 
lengra áfram. Ef vjer höfum farið of langt, 
ef fyrirtæki þau, er vjer höfum hafið, koma 
eigi að tilætluðum notum eða heppnast eigi, 
þá verða seinni tíma mennirnir að taka þar 
við, sem vjer hættum og kippa því í lag, er 
oss kann að hafa missjezt eða misheppnazt.
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Jeg skal nú eigi fara fleirum orðum um hina 
almennu hlið málsins, en að eins gjöra fáeinar 
athugasemdir við hin sjerstöku atriði þess, er 
ágreiningi valda. J>að er snertir þóknun til 
fulltrúa stjdrnarinnar á alþingi, þá veit nefnd- 
iu, að jeg hef ávallt verið því mótfallinn, 
að landshöfðinginn yrði sviptur þessum 
2000 krónum ; jeg get eigi annað ætlað, en 
að landshöfðinginn hafi fullt eins rjett og 
nefndin, að því er þessar 2000 kr. snertir. 
Sama er að segja um laun biskupsins og 
forstöðumanns prestaskólans, að þrátt fyrir 
ræðu 1. þingmanns Norðurmúlasýslu, get 
jeg eigi fallizt á, að dregið sje af launum 
embættismanna þessara. J>eir hafa haft 
þau og gjöra sjer von um að hafa þau 
framvegis af góðum ástæðum frá þeirra hlið 
skoðað. Að því er snertir söngkennarann 
og fimleikakennarann við lærða skólann, þá 
er eigi rjett, að lækka laun þeirra svona. 
J>egar jeg hef ráðið til mín vinnumann, og 
lofað honum því og því kaupi, þá er jeg 
skyldur til að halda það, er jeg hef lofað. 
Annað mál er það, að jeg get sagt vinnu- 
manninum, að jeg vilji eigi hafa hann í 
vist næsta ár, og hann verði því að fara 
frá mjer, og leita sjer vistar annarsstaðar, 
vilji hann heimta eins hátt kaup og áður. 
Gangi hann þá að eður frá. Eins er því 
varið með kennara þá, er hjer ræðir um, 
að þingið getur sagt við þá: »Nú verðið
þið að fava; nú fæ jeg aðra í ykkar stað«; 
en þetta má ekki segja við þá n ú n a . Um- 
boðsstjórnin kemst máske við það í vandræði 
að útvega nýja og þessir verkamenn hennar 
komast líka í vandræði, ef verkalaun þeirra 
skerðast. Umboðsstjórnin hefur ráðið þá 
til þessara starfa með þessum skildaga, að 
annar þeirra skyldi hafa i laun 600 kr., en 
hinn 700 kr., og meðan þeim er ekki sagt 
upp á hagkvæmum tíma, má þessum samn- 
ingi eigi ripta. Um styrkinn til kvenna- 
skólanna í Beykjavík og á Laugalandi skal 
jeg eigi vera margorður, en að eins geta

þess, að jeg vildi gjarna óska, að hvor skóla 
þessara hjeldi sínum 1000 kr. En vegna 
klausu þeirrar, er stendur aptan við viðkom- 
andi gjaldlið í fjárlagafrumvarpinu, þá sætti 
jeg mig við það, þótt hvor skóla þessara fái 
eigi nema 800 kr.; en jeg bið menn vel að 
gæta þess, að jeg er eigi á móti fjárveitingu 
til skóla þessara, þó að hún skipti þúsund- 
um, væru efni til þess. |>að er eigi nema 
til málalengingar, að jeg mæli fleira, og skal 
jeg því ljúka máli mínu.

Halldór Kr. Friðriksson: J>etta mál er 
nú komið aptur frá efri deildinni með nokkr- 
um breytingum, en jeg vona þó, að deildin 
muni verða mjer samdóma um, að vjer eig- 
um ekki að gjöra breytingar við frumvarp- 
ið, eins og það nú er lagað, yflr skör fram, 
og að vjer eigum að fallast á það, er 
efri deildin hefur samþykkt, nema brýna 
nauðsyn beri til að breyta því. Vjerættum 
og að forðast, að vera að þrátta um hvert 
smáatriði, ef það er eigi brot gegn þeirri 
meginreglu, því «principi», sem hvervetna á 
að koma fram í fjárlagamálinu. Framsögu- 
maður sýndi ljóslega og greinilega fram á, 
hvernig fjárhagur vor stæði nú. Jeg er 
samdóma þingmanni Dalamanna um, að vjer 
eigum eigi að vera of sparsamir á Qe lands- 
ins, þegar um framfarir er að ræða; en vjer 
verðum þá að vera búnir að leggja það nið- 
ur fyrir oss, að fyrirtæki þau, er vjer leggj- 
um fjeð til, miði til sannra framfara. J>að 
er eigi nóg að segja, að seinni tíma menn- 
irnir geti tekið í taumana. I>að er of seint, 
þegar vjer erum búnir að eyða öllu fje voru; 
vjer eigum að hugsa um, og reyna til þess, 
að komast hjá því, að eptirkomendur vorir 
þurfi að taka í strenginn og laga það, sem 
vjer höfum gjört rangt. Hjer er eigi um 
það að ræða, og sú er engan veginn ætlun 
mín, að vjer eigum að leggja upp ije í við- 
lagasjóðinn, og verja því til innskriptarskír- 
teina, því að vjer erum allir samdóma um, 
að of mikið sje af þessum innskriptarskír-
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teinum, og ættum vjer að af nema þau, og 
í stað þess verja fjenu svo, að það komi 
landinu til nota; en þó eigi svo, að lands- 
sjóðurinn ausi íje sínu út, svo að þess sje 
engar leifar. Vjer verðum ávallt að hafa 
þessa spurning hugfasta: gefur þetta fyrír- 
tæki, er vjer nú eigum að fara að leggja fje 
til, meiri hagnað af sjer, en innskriptarskír- 
teinin? J>að er eigi nóg, að fjeð sje lagið 
til góðra fyrirtækja, ef þessi fyrirtæki hafa 
þann kostnað í för með sjer, að þau gefi 
eigi af sjer þann hagnað, beinlínis eða ó- 
beinlínis, sem svarar því f]e, sem til þeirra 
er varið. Vjer verðum og að gæta þess, að 
það er eigi að eins árið 1831, er vjer eig- 
um að hafa tillit til, heldur eigum vjer að 
horfa fram á allan hinn ókomna tímann. 
Vjer verðum að gá að því, að árstillagið frá 
Dönumminnkar smátt og smátt,ogeigum vjer 
því eigi að búa svo í hagirn, að vjer þurf- 
um að íþyngja landsmönnum með nýjum 
sköttum. Vjer verðum að sjá, að fyrirtæki 
þau, er vjer leggjum fje til, verði til svo 
mikils gagns, að það nemi kostnaðinum til 
þeirra. f a r  af leiðir, að vjer verðum að 
fara varlega. í, að verja fje landssjóðsins til 
þeirra fyrirtækja, sem enga brýna nauðsyn 
ber til, og vjer sjáum, að eigi muni borga 
sig. Jeg ætla að koma með eitt dæmi, og 
það eru þessar tvær brýr yfir Ölfusá og 
fjórsá. pað fje, er til þeirra er ætlað, er 
lánað leigulaust í 40 ár. J>að er auðsjeð,
að hjer verður að hugsa um : gefa þessi fyr- 
ir,tæki þann hag af sjer, að vjer getum lagt 
á hlutaðeigendur þann skatt, er þessum 
kostnaði nemur? — Landshöfðinginn er að 
vísu farinn burt úr salnum, en jeg get þó 
eigi annað en endurtekið það, að jeg sje 
eöga ástæðu til, að veita þessar marg-um- 
ræddu 2000 kr., sem landshöfðinginn þykist 
eiga tilkall til,. svo lengi sem enginn kon- 
ungsúrskurður er fyrir þc-im, og því síður 
get jeg sjeð ástæðu til þessarar fjárveiting- 
ar, sem landshöfðinginn sjálfur hefur ljós-

lega sýnt fram á, að hann situr hjer á þingi 
sem fulltrúi stjórnarinnar eptir embættis- 
stöðu sinni, og bera honum því engin laun 
fyrir þingsetu sína. J>essu næst skal jeg 
leyfa mjer að svara 1. þingmanni Norður- 
múlasýslu út af athugasemd hans við 9. gr. 
A 1. Jeg skal játa, að jeg fyrir m itt leyti 
er eigi svo fastur á því, að af nema amt- 
mannaembættin. En áður en ákveðið er, að 
þau skuli af nema, þá verða menn að gjöra 
sjer Ijóst, hvernig á að koma þeim störfum 
fyrir, er amtmennirnir hafa á hendi haft. 
J>að getur verið, að sparnaðurinn verði eins 
mikill og 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
segir; en jeg er eigi sannfærður um, að 
nokkur skildingur muni sparast við þetta 
fyrirkomulag, því að eigi er sjeð, hvað koma 
kann í staðinn fyrir embætti þessi. Og það 
er landsritaraembættið snertir, þá hefiír 
landshöfðinginn áður sagt, að hann skyldi 
sjá um, að það embætti eigi yrði skipað 
neinum föstum embættismanni við næstu 
embættismannaskipti. En vjer vitum reyndar 
allir, að þetta embætti er svo óþarft, að jeg 
held, að óhætt væri að leggja það niður nú 
þegar. J>á kem jeg að breytingartillögum 
hinna 6 þingmanna undir 2., 3., 4. og 5. 
tölul., er fara fram á, að færa niður laun 
biskupsins, forstöðumanns prestaskólans, 
söngkennarans og leikfimiskennarans við la- 
tínuskólann. fað  er satt, að nefndin stakk fyrst 
upp á því, að svipta biskupinn og forstöðu- 
mann prestaskólans launahækkun þeirri, sem 
hjer ræðir um ; en nefndin fjell aptur ofan 
af því síðar. f>ó að eigi sjeu beinlínis lög 
fyrir launahækkun þessari, þá hlýtur þó 
deildinni að vera Ijóst, að óviðkunnanlegt 
er, að svipta menn þessu lítilræði, sem 
nemur að eins 500 kr., þar sem þeir hafa 
fengið embætti sín með þeirri vissu von, að 
þeir mundu fá þessa launahækkun. J>að er 
og eitthvað viðkvæmt, að snerta þannig við 
þessum gömlu mönnum. |>að er snertir 
hina tvo, nfi. söngkennarann og Ieikfimis-
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kennarann, þá var. það rjett, er þingmaður 
Dalaraanna tók fram, að hjer er eigi að 
ræða um, hvort laun þessi eru of mikil eða 
of lítil, heldur ber hins að gæta, að um- 
boðsstjórnin hefur beinlínis lofað mönnum 
þessum þessum launum. Ef því á að svipta 
þá þessum launum, þá er það hið eina rjetta, 
að segja þeim upp, og reyna að fá aðra í 
staðinn; en jeg ímynda mjer reyndar, að 
það verði eigi svo hægt, að fá aðra menn í 
staðinn; því að þeir eru eigi á hverju strái, 
er færir eru til að kenna það, er menn 
þessir kenna. Jeg get því eigí fallizt á 
þetta breytingaratkvæði, og vona einnig, að 
deildin fallist eigi heldur á það. Jeg skal 
eigi þrátta um kvennaskólana; mjer liggur 
í Ijettu rúmi, hvort þeir fá hvor 1000 kr. 
eða 800 kr., en jeg get enga ástæðu sjeð til 
þess, að gjöra þráttun úr þessum 800 kr., úr 
því að efri deildin hefur samþykkt þær; jeg 
fyrir m itt leyti vil eigi lengja málið og 
flækja það fyrir einar 400 kr. Eitt atriði 
vildi jeg enn leyfa mjer að drepa á, og það 
er viðvíkjandi styrk til þjóðvinafjelagsins, að 
upphæð 1000 kr. árlega. J>essa uppástungu 
efri deildarinnar get jeg eigi alls kostar fall- 
izt á. Jeg vildi gjarna láta veita þjóð- 
vinafjelaginu nokkurt fje til þess, að það 
borgaði skuldir þær, er það stendur í síðan 
þjóðhátíðin var haldin; en til þess að styrk- 
ur sá yrði veittur, þá yrði þingið að sjá 
reikninga fjelagsins eða skýrslu um, hvernig 
hagur þess stendur; en þessa skýrslu vant- 
ar, og það er gallinn. Jeg veit reyndar 
hjer um bil, hve skuldin er stór; en jeg 
veit aptur á móti eigi, hvernig fje fjelagsins 
var varið síðan árið 1877. £>ó þessi veiting 
sje til vinar míns, varaformanns Qelagsins, 
þá er þó nauðsynlegt, að fá ástæður fyrir 
því, hvort brýna nauðsyn beri til þessarar 
íjárveitingar og hvers vegna brýna nauðsyn 
beri til hennar. Um breytingartillögur 1 . 
þingmanns Skaptfellinga skal jeg eigi vera 
langorður, enda er hann búinn að taka apt-

ur 2 af þeim. Á breytingartillöguna undir
2. tölul. við 12. gr. A. b. 1. (fyiir «4000 

.kr.» komi «7000 kr.») fellst jeg eigi, og 
það því síður, sem landshöfðingi var á móti 
henni, eða að minnsta kosti kærði sig eigi 
um hana. Jeg sje enga nauðsyn bera til 
þessarar breytingartillögu, því að þótt upp- 
bót þessi hækki upp í 7000 kr., þá geta 
þessi smábrauð eigi orðið skipuð allt um 
það, meðan enginn er til að sækja um þau.

Hjálmur Pjetursson: f>að eru eigi mörg
atriði í þessu máli, er jeg vil minnast á ; 
þess gjörist eigi þörf, og jeg býst eigi við 
að geta til gagns aukið við hið marga, sem 
búið er að segja um þetta mál í báðum 
deildum. Jeg þykist vita, að allir vilja 
fara sem haganlegast og hyggilegast með 
íje landsins, veita fje til þess, sem er gagn- 
legt og fagurt, eptir því sem efnin leyfa, 
og sjest þetta á umræðum og atkvæðagreiðsl- 
um í þessu máli, þótt eigi sýnist öllum hið 
sama um hvert einstakt atriði. Yjer mund- 
um allir vilja veita miklu meira fje til 
ýmislegra þarflegra fyrirtækja og fram- 
kvæmda, sem vjer þörfnumst svo mjög, ef 
vjer hefðum nóg fje til þess; jeg vildi óska, 
að vjer gætum lagt miklu meira fje til 
verklegra framfara ogjeg verð að já ta ,að til 
þess sje of lítiðlagtí samanburði við sum tann- 
að. Jeg vildi líkaóska,aðvjer gætum lagtmeira 
Qe til barnauppfræðingar og til kvennaskóla, 
en einkum er það eitt atriði, sem einna mest 
mælir með kvennamenntuninni, sem sje, að 
hún er undirstaða undir heimilismenntun- 
inni, en uppfræðslan á heimilunum hefur 
hingað til verið sú eina menntun, sem 
mestur hluti alþýðu vorrar hefur átt kost á, 
og sem hún hefur hlotið að láta sjer lynda, og 
svo mun verða enn um sinn framvegis, sökum 
strjálbyggðar og annara kringumstæðna; en 
þótt jeg vilji gjarnan hlynna að kvennaskólum 
þeim, sem komnir eru á fót, þá ætla jeg 
samt að greiða atkvæði með hinum lægri 
tölum vegna þess, að jeg vil vona, að fleiri
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kvennaskólar komist á stcfn smám saman, 
og er þá eigi víst, að landssjóðurinn verði 
fær um að leggja 1000 kr. hverjum þeirra, 
ef þeir kæmust á í fleiruir sýslum.

pegar um það er að ræða, að veita fje 
einstökum mönnum eða til sjerstakra fyrir- 
tækja, þá hlýtur að vera til staðar einhver 
yflrgnæfandi ástæða, svo sem dugnaður og 
framkvæmd í búnaði eða embættisfærslu, eða 
þá í fögrum vísindum, samfara heiðarlegum 
og eptirbreytnisverðum framgangsmáta, og 
sem annaðhvort er orðið til gagns, eða 
vænta má að verði til gagns eða sóma; en 
hjer er stungið upp á einni fjárveitingu 
undir tölul. 5. í breytingartillögum nefndar- 
innar, sem jeg get eigi heimfært undir neitt 
af því, er jeg hef bent á, eða fundið neina 
ástæðu fyrir, og hlýtur þeusi tillaga að vera 
sprottin af ókunnugleika eða megnum mis- 
skilningi, því hjer er ekki til staðar neitt 
það í framkvæmd eða heg5un, sem er launa- 
vert, heldur á sjer stað hið gagnstæða; 
þessi tillaga eða þessi fjái'veiting hlýtur því 
að meiða og særa tilfinningar allra þeirra 
manna — meiri hluta þjóðarinnar, — sem 
þekkja nákvæmlega hjer að lútandi kring- 
umstæður og framferði. J>að hefur komið 
fram í ræðum einstakra manna hjer á þing- 
inu, að vjer, sem höfum áður greitt atkvæði 
móti þessari fjárveitingu, gjörðum það af 
persónulegri óvild; þessu hef jeg ástæðu 
til að mótmæla fyrir oss alla, vegna þess 
kunnugleika, er jeg hef á mörgum atvikum, 
sem hjer að Júta, og fyrir sjálfan mig verð 
jeg að frábiðja mjer slíkt, og vildi jeg biðja 
þá, sem ætla mjer slíkt, að tilfæra eitt 
dæmi, að jeg hafi nokkru sinni látið per- 
sónulega óvild eða persónulega vináttu ráða 
atkvæði mínu á þingi. Jeg skal fúslega 
játa, að það er hið mesta vandaverk, að fara 
vel og rjett með fje landsins, og að hitta 
meðalveginn í öllum fjárveitingum, og ó- 
mögulegt er að gjöra svo öllum líki, en 
það ætti eigi að vera ofvaxið löggjafarþingi,

að fara nokkru nær því rjetta og sanna, 
heldur en farið er fram á í þessari síðast 
nefndu tillögu.

Porlákur Guðmundsson : Jeg skal játa 
það, að jeg var einn af þeim, sem greiddu 
atkvæði í móti styrknum til skáldanna, ekki 
af því, að jeg ekki gæti unnt þeim hans, 
eða af því, að jeg ekki virði þessa fögru 
mennt, heldur af sannarlegri sparnaðar- 
hugsun, og af því, að mjer þykir það í- 
sjárvert, að ryðja þannig braut f Iandssjóð, 
meðan menntun alþýðu og atvinnuvegum 
landsins ekki er lengra á veg komið en enn 
er. Hinn háttvirti 1. þingmaður Gull- 
bringusýslu benti sem fyr á, að fara ekki 
hrifsandi bendi ofan í landssjóð, og kann jeg 
honum þakkir fyrir það; hann benti til þess, 
að búskapurinn nú við enda þessa fjárhags- 
tímabils, sem í hönd fer, sje ekki betri, en 
hann var 1871—72, og að stjórnin hefði 
þá haldið svo vel á ; en það er aðgætandi 
að hún gjörði ekki neitt til hagbóta, enda 
held jeg að engan okkar ætti að langa til 
að ganga þau spor til baka; mjer virtist 
hann gleyma einu lagafrumvarpi, þegar hann 
var að telja upp, það sem til fjárútláta 
kæmi á fjárhagstímbilinu, og sem hann 
minntist á undir fyrri umræðu þessa máls, 
og sem nú stendur meðal upptalninganna 
hjer í 18. gr. fjárlaganna; það eru nefni- 
lega laun hreppstjóranna; hvað líður því 
máli; má jeg spyrja, því það ekki ernefnt? 
já það mun hafa farið i nefnd; hvað svo? 
það hefur ekkert sjezt, það verður líklega 
það eina mál hjer á þingi, þetta launamál, 
sem ekki kemur úr nefnd. f>að verður víst 
að skoðast sem stórmál; nefndin var þó vel 
mönnum skipuð. |>á ætlaði jeg að tninnast á 
þjóðvinafjelagið, það hefur nú að vísu verið 
skoðun mín, að það væri rjettara, að þjóð- 
vinafjelagið fengi þjóðhátfðarskuld sína 
borgaða af alþjóðarfje, heldur en að vera 
að margknýja á sömu menn með ölmusu- 
gjafir, en það er galli á, að hjer sjást engin
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skilríki eða reikningar um fjárhag fjelagsins, 
eða hvað forstöðunefndin hefur gjört síðan 
1877, ekki heldur, hvern veg munum Qelag- 
ins er við haldið t. d. tjöldum eða 
húsinu á þingvöllum.

l ’áll prestur Pálsson: Af því að 2. þing- 
maður Árnesinga minntist fyrstur manna á 
skáldin, þá verð jeg að fara þar um nokkrum 
orðum. Jeg get eigi sjeð, að farið sje meira 
í vasa landssjóðsins heldur en áður. En þess 
ber að gæta, að þessi athugasemd mín er að 
cins bending til landshöfðingja, að hann 
veiti fjeð skáldi þessu, ef hann stendur í 
skilum sem áður með fagrar ritgjörðir. Jeg 
má annars vera furðu djarfur í augum 2. 
þingmanns Árnesinga, að koma með 
þessa uppástungu, ef það væri rjett hermt 
hjá honum, að enginn mennskur maður hafi 
dirfzt að koma fyr með tillögur í þessa átt. 
Hjer er talað um tilvonandi þóknun fyrir fram- 
kvæmdir, ef til þeirra kemur. fingm . Reykvík- 
inga mælti í móti upphæðinni tilfátækubrauð- 
anna; honum tókst ekki að sannfæra mig, því að 
jeg ímynda mjer, að landshöfðingjanum veiti 
hægra að sjá um prestþjónustu á landi hjer, 
ef hann hefur fje þetta, en ef hann befur það 
eigi. Jeg er því sannfærður um, að deildin 
muni fallast á þessa breytingartillögu mína.

Tryggvi Gunnarsson: f>að er eðlilegt, að 
menn vilji vita um ástæður málanna, áður 
en greitt er atkvæði fyrir þeim. Jeg játa, 
að þingmenn eiga fulla heimting á að vita, 
hvort þörf er á að veita þetta fje til þjóð- 
vinafjelagsins eða eigi. En mig furðar á, að 
heyra það frá þingmanni Reykvíkinga, er 
verið hefur varaforseti þjóðvinafjelagsins 
í mörg ár, að hann veit eigi um, hvernig 
fjárhagur þjóðvinafjelagsins stendur; þvf að 
jeg verð að ímynda mjer, að honum hljóti 
að vera kunnugt um efnahag fjelagsins, svo 
að hann hljóti að vita, að þjóðvinafjelagið 
hefur eigi þær tekjur, að það geti lokið á 
tveim árum, síðan hann hætti formennsk- 
unni, kostnaði þeim, er leiddi af þjóðhátíð-

arhaldinu. Jeg vona, að deildin neyði 
mig eigi til á þessum stað, að skýra 
frá, hvernig á því stendur, að reikning- 
ar fjelagsins eigi hafi verið lagðir fram, 
en h itt get jeg fullvissað deildina um, að 
fjelaginu mundi koma mjög svo vel, að 
því yrðu veittar 1000 krónur. Jeg vil eigi 
fara fram á, að styrkur þessi sje veittur 
hvert ár, heldur að eins einu sinni. J>ar 
sem sú breytingartillaga hefur komið fram, 
að tekið skuli fram, að fje þetta eigi að 
veitast til þjóðvinafjelagsins, til þess að greiða 
hinn ólokna þjóðhátíðarkostnað, þá vil jeg 
mælast til, að þetta breytingaratkvæði sje 
fellt, því jeg álít ekki eiga við, að láta standa 
í lögum, að kostnaðurinn sje eptir 5 ár ó- 
greiddur. f>að er snertir fjárhag landsins, 
þá er jeg á máli þingmanns Dalamanna, að 
fleira sje gróði en peningarnir í kistuhandr- 
aðanum. Ef framfarirnar eru því meiri sem 
sjóðurinn er minni, þá er fjenu vel varið; 
jeg verð að telja það heppilegt, að fjenu sjo 
varið til skóla og annara framfarastofnana 
í landinu, heldur en að það sje látið liggja í 
fjárhirzlu Dana með 4%; jeg er viss um,að 
þjóðin er ánægðari með það. Reynslansýn- 
ir, að erfðir í peningum og öðrum auði kom- 
ast sjaldan í marga liðu, en menntun og 
verkleg framför er lukkudrjúgari. f>ingmað- 
ur Mýramanna minntist á kvennaskólana, og 
talaði vel um þá í fyrri hluta ræðu sinnar, 
þar sem hann sagði, að heimakennslan hefði 
hingað lil reynzt drjúgust fyrir landið, oghann 
vildi styðja að því, að þessir skólar jykjust. 
En niðurstaðan varð þó hjá þingmanninum 
sú, að hann vildi draga úr að styrkja þá, af 
því að hann vildi eigi eiga það á hættu, að 
svo margir skólar kæmust á fót, sem fram- 
vegis mundu leita styrks hjá þinginu. En 
mín ætlun er sú, að rjett sje að styrkja 
kvennaskólana þannig, að einn skóli sje 
stofnaður í hverju amti, sem hafi talsverðan 
styrk og duglega kennslu; en að þeir sjeu 
eigi svo margir, því að þá sundrast krapt-
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arnir, og kennslan verður eigi svo öflug sem 
skyldi.

Framsögumaður: Jeg get eigi sagt, að
mjer hafi fallið illa í geð ræður neins þing- 
manns í máli þessu, nem;i ræða þingmanns 
Dalamanna. J>ingmaðurinn var einn af þeim, 
er í fjárlaganefndinni sátu, og gjörði hann 
þá engan ágreining, en ni3 fyrst við hina 4. 
umræðu máls þessa hjer í deildinni ferhann 
að gjöra ágreining þennan. Hann sagði, að 
Qe landsins ætti eigi að I ggja á kistubotn- 
inum ; en hann gleymir því, að nú liefur 
verið veitt tvöfalt meira fje til verklegra fyr- 
irtækja enáður, tvöfalt meira fje til eflingar 
landbúnaði. Mjer þætti gaman að heyra, 
hverjar rentur eða hver arður mundi verða 
af þeim 2000 kr., er þingxaðurinn vill að 
landshöfðingja sjeu veittar sem nokkurs kon- 
ar þingmötu-fje. Á þá þingið að fara að 
veita fje þetta svona út i bláinn? í>ing- 
maður Reykvíkinga mælti fastlega á móti 
hinni persónulegu veitingu til landshöfðingja- 
ritarans, og sömuleiðis þingmaður Mjh-amanna. 
Jeg skal með ánægju játa, að jeg hef eigi 
þekkt þingmann Mýramanna að því, aðhann 
sje mótfallinn neinum nianni af peisónu- 
legum ástæðum, nje að hann sje hlutdiægur 
hjer í þingi, heldur hefur hann mjer vitan- 
lega ávallt komið fram sem samvizkusamur 
þingmaður, er fer eingöngu eptir sannfær- 
ingu sinni. En jeg get samt sem áður eigi 
verið á skoðun hans í þessu máli. Hvað 
mundi þingið 1877 eigi hafa viljað leggja í 
sölurnar, til þess að þessum vogesti, fjárkláð- 
anum, yrði útrým t? Og ef lögreglustjórinn 
í kláðamálinu eigi hefði verið, þá mundi 
honum enn eigi hafa útrýint verið; því að 
það var einmitt hann, sem gjörði það að 
verkum, að Rosmhvalaneshreppur skar nið- 
ur, sá hreppur, þar sem verst er fjárhirð- 
ingin og sem kalla má vöggu kláðans, og 
var það hið fyrsta og öflugasta stig til út- 
rýmingar kláðanum. En til þess að þing- 
maður Mýramanna viti, að jeg er eigi per-

sónulegur, þá skal jeg geta þess, að lögreglu- 
stjórinn í kláðamálinu kom mjög ósanngjarn- 
lega fram við mig persónulega. fa ð  er styrk 
til skáldanna snertir, þá er jeg honum mót- 
fallinn, og gæti jeg vorkennt þingmanni 
Dalamanna, þótt hann styngi upp á fjár- 
veitingu til þess skálds, er honum stendur 
næstur, nefnil. lir. Símonar Dalaskálds. Um 
styrk til þjóðvinafjelagsins er það að segja, 
að jeg fyrir mitt leyti álít það mikla vork- 
unn, þótt menn beiðist styrks handa því, 
og er jeg samddma 1. þingmanni Suður- 
múlasýslu um, að þessi athugagrein ætti að 
falla burtu; því að það er smekkbetra, held- 
ur en að láta hana standa. En mig furðar 
á því, að þingmaður Reykvíkinga skuli veia 
veitingu þessari mótfallinn. Hefði þingmað- 
urinn sjálfur verið varaforseti þjóðvinafje- 
lagsins, þá mundi hann víst eigi hafa verið 
þessu mótfallinn. 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu kom rneð mótmæli gegn launa- 
viðbótinni handa biskupnum og forstöðu- 
manni prestaskólans, og kvað nefndina hafa 
verið þeirrar skoðunar, að þeim bæri eigi 
þessi viðbót. það er satt, að nefndin áleit 
þetta vafasamt; en hún sagði um leið, að 
allt fyrir það væri hún fús á að veita þeim 
viðbót þessa, ef það væri vilji þingsins. Jeg 
er að vísu á því, að embættismenn þessir 
hafi eigi lagakröfu til þessarar viðbótar, en 
sanngirniskröfu hafa þeir til hennar, og 
jeg þykist viss um, að 1. þingmaður Norð- 
urmúlasýslu, sem hefur sýnt svo mikla til- 
slökun í landsreikningamálinu, muni sýna 
sömu vægð hjer. Jeg verð enn einu sinni 
að vísa þeim áburði frá fjárlaganefndinni, 
að hún hafi eigi verið fús á að styrkja þau 
fyrirtæki, er nauðsynleg og gagnleg eru, 
svo sem vegabætur, gufuskipsferðir, o. s. 
frv., og bjóst jeg sízt við því af þingmanni 
Dalamanna, að fara svo með sitt eigið hreið- 
ur (fjárlaganefndina), sem hann hefur nú gjört.

Guðmundur Einarsson: Jeg sje, að
varaforseti er ekki vel upplagður í dag;
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en jeg heW, að það sje misheyrn eða 
misskilningur okkar á milli, og mjer 
datt ekki í hug, að hann mundi geta
misskilið mig sv o n a . f á  ofanígjöf, sem 
hann gaf mjer, bið jeg þingmenn að
taka og virða eins og hverjum þdknast; jeg 
mun ekkert skipta mjer af henni. Mjer 
datt ekki í hug að ámæla fjárlaganefndinni, 
heldur gjörði jeg að eins almennar athuga- 
semdir um hið smáa og stóra búið, og 
um þá breyting, sem nú væri að koma8t
á í landinu í tilliti til búnaðarstefnunnar; 
en þessar almennu athugasemdir mínar 
þóknaðist honum að taka sem sjerstaklegar, 
til þess að fá sjer tilefni til að atyrða mig. 
Hvað 2000 kr. til landshöfðingjans snertir, 
þá afbið jeg mjer, að það sje af matarást 
til landshöfðingjans, að jeg vil ekki fella 
þær burt. Jeg álít það rangt að svipta 
nokkurn því, sem hann einu sinni hefur 
fengið loforð fyrir, og sem hann treystir, 
að hann muni fá, hvort sem það er lands- 
höfðinginn eða annar, sem á í hlut.

Arnljótur Ólafsson: 2. þingmaður Ár-
nessýslu minntist þess, að ekki væri talið 
með lagaboðunum í 18. gr. lagaboð um 
laun hreppstjóra, Jpg vil kannast við það, 
að það fer stundum svo, að hin smærri 
málin eiga örðugt uppdráttar, t. d. brjef- 
spjaldamálið, sem var all-lengi í nefnd, án 
þess þó nefndin fyndi ástæðu til að gjöra 
nokkrar breytingar; en vjer vorum ekki svo 
heppnir. Nefndinni kom saman um, að 
ekki væri tiitækilegt að útvega hreppstjórum 
laun úr landssjóði, en vildi bæta kjör þeirra 
með aukatekjum, og tókst því á hendur að 
laga aukatekjureglugjörðina. (Forseti benti 
þingmanninum á, að þetta mál lægi ekki 
fyrir). Jeg skal þá tala fáein orð út af 
því, sem valdið hefur ágreiningi. f>að er 
þá fyrst um þóknunina til ritarans; jeg álít 
hann verðskulda þóknun þessa, ekki fyrir 
framgðngu sína í Borgarfirði, heldur fyrir 
dugnað hans að öðru leyti, einkum fyrir

endinn. Yjer segjum: «spyrjum að leiks- 
lokum, en ekki að vopnaviðskiptum«. |>að 
getur verið, að hann hafi stundum farið yfir 
hóf fram, en þau urðu þó leikslok, að það 
sem yfirvöldin höfðu ekki getað leitt til 
lykta á mörgum árum, það gjörði hann á 
stuttum tíma, ekki einungis með sínum ó- 
þreytanda dugnaði, heldur með því að vekja, 
t. d. í Borgarfirði, betri öndverða krapta til 
lífs, og þann hugsunarhátt, sem leiddi til 
útrýmingar fjárkláðans. (Halldór Kr. Frið- 
riksson: Hættum nú herra, hjer mun
koma verra!). Framsögumaður má vera 
mjer þakklátur fyrir, að jeg er ekki með í 
neinu landssjóðshripsi, og vona jeg að fram- 
sögumaður gjöri sig ekki sekan í þeirri ó- 
samkvæmni, að vera sjálfur með hripsi til 
einstakra manna, því að hvað er hrips, ef 
það er ekki, að láta biskupinn og forstöðu- 
mann prestaskólaus fá þær viðbætur, sem 
þeir enga kröfu hafa til. Jeg er viss um, 
þó munur sje á mönnum, honum og mjer, 
að framsögumaður muni að minnsta kosti 
hvorki leggja til nje frá um þessar upp- 
hæðir, fyrst jeg hef lofað að leggja hvorki 
með nje mót 2000 krónunum til landshöfð- 
ingjans. Jeg kannast við, að mjer þótti 
sárt, að kippt skuli hafa verið af kvenna- 
skólunum '/s af styrknum, og jeg skal ekki 
taka til þess, þó varaforseti segði, að mjer 
hefði vöknað um augu eða jeg hafi viknað, 
fyrst hann viknar sakir biskups og forstöðu- 
mannsins; en mjer sýnist það vissulega 
undarlegt af deildinni, þar sem skynsamir 
menn eru saman komnir, ef hún fær- 
ir niður þessa litlu upphæð, ekki fullar 
3000 kr. til menntunar kvennþjóðarinnar á 
öllu landinu, þar sem hún veitir aðrar afar- 
háar upphæðir til launa handa embættis- 
mönnum og til skóla handa embættismanna- 
efnum. Hvað athugasemdina um amtmanna- 
embættin snertir, þá er það mikill fjársparn- 
aður, sem hún hefur í för með sjer, því að 
í tilsk. 31. maí 1855 neðarlega í 1. grein
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stendur, að þó einhver verði settur í em- 
bætti um hríð, þá hefur hann ekki rjett til 
eptirlauna fyrir það. Mei) athugasemdinni 
er ekki neitt skertur rjettur konungs til að 
veita embætti; og jeg hel' beztu vonir um, 
að stjórnin sjálf muni með tímanum aðhyll- 
ast það, að leggja þessi embætti niður, að 
minnsta kosti getur hún ekkert haft á móti 
því, að þau verði ekki veitt föstum mönn- 
um um stuttan tíma. Eirnig vona jeg, að 
menn finni til þess, einktm eptir að menn 
hafa heyrt orð framsögumanns um hrips til 
einstakra manna, að það á sízt við, að þetta 
lirips komi niður á biskupnum og forstöðu- 
manni prestaskólans.

Framwgvmadur: Jeg finn mjer skylt
út af fyrri ræðu 1. þingmanns Norðurmúla- 
sýslu, þar sem hann m irntist á jarðyrkju- 
mann Torfa Bjarnason, og áleit skylt að 
veita honum þóknun fyrir framkvæmdir 
hans. Út af þessu finn ;eg mjer skylt að 
gefa deildinni nokkrar upplýsingar. f>essi 
jarðyrkjumaður fjekk 1879 773 kr. úr lands- 
sjóði, 1880 hefur hann loforð fyrir 900 kr., 
því að þá átti hann aptur mjög bágt. Að 
endingu hefur hann fengið loforð um 1000 
kr. fyrir 1881 gegn um búnaðarfjelag vestur- 
amtsins og enn 1000 kr. fyrir sjálfan sig 
eptir loforði landshöfðingja til fjárlaganefnd- 
arinnar. f>etta álít jeg þörf að þinginu sje 
ljóst; því að þegar ræða er um að veita 
einhverjum fjárstyrk, þá er nauðsynlegt að 
þingið viti, hvað hann hefur áður fengið. 
(Forseti: f>etta liggur ekki til umræðu hjer).
Jeg veit það, en fyrst l.þingmaður Norður- 
múlasýslu benti til þess, áleit jeg skyldu 
mína að taka þetta fram.

Hjálnmr Pjetursson: Jeg vil minnast
lítið eitt á þjóðvinafjelagið, af því það er 
nýtt atriði í þessu máli. Jeg álít það slæmt, 
að reikninga vantar, en samt vil jeg styðja 
að því, að fjelaginu verði veittar 1000 kr. 
eitt skipti fyrir öll, svo það geti losast úr 
hinum leiðinlegu skuldum, sem á því hvíla,

og jeg álít það gott fyrir allt Iandið, að 
þessari skuld verði sem fyrst lokið. Yiðvíkj- 
andi því, sem 1. þingmaður Suðurmúlasýslu 
sagði um kvennaskólana, þá skal jeg ekki 
bera móti því, að kennslan ef til vill yrði 
fullkomnari og betri, ef skólarnir væru færri, 
en sá rekspölur er þegar á kominn, að skól- 
arnir eru að fjölga einkum í norður- og 
austuramtinu, þar sem einn er í Eyjafirði, 
annar í Skagafirði, og á þriðja er von í
Húnavatnssýslu, og af þessu sjest almenn- 
ingsálitið á þessu máli. Land vort er svo 
strjálbyggt, að oss er varnað að hafa strjála 
skóla og fáa, og niðurstaðan hlýtur að verða 
sú, að skólarnir fjölga eptir því sem áhugi 
vex og efni leyfa. Menn hafa talað um það, 
að Vestfirðingar væru seinir til að koma
upp skólum hjá sjer, en það getur verið af 
því, að þeir líti meira á fjárhag landsins en 
aðrir. Framsögumaður beindi nokkrum orð- 
um að mjer út af þóknuninni til landritar- 
ans. f>að getur vel verið, að honum sje 
kunnugra um athafnir þessa manns á Suð- 
urnesjum, en það skildist mjer á ræðu hans, 
að hann þekkti líka ýmislegt, er eigi væri 
hrósvert, og jeg ímynda mjer, ef framsögu- 
maður vildi lýsa því nákvæmlega, þá mundi 
margt það koma fram, er ekki væri til með- 
mælingar þessum lögreglustjóra; en hitt er 
víst, að frammistaða þessa manns í Borg- 
arfirði varð ekki til gagns, og þeir, sem trúa 
því, að hann hafi unnið þar gagn, þá hlýtur 
það að koma af ókunnugleika, og að þeir 
fara eptir rangfærðum sögum í blöðum eink- 
um í norðlenzka blaðinu Norðlingi, sem síðan 
neitaði að taka leiðrjettingar á rangfærslu 
sinni. Framsögumaður vjek því að þing-
manni Dalamanna, að eigi væri rjett
að fleygja út fje til einstakra manna, 
en hann vill þó sjálfur fieygja út fje 
til þessa einstaka manns, án þess að 
það verði rjettlætt. Jeg get ekkert verið 
móti því, að veita einstökum mönnum þókn- 
un, ef þeir eiga það skilið, og ef ástæður
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eru til þess, en jeg er hræddur um, ef vjer 
veitum þessa þóknun til landritarans, að vjer 
verðum spurðir um ástæðurnar til þess af 
kjósendum vorum, og að oss veiti erfitt að 
að svara þeirri spurningu. Yiðvíkjandi því, 
sem 1. þingmaður Norðurmúlasýslu sagði um 
2000 kr. til fulltrúa stjórnarinnar á alþingi að 
þær væru borðfje, þá vil jeg geta þess, að 
jeg get hvergi í stjórnarskránni sjeð, að svo 
sje; en sje það borðfje, þá hvetur það mig 
enn meir til þess .að gefa atkvæði með til- 
lögum nefndarinnar.

HaUdór Kr. Friðriksson: Ut af orðum
framsögumanns vil jeg geta þess, að jeg 
skal ekkert segja um, hvað jeg hefði gjört, 
ef jeg væri forseti þjóðvinafjelagsins, hvort 
jeg þá hefði mælt með eða móti 1000 kr. 
til þess, en nú er jeg ekki forseti þess, og 
mjer þykir það að, að vjer vitum ekki, hve 
mikil skuldin er nú, sú skuld, sem af þjóð- 
hátíðinni leiddi. f>að hefur staðið í blöðun- 
um, að töluvert hafi komið inn upp í þessa 
skuld, og því vil jeg fá að vita, hvort skuld- 
in er ekki farin að minnka, áður en jeg 
greiði atkvæði með 1000 kr. til þessa fje- 
lags. Jeg efast ekki um, að sá heiðurs-
maður, sem fyrir Qelaginu er, muni ekki 
nota fjeð öðruvísi, en til að borga skuldir 
fjelagsins; en jeg vil ekki veita fje til þess, 
sem ef til vill er ónauðsynlegt. Viðvíkjandi 
hinum margumrædda 9. lið skal jeg ekki 
segja margt, en jeg vona, að menn trúi 
þingmanni Mýramanna, um framkvæmdir 
lögreglustjórans í kláðamálinu í Borgarfirði. 
jþótt framsögumaður sje kunnugur fram- 
kvæmdunum á Suðurnesjum, þá verður líka 
að gæta þess, hvernig aðferðin var, því að 
vjer viljum þó ekki aðhyllast setning
Jesúíta, að tilgangurinn helgi meðalið. 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu benti á einn
stað, þar sem framkvæmdir lögreglustjórans 
hefðu verið góðar; en jeg get sagt honum 
það, að jeg veit ekki til, að neitt hafi kom- 
ið út af þeim framkvæmdum, nema nokk-

urra hundraða króna kostnaður fyrir lands- 
sjóð; það var eina gagnið, sem hann gjörði 
í því efni.

jþá var gengið til atkvæða, fyrst um 
breytingaruppástungurnar, og var:

1. 2 . breytingartillaga nefndarinnar (1493) 
samþykkt með 14 atkvæðum.

2. 1 . breytingartillaga nefndarinnar þar 
með samþykkt án atkvæðagreiðslu.

3. 1. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar 
og fl. (I 512) samþykkt með 14 at- 
kvæðum.

4. 3. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 15 atkvæðum.

5. 4. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 16 atkvæðum.

6. 5. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 13 atkvæðum gegn 3.

7. 1. breytingartillaga Páls Pálssonar (I 
492) tekin aptur.

8. 8. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 19 atkvæðum.

9. 9. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 19. atkvæðum.

10. 2. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar
o. fl. samþykkt með 12 atkvæðum gegn
9, að við höfðu nafnakalli sakir óglöggr- 
ar atkvæðagreiðslu, og sögðu 

Já:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>órður J>órðarson,
Jorlákur Guðmundsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Isleifur Gíslason,
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Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson 
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
þorsteinn Jónsson.

11. 2. breytingartillaga Páls Pálssonar sam- 
þykkt með 11 atkvæðum gegn 8.

12. 3. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar
o. fl. samþykkt með 12 atkvæðum gegn
9, að viðhöfðu nafnakalli sakir óglöggr- 
ar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
í>órður fórðarson, 
forlákur Guðmundsson.

Nei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen, 
pórarinn Böðvarsson, 
forsteinn Jónsson.

13. 11. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 17 atkvæðum.

14. 4. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar
og fleiri samþykkt með 11 atkvæðum
gegn 6.

15. 5. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar
'og fleiri samþykkt með 11 atkvæðum
gegn 3.

16. 6. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar 
og fleiri samþykkt með 11 atkvæðum 
gegn 10, að viðhöfðu nafnakalli sakir

- óglöggrar atkvæðagreiðslu, og aögðu: 
Já :

Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson.
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórður í>órðarsson, 
forsteinn Jónsson,

Nei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Friðrik Stefánson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
porlákur Guðmundsson.

17. 7. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar 
og fleiri samþykkt með 12 atkvæðum 
gegn 9, að viðhöfðu nafnakalli sakir ó- 
glöggrar atkvæðagreiðslu og sögðu

Já :
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórður fórðarson, 
porsteinn Jónsson.
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Nei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
forlákur Guðmundsson.

18. 12. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

19. 13. breytingartillaga nefndarinnar felld 
með 16 atkvæðum gegn 5, að viðhöfðu 
nafnakalli sakir óglöggraratkvæðgreiðslu, 
og sögðu:

Já:
Björn Jónsson,
Guðmundur Einarsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,

N ei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
J>órarinn Böðvarsson, 
fórður pórðarson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

20. 8. breytingartillaga Arnljóts Ólafsson- 
ar o. fl. samþykkt með 20 atkvæðum.

■21. 14. breytingartillaga nefndarinnar sjálf- 
fallin.

22. 16. breytingartillaga nefndarinnar sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

23. 36. breytingartillaga Páls Pálssonar 
felld með 11 atkvæðum gegn 10, að við 
höfðu nafnakalli sakir óglöggrar at- 
kvæðagreiðslu, og sögðu

J á :
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll Pálsson, prestur,
Tryggvi Gunnarsson,
J>órarinn Böðvarsson,
|>órður f>órðarson.

N ei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen, 
f>orlákur Guðmundsson, 
f>orsteinn Jónsson.

24. Frumvarpið allt með áorðnum breyt- 
ingum samþykkt í eiöu hljóði mefð 
venjulegum fyrirvara.

1. þingmaður Skaptfellinga hafði tekið 
aptur 1 ., 3. a. og 4. breytingartillögú sína; 
sömuleiðis þeir 1. þingmaður Norðurmúla- 
sýslu og 2. þingmaður Eyfirðinga breyt- 
ingartillögu sína við 12. gr. C. 10.

Var frumvarpið síðan sent aptur til 
efri d«ildarinnar.

E in  u m ræ ð a , í efri deild, á 81. 
fundi, 25. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var sawþykkt

49*
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við eina umræðu í neðri deild, sjá I 505 
- 5 1 2 .

Breytingartillögur I 520. 523.
Landshöfðingi kvaðst að vísu verða að 

álíta nokkrar breytingar þær, er komnar 
væru í ijárlögunura í neðri deildinni nijög 
svo óheppilegar, og ef tírainn leyfði, vildi 
hann reyna til að breyta þeim með aðstoð 
þessarar deildar, en þar sem nú eigi væri 
eptir nema þessi umræða, og þá, ef til þess 
kæmi, úrgreiðsla málsins í hinu sameinaða 
alþingi, áliti hann sjer skylt, að ráða þess- 
ari deild til að fallast á frumvarpið eins og 
það nú lægi fyrir.

Ef líkindi væru til, að ákvörðunura þeim 
yrði breytt í hinu sameinaða alþingi, er 5 
deildarmenn hefðu stungið uppá við 12. gr. 
A. a. B 1. a, vildi hann mæla með þeim, 
en eptir atkvæðagreiðslunni í neðri deildinni, 
mundi engin von um það, þar sem 12. gr. 
A a, og B 1 a., hefði verið samþykkt með 
12 atkvæðum móti 9; þess vegna yrði hann 
að mæla á móti þessum breytingaruppá- 
stungum, þó að hann að efninu til væri 
þeim samdóma. J>ví að vjer gætum að 
hans áliti á tt meira á hættu í öðrum grein- 
um Qárlaganna, ef þau væru borin undir 
hið sameinaða alþingi. Hann vildi bæta 
því við, að þó hann væri á þeirri skoðun, 
að biskupinn og forstöðumaður prestaskól- 
ans hefðu rjettarkröfu á launum þeira, er 
ræðir um í 12. gr., fyndi hann ekki ástæðu 
til að mæla með breytingu þeirri, er hjer 
lægi fyrir, því að hann gengi út frá þvi 
vísu, að þeir báðir myndu leggja spurs- 
málið undir úrgreiðslu dómstólanna og á 
þann hátt ná rjetti sínum. Hvað snerti 
uppástunguna við 12* gr. B I b. 2., að 
auka ölmusurnar við prestaskólann, þá hefði 
hann að vísu ekkert á móti henni, en þar 
sem þessi grein hefði verið samþykkt í 
neðri deildinni með 17 atkvæðum, sem væri 
meiri hluti allra þeirra atkvæða, er kynni að 
verða gefin f hinu sameinaða alþingi, væru

ekki nein líkindi til að þessi breyting gæti 
komizt á.

Hinar aðrar uppástungur hinna 5 þing- 
manna væru allar þýðingarminni, og þó að 
hann að öðru leyti gæti mælt með þeim, 
skyldi hann að svo stöddu sem bezt hann 
gæti, biðja deildina að samþykkja þær ekki, 
því engin þeirra væri þess eðlis, eða þess 
virði, að deildin þeirra vegna ætti að eiga 
á hættu aðrar þýðingarmeiri greinir fjár- 
laganna, og taldi hann það víst, að ef mál- 
ið kæmi fyrir hið sameinaða alþing, yrðu 
nokkrar þeirra að vera á hættu.

Ján Jómson kvaðst hafa greitt atkvæði 
við 2. umræðu málsins fyrir grein þeirri, er 
hinir 5 þingmenn nú hefðu gjört breytingar 
við, eða með öðrum orðum fyrir töluupp- 
hæðum þeim, er þeir nú vildu setja innapt- 
ur; en nú er fjárlögin væru komin hingað 
í þessa deild í síðasta sinni, áliti hann sjer 
skylt gagnvart þingi og þjóð að virða fjár- 
veitingarvald neðri deildarinnar svo, að ekki 
yrði vakin stæla út af því, og þess vegna 
vildi hann eigi gjöra það að kappsmáli, því 
að menn yrðu að hafa það hugfast, að ef 
landsstjórnin ætti að fara fram svo sem vera 
bæri, þá ætti neðri deildin að ráða rneiru í 
fjárlögunum, og hafa meira fjárveitingarvald 
en efri deildin; þannig væri það erlendis, t.
d. í Danmörku. að mikill ófriður hefði risið 
út af því, að efri málstofan þar hefði viljað 
ná aðalumráðum yfir fiárhag ríkisins. Að 
vekja slíkan ófrið milli deildanna væri því 
ófyrirgefanlegra, þar sem nú væri hið síðasta 
ár þessa kjörtíma, og vildi hann biðja þing- 
menn að hugsa sig vel um, áður en þeir 
kveyktu slíkan ófrið milli deildanna.

Magnús Stephemen kvaðst vilja vekja 
athygli að því, að breytingaratkvæði hinna 
5 þingmanna væru að nokkru leyti sjerstak- 
legs eðlis, þar sera þau miðuðu að því, að 
setja aptur inn þær töluupphæðir, sem neðri 
deildin fyrst hefði samþykkt við 3. umræðu 
málsins, og fjelli því um koll ástæða sú, er
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2. þingmaður Skagfirðinga hefði komið fram 
með gegn breytingaratkvæðum þessum við
2.gr. A. a. og 12. gr.b. 1. a., því að það væri 
aðgætandi, að neðri deildin hefði nú greitfc 
attkvæði gegn sjálfri sjer, er hún felldi upp- 
hæðir þessar, sem komu aptur til hennar ó- 
breyttar af þessari deild; og þætti sjer eigi 
við eiga, að neðri deildin byði efri deildinni 
slíkt. Að öðru leyti sæi hann engan háska 
í því vera, þótt mál þetta kæmi fyrir hið 
sameiginlega alþingi, og neðri deildar mönn- 
um gæfist enn kostur á að íhuga það. Hið 
sama ætti sjer stað um laun söngkennar- 
ans, að neðri deildin hefði áður við 3. um- 
ræðu samþykkt 600 kr. handa honum, en 
nú aptur fært launin niður í 500 kr., og þar 
eð breytingaratkvæði væri komið um þessar 
töluupphæðir, þá sýndist sjer ekkert á móti, 
að hin breytingaratkvæðin fylgdu með. Hvað 
1 . breytinguna snerti, þá hefði neðri deildin 
fyrst samþykkt orðið: «búnaði», síðan hefði 
hjer verið gjörð sú breyting, að í staðinn 
fyrir þetta orð hefði komið: «landbúnaði
og sjávarútvegi", en svo hefði neðri deildin 
kippt burtu «sjávarútvegi», en að eins látið 
standa «landbúnaði», og meðþví að fullu og 
öllu skotið loku fyrir það, að nokkru af fje 
þessu yrði varið til sjávarútvegs. Breyt- 
ingin við 18. gr. væri nauðsynleg, þar eð 
ekkert frumvarp hefði verið lagt fyrir þingið 
um eptirlaun handa prestaekkjum. Hann 
kvaðst því ekki geta gengið inn á að greiða 
atkvæði á móti neinni af breytingum þessum. 
Hvað breytingaruppástungu hinna 3 þing- 
manna snerti, þá væri það alveg nýtt, sem 
eigi hefði hjer áður komið, og miðaði hún 
beinlínis til þess að gjöra fjárþurð í lands» 
sjóði, og væri það mjög óheppilegt að byrja 
á því, að búa til þau fjárlög, sem eigi styddu 
að því, að hafa heldur afgang en þurð á 
landsins fje.

LancUhöfdingi sagði, að það væri mjög 
óheppilegt, að neðri deildin hefði breytt a t- 
kvæði sínu síðan hún hefði samþykkt málið

við 3. umræðu, viðvíkjandi 12. gr. A. a. og
12. gr. B. 1, a., en aptur á hinn bóginn 
gætu embættismenn þessir leitað rjettar 
síns, og látið dómstólana skera úr því, 
hvort þeim eigi bæri launaupphæð sú, er 
hjer ræddi um, og frá stjórnarinnar hálfu 
sæi hann ekkert á móti slíkri málssókn. 
Hinn 5. konungkjörni þingmaður hefði rjett 
að mæla, að neðri deildin hefði lækkað laun 
söngkennarans, en sjer sýndist það svo þýð- 
ingarlítið í sjálfu sjer, að menn ættu eigi 
að eiga neitt á hættu fyrir það smáræði. 
Hvað breytinguna við 18. gr. snerti, þá 
þyrfti eigi að leita atkvæða um hana, því 
að það hefði ávallt við gengizt, að forsetar 
hefðu leyfi til að redigera þessa grein, þeg- 
ar það sæist, hvað yrði að lögum, og hvað 
ekki. f>ess vegna hefði þessi grein einnig 
í neðri deildinni komizt án atkvæðagreiðslu 
með þeim fyrirvara, að forsetar hefðu leyfi 
til að redigera hana, og væri því óþarft að 
sainþykkja breyting þessa. Hvað uppá- 
stungu hinna 3 þingmanna snerti; þá hefði 
hann eigi sjeð henni útbýtt. Hann ætlaði, 
að sú væri meining uppástungumanna þess- 
ara, að 36000 kr. væru greiddar til gufuskips- 
ferðanna fyrir fjárhagstímabilið, en ekki 
fyrir hvert árið fyrir sig; hann kvaðst mót- 
mæla uppástungu þessari, enda væri það 
mál útkljáð, er slík breyting ætti við.

Jón Vietursson sagði, að ástæðan fyrir 
þessu breytingaratkvæði væri sú, að stuðla 
til þess, að greiða sem bezt fyrir gufuskips- 
ferðum í kringum landið, en að öðru leyti 
væri hann eigi fastur á því; því að koma 
því öðruvísi fyrir nú, en þegar búið væri, 
mundi eigi unnt í þetta skipti. Hann væri 
þó hissa á því, að menn væru hræddir um, 
að neðri deildin mundi setja niður þessar 
18000 kr. Hinn 5. konungkjörni þingmaður 
hefði sagt, að neðri deildin mundi eigi ganga 
að þessum 36000 kr., og það mundi leiða til 
þess, að hún setti niður hinar 18000 kr. 
(M. Stephensen: Misskilningur), en hann
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kvaðst eigi geta sjeð, að þetta þyrfti að 
óttast.

Eiríkur Kúld sagði, að sjer þættu undir- 
tektir hins hæstvirta landshöfðingja fremur 
undarlegar, að því er snerti þessar breyt- 
ingaruppástungur hinna fimm þingmanna; 
viðvíkjandi hinum 1. tölul. hefði hinn 5. 
konungkjörni þingmaður tekið fram það, sem 
helzt væri athugandi við þá ákvörðun, og 
skyldi hatin því eigi fara fleirum orðum um 
það, allir gætu og sjeð, hve nauðsynlegt væri 
að styrkja sjávarútveginn. Viðvíkjandi 12. 
gr. A. a. og B. I. a., gæti hann eigi for- 
svarað gagnvart þingi og þjóð að gcfa at- 
kvæði fyrir því, er hann áliti rangt. Lands- 
höfðingi hefði sagt, að hann gengi að því 
vísu, að yrði farið f mál, mundi það vinnast 
við dómstólana, og yrði hann þá að ætla að 
þetta væri víst, og afleiðingin yrði þá sú, 
að landssjóði væri með þessu stofnað í mál, 
er sjálfsagt kostaði meira fje, en hjer um 
ræddi. Hvað snerti laun söng- og fimleika- 
kennarans, þá hefði landshöfðinginn sagt, að 
þar munaði litlu, en hvernig færi, ef þessi 
eini maður, sem hjer væri völ á fyrir fim- 
leikakennara, segði af sjer, og menn þá þyrftu 
að fá mann fráDanmörku; það mundi varla 
verða mikill hagur. Viðvíkjandi B. I b. 2., 
þá hefði að vísu enginn mælt á móti því, 
að fjölgun ölmusa við prestaskólann væru 
nauðsynleg, en landshöfðingi hefði sagt, 
að lítið mundi vinnast við það, þó breyting- 
aruppástunga þessi kæmi til neðri deildar, 
þar sem 17 atkvæði hefðu verið móti henni, 
en hann fyrir sitt leyti vildi þó enn reyna, 
hvort þessi fjárveiting eigi gæti náðztísam  - 
einuðu þingi, því öll nauðsyn væri á að 
hlynna sem mest að því, að menn hændust 
að prestaskólanum, svo prestaköllin þó ein- 
hvern tfma yrðu fullskipuð.

Landshöfðingi sagði að viðvíkjandi því, 
sem þingmaður Barðstrendinga hefði sagt 
um styrk til sjávarútvegs, þá hefði hann 
fyrir sitt leyti helzt óskað, að «Redaktion»

efri deildarinnar hefði m átt haldast; en þar 
sem hann hefði sagt, að enginn styrkur væri 
veittur hinum öðrum helzta atvinnuvegi 
landsins, þá vildi hann benda honum til 
þess, að hann gæti af 15. gr. fjárlaganna 
veitt styrk til sjávarútvegs, og hann mundi 
finna meiri hvöt til að taka tillit til verk- 
legra fyrirtækja, er sjávarútveg snertu, en 
til annara. Hvað snerti breytinguna við laun 
biskups og forstöðumanns prestaskólans, þá 
hefði hann eigi sagt að spursmálið væri vafa- 
laust, heldur vafasamt, og væri það skoðun 
sín, að dómstólarnir ættu að skera úr því. 
Hvað snerti laun fimleikakennarans, þá hefðu 
mcnn verið að reikna út, hversu mikið hann 
hefði um tímann fyrir þessa kennslu, en 
slíkur útreikningur fyndist sjer ósanngjarn, 
og hefði þetta án efa valdið niðurfærslu 
neðri deildarinnar.

Jón Jónsson sagðist vilja þakka lands- 
höfðingjanum fyrir hinar góðu undirtektir 
hans. Hinn 5. konungkjörni þingmaður 
hefði sagt, að neðri deildin hefði hringlað 
fram og aptur, hvað atriði þetta snerti, en 
þetta væri ástæðulaust. Landshöfðingi hefði 
sagt, að veita mætti fje til sjávarútvegs af
15. gr. fjárlaganna, en slík fjárveiting gæti 
einnig fengizt frá búnaðarfjelagi þvf, og úr 
búnaðarsjóðum þeim, er nú hefðu fengið 
allmikinn styrk úr landssjóði, og gætu þess- 
ar stofnanir nú hvað sem öðru liði, lagt all- 
ar sínar eigin tekjur, til efiingar sjávarút- 
vegi. í sambandi hjer með vildi hann 
benda á, að allir sjávarbændur hjer á landi 
um leið hefðu landbúnað. Hvað söng- og 
fimleikakennslulaunin snerti, þá vildi hann 
benda á, að hann hefði reiknað út, hversu 
mikið þeir hefðu fyrir tímann og væri það 
3—4 kr. um tímann, og þetta væri ríflegt og 
meira en hinn elzti og virðulegasti tíma- 
kennari skólans, herra Páll Melsteð fengi, 
sem varla myndi vera 1 króna fyrir tímann, 
og kenndi hann þó vísindi, er fimleikur og 
söngur ekki gætu komizt í neinn jöfnuð við.



J»ingmaður Barðatrendinga hefði sagt, að 
dýrt mundi yerða, að þurfa að fá kennara 
frá Danmörku, en til þess þyrfti varla að 
koma, því hægt mundi verða að fá menn 
til þessa starfa h jerá landi, og það sjálfsagt 
fýrir minni borgun. Sama væri að segja 
um söngkennsluna, þar mundi vera hægt að 
fá t. d. Jónas Helgason fyrir minni borgun 
en 500 kr.

Magnús Stephensen tók undir með 
þingmanni Barðstrendinga, að sjer sýndist 
landshöfðinginn koma nokkuð undarlega 
fram í þessu máli hjer í deildinni. Sumar 
tölur, sem hjer væri um að ræða að setja 
inn aptur, væru hinar sömu, sem staðið 
hefðu í stjórnarfrumvarpinu, en neðri deild- 
in hefði sett niður, og landshöfðinginn for- 
svaraði nú það, sem neðri deildin hefði 
gjört móti stjórnarfrumvarpinu. |>að væri 
hjer sem optar, að er komið væri fram á 
síðasta. hluta þingtímans, þá væri mest und- 
ir því komið fyrir landshöfðingjanum, að 
þingið sæti ekki einn einasta dag fram yfir 
þær 8 vikur, sem búið væri að til taka, og 
jafnvel meira undir því komið, en að málin 
fengju góða afgreiðslu. Yiðvíkjandi 12. gr. 
A. a og B I a., þá vildi hann geta þess, að 
þó rjettur þessara embættismanna, sem hjer 
væri um að ræða, væri svo augljós, að mál 
um hann frá þeirra hálfu ynnist við dóm- 
stólana, þá yrði að hafa það hugfast, að við 
því mætti búast, að slíkt mál gengi til 
hæsta rjettar, og þá yrðu þeir að bíða í mörg 
ár eptir því lje, sem þeir ættu fullan rjett 
á, en þar á ofan yrðu þeir að leggja ærinn 
kostnað í sölurnar, því ólíklogt væri, að 
landssjóðurinn yrði dæmdur til að lúka 
þeim málskostnað, hversu góðan málstað 
sem þeir hefðu; en að líkindum fengist eigi 
gjafsókn eptir nú gildandi lögum. Hvað 
snerti söngkennarann og fimleikakennarann, 
þá mætti eigi reikna Iaun þeirra þannig, að 
telja, hvað þeir hefðu um tímann, því það 
mætti fara eins með adjunctana og alla em-

bættismenn, en hann hefði reiknað, að ad- 
junctarnir hefðu um tímann enn hærri borg- 
u n ; þessi ástæða væri því ónýt. Að því er 
kæmi til sjávarútvegs, þá væri undarlegt að 
hann þyrfti að fara að kenna 2. þingmanni 
Skagfirðinga, þar sem hann væri á skrifstofu 
landshöfðingja, því hann mætti þó vita, að 
Einari á Hraunum hefði verið veittur styrk- 
ur til að nema bátasmíði einmitt af þessu 
íje; svo hefði og annar maður úr Gull- 
bringusýslu fengið styrk og ioforð um hann 
framvegis. pingmanni Skagfirðinga hefðu 
farizt svo orð, að fá mætti annan söngkenn- 
ara og fimleikakennara fyrir minni laun, og 
jafnvel svo, eins og hann áliti rjettast, að 
embætti væru boðin upp á undirboðsþingi; 
en hann gæti fyrir sitt leyti eigi fellt sig 
við slík undirboðsþing, því óvíst væri, að sá 
væri beztur, sem minnst byði; hann vissi 
reyndar líka, að þingmaðurinn væri allt af 
fús á að taka að sjer hver störf, sem fyrir 
fjellu, jafnframt embætti sínu, en sjer þætti 
þó ekki líklegt, að hann treysti sjer til að 
kenna söng og því síður fimleika.

Benedikt Kristjánsson kvaðst hvorki ætla 
að tala með eða mót þeim breytingaratkvæð- 
um, sem hjer væri farið fram á, hann væri 
búin að gefa atkvæði með þeim áður; en menn 
skyldu gá vel að, hvort efri deildin mundi 
hafa við, ef þetta ræki lengra og kæmi í 
sameiginlegt þing; menn mættu telja þetta 
lítilmennsku af sjer, ef menn vildu svo, en 
hann kysi nú fyrir sitt leyti að greiða at- 
kvæði mót breytingunum; i hinu tilfellinu 
sæi hann sigurinn óvísan.

Landshöfðingi sagði, að þar sem hinn
5. konungkjörni þingmaður hefði sagt, að 
sjer þætti staða landshöfðingjans í þessu 
máli undarleg, þá vildi hann benda á, að 
hann skoðaði stöðu sína svo, að hann ætti 
að miðla málum milli deildanna og koma á 
samþykki, því það mundi eigi tilgangurinn 
að setja allt á »Spidseu« milli deildanna. 
Breytingaruppástunga hinna 5 þingmanna
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færi fram á sumt, sem liann væri persónu- 
lega meðmæltur. f a r  sem hinn 5. konung- 
kjörni þingmaður hefði getið þess, að lands- 
sjóður hefði styrkt Einar á Hraunum, þá 
væri það alveg rjett; hann mundi og fús á 
að styrkja sjávarútveg með því, sem veitt 
væri í 15. gr. En hann vildi taka það 
upp aptur, að hann beiddi deildarmenn að 
greiða atkvæði móti öllum breytingum við 
þessa umræðu.

Ásgeir Einarsson kvaðst eigi vita, hvort 
deildin yrði eins fljót til að fallast á orð 
landshöfðingjans í þessu efni, eins og þegar 
rætt var um 2000krónurnar í Qáraukalögum, 
en þá væri hún sjálfri sjer samkvæm, ef hún 
yrði talhlýðin einnig í þessu efni. |>ar sem 
þingmaður Barðstrendinga þóttist ekki geta 
forsvarað það fyrir þingi nje þjóð, að halda 
eigi fram skoðunum sínum um þetta efni, 
þá gæti það gjarnan verið, að hann gæti 
eigi haft hreina samvizku fyrir þingiuu, nema 
hann ljeti þessar breytingar sínar koma fyr- 
ir samciginlegt þing, en fyrir þjóðinni mundi 
hann fullt eins vel geta forsvarað, að sleppa 
breytingum sínum við 12. gr. A a, og B I.
a, eins og sumt annað, sem hann hefði gjört 
á þingi. Landshöfðinginn hefði tekið af sjer 
ómakið með að sýna samkvæmni þingmanns 
Barðstrendinga við sjálfan sig um þetta mál 
og laun sýslumannsins í Húnavatnssýslu; 
honum hefði þingmaðurinn verið fljótur að 
vísa til málsóknar, en nú væri hann allt í 
einu orðinn svo brjóstgóður við landssjóðinn, 
að hann gæti eigi vitað, að hann kostaði 
lögsókn. Menn felldu sig svo illa við, að 
tisjávarútvegin var sleppt í neðri deildinni; 
hann játaði það, að sinna ætti sjávarútvegi 
eins og Iandbúnaði, en bæði áliti hann, að 
sjávarútvegur vor væri á nokkru betra stigi, 
en landbúnaðurimi, og svo hefði landshöfð- 
inginn haft góð orð um að styrkja hann 
með því fje, er í 15. gr. fjárlaganna væri 
ætlað til verklegra fyrirtækja, og hann bæri 
í þessu efni fullkomið traust til landshöfð-

ingjans, því að hann hefði opt sýnt, að hann 
væri fús til að efla það, er til framfara horfði, 
meðal annars þá er hann styrkti mann til 
utanferðar, til þess að kynna sjer bátasmíði 
í Noregi. Hvað snerti breytingaratkvæðið 
við tillagið til gufuskipsferðanna, þá furðaði 
sig stórlega á, að nokkrum manni skyldi 
geta komið slíkt til hugar, þar sem það væri 
þriðjungi hærra, en áður hefði verið, og meira 
að segja, langtum hærra en nokkurn tíma 
hefði verið gjört ráð fyrir, og því vitlausara 
væri það, sem heyrzt hefði, að Slimon mundi 
taka að sjer strandferðirnar fyrir enn þá 
minna verð, en hann hefði stungið upp á.

Eiríkur Kúld kvaðst eigi skilja í ræðu 
þingmanns Húnvetninga, hún hefði, eða að 
minnsta kosti margt í henni, lítið komið 
efninu við, því að hjer væri hvorki verið að 
ræða um laun sýslumanns Húnvetninga nje 
um Torfa í Ólafsdal. Eigi gæti hann held- 
ur skilið þau orð þingmanns Skagflrðinga, 
að eigi bæri nauðsyn til að styrkja sjávar- 
útveg, af því að enginn bóndi legði stund á 
hann eingöngu; hann vissi þó af fjölda manna, 
sem stunduðu hann eingöngu ( Jón Jónsson: 
Tómthúsmenn); hann ímyndaði sjer, að þeir 
væru íslendingar engu síður og hefðu því 
líka rjett til, að þeirra atvinnuvegur væri 
efldur af landsfje. Hann sæi eigi heldur þá 
hættu, sem landshöfðinginn benti á, ef mál- 
ið kæmi fyrir sameiginlegt þing, og hann í- 
myndaði sjer, að það mundi eigi valda neinni 
óvild milli deildanna, þó að þær kæmu sjer 
eigi saman um eitthvert atriði; hann sæi 
eigi heldur neina ástæðu til þess, að lands- 
höfðinginn vildi láta efri deildina nú lúta 
í lægra haldi, vegna þess að hún vildi setja 
inn aptur einmitt þær upphæðir, er lands- 
höfðinginn fylgdi sjálfur fram.

Landshöfðingi sagði, að þar sem þing- 
maður Barðstrendinga hefði aptur tekið það 
fram, að hann skildi eigi, hvers vegna sjer 
væri umhugað um, að þessum ágreiningsat- 
riðum væri eigi haldið fram, þá vildi hann
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segja honum, að hann tæki á sig alla ábyrgð 
gagnvart stjdrninni, en gagnvart þinginu 
þætti Bjer það vera sitt hlutverk, að reyna 
að miðla málum milli deildanna (Magnús 
Stephensen: það er hægast í sameiginlegu 
þingi); það væri gagnstætt sinni sannfær- 
ingu, annars mundi hann eigi hafa mælt móti 
því, að málið kæmi fyiir sameiginlegt þing.

Ásgeir Einarsson kvaðst vilja minna 
þingmann Barðstrendinga á, að þd að marg- 
ir lifðu á sjávarótvegi, þá gæti hann þ<5 
sýnt honum af landshagsskýrslunum, að 
miklu fleiri lifðu á landbúnaði, en ef hann 
væri eigi fróðari í þessu efni, en í landa- 
fræðinni fyrir skömmu, þá væri eigi fleirum 
orðum að því eyðandi. J>ar sem menn væru 
eigi vonlausir um sigur í hinu sameinaða 
þingi, þá væri nú auðsjeð, hver hann yrði, 
ef atkvæðin í þessari deild yrðu jöfn.

Forseti kvaðst vilja gjöra þá athugasemd 
viðvíkjandi 12. gr. A. a., af því að hún snerti 
sig persónulega, að þó að hann ímyndaði 
sjer, að hann hefði rjettarkröfu til fjár þess, 
er þar um ræddi, þá væri þó hvorttveggja, 
að hann mundi komast af án þess, ef hann 
lifði svo lengi, og svo væri hann svo þakk- 
látur neðri deildinni fyrir viðbótina við 
fjárveitingu til hinna fátæku brauða, sem þau 
gætu eigi án verið, að hann fyrir sitt leyti 
væri fús á að gefa þetta fje eptir í þakk- 
lætisskyni við hana, en af því að hjer væri 
eigi að tala um sig einan, gæti hann það 
eigi.

Síðan var gengið til atkvæða og fjell 
þannig atkvæðagreiðslan:

1. Breytingaruppástunga frá 5 þingmönn- 
um (I 520), Árna Thorsteinson, Bergi 
Thorberg, Eiriki Kúld, Magnúsi Stephensen, 
og Sighvati Árnasyni, við 9. gr. C 4. felld 
með 6 atkvæðum gegn 5.

1. Breytingaruppástunga við 9. gr. C 6. 
(I 523), frá Jóni Pjeturssyni, Sighvati Árna- 
syni, og Jóni Hjaltalín, tekin aptur.

3. Breytingaruppástunga frá 5 þing-

mönnum við 12. gr. A. a. felld með 7 at- 
kvæðum gegn 4, að viðhöfðu nafnakalli, og 
sögðu

J á :
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Jón Hjaltalín.

Nei:
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

4. Við 12. gr. B. I. samþykkt með 6 a t- 
kvæðum gegn 4.

5. Við 12. gr. I. b. 2. samþykkt með 6 
atkvæðum gegn 5, að við höfðu nafnakalli 
og sögðu

Já :
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Sighvatur Árnason.

Nei:
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Stefán Eiríksson.

6. Við 12. gr. B. HI. b. samþykkt með 6 
atkvæðum gegn 4.

7. Við 12. gr. B. III. b. samþykkt með 7 
atkvæðum gegn 3.

8. Við 12. gr. C. LO. samþykkt með 6 
atkvæðum gegn 3.

9. 18. gr. samþykkt án atkvæða.
Frumvarpið samþykkt með öllum atkvæð-

um, og var það þar eptir sent til samein- 
aðs þings.
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E in  u m ræ ð a  í sameinuðu þingi, á 2. 
fundi, 26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við eina umræðu í efri deild, sjá I. 529—536.

Breytingartillögur .• I. 536. 537. 538.
Forseti bar undir atkvæði þingmanna, 

hvort ræða mætti frumvarp til fjárlaga 
fyrir árin 1880 og 1881 á þessum fundi, 
þó að hinn ákveðni 2 daga frestur eptir 
þingsköpunum eigi væri liðinn, og kvaðst 
hann hafa fengið samþykki landshöfðingja til 
þess. J>ingmenn samþykktu það í einu
hljóði.

Arnljótur ÓJafsson: Að vísu liggja hjer
eigi mörg breytingaratkvæði fyrir, sem orðið 
hafa ágreiningsefni beggja deilda; að eins 
4 atriði, sem 4 þingmenn hafa leyft sjer að 
taka aptur upp, og 2 breytingaratkvæði, 
sitt úr hvorri deild, og eru þau bæði breyt- 
ingar frá því, sem neðri deildin samþykkti. 
Jeg skal þá leyfa mjer að mæla fram með 
þeim tillögum, er m itt nafn stendur undir; 
fyrst tillögunni um laun til kennaranna í 
sönglist og fimleikum við skólann. J>að sem 
oss gengur til að setja 500 í stað 600 og 
500 í stað 700 króna, er einkum það, 
að námskostnaður kennara þessara er mikl- 
um mun minni en námskostnaður annara 
embættismanna. í  annan stað, ef nú Jaun 
þessara manna eru borin saman við meðal- 
Iaun annara embættismanna, þá eru þau 
auðsjáanlega of há, þegar til starfstíma 
þessara manna er litið. Fimleikakennarinn 
kennir 6 tíma og söngkennarinn 4 tíma á 
viku, eða að öllu samlögðu í 9 mánuði, að 
frá dregnum helgum , íimleikarinn 210 
stundir, söngkennarinn aptur að eins 140 
stundir. Deilum við nú upphæðunum 500 
með 210 og 140, kemur út 3 kr. 60 a., sem 
söngvarinn fær um tímann, en hinn 2 kr. 
40 a. Nú spyr jeg — ekki hina hálaun- 
uðu embættismenn á þinginu, heldur bænd- 
ur — hvort embættismenn vorir fái meira 
en 2 krónur fyrir hverja embættisvinnustund,)

og ef það er ekki, þá má eigi ætlast til, að 
vjer setjum þessi laun hærri en hinnaallra- 
hæstu embættismanna. Nefndin í skólamál- 
inu hefur töluvert fundið að ofeyðslu í út- 
gjaldareikningum skólans, og væri því ráð 
að gæta hófs í þessari grein. Yæri nær, að 
skólinn ætti afgangs svo marga aura, að 
hann gæti gefið út sæmilegt boðsrit fyrir 
sig. Jeg vona því, að hið háttvirta þing 
felli eigi þessa tillögu vora; hún er hvorki 
sprottin af nápínuskap nje óvild, heldur af 
því sem öllum ætti að vera auðsætt, að laun 
þessi eru sett allt of hátt í samanburði við 
meðallaun annara. -Sýslunefndarmenn og 
amtsræðismenn t. a. m. fá einar 2 krón- 
ur — ekki dagstund hverja, heldur um dag- 
inn — fyrir sín embættisstörf. f>á kemur 
breytingartillagan um prestaskóla-ölmusurn- 
ar. Jeg skal játa, að jeg get ekki mælt 
eins fast fram með henni sem þessari, þó 
jeg hafi ritað nafn m itt undir hana. Jeg 
vil ekki bera saman ölmusur og húsaleigu 
prestaefna og læknaefna, því þó að þær bæt- 
ur komi á kjör presta, sem hin nýju lög 
gjöra ráð fyrir, þá komast tekjur þeirra al- 
drei til jafns við læknanna. Læknar fá eigi 
einungis 1500 eða 1900 kr. í laun, sem fáir 
prestar fá, heldur fá þeir og fulla borgun 
þar á ofan fyrir hvert verk, er þeir 
vinna. Jeg hef í tillögu minni enga 
fjár- eða tekjureikninga fyrir augum 
mjer, heldur þá ósjerplægni, sem þess- 
ari stjett ber að hafa sem aðal og einkenni. 
Hvort aðrir embættismenn vilja læra hana 
af þeim, eða ekki, það er þeirra sök; en 
hvað um það, prestar eiga að gefa öllum
gott eptirdæmi, eigi að eins í stólnum,
heldur eins utan stóls. J»á kemur breyting- 
aratkvæðið um launauka forstöðumanns
prestaskólans. Upphæðin á launum biskups 
er samkvæm atkvæðagreiðslu neðri deildar- 
innar, en launaukinn við forstöðumanninn 
er afleiðing atkvæðagreiðslu efri deildar. 
Jeg sje 3 heiðraða þingmenn undir tillögu, 
að færa laun biskups upp árið 1881 um 300 
kr. Jeg virði nú þessa heiðursmenn
mjög mikils, en ekki finnst mjer minnst vert
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um þann virðulega embættisbróður minn, 
sem situr í miðið, m itt á milli 2 lögfróðra 
lærifeðra. Við skulum nú sjá, hvað lögin 
segja um launauka þennan. Launaukar 
þessir eru nú fyrst byggðir á 3. klausu í
7. gr. launalaganna 15. oktbr. 1875, er svo 
hljóðar: «J>eir embættismenn, sem ept-
ir eldri ákvörðunum, bafa aðgang til að fá 
hærri embættislaun, en ákveðin eru í lögum 
þessum, skulu einskis í missa við þau». 
Hverjar eru nú þær eldri ákvarðanir, sem 
hjer eiga við? pær voru hvorki lög, tilskip- 
anir, konungsbrjef nje nokkrar aðrar gildar 
ákvarðanir, er getur um í 25. gr. stjórnar- 
skrárinnar, heldur eru þær einungis frumvarp 
til laga, sem rætt var á ríkisdegi Dana vet- 
urinn 1862 og 63, og sem sami ríkisdagur 
f e l l d i .  En eptir þessu fellda frumvarpi 
hefur stjórn vor farið og fer enn, þótt það 
sje Iöngu dautt og marklaust, auk þess er 
hún var búin að punta upp laun þessara 
heiðursmanna og annara fleiri með hund- 
raðsaukum eptir 9. gr. í dönskum launalög- 
um 26. marz 1870. J>essir launaukar voru 
svo teknir upp í frumvarp til fjárlaga 1875. 
Með öllu íreiknuðu voru nú þessir heiðurs- 
menn, sem hjer eiga hlut að máli, þó ekki 
búnir í árslok 1875 að ná þeirri launaupp- 
hæð, sem hin almennu launalög 15. oktbr. 
1875 ákveða þeim frá 1. janúar 1876. Les- 
um bara skrána, er fylgir ráðgjafabrjefinu 
28. febrúar 1876. Embættisaldur biskups 
er nú .talinn frá 1. apríl 1866, en 31. desbr. 
1875 var hann að eins búinn að ná upp í 
6832 kr. Hann átti nú eptir frumvarpinu 
sæla að fá 400 kr. viðauka 5. hvert ár, þar 
til launin væru auk 400 kr. í húsaleigu orð- 
in 6400 kr. Nú fjekk biskup þá fyrstu 400 
kr. viðbótina 1. apríl 1871, síðan aðra 1. 
apríl 1876 og nú hina síðustu 400 kr. við- 
bót 1. apríl 1881. Við launalögin kipptist 
hann upp í 7000 kr. úr 6832 kr., en 400 
kr. viðbótin lagðist við þessa tölu (6832), 
sama er að segja um forstöðumann presta- 
skólans. Embættisaldur hans er talinn frá
1 . júlí 1866, og fær því viðaukana frá 1. 
júlí að teljaöll hin sömu ár, sem biskupinn.

Forstöðumaðurinn var búinn að fá 4332 kr. 
í laun 31. desbr. 1875, en eptir launalög- 
unum fjekk hann 4600 kr. frá 1. degi janú- 
armán. 1876. Báðir þessir heiðruðu embættis- 
menn hafa því haft dálítinn ábata. Vjer 
sjáum nú, að þessir launaukar eru alveg 
komnir undir fjárveitingarvaldi þingsins, en 
eru á engum lögum byggðir. |>að er því 
eigi lögum samkvæmt, að veita þieim enn 
þennan þriðja 400 kr. viðauka, þótt um lít- 
ið Qe sje að ræða fyrir þetta fjárlagatímabil. 
p e tta  er mjer sjálfum auðsjáanlega ekkert 
kappsmál; jeg ann báðum þessum herrum 
vel þessa viðauka. En jeg verð að segja, 
að mjer finnst hreinn óþarfi, að veita þeim 
viðbót þessa sem ofanálag á hin afarháu 
laun þeirra. Jeg get eigi annað en álitið, 
að laun ýmsissa embættismanna vorra ept- 
ir lögunum sjeu talsvert of há. Embættis- 
laun þessa lands eru hærri en laun margra * 
landa Norðurálfunnar. Forseti bandaráðsins 
í Sveiz hefur einar 7000 kr. í laun; í Bel- 
gíu, hinu auðuga og ötula ríki, eru og 
miklu lægri laun en hjer. Vjer erum 
fátæk og lítil þjóð, sem verðum að launa að 
tiltölu miklu meiri sæg af embættismönnum 
en nokkurt land annað. Vjer megum eigi 
gleyma því, að vjer þurfum á landstekjum 
vorum að halda til alls annars, vjer sem 
nýbúnir erum aðtaka við fjárhag oglandshag 
vorum. Vjer vitum glöggt, að hjá oss er frá 
gömlum tímum allt í ólestri, allt í rúst, 
allt í flagi, og hvar sém vaknar nokkur fram- 
faralöngun á landi voru, þá vantar til 
framkvæmdanna, og vjer neitum um hvern 
fjárstyrkinn á fætur öðrum. 1 annan stað 
hafa embættismenn vorir miklu minna að 
gjöra, en í öðrum löndum á sjer stað; hjer 
eru færri hundruð manna, en þúsund í rík- 
um löndum, og málefnin að því skapi færri 
og einfaldari. Jeg skal enn leyfa mjer að 
bæta við: mjer þykir það bera undarlega 
saman, að sýna þá sparsemi, að af nema 
þær 2000 krónur, sem kallað hefur verið 
borðfje eða því um líkt handa landshöfðingja 
sem fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, en ausa 
aptur slíkum gullstraumi yfir þessa menn.,
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Nú þdtt þessir báðir tveir sjeu beiðursmenn, 
þá er landshöfðinginn það líka, og vfst engu 
síður. Og hjer við bætist,' að annar þess- 
ara manna hefur sjálfur sagt, eða rjettara, 
að hinn háttvirti forseti efri deildar hefnr 
sagt, að hann vildi ekki þennan auka. Jeg 
veit, að miðmaður hinna þriggja höfunda 
breytingarinnar (G r í m u r  T h o m s e n :  Hver
er hann?) hinn háttvirti háæruverðugi þing- 
maður Barðstrendinga, hefur sjálfur heyrt þau 
orð af munni forseta efri deildarinnar, að 
hann vildi ekki aukann, heldur dskaði, að 
hann gengi til fátækra presta í kirkjunni. 
Mun þingmaðurinn vilja bera orð forseta efri 
deildar til baka? Eða kemur þingmannin- 
um til hugar að bera brigður á, að forscti 
bafi talað orð þessi í hreinskilni og fölskva- 
lausri alvöru? fingmaðurinn hefur nú, vona 
jeg, sjeð á hverjum lögum og eldri ákvörð- 
unum «aðgangnr» þessara embættismanna 
til launaukanna er byggður, og hvað þeim 
er að treysta. En jeg skal nú sleppa því, 
og ekki tala frekar um traust hans á for- 
seta efri deildarinnar, nje hverja þýð- 
ing hann leggur í orð mín. En á eitt 
vil jeg minna þingmann Barðstrendinga, 
og það er á þá stund, er hann sat 
fyrst í þessum sal á þingi 1875 og var 
kosinn til þess virðulega sætis í efri deild 
þingsins, sem hann nú befur; þingmaðurinn 
veit og man vel, að það var gjört af því 
trausti til hans, að hans alkunna frjálslyndi 
frá fyrri tímum skyldi þar reynast ramm- 
gjör varnargarður alþýðunnar; já, að hann 
mundi, ef til þess skyldi koma, standa sem 
öruggur andvígismaður embættismannaflokks- 
ins í broddi fylkingar. Jeg vil eigi leggja 
þungan dóm á þingmennsku hans; en það 
dylst mjer eigi, að annað hvort er þing- 
maðurinn nú ósamkvæmur sjálfum sjer og 
allri þingmennsku sinni, er hann skrifar 
undir þetta breytingaratkvæði, ellegar hann 
er samkvæmur sjálfum sjer, og þá hefur 
hann ekki alls kostar uppfyllt það traust, 
sem þingið forðum bar til hans. En um 
þetta ber mjer að vísu ekki að dæma. En 
það eitt vil jeg segja, að þótt hann kunni

að hafa gleymt sjer við og við, sem er 
mannlegt, þá hefur hann víst ætíð — það 
veit jeg — sá mikli guðsmaður, haft í fersku 
minni ýmisleg orð og talshætti, svo sem 
þessi: «elskið ekki heiminn» o. s. frv., <>lát- 
ið yður afhendan þennan mammon ranglæt- 
isins», því oágirndin er rót alls ills»>; hann 
mun eflaust heyrt hafa sjálfan biskupinn 
enda tóna þessi minnisverðu orð: «einn
biskup á að vera óstraffanlegur og einskis 
skemmilegs ávinnings gírugur». En þá ætti 
þingmaðurinn líka vissulega að forðast að 
troða upp á biskup sinn of miklum launum 
og launabótum um lög fram. Um vorn há- 
æruverðuga biskup vita allir, að hann vant- 
ar ekki sjálfs-afneitun; hann hefur sýnt 
hana sjer til mikils sóma og oss til fyrir- 
myndar; hann hefur «krossfest», já marg- 
krossfest sitt hold Jeg skal reyndar vor- 
kenna þingmanni Barðstrendinga, þótt hann 
vilji líka «taka sinn kross upp á sig og 
fylgja honum eptir», fylgja svo glæsilegri 
fyrirmynd, því þá má segja og syngja: 
«krossberenda er sama vonin*.

H a l l d ó r  K r .  F ridr iksson:  1. þingmaður
Norðurmúlasýslu hefur fært svo mörg rök 
fyrir breytingartillögum sínum, að það er 
óþarfi á þeim fleiri; en samt sem áður voru 
röksemdir hans þannig lagaðar, að jeg tel 
þær lítilsvirði, og vonast til að þingið fallist 
eigi á breytingartillögur hans og þeirra, sem 
honum fylgja. Sumt af því, sem hann sagði, 
kemur málinu alls ekki við, og jeg áljt, að 
forseti hefði haft fyllsta rjett til að taka 
fram í fyrir honum. Hann hyrjaði á 3. og 
4. tölul. í breytingartillögum sínum, sagði 
hann að þessir tveir menn fengju svo ríku- 
leg laun og svo mikið fjefyrirhvern tíma, að 
jafnvel hinirhálaunuðu embættismenn kæmust 
eigi í samjöfnuð við þá. Jeg skal eigi þrátta 
um tímareikning hans, en svo mikil eru þó 
eigi laun þeirra, að landið verði ríkt eða fá- 
tækt sökum þeirra. Hann talaði um, að 
það væri eigi af nápínuskap fyrir sjer, að 
hann vildi lækka laun þessara m anna; jeg 
skal heldur eigi dæma um örlæti hans, en 
þessar tillögur hans miða til þess, að gjöra
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orð umboðsstjórnarinnar ómæt; þessir menn 
eru báðir skipaðir af henni með þessum 
launum, sem þingið hafði veitt, og annar 
þeirra hefur yfirgefið fasta stöðu. Umboðs- 
stjórnin hefur í fullu lagaleyfi samið við þá 
nm þessi laun, og það er engin ástæða fyrir 
þingið að ætlast til, að hún taki aptur þau 
laun, sem hún hefur einu sinni veitt. f>að 
getur verið, að þessi laun þyki rífieg, en það 
er eigi rjett að reikna þau eptir tíma- 
tali; þessir menn verða að búselja sig hjor 
í Reykjavík, og þessi laun nægja alls ekki 
til þess, að þeir geti lifað eingöngu af þeim. 
|>eir verða að leita sjer annarar atvinnu til 
þcss að geta komizt hjer af. Auk þess 
verður að hafa tillit til þess, hvort völ er á 
mönnum, sem hæfir sjeu til að gegna þess- 
um störfum, og fallist þingið á þessar til- 
lögur, þá getur farið svo, að kennslan í þess- 
um greinum hætti um stund. J>að getur 
verið, að 1. þingmanni Norðurmúlasýslu þyki 
ekki svo mikið varið í hana, að vert sje að 
verja einum eyri til hennar, en jeg álít því 
fje vel varið, sem varið er til hennar. J>að 
er ekki nóg að mennta sálina, það þarf líka 
að hugsa um líkamann ; hin andlega mennt- 
un getur því að eins komið að notum, að 
líkaminn sje heill og heilbrigður, en til þess 
að ungir menn sjeu hraustir, þurfa þeir að 
styrkja líkamann, og hafa til þess góCa 
hreyfingu og nokkra áreynslu við og við. Jeg 
þykist vita, að þingið muni því ekki taka 
þessar breytingatillögur, því síður sem þær 
eru öldungis óformlegar; það á alls ekki við, 
að taka þannig af þessum mönnum. fossi 
uppástunga átti að koma sem áskorun til 
umboðsstjórnarinnar, að segja þessum mönn- 
um upp, og reyna að fá aðra með minni 
launum, en að taka nú af þeim og eiga svo 
á hættu, hvort nokkrir fást til að kenna, er 
alls eigi rjett, og jeg vonast til þess, þótt 
þingið vildi gjarnan lækka þessi laun, að 
það láti það bíða, þangað til að kemur lögu- 
legri uppástunga.

I>á er eitt atriði enn, sem 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu og hans menn álíta ekki 
rjett, sem sje launaviðbót biskupsins og for-

i stöðumanns prestaskólans. J>að er eigi tími 
til að fara út í alla röksemdaleiðslu þing- 
mannsins, en jeg verð að minna menn á 
það, að þessir menn hafa fengið embættin 
með þeitri vissu von, að launin yrðu smátt 
og smátt hækkuð. fegar þeim er veitt 
embætti með þessari von, þá sje jeg eigi, að 
þeir hafi eigi fyllstu sanngirniskröfu til þess- 
arar uppbótar. Jeg get heldur ekki betur 
sjeð, en að það sje mjög mikil ósanngirni 
af þinginu, að fara nú að breyta þessu, sem 
það nefndi hvorki 1875 eða 1877. Með því 
að ganga þá þegjandi fram hjá þessu, hefur 
það viðurkennt, að stjórnin hefði rjett fyrir 
sjer að veita þessa uppbót. J>essir menn 
fá uppbót 1876. fingið talar ekkert um 
það 1877, en nú 1879, þá kemur þingiðmeð 
þessa kröfu, ekki að taka af þeim þá upp- 
bót, sem þeir hafa fengið, heldur hið síðasta 
tillag. |>að sjá allir, hver samkvæmni er í 
þessu. Auk þess munu allir játa, að þessir 
menn, sem hjer eiga hlut að máli, sjeu þeir 
heiðursmenn, að ekki sje rjett að særa til- 
finningar þeirra, og þetta getur eigi áli.tizt 
annað en » M is ti l l id s v o tu m »  til þeirra 
( A r n l j ó t u r  Ó la fs so n :  Nei). Jeg vona því, að 
þingið hafni þessari tillögu 1. þingmanns 
Norðuimúlasýslu en aðhyllist breytingar- 
tillögu hinna þriggja þingmanna úr efri 
deildinni, þrátt fyrir hina mælsku ræðu 1. 
þingmanns Norðurmúlasýslu.

E i r í k u r  Kúld kvaðst vona, að 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu tæki sjer það ekki 
illa upp, þó hann eigi svaraði öllu því, cr 
bann hefði sagt, því hann ætlaði að láta 
sjer nægja að svara sumu. fungmaðurinn 
hefði byrjað á því, að taka söngkennarann 
og fimleikakennarann og reikna laun þeirra, 
og síðan komizt að þeirri niðurstöðu, að þeir 
væru nógu hátt launaðir, en þessi aðferð 
þingmannsins ætti hjer alls eigi við, því 
þessir menn væru launaðir fyrir nokkurn 
tíma, þar sem aðrir embættismenn væru 
launaðir fyrir allt árið, til þess að vera við- 
búnir að gjöra öll þau embættisverk, er fyrir 
kunna að falla. Hann vildi skírskota til 
orða þingmanns Reykvíkinga, hve varasamt
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það væri, að fæia laun þeirra niður, því af 
því gæti beinlínis leitt það, að kennslan í 
þessura greinura hætfi um tíma. Báðar 
þessar greinir væru mjög nauðsynlegar, en 
illt einkum, að leikfimi falli niður, þar sem 
hin gamla íslenzka list, glímulistin, væri 
þngar útdauð hjer við skólann. Að því er 
snortir prestaskólann, þá liefði þingmaður- 
inn að vísu játað, að nauðsyn bæri til að 
styðja hann, en vildi láta prestana ganga á 
undan í ósjerplægni, það væri og sinn vilji, 
en með því, er þingmaðurinn færi fram á, 
útilokaði hann fátæka menn frá því, að geta 
orðið prestar. |>á vildi hann snúa sjer að 
orðum hans um laun biskups og forstöðu- 
manns prestaskólans; honum hefði þótt þau 
of há, og í því tillili bent á fátækt lands- 
ins og naiðað við ríkari lötid t. d. Svissara- 
land, að þar væru lægri laun, til dæmis að 
forseti þar hefði að oins 7000 kr.; en þá 
vildi hann biðja þingmanninn að athnga, 
hvort rninni væru útgjöld þar á hverjum 
einstökum manni en hjer. í Svissaralandi 
væru útgjöldin 28,225000 kr., íbúar
2.GG9000, og kæmi þá á hvern 10 krónur. 
Á íslandi væru útgjöldin 367000 kr., og í- 
búar 70,000, og kæmi því á hvern 5 krón- 
ur. 1 Belgíu væru útgjöldin 173,594000 
krónur, íbúar 5,253000, á hvern kæmu því 
33 krónur. pað mætti að vísu gjöra ráð 
fyrir efnamun, en þingmaðuriun gæti eigi 
sannað, að efni sjeu þar þeirn mun meiri, 
er svari mismuninum, sem kemur á hvern 
mann. £á hefði hann álitið, að hann hefði 
brugðizt trausti þingsins, þá er hann hefði 
verið valinn í efri deildina, en hann vildi 
vona, að engum hefði dottið í hug að velja 
hann af því, að hann mundi verða móti em- 
bættismönnum, því hann vildi hvorki vera 
móti embættismönnum nje bændum, hann 
vildi unna hverjum þess rjettar, er honum 
bæri, og því hefði hann ætíð fylgt. ping- 
maður Reykvíkinga hefði nægilega sannað, 
að ef menn aðhylltust uppástungu þing- 
mannsins, þá væru menn komnir í gangstæða 
stefnu við það, er var 1877. f>á hefði þing- 
maðurinn gefið oss andlegrar stjettar mönn-

um hjer þá góðu reglu, að yfirgefa heiminn 
og það sem honum fylgdi, og væri líklegt, að 
sjálfur þingmaðunnn bæði hefði fylgt og 
fylgdi þeirri sömu reglu, að afneita heim- 
inum, fýsn holdsins o. s. frv., og fyrir sitt 
leyti vildi hann fylgja þeirri reglu, að af- 
neita slíku; þingmaðurinn mundi játa, að 
hann með sínar pólitisku skoðanir væri enn 
í heiminum, og vildi hann þá um loið og 
hann að ráðum þingmannsins afueitaði heim- 
inum, fýsn holdsins o. s. frv. fyrir tilmæli 
hans, lofa hans pólitisku skoðunum að fylgj- 
ast með því, sem hann afneitaði — þær 
hefðu einkum komið fyrir manna sjónir í 
Norðlingi, er nú mundi snúinn til síðustu 
hvíldar, og sem þingmaðurinn því mundi 
sýna það veglyndi, að kasta rekunum á kaup- 
laust, um leið og hann fer heimleiðis.

V a r a f o r s e t í : J>að hefur mikið verið rætt 
um þessar tvær breytingartillögur, er snerta 
Iaunaauka þessara tveggja embættismanna. 
Hið háttvirta þing hcfur heyrt röksemdir 1. 
þingmanns Norðurmúlasýslu og mótbárur 
þingmanns Reykvíkinga. f>essar tvær upp- 
hæðir voru fyrst samþykktar í neðri deild- 
inni, eins og þær komu frá fjárlaganefndinni, 
en hvorki fjárlaganefndinni nje síðan neðri 
deildinni blandaðist bugur um það, að 
þessar upphæðir væru ekki á lögum byggð- 
ar, og það var ekki þess vegna, að greitt 
var atkvæði með þeim hjer í deildinni, að 
menn væru í vafa um, hvort þær væru lög- 
legar eða ekki, heldur af því að þessir menn 
áttu í hlut, og það var fastlega tekið fram, 
að þetta væri hið síðasta tillag til þessara 
manna; en jeg fyrir m itt leyti er öldungis 
sannfærður um, að 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu hefur öldungis rjett að mæla, það 
er kemur til þess, hve lögleg þessi launa- 
uppbót er. f>á kemur enn þá breytingar- 
tillaga frá tveimur háttvirtum herrum í þá 
átt, að nema burtu þessa þóknun handa 
ritaranum. Jeg hef lengi rannsakað, hvort 
það hafi nokkurntíma verið siður hjer á 
landi, að manni, sem af umboðsstjórninni 
hefur verið skipaður starfi fyrir utan em- 
baetti hans, hafi verið neitað um borgun,
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jeg hef hvergi fundið það. Jeg hef verið í 
tveim nefndum, og játa jeg, að jeg hef 
verið svo djarfur að þiggja þóknun fyrir 
þann starfa, þótt jeg sje ekki embættismað- 
ur; jeg veit líka, að aðrir embættismenn 
hafa fengið þóknun fyrir slík störf, og það 
mun eigi auðið að finna þess dæmi,aðembætt- 
ismanni, sem skipaður er starfi fyrir utan 
embætti hans, sje neitað um borgun. Jeg 
veit það vel, að þessi maður hafði embætt- 
islaun sín óskert og hefur ef til vill fengið 
útgjöld sín borguð, en ekki fyrir störf sín, 
svo sem skriptir, varúðarráðstafanir og aðr- 
ar ákvarðanir, er hann gjörði. Jeg veit, að 
mjer verður svarað því, að ráðstafanir hans 
hafi ekki „ verið þess verðar, að hann fengi 
þóknun fyrir þær, en þá vil jeg minna 
menn. á, hvernig ástatt var hjer á landi og 
á þinginu og nær því um allt Suðurland 
1875; þá vildu menn allt til vinna, að 
vogesti þessum, fjárkláðanum, yrði útrýmt, 
en nú þegar hann er yfirunninn, þá horfa 
menn í hálfa þóknun handa þeim manni, 
sem beztan þátt átti í því að yfirvinna 
þennan óvin. £eir háttvirtu herrar tala 
um það, að þessi maður hafi komið illa 
fram, með ósanngirni og of miklum ákafa; 
jeg ætla ekki að tala um það, en eitt veit 
jeg, að hann hefur breytt eptir beztu sam- 
vizku, beztu þekkingu, i bezta tilgangi og 
með mestu atorku, en þó hann hafi verið 
nokkuð ákafur, þá er það galli, sem lagast 
með tímanum, og embættismenn hjer syndg- 
ast sízt á því að vera of ákafir, að minnsla 
kosti sagði skáldið (Hallgrímur Pjetursson): 
numsjónarleysi er orsök hæst, eigin gagns- 
munir þessu næst«, o. s. frv., sem jeg þori 
ekki að hafa eptir. Ef hann hefur unnið 
með atorku og ósjerplægni, þá vil jeg ekki, 
að þingið sýni honum þá ókurteysi að neita 
honum um þá borgun, sem aldrei hefur 
verið neitað um. Að endingu vil jeg benda 
þingmönnum í efri deild á það, hverjar af- 
leiðingar það geti haft, að láta sama mál 
opt fara deilda á milli. Nú er svo komið, 
að hjer liggja breytingar frá efri deild fyrir, 
sem eru öldungis samkvæmar fjárlögunum,

er þau fóru fyrst úr neðri deild, svo sem 
við 9. gr. C. 4. pegar frumvarpið fór fyrst 
frá neðri deildinni, voru þessi orð alveg
eins og þau nú eru sett í breytingartillögu 
3 þingmanna úr efri deild. Sama er að 
segja um launauppbót þessara tveggja em- 
bættism anna; þær stóðu líka í frumvarpinu, 
er það fór fyrst til efri deildar; er þetta 
bending fyrir efri deild að gjöra eigi
óþarfar breytingar við það, sem kemur 
frá neðri deildinni, og þegar gætt er nú
loks að orsökinni til þess, að vjer sitjum
hjer allir, þá eru það einar HOOkr.; allt 
þetta umstang, allar þessar milliferðir frum- 
varpsins hafa nú loks þetta takmark. |>etta 
er bending eptirleiðií, að breyta eigi fyrir 
lítinn meiningamun, allra sízt fjárlögunum. 
En allt fyrir þetta greiði jeg atkvæði með 
launabótinni til biskupsins, bæði af því, að 
mjer þykir sanngirni mæla með því, og svo 
líka af því, að það þætti víst eitthvað kyn- 
legt, að sjá fjárlögin eins og þau koma frá 
efri deildinni, sem tekið hefur af honum, en 
veitt hinum embættismanninum, sem eins 
stóð á með; annaðhvort er þvi að greiðaat- 
kvæði með efri deildinni, eða færa launpresta- 
skólaforstöðumannsins niður, en af því jeg 
sem formaður fjárlaganefndarinnar hef áður 
ráðið til þess, að þessir menn fengju þessar 
upphæðir í velvildar- og virðingarskyni, þá 
ætla jeg að vera sjálfum mjer samkvæmur, 
og þar sem menn eru svo eptirlátssamir við 
landshöfðingjann, þá vona jeg að þeir veiði 
líka á mínu máli, því ef forsetinn í Sviss- 
landi þykir eigi hafa of mikil laun, þegar 
hann hefur þó ekki nema 7000 kr., þá er 
eigi orsök til að sjá eptir þessum 2000 kr., 
sem dregnar eru af landshöfðingjanum, og 
sem þingmaður Norðurmúlasýslu tvisvar sá 
eptir í ræðu sinni.

Þorlákur Gttðmundnson: |>essi breyting- 
artillaga frá okkur tveimur þingmönnum er 
ekki orðin nýmæli, hvorki í neðri nje efri 
deild, og þá heldur ekki fyrir hið sameinaða 
þing. fóknun sú, sem hjer ræðir um,hefur 
verið felld í efri deild, og það eigi ástæðu- 
laust. Jeg ætla ekki að fara mörgum orð-



400

um um þetta mál, en jeg þori þ<5 að segja 
það, að sumum verðugri fjárbænum hefur 
verið vísað frá bæði áður og nú á þessu 
þingi af fjársparnaðarhugmynd bæði hjá mjer 
og öðrum. í>ar sem 1. þingmaður Gull- 
bringusýslu kvaðst engin dæmi vita til þess, 
að embættismanni hefði eigi verið veitt þókn- 
un fyrir sjerstakan starfa, sem lá fyrir utan 
embætti hans, þá er þó hvorki honum nje 
mjer auðið að telja upp þau dæmi, að al- 
þýðumenn hafa opt alls ekkert fvrir starfa 
þannt sem þeim er skipaður í opinberar 
þarfir, og sannaðist það ekki sízt í kláða- 
málinu, því hversu margir unnu ekki dag 
eptir dag í því máli, og fengu ekki neitt, 
nema ef vera skyldi eptir einhverjum 
mjög lágum reikningum, og jeg vil 
segja, að þessi maður hefði ekkert getað 
gjört, hefðu bændur eigi hjálpazt sjálfir að 
því, að útrýma kláðanum, og gjört allt 
sem í þeirra valdi stóð. J>að hjálpaði víst 
mest til útrýmingar kláðans, að fylling tím- 
ans var komin; málið var orðið margþvælt, 
og allt öðruvísi ástatt, heldur en þegar Jón 
riddari Sigurðsson var sendur upp hjerna 
um árið með konunglegu valdi; margar sveitir 
höfðu útrýmt kláðanum hvað eptir annað, 
þar á meðal öll Árnessýsla, enda Kjósar- og 
Gullbringusýsla, allt suður að Hafnarfirði, 
þegar þessi maður kom til sögunnar. pað 
er ákafa þessa manns snerti, þá væru margir 
víst þakklátir 1. þingmanni Gullbringusýslu, 
ef hann gæti kennt honum sjáandi ákafa í 
staðinn fyrir blindan ákafa; jeg játa, að á- 
kafinn getur opt verið of lítill, en hann get- 
ur líka verið of mikill, og það er ekki betra. 
En hvað sem þessu líður, þá held jeg, að ef 
jeg væri í sporum þessa manns, þá þæði jeg 
ekki þessar krónur eptir allt þetta stapp og 
allan þann meiningamun og allar þær upp- 
lýsandi ástæður, sem fram hafa komið í 
þessu máli, því til skýringar; að minnsta kosti 
greiðir hann líklega ekki atkvæði um þær.

Hjálmur Pjetursson: Mjer skildust svo
orð varaforseta, að hann mæltist til að eigi 
væri farið út i nákvæma lýsing þessa máls, 
og það ætla jeg heldur ekki að gjöra, því

að jfg  veit líka, að hann mun ekki óska 
þess, að sá maður, sem þekkir mál þetta 
eins vel, og jeg ætti að þekkja það, lýsi því 
út í æsar. Hann vissi eigi dæmi til þess, 
að mönnum væri eigi borgaður starfi, sem 
þeir tækjust á hendur eptir skipun yfirvalds- 
ins, en jeg veit þó um marga alþýðumenn, 
8em alls ekkert fá fyrir störf þau, sem þeim 
eru skipuð af valdstjórninni, svo að þetta er 
ekki r je tt; dæmi það, sem hann tók um sjálf- 
an sig, átti ekki við, það er annað að sitja 
í konunglegri nefnd, sem löggjafarvaldið 
samþykkir fyrir fram að veitt sje fje til. En 
það eru tvö atriði, sem jeg viidi benda þing- 
inu á, annað er það, hvort það sje sam- 
kvæmt sjálfu sjer, að neita um fje til fag- 
urra vísinda handa merkustu mönnum lands 
vors, en að veita þessum manni Qe? Til 
vor hafa komið bænir frá framkvæmdar- 
mönnum í búnaði, og sem hafa unnið land- 
inu mikið gagn; þeim hefur líka verið neit- 
að, og hefur varaforseti alls eigi verið apt- 
astur í þeim fiokki, en þessum manni vill 
hann veita 1000 kr. fyrir það starf, sem 
mjög er efasamt að hann eigi nokkrar þakk- 
ir skilið fyrir. petta finnst mjer ekki sjálfu 
sjer samkvæmt. Annað atriði er það, að 
kláðasagan er alls eigi lítill eða ómerkilegur 
kapítuli í sögu lands vors, og eins og það 
er rangt að lýsa öðrum atriðum sögunnar 
öðru vísi en gengið hafa, eins væri það mik- 
il ábyrgð, ef þess grein hennar væri eigi 
rjett færð, og síðan innsigluð með því, að 
löggjafarþingið veiti 1000 kr. til þessa manns.

Með þvi að þá tóku eigi fleiri til máls, 
bar forseti undir a t k v æ ð i breytingartillögur 
þær, sem komið höfðu við frumvarpið ogvar:

1. Breytingartillaga frá Hjálmi Pjeturssyni 
og porláki Guðmundssyni (I 536) við
9. gr. C 9. felld með 16 atkv. gegn 12.

2. Breytingaratkvæði þriggja þingmanna, 
Bergs Thorbergs, Eiríks Kúlds og 
Magnúsar Stephensens, (I 537) við 9. 
gr. C 4. samþykkt með 23 atkvæðum.

3. Breytingaratkvæði sömu þingmanna við
12. gr. A a samþykkt með 17 atkvæð- 
um gegn 9.
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4. Breytingartillögur frá 4 þingmönnum,
Arnljóti Ólafssyni, Eggert Gunnarssyni,
Birni Jónssyni og Snorra Pálssyni (I 
537-538)
1. við 12. gr. B I. a felld með 18 at- 

kvæðum gegn 11 .
2. við 12. gr. B I. b 2 samþykkt með 

20 atkvæðum gegn 10.
3. við 12. gr. B. III. b felld með 16 

atkvæðum gegn 13.
4. við 12. gr. B III. b felld með 18 at- 

kvæðum gegn 12.
Síðan bar forseti frumvarpið, eins og 

það nú var orðað, undir atkvæði, og var það 
samþykkt í einu hljóði. Sjá I 545—552.

Síðan var frumvarpið afgreitt til lands- 
höfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXVI. FJÁEAUKALÖG 1876 OG 1877.

Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1876 
og 1877. Frá stjórninni. Sjá I 224—226. 
Lagt fram í neðri deild alþingis á 2. fundi,
2. júlí.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 3. 
fundi, 3. júlí.

Samþykkt að fresta fyrstu umræðu máls- 
ins, til þess er konunglegt frumvarp til laga 
um samþykkt á reikningnum um tekjur og 
útgjöld Islands á árunum 1876 og 1877 
kæmi tjl umræðu.

fegarþað frumvarp (þ. e. reikningsfrumvarp- 
ið) kom til umræðu á 4. fundi deildarinnar
5. júlí, var samþykkt eptir uppástungu vara- 
forseta, Gríms Thomsens, að vísa íjárauka- 
lagafrumvarpinu til nefndar þeirrar, er þá 
var sett í það mál, og í voru þeir Snorri 
Pálsson, Björn Jónsson og Arnljótur Ólafs- 
son. Var umræðunni síðan frestað, þangað 
til nefndarálitið kæmi fram.

Á 47. fundi, 18. ágúst var nefndarálitinu 
útbýtt, og á næsta fundi, daginn eptir, var 
umræðunni haldið áfram.

Nefndarálit sjá I 491.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( A r n l j ó t u r  Ó la f t so n ): 
Með því að málið liggur ljóst frammi fyrir 
deildinni, hef jeg ekki ástæðu til að tala 
margt, því að ástæðurnar fyrir viðaukaat- 
kvæðum nefndarinnar eru að finna í nefnd- 
arálitinu í málinu um álit yfirskoðunar- 
mannanna. Að öðru leyti hefur nefndin
lítið annað gjört við frumvarpið, en gjört 
við það viðaukaatkvæði, og bætt við nýrri 
grein, 11. grein.

Varaforseti (Grímur Thomsen: Jeg skal 
geta þess, að jeg geymi mjer að koma með 
breytingartillögur til 2. umræðu, sem ganga 
í þá stefnu, að gjöra fleiri breytingar og 
fleiri viðaukaatkvæði, en nefndin hefur gjört, 
og líka að breyta sumum upphæðum nefnd- 
arinnar.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var gengið til atkvæða, og var málinu vísað 
til 2. umræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 53. 
fundi, 21. ágúst.

Breytingartillögur sjá I  496 sbr. nefnd- 
arálit I 491.

F r a m s ö g u m a ð u r  (A r n l j ó t u r  O la fsson  : 
Jeg skal stuttlega geta þeirra breytinga, sem 
nefndin hefur ráðið til. Fyrst er að geta 
breytingartillögunnar við 3. grein, þar sem 
nefndin hefur ráðið til, að síðari málsgrein 
athugasemdarinnar við grein þessa falli nið- 
ur. Nefndin áleit rjettast að ganga eigi 
þegjandi fram hjá orðum þessum: «Með
tilliti til þess, að veitt er skyndilán úr við- 
lagasjóðnum upp á 1940 kr. 70 a. til ú t- 
gjalda út af fjárkláðanum, er hjer farið fram 
á samþykki alþingis til, að eigi hafi verið á- 
skilið, að greiða skyldi leigur af láni þessu»;
því þótt nú orð þessi standi í athugasemd,
þá er þó hjer farið fram á fjárveiting.
Breytingartillögurnar við 5. gr. eru að efn- 
inu til óþarfar, þar hjer er eigi um h,nit- 
miðaðar fjárveitingar að ræða, en með því 
að yfirgreiðslur hafa orðið, áleit nefndin
laglegra að bera þær upp. Um breytingar- 
tillögu varaforseta við 5. gr. er það enn 
fremur að segja, að nefndin veit að vísu, að
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til eru áætlaðar upphæðir, er teknar eru 
þannig fram í fjárlögunum með orðinu «a 111 
að» (Caiculatoriskar upphæðir); en það eru 
og til aðrar áætlaðar upphæðir, sem eptir 
eðli sínu eru ágizkun eða tilgáta, eins og 
borgun undir embættisbrjef. fan n ig  er og 
varið gjöldunum til hegningarhússins, að 
þau eru komin undir því, hve mikil fanga- 
talan er, og hve mikið gengur upp til Ijós- 
metis, eldiviðar og matar. petta  eru ágizk- 
aðar töíur, er á dönsku máli kallast «Eegn- 
ingskonto» eða það er yfirskoðunarmennirnir 
kalla «reikningsliði»; en þetta orð virðist 
mjer miður heppilegt, því að það skýrir eigi, 
að ein tala sje eptir ágizkun. Sama er að 
segja um breytinguna við 7. gr. Annað 
mál er um breytingartillögu nefndarinnar 
við ÍO. gr., að þar átti sjer stað yfir- 
greiðsla, er svaraði 58 kr. 96 a., og þetta 
hefur stjórniu tekið upp í greinina, af því að 
það var yfirgreiðsla. En aptur á móti hef- 
ur nefndin tekið upp í lið þennan 284 kr., 
sem eru ólokin gjöld frá fyrra fjárhags- 
tímabili. Við það að taka þessa tölu upp, 
hverfur yfirgreiðslan. 11 . greinin er ný 
grein, og er orðuð þannig: »Sem viðbót við 
það ije, sem talið er í 16. grein íjárlaganna, 
vóitast 876 krónur». J>að er efni þessarar 
greinar, (o: ferðakostnaður landshöfðingja 
til Kaupmannahafnar) snertir, þá hafa yfir- 
skoðunarmennirnir lagt það til, að upphæð 
þessi yrði endurgreidd af hlutaðeiganda, nfi. 
landshöfðingjanum. Nefndin gat eigi að- 
hyllzt þetta, af því að hún áleit, að lands- 
höfðingjanum væri heimilt að ákveða sjálfum, 
hvort þessar embættisferðir, er hann tekur 
sjer fyrír hendur, sjeu gagnlegar fyrir þjóð- 
mál vor, eða fyrir hann sem æðsta stjórnar- 
valdsmann hjer á landi. fað  er að vísu 
satt, að engin yfirgreiðsla á sjör stað í 16. 
lið fj’árláganna, þótt þessi ferðakostnaður 
sje talinh með óvissúm útgjöldum. En þó 
áleit nefndin rjettara, áð þessi kostnaður 
yrði veittur með eptirveitingu í íjárauka- 
lögum, af því að nefndin ætlaði, að löggjaf- 
aiValdið hlyti að háfa og ætti að hafa eigi 
minni rjett, en rentukammerið sáluga áður,

að leggja samþykki sitt á reikninga embætt- 
ismanna. pessa er getið í nefndarálitinu 
um samþykkt á reikningnum um tekjur og 
útgjöld íslands árin 1876 og 1877, bls. 8—9 
(I 421). ]?essi tillaga er því eigi gjörð í 
neinu því skyni, að hafa á móti ráðstöfun 
landshöfðingja nje ferð hans, heldur til þess 
að geyma þinginu þann rjett sinn, að sam- 
þykkja ferðakostnaðinn. f>ar sem lands- 
höfðingi sagði, að þessi breytingartillaga 
væri eigi rjett orðuð, þar sem stæði »sem 
v i ð b ó t  vi ð það fje« o. s. frv., þá er það 
alls eigi meining nefndarinnar með orðum 
þessum, að þetta sje eiginleg aukaveiting, 
heldur það sem Danir kalla »Efterbevilling« 
eptirveiting eða endurveiting, það er að 
skilja hjer sem samþykki til þess og kvitt- 
un fyrir því, að þessari brúkuðu upphæð 
hafi rjettilega verið varið, og að þingið gjöri 
enga eptirkröfu. Við breytingartillögu vara- 
forseta við 5. gr. viðvíkjandi hegningarhús- 
inu hef jeg ekkert að athuga, og álít jeg 
hana í engu stríði eða mótsögn við nefnd- 
arálitið, þó að jeg játi, að þessi upphæð 
komi eigi saman við það, er stendur í and- 
svörum landshöfðingja. |>á kem jeg að 
breytingartillögu þingmanns Eeykvíkinga. 
Jeg get eigi skilið, að þingmaðurinn hafi 
komið með þessa breytingartillögu í alvöru, 
eða hver mundi ástæðan vera fyrir henni? 
Má jeg spyrja þingmaDn Eeykvíkinga, var 
þessi læknir settur nema einu sinni? Nei. 
Hvernig gat hann þá fyrst verið settur 1874 
eptir úrskurði konungs 10. maí 1867, og 
síðan skyldi hann að sjálfsögðu fá þessi laun 
eptir læknalaunalögunum 15. okt. 1875, 
áður en þau komu út? f>essi lög gilda fyr- 
ir lækna, en eigi fyrir þá, sem um stundar- 
sakir eru skipaðir læknar. J>að lítur ánnars 
svo út, sem þingmaður Eeykvíkinga hafi 
komið með breytingartillögu þessa til þess 
að sýna skarpleik sinn og greind.

L a n d s h ö f ð i n g i : Viðvíkjandi breytingar- 
tillögu nefndarinnar við 5. gr. skal jeg geta 
þess, að þessi gjaldliður er roikningsliður; 
það er ómögulegt, að áætla þessi útgjöld 
öðru vísi, en að útborga þessar upphæðir
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samkvæmt reikningum þeim, er fallið hafa 
á fjárhagstímabilinu, og þa.r sem reikningar 
þessir munu hafa verið endurskoðaðir, þá 
er viðaukatillaga þessi ónauðsynleg, en jeg 

: hef reyndar fyrir mitt leyti eigi á móti 
henni. Við 10. gr. hefur nefndin gjört þá 
breyting, að í stað »58 kr. 96. a.« komi 
»284 kr., sem eru ólokin gjöld frá 1875.« 
f>essi uppástunga er byggð á misskilningi 
eða á ársreikningnum frá 1876, því í hon- 
um er upphæð þessi talin sem ólokin gjöld 
fyrir árið 1875; en í frumvarpi því, sem 
hjer liggur fyrir til samþykktar, eru þessar 

, krónur taldar sem útborgaðar á fjárhags- 
tímabilinu, og yirðist mjer því enga brýna 
nauðsyn bera til þess, að til taka meiri 
upphæð en þá, sem er yfirgreidd af henni 
og sem nemur 58 kr. 96 a. Mjer virðist 
engin þörf á eptirveitingum á þeim útgjalda- 

. lið, sem snertir 15. og 16. gr. fjárlagantia, 
nema að því leyti, sem yfirgreiðsla átti sjer 
stað; og þess vegna er uppástunga nefndar- 
innar, að bæt^ við nýrri grein, sem verður
11 . gr., óþörf, þar sem engin yfirgreiðsla á 
sjer stað á þessum útgjaldalið. pað er 
snertir breytingartillögur varaforseta, þá er 
jeg samdóma honum í tilliti til hegningar- 
hússins. Aptur á móti verð jeg sam- 
kvæmt atkvæðagreiðslu þeirri, er fór fram 
á fyrri fundinum, að mæla með 6. gr. 
frumvarpsins. Að því er snertir breyt- 
ingartniögu þingmanns Reykvíkinga, þá skal 
jeg geta þess út af fyrirspurn framsögu- 
manns, að læknir sá, er hjer ræðir um, 
hefur eigi beiðzt þess, að verða constituer- 
aður á ný í hið umrædda læknishjerað. Ef 
hann hefði sótt um embættið, þá hefði hon- 
um sjálfsagt verið veitt það,; en hann sótti 
eigi um það, en kaus heldur að sækja um 
annað læknishjerað. Jeg get því eigi fallizt 
á breytingartillögu þingmanns Reykvíkinga.

H a l ld o r  K r .  F riðr iksson:  Landshöfðingi
sagði, að ef læknirinn hefði sótt um læknis- 
hjerað það, er hjer um ræðir, þá hefði verið 
sjálfsagt að veita honum það, og þá hefði 
hann fengið 1500 kr. En þetta er eigi rjett; 
því að ef læknirinn á annað borð á viðbót-

ina, sem constitueraður í pingeyjarsýslu, þá 
á hann bana eins, þqtt hann ,sækti u b j ann- 
að embætti síðar. Hjer er eigi að ræða um 
það, hvort læknirinn var í sama embættinu 
eða eigi; það gjörir ekkert til; constitu- 
tionin er eigi á enda, fyr en hann fær em- 
bættið, en hann fær það 1. september; hitt 
stendur á engu, hvort hann Qekk læknisem- 
bættið í Húnavatnssýslu eða fingeyjarsýslu. 
Aðalatriðið er, að hann var settur 12. sept- 
ember 1874 í pingeyjarsýslu með þeirn akil- 
málum, aðhann fengi þessi lOOO krónalaun. 
En nú kemur annað atriði, og það eru launa- 
lögin lö .okt. 1875; þar segir í 4.gr.: «Nú or 
maður, sem eigi er í embættisstöðu, settur í 
embætti eða sýslan, og nýtur hann þá launa 
þeirra a l l r a ,  er embætti því eða sýslun 
fylgja«. Hvort sem hann er constituerað- 
ur fyrir 1. janúar eða eptir 1 . janúar 1876, 
það gjörir ekkert til. Hann er eonstituer- 
aður í 8 mánuði frá 1. janúar 1876 til, 1. 
sept. s. á. Spurningin. er þá: gildir þessi
4. grein fyrir læknana? Við því held jeg 
að hver maður hljóti að gjalda jákvæði; hann 
á að fá ö l l  þau laun, sem þessari sýslun er 
ætluð, Hverjum þeim manni, sem eptir 1. 
janúar cr skipaður í eitthvert læknisembætti, 
bera öll þau laun, sem læknisembættÍDu eru 
ætluð. Nú er f>ingeyjarsýsla eitt af þeim 
læknaumdæmum, er stofnuð voru moð lög- 
unum 15. okt. 1875, og launalögin gilda 
einnig fyrir læknana. f>að gengur því yfir 
minn skilning, að þessi lagaákvörðuu gildi 
eigi um þann embættismann, sem hjer ræðir 
um, eins og aðra. Jeg get með engu móti 
annað sjeð, en að þegar litið er til lækna- 
laganna, þá gildi launalögin eins um lajkn- 
ana sem aðra embættismenn; og jeg er viss 
um, að framsögumaðar getur aldrei sýnt nje 
sannað hið , gagnstæða. Jeg get því eigi 
annað sjeð, en að lækni þeim, er hjer um 
ræðir, beri viðbót þessi í fyllsta máta, þar 
sem öll hin gildandi lög heimila hpnum 
hana, og ímynda jeg mjor, að hann ejgi 
vísa viðbót þessa, ef til máls kemur við 
landssjóðinn, ef þingið eigi veitir honum 
hana.
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Landíthiifbingi: Jeg skal leyfa tnjer að 
benda þingraanni Reykvíkinga á 3. grein í 
lðgura um aðra skipun á læknahjeruðunum 
á íslandi, og fleira, 15. okt. 1875; þar segir 
svo: «þangað til smára saman er búið að
skipa hjeraðslækna í hin nýju embætti, skal 
læknahjeraðaskipting sú, sem nú er, haldast, 
að því leyti er snertir þau embætti». f>essi 
orð eru þess efnis, að enginn vafi er á því, 
að eigi er mögulegt að setja lækni með hálf- 
um launum hvorki í þingeyjarsýslu nje önn- 
ur þau læknaumdæmi, er áður hafa eigi 
verið skipuð föstum lækni. fessi orð 
hafa valdið því, að aðrir læknar, er skipaðir 
hafa verið í þau læknaumdæmi, er engir 
fastir læknar hafa áður verið í, hafa eigi 
fengið launaviðbót eptir hinum almennu 
launalögum. En ef sá læknir, er hjer um 
ræðir, eða aðrir læknar eru á þeirri skoðun, 
að þeim sje rangt gjört, þá er þeim innan 
handar að hefja málssókn út af þessu.

V a r a f o r s e t i : Jeg ætla lítið eitt að
drepa á breytingartillögur nefndarinnar. |>að 
er snertir breytingartillöguna við 3. grein, 
þá ímynda jeg mjer, að þegar framsögumað- 
ur athugar það betur, þá muni hann sjá, 
að það er eigi siður, að greiða atkvæði um 
athugasemdir, heldur verður að hafa eitt- 
hvert annað ráð í þessu efni. Jeg get því 
éigi sjeð, að unnt sje að greiða atkvæði um 
þessa breytingartillögu. |>að er snertir 
breytingartillöguna við 5. grein, þá er jeg 
þar samdóma landshöfðingjanura. MenD 
vita, hvernig á þessari upphæð stendur. 
|>að stendur svo á henni, að embættismenn 
fá endurgoldinn kostnaðinn eða burðareyr- 
inn undir embættisbrjef og embættissend- 
ingar. Eins og landshöfðinginn hefur tekið 
fram, var árið 1877—78 mikil peninga send- 
ing til Kaupmannahafnar, því að þá var 
verið sem óðast að koma af sjer hinum 
gömlu peningum. En það er aðgætandi, að 
þessi upphæð er endurgoldin tekjumegin, 
því að því meira sem brúkað er af frí- 
merkjunum, því meira fje kemur inn í póst- 
sjóðinn, og er þessu eins varið og með end- 
urborgun lána til embættismanna. fess

vegna ímynda jog mjer, að nefndin falli frá 
þessari breytingartillögu. En ef nefndin 
vill halda henni, þá verður hún að aðhyll- 
ast breytingartillögu mína við 5. grein, ef 
hún vill vera sjálfri sjer samkvæm. En það 
er útgjöldin til hegningarhússins snertir, þá 
skal jeg benda á, að þegar stjórnin áætlar 
fje, þá fer hún vanalega svo langt, sem ýtr- 
ast má; en þegar stjórnin samdi fjárlaga- 
frumvarp sitt fyrir árin 1878 og 1879, þó 
fór hún fram á rúm 3000 kr. til hegningar- 
hússins, og hefur hún því álitið þetta nóg. 
J>á kem jeg að öðru atriði, sem vandfarnara 
er með, og það er ferðakostnaður landshöfð- 
ingja. Framsögumaður sagði, að yfirskoðun- 
armennirnir hefðu stungið upp á, að lands- 
höfðinginn skyldi endurgjalda ferðakostnað 
þennan; en hefði framsögumaður lesið lengra. 
þá mundi hann hafa komizt að raun um, að 
yfirskoðunarmennirnir hafa stungið upp á, 
að landshöfðingja skyldi endurgjaldast þessi 
ferðakostnaður eptir sundurliðuðum reikn- 
ingi, er hann gæfi. |>etta er samkvæmt 
konungsúrskurði 16. maí 1829; þar er em- 
bættismönnum uppálagt, að gefa sundurlið- 
aðan reikning yfir kostnaðinn við embættis- 
ferðir sínar. Jeg skal eigi ganga inn á þá 
spurningu, hvort landshöfðingi þurfti að fara 
embættisfeið til Kaupmannahafnar eða eigi. 
En mjer virðist varúðarvert, að slá því föstu, 
að æðsta innlenda stjórninákveði upp á sitt 
eindæmi, hve nær hún þurfi að fara embætt- 
isferð upp á landsins kostnað. Jeg verð að 
halda fast við það, að rjettast sje að greiða 
landshöfðingja það Qe, sem ferð hans hefur 
kostað eptir reikningi, og það verð jeg að 
álíta rjettara, þó aldrei nema upphæðin verði 
hærri. J>essi konungsúrskurður, er jeg minnt- 
ist á, er eigi úr gildi numinn. Mjer virðist 
þingmanni Reykvíkinga vorkunn, þótt hann 
verji breytingartillögu sína; og jeg fyrir mitt 
leyti er í miklum vafa um, hver rjettara hef- 
ur, framsögumaður og landshöfðingi eða þing- 
maður Reykvíkinga.

L a n d s h ö f ð i n g i : Jeg ætla eigi að svara 
orðum varaforseta með öðru en því, að skír- 
skota til svars míns við athugasemdir yfir-
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skoðnnaraiannanna, en skal þó bæta því við, 
að konnngsúrskurður þossi mun ekki eiga 
við um þess konar ferðir sem embættisferðir 
landshöfðingja til Kaupmannahafnar. fað  
er og venja, sem er næsta eðlileg, að þegar 
um þess konar ferðir er að ræða, eru dag- 
peningar borgaðir; því að það mundi vera 
ómögulegt, að semja sundurliðaðan reikning 
með öllum fylgiskjölum um allan þann kostn- 
að, sem þess konar ferðum er samfara. J>essi 
upphæð mín er borguð samkvæmt venju og 
praxis, og er því öll eptiiveiting hjer óþörf.

Franuogumaöur: Jeg hlýt að segja,
að nefndin hefur í þessu efni, nefnilega það 
or kostnaðinn við embættisferð landshöfð- 
ingja til Kaupmannahafnar snettir, staðið 
nær landshöfðingja en yíirskoðunarmönn- 
unum. fessi konungsúrskurður frá 16. 
maí 1829 hljóðar um embættisferðir amt- 
mannanna, og getur því með engu móti 
heimfærzt upp á embættisferðir landshöfð- 
ingja, nema mutatis mutandis, hvort sem 
hann ferðast innanlands, eða, og það því 
síður, þegar hann ferðast utanlands. Hið 
eina í konungsúrskurðinum, sem heimfæra 
mætti upp á landshöfðingja, væri ef til vill 
það, að auk þess, sem amtmennirnir fá 
frían flutning, þá geta þeir fengið 100 rd. 
eða 200 kr. úr jarðabókarsjóðnum. pessa 
reglu gætu menn heimfært sem «analogiu» 
til landshöfðingja, þannig, að hann geti 
fengið 200 kr. fyrir hvert amt, er hann 
ferðast um. Nefndin áleit því rjettara, að 
halda sjer til venjunnar, að þegar stipt- 
amtmennirnir fóru embættisferð til Kaup- 
mannahafnar, þá fengu þeir 12 krónur á 
dag. Ef landshöfðinginn færi að gefa 
sundurliðaðan reikning, þá gæti upphæð 
hans aldrei orðið minni en sem svaraði 12 
kr. á degi hverjum, og það veit enginn 
betur en varaforseti og 1. þingmaður Suð- 
urmúlasýslu. pessi reikningur er því svo 
sanngjarn, að hann er hinn lægsti, er 
hugsazt getur. Hvað segir varaforseti um 
það, að þingmenn fá þó 6 krónur um dag

hvern, og það þótt þeir sjeu á 3. plássi í 
Díönu eða í lestinni. En það er hitt at- 
riðið snertir, h vort landshöfðingi megi 
ráða, hvort hann fer embættisferð, og hvort 
honum sje í sjálfsvald sett, að dæma um, 
hvort ferðin sje gagnleg fyrir embættis- 
stöðu hans, — þá verð jeg að ætla það 
hafið yfir allan efa. Hver setur amfcmann- 
inn aptur, ef hann ætlar að fara einhverja 
embættisferð? Hver segir við amtmann- 
inn:  «þú mátt eigi fara, þú m átt eigi taka 
Qe af jafnaðarsjóðnum til endurgjalds ferða- 
kostnaði þínum#. Jeg vona, að ekkert 
amtsráð sje svo harl í horn að taka. Eða 
ef jeg segði við prófastinn: «þú mátt eigi
visitera nema stöku sinnum», þar sem þó 
hefur heyrzt hjer í deildinni, að nauðsyn- 
legt væri að visitera enda tvisvar á ári. 
Að öðru leyti held jeg, að mjer og vara- 
forseta beri eigi svo mjög á milli, og að 
það sje fremur orðamunur en efnisbreyting. 
En því held jeg fast á, gagnvart lands- 
höfðingja, að þÍDgið hafi rjett á, að sam- 
þykkja reikninginn eptir á. Um breyt- 
ingartillögu þingmanns Keykvíkinga skal 
jeg eigi annað segja, en að þegar hann 
talaði um 4. grein launalaganna, lagði hann 
sama skilning í orðin: «verður settur», sem 
þar stæði: «búið er að setja». Er þá fu- 
turum sama sem præteritum? Jeg er viss 
um, að yfirkennari Halldór Friðriksson 
kennir lærisveinum sínum aðra brúkun tíð- 
anna en þessa.

Hulldúr Kr. Friðrilcsson: J>etta er hin
merkilegasta athugasemd, sem jeg hef heyrt 
koma úr nokkurs manns munni. 1 lögun- 
um segir: «Nú er maður, sem eigi er í
embættisstöðn, settur í embætti eður sýsl- 
un» o. s. frv. Hver sá maður, sem hefur 
c o n s t i t u t i o n ,  hann fær hin fullu laun, 
hvort sem hann hefur verið c o n s t i t u e -  
r a ð u r  eða eigi. En mjer þótti undrum 
sæta, að landshöfðinginn skyldi koma með 
það, er hann sagði. fegar hinn umræddi
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læknir var settur í fingeyjarsýslu, þá var 
búið að gjöra hana að sjerstöku læknisum- 
dæmi. Hefði læknir þessi verið fastur 
læknir í Eyjafjarðarsýslu, sem J»ingeyjar- 
sýsla áður heyrði undir, þá hefði verið 
öðru máli að gegna, þá hefði hann enga við- 
bót fengið við laun sín. Hjer er alls eigi 
að ræða um stærð læknshjeraðsins, heldur 
hvort þeim manni, sem skipaður var í em- 
bættið, beri laun eptir launalögunum 15. okt. 
1875.

V a m f o r s e t i : Af því framsögumaður til- 
færði dæmi, til þess að sýna, að ekki væri 
um skör fram að fallast á ferðakostnað 
landshöfðingja, skal jeg leyfa mjer að benda 
á, að rentukammerið fyr meir hafði endur- 
skoðun þess konar ferðareikninga amtmanna 
og stiptamtmanna á hendi, enn fremur skal 
jng bendu á, að sendiheirar verða sjálfir að 
kosta ferðir sínar, nema þeir ferðist bein- 
línis skyldaðir eða skipaðir af stjórnum sín- 
um. Hinum hæstvirta landshöfðingja er 
engin læging gjör, þó honum sje líkt saman 
við sendiherra. í  þetta skipti var hann ekki 
kallaður, enda þótt ferð hans væri nauð- 
synleg, en jeg held því fram, að það er 
mesti munur, hvort landshöfðingi, sem sendi- 
hérra, er kallaður eða ókallaður. Hvað úr- 
skurð af 16. maí 1829 snertir, þá er það 
satt, sem framsögumaður sagði; en eigi saman- 
burður hjer við, þá eru það ferðir stiptamt- 
manna en eigi amtmanna; að öðru leyti 
játa jeg, að ágreiningurinn er ekki stór. 
Framsögumaður vill veita þetta Qe sem 
aukafjárveiting, en jeg eptir reikningi; skal 
jeg geyma mjer atkvæði m itt þangað til jeg 
hef skoðað huga minn betur.

Framsögumaður: Hin fróðlegu dæmi
varaforseta eru nú fyrir sig; en jeg fer nú 
ekki í mannjöfnuð, enda stendur öðru vísi á 
hjer en fyrir sendiherrum. Landshöfðinginn 
á sjálfur að yfirlíta sína reikninga, að minnsta 
kosti þann hluta Qárins, er til óvissra út- 
gjalda lítur, og sem honum kemur við. Eng-

in skrifstofa er yfir hann sett í þessari 
grein. þingið eitt er yfirskoðari þessara 
reikninga. Dæmi landshöfðingja er því ann- 
ars eðlis og sjerstaklogt. Um breytingartil- 
lögu þingmanns Reykjavíkinga vil jeg taka 
fram, að þýðing málsgroinarinnar í 4. gr. 
hinna almennu launalaga «nú er maður sett- 
ur», þýða: nú verður hann settur, því’væri 
það ekki meiningin, mætti þenja þennan 
lagastað yfir alla, sem einhvern tíma hefðu 
verið settir, en það er ekki venja að gefa 
lög mn slíkan «til baka verkandi krapt».

f>á var gengið til atkvæða og var frum- 
varpsins

1. 2. gr. óbreytt samþykkt í einu hljóði.
2. Breytingartillaga þingmanns Reykvík- 

inga við 3. gr. felld með 14 atkvæðum 
gegn 7, að við höfðu nafnakalli sakir 
óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já:
Benedikt Sveinsson,
Guðmundur Einarsson,
Guðmundur Olafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson prestur,
Páll Pálsson bóndi.

N ei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson, 
í>órður pórðarson,
J>orlákur Guðmundsson,
|>orsteinn Jónsson.

3. 3. gr. óhreytt samþykkt í einu hljóði.
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5. Breytingartillaga 1. þingtnanns Gnll- 
bringusýslu við 5. gr.: «Eptir oröin 69 
frr. 80 a.» komi á liðnum B 2. til 
hegningarhÚ8sins fyrir bæði árin 1876 
—77 2181 kr. 16 a.», samþykkt með 18 
atkv. Hitt tekið aptur.

6. Breytingartillaga nefndarinnar við sömu 
gr. C 2. til endurgjalds fyrir borgun 
undir embættisbrjef 2192 kr. 91 e., sam- 
þykkt með 11 atkv. gegn 4.

7. Breytingartillaga nefndarinnar við sömu 
gr. C 6. til vegabdta 51 kr. 16 a. sam- 
þykkt í einu hljóði.

8. 5. gr. með áorðnum breytingum sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

9. Breytingartillaga 1. þingmanns Gull- 
hringusýslu við 6. gr. samþykkt með 
20 atkv.

10. 6. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 
með 20 atkv.

11. Breytingartillaga nefndarinnar við 7. 
gr. samþykkt í einu hljóði.

12. 7. gr. með áorðinni breytingu saraþykkt 
í einu hljóði.

13. 8. gr. dbreytt samþykkt í einu hljóði.
14. 9. gr. — — - — —
15. Breytingartillaga nefndarinnar við 10. 

gr. samþykkt með 20 atkv.
16. Breytingartillaga 1. þingmanns Gull- 

bringusýslu við 10. gr. sjálffallin.
17. 10. gr. með áorðnum breytingum sam- |

þykkt í einu hljóði. j
18. 11 . gr. (ný gr. frá nefndinni) samþykkt | 

með 14 atkv.
19. 1. gr. frumvarpsins samþykkt í einu 

hljóði með fyrirvara um talnabreyting 
samkvæmt atkvæðagreiðslunni um hin- 
ar greinarnar.

20. Fyrirsögnin samþ. án atkvæðagreiðslu.
21. Málinu skotið til 3. umræðu í einu 

hljóði.

J»r i ðj a  u m r æ ð a  í neðri deild á 55.
fundi, 22. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 503—504.

F r a m s ö g u m a ð u r  (A r n l j ó t u r  Ólafttson):  

í>etta mál var svo ýtarlega rætt við 2. um- 
ræðu, að jeg álít ekki þörf að tala frekar 
um það, en vona deildin fallist á það, eins 
og það nú er orðið.

J»á var gengið til atkvæða og frumvarpið 
samþykkt í einu hljóði, og kvað forseti það 
mundu verða afgreitt til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deildinni á 49. 
fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 515 
til 516.1

Frumvarpinu var umræðulaust vísað til
2. umræðu í oinu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deildinni á 51. 
fundi, 25. ágúst.

par eð enginn tók til máls, ljet forseti 
ganga til atkvæða um frumvarpið, og var

1 . grein samþykkt með öllum atkvæðum.
2 . —  —  —  —  —

5, — — — — —

7. -  — -  -  -

9. — — -  — —
10.  —  -  —  —  -

11. — — -  9 —
Frumvarpinii var með samhljóða atkvæð- 

um vísað til 3. umræðu.

| > r i ð j a  u m r æ ð a  í efii deildinni á 53. 
fundi, 26. ágúst.

|>ar eð enginn tók til máls, ljet forseti 
ganga til atkvæða um frumvarpið, og var 
það samþykkt í einu hljóði.
1) i efatu llnu á 516. bls. stendur 1877, en á að 

vera 1876.
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Síðan var frumvarpið afgreitt til lands- 
höfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXVII. FJÁRAUKALÖG 1878 OG 1879.
Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árin 1878 

og 1879. Frá stjórninni. Sjá I 226 —231. 
Lagt fram í neðri deild á 2. fundi, 2. júlí.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 3. 
fnndi, 3. júli.

Umræðulanst og án atkvæðagreiðslu var 
samþykkt, að málið skyldi ganga til 2. um- 
ræðu, og að vísa því til fjárlaganefndar- 
innar.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 39. 
fundi, 13. ágúst.

Nefndarálit sjá I 318—320.
Landshöfðinginn: Jeg er hinni háttvirtu 

nefnd þakklátur fyrir góðar undirtektir 
hennar undir frumvarp til fjáraukalaga, er 
hjer liggur fyrir, og get fyrir m itt leyti 
fallizt á fiestallar breytingaruppástungur 
honnar við það. Með tilliti til hinna ein- 
stöku greina frumvarpsins, skal jeg leyfa 
mjer að geta þessa:

Að vísu álít jeg aukafjárveiting þá, er 
ræðir um í hinni nýju 2 . grein, ónauðsyn- 
lega, og skal jeg í þessu tilliti skírskota 
til athugasemda nefndarinnar við þessa 
grein ; en samt sem áðnr hef jeg ekki neitt 
á móti því, að þessari grein verði bætt inn 
í frumvarpið, ef deildin aðhyllist skoðun 
nefndarinnar.

Jeg verð einnig að fallast á uppástungu 
nefndarinnar um athugasemd þá, sem hún 
vill bæta við 3. grein stjórnarfrumvarpsins, 
(4. grein nefridarinnar), og hef jeg fyrir 
mitt leyti ekki neitt á móti því, að hlutað- 
eigandi reikningur verði lagður fyrir yfir- 
skoðun þingsins. Við 4. grein stjórnarfrum-

varpsins (5. grein nefndarinnar), stingur 
hin heiðraða nefnd upp á því, að bæta inn 
í orðunum «allt að» á undan 3000 kr. Jeg 
vona, að þessi upphæð muni nægja; en jeg 
skal skýra frá, að til þessa dags hefur verið 
ávísað til útborgunar:

Til kostnaðar við kennslu yfirsetukvenna:
1878 ......................................  1471 kr. 74a.
1879 ......................................  837 — 76 -

2309 — 50 -
og til að kaupa verkfæri handa 
þeim:
1878 . . . .  243 kr. «a.
1879 . . . .  294 — 96 - 537 _  96 -

Samtals 2847 — 46 - 
og þar sem ávslok eru enn eigi komin, má 
búast við, að þessi útgjöld verði nokkuð 
aukin, svo að jeg skal leyfa mjer við 3. 
umræðu að stinga upp á þeirri breytingu, 
að í stað 3000 kr. komi 3200 kr.

Ef reynslan, sem jeg gjöri mjer von um, 
sýnir, að 150 kr. þær, er ræðir um í 6. gr. 
stjórnarfrumvarpsins (7. grein nefndarinnar), 
til eldiviðar og ljósa við hinn lærða skóla, 
kynnu að sparast, munu þessi útgjöld sjálf- 
sagt ekki koma til útborgunar á ljárhags- 
tímabilinu. Jeg skal þess vegna leyfa mjer 
að skjóta því til úrgreiðslu hinnar heiðruðu 
deildar, hvort ekki sje betra að halda uppá- 
stungu stjórnarfrumvarpsins.

Jeg hef ekki neitt á móti þeirri athuga- 
semd, sem hin háttvirta nefnd vill bæta við
6. tölulið 6. greinar (nefndarinnar 7. grein- 
ar); en jeg skil hana á þá leið, að þingið 
óski ekki að grípa fiam fyrir ákvörðun þá, 
sem yfirstjórn skólans á að taka um það, 
hvernig skiptingin á bekkjunum fari fram 
á sem haganlegastan hátt.

Með tilliti til upphæðar þeirrar, er áætl- 
að er í 6. greinar 7. tölulið, skal jeg skír- 
skota til athugasemdanna 5. bls., og get 
þess, að jeg er ekki viss um, hvort nægilega 
stórir ofnar verða keyptir og fluttir hingað 
með minni kostnaði en 120 kr. fyrir hvern
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þeirra, en til þess að ná tilganginum, má 
að mínu áliti ekki færa þennan kostnað 
þapnig niður, að ofnarnir ekki verði sem 
hentugastir, og jeg skal bæta því við, að 
hinir gömlu ofnar verða seldir við uppboð, 
og uppboðsverðið eptir reglu þeirri, er í því 
tilliti ávallt er fylgt, fært. tekjumegin í 
landsreikningnum, og þar sem þessi upp- 
hæð nokkurn veginn mun svara þeirri, er 
nefndin stingur upp á að færa þennan tölul. 
niður um, vil jeg leyfa mjer að biðja hina 
heiðruðu nefnd að taka þessar breytingar- 
uppástungur aptur.

Eins og segir í athugasemdunum bls.
4, yar störfunum við vitann á Eeykjanesi 
ekk;i alveg lokið, þegar byggingin var af- 
hent með úttektargjörð í nóvembermánuði 
>f. á., og mjer hafði þess vegna verið falið á 
hendur með breytingaruppástungu við 3. 
grein frumvarpsins (4. grein nefndarinnar), 
að beiðast veitiogar á því fje, sena þörf 
reyndist að vera á, til þess að ráða bót á 
þvi, er á vantar. í  brjeíi til hinnar háttvirtu 
nefndar frá 6. þ. m. hef jeg skýrt frá, að 
ávísað hefur verið til þess að ljúka við þessi 
störf:
í desembermánuði f. á. . 284 kr. 43 a.
og í julímánuði þ. á. . . 526 — 71 —

811 — 14 —
og að enn stendur eptir 
nokkur kostnaður til 
ruðnings vegarins og til 
að fullgjöra bústað vita- 
varðarins með því að 
byggja skúr eða skemmu, 
og að þessi útgjöld má á-
gizka til ......................  300 —
þar sem efni eru til, og 
kostnaðurinn verðurvinnu-
laun. _______________

Samtals 1111 — 14 a. 
eða =  1105 — 71 — 

sem að viðlagðri upphæð
flyt 1105 — 71 —

fluttar 1105 kr. 71 a. 
þeirri, er samkvsemt at- 
hugasemdunum við frum- 
varpið hefur verið útborg- 
uð til byggingar vitans 
fram yfir það, sem áætlað
v a r ................................. ..... 6694 — 29 —

verður hjer um bil 7800 — • — 
Enn fremur er nú búið að 
kaupa og flytja að Reykja- 
nesi steinolíu og kveiki 
m. fl. viðkomandi útgjöld- 
um vitans til vorsins 
1880, og hefur kostuað- 
urinn til þess verið sam- 
tals . . 921 kr. 9 a.
og er vitinn 
nú byrgur af 
öilu, er til 
notkunarhans 
útheimtist til 
vorsins. Til 
óvissra út- 
gjalda á fjár- 
hagstímabil-
inu áætlast 50 — » —

971 kr. 9 a.
pegar hjer við
bætast út-
gjöld þau, sem
talin eru í
síðasta lið at-
hugasemd-
anna við 3.
grein . . 2619 — 1 —

---------------  3590 _  10 —

koma fram 11390 kr. 10 a.,
og skal jeg leyfa mjer við 3. umræðu að 
stinga uppá, að þessi upphæð komi í stað- 
inn fyrir 9313 kr. 30 a. í 3. gr. (nefndar- 
innar 4. gr.) 4. tölulið.

F r a m t ö g u m a ð u r  ( G r ím u r  T h o m sen ): 
fað  er eiginlega ongin þörf á, að mæla
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með uppástungum nefndarinnar. Jeg ætla 
að drepa að eins á 2 atriði, sem landshöfð- 
inginn vildi að öðru vísi væru tilfærð. Hann 
gat sjer í lagi eigi fellt sig við þá breyt- 
ing á 6. grein frumvarpsins, að 5. tölulið- 
ur B. III. c. 2. »til eldiviðar og ljósa og fl. 
við hinn lærða skóla . . . 150 kr.» væri 
dreginn út. En þennan lið vildi nefndin fella 
úr sökum þess, sem stendur í athugasemd- 
unum við frumvarp stjórnarinnar: »Að
því leyti, er ofnana snertir, skal þess getið, 
að hinir gömlu ofnar eru orðnir mjög forn- 
fálegir og að nokkru leyti slitnir, eptir þvi 
sem landshöfðingi skýrir frá. Að hans áliti 
kemur það mikið til af því, hvað ofnarnir 
eru óhentugir, að svo mikið gengur til eldi- 
viðar í hinum lærða skóla, og mun það 
vinnast upp aptur á nokkrum vetrum, sem 
með gengur til þess, að kaupa góða maga- 
sínofna.» í  þessum orðum virtist nefndinni 
liggja bending, er gjörði ráð fyrir meiri 
sparnaði á eldiviði; og vona jeg því, að 
landshöfðinginn hafi eigi á móti því, að 
þessi liður sje felldur úr. J>að er snertir 
það, að andvirði gamalla ofna sje fært tekju- 
megin, þá er ekkert því til fyrirstöðu. En 
mjer virðist eins vel fara á því, að andvirði 
þessara ofna sje dregið frá útgjöldunum við 
það, þegar hinir nýju ofnarnir eru keyptir. 
Jeg veit eigi, hvort jeg þori neitt að hafa á 
móti því, er landshöfðingi sagði um 3. gr. 4.
C. 8., en jeg vil samt nota það sem bending 
til þeirra þingmanna, er eigi vildu halda 
hinu hærra vitagjaldi hjer um daginn; og 
má nú sjá, hve mikill kostnaðurinn er við 
vitann á Keykjanesi, þar sem landshöfðingi 
hefur nú sýnt og sannað, að til vitans þarf 
á þessu yfirstandandi fjárhagstímabili 11390 
kr., eða 2000 kr. meira, en til er tekið í 
stjórnarfrumvarpinu. Jeg sný mjer eigi til 
landshöfðingjans, þegar jeg mæli þessi orð, 
heldur til þeirra þingmanna, er voru svo á- 
kafir að lækka vitagjaldið hjer um daginn. 
J>að er snertir athugasemd þá, er lands-

höfðingi gjörði við 4. gr. stjórnarfrumvarps- 
ins, þar sem upphæðin undir 2. tölul. er 
færð upp um 3000 kr., þá virðist mjer það 
sanngjarnt, og er ekkert því til fyrirstöðu, 
að ákvörðun í þessa átt sje samþykkt.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Af því að
landshöfðinginn kvaðst skilja athugasemd 
nefndarinnar um skólann (við 7. gr.) svo, 
að sú væri eigi meining nefndarinnar, að 
grípa fram fyrir ákvörðun þá, er yfirstjórn 
skólans vildi gjöra um það, hvernig bekkj- 
um skólans sje skipað og hverjum þeirra 
skipt í sundur, þá er þetta eigi alls kostar 
rjett skoðun hjá landshöfðingjanum, því að 
nefndin veitti þetta fje (300 kr.) til þess, að 
neðsta bekk yrði skipt í sundur, ef þess 
þyrfti við, en eigi til þess, að 5. bekk skyldi 
skipt í sundur, sem engin þörf er á. £að 
er anuars undarlegt, að nú skuli eiga að 
fara að skipta í sundur 5. bekk, sem 26 
lærisveinar eru í, þar sem yfirvöldin hjerna 
um haustið 1877 neituðu að skipta neðsta 
bekk í sundur, og voru þó í honum 29 
lærisveinar. Ef brjef stiptsyfirvaldanna um 
þetta efni í vor á að standa óhaggað, og 
skipting á 5. bekk skólans á að fram fara, 
en eigi á 1. bekk, þá vil jeg lyrir m itt leyti 
eigi veita einn eyri i þessu augnamiði; jeg 
vil eigi veita fje þannig að óþörfu, og eigi 
til annars, en þess, sem nauðsynlegt er. 
f>að væri nokkuð öðru máli að gegna, ef 
hin nýja skólareglugjörð næði til 5. bekkjar 
þetta ár; en nú er eigi svo, og þess vegna 
sJe Jeg enga ástæðu til þess, að skipting 
þessi fari fram. Jeg verð fyrir m itt leyti 
sem ;þingmaður fastlega að mótmæla fjár- 
veitingu til skiptingar 5. bekkjar.

Framsögumaður: Jeg fyrir m itt leyti
er ókunnugur í þessu efni, en jeg treysti 
þekkingu og kunnugleik þingmanns Reykvík- 
inga um það, og þess vegna var það, að 
nefndin fór, eptir tillöguin þingmannsins, 
fram á þetta í nefndarálitinu. J>að má ná 
samkomulagi við landshöfðingja, áður en
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tekið er til 3. umræðu. En jeg verð þó að 
vera á því, að heppilegast sje að fylgja til- 
löguro þingœanns Reykvíkinga um mál þetta.

Landshöfðingi: Af því að eigi er út-
sjeð um, hve margir muni næstkomandi 
skólaár verða í neðsta bekk, en víst er, 
að 26 lærisveinar verða í 5. bekk, þá álít 
jeg, að betra og hyggilegra sje, að fela yfir- 
stjórninni á vald hinar nauðsynlegu ráðstaf- 
anir í þessu efni, en að grípa fram fyrir 
hendur henni. |>ar sem upphæðin til eldi- 
viðar og Ijósa er samtals 1500 kr., og bekk- 
ir skólans eptirleiðis munu verða 6, þá 
kemur niður á hvern bekk 250 kr. um árið, 
og.mun þá sparnaður þessi eigi eins mikill, 
og gjört er ráð fyrir af nefndinni, í hina 
3 mánuði (október, nóvember og desember), 
sem eptir eru af þessu skólaári, þangað til 
næsta fjárhagstímabil byrjar. En mjer er 
þetta ekkert kappsmál; því að allt það, sem 
að rjettu lagi verður útborgað fram yfir það, 
sem áætlað er, það má veita í aukafjárlög- 
um á næsta alþingi. J>að er snertir athuga- 
semd framsögumanns við 7. tölul. 6. greinar 
(7. greinar nefndarinnar), þá leyfi jeg mjer 
að taka það upp aptur, að það hefur ávallt 
verið regla, sem á vel við í reikningslegu 
tilliti, að draga slíkar tekjur eigi frá útgjalda- 
megin, heldur færa þær inn tekjumegin, 
enda er þessari reglu fylgt í landsreikning- 
unum.

Með því að fieiri tóku eigi til máls, bar 
forseti málið undir atkvæði, og íjellu þau 
þannig:

1. 2. liður í breytingum nefndarinnar sam- 
þykktur í einu hljóði.

2. 2. grein frumvarpsins samþykkt í einu 
hljóði.

3. 4. liður í breytingum nefndarinnar sam- 
þykktur í einu hljóði.

4. 3. grein frumvarpsins með áorðinni 
breytingu samþykkt í einu hljóði

5. 5. liður í breytingum nefndarinnar sam- 
þykktur í einu hljóði.

6. 4. grein frumvarpsins með áorðinni 
breytingu samþykkt í einu hljóði.

7, 5. grein frumvarpsins samþykkt í einu 
hljóði.

8. 8. liður í breytingum nefndarinnar sam- 
þykktur með 16 atkvæðum.

9, 9. liður í breytingum nefndarinnar sam- 
þykktur í einu hljóði.

10. 10. liður í breytingum nefndarinnar 
samþykktur með 18 atkvæðum.

11. 6. grein frumvarpsins með áorðnum 
breytingum samþykkt í einu hljóði.

12. 7. grein frumvarpsins samþykkt í einu 
hljóði.

13. 12. liður í breytingum nefndarinnar 
samþykktur í einu hljóði.

14. l.liður í breytingum nefndarinnar sam- 
þykktur án atkvæðagreiðslu.

15. 1. grein frumvarpsins með áorðnum 
breytingum samþykkt án atkvæða- 
greiðslu.

16. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða- 
greiðslu.

17. Málinu vísað til 3. umræðu í einu hljóði.

f >r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild á 11. 
fundi, 16. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 371—372.

Breytingartillögur, sjá I 377—378. 397 
—398. 411.

Bjöm  Jónsson gat þess, að hann tæki 
aptur það breytingaratkvæði, er hann stæði 
fremstur undirskrifaður undir.

Landshöfðingi: Jeg skal leyfa mjer að 
fara fáeinum orðum um breytingaruppá- 
stungur þær, er jeg hef borið undir atkvæða- 
greiðslu deildarinnar.

Til mín hefur 29. f. m. komið uppá- 
stunga ,frá bæjarfógetanum í Reykjavík, sem 
hefur stjórn hegningarhússins á hendi, um 
það, að æskilegt sje og jafnvel nauðsynlegt, 
að byggt verði hús undir hjer um bil 600 
hesta af mó, sem hegningarhúsið árlega
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þarfnast við til eldiviðar, og sem hingað til 
hefur verið látið standa úti, afþví þesskon- 
ar geymsluhús alveg vantar, og hefur hann 
talið, að með þessu móti ónýtist hjer um 
bil þriðjungur þessa eldiviðar. Jafnframt 
því hefur hann sent mjer áætlun um kostn- 
aðinn við byggingu á þvílíku húsi, ogerhún 
samin af duglegum húsasmiði hjer í bænum, 
Einari Jónssyni, sem áætlar þennan kostnað 
samtals 1000 kr. Samkvæmt þessu hef jeg 
leyft mjer að beiðast aukafjárveitingar á allt 
að 1000 kr. við 10. gr. B 2. til hegningar- 
hússins, og leyfi jeg mjer að mæla sem bezt 
með henni, þar sem jeg vona, að deildin 
sje mjer samdóma um það, að þessi fjár- 
veiting sje í þarfir hegningarhússins og lands- 
sjóðsins* Jeg skal bæta því við, að jeg, ef 
þingið samþykkir þessa uppástungu, mun sjá 
um, að húsið verði byggt að undangengnu 
undirboði (Licitation) og með sem mestum 
sparnaði.

Hvað viðvíkur hinum öðrum breytingar* 
uppástungum, sem jeg hef leyft mjer að bera 
upp, hef jeg við 2. umræðu leitt rök að 
þeim, og þar sem framsögumaður tók svo 
vel undir þær, vona jeg einnig, að deildin 
samþykki þær. Jeg skal skírskota til þess, 
sem jeg tók fram við 2. umræðu, að upp- 
hæð sú, sem breytingaruppástungan við4.gr.
5. tölul. fer fram á, skiptist þannig, að af 
þeim 2076 kr. 80 a., sem breytingin nemur, 
ganga til vitabyggingarinnar . 1105 kr. 71 e., 
og til notkunar vitans . . 971 — 0 9 -

2 0 7 6 -  8 0 -
Eptir skýrslum þeim, er jeg við 2. um- 

ræðu gaf um kostnað þann, er þegar er 
búið að ávísa á fjárhagstímabilinu til kennslu 
yfirsetukvenna og til að útvega þeim hin 
nauðsynlegu verkfæri, mun upphæð sú, er 
jeg hef stungið upp á við 5. gr. 2. tölul. og 
sem eptir hlutarins eðli er kalkúlatorisk, að 
líkindum nægja fyrir fjárhagstímabilið.

Ef jeg hef skilið orð framsögumanns 
riðvíkjandi ofnum þeim, er ætlazt er til að

kanpa handa hinum lærða skóla, þá var ekki 
neinn verulegur ágreiningur milli okkar um 
kaupverð ofnanna, heldur gjörði Qárlaga- 
nefndin ráð fyrir því, að með því að selja 
hina gömlu ofna, mundi verðmunurinn jafn- 
ast; en jeg skal taka það upp aptur, að 
þessir gömlu ofnar verða seldir við opinbert 
uppboð, og uppboðsverð þeirra fært tekju- 
megin í landsreikninginn eptir þeirri reglu, 
sem ávallt er fylgt í því tilliti, og sem að 
mínu álit,i er góð reikningsregla og á rökum 
byggð.

Uppástunga 6 þingmanna um 3000 kr. 
úr viðlagasjóði til jarðyrkjumanns Torfa 
Bjarnasonar er tekin aptur, svo jeg þarf 
ekki um hana að tala.

Hvað viðvíkur hinni uppástungunni frá 
öðrum 6 þingmönnum um þóknun fyrir 
kennslu heyrnar- og málleysingja, hef jeg 
að vísu ekki svo mikið á móti henni, en 
jeg gjöri ráð fyrir, að mögulegt sje, að út- 
vega þennan styrk af upphæð þeirri, er veitt 
er í fjárlaganna 15. gr., eins og venjulegt 
hefur verið hingað til. Að þessi þóknun 
ekki hefur verið veitt fyrir árið 1878, kom 
til af því, að jeg samkvæmt athugasemdum 
yfirskoðunarmanna við landsreikninginn fann 
mjer skylt, þegar bænarskráin um þessa 
þóknun barst mjer í vetur er leið, að leita 
ýtarlegri skýrslna um kennsluna. Jeg vil 
þess vegna skjóta því til uppástungumanna 
að taka uppáslunguna aptur og vísa málinu 
til landshöfðingjans.

Loksins skal jeg bæta því við, að líklega 
er einhverri prentvillu að kenna, að athuga- 
semdin <>ef skipting fram fer á bekkjum» er 
bætt við 7. gr. 6. tölul., þar sem hún sam- 
kvæmt atkvæðagreiðslunni við 2. umræðu á 
við á eptir 5. tölul. sömu greinar.

P á l l  P á h so n ,  p r e s t u r : í  tilefni af því,
sem Iandshöfðinginn sagði viðvíkjandi uppá- 
stungu minni og 5 annara þingmanna, er 
jeg mjög fús á að taka hana aptur. Jeg 
hef ávallt mætt sjerstökustu velvild hjá
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landshöfðingja í þessu máli, svo að jog vil 
gjarna taka þessa lillögu aptur, í fullu 
tausti til þess, að hann nmni framvegis 
sýna mjer sömu velvild eins og fyr, meðan jeg 
brýt hana ekki af mjer, og fyrst hann tók 
svona vel undir þetta, þá skal jeg ekki fara 
út í málavexti, en að eins votta honum op- 
inbert þakklæti fyrir hans sanngjörnu og 
góðvildarfullu aðstoð til að koma dauf- 
dumbrakennslunni í sem bezt horf.

F ra m » ö g u n m ð u r  ( f í r í m u r  T h o m s e n ) : 

Hjer liggja þá ekki aðrar breytingartillögur 
fyrir, en frá landshöfðingjanum. 1. breyt- 
ingin við 4. gr. er, að til hegningarhúss- 
ins veitist allt að 1000 kr. pað virðist 
vera öll ástæða til, að veita þetta fje, sök- 
um þess að það hefur komið fram, að 
mikill eldiviður gengur í súginn sökum 
húsleysis, og gæti þetta leitt til meiri 
sparnaðar eptirleiðis. Jeg vil einungis 
gjöra þá athugasemd, að jeg verð að halda 
því fram, að upphæðin til viðurværis 
fanganna í hegningarhúsinu verði ekki 
skoðuð sem kalkúlatorisk eða áætluð upp- 
hæð, heldur sem reikningsupphæð. Ef lil 
dæmis viðurværi fanganna er dýrara, en 
gjört hefur verið ráð fyrir, þá er umboðs- 
stjórninni heimilt að brúka meira fje, en 
áætlað er, en það er hættulegt, að skoða 
aðrar upphæðir en þær, sem fjárlögin til 
taka, áætlaðar upphæðir. pað er munur á 
áætluðum upphæðum og reikningsupphæð- 
um. Reikningsupphæðir eru þær, sem, ef 
umboðsstjórninni er ómögulegt að standa 
straum af þeim með því fje, sem veitt er, 
þá getur hún tekið meira Qe. |>annig er 
upphæðin til hegningarhússins utanstokks 
og innan ekki áætluð upphæð. J>að sama 
er að segja um upphæðitia, sem lands- 
höfðingi stingur upp á við 5. gr. 2., að 
þar komi 3200 kr. í stað 3000 króna. Ef 
deildin vill veita þá upphæð, skal jeg fús- 
lega greiða atkvæði með henni, en sem 
fastri upphæð, ekki sem áætlaðri. J>að er

ekki góð regla, að gjöra ráð fyrir mörgura 
áætluðum upphæðum á fjárlögum, og vil 
jeg leyfa mjer að geta þess, að hjá Dönum 
er þessi regla komin á, og hefnr sá mað- 
ur, ereinna mest hefur unnið að að koma á 
stjórnfrelsi og fjárforræði í Danmörkn, Mon- 
rad bisknp, komið henni á. Hann segir, að 
eptir sinni skoðun sje það rangt, að umboðs- 
stjórnin tald einn eyri fram yfir það, sem henni 
er veitt með lögum, nema hún gjöri það með 
Iögum. Ef hún þarf meira lje, en veitt er, 
þá á hún _að gefa út bráðabirgðarlög um það. 
Hvað snertir breytinguna við 7. gr. 6. B.
III. c. 7., að halda hinni upprunalegu upp- 
hæð, en færa tekjumegin það, sem kemur 
inn fyrir ofnana, þá virðist mjer deildin 
einnig eigi að samþykkja það, af því það 
er samkvæmara reglulegu reikningsformi, 
og því, sem komið hefur fram í deildinni. 
I>að er enn ein breytingartillaga, en af því 
jeg ekki skil hana, vil jeg fyrst heyra skýr- 
ing flutningsmanna, einkum 1. þingmanns 
Norðurmúlasýslu, sem mun vera aðalflutn- 
ingsmaðurinn, áður en jeg tala um hana.

AmljtUur Ólafsson: Mjer heyrðist
framsögumaður benda því erindi að mjer, 
að skýra frá tilgangi breytingartillögu 
þeirrar, er jeg stend fyrstur undir, og er 
það náttúrleg krafa. Jeg skal þá fyrst 
benda á það, að breytingartillaga þessi 
hlýtur að koma á milli 8. og 9. greinar í 
fjáraukalögunum og sem sjerstök grein, af 
því að hún er við aðra grein í fjárlögun- 
um. Um efni og tilgang breytingartillögu 
þessarar er það að segja, að Qe það, sem 
hún til tekur, er ætlað vissum manni, sem 
jeg bráðum skal nefna, og er þessi tillaga 
gjörð samkvæmt góðum undirtektum lands- 
höfðingja. Fjárlaganefndin veit, að tillaga 
sú kom fram í nefndinni, að vissum manni 
væri veittur styikur, en í nefndinni komu 
menn sjer saman um, að láta tillöguna þar 
niður falla, en koma rneð hana í fjárauka- 
lögunum. Styrkur þessi á að ganga til
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Mattíasar Jokkutnssonar hjer í Roykjavík. 
En nú verður spurt, hvers vegna og í 
hverju skyni á hann að fá þetta fje? Nú 
sem stendur eigum vjer fjögur höfuðskáld 
hjer á landi, og þrátt fyrir lítilleik lands 
vors, hefur það þó ávallt verið frægt fyrir 
skáld sín, jafnvel á verstu riðöld vorri, og 
það er því eigi ónáttúrlegt, að sú ósk lifi í
brjósti þjóðar vorrar, að mega halda þessari 
frægð og þá skáldum vorum. f»essi 4 skáld, 
sem mega heita prýði þjóðar vorrar, eru 
sjálfsagt ólík að mörgu. Eitt þessara höfuð- 
skálda, sem ef til vill er mest fruinskáld af 
þeim öllum, er ríkur höfðingi í hjeraði, 
þinggoði rjettur og býr á sjálfs síns eign; 
mundi honum eflaust þykja höfðingsskap 
sínum misboðið, ef nafn hans væri sett inn 
í fjáraukalög. Svo er nú annað höfuðskáld- 
ið, sem mest hefur ort, en sem nú er hætt 
að kveða, og farið að snúa sjer að öðrum 
fögrum listum og vísindum. Vjer getum
því eigi farið fram á, að þetta skáld fái 
laun, því þau yrðu rjett kölluð eptirlaun, 
enda þótt vjer játum, að rit þessa skálds 
hatt veitt oss marga ánægjustund; allir
þekkja Heljarslóðarorustuna. Nú eru tvö 
skáldin eptir, jeg skal ekki dæma í milli 
þeirra, því að jeg er heldur ekki góður dóm- 
ari í þeim efnum, og svo er ekki þægilegt 
að jafna skáldum saman. f>að er sagt um 
skáldin, að þau sjeu *irritabile genus», hör- 
undssárir menn ; en einn munur er þó á 
þessum tveim skáldum eða skáldmönnum, 
svo nafnið sje karlkyns; annar þeirra er
konunglegur embættismaður, og á í vændum 
að erfa stórfje, og eptir því sem jeg hef 
næst komizt, þá mun hann, þótt hann kom- 
ist eigi í samjöfnuð við fyrsta skáldið að 
höfðingsskap og sjálfsforræði, ekki telja það 
þakklætisvert, að hann sje settur inn í fjár- 
aukalögin; þá er nú eptir Qórði skáldmað- 
urinn, hann er eigi konunglegur embættis- 
maður, og hefur við engan auð að styðjast, 
og á við ómegð og örðugan hag að búa.

En þrátt fyrir þetta allt hefur hann þó cigi 
boiðzt fjárstyrks, heldur hafa vísindamenn í 
Kaupmannahöfn orðið til þess að fyrra 
bragði, að leita styrks handa honum. f>essi 
sama ósk hefur verið studd af einni höfð- 
ingskonu lands vors, því að þessi skáldmað- 
ur hefur það fram yfir hina — fjærri sje 
mjer að fara í skáldjöfnuð — að hann hríf- 
ur hjörtun mest, hann er allra þeirra kvenn- 
liollastur; (H a l ld ó r  F r ið r ik s x o n : B e z t  að

t a l a  í  a lv ö r u ) .  Mjer er full alvara, þó jeg 
tali ekki með svo hárri röddu, að jeg rífi 
loptið, eða með hryggð og andvarpan, og 
jeg vona menn finni, að jeg hafi eigi farið 
með annað en það sem er rjett og satt. 
Jeg held þegar allt er vegið, þá sjo ástæða 
til að veita þessu skáldi þennan styik, fyrst 
og fremst í þakldætisskyni, því næst sakir 
þess, að landar hans erlendis hafa óskað 
þess, og svo til þess að skáldið fái betra 
tækifaiii til að verja meiri tíma til hinnar 
fögru íþróttar sinnar. Af þessum ástæðum 
og með því að landshöfðingi er oss samdóma 
í aðalefninu, þá vona jeg, að deildin finni 
ástæðu til að vera uppástungu þessari hlynnt, 
og fel jeg hana því sanngirni hennar.

L a n d s h ö f ð in g i n n  : Af því 1. þingmaður
Norðurmúlasýslu benti að mjer í tilefni af 
uppástungu sinni, vil jeg geta þess, að fjár- 
laganefndin skýrði mjer frá, að hún út af 
bænarskrá, er kom til hennar, ætlaði að 
stinga upp á 1000 kr. styrk á fjáraukalög- 
um til skáldsins Mattíasar Jokkumssonar, 
og mælti jeg ekld á móti því í nefndinni; 
en þetta eru öll þau afskipti, sem jeg hef 
haft af þessu máli. J>að er á þingsins valdi, 
hvern styrk það vill veita þessum manni, 
sem jeg fyrir mitt leyti verð að álíta mak- 
legan styrks.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik sn o n : Af því að hjer 
liggur fyrir uppástunga um styrk handa 
einu skáldi, og hefur þó engin bænarskrá 
um styrk komið frá honum sjálfum, heldur 
frá öðrum út í frá, þá vil jeg minna deild-
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ina á, að hingað hefur komið bænarskrá frá 
öðru skáldi, sem jeg álít rangt að setja hjá, 
ef hinum er veittur styrkur. fe tta  skáld, 
sem jeg vil mæla með, er kennari Benedikt 
Gröndal, og er óhætt að segja, að hann er 
í öllu tilliti maklegur styrks, ef Mattías 
Jokkumsson fær styrk. Hann hefur sjálfur 
svo ljóslega tekið fram verðskuldun sína fyr- 
ir styrk í bænarskrá sinni, að jeg vil biðja 
forseta leyfis að lesa hana upp.

(Forseti bar undir deildina, hvort leyfa 
skyldi að lesa upp bænarskrána, og var það 
leyft með meiri hluta atkvæða. Síðan las 
þingmaðurinn bænarskrána upp).

Að endingu fylgir listi yfir rit höfund- 
ar bænarskrárinuar, og eru sum þeirra all- 
merkileg, t. d. Clavis poética antiqvæ lingvæ 
septentrionalis. ( A r n l j ó t u r  Ó la f s s o n :  Er
það nema handrit?) Jú! J>að er prentað. 
í>á er þýðingin af Ilionskviðu og fl. £að get- 
ur verið, að sumum þyki ekki mikið til 
sumra rita hans koma, en enginn getur 
neitað því, að mörg þeirra lýsa einkennileg- 
um skáldmanni. Hann hefur unnið margt 
landi voru til sóma, og jeg get ekki annað 
sjeð, en að hann eigi eins vel viðurkenn- 
ing skilið, eins og aðrir. Hann er að vísu 
embættismaður, en samt bláfátækur, og þó 
sumum þyki embættismenn hafa mikil laun, 
þá verða þau ekki mikil, þegar dregin eru 
frá öll útgjöld, sem á þeim hvíla. Jeg vona 
þess vegna, að deildin, ef hún samþykkir 
þetta breytingaratkvæði, um leið gefi bend- 
ing um, að bæði þessi skáld fái þátt í 
styrknum.

F r a m s ö g u m a ð u r  (G r í m u r  Thom sen):  Jeg 
vil styðja uppástungu þingmanns Eeykvík- 
inga um, að upphæðinni verði skipt milli 
beggja skáldanna, þannig, að hvor fái 500 
kr., og vona jeg, að landshöfðiuginn sjái svo 
fyrir, að þessari bendingu verði fylgt. 
Flutningsmaður breytingaratkvæðisins hefur 
talað svo skemmtilega um þetta efni, enda 
er ekki vanþörf á því, að deildin sje í góðu

skapi, og er vonandi, að þessir góðu geðs- 
munir hafi ekki versnað við að heyra bæn- 
arskrána lesna upp frá öðru skáldinu. Hvað 
annars snertir báða þessa menn, þá eru þeir 
báðir vel hagmæltir og báðir jafnverðugir 
fyrir styrk. 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
lagði áherzlu á það, að annar þessara manna 
væri konunglegur embættismaður, en hann 
má þá ekki gleyma því, að hinn hefur arð- 
sama atvinnu, þar sem hann er ritstjóri að 
því blaði, sem að sjálfs hans sögn er hið 
vinsælasta blað hjer á landi, og hlýtur því 
að borga sig vel. |>ar að auki er það að- 
gætandi, að þessi maður getur fengið em- 
bætti, ef hann vill, og það er honum að 
kenna, og engum öðrum, að hann ekki í 
þessu steudur jöfnum fótum við hinn. Ann- 
ars mogum vjer allir, sem hagmæltir erum, 
vera glaðir yfir því, að vjer geturn átt von 
á styrk úr laudssjóði, ef vjer þurfum þess 
með seinna meir, og þeir eru margir, sem 
hagmæltir eru, miklu íieiri en 4. £>að er 
vonandi, að landssjóðurinn seinna meir fái 
langtum fleiri skáld til að styrkja, og að 
þeir verði ekki einungis 4 heldur tvöfalt eða 
þrefalt fleiri, sem komast á hreppinn.

A r n l j ó t u r  Ó la fs so n :  Jeg vil að eins leyfa 
mjer að gjöra eina athugasemd við ræður 
þingmanns Eeykvíkinga og varaforseta. Hjer 
liggur ekki fyrir nein tillaga um styrk til 
skáldsins Beuedikts Gröndals, því hefðu 
menn fundið hjá sjer hvöt til þess, að gjöra 
meira en lesa upp bænarskrána, hefði tillaga 
komið fram, og er jeg viss um, að tillaga 
um styrk til þessa manns hefði verið heyrð 
með sömu ánægju sem bænarskráin. En 
það mun standa frítt fyrir á næsta fjárhags- 
tímabili að stinga upp á styrk til þcssa 
skálds. Nú sem stendur er hann að fást 
við svo mörg önnur listaverk, og hefur feng- 
ið peninga úr landssjóði til að safna dýrum 
og spíritus upp á skólans reikning til þess 
að geyma dýrin í, svo jeg ætla það verði 
einungis til þess að trufla hann í þessum



416

störfum, að fara nú að veita honum skálda- 
eptirlaun, og mun bezt að geyma það, þang- 
að til hann hefur lokið störfum síuum við 
kvikindasafnið.

F ra m n ö g u m a ð u r  (G r í m u r  T h o m sen): Jeg 
verð að mótmæla því, að kalla það eptir- 
laun, þó þessu skáldi (Gröndul) verði veittur 
styrkur. f>að eru ekki nema fáir dagar 
síðan, að vjer lásum eríiljóð eptir móður 
eins þingmanns eptir þetta skáld, og ef 
það er sanngjarnt, að prestar fái borgun 
fyrir líkræður, þá virðist það og vera sann- 
gjarnt, að þingið veiti þessum ffiauni þókn- 
un, þegar hann yrkir eptir móður eins af 
þingmönnum. Annars stendur það lands- 
stjórninni frítt fyrir, hvernig hún ver þessu 
fje, og þcgar komið hafa fram bendingar 
frá einstökum þingmönnnum um að skipta 
fjenu milli beggja þessara skálda, þá get 
jeg ckki aunuð sjeð, en að landshöfðingja 
sje eins heimilt að taka þá bending til 
greina, cins og bending flutuingsmanns 
breytingartillögunnar, um að veita að eins 
öðru skáldinu styrk.

L a n d s h ö f ð i n g i : Jeg verð að vera vara-
foiseta samdóma um, að eins og breytingar- 
tillagan nú liggur fyrir, þá virðist vanta 
nákvæmar ákvarðanir um, hvernig þessu 
fje skuli varið, og jeg get ekki sjeð, að úr 
þessu verði mögulegt að gjöra breyting á 
tillögunni, nema efri deildin gjöri það. Ef 
tillagan verður samþykkt óbrcytt af þinginu, 
þá mun landsstjórnin komast í vandræði 
mcð að verja fjenu, því að þótt ýmsar 
bendiugar hafi komið fram í umræðunum, 
þá hefur varaforseti svo opt beut mjer á, 
að varasamt sje að byggja á umræðunum, 
að landsstjórnin muu hika sjer við að 
byggja á þeim grundvelli framvegis. En, 
eins og jeg áður sagði, má ráða bót á þessu 
í efri deild.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  það er alveg
rjett, að uppástunga þessi gefur landshöfð- 
ingja vald til að verja 1000 kr. til einhvers,

sem hann álítur nauðsynlegt, en það er
með engu móti sagt, að hann sje fremur
bundinn við að veita einu skáldi styrk, en 
tveimur. Landshöfðingi fær Qeð til umráða 
og má veita það hvorum þessara manna, 
sem hann vill, og eins skipta þvi á milli
þeirra, eins og hann vill.

T r y g g v i  G u n n a r s t o n :  Ef deildin er á
því máli, að vilja vcita skáldum vorum ein- 
hverja viðurkenningu, þá verður hún að 
gjöra það svo, að slíkt verði þinginu og
landinu til sæmdar, en ekki til hins gagn- 
stæða. Minna en 1000 kr., einu sinni fyrir 
allt, finnst mjer þetta ekki moga vera, ef 
það á að geta heitið heiðurslaun; ef þessari 
upphæð verður skipt milli tveggja eða þriggja, 
þá greiði jog atkvæði fyrir að íella tillöguna, 
því þá þykir mjer gjöfin ekki vera til 
sæmdar, hvorki fyrir þann, er veitir, eða 
hinn, er í móti tekur. Mig furðar það, að
varaforseti, sem þykist vera meðmæltur því, 
að skáldið Gröndal fái styrk, ekki skuli á- 
líta 1000 kr. of lítið til að skipta milli 
tveggja. Við gjöf í þessu skyni verður 
maður að sýna nakkra höfðingslund, en 
ekki allt of mikinn kotungshátt. fað  sem 
oss gekk til að Ieggja það til, að þessu 
eina skáldi veittist styrkur, var ekki það, 
að skáldin hin væru ekki maklcg styrksius 
líka, heldur hitt, að vjer vildum spara Qe 
sem mest vjer gátum fyrir landssjóðinn, og 
vildum því ekki stinga upp á fleirum í senn; 
varaforseti hefur stundum verið þakklátur 
fyrir það, að íjárbænir væru sem lægstar. 
J>ó þetta skáld fái styrk nú, þá er ekki úti- 
lokað, að hin skáldin geti líka fengið styrk 
eða heiðursgjöf á næsta fjárhagstímabili. 
J>ar sem landshöfðingi talaði um, að hann 
mundi komast í vandræði, hvernig fjenuætti 
að verja, þá skal jeg geta þess, að orsökiu 
til þess, að í breytingaruppástungunni er 
ekkert nafn til greint, er sú, að vjer uppá- 
stungumenn vildum lempa oss eptir skoðua 
deildarinnar og varaforseta, sem í fjárlaga-
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nefndinni var fastur á mdti því, að nöfn 
væru nefnd í slíkum tillögum. Oss fannst 
það líka nóg, að það kæmi fram í umræð- 
unum, hverjum þetta fje væri ætlað. Mjer 
skilst, að þingmaður Reykvíkinga heldur lái 
oss uppástungumönnum að koma með þessa 
tillögu, en því er hann þá að mæla með 
öðru skáldi, sem engin tillaga um liggur 
fyrir; ef hann hefði komið með uppástungu, 
um að veita því skáldi, sem hann vill mæla 
með, einhvern styrk, þá hefði hans tillaga 
getað komið til greina, en eins og nú er, 
liggur engin önnur tillaga fyrir en vor, sem 
er meint til eins viss manns. Til þess að 
taka af allan ágreining, vil jeg skjóta því 
til forseta, hvort hann álítnr að það sje á 
móti þingsköpimum, að borið sje upp í 
fyrsta lagi, hvort upphæðin skal veitast, og 
í öðru lagi hvort hún skal veitast einum 
manni eða skiptast milli fleiri.

F o r s e t i : J>að er ekki hægt að skipta
atkvæðagreiðslunni þannig, scm hinn heiðr- 
aði þingmaður Suðurmúlasýslu leggur til, 
þvi að hjer liggur ekki fyrirnein tillaga um, 
hverjum fje þetta skuli veitast; tillagan 
getur ekki komið undir atkvæði öðruvísi, 
en hún er orðuð.

Arnljótur Ólafsson: J>að er nóg, að
tillagan sje borin upp eins og hún er orðuð; 
hjer liggur ekki fyrir nein Önnur tillaga en 
vor, og hún verður að skiljast eins og vjer 
uppástungumennirnir höfum skilið hana.

F r a m s ö g u m a ð u r  (Gr. T h . ) : |>að má
segja hið sama um þessa upphæð, sem sagt 
er um einn fugl, gæsina. Hún er of stór 
handa einum, en of lítil handa tveimur, þó 
jeg verði að .segja, að til eru þau skáld, sem 
ljetu sjer nægja '/* þessarar upphæðar. 
Eptir því sem uppástungan liggur fyrir, þá 
er landsstjórninni heimilt að úthluta fjenu 
eins og hún vill, enda er það ekki rjett, 
að gjöra þennan mun á þessum skáldum, 
þegar fyrir þinginu liggja bænarskrár um 
styrk handa þeim báðum.

A r n l j ó l u r  Ö la f s s o n : Jeg vona hver hafl 
rjett til að skilja sínu eigin tillögu, eins og 
hann vill. Ef aðrir hafa annan skilning, þá 
getur hann ekki komið til greina hjá skiln- 
ingi uppástungumanna.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r ím u r  T h o m se n ); 

Jeg verð að mótmæla þessum orðum 1. 
þingmanns Norðurmúlasýslu; uppástungu- 
menn hafa ekkert leyfl til, að bæta neinum 
hugsuðum uppástungum við tillögur sínar; 
tillagan liggur fytir eins og hún er prentuð.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  Ef varaforseti
hefur breytt skoðun sinni, að ekki eigi við 
að hafa nöfn manna í fjárlögum, og lionum 
er nokkur huggun í því, að nafn skáldsins 
standi þar, þá lofa jeg, að sjá svo um, að 
nafnið komist inn í frumvarpið í efri deild- 
inni. IJað er annars morkilegt, að í þessu 
máli skuli umræðurnar enga þýðing hafa, 
og ekki getað verið til leiðbeiningar, en jeg 
get sannað, að í mörgum öðrum málum 
hefur þótt nóg að gefa bendingar í umræð- 
unum. fa ð  er máske ekki rjctt af mjer, að 
segja hjer frá því, sem í nefndum hefur 
gjörzt, en eins og jeg áður sagði, kom fjár- 
laganefndinni saman um, að nöfn þyrfti ekki 
að nefna, en að eins gefa bendingar í um- 
ræðunum, og því var varaforseti þá svo 
harður á því i nefndinni, að nægilegt væri 
að taka fram við umræðurnar nafnið, efþað 
er orðið þýðingarlaust nú?

F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r ím u r  T h o m sen ):  

Fyrst þingmaðurinn álítur það eiga við að 
segja, hvað gjörðist milli nefndarmanna, þá 
vil jcg skírskota til þingmanns Reykvíkinga, 
hvort við báðir ekki gjörðum allt, sem í 
okkar valdi stóð, til að verja því hneyksli, 
sem meiri hlutinn var ólmur á, og koma til 
leiðar, að ekki yrðu nefnd nöfn. 1. þing- 
maður Suðurmúlasýslu ræður því, hvort bann 
kemur nafninu inn í efri deild; það getur 
verið hann hafi þar mikið að segja. Jeg 
hef frá fyrstu mótmælt þessu, og álít það 
móti sóma þingsins, að vera að skipta og
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þeyta út peningum í allar áttir. Mjer dett- 
ur í hug Egill Skallagrímsson, þegar hann 
vildi fara til alþingis með gullkisturnar og 
strá út gullinu á Lögbergi; þá sagði hann, 
að sig skyldi furða það, ef allir skiptu 
vel með sjer. fessu  eptirdæmi ætla uppá- 
stungumenn að fylgja ; þeir ætla að fara 
upp á Lögberg með gullkistur landsins og sá 
ú t gullinu, og kann svo að fara, að öllum 
þyki ekki vel skipt.

|>á var gengið til atkvæða og var:
1. breyting landshöfðingja (I 377) við 4.

gr. eptir 2. tölul. samþykkt með 17 
atkvæðum.

2. breyting landshöfðingja, að 3. töluliður
verði 4. töluliður, samþykkt án atkvæða- 
greiðslu.

3. breyting landshöfðingja við 4. gr. 4.
tölulið samþykkt með 17 atkvæðum.

4. breyting landshöfðingja við 5. gr. 2.
tölulið samþykkt með 19 atkvæðum.

5. breyting landshöfðingja við 7. gr. 6.
tölulið B. III. c 7. samþykkt með 18 
atkvæðum.

6. breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar og 
fl. (I 411) samþykkt með 14 atkvæðum.

7. Frumvarpið allt með áorðnum breyting- 
um samþykkt með 18 atkvæðum. Kvað 
forseti það nú mundu verða afgreitt 
til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild á 43. 
fundi, 19. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu 1 neðri deildinni, sjá I 482 
—483.

Með því enginn tók til máls, þá var borið 
upp til atkvæða, hvort málið skyldi ganga 
til 2. umræðu, og var það samþykkt með 
öllum samhljóða atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 47. 
fundi, 21. ágúst.

Breytingartillögur, sjá I 494 og 498 (Nr. 
410).

Forseti bar undir atkvæði deildarmanna, 
hvort breytingaratkvæði þeirra Sighvats Árna- 
sonar og Stefáns Eiríkssonar gæti komið til 
umræðu og atkvæðagreiðslu, þar sem því 
ekki hefði verið útbýtt fyr en nú í byrjun 
fundarins, og var það samþykkt með 8 at- 
kvæðum.

Benedikt Kristjánsson sagði, að af ástæð- 
unum fyrir neðan breytingaruppástungu sína 
(I 494) væri ljóst, hvernig á stæði; þaðlægi 
í augum uppi, að boð f>órðar á Leirá væri 
gjört apturreka, ef landssjóðurinn veitti eigi 
hinar umbeðnu 400krónur. Hann hefði því 
eigi sjeð annan veg, til að ná í þessa gjöf, 
en að taka þessar 400 kr. inn í fjárauka- 
lögin, og vonaði hann, að deildinni velktist 
eigi hugur um að veita þær. f>ó gjafabrjefið 
væri ónákvæmt orðað, þá mundi mega ganga 
að því vísu, að fórður fengist til þess að 
laga það.

S i g h v a t u r  Á m a s o n  sagðist vilja minnast 
lítið eitt á breytingaruppástunguna (I 498), 
að því leyti sem hann væri við hana riðinn, 
og vildi hann fara fáeinum orðum um styrk 
þann, er ætlaður væri Torfa Bjarnasyni. 
Til grundvallar fyrir þessu lægi framför sú, 
er leitt hefði af Ijáum hans; framför sú væri 
mikil; fyrir því væri bæði sín reynsla og 
annara. Mönnumþætti máskeekkiviðkunnan- 
legt, að veita þannig fje fyrir það, er gjört 
væri fyrir löngu síðan, en að sínu áliti ætti 
það viðurkenning skilið eins fyrir það. 
fessi maður væri nú líka byrjaður á öðru, 
sem sje sláttuvjel. Hann hefði reyndar eigi 
skýrslu um þetta, en þó leitað væri vottorðs 
kunnugra manna, mundi það reynast, að 
útlit væri fyrir, að hún gæti orðið til verk- 
legra nota, ef fyrirtækið strandaði ekki á 
fjeleysi.

Eirikur Kúld kvaðst samdóma 1. þing- 
manni Rangæinga um það, að tillit bæri að 
hafa til duglegra manna; hann vildi fúslega
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játa, að maður þessi hefði unnið landinu 
mikið gagn með ljáum sínum, en þó ímynd- 
aði hann sjer, að hinir fyrstu ljáir hafi verið 
seldir við því verði, að hann hafi fengið fulla 
borgun fyrir þá. fa ð  væri skaði, að þing- 
mann Rangæinga vantaði skýrslu um sláttu- 
vjelina, en hann hefði líka heyrt um hana 
talað, en gæti ei hent reiður á því. f>á 
kæmu nú 1000 kr. til skáldsins Matthíasar 
Jokkumsonar fyrir það, að hann væri skáld, 
en það væru fleiri skáld til, sem hefðu beðið 
um það sama, og það mundi örðugt að vega 
þau, og segja, hvert hefði mesta verðugleika. 
Menn kynnu að segja, að hin væru í em- 
bættum; en þessi maður gæti og fengið em- 
bætti cf hann vildi. Sjer sýndist því, að 
það ætti annaðhvort að taka meira til og 
skipta á rnilli þeirra, eða eigi veita neinum 
neitt. Hann gæti því eigi verið þessari fjár- 
veitingu samþykkur, eins og hún lægi 
fyrir nú.

S te f á n  E ir í l ts so n  sagði, að þingmaður 
Barðstrendinga væri móti uppástungu þcss- 
ari og helzt af því, að upphæðin væri ekki 
nógu há, en sjer fyrir sitt leyti þætti nú 
nóg komið á landssjóðinn, þó ekki væri farið 
að auka enn við útgjaldatölur þær, er þegar 
væru ákveðnar. Hann og annar þinginaður 
hefðu komið með þetta breytingaratkvæði, 
af því að þeim hefði þótt svo óákveðin á- 
kvörðun um þetta hjá neðri deildinni, því að 
fara að skipta þessu milli beztu skálda á 
íslandi væri til athlægis, því það munaði 
engan þeirra, en fengi einn það, þá væri 
honum það góð viðurkenning; þess mætti 
og gæta, að komið hefði bænarskrá frá 
námsmönnum í Kaupmannahöfn um, að 
þessum manni sjerstaklega yrði veitt þessi 
íjárupphæð. Ef deildin vildi sinna þessu,þá 
gjörði hún að sínu áliti rjettast að fallast á 
þetta breytingaratkvæði.

J ó n  Jónsaon  sagði, að ef hann hefði 
setið í neðri deild, þá hefði hann verið í 
vafa um, hvernig hann ætti að greiða at-

kvæði með tilliti til fjárveitinga þeirra, er hjer 
væri spurning um. En staða efri deildarinnar 
væri nokkuð sjerstök með tilliti til fjárveit- 
inga. Aðalfjárveitingarvald þingsins yrði að 
vera hjá neðri deildinni, bæði af því, að þar 
sætu tómir þjóðkjörnir menn, og af því, að 
neðri deildin fengi öll fjármál fyrst til um- 
ræðu, og því væri langt um hægra fyrir 
hana en fyrir efri deildina að kynna sjer 
nákvæmlega fjárhag landsins. í öðrum 
löndum væri þetta einnig almennt viður- 
kennt, þannig á Englandi, þar sem aldrei 
hefði verið vafi um það, að «house of Com- 
rnons" hefði aðalfjárveitingarvaldið ( V a r a -  
f o r s e t i :  hlær). Sjer sýndist það ekki hlægi- 
legra að bera neðri deildina saman við house 
of Commons, en efri deildina saman við 
house of Lords. En hvað þessum saman- 
burði liði, þá væri Ijóst, að allar hinar sömu 
ástæður, sem komið hefðu því til leiðar, að 
neðri málstofan á Englandi hefði meiri part 
fjárveitingarvaldsins, þær yrðu að heimila 
neðri deildinni líkt vald hjer. f>egar nú 
yrði spurning um fjárveiting, som neðri 
deildin hafi samþykkt, gæti hann ekki, nema 
mjög miklar ástæður væru til þess, verið 
með að fella hana hjer í deildinni, og þegar 
svo yrði spurning um nýja fjárveiting, 
vildi hann láta hana ná fram til neðri 
deildarinnar, ef ekki mjög mikið væri á móti 
henni, svo að neðri deildin fengi tækifæri 
til að úrskurða hana. J>eð væri varla hætt 
við því, að neðri deildin færi að kasta út 
fje landsins að óþörfu (M a g n ú s  S te p h e n s e n : 
Neðri deildin hefur eigi veitt það). f>að 
ætli og eptir að* koma til neðri deildarinnar. 
Hvað hin einstöku atriði snerti, þá virtist 
sjer mikil ástæða fyrir þingið til að sýna 
þeim manni viðurkenning sína, sem hefði 
útvegað landinu hina nýju Ijái, og væri það 
mjög áríðandi að fágóð landbúnaðarverkfæri. 
Viðvíkjandi hinu nefnda skáldi, bæri að taka 
til greina þá örðugleika, er skáldin ættu við 
að berjast hjer á landi.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvaðst ætla, að 
meiningin í breytingatkvæðinu væri sú, að 
þær 1000 krónur, er þar um ræddi, skyldi

53*



420

veita skáldinu scm heiðurslaiin; nú segðu 
menn, að þá væri engu síður ástæða til, að 
veita þau öðrum jafngóðum skáldum ; hann 
ætlaði sjer eigi að faia að dæma um það, 
hvert skáldanna væii bezt, því að þau væru 
víst öll góð, og vandi úr því að skera, hvert 
bezt væri, fyrir þá menn, er eigi væru sjálfir 
skáld; en að sínu áliti ætti að bera annað 
saman, sem hægra væri um að dæma, ncfni- 
lega hinn ytra hag þcirra; hann ætlaði, að 
eigi mundu koma til greina auk síra Mattí- 
asar önnur skáld en þau, cr full embættis- 
laun hafa, en hann væri cmbætlislaus, eins 
og metin vissu, og þó að menn segðu, að 
hann gæti sótt um embætti, er hann vildi, 
þá gæti hann eigi samt gjört sjer von um 
meira en helming þeirra embættislauna, er 
hin skáldin hefðu; því að hann gæti naum- 
ast fcngið annað embætti on prestsembætti, 
og af þeim þætti það fullgott, er 1000 kr. 
hefði í laun. Hvað snerti 2000 kr. styrk 
hand Torfa jarðyrkjumanni Bjarnasyni, þá 
gæti hann vitnað það með þingmanni Kang- 
vellinga, að ljáir hans hafi komið að 
miklum notum, en hann yrði líka að vitna 
það með þingmanni Barðstrcndinga, að ljá- 
irnir hefðu í fyrstu verið seldir við hálfu
meira verði en nú, og ef þær prósentur
hefðu allar runnið í hans vasa, sem hann 
vissi raunar eigi um, þá hefði hann þav 
fengið margar þúsundir króna. Eigi væri 
sjer heldur kunnugt, hvort hann hefði sýnt
neitt hugvit í að breyta hinum skozku Ijá- 
um, eptir því sem hjer ætti við, og fyrir 
skrúfuljáunum hefði hann haft einkaleyfi
framan af; ef hann nú að eins hefði hlut- 
azt til um, að Ijáirnir væru fiuttir hingað 
sem verzlunarvara, sæi hann eigi betur, en 
að allir þeir kaupmenn, er flyttu hingað þá 
vöru, er eigi væri fyr kunn hjer á landi, 
ættu að fá laun úr landssjóði á sama hátt, 
þó að þcir græddu á að selja vöruna. Hann 
áliti það sanngjarnt, að þcir mcnn, er ynnu 
að því, að innleiða í landið etthvað gott og 
nytsamlegt, fengju einhverja viðurkenning, 
en liann vildi þó fyrst vita, hvort það væri 
eigi að láta þá taka hlut á þurru landi.

Ef nú væri ætlazt til að veita honum þenn- 
an styrk vegna sláttuvjelar sinnar, þá væri 
fyrst nauðsynlegt að vita, hvort hún gæti 
komið hjer að haldi, en það dygði eigi, þó 
að hann hefði sjeð sláttuvjelar utanlands, 
sem ekki yrðu notaðar hjer á landi. Spurs- 
málið væri, hvort þessum manni tækist að 
breyta þeim svo, að þær yrðu að gagni, 
fyrir því væru eigi svo mikið sem líkur 
fengnar. Enn fremur vissi hann eigi til, 
að maðurinn væri svo fátækur, að hann 
gæti eigi klofið fram úr þeim kostnaði, sem 
tilbúningurinn á þessari vjel útheimti, auk 
þess að hann mundi varla geta skipt þús- 
undum króna. Vegna þessa gæti hann eigi, 
þó að liann feginn vildi, gefið atkvæði sitt 
þessum lið breytingaratkvæðisins.

Sighvatur Árnason kvaðst þegar hafa 
sagt meining sína, hvað snerti hinar 2000 
krónur, og ætlaði hann eigi að reyna frek- 
ar að sannfæra þá, er aðra skoðun hefðu í 
því efni; en því einu vildi hann bæta við, 
að það væri sannhermt, að hinn umræddi 
jarðyrkjumaður væri efnalítill, svo að það 
mundi standa í vegi fyrir framhaldi sláttu- 
vjelar-smíðar hans, og því gæti alþingi 
valdið því, að þetta fyrirtæki færist fyrir, 
með þvi að synja honum styrksins. Um 
1000 króna styrkinn vildi hann svara þing- 
manni Barðstrcndinga því, að neðri deildin 
hefði við veiting þeirra 1000 króna, er 
nefndar væru í 9. grein fjáraukalaganna, 
ætlazt til, að þeim yrði varið til styrks 
handa skáldum; sumir hefðu haft eitt skáld 
fyrir augum, en sumir kann ske tvö; þann- 
ig gæti hann sjeð, að neðri deildin væri 
eigi móti því, að veita skáldum styrk, en 
hann áliti, að ef þingið gjörði það á annað 
borð, þá gæti það eigi verið þekkt fyrir að 
hafa styrkinn minni en 1000 krónur til hvers 
eins. Hann væri eigi fær um að vega skáld- 
in sem skáld, en hinn ytri hagur þeirra væri 
fljótveginn; eitt væri embættislaus maður, en 
þau tvö skáld, er hann ímyndaði sjer að 
sjerstaklega mundu koma til greina jafn- 
framt honum, væru embættismenn, og er að 
eins væri talað um, hverjum einum afþess-
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utn þremur ætti að veita styrkinn, sýndist 
sjer eigi skoðunarmál, að veita honum hann 
fyrst og fremst, er mesta hefði þörfina; <?n 
hinir mundu vafalaust fá hann aptur síðar.

Á sg e ir  E in a r s s o n  kvaðst skyldu gefa 
munnlega skýrslu um það, er við kæmi Torfa 
jarðyrkjumanni í Ólafsdal, að svo miklu leyti, 
sem sjer væri kunnugt. f>ingmaður Stranda- 
sýslu hefði haft bænarskrá frá Strandasýslu 
um það, að Torfa Bjarnasyni væri veittsann- 
gjörn þóknun fyrir uppfinning og útvegun 
ljáanna, og þingmaður Dalamanna hefði sagt 
sjer, að önnur hafi verið samin í Dalasýslu 
sama efnis, en svo hefði óheppilega tekizt 
til, að breytingaratkvæði frá þingmönnum 
þessum, er fór fram á þetta, kom svo seint, 
að það komst ekki að. Hvað þá fyrst ljáina 
snerti, þá væri sjer fullt eins vel kunnugt 
um þá sem hverjum öðrum; fyrst kom hjer 
ljár einn frá Skotlandi, er var ætlaður tii 
að slá með akra, en hann reyndist óhafandi 
til sláttar hjer, bæði vegna þess, að hann 
var of þungur, og svo var bakkinn negldur 
á vallmegin. Torfi smíðaði þá sjálfur stál- 
blað, herti það og negldi það á bakkann að 
innanverðu; reyndist blaðið ágætlega, en 
bakkinn brotnaði; en þegar hann sigldi til 
Skotlands til að læra jarðyrkju, sendi hann 
fyrirmynd til Ijásmiðjunnar í Sheffield, og 
voru þar fyrst smíðaðir eptir því 12 Ijáir og 
sendir Torfa, og mundi tilraun þessi hafa 
orðið honum allkostnaðarsöm; síðan komu 
fleiri ljáir, en þá hefði ljásmiðurinn enski 
fengið einkaleyfi fyrir þeim, sem Torfi gat 
ekki keypt vegna fátæktar, og þess vegna 
urðu ljáirnir dýrari fyrir Torfa; þá vildi og 
til það óhapp, að hann hafði pantað Ijái 
með Ritchie, en verzlun hans komst í basl 
um tíma, svo að hann gat eigi borgað ljá- 
iua fvrir Torfa; varð Torfi þá að sigla til 
Skotlands, og kostaði til þess ærnu fje. Síð- 
an sigldi hann aptur, til þess að smíða 
skrúfuþjófsljáina; hafði hann einkaleyfi fyrir 
að selja þá um tíma, og vildi gjöra nokkra 
breyting á þeim, en til þess skorti hann 
fje, og gat þá ekki borgað einkaleyfið á ný. 
í  hinni fyrstu ferð sinni hafði hann veitt

eptirtekt sláttuvjelum og stýrt einni, þcgar 
hann fór til Ameríku, og nú byrjaði hann 
að smíða eina; þessa vjel hefði hann sjeð 
hjá honum, og gæti hann vel ímyndað sjer, 
að hún mundi koma að góðu haldi, ef gjörð- 
ar væru við hana nokkrar smábreytingar, en 
til þess þyrfti liann enn að fara utan. Hann 
vissi, að hinn 2. konungkjörni þingtnaður 
mundi þekkja vel, hvert gagn hann hefði 
unnið ábúðar- og eignarjörð sinni meðjarða- 
bótum og annari jarðyrkju. Enn fremur 
mætti geta þess, að smiðir tveir í Húna- 
vatnssýslu hefðu hvor um sig reiknað það 
út, að ef allir í sýslunni notuðu ljái han?, 
mundi það verða 6000 kr. ávinningur fyrir 
alla Húnavatnssýsluna á sumri hverju, að 
því sem annar sagði, en hinn sagði 5000, 
og vildi heldur reikna hagnaðinn lágt.

V a r a f o r s e t i  ( B . Th.) kvaðst vilja staðfesta 
skýrslu þingmanns Húnvetninga um fram- 
kvæmdir Torfa jarðyrkjumanns; sjer væri 
kunnugt, að hann hefði leiðbeint mörgum í 
jarðyrkju, bæði verklegri og ýmsri kunnáttu, 
er þar að lyti, og hofði á þann hátt haft 
mikil áhrif á sveit sína, og það svo, aðjarð- 
raekt væri þar í betra ástandi, en annars- 
staðar á Vesturlandi, þar sem hann þekkti 
t i l ; jafnvel um alla Dalasýslu og nokkurn 
hluta Barðastrandarsýslu mætti sjá áhrif þau, 
er hann hefði haft í þossu efni. Að sínu 
áliti væri hann því maklegur fyrir styrk, og 
hann vildi sem bezt mæla með, að hann 
fengi hann, til þess að hann gæti haldið á- 
fram störfum sínum. Uppástungan styddist 
sierstaklega við ljái þá, er hann hefði íiutt 
hjer inn, og það þætti sjer einnig launavert, 
því að mjög vafasamt væri, hvort vjer þekkt- 
um þá Ijái, ef hann hefðí eigi orðið tii að 
innleiða þá hjer og lagað þá eptir vorum 
þörfum. Um fjárhag hans gæti hann gefið 
þá upplýsing, að hann væri fremur erfiður, 
og væri því meiri þörf á að veita honum 
styrkinn, sem fjárhagur hans væri því til 
fyrirstöðu, að hann gæti gjört svo mikið 
gagn, sem hann mundi gjöra, ef fjárhagur- 
inn væri betri. Enn fremur vildi hann geta 
þess, að margar sýslunefndir á Vesturlandi
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hefðu beiðzt þess, að honum væri fle v e itt ' 
til að kenna búfræði, og sýndi þetta, hvert 
traust menn þar hefðu á honurn. Vegna 
þessa væri hann sannfærður um, að fje þessu 
væri vel varið á þennan hátt, og mundi hann 
hiklaust gefa breytingaratkvæðinu atkvæði sitt 
að þessu ieyti, en hvað hinar lOOOkrónurnar 
snerti, fyndist sjer eigi ástæða til að breyta 
því, sem stæði í fjáraukalögunum; hannvildi 
helzt, að annaðhvort væri það látið óákveð- 
ið, eins og þar væri, hvernig þeim skyldi 
verja, eða þá ákveðið, að fleiri skáldin yrðu 
þessa styrks aðnjótandi.

J ó n  P je tu rs so n  sagði, að Qe þessu til 
jarðyrkjumanns Torfa Bjarnasonar væri ept- 
ir sínu áliti vel varið; hann gæti eigi mælt 
betur fram með því, en varaforseti hefði 
gjört, enda yrði honum að vera kunnugt 
um hagi þessa manns, bæði af embættis- 
stöðu sinni og svo af orðróm vestra, og 
væri hann samdóma honum. Hvað skáldin 
snerti, væru þau mörg hjer á landi, og 
væru þessar 1000 krónur því eigi mikið fje 
til að skipta milli þeirra. Sjera Mattías 
væri alþe-kkt skáld, og það vævi víða venja 
annarsstaðar, að hið opinbera styrkti af-
bragðs skáld, er þess þyrftu með.

J ó n  J ó n s s o n  sagðist vilja bæta því við 
það, sem þingmaður Húnvetninga og hinn
2. konungkjörni þingmaður hefðu sagt, að 
bænarskrá’sú, som getið hefði verið um, 
hefði verið lögð svo seint fram, að neðri
deildin hefði ekki getað tekið tillit til 
hennar, en af henni sæist, að það hefði 
vevið samhljóða álit bænda á öllum mann- 
talsþingum í Stvandasýslu, að Torfa einum 
væri að þakka, að nýju ljáirnir hefðu 
komizt á, og að hann hefði lagt mikið í 
sölurnar í þessu tilliti.

E i r t k u r  K ú l d  kvaðst vilja leiðrjetta 
þingmann Skagfirðinga; hann hefði sagt, að 
efri deildin ætti, hvað fjárveitingar snerti, 
að binda sig við það, sem neðri deildin 
úrskurðaði, og hefði með tilliti til þessa
vitnað til Englands. Hann fyrir sitt leyti
vildi frábiðja sjer, að fara eptir þessu, 
meðan eigi væri af sjer tekinn sá rjettur, I

er hann, sem þingmaður, hefði til ijárveit- 
inga. Hann vildi og vekja athygli á því, 
að neðri doildin hefði eigi stungið upp á 
fje til Torfa. Hvað hinar 1000 kr. snerti, 
þá hefði hann aldvei mælt á móti þeim, 
heldur sagt, að ef skipta ætti fjenu, þá 
væri það of lítið. Hvað Torfa snerti, þá 
vævi óvíst, hvovt landbúnaðuv væri betri í 
hans sveit, en víða annarsstaðar á Vestur- 
landi. f>ar sem þingmaður Eangæinga 
hefði stungið upp á, að þessar 1000 kr. 
gengju til eins manns, þá skyldi liann 
gjarnan kannast við maklegleika þessa 
skálds, en hann gæti eigi sjeð, að hann 
væri hinum öðrum skáldum fvemri eða 
maklegri, og tveysti hann fyvir sitt leyti 
sjer eigi til, að setjast í dómarasætið um 
þetta atriði. fað  hefði vevið tekið fram 
sem aðalástæða, að þessi maður, er hjer 
um ræddi, væri embættislaus, en hann 
kvaðst geta nefnt annan mann, er eigi 
heldur hefði embætti, t. d. Grím Thomsen 
(S te fá n  E i r í k s s o n : Hann hefuv laun), en
þau vævu eigi fvá landssjóði; hann segði 
þetta, af því hann vildi hafa jafnrjetti. 
pað mætti heldur eigi skilja hann svo, 
sem hann vildi eigi veita Torfa fjestyrk, 
heldur væri meining sín sú, að menn ættu 
að fara varlega að með slíkar veitingar. 
fegar þingmaður Skagfivðinga hefði verið 
að gefa þessu máli meðmæli sín, þá virtist 
sjer hann hafa talað út á þekjum, því 
neðri deildin hefði aldrei veitt neitt fje til 
þessa manns nje talað um það.

J ó n  H ja l t a l í n  sagði, að skáldin hjer á 
Iandi ættu þungt uppdráttar, og þeir, sem 
fræddu menn með skáldskap, hvort heldur 
væri í blöðum eða annarsstaðar, þeir gætu 
þó eigi gjört það án kostnaðar. Hvað nú 
snerti Mattías Jokkumsson, þá væru komin 
fram meðmæli með bonum frá stúdentum 
í Kaupmannahöfn, og þeir hefðu víst eins 
vel vit á skáldskap og þingmenn. |>að 
væri að minnsta kosti eins þarflegt, að 
veita þessa litlu upphæð, eins og kasta út 
150000 kr. til brúabygginga.

Með því að eigi tóku fleiri tii máls, var
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gengið til a t k v æ ð a ,  og fjellu þau þannig:
1. grein frumvarpsins samþykkt með 11 

atkræðum.
2. grein frumvarpsins samþykkt með 11 

atkvæðum.
3. grein frumvarpsins samþykkt með 11 

atkvæðum.
4. grein frumvarpsins samþykkt með 11 

atkvæðum.
5. grein frumvarpsins samþykkt með 11 

atkvæðum.
6. grein frumvarpsins samþykkt með 11 

atkvæðum.
Breytingaruppástunga frá Benedikt Krist- 

jánssyni við 7. gr. (I 494) samþykkt með 
11 atkvæðum.

7. grein með viðauka samþykkt með 11 
atkvæðum.

8. grein frumvarpsins samþykkt með 11 
atkvæðum.

Breytingaratkvæði við 9. gr. (I 498) var 
skipt í þrennt:
a, 1000 kr. handa skáldinu Mattíasi Jokk- 

umssyni samþykkt með 8 atkvæðum.
b, 2000 kr. handa Torfa jarðyrkjumanni 

Bjarnasyni í ólafsdal samþykkt með 7 
atkvæðum.

c, 3000 kr. fyrir fjárhagstímabilið sam- 
þykkt með 7 atkvæðum.

9. grein með breytingum þannig sam- 
þykkt.

10. grein samþykkt með 11 atkvæðum. 
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með

11 atkvæðum.

f >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild á 49. 
fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 501—502.

Breytingartillögur: I 497—498 (Nr. 407 
og 408).

Landshöfðingi kvaðst leyfa sjer með fá- 
einum orðum að leiða rök að breytingartil- 
lögum þeim, er hann hefði borið undir at- 
kvæðagreiðslu deildarinnar.

Hann hefði þannig stungið upp á, að af

7. gr. fjelli síðari liðurinn burt, vegna þess 
að það væri nýmæli, að landssjóðurinn veitti 
styrk til að koma upp húsi handa barna- 
skóla og af þvíaðhann væri hræddur um, að 
þessi fjárveiting mundi hafa þær afleiðingar 
í för með sjer, að margir aðrir barnaskólar 
leituðu styrks hjá landssjóðnum til þess að 
verða stofnaðir, en hingað til hefði þingið 
haldið fast þeirri reglu, að styrkurinn til 
barnaskóla væri bundinn því skilyrði, að 
skólinn ætti fullri eign sitt eigið skólahús, 
eða skólajörð; enda væri eigi meira en tveir 
dagar síðan að deildin í fjárlögunum fyrir 
árin 1880 og 1881 hefði samþykkt þetta 
skilyrði.

Enn fremur liefði hann stungið upp á, 
að 9. gr. fjelli burt, þó að hann fyrir sitt 
leyti eigi væri því mótfallinn, að 1000 kr. 
styrkur yrði veittur því skáldi, er getur um 
í greininni, en það væri viðaukauppástunga
3 þingmanna að bæta við 2öðrum skáldum, 
sem hefðu komið sjer til þess, að fara þess 
á leit, að einnig þessum 1000 kr., sem voru 
veittar handa honum, yrði sleppt. Að vísu 
óskaði hann persónulega, að öllum þessum
3 skáldum yrði sýnd sú viðurkenning, sem 
hjer ræddi um, en hann yrði að taka það 
fram, að mönnum sýndist, að landssjóðurinn 
væri eigi fær um, að bera þessi útgjöld, og 
þar sem hann eigi treysti sjer til að kjósa 
milli þessara 3 skálda, og hann vissi eigi, 
hvort deildin treysti sjer til þess, hefði hann 
leyft sjer að fara þess á leit, heldur að sleppa 
þessum eina manni, er samþykkt hefði verið 
að veita styrk við 2. umræðu, en að bæta 
2 við. En það, sem sjer í lagi kæmi sjer 
til að stinga upp á að fella 9. gr., væri upp- 
hæð sú, sem hún ákvæði handa Torfa jarð- 
yrkjumanni Bjarnasyni í Ólafsdal, ekki af 
þeirri ástæðu, að hann eigi áliti þennan mann 
maklegan styrks af hinu opinbera, heldur af 
þeirri ástæðu, að hann þegar væri búinn að 
fá talsverðan styrk af hinu opinbera, og þar 
að auki loforð um slíkan styrk framvegis.
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Epiir tillögum Yesturamtsins hefði hann 28. 
f. m. veitt 733 kr. á þessu yfirstandandi ári 
til að koma á fót kennslu í búfræði ogjarða- 
bótum hjá þessum manni, og amtsráðið hefði 
einnig veitt honum nokkurn styrk til þessa 
af búuaðarsjóði Vesturamtsins, og enn frem- 
ur lofað honum 900 kr. styrk árið 1880 og 
1000 kr. árið 1881 til þessarar kennslu; 
með þessu móti virtist honum nægilegur 
styrkur vera útvegaður manni þessum af 
hinu opinbera, og þar að auki væri aðgæt- 
andi, að fjárlögin fyrir 1880 og 1881 áætl- 
uðu 10000 kr. hvort árið um sig til eflingar 
landbúnaði og sjávarútvegi, og af upp- 
hæð þessari mætti vel bæta við nokkrum 
styrk, ef hans þyrfti með, handa þessum 
manni; — en ísjárvert, og jafnvel óað- 
gongilegt virtist sjer, að veita honum þá 
upphæð, er tiltekin væri í 9. gr. Hann vildi 
levfa sjer að skjóta því til forseta, hvort 
hann vildi eigi skipta atkvæðagreiðslunni 
þannig um þessa breytuigaruppástungu, að 
greitt væri atkvæði fyrst um það, að styrk- 
urinn handa þessum jarðyrkjumanni fjelli 
burt, og síðan um 2. tölulið greinarinnar, 
með tilliti til styrksins handa skáldinu, sem 
hann fyrir sitt leyti vildi heldur halda ó- 
breyttum. Væri þetta leyfilegt samkvæmt 
þingsköpum, vildi hann óska þessarar skipt- 
ingar á atkvæðagreiðslunni.

Benedikt Kristjánsson kvaðst fyrst vilja 
taka það fram viðvíkjandi breytingaratkvæði 
landshöfðingjans við 7. gr. C. 6. b., að staf- 
liðurinn b. mundi vera prentvilla. Hann 
sagði, að sjer hefði heyrzt, að landshöfðing- 
inn hofði nefnt það nýmæli, að veita fjár- 
styrk til byggingar á barnaskólahúsi, en 
hann gæti cigi lagt svo mikla áherzlu á 
nýmæli þetta, að ástæða gæti verið til, að 
taka aptur viðaukann við 7. gr. sakir þess. 
pað væru sjálfsagt engin lög fyiir því, held- 
ur að eins venja, sem eigi gæti verið fast 
bindandi fyrir alþingi, en sem þó hefði áð- 
ur verið fylgt; en sjer sýndist spurning um

það, hvort slíkri venju ætti að fylgja í máli 
þessu. Hjer væri um einar 400 kr. að ræða, 
sem allt landið ætti að leggja til, og sem 
væri skilyrði fyrir, að þiggja þá gjöf, er veg- 
lyndur maður hefði boðið. Gjöf þessi væri 
án efa tvöfalt eða þrefalt meiri en styrkur 
sá, er hjer væri um að ræða. Hann vildi 
lýsa yfir þeirri skoðun sinni, að sjer með 
engu móti gæti sýnzt, að gömul venja, sem 
reyndar mætti heita ný, gæti hamlað því, að 
styrkur þessi yrði veittur og yrði þannig 
til tálmunar þessu nauðsynlega og þarflega 
fyrirtæki. Hann hefði verið mótfallinn 
styrknum handa Torfa Bjarnasyni, og hefði 
sjer þó eigi komið til hugar, að hann 
hefði verið og mundi verða slíkt brjóst- 
barn landssjóðsins, eins og iandshöfð- 
ingi nú hefði gjört grein fyrir, og er hann 
hefði heyrt það, sýndist sjer alls engin á- 
stæða vera til þess að vcita honurn fjárstyrk 
þann, er hjer ræddi um. Hann væri lands- 
höfðingjanum samdóma um það, að enginn 
annar vegur væri hentugri við atkvæða- 
greiðsluna en sá, er landshöfðinginn hefði 
bent á. Hann gæti eigi annað, en dróttað 
því að þeim mönnum, er stungið hefðu upp 
á verðlaunum handa 3 skáldum, að þeir 
hefðu gjört það í þeim tilgangi, að koma í 
veg fyrir, að fjárstyrkurinn yrði veittur hinu 
eina skáldi, er hjer væri um að ræða, en 
landshöfðinginn hefði bent á veg til þess að 
bjarga máli þessu við.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  kvaðst vilja taka und- 
ir með þingmanni |>ingeyinga um það, að 
sjer hefði verið ókunnugt um Qárveiting 
til Torfa Bjarnasonar, og þeir af þingmönn- 
um, sem hvatamenn hefðu verið að því, að 
beðið væri um fjárstyrk banda manni þess- 
um, hefðu alls eigi getið um fjárstyrk þenn- 
an, hvort heldur það hafi verið af því, að þeir 
hafieigi vitað það, eða ekki, og værihann því 
eigi frá því, að falla frá tillögu sinni í þessu 
efni; því að sjer sýndist maður þessi vel 
sæmdur af fje því, sem hann hefði fengið,
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og sem bann ætti f vændum að fá, svo 
framflrlega sem hann fengi að njóta þess 
nokknð verulega sjálfur. Hann væri aptur 
á móti á öðru máli en þingmaður pingey- 
inga um skáldin, og hefði hann áður lát- 
ið þá skoðun sína í ljdsi, að ef Matt- 
íasi Jokkumssyni nú væru veittar 1000 
kr., þá kæmist landssjóðurinn eigi hjá því, 
að sæma hin skáldin á næsta alþingi. 
Hann vildi eigi gjöra þetta að neinu kapps- 
máli, ef þingmenn vildu halda sjer að til- 
lögu landshöfðingja við atkvæðagreiðsluna 
um þetta atriði.

Bergur Thorberg sagði, að sjer fyndist 
veður hafa breytzt í lopti, að þvi er snerti 
styrkinn tilTorfa Bjarnasonar, fráþvíersíðast 
varræ tt um þettamál hjer í deildinni. Lands- 
höfðinginn hefði að vísu skýrt frá, að þessi 
maður hefði þegar fengið talsverðan styrk af 
opinberu íje, og loforð um hann framvegis. 
f>etta væri með öllu rjett, og hann skyldi 
þakklátlega viðurkenna, að landshöfðinginn 
hefði tekið vel undir tillögur amtráðsins í 
vesturamtinu um þennan styrk, en hann vildi 
leggja áherzlu á það, að þessi styrkur væri 
engin verðlaun; því það íje væri ætlað til 
að koma á kennslu í búfræði í vesturum- 
dæminu, er Torfi ætti að hafa á hendi. 
Hann gæti eigi sjeð, að þessi fjárveiting 
gjörði hann ómaklegan fyrir verðlaun þessi, 
þar sem hann þó hefði unnið landinu mikið 
í hag, og það ef til vill, meira en hægt væri 
að meta. f>essi fjárveiting, sem landsböfð- 
inginn hefði minnzt á, væri eigi heldur veitt 
til að auðga Torfa, heldur til þess að gjöra 
honum mögulegt að koma fram nytsömu 
fyrirtæki fyrir einn landsfjórðung, og þegar 
málið væri skoðað frá þessu sjónarmiði, væri 
engin ástæða til að gjöra breyting frá því, 
sem viðtekið hefði verið við 2. umræðu, og 
hefði hann því von um, að uppástunga þessi 
fengi framgang. Hvað snerti uppástunguna 
viðvíkjandi hinum 3 skáldum, þá væru þeir 
að vísu allir maklegir heiðurslauna, en ef einn

fengi, virtist sjer og, að hinirtveir ættu líka 
að fá, þeir hefðu og allir farið þess á leit; 
svo yrði líka að skoða þetta sem heiðursgjöf 
eitt sinn fyrir öll, sem því eigi gæti haft 
neinar afieiðingar fyrir landssjóðinn, aðrar 
en þessa fjárgreiðslu; hann vildi og taka það 
fram, að hann skoðaði Qe þetta, eigi sem 
þurfamannastyrk, heldur sem heiðurslaun, og 
því væri eigi ástæða til að sleppa tveim 
þessara manna, þótt þeir væru embættismenn, 
ogþvíkannske eigi eins þurfandi og hinn þriðji.

Ártii Thorsteinson sagði, að eptir að 
þingið væri búið að fá fjárveitingarvald, væri 
skylda þess að brúka það rjett og skynsam- 
lega; það væri auðvitað, að landið koll- 
sigldi sig eigi, þó þessir viðaukar væru 
teknir inn, og í því tilliti væri ekkert á móti 
þeim, en hann yrði hins vegar að efast um, 
hvort það væri í pólitisku tilliti rjett, að 
taka þetta upp í fjáraukalög, því svo gæti 
farið, að það síðar meir drægi dilk eptir sjer; 
menn yrðu að gjöra greinarmun á fjárlögum 
og fjáraukalögum, og fyrir sitt leyti legði 
hann mikla áherzlu á það, að eigi væri neitt 
tekið upp í fjáraukalög, nema brýna nauðsyn 
bæri til, nje heldur nokkuð það, sem beinlín- 
is heyrði fjárlögunum til; og hvað þetfa 
spursmál snerti, er hjer Iægi fyrir, þá snerti 
það eigi fremur árið 1879 en árið 1880. 
Vildu menn halda fastri rás í fjárv e itin g u m , 

ættu menn ekkert að taka í Qáraukalög, 
nema nauðsyn bæri til, og hann yrði að á- 
líta, að hinu pólitiska lífi væri hætta búin 
með slíkri aðferð; það vekti og óróa og ó- 
vissu, ef það yrði gjört að reglu, að skjóta 
nýjum útgjaldagreinum inn f aukafjárlögin 
án verulegra þarfa. Viðvíkjandi 9. gr. um 
þessi heiðurslaun til skáldanna, þá virtist sjer, 
að eins vel hefði m átt veita þeim styrk af 
fje því, er ætlað væri til vísindalegra fyrir- 
tækja fyrir árin 1880—81. Hvað snerti 7. 
gr., um styrk til þess að gjöf þessi, er þar 
um ræddi, gæti fengið framgang, þá væri 
sjálfsagt gjöfin góð, en sjer líkaði eigi gjafa-
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brjefið, að því er þar væri eigi neitt tek- 
ið fram, að sveitin eða hreppurinn eða 
hluti hans ætti að eiga húsið og njóta þess 
síðarmeir; það kynni að vera, að þetta væri 
meiningin, en það sæist þó eigi af gjafa- 
brjefinu; það sem gæti rjettlætt þessa vejt- 
ing, væri það, að hjer væri um útgjöld að 
ræða, er snertu árið 1879. Landshöfðingi 
hefði rjett í því, að hæpið væri að veita 
þetta fje, því margir skólar gætu komið á 
eptir, og að landssjóður skyldi vera hinn 
fyrsti til að styrkja slíkar gjafir, gæti hann 
eigi heldur sjeð að væri rjett. Hann vildi 
þess vegna beina þeirri spurningu til lands- 
höfðingjans, hvort hann eigi sæi annan veg 
til að styrkja þessa stofnun, ef viðkomandi 
sveitarfjelag vildi taka að sjer skólann.

Landshöfðingi kvaðst vilja svara hinum
6. konungkjörna þingmanni upp á fyrirspurn 
h an s ; hann væri fús á að styðja að því, að 
hlutaðeigandi sveit fái lán úr viðlagasjóði; 
en ef sveitin eigi vildi leggja það til að 
koma honum upp, þá ætti hún heldur eigi 
skilið að fá neinn styrk. Hann kvaðst 
einnig vera hinum 6. konungkjörna þing- 
manni samdóma um athugasemdir hans við- 
víkjandi því, er hann hefði sagt um fjárauka- 
lögin; því það hefði verið alveg rjett; og 
vildi hann því biðja hina heiðruðu deild að 
taka þetta til greina.

J ó n  fíja lta lín  sagði, að viðvíkjandi íje 
því, er veita ætti Torfa í ólafsdal virtist 
sjer eigi næg ástæða til að fella þá fjárveit- 
ingaruppástungu, því maðurinn væri góðs 
maklegur; það væru fáir menn hjer á landi, 
sem hefðu unnið föðurlandi voru það gagn, 
sem þessi maður, því það gæti álitizt ómet- 
anlegt; þegar um menn væri að ræða, sem 
hefðu upnið landi voru eins mikið gagn 
sem baron Liebig, og hans setningum fylgdi 
Torfi, að sínu leyti líkt og Drewsen hefði gjört 
í Danmörku. (Jón Jónsson: en Hahnemann). 
Hann hefði talað við menn, sem hefðu þekkt 
Torfa, og hefðu þeir sagt, að jörð hans væri

orðin óþekkjandi, svo væri hún bætt. fe tta  
væri satt, og hjer dygðu eigi neinar hlát- 
ursglósur. Sama væri að segja um skáldin, 
þeir ættu allir skilið að fá heiðurslaun, en 
ef menn væru hræddir um, að landssjóðurinn 
tæmdist, þá væri bægt um hönd að leggja 
toll á malað kafll, og það mætti segja um 
þetta, það sem Magnúsi sál. sálarháska hefði 
orðið að orðum, er honum einu sinni hefði 
verið úthýst, að sá, er úthýsti, ætti hvorki 
ráð á næsta bæ nje deginum. En hvað 
snerti Hahnemann, þá ætti bezt við að hann 
fengi styttu, sem þá, er staúið hefði á 
Ulfeldsplaðs í Höfn, og til þess vildi hann 
gefa fje.

Sighvatur Árnason kvað hinn 2. kon- 
ungkjörna þingmann hlynntan því, að skáld- 
in fengju þetta ije, sem upp á væri stung- 
ið; hefði hann haldið því fiam, að þetta 
væru heiðurslaun, sem. þau fengju í eitt 
skipti fyrir öll, og væri hann því alveg 
samdóma; en út af orðum hius 6. konung- 
kjörna þingmanns vildi hanu taka fram, að 
á sama mundi standa, hvort þetta stæði í 
aðalfjárlögunum eða viðaukalögunum, og 
hvort það væri fyrir þetta fjárhagstímabil, 
eða hið í hönd faranda, þegar það, sem veitt 
er, væri í eitt skipti fyrir öll.

Eiríkur Kúld kvaðst þakklátur lands- 
höfðingja fyrir upplýsingar h an s ; en þar 
sem hann hefði sagt, að þingið vildi eigi 
veita fje til skóla, nema hann væri 
komion á fót, þá vildi hann leyfa sjer að 
benda á, að þingið hefði veitt kvennaskól- 
anum, sem stofna ætti í Húnavatnssýslu, 
200krónur, en veiting þessara 400 króna 
væri þess eðlis, að, ef henni væri hafnað, 
þá væri skólanum hafnað. Hann gæti reynd- 
ar vel skilið það, að fieiri þvílíkar bænir 
kynnu að koma framvegis, og því ætti að 
fara varlega; en þar sem um þetta væri að 
ræða, þá væri það eigi áhorfsmáL Hann 
vildi minnast lítið eitt á fjárveitinguna handa 
Torfa í Ólafsson; hinum öðrum konung-
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kjörna hefði þdtt að það væri eigi leogi að 
breytast veður í lopti ; en hvað sig snerti, 
þá væri hann sömu skoðunar, sem hann 
hefði verið þá, að sanngjarnt væri, að hann 
fengi viðurkenningu, en síðan hann hefði 
heyrt ræðu hins hæstvirta landshöfðingja, 
þá þætti sjer Torfa ætlað talsvert fje í öðru 
skyni, og væri því óvíst, hvort hann að- 
hylltist breytinguna. Hinn háttvirti 2. kon- 
ungkjörni hefði tekið fram, að sá styrkur, 
sem landsböfðingi minntist á, væri ætlaður 
til framkvæmda kennslu hjá Torfa, en það 
væri víst vel í lagt, því kennslupiltarnir 
ynnu honum þó jafnframt alla vinnu. Við- 
víkjandi getsökum þeim, sem 1. þingmaður 
pingeyinga hefði gjört uppástungumönnum 
við 9. gr. stafl. b, þá hefði það eigi verið 
tilgangur þeirra að fella uppástunguna um 
þessar 1000 krónur. En þeir hefðu eigi 
treyst sjer til að vega skáldin sem hann, 
því þegar hann tæki einungis einn, þá tæki 
hann hinn verðugasta, allt svo binn «bezta». 
En þar sem sagt væri, að hinir tveir væru 
embættismenn, þá vissi hann það vel, að ó- 
vanalegt v*ri, að v«ta embættismðnnum 
slíkan fjárstyrk, en hinn þriðji gæti, hvenær 
sem honnra þóknaðist, fengið embætti. Hann 
fyrir sitt leyti vildi því annað hvort engin 
skáldalaun hafa, eða gjöra öllum þremur 
jafnt undir höfði.

fíenedikt Kristjánsson sagði, að þingmað- 
ur Barðstrendinga hefði tekið af sjer ómak- 
ið að mæla með viðaukaatkvæðinu við 7. 
gr., en jafnframt hefði hann líka gefið sjer 
annað umtalsefni í staðinn. Hann væri sam- 
dóma þingmanninum í því, að ísjárvert væri 
að felta þennan viðauka, þó að landshöfð- 
inginn að vísu tæki vel undir málið; hann 
segðist vera fús á að lána sveitinni þétta 
fje, en það gæti vel á tt sjer stað, að þó að 
skólahúsið væri komið upp, þyrfti hún að 
taka tíl þessa láns, til þess að geta haldið 
skóíanum áfram, því að sveitin væri fremur 
fátæk og' börn mörg og fáfróð. Auk þessa

dygði eigi þetta lán til þess að skólahúsið 
fengist, því að í gjafabrjeflnu fyrir skólan- 
um væri gjöfln beint bundin við það skil— 
yrði, að landssjóður veitti 400 kr. til þess að 
húsið yrði fullbúið, en ef landshöfðinginn 
gæti samið svo um við gefandann, að hann 
gengi að einhverjum öðrum kosti, þá hefði 
hann alls eigi neitt á móti því, en þó að 
hann treysti vel hæfilegleika landshöfðingja 
til að ná slíku samkomulegi með lipurleik 
sínum og viturlegum fortölum, þá gæti hann 
þó eigi reitt sig á það sem stæði, því að 
í öllum samningum væri nauðsynlegt sam- 
þykki beggja málsaðila til þess, að samn- 
ingurinn geti komizt, á. Hann þekkti gef- 
andann svo, að hann væri maður göfug- 
lyndur, en jafnframt nokkuð fastráður. Fyrst 
að þingið legði fje til barnaskóla, þá mundi 
eins verða lagt fje þessum barnaskóla, og 
þá fyrst kæmi til loforð landshöfðingjans. 
pingmaður Barðstrendinga hefði sagt, að 
hann mundi hafa vegið skáldin, en hver sem 
tekið hefði eptir ræðu sinni, hlyti að hafa 
heyrt, að hann einmitt hefði sagzt eigi 
gjöra það, en að eins líta á hinn ytri hag 
þeirra; fjárveiting sú, er hjer um ræddi, væri 
líka í hæsta lagi prósaisk, sem enginn mundi 
sækjast eptir, ef hann yrði eigi að berjast 
fyrir sínum líkamlegu nauðsynjum; ef Qe 
þetta ætti að vera heiðurslaun, vildi hann 
hafa þau með einhverjum öðrum hætti. Á 
móti þeirri ástæðu, að sira Mattías gæti 
eins orðið embættismaður eins og hin skáld- 
in, hefði hann áður tekið það fram, aðhann 
ætti engan kost á embætti með jafnháum 
launum og hinir hefðu, og við það þætti 
sjer sú ástæða fallin.

Lnndahöfðingi kvað þingmann Barð- 
strendinga og fingeyinga leggja mikla á- 
herzlu á skilyrðið f gjafabrjefinu, en eptir 
þeirri þýðingu, sem þeir legðu í það, skildt 
hann eigi betur, en að þeir vildu afsala f 
hendur þessum eina manni að minnsta 
kosti nokkrum hluta. löggjafarvalds þings- -
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ins, með því að álíta slíkt skilyrði bindandi 
fyrir þingið; en bann vildi spyija, hvort 
það væri þessi höfðingi uppi í Leirársveit, 
er gjöra ætti ákvarðanir ura, bvernig verja 
skuli fje landsins? Nei, það ætti þingið að. 
gjöra í sameiningu við konung. Hann 
mundi styðja að því, að sveitin fengi lán 
til að fullgjöra húsið, og hann ímyndaði 
sjer, að hún mundi verða fús til þess; 
sömuleiðis gæti hann lofað því, að ef gef- 
andinn vildi beiðast láns sjálfur, þá yrði 
honum veitt það í því skyni. pingmaður 
pingeyinga hefði sagzt þekkja manninn að 
því, að vera göfuglyndur og jafnframt fast- 
ráður; hann þekkti hann einnig sjálfur að 
þessu, og því þætti sjer skilyrði hans með 
öllu óaðgengilegt frá þingsins hálfu.

Á sg e ir  E in a r a so n  kvaðst nú lengi hafa 
setið og góðs boðið, en það hefði farið nokk- 
uð öðruvísi, en hann bjóst við; hann ímynd- 
aði sjer, að sá maður, er fyrsta neistan 
kveykti í þessu barlómsmáli, hefði einhvern 
tíma veitt styrk ónauðsynlegri, en þó að 
Torfa hefði verið hann veittur, en um þetta 
vildi hann eigi tala margt, þingið 
fengi að minnsta kosti eigi neitt ámæli fyrir 
bruðlunarsemi hjá sínum eptirkomendum, en 
svo mikið væri víst, að þessi sparnaðarandi 
hefði komið yfír þingmenn síðan í gær. Sízt 
hefði hann ætlað þingmanni Eangæinga það, 
að snúa svo fljótt við vindhana sínum, og 
stíga á háls þessum Jitla króga, þar sem 
hann í gær hefði fengið samþykki deildar- 
innar til ÍOOOOO króna fjárveitingar. Betur 
gæti hann fellt sig við þingmann l>ingeyinga, 
því að hann hjeldi þó fast við sína fyrri 
skoðun, af því að sjer gætist betur að þeim, 
er annaðhvort væru heitir eða kaldir; þeir 
hefðu þáeinhverja sannfæringu. f>að mundi 
hjer sannast, að þá er einhver hefði gjört 
gagn, færi heimurinn svo með hann, að 
hann gæti það eigi optar, að minnsta kosti 
hefði nú deildin rekið þann slagbrand, er 
henni væri unnt, fyrir það, að Torfi gæti

framar orðið ættjörðu sinni að liði, en hann 
hefði lengi haft trú á þessum orðum: «þjer 
ætluðuð að gjöia mjer illt, en guð sneri því 
til góðs», og svo vönaði hann að Torfi 
mundi bjargast framvegis með guðs hjálp. 
Ef engar sýslur landsins nema tvær þær 
næstu könnuðust við, að hafa haft gagn af 
ljáum hans, kæmu sjálfsagt engar raddir 
inn á næsta þing um þetta efni, en ef fleiri 
könnuðust við það, væri vonandi, að fieiri 
aðrar Ijetu þá til sín heyra. |>ingmaður 
Rangæinga hefði sagt, að hann hefði eigi 
vitað af fjárstyrk þeim til Torfa, er lands- 
höfðinginn gat um í ræðu sinni, en þing- 
maðurinn mundi þó lesa blöðin, og í þeim 
hefði hann getað sjeð það; þessi andi mundi 
því alls eigi hafa komið yfir hann undir 
ræðu landshöfðingjans, heldur mundi hann 
hafa sveimað yfir honum í draumi í nótt. 
Hvað skáldin okkar 3 snerti, þá undraði sig, 
að menn skyldu ætla að veita þeim heiðurs- 
laun, en enginn gjörði svo mikið sem stinga 
upp á að reisa minnisvarða yfir Hallgrím 
Pjetursson, sem þó lægi það eptir í skáld- 
skap, er geymt mundi í flestum guðrækn- 
um hjörtum hjer á landi.

Árni Thorateinson kvað sjer heyrast allir 
ganga út frá því, að skilyrðið í gjafabrjefi 
f>órðar bónda á Leirá væri, að landssjóður 
skyldi gefa 400 krónur til skólabúss- 
ins, en þetta stæði alls eigi í brjef- 
inu, og yrði því að lesa þessa meiningu 
milli línanna, ef mönnum þætti nauðsyn á 
því; orðin í brjefinu útilokuðu alls eigi, að 
gjafabrjefið gæti verið gilt, ef það væri að 
eins lánað. Undirtektir landshöfðingjans 
heyrðust sjer vera svo, að engin nauðsyn 
væri á, að halda fram þessari aukafjárveit- 
ingu; hann gæfi víst loforð um, að sveitin 
gæti fengið lánað ije þetta til skólahússins, 
og gefandanum mætti fullkomlega standa á 
sama, hvort skilyrðisQeð kæmi til hans frá 
sveitinni eða landssjóði, ef hann að eins 
fengi skólann fullgerðan. Hann vildi því
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mæla á móti þessum viðauka, þar sem ann- 
ar vegur væri, og landshöfðinginn gæfi góð 
orð, enda væri lje veitt til barnaskóla, og 
gæti fengizt fje af þvt í bráðina, svo að 
aukafjárveitingar eigi þyrfti við; hann von- 
aði því, að gjöfin yrði eigi tekin aptur fyrir 
þá sök, að eigi væru gefnar 400 kr. úr 
landssjóði, en látnar á annan hátt.

Jón Jónsson kvaðst hafa tekið svo eptir 
orðum þingmanns Húnvetninga, að það 
mundi verka á föðurlandsást Torfa, ef hon- 
um væri neitað iim styrkinn, en hann væri 
sannfærður um, að Torfi væri sannur föður- 
landsvinur, og því mundu úrslit þessa máls 
alls engin áhrif hafa á hann, því að sú 
ættjarðarást væri lítilsvirði, er eingöngu 
gengi út á það, að græða sem mest á æ tt- 
jörðu sinni, að sjúga móður sína til hins síð- 
asta dropa.

Ásgeir Einarsson kvað heila þingm. Skag- 
firðinga mundu hafa ruglazt meiraen minna, 
ef hann áliti það skort á föðurlandsást, ef 
maður gæti eigi vegna efnaleysis unnið það 
gagn ættjörðu sinni, sem hann væri fær um, 
ef hann hefði fjárráð meiri; þingmaðurinn 
gæti þó naumast álitið fátæktina skort á 
föðorlandsást, nema menn hefðu eyðilagt 
efnahag sinn á gönuhlaupum, eða óspilsemi, 
en þetta mundi Torfa varla verða fundið til 
með sanni, og hann væri þannig sjálfur vald- 
ur að fátækt sinni.

S te f á n  E ir ik sso n  kvaðst vilja gjöra grein 
fyrir meiningu sinni, áður en gengið væri til 
atkvæða, eins og margir hefðn þegar gjört. 
Hann játaði, að hann væri í vafa um, hvernig 
hann ætti að greiða atkvæði um hinar 400 
kr. til barnaskólahússins á Leirá; hann í- 
myndaði sjer, að uppástungumennirnir mundu 
láta sjer nægja loforð landshöfðingja um 
Qárlán, og svo hefði hinn 6. konungkjörni 
þingmaður sýnt fram á, að illa ætti við, að 
þessi fjárveiting stæði í aukaíjárlögunum 
hjer; enn fremur væri fjeð svolítið, að hann 
tryði því vart, að ef gefandinn væri veru- 
lega örlátur maður, eins og komið hefði fram 
í  umræðunum, að hann ljeti sig muna um

þær, svo gæti hann eða sveitarfjelagið sótt 
um styrk til landshöfðingjans af því Qe, er 
ætlað væri til vísindalegra og verklegra fyr- 
irtækja, eða af barnaskólafje. Hvað snerti 
hinar 2000 kr. til Torfa jarðyrkjumanns, þá 
hefði hann að vísu gefið þeim atkvæði við 
2. umræðu, bæði vegna þess, að hann hefði 
heyrt svo marga kunnuga menn mæla sterk- 
lega fram uaeð honum, og svo hefðu sjer 
verið kunnugir ljáir hans, en nú eptir að 
hann hefði heyrt ræðu landshöfðingja, gæti 
hann eigi haldið fram þessari íjárveitingu, 
þar sem hann bæði þegar hefði fengið nokk-
urn styrk, og gæti jafnvel gjört sjer nokk-
urn veginn vissa von um að fá meiri styrk 
síðar. Hvað snerti styrkinn til skáldanna, 
væri hann honum meðmæltur, og þó að 
þessar 3000 kr. væru veittar í eitt skipti 
fyrir öll, þá gæti hann eigi skilið, að það 
riði slig á landssjóðinn, og þar sem þing- 
maður Barðstrendinga lagði svo mikla á- 
herzlu á það, að sira Mattías gæti sótt um 
brauð, þá gæti hann varla vonast eptir, að 
fjárhag hans mundi fleygja mikið fram, þó 
að hann fengi eitthvei t 700 kr. brauðið, sem 
þingið væri nú nýbúið að skapa; þau væru 
hvorki aðgengileg fyrir hann nje aðra, eins 
og hann hefði áður sýnt fram á í þessu 
máli, enda þó hann þess vegna ekki hefði
viljað fella málið í von um, að laga mætti
þá galla og aðra síðar.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a  og Ijellu þau þannig:

1, Breytingaruppástunga landshöfðingja við
7. gr. felld með 6 atkvæðum gegn 5.

2, Breytingaruppástunga landshöfðingja við
9. gr. felld með 7 atkvæðum móti 3.

3, Breytingaruppástunga 3 þingmanna 
(Bergs Torbergs, Eiríks Kúlds og Magn- 
úsar Stephensens) við sömu grein:
a. Hjer var við haft nafnakall og sögðu 

Já:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson.
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Nei:
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Var staíliðurinn a þannig felldur tneð 
6 atkvæðum móti 5.

b. samþykktur með 7 atkvæðum.
4, 9. grein með þessari breytingu var sam- 

þykkt með 6 atkvæðum.
5, Frumvarpið í heild sinni var samþykkt 

með öllum samhljóða atkvæðum.
Forseti kvað það nú mundu verða sent

aptur til neðri deildarinnar.

E in  u m r æ ð a í  neðri deild á 59. fundi,
25. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 516 
til 517.

Breytingartillögur I 528. 537.
F r a m s ö g u m n ð u r  ( G r ím u r  T h o m s e n ) : Jeg 

skal vera fáorður um breytingartillögurnar, og 
það því fremur, sem mjer virðist ekki eiga 
við, að minnast á eða tala um nafngreinda 
menn. Sú breyting hefur komið inn hjá efri 
deildinni, að fórður á Leirá eigi að fá 400 
kr. til barnaskólastofnunar á heimili hans, 
Leirá. Jeg ímynda mjer, að ef farið væri 
nú að styrkja skóla þennan, þá mundu 
margir koma á næsta þingi, og beiðast styrks 
til barnaskólanna, þeir eru svo margir nú 
orðið á landi hjer, einkum hjer sunnanlands. 
J>etta gæti því dregið dilk eptir sig. En 
þess er að gæta, að hjer ræðir um íjárauka- 
lög fyrir árin 1878 og 1879, og væri þetta 
því efnisbreyting á sjálfum þeim fjárlögum, 
sem þessi eru viðauki við.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n : A f því að jeg er
einn af fjárlaganefndinni, sem hef skrifað 
undir, að 9. gr. falli burtu, þá má svo ætla, 
sem mjer hafi orðið hughvarf, þar sem jeg 
hef áður stungið upp á, að skáldi þessu yrði 
veittur 1000 kr. styrkur. Jeg er að nokkru 
leyti valdur að því, að þetta mikla umtal I

hefur orðið um þetta efni hjer á þingi, af 
því að jeg bar þessa uppástungu fram, eigi 
að ósk skáldsins sjálfs, heldur að ósk Iands- 
manna hans í Kaupmannahöfn. Mjer kom 
ekki til hugar að þessir smámunir, er farið 
var fram á, mundu draga þann dilk eptir 
sig, sem raun hefur á orðið. fegar vjer 
gætum að, að laun amtmannanna eru 6000 
kr., þá er þetta fje ‘/e hluti þar af, eða að 
eins tveggja mánaða laun. Laun þeirra eru 
þó borguð umtölulaust, þrátt fyrir það þó 
að embætti þeirra sjeu að sumra dómi eigi 
svo nauðsynleg; það mætti mikilli mótstöðu 
hjá sumum þingmönnum, að amtmanns- 
embættin væru lögð niður, en jeg er viss 
um, að sú ákvörðun, að amtmannsembætt- 
in væru ekki veitt föstum embættismönnum, 
munar miklu meira, en þessari umtöluðu 
upphæð, — en svona er, þegar embættis- 
menn eiga ekki í hlut, þá þykir allt vera 
of mikið. Jeg hef nú hugsað að ráða þessu 
máli svo til lykta, að allir partar væru á- 
nægðir. — Tvö skáld hafa sent þinginu 
bænarskrár; jeg hef hugsað um, í hverju 
skyni þær munu vera fram komnar, hvort 
það væri til þess að fá peninga, eða varna 
hinu skáldinu að fá fjárstyrk. Ef hið fyrra 
á sjer stað, þá er það næsta óhyggilegt, því 
að það er auðvitað, að þingið muni eigi 
nú allt í einu fara að veita öllum skáldun- 
um fje, svo að sæmilega mikið sje fyrir báða 
parta; en ef einu skáldanna hefði nú verið 
veittur styrkur, þá gætu hin átt von á því 
næsta ár, í hið minnsta mundu þeir þá 
eiga það miklu vísara, að þeir fengju ósk 
sína uppfyllta. En ef hitt hefur verið til- 
gangurinn, að varna hinu skáldinu að fá 
þennan 1000 kr. styrk, þá er bezt að þeir 
fái þessa ósk sína uppfyllta, svo drengileg 
sem hún er. En afleiðingin af þessu gæti 
reyndar orðið sú, að lyklunum væri svo 
snúið fyrir peningahirzlur landsins fyrir 
skáldin, að ekki þurfi bráðlega að reyna, að 
róta við þeim lás framar. f>eir af þing- 
tnönnum, sem halda lúkunum yfir lands- 
sjóðnum,má og líkabetur, ef þessi fjárveiting 
er strykuð út, og vjer fylgismenn þesfaa



niáls rgetum og verið ánægðir, því vjer skul- 
um sýna það, að það er eigi prívatmönn- 
um ofvaxið, sem sumum þykir landssjóðnum 
um inegn. Yjer munum sjá um, að hvorki 
fjárframlag nje sæmd skáldsins verði að 
minni, þó uppástunga vor verði felld, og 
mun jeg því greiða atkvæði móti henni. Og 
þá um leið sýnum vjer, að vjer höfum mælt 
með skáldinu af sannfæringu vorri, að hann 
æ tti þetta skilið, en ekki að vjer vildum 
hafa ástæðulaust >hrips úr landssjóði«. — 
Hvað snertir barnaskólann á Leirá, þá er 
jeg með því, að honum sje veittur styrkur 
þessi. Mjer hefur opt sárnað það, þegar jeg 
hef sjeð góðan vi l j a , en fátæktina hanila 
mönnum að koma hinum góða vilja fram. 
|>að hefur opt verið ógæfa íslands, að lands- 
menn hafa verið svo hirðulausir að nota þá 
krapta, er boðizt hafa fram, heldur hafa 
kraptar þessir dáið eða lamast af því, að þeir 
hafa ekki verið styrktir í tíma. Og svo mun 
fara tneð þennan heiðursmann, að ef hann eigi 
er styrktur, þá mun hann lamast og dofna 
í framtakssemi sinni, og sveit hans fara á 
mis við það gagn, er hún annars mundi 
hafa af framkvætndum manns þessa. Jeg 
gjöri það því mcð bezta geði, að greiða at- 
kvæði með fjárveitingu þessari.

Björn Jónsson: Jeg ætla að snúa mjer 
fyrst að síðari liðnum i breytingartillögu 
minni. Jeg get eigi ætlað, að nægileg á- 
stæða sje fyrir deildina að hverfa frá at- 
kvæði sínu áður um þetta atriði. fa ð  hafa 
áður verið sýnd ljós rök fyrir því, hver á- 
stæða er til að styrkja þetta eina skáld hinum 
fremur, og þarf jeg eigi að hafa þau upp. En 
hvað hitt atriðið snertir, þá er þessi uppá- 
stunga þannig komin til, að hingað á þing 
kom í sumar bænarskrá frá Strandasýslu, 
undirskrifuð af flostum búendum í sýslunni 
á manntalsþingum í vor, sýslumanninum 
sjálfum fremstum, og sömuleiðis standa allir 
prestar sýslunnar undir bænarskránni; í ann- 
an stað veit jeg til, að mál þetta befur 
komið til orða í öðrum hjeruðum t. d. Dala- 
sýslu á sýslufundi, og hefur maður þessi feng-

ið þar hin öflugustu meðmæli. J>að hefur 
verið reiknað út af fróðum mönnum, hve 
mikill arður er af ljáum þessum, um fram 
hina íslenzku ljái, og hefur þeim talizt svo 
til, að t. d. fyrir Húnavatnssýslu eina sam- 
an væri arður þessi að minnsta kosti 10000 
kr. fe tta  er ærið fje, þegar litið er til 
þeirrar litlu þóknunar, er beiðzt er hjer handa 
manni þessum, og sem eigi er nema lítill 
partur af eins árs rentu af arði þeim, er 
þessi uppgötvun hefur aflað landinu. J>að 
hefur verið tekið fram, að hann hefur eigi 
haft upp úr þessu, nema erfiðleika og fjár- 
tjón. Maður þessi hefur og í smíðum sláttu- 
vjel, og ber kunnugum mönnum og skyn- 
berandi saman um, að hún muni eflaust 
koma að góðum notum hjer á landi, ef hann 
næði að fullgjöra hana, og gæti hann siglt 
til Englands með hana, þá mundi hann fá 
bætt hana svo, að hún kæmi að fullum not- 
um. Mál þetta var boríð upp í efri deild- 
inni, en flell þar við 3. umræðu af ein- 
hverii óhappalegri tilviljun. Umræðurnar i 
deild þeirri fjellu svo, að það mundi mjög 
líklegt, að þessi maður mundi geta unnið 
Jandi þessu mikið gagn, ef kjör hans og 
kringumstæður bötnuðu svo, að bann gæti 
beitt sjer með kappi og alúð. í>að stendur 
að vísu til, að maður þessi fái annan styrk 
en þennan. Svo er mál með vexti, að hann 
befur boðizt til að takast á hendur búnað- 
arkennslu; amtsráðið í Yesturamtinu hefur 
tekið vel í þetta, og mælt með 1000 króna 
styrk til hans, og 100 kr. til viðhalds verk- 
færum, og auk þess meðgjafarstyrk með 
þeim, er læra hjá honum. En það liggur i 
augum uppi, að þetta er eigi styrkur til 
mannsins sjálfs eða þóknun fyrir það, sem 
hann hefur afrekað landinu til gagns, eins 
og t. d. engum dettur í hug að kalla það, 
sem veitt er t. a. m. handa kvennaskólunum, 
að kalla það styrk til forstöðumanna þeirra 
eða kennaranna við þá. Jeg vona, að hin 
heiðraða deild muni vera á sama máli og 
jeg um það, að allar líkur sjeu til, að Qár- 
styrkur sá, er þessum manni kynni að verða
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veittur, mundi bera mun meiri ávöxt, en 
mörg önnur ijárveiting, sem þingið aðhyllist 
viðstöðulaust.

S n o r r i  P á h s o n :  Af því hjer er um nýtt
fjárframlag að ræða, þá finn jeg skyldu mina 
að gjöra grein fyrir atkvæði mínu; og lýsi 
jeg því þá óhikað yfir, að jeg mun gefa þess- 
ari uppástungu atkvæði mitt. Jeg get vitn- 
að til varaforseta og annara þeirra herra, 
sem jeg hef Ifaft þá æru að vera með í fjár- 
hagsnefndum undanfarinna þinga, að jeg 
hef sjaldan mælt mjög með fjárbónum, en í 
þetta skipti verð jeg að rnæla með þessari 
fjárbón. fingm aður Strandasýslu tók fram, 
liver hagur væri að þessum nýju ljáum fyrir 
Húnavatnssýslu eina, en nú skal jeg reyna 
að leiða rök að því, hver hagur er að þeim 
fyrir land allt. Eptir landshagsskýrslum 
bókmenntafjelagsins voru árið 1871 á öllu 
íslandi 33,000 karlmenn, og af þeim 12000 
verkfærir; af þessum 12000 getum vjer sett 
að 8000 gangi á hverju sumri til sláttar; 
hann mun vara 10 vikur víðast hvar eða60 
daga, og verða það þá 480000 dagsverk, sem 
ganga til sláttarins á öllu landinu. Margir 
skynsamir bændur hafa sagt, að 3 menn af- 
kasti eins miklu með þessum nýju ljáum sem
4 menn með hinum gömlu. |>ess vegna 
ættu að sparast við þessa nýju ljái 120000 
dagsvcrk á öllu landinu, og ef hvert dags- 
verk er reiknað á 3 kr., þá verða þetta 
360000 kr. árlegur sparnaður. í>egar gætt 
er að, hve mikill hluti þessi styrkur, sem 
stungið er upp á að mánni þessum sje veitt- 
ur, er af arði þeim, sem er af þessum nýju 
Ijáum, þá verða það ’/isoo hluti af öllum 
arðinum. Ef nú laun embættismanna eru 
borin saman við þetta, og þess er gætt, hve 
mikið gagn þeir mega vinna að tiltölu, þá 
ættu t.a .m . amtmennirnir að vinna, vel að 
merkja á einu ári, þjóðinni 10,800,000 kr. 
gagn, og biskupinn dálítið meira, nefnilega
12,600,000 kr.; hvort þessir heiðursmenn 
gjöri það, skal jeg láta ósagt, en jeg efast um 
það. En jeg get eigi sjeð, að minni ástæða 
sje til þess, að veita mönnum styrk, þótt 
iegi hafi þeir lært grísku eða latínu, eða þó

hið opinbera hafi ekki kostað upp á þá við 
ýmsar’vísindastofnanir svo þúsundum króna 
skipti.

Frftmsögumaður: fessi reikningur
2. þingmanns Eyfirðinga er einn af þeim, 
er þarf endurskoðunar við. Jeg er einn 
af þeim mönnum, er brúkað hafa þessa 
Ijái, og er jeg eigi samdóma um, að 3 menn 
slái með þeim, það sem 4 karlmenn slá með 
hinum eldri ljáunum. í mínu plássi eru 
margir góðir ljáasmiðir, og efast jeg ekki um, að 
þeir geti smíðað, eigi að eins eins góða ljái 
og þessa ensku, heldur betri. f>ess ber og 
að gæta, að maður þessi mun ekki hafa haft 
svo mikinn óhag af sölu þessara ljáa, því að 
hjer voru þeir í fyrstu seldir á 4 kr., en i 
Birmingham og Sheffield munu þeir kosta 75 a. 
til 1 kr. Jeg vil fúslega, að þeim sje umbun- 
að, er verðlauna eru verðir, en jeg efast um, 
að þessi maður hafi stuðlað til neinna sjerlegra 
framfara, með því að flytja þessa ljái inn í 
landið. Jeg veit annan mann, er jeg þykist 
sannfærður um, að miklu þarfara verk hafi 
unnið, það er Jón Bjarnason, er áður var í 
Ólafsdal. Hann var hinn mesti búmaður, 
og fyrirmynd annara sveitunga sinna. Jeg 
vil nefna annan mann, er 1. þingmaður 
Eyfirðinga að minnsta kosti stendur eins 
nærri, og er það hinn mikli varpfræðingur 
Eyjólfur Guðmundsson, er komið hefur svo 
víða á varpi og aukið það. En jeg skal geta 
þess, að jaiðyrkjumaður sá, er hjer ræðir 
um, nfl. Torfi Bjarnason í Ólafsdal, hefur 
engan veginn verið olbogabarn landsmanna 
eða landssjóðsins, og mun eigi verða. Fyrst 
og fremst kostuðu Húnvetningar hann til 
siglingar, i því trausti, að, er hann kæmi 
aptur úr siglingunni, þá mundi hann stofna 
búnaðarskóla og kenna landbúnað frá sjer, 
en það fórst nú einhvern veginn fyrir. Mað- 
ur þessi keypti Varmalæk, er hann kom úr 
siglingunni, og var hann eigi langvinnur á 
því býli, því að hann seldi það, og fór síðan 
til Vesturheims, þaðan kom hann aptur, og 
sýndi þá hugvit sitt með þessum nýju 
skrúfuþjóljáum, sem fáir brúka, og nú nýlega 
með þessari sláttuvjel, sem reynast mun ó-
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hafandi, nema á flæðiengi eða rennsljettum 
túnum. Ef fara ætti að veita hveijum þeim 
f landinu styrk, er gjört hefur jarðabætur, 
þá held jeg, að það mundu verða nokkrar 
þúsundir króna; því að þeir eru sem betur 
fer margir hjer á landi, er miklar jarðabæt- 
ur hafa gjört. Jeg álít það engin meðmæli 
fyrir mann þennan, að hann með öllu sínu 
braski hefur heldur farið aptur á bak en 
áfram, það er efnahaginn snertir. Jeg ætla 
að snúa mjer að 1. þingmanni Suðurmúla- 
sýslu, og lýsa gleði minni yfir því, að hann 
tók óskabarn sitt burt úr örmum landssjóð- 
sins, og knjesetti það sjálfur. Hann sýnir 
með því, að hann hefur, eins og skáldið 
segir, «konungshjarta», og Eyfirðingar fá þá, 
eins og þeim sæmir, og konungar höfðu 
forðum, sitteigið hirðskáld.

Guðmundur Einarsson: Varaforseti hef- 
ur sagt langa sögu um mann þennan, og 
get jeg því eigi setið á mjer, að segja líka 
dálitla sögu. En það er eigi, að mínu áliti, 
rjett, þegar um þetta mál er að ræða, að 
taka langt fram fyrir og villa, ef til vill, 
sjónir fyrir mönnum með aukasögum, sem 
ekki koma þessu máli við. Jeg get með 
sanni sagt það um mann þann, er hjer um 
ræðir, að hann er hinn mesti hugvitsmaður 
og mesti framfaramaður; hann hefur haldið 
skóla, kennt jarðyrkju á eigin kostnað, og 
eru lærisveinar hans taldir duglegir og góð- 
ir jarðyrkjumenn; hann hefur stofnað bind- 
indi, innleitt prjónavjel í sveit sinni, hann 
er sýslunefndarmaður, og nýlega með mikl- 
um atkvæðafjölda kosinn amtsráðsmaður. 
En það er ensku Ijáina snertir, þá er hægt 
að segja, að þeir mundu hafa komizt á hjer 
á landi, þótt Torfi Bjarnason hefði eigi ver- 
ið ; en það er erfiðara að sanna það; þaðer 
auðvelt, að koma með slíkar mótbárur, en 
þær eru líka sjálfhraktar. Og þótt ljáirnir 
hafi upphaflega verið nokkuð dýrir, þá er 
það alvenja, að selja dýrt það sem fyrst 
kemur á gang. En með tilliti til þess, að 
reikningur 2. þingmanns Eyfirðinga var ve- 
fengdur, þá skal jeg einnig koma með dæmi. 
Jeg hef búmannsreynslu fyrir því, að á með-

an íslenzku Ijáirnir voru brúkaðir, var til- 
kostnaður handa verkfærum sláttumanni um 
sumartímann í Ijáum, kolum og verkatöf 
\ið dengslu, fullkomlega 7 króna virði. En 
síðan farið var að brúka hina ensku ljái, 
þá er samkynja tilkostnaður ekki yfir 4 kr., 
eru þá sparaðar 3 krónur fyrir hvern verk- 
færan mann. En hvort heldur nú er haft 
tillit til fjölda verkfærra manna á íslandi, 
eða heimilafjölda á íslandi, eða peningsQölda 
bjer á landi, þá hljóta að ganga til sláttar 
hjer á landi jafngildi 12000 sláttumanna á 
hverju sumri sumarlangt, ogþá sparast ein- 
ungis í þessu atriði við hina ensku Ijái 
12000x3 =  36000 króna á hverju sumri. Jeg 
veit annars ekki, hverjum á að sýna verk- 
legan heiður og hjálp, ef þeim er ekki sýnt, 
sem styður að framförum hins helzta at- 
vinnuvegs lands vors með ráði og dáð, og 
sem lítur út fyrir að muni halda því drengi- 
lega fram, vinnist honum heilsa og aldur til.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, var 
málið borið undir atkvæði, og fjellu þau 
þannig:

1. Stafliður a., breytingartillaga þingmanns 
Strandamanna (I 537), samþykktur með 
11 atkvæðum gegn 10, að viðhöfðu 
nafnakalli sakir óglöggrar atkvæða- 
greiðslu, og sögðu 

Já :
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Hjálmur Pjetursson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
J>órður pórðarson, 
í>orlákur Guðmundsson.

Nei sögðu:
Grímur Thomsen,
Isleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,

55
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HaHdör Er. FriðrikssOB,
Páll prestur Pálsson,
Páll böndi Pálsson,
J>drarinn Böðvarsson,
I>orsteinn Jón8son.

2. Stafliður b. ísömu breytingartillögu sam- 
þykktur með 11 atkvæðum gegn 10, að 
viðhöfðu nafnakalli sakir óglöggrar at- 
kvæðagreiðslu, og sögðu

Já :
Björn Jónsson,
Isleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
J>órarinn Böðvarsson, 
fórður fórðarson.

Nei sögðu:
Grímur Thomsen,
Arnljótur Ólafsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
|>or!ákur Guðmundsson,
£>orsteinn Jónsson.

3. 9. gr. frumvarpsins öll með áorðnum 
breytingum felld með 11 atkvæðum 
gegn 7.

4. Nefndin og 4 þingmenn, að 9. grein 
óbreytt falli burt, samþykkt með 18 
atkvæðum.

5. Nefndin, að 7. gr. c. 6. falli burt, fellt 
með 14 atkvæðum gegn 6.

6. Frumvarpið allt með áorðnum breyting- 
um samþykkt með 20 atkvæðum.

Kvað forseti það nú mundu verða sent 
efri deild.

E in  u m r æ ð a  í efri deild á 53. fundi,
26. ágúst.

Frumvarpið, eins ög það var samþykkt 
við eina umræðu í neðri deildinni, sjá I 
5 5 3 -5 5 4 .

Umræður urðu engar, og var frumvarpið 
samþykkt með öllum samhljóða atkvæðum.

Síðan var frumvarpið afgreitt til lands- 
höfðingja sem l ö g f r á  a l þ i n g i .

XXVIII. LANDSREIKNINGUR 1876—77.

A.
F r u m v a r p  t i l  l a g a  um samþykkt á 

reikningnum um tekjur og gjöld íslands á 
árunum 1876 og 1877. Stjórnarfrumvarp. 
Sjá I 158-1 7 8 .

Frumvarpið var lagt fram í neðri deild 
alþingis á 3. fundi, 3. júlí.

Landshöfðingi kvaðst samkvæmt 21. gr. 
þingskapanna leggja fyrir deildina: Frum- 
varp til laga um samþykkt á reikningnum 
um tekjur og útgjöld íslands á árunum 1876 
og 1877 með þeim fylgiskjölum, er samkvæmt 
stjórnarskránni eiga að fylgja, sem sje:
1. Athugagreinir yfirskoðunarmanna lands- 

reikninganna við reikningana fyrir árin 
1876—1877 með hliðsjón af reikningun- 
um fyrir tímabilið frá 1. ágúst 1874 til 
31. desemb. 1875.

2. Athugagreinir yfirskoðunarmanna lands- 
reikninganna við reikninginn fyrir árið 
1877.

3. Svar landshöfðingja upp á athugagreinir 
yfirskoðunarmanna við landsreikninginn 
um árið 1876.

4. Svar landshöfðingja upp á athugagreinir 
yfirskoðunarmanna við landsreikninginn 
um árið 1877.

5. Tillögur yfirskoðunarmanna landsreikning- 
anna 1876 og 1877, aðþví leyti er snertir 
landsreikninginn fyrir 1876.

6. Tillögur hinna sömu, að því leyti er snertir 
landsreikninginn fyrir 1877.

Enn fremur var íagt fram af hálfu yfir- 
skoðunarmanna: Yfirlit yfir tekjur og gjöld 
landssjóðsins á Qárhagstímabilinu 1876 til 
1877, einsogþau eru eptir reikningumþeim,
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sém landshðfðinginn hofur samið og sent 
yfirskoðunarmönnunum.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 4. 
fandi, 5. júlí.

Frumvarpinu var án uearæðu vísað til 2. 
umræðu, og samkvæmt 21.gr. þingskapanna 
var kosin 3 manna nefnd, til þess að íhuga 
það ásamt áliti yfirskoðunarmanna um lands- 
reikninginn fyrir árin 1876 og 1877.

Fyrir kosningu urðu:
Snorri Pálsson með 18 atkvæðum,
Bjðrn Jónsson . — 1 5 ------,
Arnljótur Ólafsson — 1 2 ------.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 53. 
fundi, 21. ágúst. .

Nefndarálit sjá I 413—421.
Tillögur nefndarinnar sjá I 463—464.
FramsögumaSur (Arnljótur Olafsson): 

Að 13. lið frumvarpsins hefur nefndin ekki 
fundið, en við 14. lið hefur hún lagt það 
tií, að tekjuleifarnar færðust upp um 221 kr. 
18 a. fessi tala er hjer 5. og 7. liður á 
löngu atkvæðaskránni. Hjer er að ræða um 
laun aukakennarans við læknaskólann, og 
eptir skýringai'grein landshöfðingja finnst 
mjer rjett að sleppa þeirri tölu, með því 
aukakennarinn hafði verk fasta kcnnarans á 
hendi. Aptur finnst mjer meira mæli með
7. lið, að honum sje ekki sleppt, enda býst 
jeg við, að þingmaður Reykvíkinga mæli 
sferklega með þeirri tillögu! Við gjalda- 
bálkinn er ekkert að athuga fyr en við 5. 
lið gjaldanna, þar sem hið hálfa hestverð er 
dregið frá, sbr. 15. lið á atkvæðaskránni 
löngu, en við 6. lið B dragast frá 139 kr. 
44 á. (16. liður á atkvæðaskránni). Undir
8. lið eru tvær stærðir samtals 139 kr. 80 a., 
og hefur nú nefndin lýst því, að hún vildi 
í þetta sinn vera tilslökunarsöm með fje það, 
er ætlað var til vísindalegra og verklegra 
fyrirtækja. Nefndin hefur sleppt þeim 70 kr. 
til Olgu og fieirum upphæðum. fess  er að 
geta, að í ógáti hefur hjer komið sá rugl- 
ingur, að þær 139 kr. 44 a. hafa verið sett- 
ar inn við 3. lið B, í staðinn fyrir 6. lið B.

Landshöfiingi: Jeg skal leyfa mjer BÖ 
benda á, að 1. tölul. er kominn inn afmis- 
skilningi; þær 221 kr. 1 8 a .n sem nefndin 
bætir við, hafa ekki runnið í landssjóð, held- 
ur teljast með eptirstöðvunum, og koma því 
ekki frumvarpinu við. Skal jeg því biðja 
hina heiðruðu nefnd að taka þessa upphæð 
aptur. Hvað 2. tölul. snertir, þá á ha&n 
við 16. gr. frumvarpsins; þar er jeg sam- 
þykkur upphæðinni, en hún er skakkt til 
færð, og stendur auk þess utanstryks. En 
samlagningin verður samt sem áður óbreytt, 
því þótt breyting komist á þetta, þá hefur 
það engin áhrif á samlagninguna. Hinn 
heiðraði fnalnsögumaður kvaðst vera sam- 
þykkur því, að láta laun aukakennarans vi^ 
læknaskólánn standa; jeg vona, að honum 
farist eins við lækninn í pingeyjarsýslu. 4. 
tölul. á við 5. gr. frumvarpsins. Æskilegt 
væri að bera 15. tölul. upp í tvennu kgi. 
Jeg vil mæla sem bezt jeg get með að fella 
16. tölul., og sömuleiðis með 20. tölul. Jeg 
skildi hinn heiðraða framsögumann á fyrra 
fundinum svo, að tilgangur nefndarinnar 
væri að vekja athygli landsstjórnarinnar að 
því, að þess konar fjárveitingar ættu miður 
vel við, og að úrskurðurinn þess vegna ætti 
að vera: Má við svo búið standa í þetta 
skipti, en verður til eptirbreytnis.

Varaforseti: Til þess að skýra mín
breytingaratkvæði skal jeg geta þess, að 
sum eru þegar fallin að nokkru leyti, en 
þó ekki öllu, það er til dæmis fallinn part- 
ur af upphæðinni 250 kr., sem sje 116 kr. 
66 a., en 133 kr. 34 a. standa, nema nefnd- 
in slaki einnig til með þessa upphæð. Af 
því það er svo einkar hæpið og flókið að 
taka þessi 3 mál til umræðu hvað á eptir 
öðru, þá vona jeg forseti sýni sem mesta 
tilhliðrunarsemi, því annars fer allt í rugl- 
ing, og atkvæðagreiðslurnar verða hver á móti 
annari. Enda óttast jeg fyrir, að allir þing- 
menn sjái varla glöggt leið sína gegnum 
þetta reikningsvölundarhús. Hjer er nú 
t. d. tekjumegin upphæð, sem að rjettu 
lagi ætti að dragast frá útgjöldum lækna- 
sjóðsins tekjumegin, en partur af upphæð-
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inni er fallinn undir umræðunum við annað 
mál (álit yfirskoðunarmanna), og hvernig 
kemst þá hinn partur upphæðarinnar að við 
atkvæðagreiðsluna í öðru máli, reiknings- 
málinu? J>ví næst kemur útgjaldamegin 
önnur upphæð, sem er færð úr 208 kr. nið- 
ur í 108 kr. Við það minnka útgjalda- 
upphæðirnar meira eða minna. En þó má 
ekki greiða atkvæði nema um liðina í heild 
sinni. Upphæðunum á atkvæðaskránni verð- 
ur ekki skipt. Jeg legg því fastlega til, ef 
jallt á ekki að fara í rugling, að atkvæða- 
greiðslu í einu af þessum samkynja málum 
sje frestað, þangað til umræðurnar um öll 
málin eru leiddar til lykta. Annars mun 
það sannast, að atkvæði verða greidd, eða 
geta orðið greidd, hvað á móti öðru og 
bvað ofan í annað.

J>á voru bornir undir a t k v æ ð i  viðeig- 
anni liðir í tillögum nefndarinnar við þetta 
frumvarp, og var þeirra
1. 3. liður samþ. með 11 atkv. gegn 9, að 

við höfðu nafnakalli sakir óglöggrar at- 
kvæðagreiðslu, og sögðu 

Já :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson, 
í>orlákur Guðmundsson.

Nei: 
ísleifur Gíslason,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
|>órarinn Böðvarsson,
J>órður J>órðarson,
J>orsteinn Jónsson.

)2. 5. liður felldur með 15 atkv. gegn 5.
3. 7. —  —  — 12 — — 7.
4. 15. —  —  — 14 — — 6.
5. 16. — samþ. — 16 — — 7.
6. 20. — a. felldur — 14 — -  5.
7. 20. — b. tekinn aptur.
8. 20. — c. samþ. með 12 —.
9. 20. — d. felldur — 11 — — 3.
10. 20. — e. sjálffallinn.
11.26. — samþ. með 15 —.
12. 27. — tekinn aptur.
1 3 .2 8 .— felldur með 16 *— — 6.
14. Frumvarpið allt með áorðnum breyting- 

um samþykkt með 20 atkvæðum.
15. Málinu vísað til 3. umræðu með 20 at- 

kvæðum.

þ r i ð j a u m r æ ð a  í neðri deild, á 56. 
fundi, 23. ágúst.

Breytingartillögur, sjá I 504—505. 513.
514.

Varaforseti (Grímur Thomsen) tók apt- 
ur breytingartillögur sínar, og sömuleiðis 
var breytingaratkvæði 6 þingmanna (I 514) 
tekið aptur.

Umræðulaust var greitt atkvæði um 
málið, fyrst um breytingartillögurnar og 
var hin

1. (I 513, 1. tölul., sbr. I 505, 1. töl.) 
samþykkt með 18 atkvæðum.

2. (I 513, 2. töluL, sbr. I 505, 2. töl.) 
samþykkt með 18 atkvæðum.

3. (I 513, 3. tölul.), samþykkt með 17 
atkvæðum.

4. (I 505, 3. tölul.). Við 9. «40 kr. til 
að prenta eyðublöð endurgjaldi hlut- 
aðeigandi landssjóði», fellt með 10 at- 
kvæðum gegn 9, að viðhöfðu nafna- 
kalli sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu, .  
og sögðu

Já:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Eggert Gunnarsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
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Hjálmur Pjetursson,
Snorri Pálsson, 
í>órður fórðarson,
J>orsteinn Jónsson.

Nei sögðu:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll bóndi Pálsson,
Páll prestur Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>órarinn Böðvarsson, 
porlákur Guðmundsson.

5. (I 505 4. tölulið) Klausan: *í jarðabók- 
arsjóðnum o. s. frv. falli niður», sam- 
þykkt með 17 atkvæðum.

6. Frumvarpið allt með áorðnum breyt- 
ingum samþ. með fyrirvara í einu hljóði.

Kvað forseti frumvarpið nú mundu verða 
afgreitt til efri deildarinnar.

F y r s t a u m r æ ð a  í efri deild á 50. 
fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 
5 4 3 -5 4 5 .

TJppástunga landshöfðingja um, að frum- 
varpið, sem var útbýtt á fundinum, væri nú 
þegar tekið til 1. umræðu, var samþykkt í 
einu hljóði, og var því síðan umræðulaust 
vfsað til 2. umræðu með öllum samhljóða 
atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 52. 
fundi, 25. ágúst.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt, 
og því vísað til 3. umræðu í einu hljóði.

f >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild á 53. 
fundi 26. ágúst.

Breytingartillaga: I 537.
Magtiút Stephemen sagði, að orsökin til 

breytingaratkvæðis síns og annara tveggja 
þingmanna væri sú, að síðar á dagskránni 
væri tillaga frá neðrí deildinni, er færi fram

á að fela yfirskoðunarmönnum landsreikn- 
inganna fyrir 1878 og 1879 einnig yfir- 
skoðun landsreikninganna fyrir 1875, og ef 
nú með lögum væri samþykkt, hversu mikið 
fje hefði verið í landssjóði 1. janúar 1876 
og 31. desbr. 1877, þá væri loku skotiðfyr- 
ir það, að nokkur leiðrjetting fengist á því, 
sem kynni að vera rangt í landsreikningun- 
um þar á undan, og það sem breytingarat- 
kvæðy) færi fram á, væri að koma í veg 
fyrir þetta með því, að láta það óafgjört, 
hvað hefði átt að vera í landssjóði 1. janúar 
1876, og af því leiddi aptur, að það hlyti 
einnig að vera óafgjört, hvað í honum hefði 
verið 31. desbr. 1877. Hjer væri því ekki 
farið fram neinni kröfu á hendur stjórninni 
út af ráðsmennsku hennar yfir Qe landsins 
frá 1. apríl 1871 til 31. desbr. 1875, heldur 
miðaði breytingaruppástungan aðeins til þess, 
aðhalda óskertum rjetti sínum til leiðrjetting- 
ar á því, er kynni að hafa farið afiaga í 
landsreikningunum, áður en alþingi tók við 
sjálfsforræði. Hann hefði borið sig saman 
við nokkra menn í neðri deildinni, og hefðu 
þeir jafnvel óskað eptir þessari breytingu. 
Deildin þyrfti því engan kvíðboga að bera 
fyrir því, að neðri deildin vildi eigi fallast á 
þessa breyting, og að hún yrði þannig til 
þess, að málið yrði eigi afgreitt á þessu 
þingi.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a ,  ogvar breytingarupp- 
ástunga 3 þingmanna samþykkt í einu hljóði.

Var frumvarpið síðan sent aptur til neðri 
deiidarinnar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild á 61. fundi
27. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild sjá I 554—555.

Frumvarpið var samþykkt umræðulaust 
í einu hljóði og síðan sent landshöfðingja 
sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

B.
T i l l ö g u r  í málinu um álit yfirskoð- 

unarmanna landsreikninganna fyrir árin 1876
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og 1877. Frá nefndinni í því máli. Sjá 
I 463—464, sbr. nefndarálit I 413—421.

F y r r i  u m r æ ð a  á 51. og 52. fundi, 
20. og 21. ágúst.

Laruhhöfdingi: J>egar nú skal ræða
tillögur nefndarinnar í málinu um samþykkt 
á reikningnum um tekjur og útgjöld íslands 
á árunum 1876 og 1877, er útbýtt var í 
gær, skal jeg fyrst geta þess, að mjer*hefur 
verið veittur svo stuttur tími til þess að 
gegnum ganga nefndarálitið, að jeg verð að 
biðja hina heiðruðu deild afsökunar, þó að 
mjer kynni að hafa yfirsjezfc eitthvert at- 
riði í því, sem ástæða kynni að vera til 
sjerstaklega að svara eða að gefa ýtarlegri 
skýrslur um. Að svo miklu leyti sem 
mjer gefst kostur á því, ætla jeg við seinni 
umræðu málsins, að reyna til að ráða bót á 
því, sem ef til vill kynni að vera ábótavant 
í svari mínu. Jeg skal kannast við, að hin 
heiðraða nefnd vel og vandlega hefur leyst 
af hendi vandaverk það, sem henni var 
falið af deildinni, því að það hlýtur að vera 
vandaverk, þegar löggjafarvaldið í fyrsta 
sinn á að leggja úrskurð á landsreikninginn, 
eins og það hefur verið vandaverk í fyrsta 
sinn að semja þennan reikning og líka að 
yfirskoða hann. fegar fram líða stundir og 
föst venja er búin að ryðja sjer til rúms, 
bæði við tilbúning reikningsins, við yfi^skoð- 
un hans, og við úrskurð þingsins á honum, 
mun þetta verk sjálfsagt verða öllum hlut- 
aðeigendum hægara.

Jeg skal þessu næst fara nokkrum orð- 
um um athugasemdir nefndarinnar. J>ar 
sem nefndin (bls. 1, 1. tölul. í tillögunum) 
óskar breytingar á formi reikningsfrumvarps- 
ins, þannig, að það þræði nákvæmlega nið- 
urröðun fjárlaganna grein fyrir grein og lið 
fyrir lið, svo að þingið geti með nákvæmni 
dæmt um sjerhvern reikningslið og undir- 
lið samkvæmt fjárlögunum, þar eð þingið 
skal samþykkja reikninginn með lagaboði 
(sbr. 26. gr. stjórnarskrárinnar), skal jeg 
geta þess, að reikningsfrumvarpið hefur 
verið samið alveg samkvæmt því, sem við-

gengst í öðrum konstítútíónellum löndum, 
og sem í sjálfu sjer má álíta nægilegt og 
samsvarandi tilgangi reikningslaganna. Hitt 
er sjálfsagt, að ársreikningarnir eiga að 
vera sundurliðaðir á sama hátt og fjárlögin, 
til þess að yíirskoðunarmenn alþingis geti 
rannsakað og dæmt um sjerhvern reikningslið 
og undirliði samkvæmt fjárlögunum. fegar 
þetta er búið, og ársreikningunum fyrir 
hvert tveggja ára fjárhagstímabil er safnað 
í einn íeikning, skal eptir 26. grein stjórn- 
arskrárinnar leggja hann fyrir alþingi ásamt 
með athugasemdum og tillögum yfirskoðun- 
armanna ; og skal því næst samþykkja reikn- 
inginn með lagaboði. fað  getur að mínu 
áliti eigi verið meining þessarar ákvörðunar 
í 26. grein, að þingið eigi að nýju að end- 
urskoða reikningana í öllum greinum, liðum 
og undirliðum þeirra, heldur verður sú að 
vera meiningin, að alþingi eigi að byggja 
samþykki sitt eða reikningsúrskurð sinn á 
tillögum yfirskoðunarmannanna, er kosnir eru 
af þinginu, og eru fulltrúar þingsins; og því 
virðist mjer alveg ónauðsynlegt, og þar að 
auki eiga miður vel við, að reikningurinn, 
sem lagður verður fyrir þingið, sje meira 
sundurliðaður, en hann er í lagafrumvarpi 
því, er hjer liggur fyrir. Að öðru leyti er 
það sjálfsagt, að jeg er fús að taka til leið- 
beiningar athugasemdir hinnar heiðruðu 
nefndar, bæði hvað snertir reikningssnið það, 
er hún hefur látið fylgja álitinu, og bend- 
ingar hennar með tilliti til reikningsfærslu 
jarðabókarsjóðsins. f>að er viðvíkur reikn- 
ingsskilum gjaldheimtumanna, mun lands- 
stjórnin láta sjer annt um, að koma þessu 
máli fyrir á sem hentugastan hátt, og taka 
bendingar hinnar háttvirtu nefndar um þetta 
atriði til ýtarlegri yfirvegunar.

Jeg tel á milli hinna almennu athuga- 
semda hinnar heiðruðu nefndar auk þeirra, 
sem jeg nú hef getið um, og sem standa í 
nefndarálitinu bls. 1—2, einnig þær, er til- 
færðar eru í gjaldabálknum, þar sem hin 
heiðraða nefnd alveg fellst á skoðun yfir- 
skoðunarmanna um það, að þeir hafi fulla 
lagaheimild til, að yfirskoða landsreikning-
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aaa fyrir 1875, að svo miklu leyti sem 
þeim virðist þörf. fessari skoðun hinnar 
heiðruðu nefndar og hinna heiðruðu yfir- 
skoðunarmanna verð jeg að mótmæla, og 
skal jeg í því tilliti skírskota til svars 
landshöfðingjans fyrir árið 1876 bls. 9—10: 
•Eptir að aðskilnaður á fjárhag íslands og 
Danmerkur var ákveðinn með lögum 2. 
janúar 1871, bvarf svo sem kunnugt er, 
Qárveitingarvaldið, að því er snertir tekjur 
og gjöld íslands, að öllu leyti undir vald 
konungs, án þess að alþingi bæri nokkur 
lagaijettur til, að eiga þátt í fjárveitingar- 
valdinu eða eptirlitinu með, hvernig þess 
væri neytt. pað var eigi fyr en með 
stjórnarskránni 5. janúar 1874, að alþingi 
hlaut hlutdeild í tjeðu fjárveitingarvaldi, þó 
þannig, að samkvæmt 62. grein stjórnar- 
skrárinnar, sbr. bráðabirgðarákvörðunina nr.
4., skyldi konungur einn neyta þess valds árið 
1875, eptir sömu reglum og að undanförnu. 
Um tímabilið frá 1. apríl 1871 til 31. desbr. 
1875 eru því áætlanir þær um tekjur og 
gjöld íslands, er konungur hefur staðfest, 
hin gildandi Qárlög um hvert reikningsár 
fyrir sig, og eins reikningsyfirlit þau, er 
konungur hefur staðfest, fullnaðarreikningar 
landsins um þessi ár, og verður að byggja 
á þeim bæði við samning reikningsins um 
tekjur og útgjöld landssjóðsins árið 1876, 
og eins er neyta skal eptirlits þess með 
landsreikningnum, er alþingi ber samkvæmt 
stjórnarskrá 5. janúar 1874, 26. gr.'> Al- 
þingið hefur sjálft kannazt við það bæði 
1875, þar sem það ekki samkvæmt 26. grein 
stjórnarskrárinnar kaus yfirskoðunarmenn, 
og 1877, þar sem yfirskoðunarmennirnir voru 
kosnir til að endurskoða landsreikningana 
fyrir árin 1876 og 1877 ; og þetta er einn- 
ig alveg samkvæmt hlutarins eðli og því, 
sem alstaðar og ávallt viðgengst í álíkum 
tilfellum, Endurskoðunin á reikningunum 
og samþykkt alþingis á þeim er bundin við 
fjárlög þau, er þingið hefur samþykkt. Á- 
kvörðunin í 4. gr. ákvarðananna um stund- 
arsakir í stjórnarskránni: «Áætlun um
tekjur og gjöld íslandá á árinu 1875 siað-

festir konungur samkvæmt þeim reglum, 
sem hingað til hefur fylgt verið», innibind- 
ur í sjer ákvörðunina um það, að reiknings- 
yfirlitið fyrir þetta ár, verður að staðfesta 
með konungsúrskurði, «samkvæmt þeim 
reglum, er bingað til hefur fylgt verið»; og 
jeg verð fastlega að mótmæla því, að veit- 
ingarvald það, sem konungurinn samkvæmt 
þessari 4. grein hefur beitt fyrir árið 1875, 
verði lagt undir yfirskoðun og úrskurð al- 
þingis. H itt er annað mál, að alþingið árið 
1877 upp á lagði yfirskoðunarmönnunum að 
hafa hliðsjón af reikningsyfirlitinu fyrir árið
1875, því reikninginn fyrir árið 1876 
verður sjálfsagt að byggja á þessu yfirliti. 
Að svo miklu leyti sem hin háttvirta nefnd 
einnig við einstakar greinir tekjubálksins, 
sem sje viðvíkjandi viðlagasjóðnum, styrkt- 
arsjóðnum, og árgjaldinu úr ríkissjóðnum, 
hefur bent á, að ástæða kynni að vera til, 
að endurskoða hin eldri reikningsyfirlit, skal 
jeg einnig leyfa mjer fastlega að mótmæla 
þessum bendingum, þar sem mjer virðast 
þær ganga veitingarvaldi konungs of nærri. 
Aptur á móti hef jeg fyrir mitt leyti ekki 
neitt annað á móti því, ef þingið við ýtar- 
legri yfirvegun kemst að þeirri niðurstöðu, 
að ráðlegt sje að höfða mál á móti 
ríkissjóðnum út af lestagjaldinu, en að 
jeg er viss um það, að þingið muni hafa 
meiri kostnað en ánægju af þessum málaferl- 
um. J>ar sem hin háttvirta nefnd á blað- 
síðu 5. í nefndarálitinu leiðir rök að því, að 
landshöfðinginn haíi á hinum 2 undan- 
farandi þingum komið fram sem fulltrúi 
stjórnarinnar til að setja þingið, lengja það 
og slíta því, en ekki sem fulltrúi hennar til 
að semja við þingið, skal jeg geta þess, að 
þar sem samkvæmt 5. grein stjórnarskrár- 
innar: «Konungur stefnir saman reglulegu
alþingi annað hvort ár. Án samþykkis kon- 
ungs má þingið eigi eiga setu lengur en 6 
vikur», þá hefur hvorki landshöfðinginn nje 
ráðgjafinn vald til að setja þingið, lengja 
það, nje slíta því, nemu konungur í hvert 
skipti veiti þeim vald til þess fyrir sína 
hönd; þess vegna er það sem fulltrúi kon-
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ungs, ekki sem fulltrúi stjörnarinnar, að 
landshöfðinginn hefur komið fram í þessu 
tilliti, og hefur honum í hvert skipti verið 
veitt sjerlegt umboð til þess með allrahæst- 
um úrskurði (Kongeligt Reskript). Apt- 
ur á móti er landshöfðinginn samkvæmt 34. 
grein stjórnarskrárinnar fulltrúi stjórnarinn- 
ar á alþingi: «Landshöfðingjanum skal heim- 
ilt vegna embættisstöðu sinnar að sitja á 
alþingin, og hann þarf til þess ekki sjerlegs 
umboðs ráðgjafans. Jeg ætla ekki að fara í 
orðakast við hina háttvirtu nefnd um skiln- 
inginn á orðinu «heimild», en jeg skal leiða 
athygli hennar að því, að orð greinarinnar 
oí u alveg hin sömu og orð grundvallarlaga 
Dana, enda eru þau tekin upp eptir þeim, 
með þeirri einni breytingu, að landshöfðingj- 
anum er með 34. grein stjórnarskrárinnar 
veitt það vald, sem í grundvallarlögum Dana 
er veitt ráðgjöfunum, vald eða heimild til 
vegna embættisstöðu sinnar að sitja á þing- 
inu og «rjett til að taka þátt í umræðunum 
eins opt og hann vill, en gæta verður hann 
þingskapa*. Orðin eru alveg samhljóða, og 
og það getur ekki verið neinn vafi um það, 
að staða landshöfðingjans gagnvart alþing- 
inu er í öllu hin sama og staða ráðgjafans 
gagnvart ríkisdeginum; munurinn er einungis 
sá, að landshöfðinginn samkvæmt 34. grein 
stjórnarskrárinnar kemur fram á alþingi sem 
fulltrúi stjórnarinnar, þar sem ráðgjafarnir á 
ríkisþingi Dana koma fram sem fulltruar 
stjórnarinnar, hver fyrir sína ráðgjafastjórn, 
en honum er með þessari ákvörðun lagt hið 
sama vald, bin sama heimild eða hin saraa 
skylda — hvort sem menn skoða það á þann 
eða þann hátt — og ráðgjafanum, og báð- 
um ber þetta vald samkvæmt stjórnarskrá 
íslands og grundvallarlögum Dana «vegna 
embættisstöðu sinnar». Hvorugur þeirra er 
skyldur að taka þátt í umræðunum optar 
en hann sjálfur vill, hvorugur þeirra er skyld- 
ur til að «semja« við þingið, nema að eins 
með því, að taka þátt í umræðunum eins 
opt og hann vill, nje til þess að vera ætíð 
til staðar á þinginu. Aptur á móti eru 
þeir ráðgjafinn og landshöfðinginn, skyldir

til að leggja fyrir þingið stjórnarfrumvörp 
þau, sem konungur ákveður (í stjórnarskrár- 
innar 9. gr.) að leggja skuli fyrir þíngið, 
gefa skýrslur þær, sem þingið í þessu tilliti 
kynni að óska, bæði viðvíkjandi þessum frum- 
vörpum og viðvíkjandi öllum öðrum opinber- 
um málum, er borin verða upp samkvæmt 
37. grein stjórnarskrárinnar og eiuhver þing- 
maður beiðist skýrslu um. Ef orðið «semja» 
verður skilið á þann hátt, þá er ráðgjafan- 
um á ríkisdeginum og landshöfðingjanum á 
alþingi sem fulltrúa stjórnarinnar jafnskylt 
að semja við þingið; en ef skilja skal orðið 
«semja» þannig, eins og hin heiðraða nefnd 
virðist skilja það, að það þýði hið sama og að 
« g j ö r a  s a m n i n g » , þ á  er ráðgjafanum eins 
lítil heimild til þess, og landshöfðingjanum. 
Samkomulag það, sem útheimtist til þess, 
að nokkur ályktun alþingis geti fengið laga- 
gildi samkvæmt 10. gr. stjórnarskrárinnar, 
getur bæðiráðgjafinn oglandshöfðinginn starf- 
að að og leitast við að ná; en hvorugur þeirra 
hefur vald til að gjöra samning við þingið 
um það, — «til þess þarf samþykkis kon- 
ungs» (10. grein stjórnarskrárinnar). — 
Landshöfðinginn hefur samkvæmt stjórnar- 
skránni bæði hið æðsta innlenda stjórnar- 
vald á hendi (2. gr. stjórnarskrárinnar) og 
þar að auki vald það eða heimild þá, er 
ráðgjafanum ber í öðrum löndum gagnvart 
þinginu (34. gr. stjórnarskrárinnar). J>að er 
snertir hið æðsta vald á íslandi innanlands,
— framkvæmdarvaldið (den udövende Magt)
— þá er auðsjeð, að með tilliti til þessa 
valds hefur landshöfðinginn ekki nein við- 
skipti við alþingið, því að framkvæmdarvald- 
ið er hjá konunginum einum samkvæmt 1. 
gr. stjórnarskrárinnar, en löggjafarvaldið hjá 
konungi og alþingi í sameiningu. J>að er 
kunnugra en frá þurfi að segja, að hið kon- 
stitutionella stjórnarform er byggt á þeirri 
grundvallarsetningu, að samkomulagi verði 
náð um öll löggjafarmálefni milli konungs 
og alþingis, og til þess að reyna til að ná 
þessu samkomulagi, er samkvæmt 10. gr. 
stjórnarskrárinnar er alveg ómissandi, er 
stjórninni í grundvallarlögunum veitt heim-
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ild til að taka þátt í umræðum þingsins 
eins opt og hún vill; þessi heimild er í 34. 
grein stjórnarskrárinnar, og er veitt lands- 
höfðingjanum vegna embættisstöðu hans;
embættistaða hans er þannig samkvæmt
stjórnarskránni tvennskonar, sem sje, hann 
er æðsti embættismaður konungsins í öllum 
framkvæmdarmálum íslands innan lands, og 
þar að auki er hann fulltrúi stjórnarinnar á 
alþingi, og á gagnvart alþinginu að gegna 
öllum ráðgjafastörfum þeim, er ráðgjafinn 
sjálfur gegnir í öðrum löndum. fessi laga- 
heimild eða þetta vald ber landshöfðingjan- 
um vegna embættisstöðu sinnar, og þessu 
valdi getur ráðgjafinn ekki svipt hann, á 
meðan hann er í þessari embættisstöðu.
Landshöfðinginn er samkvæmt 34. grein 
stjórnarskrárinnar einn fulltrúi stjórnarinnar 
á alþingi; stjórnin getnr veitt öðrum manni 
umboð til að vera á þingi við hlið lands- 
höfðingja til að láta því í tje skýrslur þær, sem 
virðast nauðsynlegar; en þó að þvílíkur að- 
stoðarmaður yrði skipaður af stjórninni, 
þá er samt sem áður landshöfðinginn einn 
fulltrúi stjórnarinnar á alþingi, en ekki að- 
stoðarmaðurinn. í  forföllum landshöfðingja 
má veita öðrum umboð til þess að semja 
við þingið; ef landshöfðinginn vegna las- 
leika ekki getur setið á þingi í einhverju máli, 
er honum virðist þörf á að hann taki þátt 
í umræðunum um, veitir hann sjálfur þetta 
umboð; sje hann forfallaður frá þessu, t. d. 
þegar hann er dáinn, veitir ráðgjafinn öðr- 
um manni þetta umboð, því að embættis- 
maður sá, er samkvæmt auglýsingu 22. febr
1875 21. grein á að takast störf landshöfð- 
ingjans á hendur, hefur enga heimild til að 
koma fram sem fulltrúi stjórnarinnar á al- 
þingi, af því að auglýsingin einungis snertir 
framkvæmdarvald það, er landshöfðingjanum 
ber samkvæmt 2. grein stjórnarskrárinnar, 
en ekki ráðgjafastöf þau, er samkvæmt 34. 
grein hvíla á honum. Jeg er hinni 
háttvirtu nefnd samdóma um það, að vald 
það, er 34. grein stjórnarskrárinnar veitir 
stjórninni til að hafa fulltrúa á alþingi til 
að semja við það, er ekkert geðþekknisvald, (

heldur er það grundvallarlegt vald, fast- 
ákveðið með þessari grein, er heimilar lands- 
höfðingja vegna embættisstöðu sinnar þetta 
ráðgjafavald; hvorki ráðgjafinn nje alþing- 
ið getur breytt þessari ákvörðun; til þess 
útheimtist sjálfsagt breyting á stjórnar- 
skránni samkvæmt 61. grein hennar. Mj'er 
er það alveg óskiljanlegt, að þingmenn geti 
sagt, að fulltrúi stjórnarinnar hafi ekki verið 
til staðar á þingunum 1875, 1877 og nú 
1879, til þess að semja við þingið; því að 
hinir háttvirtu þingmenn hafa þó sjeð 
landshöfðingjann sitja á þinginu hjer um 
bil hvern dag á þessum þrem samkomum 
þingsins, hann hefur vissulega tekið þátt í 
umræðunum eins opt og lionum hefur 
virzt þörf á því; en það er þetta, sem bæði 
34. grein stjórnarskrárinnar berum orðum 
kallar að semja við þingið, og í öðrum 
löndum taka ráðgjafarnir eigi þátt í umræð- 
unum eða semja við þingið á annan hátt. 
Hvað er það þá, sem hinni háttvirtu nefnd 
virðist ábótavant í þessu fyrirkomulagi? £>að 
er líklcga þetta, að ráðgjafinu fyrir ís- 
land ekki samkvæmt stjórnarskránni sjálfur 
er skyldur til eða hefur heimild til að sitja 
á þinginu og taka þátt í umræðunum eins 
opt og hanu vill. Jeg tek það upp aptur, 
að til þessa útheimtist breyting á stjórnar- 
skránni, en jeg held því föstu: 34. grein 
stjórnarskrárinnar hefur hingað til verið 
fylgtbæði í orðum ogandahennar frá stjórn- 
arinnar hálfu; — jeg vona að þingið heldur 
ekki fyrir sitt leyti breyti á móti henni. — 
Hitt er annað mál, hvort landshöfðingi sá, 
er nú er, hefur gegnt skyldu þeirri, er hvíl- 
ir á honum gagnvart alþinginu samkvæmt 
34. gr. stjórnarskrárinnar, eins og vera ber. 
Um þetta atriði skal jeg ekki vera marg- 
orður, og jeg er ef til vill ekki nægilega ó- 
hlutdrægur til þess að dæma um það. En 
jeg skal geta þess, að mjer vitanlega hefur 
þingið eigi nokkurn tíma látið osk sína í 
ljósi við hann um það, að hann væri til
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staðar í einhverju máli, án þess að hann hafi 
orðið við óskum þingsins og hafi leitazt við 
að ná samkomulagi við þingið. Ekki held- 
ur hefur þingið mjer vitanlega fundið á- 
stæðu til samkvæmt 3. gr. stjórnarskrár- 
innar að bera sig upp undan því, hvernig 
landshöfðingi beiti valdi því, er honum er á 
hendur falið; en um það get jeg fullvissað 
þingið, að landshöfðingi sje fús á að bera 
alla ábyrgð aðgjörða sinna samkvæmt stjórn- 
arskránni. Jeg skal bæta því við, að ef 
þingið er þeirrar skoðunar, að landshöfðingi 
ekki beiti valdi því, er honum er á hendur 
falið, eins og vera ber, þá er það einnig mín 
innileg ósk, að þinginu hlotnist að fá ann- 
an og betri landshöfðingja að eiga við, og 
að þess megi ekki bíða lengi.

Eptir að jeg þannig hef svarað hinum 
almennu athugasemdum nefndarálitsins, skal 
jeg með tilliti til hinna einstöku niðurlags- 
atriða eða tillaga nefndarinnar geta þessa.

3. tölul. »Eptirstöðvarnar á þessum 
tekjulið færist upp um 221 kr. 18 a.« Jeg 
skal vísa til svars landshöfðÍDgjans við at- 
hugasemdir yfirskoðunarmannanna 1876, bls.
6 . - 7 . ,  þar sem tekið er fram, að skil hafi 
verið gjörð sumpart í hinum undanfarandi 
reikningsyfirlitum, sumpart í reikningunum 
fyrir 1876 fyrir þessum eptirstöðvum. En 
þar sem hin heiðraða nefnd stingur upp á, 
að yfirskoðunarmennirnir á næsta fjárhags- 
tímabili gangi eptir, að upphæð þessi teljist 
landssjóðnum til inntektar, og þar sem nú 
ekki er tími til að gjöra þetta atriði nægi- 
lega ljóst fyrir hinum heiðruðu deildarmönn- 
um, hef jeg ekki neitt á móti því, að fresta 
úrgreiðslu þessa spursmáls.

5. tölul. »Aukakennarinn við lækna- 
skólann endargjaldi landssjóði 116 kr. 66 a., 
er hann §ekk ofgreiddar 1876«. Jeg get 
ekki verið hinni heiðruðu nefnd samdóma 
um það, að þessi upphæð hafi verið ofgreidd 
1876; því að, eins ogþingmönnum er kunnugt, 
var læknaskólinn stofnaðurmeðlögum ll.feb r.

1876, en hann tók eigi til starfa fyr en 1. 
október sama ár, og þess vegna ber ekki 
að reikna þóknun þá, er bar hjeraðslæknin- 
um í Reykjavík, fyrir það að gegna kennsl- 
unni við skólann eptir 4. gr. þessara laga, 
fyr en frá þeim tíma, að skólinn tók til 
starfa. Aptur á móti bar honum þangað 
til 1. október þóknun sú, er ákveðin var 
með konungsúrskurði 3. ágúst 1868 sein 
kennara við læknakennsluna í Eeykjavík. 
Jeg er fyrir m itt leyti þeirrar skoðunar, að 
upphæð sú, er ræðir um, 116 kr. 66 a., muni 
verða dæmd honum úr landssjóði, ef hann 
leggur spursmálið undir úrgreiðslu dómstól- 
anna, og þess vegna skal jeg leyfa mjer að 
mæla í móti þessari uppástungu hinnar heiðr- 
uðu nefndar.

7. tölul. Einnig skal jeg leyfa mjer að 
mótmæla þessari uppástungu viðvíkjandi 
133 kr. 38 a., sem borgaðar hafa verið hjer- 
aðslækni þeim, er settur var í jpingeyjarsýslu 
samkvæmt samningi þeim, er við hann var 
gjörður, og skal jeg í því tilliti skírskota til 
svars landshöfðingja bls. 15., og skjóta því 
til hinnar heiðruðu deildar, að samþykkja 
þennan tölulið.

15. tölul. «fyrir 200 +  8kr.» komi: 
«108kr.» Hvað snertir fyrri upphæðina 
200 kr., þá stendur svo á þessari upphæð, 
eins og nú skal greint. Á eptirlitsferð póst- 
meistarans gegnum Múlasýslu 1876 vildi það 
slys til, að þegar reiðhestar hans voru send- 
ir til baka til Vopnafjarðar, þar sem hann 
hafði keypt þá til ferðarinnar fyrir milli- 
göngu prófastsins sira Halldóis á Hofi, þá 
datt einn þeirra gegnum sprungu í hinu 
nýja hrauni á Mývatnsöræfum, og drapst þar 
á staðnum, án þess mögulegt væri að ná 
honum aptur. Prófasturinn áleit sjer skylt, 
að endurgjalda eiganda hestsins verð hans 
með 200 kr., eptir matsgjörð óvilhallra manna. 
í>ar sem það var vafalaust, að höfðingi sá, 
er átti í hlut, ekki mundi vera fús á að 
láta eigandann endurgjalda sjer nokkuð af
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þessari upphæð, sem hann var búinn að borga 
honum fyrir þetta tjdn, ávísaði landstjórnin 
honum upphæðina úr pdstsjóðnum, því jeg 
verð að vera þeirrar skoðunar, að landssjóð- 
urinn eigi ekki að láta neinn prívatmann 
verða fyrir útlátum fyrir hönd landssjóðsins, 
og jeg vil skjóta því til hinnar háttvirtu 
deildar, hvort hún ekki vill láta standa við 
svo búið. 8 kr. þær, sem þá eru eptir, eru 
samkvæmt skýrslum yfirskoðunarmanna í til- 
lögum þeirra, — en mjer hafði í svarinu 
misskilizt athugagrein sú, er ræðir um, — 
upphæð, sem póstmeistarinn borgaðiá Seyð- 
isfirði í hestabið, þar sem hann var hindr- 
aður frá að komast þangað með póstgufu- 
skipinu í ákveðinn tíma, og hafði hann 
pantað hesta, er vera skyldu til taks á Seyð- 
isfirði, er póstgufuskipið kæmi; en ferða- 
áætlun skipsins var breytt, og verður honum 
eigi gefin sök á því, að þessi kostnaður fjell 
á. Jeg vona þess vegna einnig, að hin hátt- 
virta deild láti þessa endurgjaldskröfu falla 
niður, því mjer virðist hún eigi vera sanngjörn.

16. tölul. Með tilliti til þessa töluliðs 
skal jeg skírskota til svars landshöfðingja, 
bls. 27., og taka upp aptur, að kennara 
þeim, er hjer ræðir um, var veitt lausn frá
1. janúar 1876 frá skyldu þeirri, er hvíldi á 
honum, að kenna náttúrusögu í lærða skól- 
anum gegn hinni venjulegu borgun fyrir 
tímakennslu. En rektor skólans áleit æski- 
legt, að balda honum eptir við þessa kennslu 
til loka skólaársins, og samdi þess vegna 
með samþykki yfirstjórnenda skólans við 
hann um, að halda áfram þessari kennslu 
með sömu skilmálum og hann áður hafði 
haft hana á hendi. pessi ráðstöfun, sem 
var gjörð einmitt skólanum í hag, og sem 
eigi hefur aukið útgjöld hans um einn 
eyri, — því að sjálfsagt hefði á tt að 
borga öðrum tímakennara sömu þóknun, 
virðist mjer vera þess eðlis, að þingið vel 
geti sætt sig við hana. En það er auðsjeð, að 
hið persónulega tillag, sem alþingið stakk

upp á og fjárlögin veittu þessum kennara 
frá 1. janúar 1876, ekki getur haft, nje á 
að hafa nein áhrif á spursmálið um það, 
hvort honum beri sama kennslukaup og hinum 
öðrum tímakennurum lærða skólans.

20. tölul. með 4 undirliðum hans snertir
16. grein fjárlaganna «óviss útgjöld, sem 
upp á kunna að koma». í»essi gjaldliður er 
eptir hlutarins eðli óákveðinn; hann felur 
umboðsstjórninni ákveðna upphæð til umráða, 
án þess að setja henni fastákveðnar reglur, 
sem hún á að fylgja í því tilliti, en sjálf- 
sagt gjörir greinin ráð fyrir því, að með til- 
liti til þessarar fjárveitingar verði beitt þeim 
sömu reglum, sem í því tilliti áður hefur 
verið fylgt, og ef svo er, á umboðsstjórn- 
in von á , að þingið á eptir ekki 
breyti ákvörðun hennar viðvíkjandi um- 
ráðunum á þessu fje, sjer í lagi ef ekki 
nein yfirgreiðsla hefur átt sjer stað. Gjöri 
yfirskoðunarmennirnir athugasemdir við á- 
kvarðanir umboðsstjórnarinnar í þessu tilliti, 
verður umboðsstjórnin að taka þær til greina 
eptirleiðis, en það mun viðgangast alstaðar 
í öðrum konstitutionellum löndum, að þing- 
ið úrskurði þess konar spursmál þannig, að 
við svo búið megi standa í það skipti, ef 
yfirgreiðsla ekki hefur átt sjer stað, og ef 
umboðsstjórnin hefur fylgt þeim reglum, er 
undangangandi «praxis» hefur innleitt eða 
staðfest. J>annig stendur á öllum þessum
4 undirliðum á 16. gjaldlið fjárlaganna, og 
jeg treysti því, að hin heiðraða deild ekki 
með úrskurði sínum breyti frá því, er ann- 
arsstaðar er álitin góð konstitutionel praxis. 
Hvað viðvíkur 1. undirliðnum, skal jeg skír- 
skota til svars landshöfðingjans 1876 bls. 
29, þar sem tekið er fiam bæði að álíka 
styrkur til að leita sjer læknishjálpar erlendis 
áður hefur verið veittur mönnum ( þessum 
gjaldlið, og að styrkurinn í þessu tilfelli var 
veittur eptir tillögum rektors og stiptsyfir- 
valdanna samkvæmt ráðleggingu hlutaðeig- 
andi læknis með tilliti til nauðsynjar ferð-
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arinnar. H itt er sjálfsagt, að eptirleiðis 
mun ekki verða veittur þess konar styrkur, 
eptir að aðíinningar hafa verið gjörðar í því 
tilliti við yfirskoðun og úrskurð reikningsins. 
70 kr. þær, er borgaðar hafa verið fyrir út- 
legging á skjölum þeim, er ræðir um í þess- 
um undirlið, og sem voru viðkomandi strandi 
af skipinu Olgu, eru alveg sama eðlis og 
upphæð sú, er ræðir um í tillögum yfirskoð- 
unarmannanna fyrir 1877 15 bls. 13. tölul. 
viðvíkjandi sama skipstrandi, og sem yfir- 
skoðunarmennirnir stinga upp á að þingið 
verði að sætta sig við eptir atvikum; og jeg 
vona, að hin heiðraða deild einnig aðhyllist 
þessa uppástungu með tilliti hinna umgotnu 
70 króna og ekki heimti þær cndurgoldnar 
af hlutaðeigandi skipseigendum á Vestmanna- 
eyjum, sbr. svar landshöfðingjans 1877, 1G. 
bls. Eyðublöð undir sjóleiðarbijefin hafa 
ávallt hingað til verði borguð á þessum 
gjaldlið, og þess vegna vona jeg, eptir því 
sem jeg nýlega tók fram, að hin heiðraða 
deild cinnig nú, þegar þessi útgjöld að lík- 
indum koma fyrir í síðasta skipti, ckki 
breyti frá reglu þeirri, sem jeg benti á að 
viðgengist í öðrum konstitutionellum löndum. 
Ef alþingistíðindin yrðu útgefin í tækan tíma, 
mundi sjálfsagt ekki vera spursmál um, að 
stjórnin beiddist eptirrits af þingbókinni, en 
eins og nú stendur á, virðist mjer undar- 
legt, ef þingið gæfi ráðgjafanum og lands- 
höfðingja að sök, að þeir, til þess að flýta 
fyrir úrgreiðslu þingmálanna og því, að 
lagafrumvörp þau, er þingið hefur samþykkt 
nái sem fyrst staðfestingu konungs, beiðist 
eptirrits af þingbókinni, eða forsetum al- 
þingis að sök, að þeir láta þessi eptirrit í 
tje. En hitt virðist mjer auðsætt, að þegar 
forseti alþingis afgreiðir eptirrit af þingbók- 
inni, verður að greiða kostnaðinn til þess 
annaðhvort sem alþingiskostnað eða meðal 
"óvissra útgjalda»; hann getur, að því er 
jeg fæ sjeð, ekki lent annarsstaðar.

28. tölulið: Upphæðir þær, er hjer eru

taldar, eru allar útborgaðar á árinu 1875, 
og færðar til útgjalda í reikningsyfirlitinu 
fyrir þetta ár, og eru þannig samþykktinni 
á landsreikningunum fyrir 1876 og 1877 
alveg óviðkomandi. Jeg skal þess vegna 
leyfa mjer með skírskotun til þess, sem jeg 
áður tók fram viðvíkjandi endurskoðun og 
úrskurði á rcikningum þeim, er samdir hafa 
verið, á meðan Hans Hátign konungurinn 
einn hafði veitingaivaldið, að skora á hina 
háttvirtu nefnd, að taka þennan tölulið apt- 
ur, eða þá á hina heiðruðu deild, að fella 
hann. En jeg skal bæta því við, út af orð- 
um yfirskoðunarmannanna 1876 bls. 19.: 
"Landsliöfðingja hefur ekki þóknazt að 
svara neinu um þær upphæðir» o. s. frv., að 
þetta er ekki alveg rjett hermt, því að það 
má lesa í svari landshöfðingjans, bls. 28.: 
«Að svo miklu leyti sem þessi athugagrein 
snorlir gjöld, sem veitt voru og greidd 1875 
eptir 15. grein í áætluninni fyrir 1875 
skírskota jeg til þess, er jeg hcf tekið fram 
að framan hvað eptir annað, að þessi útgjöld 
liggja nú ekki undir yfirskoðun, heldur eru 
þau nægilcga heimiluð með reikningsyfirliti 
því, er staðfest var 2. febúar 1877».

Framsögumaður (Arnlj. Ólafnson): Jeg
skal fyrst og fremst leyfa mjer að geta 
þess, að þetta verk, sem nefndinni var 
fengið í hendur, var ofvaxið hennar veiku 
kröptum, og var það næsta óheppilegt, að
kosningin skyldi falla á þessa menn, er
nefndin er skipuð. Jeg skal enn fremur 
geta þess, að það er eigi að eins eitt mál, 
sem nefndinni var fengið í hendur, heldur 
þrjú mál. í f y r s t a  l a g i  var nefndinni 
fengið til álita tillögur yfirskóðunarmann- 
anna ásamt með athugasemdum þeirra og 
andsvörum landshöfðingjaas, er nefndin sam- 
kvæmt 21. gr. þingskapanna átti að gjöra 
uppástungur um. í  ö ð r u  l a g i  var nefnd- 
inni fengið til yfirvegunar reikningsfrum- 
varpið, eigi að eins til þess, að nefndin
skyldi gjöra við það athugasemdir þær, er
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kallast »Tillögur nefndarinnar í málinu um 
frumvarp til laga um samþykkt á reikningn- 
um um tekjur og útgjölil íslands á árunum
1876 og 1877», — en þessar tillögur nefnd- 
arinnar leiddu beinlínis af því, hvort hún 
aðhylltist álityfirskoðunarmannanna, — held- 
nr og til þess, að hún yfirfæri reiknings- 
frumvarpið sjálft. í  þ r i ð j a  l a g i  var 
nefndinni fengið í hendur frumvarp til auka- 
fjárlaga fyrir árin 1876 og 1877. Mjer 
liggur við að ætla, að hversu ófimlega, sem 
oss nefndarmönnum hefur tekizt, þá mundi 
allt þetta hafa vafizt fyrir fleirum. fó  að 
jeg sje eigi reikningsfær, þá var þó einn 
maður í nofndinni, sem svo er reikningsfær, 
að hann er hæfur til að komast að því, 
hvað satt er í tölum. Vjor neftidarmenn 
vorum á sumutn stöðum of ókunnugir land- 
stjórnarfari voru og einkanlega ýmsri gjalda- 
venju til þess, að vita, hvað væri alveg 
sanngjarnt eða enda rjett, en vildum þó 
þræða veginn millum landshöfðingja og yfir- 
skoðunarmannanna svo vel, sem oss var 
auðið. Vjer höfðum það fyrir augum, að 
landshöfðingi er í máli þessu forsvaramaður 
stjórnarinnar og sinna gjörða, en að yfir- 
skoðunarmennirnir eru nokkurs konar mála- 
fylgjumenn eða málsfærslumenn landsjóðs- 
ins. Deildin á að dæma milli þessara 
málsparta, bvor rjett hafi, en vort hlut- 
verk var, að reifa eða undirbúa málið undir 
þennan dóm. Hvort sem nú þeim mönnum, 
er kynna sjer vel tillögu yfirskoðunarmann- 
anna, þykir nefndin hafa hallað frá rjettu 
mundangshófi, það er á þeirradómi; en vjer 
höfum haft vilja til að halla hvorki á lands- 
höfðingja nje á landssjóðinn. Jeg skal nú 
að svo mæltu víkja fám orðum á þær 
almennu athugasemdir landshöfðingja, er 
liggja fyrir utan tillögur yfirskoðunarmann- 
anna, og sem hann gjörði það, sem er vort 
verk. Fyrst gat landshöfðingi þess, að 
reikningsfrumvarpið væri lagað samkvæmt 
því, sem tíðkaðist í »konstítútíonelle« eða

stjórnfrjálsum löndum. Jeg þekki nú að 
vísu eigi mikið nje víða til, en ætlun mín 
er sú, að slíkt reikningsfrumvarpssnið tíðkist 
hvorki á Frakklandi, Belgíu nje Englandi. 
En það er satt, að það tíðkast í Danmörku, 
en þar er allt öðiu máli að gegna en lijer, 
eigi af því, að Danir hafi eigi stærri reikn- 
itiga en vjer, heldur af því, að reikninga- 
frumvarpið þar er eigi satnþykkt sem l a g a -  
boð,  heldur með þingsályktun, og þessi 
þingsályktun hljóðar eiginlega upp á það, 
að gefa stjórninni kvittun fyiir reikningnum. 
En eptir því sem ákveðið er í 26. grein 
stjórnarskrárinnar, á að samþykkja lands- 
reikninga vora »með lagaboðin, og verður 
því að fara með lagafrumvarp þetta sem 
önnur lagafrumvörp; en 21. gr. í þingsköp- 
unum er miðar sig vi^ 26. gr. stjórnarskiár- 
innar, er tekin upp úr þingsköpum Dana 
frá 2. maí 1867, 7. gr., svo hjer er því tvöföld 
meðferð málsins. Hjer á að samþykkja fmm- 
varpið með lagaboði, og í annan stað á að gjöra 
»tillögur« um »álit yfirskoðunarmanna«; en f 
Danmörku er reikningurinn undirbúinn ein- 
ungis undir þingsályktun. fessa tvöföldu 
málsmeðferð mun hin heiðraða deild eigi 
hafa gjört sjer ljósa. En um sniðið á reikn- 
ingsfrumvarpinu framvegis, sem getur um í 
1. tölul. á atkvæðaskránni, þá er það á deild- 
arinnar valdi, hve langt hún vill fara í því.

Landshöfðinginn gat um 3 atriði, sem 
honum þótti og einlægt eru vafa undirorp- 
in. Fyrsta atriðið er út af 5. grein stöðu- 
laganna, þar sem stendur; «Auk afraksturs- 
ins af þjóðeignum íslands og opinberum 
sjóðum, og af beinlínis og óbeinlínis skatt- 
gjöldum, sem nú eru heimt saman eða ept- 
irleiðis verða inn leidd á íslandi, s k a l  
t a l i ð  með hinum sjerstaklegu tekjum ís- 
lands það e n d u r g j a l d ,  vextir af láni og 
borgun upp í lán eða því um líkt, sem hvíl- 
ir á íslenzkum sveitarfjelögum, stofnunum, 
embættum eða gjaldþegnum ríkissjóðnuTn til 
handa». Út af þessu hafa yfirskoðunar-



mennirnir gjört talsvorða rannsókn, og þessi 
rannsókn þeirra er merkileg, en samt eigi 
tæmandi, og fyrir þessar sakir áleit nefndin 
sjer skylt að ganga eigi þegjandi fram hjá 
þessn. Hið annað atriði er um styrktar- 
sjóðinn, og hið þriðja um lestagjaldið af 
gufnskipunum eptir 6. gr. stöðulaganna. f>að 
sem nefndinni gekk til með því að ráða 
deildinni til, að samþykkja þingsályktun, er 
síðar meir mnn fram koma hjer á þinginu, 
og sem fer fram á, að fela hinum nýju yfir- 
skoðunarmönnum á hendur, að rannsaka 
þossi 3 atriði og koma fram með fullnaðar- 
úrskurð um þau, það sem nefndinni gekk til 
þessa, var, að «hreinir reikningar gjöra góða 
vini», og nefndin var á því, að þetta ætti 
að eiga sjer stað um þessi þrjú ágreinings- 
atriði, og áleit því nauðsynlegt, að einhver 
endir yrði gjörr á þessum ágreiningi, hver 
svo sem endirinn veiður, svo menn hafi eigi 
þennan ágreining og þrætu á samvizkunni 
þing eptir þing. Jeg ímynda mjer, að eng- 
inn hafi á móti því, að yfirskoðunarmönn- 
imura veiði falið þetta á hendur, og jeg 
a;tla, að það geti á engan hátt skilizt sem 
upphlaup á móti stjórninni eða ríkissjóön- 
um, að fá hieina reikninga, þá er gjöra oss 
og Danastjórn góða vini. ætla jeg að 
víkja að þessari athugasemd nefndarinnar á
5. blaðsíðu nefndarálitsins um «fulltrúa 
stjórnarinnar á alþingi». Hinn háttvirti 
landshöfðingi skýrði svo vel 34. grein stjórn- 
arskrárinnar í sambandi við ýmsar aðrar 
greinir, svo sem 2. og 3. gr., 9. og 10.gr., að 
jeg fyrir mitt leyti er að flestu leyti vel á- 
nægður með skýringar þessar, og ímynda 
jeg mjer, að deildin muni vera landshöfð- 
ingja þakklát fyrir þessar upplýsingar hans, 
og nefndinni þakklát íyrir, að hún hefur 
hreyft máli þessu, til þess að deildin fengi 
þessar ágætu skýringar. En þar sem lands- 
höfðingi hjelt, að nefndin hefði lagt þennan 
skilnýig í orðin «að s e mj a »  að þau þýddu 
sama sem að gj ö ra  s a m n i n g ,  þá var það

alls ekki meining hennar. Vjer vitum allir, að 
landshöfðinginn hefur eigi rjett til að stað- 
festa nokkurt lagaboð í nafni konungs. 
Nefndina dreymdi því ekki um rjett 
landshöfðingja í hinum stjórnfrjálsu nýlend- 
um Breta, þótt vjer eigi sjeum nýlenda, 
heldur land «með sjerstökum landsrjettind- 
um». En annað mál er það, að nefndin 
áleit erindsbrjef landshöfðingjans mikils til 
of þröngt, einkum í öllum fjárráðum, og á- 
leit, að hann ætti og þyrfti endilega að bafa 
meira vald, til þess að geta samið við þing- 
ið viðvíkjandi þingsályktunum, sem ekki 
ganga til undirskriptar konungs, en hafa 
fjárreiður í för með sjer. |>að er kunnugt, 
að þótt landshöfðinginn hafi hið «æðsta vald 
innanlands», þá hefur hann þó lítið vald í 
fjármálum. Til þess að sannfærast um þetta, 
þarf eigi annað en fletta upp stjórnartíð- 
indunum á mýmörgum stöðum, og má þá 
sjá, að þegar um peningamál er að ræða, 
þá hefur landshöfðinginn lítið sem ekkert 
vald. Um þetta atriði tala jeg í sambandi 
við 34. grein stjórnarskrárinnar, að því leyti 
sem þessi þrönga umboðsskrá landshöfðingja, 
sem er fulltrúi stjórnarinnar á þinginu, hlýt- 
ur að hafa verkun á þingið, þar sem þingið eigi 
fer nema hikandi fram á þingsályktanir þær, 
sem hafa fjárútlát í för með sjer. Jeg geng 
svo fram hjá þessu. í]n jeg vona, að deild- 
in og fyrst og fremst landshöfðinginn, hafi 
eigi skilið orð ncfndarinnar þannig, að 
nefndin hafi með þessari athugasemd sinni 
ætlað að gefa þeim landshöfðingja, er nú 
er, nokkra ráðning eður ávítur. Jeg er 
sannfærður um, að sá landshöfðingi, sem nú 
er, hefur fylgt vel málum þingsins, og sýnt 
hreinskilni, mannúð og velvilja á þinginu, 
og haft hinn mesta áhuga á því, að mál 
landsins fengju sem bezt afdrif. J>essi 
skilningur eða athugasemd nefndarinnar 
leiðir af því, að landshöfðingjann vantar 
vald, en eigi vilja, til að semja við þingið, 
eins og sjá má, þegar næsta grein á eptir í



nefndarálitinu er lesin. »Með því að sá 
galli hefur optlega verið tekinn fram á 
stjórnarskránni, að s t j ó r n a r v a l d i ð  
eptir henni sje sv o  l í t i ð  í l a n d i n u ,  
þá verðum vjer að telja sjálfsagt, að vjer 
ættum að ganga fastlega eptir því, að það 
sje þó svo mikið, sem stjórnarskráin heim- 
ilar oss það» o. s. frv. f a r  sjer landshöfð- 
inginn, hver sú hvöt var, sem kom nefnd- 
inni til að gjöra þessa athugasemd.

Um hin sjerstöku atriði málsins skal 
jeg svo fara nokkrum orðum. f>að er snert- 
ir 5. tölulið 16. 1., þá áleit nefndin, að 
aukakennarinn við læknaskólann ætti að 
fá laun sín fyrir sama tíma sem landlækn- 
irinn, nl. frá 1. marz 1876. Viðvíkjandi
7. tölulið um þær 133 kr 38 a. frá lækni 
þeim, er þá var settur í fingeyjarþingi, þá 
vísa jeg til athugasemda yfirskoðunarmann- 
anna, og konungsúrskurðar 10. maí 1876, 
svo og til þess, að nefndinni var eigi 
kunnugt, að þessi greiðsla væri byggð á 
nokkrum samningi. Jeg held, að það komi 
heldur eigi fram í andsvörum landshöfðingja, 
því nefndin verður að vera yfirskoðunarmönn- 
um í því samdóma, að ráðgjafinn hafi eigi 
heimild til að breyta konungsúrskurði, þótt 
ráðgjafinn sje aldrei nema vörður læknasjóðs- 
ins. Sjerhver lögmætur sjóður hefur, að 
ætlun minni, sama helgi sem landssjóðurinn. 
Um 15. tölul. vil jeg geta þess, að nefndin 
hefur sett hestverðið ofan í 100 kr. Jeg 
veit af lækni, sem missti hest á læknisferð, 
sem honum var af amtmanni skipað að fara, 
og það fyrir utan sitt læknishjerað, og gaf 
amtmaðurinn honum von um, að hann skyldi 
fá helming hestsverðsins endurgoldinn. Eins 
var í vetur, að þegar pósturinn missti einn 
af hestum sínum, að honum var greitt nokk- 
uð af andvirði hans, en eigi allt. Eptir 
þessari' sanngirni og eptir þessari venju fór 
nefndin, en hún gat eigi lagt það til, að 
verðið íjelli alveg niður. Um 16. tölul. skal

jeg geta þess, að það er alveg satt, sem 
landshöfðinginn segir, að þetta fje sje greitt 
fyrir tímakennslu, er enginn lögskipaður 
kennari var til. En nefndin var samdóma 
yfirskoðunarmönnunum um, að það væri ó- 
viðkunnanlegt og hart, að þessi sami kenn- 
ari, sem búinn var að biðja um og fá lausn, 
og það með þeim kostum, að hann fjekk að 
halda allri þeirri þóknun, er hann áður 
hafði haft fyrir tímakennslu sína við skól- 
ann, skyldi svo rjett á eptir fara að setja 
upp nokkra borgun fyiir það, þótt hann 
kenndi nokkra tíma hina sömu fræðigrein, 
eptir að hann hafði fengið lausnina. Mjer 
virðist þetta enda svo smásmuglegt, að jeg 
legg annaðhvort til, að hlutaðeigandi kenn- 
ari endurgjaldi þessar 139 kr. 44. aura, eða 
að hann haldi þeim, en að þingið þá á hinn 
bóginn taki af honum þær 200 kr., sem 
hann hefur fengið fyrir að gjöra ekki neitt. 
fað  er snertir 20. tölul.,þá er jeg á því, að 
yfir þessum gjöldum hafi landsstjórnin mjög 
rúmt vald til þess að verja þessu fje á þann 
hátt, sem henni þykir vera samkvæmt til- 
gangi veitingarinnar; én þó innan þeirra 
takmarka, að engin ofgreiðsla eigi sjer stað, 
og með því móti, að hún fylgi þeim reglum, 
er farið hefur verið eptir að undanförnu. 
Nefndin Qellst á fiestar tillögur yfirskoðun- 
armannanna á þessum tveim gjaldalið- 
um (8. og 9. gjaldalið reikningsfrumvarpsins) 
í þeim tilgangi, að þær kæmust inn á þing, 
og þær væru framvegis bending fyrir 
stjórnina að fara eptir; því að þótt 
álíta megi yfirskoðunarmennina mikla 
menn og miklu meiri en nefndina, þá 
verð jeg þó að ætla, að álit deildarinnar 
sje enn meira. vert. Jeg hef eigi meira að 
segja um mál þetta að sinni; en jeg skal 
að endingu að eins taka það fram, að jeg 
vil fylgja þeim atriðum fram, er jeg áður 
hef á vikið, en er aptur á móti ásátt- 
ur á, að gefa landstjórninni allt eptir á
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8. og 9. gjaldlið, sem er 20., 27. og 28. á 
atkvæðaskránni, eða láta nú við svo búið 
standa í þetta sinn.

Varaforseti (Grímur l ’homsen): Menn
liafa heyrt hjer tvær langar tölur; ræða 
lantlshöfðingjans virtist mjer flutt með all- 
miklum hita, en ræöa framsögumanns var 
afbiagð að hógværð og stillingu, eins og 
þeiin manni er lagið. Áður en jeg byrja
að lialda hönd fyrir höfuð yfirskoðunarmanna, 
því að það mun vera skylda mín, skal jeg 
benda deildinni á, að yfirskeðunarmönnunum 
er eigi að eins gefið umboð til yfirskoðun- 
uiinnar,  heldur eru þeir beinlínis skipaðir 
eptir 26. gr. stjórnarskrárinnar, þar segir: 
«Hvor þingdeild kýs yfirskoðuDarmann, og 
skulu þeim veitt laun fyrir starfa sinn.
Yfirskoðunarmenn þessir eiga að gagnskoða 
liina árlegu reikninga um tekjur og gjöld 
landsins, og gæta þess, að tekjur landsins 
sjeu þar allar taldar, og að e k k e r t  h a f i  
v e r i ð g o 1 d i ð á n h e i m i 1 d a r ». f>etta er 
höfuð-umboð yfirskoðunarmanna, og jeg er 
framsögumanni samdóma um það, að þeir 
komi fram sem starfsmenn, og að nokkru 
leyti málaflutningsmenn í þjónustu þingsins. 
Ncfndin hefur álitið sjer skylt að vera mála- 
miðill milli landshöfðingja og yfirskoðunar- 
manna, og þar sem framsögumaður sagði, 
að nefndin hefði álitið sjer skylt að sýna 
tilhliðrunarsemi, þá skal jeg ekkert um það 
segja; hver nefnd getur skoðað umboð sitt
eins og hún vill. Jeg ætla þá að halda
mjer til nefndarálitsins og ræðu landshöfð- 
ingja, og tala fyrst um hina almennu skoð- 
un nefndarinnar. Jeg er henni samdóma 
um reikningsfærsluna, og þess ber að gæta, 
að landshöfðingi getur ekld dregið ályktanir 
frá rcikningsfærslu ríkissjóðsins í Danmörku, 
eins og nú er. Keikningur frumvarpsins er 
sniðinn eptir því, sem átti sjer stað í ríkis- 
ráðinu sáluga, en ekki eptir ályktun um 
reikningsmál, eins og þau nú eru úrskurðuð 
í ríkisþinginu. í  Danmörku er gjört ráð

fyrir þingsályktun og ekki lagaboði, en hjer 
eru landsreikningarnir samþykktir að eins 
með lagaboði; vjer verðum því sjálfir að 
mynda oss vora eigin fyrirmynd. Sömuleið- 
is er jeg samþykkur hinni síðustu málsgrein 
á 1. bls. nefndarálitsins; en þegar kemur 
aptur á ncðanverða 4. og 5. bls., þá 
skilur með mjer og nefndinni um stund. 
fað  gleður mig innilega, að landshöfðiugi er 
þvi nú samdóma, er jeg sagði við 1. um- 
ræðu fjárlaganna, að staða landshöfðingjans 
hjer á þinginu væri hin sama og ráðgjafans 
á ríkisþinginu, en af þessu leiða líka líkar 
ályktanir í öðrum efnum. J>að er satt, sem 
landshöfðingi sagði, að hann hefur heimild 
til að sitja á þingi, og það er líka víst, að 
konungur getur vcitt öðrum við hliðina á 
landshöfðingja umboð til þess, það er sam- 
hljóða við það, sem er í öðrum löndum. — 
En af því að yfirskoðunarmenn hafa komizt 
að þeirri niðurstöðu, að fje það, sem greitt 
er til fulltrúa stjórnarinnar á alþingi, og 
sem á dönsku kallast »til líegjeringens 
líepræsentatioiK' væri eigi rjettilega greitt, 
þá hefur nefndin komizt að þeirri niðurstöðu, 
að sleppa allri kröfu til liðna tímans, það 
er snertir fje þetta. Jeg fyrir m itt leyti er 
fús á að sleppa öllum kröfum fyrir umliðna 
tímann, en jeg ætla að nota þetta tækifæri 
til að sýna, að það á ekki við, að þetta 
fje sje framvegis goldið. Framsögumaður 
vildi beina því að mjer nú fyrir skömmu, 
að það væri ósamkvæmni af mjer, að láta 
þessa skoðun mína fyrst nú í Ijósi, en 
jeg er ekki viss um, að honum sje eins 
kunnugt um þetta mál eins og mjer. 1873 
var nefnd sett til að skoða fjárreikninga ís- 
lands; gjörði sú nefnd þá tillögu til stjórnar- 
innar, að þessi kostnaður legðist ekki á landið, 
svo að framsögumaður sjer, að þessi skoðun er 
eigi ný; 1875 var gjörð fyrirspurn tillands- 
höfðingja, hvernig á fje þessu stæði, en hann 
svaraði, «að það væri ekki að skoða sem laun, 
heldur sem borðfje». Nú veit deildin þá
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hvernig á fje þessu stendur. Nú æ tlajegað 
hverfa dálítið aptur í tímann; með konungs- 
úrsknrði 23. apríl 1845 var ákveðið, að allur 
ferðakostnaðor konungsfulltrúa og fæðispen- 
ingar skyldu leggjast á landið, en 1846 kom 
aptnr nýr konungsúrskurður eptir tillögum 
dönsku Qárhagsstjórnarinnar, og skipar hann 
svo fyrir, að «allur kostnaður til konuDgs- 
fulltrúans skuli greiddur úr ríkissjóði •>, það 
var því eigi meining stjórnarinnar, að þessum 
kostnaði væri jafnað niður á landið. Nú vil 
jeg spyrja framsögumann, sem jeg veit að 
er manna fúsastur á að losa um þessa 
ofanámillibagga á landinu, hvort hann vill 
ekki einnig losa um þennan bagga, og hvort 
það sje nokkur ósamkvæmni að reyna að 
koma honum burtu. Eins víst og það er, 
að ráðgjafinn fær ekki einn eyii í borðfje af 
ríkissjóði Dana,eins víst er það, að það er eigi 
samkvæmt ásigkomulagi vorra tíma, að halda 
þessu þunga gjaldi fyrir landssjóðinn, og jeg 
vil spyrja þingmenn, hvort þeim þykir það 
við eiga að þetta fje, sem landshöfðingi ver 
til að halda þingmönnum veizlur, eigi að tak- 
ast úr vösum fátækra skattgjaldenda. það 
var allt öðru máli að gegna með konungs- 
fulltrúa, hann hafði meiri kostnað, hann 
þurfti að hafa skrifara sjer, en sá kostnaður 
var greiddur úr ríkissjóði, og þó vill fram- 
sögumaður að þessi kvöð haldist nú, eptir 
það að landið hefur fengið sjálfsforræði. Jeg 
ætla svo ekki að fara lengra út í þetta mál; 
jeg vona, að deildinni sje ljóst, hver laga- 
heimild sje fyrir Qe þessu, og hve samboðið 
það sje stjórnarskipuninni. Jeg er fús á að 
gleyma þessum 4000 kr., sem þegar eru 
goldnar, en eptirleiðis mun jeg af alefli 
leggja það til, að þetta gjald verði af numið, 
nema konungsúrskurður komi fyrir því, þá 
verðum vjer að taka því sem öðru, sem á 
oss er lagt og sem valdbjóða má. Lands- 
höfðinginn sagði, að það væri heimildarlaust 
að gefa yfirskoðunarmönnum umboð til að 
fara út í reikningana fyrir 1875. J>að er

glöggt tekið fram, að þingið hafi fulla beim- 
ild til að skoða reikningana fyrir 1875, því 
að í stjórnarskránni stendur á 17. bls.: 
“Konungur gjörir ráðstafanir þær, sem með 
þarf, til þess að stjórnarskránni verði komið 
fullkomlega í verk einhverntíma á árinu 
1875». Nú var fyrsta löggjafarþing 1875, 
og stjórnarskráin því komin í verk 1. júlí 
1875 og fyrst að hún var komin í verk, þá 
hafði þingið fulla heimild til að yfirskoða 
reikriinginn fyrir 1875, og jeg skora á lands- 
höfðingja að segja, hvort þetta sje ekki rjett. 
í tillögum yfirskoðunarmanna landsreikning- 
anna 1876 og 1877 stendur á 12. bls.: 
«]?ar sem landshöfðingi í svari sínu bls. 18 
fer fram á, að þær 2000 kr. til «Regering- 
ens Kepræsentation paa Althinget» fyrir
1875 sjeu þessum reikningi óviðkomandi, þá 
kemur þetta ílatt upp á okkur, því lands- 
höfðinginn má þó muna, að Hans Hátign 
konungurinn með 4. bráðabirgðaákvörðun í 
stjórnarskránni að eins áskildi sjer rjett 
til þess upp á sitt eindæmi að staðfesta 
á æ t l u n  um tekjur og gjöld landsins á 
árinu 1875; hlaut þetta svo að vera, þar 
sem ekkert þing kom saman frá því 
stjórnarskráin náði lagagildi til þess í júlí- 
mánuði 1875, en Hans Hátign hefur hvergi 
farið því fram, að hann upp á sitt eindæmi 
mundi staðfesta reikningsyfirlitið fyrir 1875, 
enda hefði það komið í bága við það heit- 
yrði konungs, að Hans Hátign muni sjá svo 
um, «að stjórnarskránni verði komið full- 
komlega í verk einhvern tíma á árinu 1875» 
sama árið, sem fyrsta löggjafarþing kom 
saman». Landshöfðingi mun sízt ætla, að 
konungur bregði loforð sín. J>að var satt, 
að yfirskoðunarmenn voru eigi kosnir 1875, 
þá spurði jeg landshöfðingja að því, hvort 
eigi skyldi kjósa þá, en hann kvað ekki 
liggja á því fyr en 1877, fór jeg því ofan 
af því, sem jeg nú sje eptir. En þótt þeir 
væru eigi kosnir 1875, þá var það á þings- 
ins valdi, hvort það vildi láta yfirskoðunina
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fara fram fyr eða síðar. Reikningsyfirlitið 
fyrir 1875 var staðfest af konungi 1877, 
allt svo ælti það að vera að fylgja stjórn- 
arskránni, að láta það koma út sem kon- 
ungsúrskurð þrem árum eptir að konungur 
ekki getur neitt úrskurðað um íslenzk mál, 
nema eptir tillögum alþingis. Stjórnarskrá- 
in hlaut þó að hafa fullkomið lagagildi tveim 
árum eptir að landið fjekk löggjafarvald. 
Jeg get ekki öðru trúað, en landshöfðingi 
falli frá þessari skoðun, því að hún er gagn- 
stæð stjórnarskránni, sem mjer hefur fund- 
izt hann vilja vel halda í öllum öðrum grein- 
um. Jeg vil að deildin hugsi nákvæmlega 
um þetta. 26. grein stjórnarskrárinnar gjörir 
ráð fyrir, að löggjafarvaldið í heild sinni 
staðfesti reikninga landsins, jeg vona því,að 
það sje samhljóða áliti deildarinnar, að hafi 
stjórnarskráin verið komin í verk fyrir al- 
þingi 1875, þá liggi líka reikningarnir undir 
úrskurð þingsins. Nú gaf þingið 1877 oss 
yfirskoðunarmönnum það umboð, að vjer 
skyldum hafa hliðsjón af landsreikningnum 
1875, en þá var það að forseti neðri deild- 
ar spurði mig, hvort jeg vildi ekki koma 
með þingsályktunar uppástungu um kosn- 
ingyfirskoðunarmanna til fullnaðaryfirskoðun- 
ar reikninga landsins, frá því það fjekk sjálfs- 
forræði 2. ágúst 1874, en ekki með hliðsjón 
af reikningnum fyrir árið 1875. |>ingsálykt- 
unin kom, en embættismenn þingsins stryk- 
uðu þessa ákvörðun út, þó var því komið á 
með breytingaratkæðum, að yflrskoðunar- 
menn skyldu hafa hliðsjón af reikningunum 
fyrir 1875, sem landshöfðingi nú neitar að 
þingið hafi rjett yfir. En hjer kemur ann- 
að til greina; yfirskoðunarmenn hafa bent á, 
að þessu reikningsyfirliti sje breytt frá því, 
sem það var, er það var staðfest, og eptir 
því leyfir þá hin umboðslega endurskoðun 
sjer að breyta því, sem staðfest er af kon- 
ungi, og þó jeg haldi mjer eigi til þessa, þá 
hef jeg orð landshöfðingja sjálfs fyrir mjer 
í alþingistíðindunum 1875 94. bls., þar sem

hann segir, að þessi reikningsyfirlit sjeu ekki 
lög, og fyrst svo er, þá getur ekkert verið 
því til fyrirstöðu, að þetta reikningsyfirlit 
sje lagt undir endurskoðun. Jeg efa ekki, 
að ef deildin fellst á þetta, þá muni lands- 
höfðingi veita allar skýrslur til að end- 
urskoða reikningana fyrir 1875. Samhljóða 
hinum undan farandi ræðum vil jeg nú, ept- 
ir hinar almennu athugasemdir, taka hinar 
einstöku greinir, sjer í lagi af því, að mjer 
virtist framsögumaður hopa þar eins og á 
hæl fyrir landshöfðingja; getur það hafa 
verið af því, að hann hefur verið orðinn 
þreyttur, og því eigi tekið eins alvarlega í 
strenginn eins og honum er títt, þegar hann 
á við smámenni. Jeg ætla að nefna liðina 
eptir efni en ekki eptir tölnm. |>á eru þess- 
ar 116 kr. 60 a., sem bæði nefndin og yfir- 
skoðunarmenn vilja að endurborgist, en sem 
landshöfðingi er mótfallinn af því, að lækna- 
skólinn byrjaði störf sín 1. okt. 1876. Ef sú 
ákvörðun á að gilda, þá er það landssjóðnum 
hagur, ef þessi uppástunga væri tekin apt- 
ur, því að landssjóðurinn mundi við það 
græða 40 kr., því hafi læknaskólinn byrjað 
störf sín 1. október 1876, þá hefur hann 
byrjað jafn snemma fyrir kennarann og fyr- 
ir landlækni. f>á eru hinar 133 kr. 33 a., 
sem veitast eiga lækninum, sem settur var 
í |>ingeyjarsýslu 1876. Hvort sem lands- 
höfðingi eða ráðgjafinn hafa samið við 
þennan mann, þá hafa yfirskoðunarmenn 
tekið það fram, að hvorugur þeirra væri 
bær þess, að breyta konungsúrskurði; 
landshöfðingi hefur enga lagaheimild til að 
semja um hærri laun, en ákveðin eru með 
lögum, en jeg skal játa, að þessi endurborg- 
un hvíli eigi á lækninum, heldur á lands- 
höfðingja eða ráðgjafa. J>á koma 139 kr. 
44 a.; fannst mjer framsögumaður gjöra 
gildandi harðari kröfu gagnvart einum kenn- 
ara við lærða skólann en við aðra. Jeg er 
samdóma framsögumanni um það, að það 
sje óviðkunnanlegt, að einn maður fái lausn
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frá embætti sökum elli og lasleika, en sýni 
svo rjett á eptir, að hann sje fær um að 
taka að sjer sömu störf fyrir aukaborgun. 
IJá er þessi litla útborgun 70 kr. fyrir skip- 
ið Olgu; yfirskoðunarmenn hafa fallið frá 
þessari kröfu, og ætlast eigi til, að þessi 
npphæð komi til eudurborgunar, því að eig- 
endur þessa skips eru líklega ekki svo að 
efnum komnir, að þeir geti borið málskostn- 
að í öðrum löndum; en jeg veit ekki hvort 
nefndin fellst á þetta. Sama er að segja 
um aðra upphæð 1877 51 kr. 75 a., hún 
er sömu tegundar, og álíta yfirskoðunar- 
menn þetta íje rjettilega goldið. Lands- 
höfðingi tdk fram, að yfirskoðunarmenn hefðu 
þótzt verða útundan að fá svar, og skal jeg 
geta þess, að hann vildi eigi svara, af því 
að hann áleit, að yfirskoðunarmenn hefðu 
eigi rjett til að hnýsast í gjöld, sem goldin 
voru 1875; en jeg vil enn benda á það, að 
reikningarnir 1875 heyra löglega undir yfir- 
skoðun þessa. Jeg hef ýmsar fieiri athuga- 
semdir, en, með því að nú er áliðið, ætla jeg að 
geyma mjer rjett til að koma seinna með þær.

Land*höfðingi: Jeg skal að eins geta
þess, að yfirskoðunarmenn hafa haft svo 
gott tækifæri til að ræða þetta mál við mig, 
að jeg finn eigi ástæðu til að svara hinum 
einstöku atriðum í ræðu hins háttvirta 
varaforseta, enda getur það ekki verið mein- 
ingin með þessari umræðu, að landshöfðingi 
og yfirskoðunarmenn komi fram hver á mdti 
öðrnm. En jeg skal láta mjer nægja að 
skírskota til svars landshöfðingja við athuga- 
greinir yfirskoðunarmanna. J>að er snertir 
athugasemdir varaforseta við launaupphæð- 
ina til fulltrúa stjörnarinnar á alþingi, sem 
sje, að hann vonaði að eigi ætti að veita 
fulltrúanum þessi laun með Qárlögum eptir- 
leiðis, þá skal jeg geta þess, að jeg held, 
að honum hafi gleymzt 25. gr. stjórnar- 
skrárinnar. Jeg tek það upp aptur: úr- 
skurðarvald á reikningum landsins er bund- 
ið við fjárveitingarvaldið. Jeg verð því

fastlega að mótmæla því, að úrskurður kon- 
ungs verði lagður undir endurskoðun og 
úrskurð þingsins, og skoðun varaforseta er 
að mínu áliti gagnstæð stjórnarskránni. 
Yaraforseti gat þess, að með þingsályktun í 
hitt eð fyrra hefði verið ákveðið, að yfirskoð- 
unarmenn skyldu hafa hliðsjón af reikning- 
unum 1875, og játa jeg, að þessi ákvörðun 
er alveg eðlileg, af því að þessir reikningar 
áttu að vera byggðir á reikningsyfirlitinu
1875, en þetta er allt annað en leggja það 
undir úrskurð þingsins. Varaforseti lagði 
mikla áherzlu á það, að jeg hefði sagt, að 
reikningsyfirlit væri ekki lög, þetta er satt, 
°g Jeg tek það upp aptur, að það eru ekki 
lög, heldur konungsúrskurður, og konungs- 
úrskurð er ekki rjett að leggja undir úr- 
skurð þingsins. Hann lagði líka mikla á- 
herzlu á það, að ef laun landlæknisins væru 
rjettilega borguð frá 1. marz, þá ætti og að 
borga laun kennarans eptir 'sömu lögum; 
en þetta er misskilningur, því að hjer ræðir 
eigi um laun, heldur þóknun, og það er 
allt annað mál.

Framsögumaður (Arnljótur Ólafsson): 
Jeg ætla að geta þess, að þær 70 kr. «fyrir 
útlegging á skjölum», hefur nefndin tekið 
samkvæmt tillögum yfirskoðunarmanna 1876 
(sjá 21. bls. 15. tölul.). fessi 70 kr. krafa 
er eigi tekin aptur í tillögunum 1877, held- 
ur er engin krafa gjörð um 51 kr. 75 a., end- 
nrgjald fyrii' kostnað «til að fá álit frakk- 
nesks lagamanns um það», hvort reynandi 
væri að fá heimtar skaðabætur með máls- 
sókn fyrir ásiglinguna á skipið Olgu (Til- 
lögur 1877, 15. bls. 13.). Nefndin ætlaðist 
ekki til, að Vestmannaeyingar endurgyldu 
þessar 70 kr., heldur yrðu þær endurgreiddar 
landssjóði af Qe utanríkisstjórnarinnar, sem 
einnig nær til þegna konungs út á íslandi. 
í>á eru þessar 40 kr. og 14 kr. 50 a., sem 
nefndin hefur sömuleiðis tekið upp eptir til- 
lögum yfirskoðunarmanna. Nú heyrðist mjer 
á ræðu varaforseta, sem endurskoðunarmenn
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vilji falla frá endurkröfu þessa fjár; en það 
vissi nefndin ekki, þegar hún bjó til álit 
sitt. Hún hefur því í þessum tveimur at- 
riðum fylgt tillögum yflrskoðunarmanna. Jeg 
er á sama máli sem varaforseti um reikn- 
ingsyfirlitið 1875, en af því von er á þings- 
ályktun, skal jeg ekki margt um það tala 
að þessu sinni. En það er kemur til 
þessara 2000 kr., eða matarkri5na, eða hvað 
varaforseti vill kalla þær, þá furðar mig 
stórlega á því, hve langorður varaforseti var 
um orð mín í því efni í öðru raáli. það 
sem hjer er um að ræða, eru 2000 kr. þær, 
sem greiddar hafa verið 1875 og 1877, en 
eigi um það, hvortþæreigi að greiðast 1881. 
Jeg hygg því, að varaforseti hefði heldur átt 
að geyma sjer þessar athugasemdir sínar, 
þangað til fjárlögin koma aptur til deildarinnar. 
fa ð  gleður mig, að yfirskoðunarmenn eru 
nefndinni samdóma um það, að hún áleit 
það hlutverk'sitt að undirbúa málið undir 
þingið. Nefndin getur þess í áliti sínu, að 
yfirskoðunarmenn hafi líklega álitið sig 
bundna við umboðsskrá sína frá þinginu, að 
þeir skyldu að eins hafa hliðsjón af reikn- 
ingsyfirlitinu 1875, eða rjettara sagt: «að
hafa hliðsjón af reikningum landsins frá 2. 
ágúst 1874«; en jeg vil bæta því við, að 
það er nauðsynlegt, að reikningsyfirlitið 1875 
sje endurskoðað, eigi til þess að breyta á- 
ætluninni 1875, því það getur þingið ekki, 
heldur í þeim greinum einum, er yfirlitið 
mismunar frá áætluninni. Jeg vona, að 
yfirskoðunarmenn játi, að eigi sje hægt að 
segja, hve mikill viðlagasjóðurinn sje, fyr en 
rannsakað er og fastákveðið, hve mikill hann 
var með rjettum tekjuleifum og afgangs- 
tekjum í árslok 1875. Yfirskoðunarmenn 
hafa eigi verið vissir um, svo sem hægt er 
að sjá af yfirliti þeirra, hvernig telja ætti 
tekjurnar, og því eigi getað í þeirri grein 
fullnægt skyldu sinni eptir 26. gr. sljórnar- 
skrárinnar. Jeg vil því fela deildinni á hend- 
ur að hugsa sig vandlega um, áður en hún

fellir þá ráðstöfun, að reikningsyfirlitið 1875 
verði endurskoðað.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg er vegna ann- 
ríkis þetta skipti í öðrum málum ekki við- 
búinn að tala um hin einstöku atriði þessa 
umfangsmikla máls, en jeg vildi tala um 
stefnu og afstöðu máls þessa, og annara 
fjármála í heild sinni fáein orð. Jeg vildi 
þá fyrst óska, að blær og stefna umræðanna 
væri eins og við ætti, og landinu öllu sem 
happadrjúgast. Hinn heiðraði landshöfðingi 
beiddist í gær að fá að vita hjá þinginu, 
hvort það áliti að hann hefði gjört skyldu 
sína, og hvort það væii óánægt með gjörðir 
hans, því þá skyldi það fljótt losast við hann. 
Jegsvara honum því, að eptir minni skoðun 
hafi hann fullkomlega gjört skyldu sína 
gagnvart þinginu, og að jeg ætla, að hans 
mætti alvarlega sakna, ef hans missti við. 
Fyrir utan það sem hann gegnir embætti 
sínu með mestu alúð og dugnaði, þá er 
stjórnarskrá vor að mörgu leyti honum að 
þakka, og verða menn að játa, að þó hún 
hafi nokkra ókosti, hefurhún þó fieiri kosti; 
að hann fylgi henni fastlega í öllum grein- 
um, og reyni til, að liún verði landi og lýð 
að sem beztum notum, fremur en nokkur 
annar, er svo eðlilegt, þar sem hann verður 
að nokkru leyti að skoða hana sem sitt 
fósturbarn. Jeg vil játa, að hinn hæstvirti 
landshöfðingi hefur nokkra ástæðu til að 
taka sjer nærri ýms ummæli hjer í þinginu 
í sumar, en eigi að síður virðist mjer, að 
hann taki orð nefndarinnar og ýmissa þing- 
manna heldur «stíft» og skoði þau sem 
«Mistillidsvotum til síns sjálfs». Jeg skil 
aðfinningar nefndarinnarsvo, sem þærsjeualls 
ekki persónulegar gagnvart landsliöfðingja, 
heldur stýlaðar gegn vissum miður heppileg- 
um ákvörðunum í stjórnarskránni, og hjer 
hafi stungið sjer fram óánægja, sem er hjer 
og þar út um landið með stjórnarskrána, og 
hve lítið vald er í landinu sjálfu eða hjá 
landshöfðingjanum, sem er henni að kenna,
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en honum alls ekki. Hvað hin fjárlegu at- 
riði snertir, þá þykir mjer ísjárvert að ganga 
nærri þess konar kröfum í þetta sinn, nema 
þar sem um lagalegar eða sjálfsagðar kröfur 
er að tala, því með þess konar atriðum skal 
jeg ætíð gefa mitt atkvæði. Vjer ættum að 
sjá svo um, að í fratntíðinni kæmist sá 
rekspölur og sú regla á stjórn og meðferð 
vorra fjármála, að allt færi fram sem hrein- 
ast og beinast, en nú meðan við erum 
frumbýlingar, og erum að koma reikningum 
landsins í það horf, sem við óskum, þá fer 
oss eins vel að sneiða hjá hinum allra 
ströngustu og smámunalegustu kröfum. 
Samvinna þings og landsstjórnar þarf að 
vera sem allra liprust. Jeg vil líkja saman 
okkar stóra landsbúskap við vorn minni bú- 
skap á einu einstöku heimili. Vjer munum 
allir játa, að þegar húsbændur sýna hjúum 
sínum lempni og velvild, og þau aptur hús- 
bændunum trúnað og dugnað, þá muni bú- 
skapuripn bezt ganga ; en segi húsbóndinn 
daglega við hjú sín, «þið hafið illa unnið, 
og jeg er óánægður með slarfa ykkar», þá 
vex ekki trúleiki eða volvild, heldur miklu 
fremur kergja hjúanna og úlfúð á heimilinu. 
Allar eptirtölur í gjaldi og nöldur um smá- 
muni reynist illa bæði í stórum búskap og 
smáum, og því álít jeg óheppilegt, hvort 
heldur það kemur í ritum eða ræðum, að 
embættismönnum landsins er líkt við ómaga, 
sem landinu sje eingöngu til byrði. f>að 
mun hver húsbóndi játa, að góðu hjúi, sem 
vinnur verk sitt með trúnaði og velvild, er 
aldrei oflaunað, þar sem ótrúu hjúi er ekki 
matur gefandi. Góður húsbóndi fer aldrei 
í strangan reikning við gott hjú, þó ein 
skepna týnist, eða þó það skreppi bæjarleið; 
hann reiknar þetta ekki upp í kaup hjúsins, 
einkum hafi það gjört hans erindi um leið. 
Svo jeg heimfæri þetta síðast nefnda upp á 
viðskipti vor og hins hæstvirta landshöfö- 
ingja, þá er meðal annars ágreiningsatriði 
hjer út af einum hesti eða hálfu hestverði,

sem glataðist í embættisferð. Um slíka 
8mámuni eyði jeg nú sem fæstum orðum á 
þingi. Líkt er að segja um það, að lands- 
höfðingi skreppur út fyrir pollinn í erindum 
landsins; þinginu er lítil virðing að hanga 
þar í bókstaf formsins til rýrðar og auð- 
mýktar vorri landstjórn. f>egar hann kom 
til Kaupmannahafnar, þá var jeg þar stadd- 
ur, og skal jeg bera um það, að hann barð- 
ist af alefli fyrir, að gufuskipsferðirnar og 
fieiri mál kæmust í það horf, er þingið hafði 
óskað; þetta er mjer persónulega vel'kunn- 
ugt. Jeg neita ekki, að á stöku stöðum 
þykir mjer nokkuðdjarfiega farið með fjelands- 
ins, en hvergi er sú meðferð eptir minni skoð- 
un neitt vítaverð eða tortryggileg. Jeg hef 
sjálfur tilforráða, og sem jeg á að standa 
reikning fyrir, nálægt 500,000 kr. árlega, 
eða millíón yfir Qárhagstímabilið, sem er 
meira en reikningar Iandsins, og get jeg 
borið um, að það er opt vandi að stýra 
þessu, því margir biðja, en jeg reyni að 
fylgja þeirri reglu, að breyta eptir beztu 
vitund; þó jeg geti ekki ætíð fylgt ströng- 
ustu reglum, þá lít jeg á jöfnum hönduin, 
hvað mjer finnst fjelagi mínu skylt eða 
sæmd að, og hinni sömu reglu veit jeg að 
landstjórnin fylgir. Jeg fer eigi lengra inn 
á þetta efni, en lýsi yfir þeirri skoðun 
minni, að mjer þykir gott samkomulag við 
landstjórnina betra og miklu meira virði, en 
þó vjer í dag greiddum atkvæði fyrir, að 
nokkur hundruð krónur gangi til baka í 
landssjóð máske með málaferlum.

Af öllum ágreiningsatriðunum vil jeg 
þó minnst róta við 15. og 16. gr. fjárlag- 
anna, því þar er landstjórninni gefið óá- 
kveðið vald yfir því fje, sem þar er veitt. 
Jeg sagði, að jeg væri ekki undirbúinn að 
fara inn í hið einstaka, en þó vil jeg geta 
þess, hvað lestagjaldið snertir, að jeg greiði 
atkvæði á móti því, að byrjuð sje lögsókn 
út úr því. Fyrst að þingið í 7 ár enga 
gangskör hefur gjört í þessu, þá virðist mjer
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að nú sje sízt tími til þess, þegar þingið ein- 
m itt nú hefur lagt til, að af nema allt lesta- 
gjald. Yiðvíkjandi 15. gr., þá læginæst aðborg- 
aður yrði aptur ferðakostnaður þeirratveggja 
skólapilta, sem þar eru nefndir, en jeg legg 
til, að þessu sje þó sleppt sökum þess, að 
einhver sá mesti ágætismaður oghöfðingi þessa 
lands á þar hlut að máli; hann hefur sjálfur 
ekki talið eptir nokkrar 100 kr. til einstakra 
og almennra þarfa og söma. Tvær eru bú- 
skaparaðferðirnar: önnur er sú, að búa með 
rausn og höfðingsskap, en hin er sú, að 
hokra með sem minnstri eyðslu og örlyndi, 
eða sem menn segja að uurla. Hvortveggja 
aðferðin getur að vísu verið góð upp á sinn 
máta ; en hin fyr talda á betur við mitt 
skap; þó er ef til vill rjettara í vorum unga 
þjóðbúskap að halda þar m itt á milli. Jeg 
geng að því sem vísu, að sumum þyki, að 
jeg ekki fylgi nógu fast ströngum reglum 
og kröfum, en eigi að síður greiði jeg atkvæði 
í dag með hverju því atriði, er eykur vel- 
vild og tiltrú milli þingsins og landstjórn- 
arinnar, og það álít jeg margborga sig. J>eir 
som eru á annari skoðun og greiða atkvæði 
þessu gagnstætt, ábyrgist þeir gjörðir sínar, 
að þær verði affarabetri fyrir land og lýð, 
en sú stefna, er jeg hef hjer fram fylgt.

Framsögumaður (Arnljótur Olafsson): 
Eins og jeg tók fram í gær, hefur nefndin 
orðið að skipta máli þessu í 3 mál, og til 
þess að atkvæðagreiðslan gæti orðið sem 
rjettust samkvæmt þingsköpum vorum og 
stjórnarskrá, kom nefndin saman í einn stað 
öllum þeim tillögum, sem standa hjer á 
stóra blaðinu, en af því að það eru 3 mál, 
þótti henni óhultast að draga út þær tillög- 
ur, sem snerta reikningsfrumvarpið sjer í 
lagi, og eins þær sjer, er áttu heima i Qár- 
aukalagafrumvarpinu 1876—77, því allt mál- 
ið getur að vísu komið senn til umræðu, en 
ekki öll hin sjerstöku atriði til atkvæða- 
greiðslu. Um málið sjálft skal jeg nú verða 
fáorður; en nefndin geymir sjer og sinn rjett,

þar til tillagan til þingsályktunar verður 
tekin á dagskrá. En hvernig sem allt er, 
verð jeg að halda fram þessum sjerstöku 
atriðum nefndarinnar í reikningsmálinu, að 
minnsta kosti 3., 5. og 7. lið í tekjubálkin- 
um og í gjaldabálkinum 15. og 16. lið. 
Sumum þessum kröfum vil jeg halda, en 
sumum mætti sleppa fyrir mjer. J>eim 63 
kr. 95 a. við 27. tölul. vil jeg sleppa, af
því þær eru frá 1875. par að auki skal
jeg geta þess, að jeg hjelt, að viðkomandi 
þrír embættismenn ættu að fá brjefavogirn- 
ar handa embættinu, en nú hef jeg sjeð, að 
það var ekki svo að skilja. Jeg er og með 
því að sleppa þeim 116 kr. 66 a. undir 5. 
tölulið. Að öðru leyti held jeg fast við 
endurgjaldskröfurnar í 3., 7., 15. og 16. 
tölulið. En aptur á móti er jeg enn sem
fyr mjög svo hneigður til sátta um íjár-
reiðurnar »til jarðabóta#, »til vísindalegra og 
verklegra framfara«, og greiðslur til »óvissra 
gjalda«. Jeg vil leitast við að sýna land- 
stjórninni alla vægð, þar sem henni liggur 
eigi bein lagaskylda á herðum; jeg skoða hina 
heiðruðu neðri deild sem fulltrúa alþýðu og 
fyrir þær sakir ber henni að sýna enga 
smámunasemi. íslendingar hafa aldrei verið 
auðmenn miklir, en nyrflar hafa þeir því
síður verið. Jeg skal því sleppa ströngum 
og smásmuglegum kröfum, þar sem tilhliðr- 
un og mannúð getur á tt við; en þeim
kröfum eða atriðum þessara reikningsmála, 
sem standa á rjettar- eða lagagrundvelli, vil 
jeg ekki nje má sleppa.

Grimur Thomsen: Jeg ætla að fara
nokkrum orðum um mál þetta, þótt jeg
játi, að neyðarúrræði sje að greiða atkvæði 
um löngu tillögurnar, og þótt jeg sjái fram 
á, að þessi aðferð gjörir enn örðugra að 
fara með hina parta málsins á eptir. Tveir 
heiðraðir þingmenn hafa nú viljað sýna 
mikla sanngirni og veglyndi, með því að 
vilja gefa eptir þessar og þessar meiri og 
minni upphæðir og kröfur, og sleppa þeim í



455

þétta sinn. En þó meiningin sje góð, má 
sp y ja : gefa þeir úr sínum vasa? hverju 
sleppa þeir — þeirra eða annara? ping- 
maður Suðurmúlasýslu vill hliðra til með 
ferðakostnað skólapiltanna vorið 1876 sök- 
um þess, að faðir þeirra sje svo ágætur 
höfðingi. En mjer skilst, að þótt ábyrgð 
þessa fjár ætti að lenda á honum, þá er 
böfðingsskapurinn engin ástæða, eða hvað 
mundu þá fátæklingarnir mega ætlast til af 
landssjóðinum. Á hinn bóginn skal jeg geta 
þess, að með því jeg skildi orð hins 
hæstvirta landshöfðingja á þá leið, að hann 
eptirleiðis mundi varast, að slík tilfelli 
kæmu fyrir landssjóðinn, þá er jeg einnig 
tilleiðanlegur til að sýna sanngirni. Vjer 
vildum og alls ekki lýsa nokkru vantrausti 
á landshöfðingjanum; jeg tel óvíst við fengj- 
um annan betri, en við vildum hvorki venja 
hann eða neinn annan í hans stöðu á að 
komast uppá að fara feti lengra, en full 
heimild leyfir. Allir vita, hver ásókn sækir 
að landstjórninni eptir að fá styrk og aptur 
styrk, og allir vita, hver stórvandi það er 
fyrir landshöfðingja, að synda rjett í öllum 
tilfellum milli skers og báru. Með okkar 
rannsókn og útásetningum hugsuðum við 
okkur því ekki, að ganga of nærri valdi og 
áliti landsstjórnarinnar, heldur þvert á móti 
gefa henni hjálp, leiðbeining og stuðning í 
meðferð fjárstjórnar og veitinga. fegar al- 
þýða veit, að landstjórninni er í engu til- 
felli leyft að gleyma þeim reikningsskap, 
sem þingið að lögum af henni krefst, þá 
hætta menn að lá henni, þótt hún líti vel í 
kringum sig áður en hún bænheyrir hvern, 
sem hana biður og þykist verður hjálpar af 
landssjóðsins fje. Jeg skal játa, að jeg hefði 
margri grein sleppt í athugasemdum þessum, 
ef jeg hefði ekki hugsað til ókomins tíma. 
J>ar sem framsögumaður vill hliðra til með 
upphæðirnar við 15. og 16. gr., þá er á- 
stæða til þess; en þó vil jeg minna hann á, 
að óviss gjöld eru ekki ótakmörkuð gjöld,

og sum þeirra svo ákveðin og þess eðlis, að 
ekki má neitt eptir gefa, og svo ætla 
jeg sje varið þessum 63 kr. 95 a. fyrir 
brjefavogir. pví skyldi þingið gefa þær eptir? 
Eða ef það væri eptirgefið, hví skyldu þá ekki 
allir sýslumenn koma á eptir og heimta 
sama? M ennsvara: þetta kemur eigi optar 
fyrir; það er gott svar, en ekki nóg fyrir 
mig. Lögin ráða hér; eptir þeim er það 
ekki landsins skylda að borga þetta, og því 
skyldi landið þá borga það? Fyrir mitt leyti tek 
jeg ekki með þökkum af stjórninni þá smámuna- 
semi, sem komið hefur henni til að reikna 
íslandi þetta fje. f>á eru fieiri smá ágrein- 
ingsatriði milli nefndarinnar og yfirskoðun- 
armannanna, t a. m. um heguingarhúsið. 
Ef menn lesa bls. 45 hjá okkur, vona jeg að 
menn skilji þetta atriði betur. Okkar meg- 
inregla var að veita það, sem í raun og veru 
hefur þurft. J>ær 1253 kr. álít jeg óþarfa, 
því þær hafa verið brúkaðar umfram alla 
þörf. Nefndin vill, að þetta sje tekið upp í 
aukafjárlögin. Máske rjettast væri að veita það 
með aukafjárveitingu, en finna verður að því 
um leið. Nú kemur síðara árið, og er þar 
reikningurinn ljósari. Með þær 969 kr. 65.
a., sem þar eru brúkaður fram yfir til hegn- 
ingarhússins, stendur likt á; með aukafjár- 
veitingu hlýtur sú upphæð að jafnast. Slík 
aðferð er enginn málafiutningur; sú regla 
er bæði dýrmæt og góð, að láta fjárveiting- 
arvaldið ekki missa neitt af sínum rjetti. 
I>á greinir oss á um 10. gr. C, þar sem 
þær 1100 kr., sem áttu að fara til jarðabóta, 
hafa flutzt yfir á liðinn til vísindaiegra og 
verklegra fyrirtækja. J>ar er sökin þessi: 
liðurinn C hefur ekki verið brúkaður eptir 
sínum tilgangi. Að vísu var nú áður spurs- 
mál um, hvort stjórninni væri ekki leyfi- 
legt að brúka fje landssjóðsins líkt þessu á 
víð og dreif, en nú ætti fjárlaganefndin að 
hafa tekið af tvímælin í þessu. í><5 er jeg 
harðari í öðru en í þessu atriði. J>ar sem 
kemur 15. gr., þá fer nú sviplíku fram, að
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ýmsir fá styrk í ýmsa stefnu. En hafi veit- 
ingin til jarðabótanna verið helzt til lág, 
þá var því síður ástæða til, að taka af henni 
til annara augnamiða. J>á kemur Qárveit- 
ing hvort árið eptir annað til Tegners 
læknis. Hjer er einnig ágreiningur. Við 
hugðum, að maður án prófs ætti ekki að fá 
aðgöngu til embætta hjer á landi, að minnsta 
koeti yrði hann þá að vera framúrskarandi 
uiafiur. £>ar á ofan hafði þessum manni 
verið borgað fje, áður en hann var settur í 
embættið. Við álitum okkar beina skyldu 
að sporna við því, að menn, sem hvergi 
annarsstaðar þykja hlutgengir, fái hjer upp- 
gang og embætti að öllu óreyndu. J>ær 
208 kr. til póststjórnarinnar vil jeg aðhyll- 
ast og fellst á nefndina þar, að hálft hest- 
verðið beri að borga. Jeg vil fyrst segja beiskan 
sannleikann í þessum málum, en síðan vil 
jeg hægja á mjer og vægja til þar, sem jeg 
sje að vægð verður ekki að skaða eptirleiðis. 
En engar íjárveitingar samþykki jeg, hvorki 
smáar eða stórar, þar sem heimild vantar til.

L a n d sh ö fð in g i: Jeg skal geta þass, sem 
jeg tók skýrt fram í gær, að útgjöld til ferða- 
kostnaðar til að leita sjer læknishjálpar 
munu eigi framvegis eiga sjer stað, með því 
að þingið hefur fundið að þessari fjárveit- 
ingu; en þar sem umboðsstjórnin hefur í 
þessu fylgt sömu reglum, sem hingað til 
hafa átt sjer stað, þá vona jeg, að þingið 
fylgi þeim reglum í þetta sinn með þeim 
fyrirvara, að svo megi standa í þetta sinn, 
en varast slíkar fjárveitingar framvegis. Jeg 
ætla eigi að rekja einstök atriði í ræðu vara- 
forseta, en þar sem hann vísaði til athuga- 
semda yfirskoðunarmanna, þá læt jeg mjer 
líka nægja, að vísa til svars landshöfðingja, 
og skal bæta því við, að jeg er varaforseta 
samdóma um hegningarhúsið, en sjálfsagt 
ekki á móti nefadinni um jarðabæturnar. 
í>að hefur verið aðalregla landshöfðingja með 
tilliti til þeirra fjárveitinga, að láta búnað- 
arfjelögin og amtsráðin hafa öll umráð þess

fjár, sem œtlað er til jarðabóta, ogeigigjört 
annað en samþykkja tillögur þeirra; vona 
jeg, að það eigi sje á móti tilgangi þeim, sem 
þingið veitir fjeð í. |>að er snertir skipan 
Iæknisins í Árnessýslu 1876, þá skal jeg 
vísa til svars landshöfðingja 1876 bls. 22. 
J>essi læknir var að vísu settur frá l.jan ú a r
1876, en er það heyrðist, að hjeraðslæknirinn 
í Skaptafellssýslu, sem settur var til að gegua 
læknastörfum í Arnessýslu, lægi í «Gigtfe- 
ber», þótti mjer nauðsynlegt að fá þennan 
lækni til að fara sem fljótast austur í Ár- 
nessýslu til að taka þar við læknisstörfum 
fyrir miðjan desembermánuð, og fyrir það 
fjekk hann þessa 60 kr. þóknun. Jegleiddi 
rök að því í gær, að í 15. tölul. væri eigi 
rjettarkrafa, heldur sanngirniskrafa, en þess- 
um lið má skipta í tvennt, því að þessar 
8kr., sem lagðar eru við, eru sjálfsagt liður 
í ferðakostnaði póstmeistarans, og mun sá 
reikningur í heild sinni vera úrskurðaður af 
landshöfðingja; en þar sem yfirskoðunarmenn 
hafa tekið þessa upphæð út, þá virðist það 
ekki rjett, fyrstað reikningurinn er úrskurð- 
aður af landshöfðingja.

F ra m sö g u m a ð u r (A r n l jó tu r  Ó lafsson) :  
Varaforseti tók fram 4 atriði í ræðu sinni, 
sem jeg vil fara um fáum orðum. 1. 
atriðið var um hegningarhúsið, og er þar 
um það að segja, að lítill sem enginn á- 
greiningur er hjer milli nefndarinnar og 
yfirskoðunarmanna. Kefndin hefur til fært 
á 6. bls., að reikningur hegningarhússins 
væri óglöggur, og ráðið til annars reikn- 
ingslags; hún hefur líka tekið fram, hvað 
yfirskoðunarmenn og hvað landshöfðingitelja 
sem yfirgreiðslu, og að svo gjörðu játar 
nefndin, að upphæðir þessar sjeu eptir eðli 
sínu ágizkaðar, en af því eigi verði sjeðar 
með vissu afgangsleifar hússins í árslok 1877, 
þá gefur hún deildinni á vald að ákveða yfir- 
greiðsluhæðina. Nefndin hefur þó hvervetna 
lagt það til, að þar sem yfirgreiðsla á ágizk- 
uðum tölum hefur átt sjer stað, þá sje það
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þ<5 lögulegra, að leitað sje aukaQárveitingar. 
Nefndin sá, að við hegningarhúsið hefði yfir- 
greiðsla átt sjer stað, en hve stór, gat hún ekki 
sjeð með vissu. Jeg get eigi verið samdóma 
varaforseta um annað atriðið.semsje flutning 
á 1100kr. frá 1876 og 800 kr. frá 1877 úr 
10.gr. til 15.gr. Landshöfðingi hefur tekið 
það fram, að hann, eins og líka kunnugt er, 
skipti þessu fje til jarðabóta eptir vanaleg- 
um reglum milli amtanna, þannig að Norð- 
ur- og Austurumdæmið fær 2/b, en 3/» er 
skipt milli Yesturamtsins og Suðuramtsins, 
en áður var sá hluti fenginn búnaðarfjelaginu 
sunnlenzka. Fje þessu er varið eptir tillög- 
um amtsráðanna og búnaðarfjelagsins sunn- 
lenzka til skamms tím a; en landshöfðingi 
leggur samþykki sitt á tillögurnar. Ávið
1877 var fje þessu í Norðuramtinu varið til 
að styrkja 2 bændasonu til utauferðar til 
að læra jarðyrkju á Stend í Noregi. Má 
reyndar segja, að þetta sje til verklegra 
fyrirtækja; en það má líka segja, með jafn 
miklum rjetti, að slík verkleg fyrirtæki 
sjeu til jarðabóta. Amtsráðið fyrir norðan 
hefur þar að auki tekið það nýlega skýrt 
fram, að þessir menn, er styrks hafa notið 
af þessu. fje til að nema jarðyrkju erlendis, 
skyldu skyldir til að kenna ungum mönnum 
út frá sjer, er þeir kæmu heim, og í þeim 
tilgangi hefur þeim verið veittur styrkur til 
ferða um hjeruðin. Yfirskoðunarmenn hafa 
rjettilega rekið augun í vörzlu þessa fjár 
árið 1876; en þó verð jeg að taka það fram, 
að mikill hluti þess fjár, er yfirskoðunar- 
mönnum þykir illa varið, gekk tii búnaðar- 
fjelagsins hjer, og var varið til mjólkurkirna 
og þess háttar muna. Beyndar mun mega 
geta þess fjelaginu til afsökunar, að nokkru 
var, ef jeg veit rjett, varið til að kaupa dýr 
eitt fagurt, er menn kalla svín. |>á er 
þriðja atriðið um lækninn í Árnesþingi. 
Nefndin hefur stungið upp á að láta þetta 
flakka rjett i þetta skipti, og hefur hún tekið 
þar meira tillit til athugasemda landshöfð-

ingja; færir landshöfðingi þá ástæðu fyrir 
veitingunni á 60 kr. þóknuniniii, að læknirinn 
var beðinn að fara til hjeraðs síns hjer um 
mánuði áður en ætlað var með fyrsta. f>ar 
að auki áleit nefndin þennan lækni hafa svo 
góðan vitnisburð um kunnáttu sína í ís- 
lenzku, þar sem var vottorð sýslunefndar- 
innar í Múlasýslu, og skilyrðið í 4.gr. stjórn- 
arskrárinnar gæti eigi verið setning, heldur 
veiting embættismanns til fyrirstöðu. Jeg 
ímynda mjer, að varaforseti sje mjer sam- 
dóma um það, að annað muni fremur hafa 
skort lækni þennan en kunnáttu í íslenzku. 
Nefndin hefur staðið mjög nærri yfirskoðun- 
armönnum í áliti sínu; því að fyrst fær 
læknirinn 750 kr. frá 1. jan., og svo kem- 
ur sá kvittur upp, að læknis þurfi fyrri við, 
og er hann þá sendur, og fyrir þann tíma 
fær hann 60 kr. þóknun, og er nefndin ekki 
á móti, að honum sjeu veittar þessar 810 kr. 
eptir á, rjett í þetta sinn. Hið 4. atriði er 
hestverðið, og er jeg varaforseta samdóma 
um það, og þarf því ekkert um það að segja.

Halldór Kr. Friðrtksson: Jpótt mikið
sje búið að ræða um mál þetta, þá ímynda 
jeg mjer, að öllum sje eigi ljóst, hvernig 
þeir eigi að greiða atkvæði; því að málið 
er svo fiókið, og því mjög óheppilegt, að 
það skuli koma í enda þingsins, þegar 
menn hafa vart tima til að lesa það yfir, 
auk heldur, að íhuga það nákvæmlega. 
|>etta er hið fyrsta reikninga-mál, sem lagt 
er fyrir þingið, og því er eðlilegt, þótt 
þingmönnum þyki ýmislegt i því mega bet- 
ur fa ra ; en jeg fyrir mitt leyti er á því, 
að þingið megi heldur eigi vera of hót- 
fyndið, því að umboðsstjórninni er vorkunn, 
þótt hún hafi ekki hvervetna h itt á vilja 
þingsins, meðan hún vissi hann ekki í 
hverju einstöku atriði, Jeg álít því, að 
þingið verði að fara vægilega í kröfur sín- 
ar, og heldur gefa eptir; vjer megum eigi 
vera of smásmuglegir, eða þrátta um, þótt 
umboðsstjórnin hafi eigi varið fle laudsins
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eins og vjer vildum helzt, ef hún hefur 
ekki breytt gagnstætt lögum og þeirri 
grundvallarreglu, sem vjer viljum fylgja 
fram. Jeg er sannfærður um, að það 
verður ekki einungis bending fyrir þennan 
landshöfðingja, heldur leiðbeining fyrir hina 
síðari, að þingið segir, að þessi eða hin 
meðferð á Qe landsins sje ekki góð, og 
hann muni því ekki veita fje framvegis 
til þess, sem þingið nú lýsir óánægju sinni 
yfir. Mjer fannst landshöfðingi taka það 
svo ljóst fram í gær, að hann kæmi hjer 
fram á þinginu sem fulltrúi stjórnarinnar 
v e g n a  e m b æ t t i s s t ö ð u  s i n n a r ,  að 
jeg er honum öldungis samdóma um það; 
en einmitt af því, að hann er hjer vegna 
embættisstöðu sinnar, þá get jeg ekki sjeð, 
að þessar 2000 krónur sjeu rjettilega not- 
aðar, en þótt svo sje, þá vil jeg þó
láta þær falla niður fyrir umliðna tím- 
ann, en framvegis legg jeg það til, að þær 
verði eigi veittar. Vjer getum eigi sagt, að 
þetta fje hafi hingað til verið veitt þvert á 
móti lögum; en framvegis er það á voru 
valdi að samþykkja það eigi á fjárlögum.
Auk þessa eru nokkur atriði, sem jeg vil 
taka fram. Landshöfðingi sagði um fje það, 
sem nefnt er í 5. tölul., að það væri 
rjettilega goldið, vegna þess, að þessi auka- 
kennari hefði verið settur frá 1. október, en 
ef landlæknirinn er settur frá 1. marz, þá 
ætti líka að reikna þessa þóknun frá fyrsta 
degi marzmánaðar, þegar hún er eptir sömu 
lögum. Lögin koma þó jafnt í gildi fyrir
báða, og eptir því eiga bæði launin og
þóknunin að teljast frá sama degi. J>á er
7. tölul., sem er mjer nokkuð skyldur, og 
því við að búast, að jeg haldi nokkurri vörn 
uppi fyrir þann, sem þar á hlut að máli. 
Jeg vona að öllum sje ljóst, að þessi læknir 
var settur frá 12. sept. 1874 sökum þess, 
að læknislaust var í Jpingeyjarsýslu, og með 
því að nauðsynlegt var að hafa þar lækni, 
þá veitti landshöfðingi honum þessa viðbót

af læknasjóði með leyfi ráðgjafans. Mjer 
þykir það næsta undarlegt, að samningur, 
sem umboðsstjórnin gjörir við einstakan 
mann, skuli vera gjörður ógildur eptir lang- 
an tíma. Jeg sje ekki, af hverju það kem- 
ur. Ef ráðgjafinn hafði leyfi til að veita 
þennan styrk fyrir 1874, hafði hann Ieyfi til 
þess fyrir 1876. Út úr því, sem varafor- 
seti sagði i gær, vil jeg geta þess, að málið 
út af þessu er milli læknisins og landssjóðs- 
ins. En jeg er hræddur um, að landssjóðn- 
um verði, ef í mál fer, dýrar þessar 133 kr. 
38 a. En nú koma launalögin 15. október 
1875, og í 4. gr. þeirra stendur: »Nú er
maður, sem eigi er í embættisstöðu, settur 
í embætti eða sýslan, og nýtur hann þá 
launa þeirra allra, er embætti því eða sýslan 
fylgja«. Hver eiga nú launin að vera fyrir 
hinn setta lækni 1876? 1500 kr., en eigi 1000, 
jeg sje eigi, að hann eigi að missa í fyrir 
það, þótt hann sje settur áður; þessi lög 
upphefja samninginn, og hver maður hefur 
fullan rjett á að fá þau laun, sem lögin 
heimila honum. Annað atriði er það, að 
þetta leyfi ráðherrans, sem landshöfðinginn 
hafði, var að taka þetta fje af læknasjóðnum 
gamla, en þessi sjóður er ekki dreginn inn 
í fjárlögin fyr en 1877. Nú er því spurn- 
ingin um, hvort ráðgjafinn hafi eigi haft 
þetta vald yfir þessum sjóði, sem er undir 
hans umsjón. Jeg vona að deildin fallist 
eigi á þessa uppástungu, ekki vegna þessa 
manns, heldur »principsins« vegna. í  15. 
tölul. hefur nefndin stungið upp á því, að 
hálft hestverðið væri borgað af því opinbera, 
af því að sá siður væri með pósthesta, 
þegar þeir færust. Jeg veit ekki betur en 
póstmeistarinn sje bkyldur að ferðast, þegar 
þörf gjörist, þannig að hann fái allan kostn- 
að endurgoldinn, þegar hann er eigi að ó- 
þörfu, og honum sjálfum að kenna. f>að 
væri undarlegt, ef hann t. a. m. veiktist á 
ferð sinni, að hann ætti þá að borga biðina 
á hestunum. Um póstana er allt öðru máli



459

að gegoa, það er samið svo um við þá, að 
þeir skuli útvega sjer alla hesta, og fá til- 
tekna borgun fyrir ferðina. f á  er 16. tölul.; 
þar þykir mjer eitthvað skrítið «raisonne- 
mento hjá yfirskoðunarmönnum og nefnd- 
inni. í>essi embættismaður, sem hjer ræðir 
um, fær laun frá nýári, en skólastjóra þykir 
nauðsynlegt að halda honum, og biður hann 
að kenna til vorsins. Hefði hann sagt nei, 
þá hefði þó þessi kostnaður ekki sparazt, 
heldur ef til vill orðið meiri. |>að er snert- 
ir 20. tölul., þá fellst jeg ekki á, að þessar 
300 kr. falli niður af því, að þessi höfðings- 
maður á hlut að máli, heldur af þeirri á- 
stæðu, að jeg álít, að þetta Qe til óvissra 
útgjalda sje fengið landshöfðingja í hendur 
til frjálsra yfirráða, og honum eru engar 
reglur settar, hvernig hann skuli verja því. 
Hitt er annað mál, að mjer þykir þessu fje 
ekki vel varið, en það er sitt hvað og að 
heimta það aptur, því að hvað eru þessi ó- 
vissu útgjöld? það eru þaugjöld, sem lands- 
höfðingja þykir við eiga að veita fje til. 
Jeg heyrði ekki glöggt hvað framsögumaður 
sagði um búnaðarfjelagið, en jeg get sagt 
honum, að búnaðarfjelagið fjekk ekki einum 
eyri meira 1876, en hin ömtin að rjettri 
tiltölu.

Pórarinn Böðvamon-. Jeg verð að 
standa upp í þessu máli til að bera fram 
kveinstafi mína yfir, að þurfa að greiða 
atkvæði í þessu máli, og jeg þykist viss 
um, að svo sje um fleiri, að þeir sjeu eigi 
vissir um, hvernig þeir eigi að greiða at- 
kvæði. Verð jeg því að fara nokkrum orð- 
um um málið. f>að er augljóst, að deildin 
er hjer eins og í dómarasæti; hún á að 
dæma í því m áli, sem er svo vafa- 
samt, að þó margir lögfróðir dómendur 
dæmdu, mundu dómarnir verða eins marg- 
ir. Jeg vil því halda mjer til hins forn- 
kveðna, »in dubiis libertas», frelsi í því, 
sem er vafasamt. Jeg vil taka 7. tölulið 
til dæmis uppá, hvað mál þetta er vafa-

samt, hinn skarpvitri þingmaður Reykvfk- 
inga færði með skarpleik sínum og laga- 
kunnáttu margar og góðar ástæður fyrir 
máli sínu gegn yfirskoðunarmönnum; og 
ímynda jeg mjer, að svo gæti farið með 
fieiri töluliði, ef þeir hefðu eins skarpvitra 
varnarmenn, og varnarmenn, sem tækju 
sjer eins mikið af hinum töluliðunum, og 
hann af þessum. £á  koma þessar marg- 
ræddu 2000 kr.; jeg vil spyrja, hvort nú sje 
gjörlegt að vera að tala um þær í þessu 
skyni, eptir að stjórnin hefur sent Qárlaga- 
frumvarpið 1875, eptir að þingið hefur 
samþykkt það, og eptir að konungur hefur 
sjálfur staðfest það. Getur eptir allt þetta 
komið til greina að skila aptur þessu ije? 
Jeg er nefndinni samdóma, að því skuli 
sleppa í þetta sinn, og ekki einungis í þetta 
sinn, heldur og um aldur og æfi; jeg ætla 
heldur ekki að tala meira um það í þetta 
sinn. f>á eru þessar 208 kr. fyrir hestinn. 
Hesturinn, sem drapst, vor kominn úr um- 
sjón póstmeistarans, það var verið að flytja 
hann heimleiðis, nú vil jeg spyrja: hver á 
að endurborga hann? er það postmeistarinn, 
sem Qekk hann? eru það mennirnir, sem 
ráku hann, og engin sök vori í dauða 
hans, eða eigandinn, sem þó var minnst 
sök í því? Jeg vil segja, þó einhver af 
þeim, sem hlut eiga að máli, væri í 
hjeraði dæmdur til að borga hann, þá 
gæti vel verið, að yfirrjetturinn dæmdi 
öðruvísi; jeg get því eigi annað en fellt 
þessa uppástungu. |>á eru þessar 300 kr., 
sem veittar voru tveimur sonum eins heið- 
ursmanns hjer á landi, til að leita sjer 
lækninga erlendis. Jeg ætla ekki að leiða 
rök að því, hvort þessi fjárveiting sje rjett 
eða eigi, það hafa þeir gjört, landshöfðingi 
og þingmaður Reykvíkinga, og jeg ber held- 
ur ekki kvíðboga fyrir því, að þessi heiðurs- 
maður sjái eptir að borga þessar krónur, 
því að hann hefur gefið mörg 300 kr. til 
menntunar landa sinna. En þó hann eigi

58*



460

sjái eptir þeim, þá get jeg vel skilið, að 
honum þyki það ónotalegt, að þær sjeu af 
sjer aptur heimtaðar, úr því þær einu sinni 
voru greiddar, og kurteysi er það ekki við 
slíkan sæmdarmann. Hvað hina einstöku 
töluliði snertir, þá skal jeg ekki um þá tala, 
en jeg held og þori að fullyrða, að almenn- 
ingur óskar þess, að landshöfðingja sje eng- 
in ókurteysi sýnd í þessu máli. í>að er 
kunnugt, að lífssaga hans er samrunnin við 
frelsissögu íslands; hann hefur bezt stutt að 
því, að vjer næðum því frelsi, sem hægt var 
að ná, og með einstökum dugnaði reynt að 
miðla málum milli vor og stjórnarinnar, og opt 
fengið vanþakkir, ef ekki hjá hinum máls- 
partinum, þá hjá oss. Hann hefur með 
framúrskarandi dugnaði kynnt sjer hagi vora 
og stutt hvað eitt, sem hann hefur álitið 
gott og landinu til framfara. Hinn háttvirti 
endurskoðunarmaður, sem er í þessari deild, 
hefur, að jeg ætla, tekið það fram, að aðfinn- 
ingar hafi jafnvel verið af kærleika við 
landshöfðingjann, og hefur hann þá fylgt 
þessari reglu Ovidiusar: Etsi nullus erit pul- 
vis, tamen excute nullum (og þó það sje 
ekkert dupt, þá dustaðu þetta ekkert). Jeg 
lái ekki yfirskoðunarmönnum, þó þeir vektu 
máls á öllu, sem þeim þótti vafasamt. En 
það er skylda deildarinnar, að samþykkja 
það eitt, sem er vafalaust að sje rjett. £eg- 
ar um það er að ræða, að skila aptur fje, 
sem látið hefur verið af hendi án ranglætis, 
í því skyni að það sje rjett goldið og tekið 
við einnig sem rjett greiddu, þá fylgi jeg 
hvervetna þeirri reglu, að greiða atkvæði 
móti endurborgun, nema jeg s já i, að 
það sje fyllilega á móti lögum. Jeg vil 
geta þess um 16. tölulið, að þessi endur- 
borgun, sem þar er farið fram á, er að 
mínum skilningi ekki rjett, og getur þar að 
auki vel verið nóg til þess, að styggja skap 
þess manns, sem lengi hefur kennari verið 
með heiðri og sóma, en með litlum laun- 
um; því að jeg er viss um, að hann mun

taka sjer þetta mjög nærri, og telja þetta 
vanþakklæti við sig.

F ra m sö g u m a ð u r  (A r n ljó tu r  Ó la fsson ): 

Á bls. 29 í athugasemdum yfirskoðunar- 
manna 1876, stendur, að hjeraðslækniiinn í 
fingeyjarsýslu hafi verið settur 12.sept. 1874, 
og því átti hann að fá laun eptir kon- 
ungsúrskurði 10. maí 1867. í  þessum kon- 
ungsúrskurði er sagt í 1. tölulið, að úr 
læknasjóðnum skuli veitast læknaefnum 
400 rd. styrkur árlega hverjum þeirra og 
100 rd. viðbót, fyrir hver 3 ár. f>essi 
læknir var þá skipaður 12. sept. 1874, og 
gat fyrst eptir 3 ár haft rjett til að fá 
100 rd. í viðbót, en samt fær hann frá 1. 
jan. 1876 83 kr. 33 a. um mánuðinn í 8 
mánuði, í staðinn fyrir 66 kr. 66 a. Mun- 
urinn á þessu mánaðargjaldi er alls 133 
kr. 38 a., sem farið er fram yfir úrskurð- 
inn 10. maí 1867. fingmaður Reykvik- 
inga hefur ætlað að jafna á nefndinni með 
því að fara fram á, að læknirinn fái laun 
sín eptir læknislaunalögum 15. okt. 1875; 
en til þess hefði orðið að veita honum 
lækoisembættið eða skipa hann í það af 
nýju. fe tta  leiðir mig til að styðja það, 
sem landshöfðingi sagði í g æ r; ef það hef- 
ur átt sjer stað, sem nefndinni var ókunn- 
ugt um, að læknirinn hafi fengið laun sín 
eptir samningi. Hefði læknirinn í |>ing- 
eyjarsýslu átt að fá laun eptir lækna- 
launalögunum, þá hefði hann átt að vera 
skipaður samkvæmt þeim í hið tiltekna 
læknishjerað. Af þeim umræðum, som hafa 
fram farið, sjezt, að nefndin hefur ekki 
verið of lin, því að allar ræður manna 
hafa beinzt á móti henni, þar sem hún 
hefur fylgt yfirskoðuninni. Nefndin hefur 
reynt að leysa af hendi starf sitt eptir 
því, sem hún hafði vit á að væri rjettlátt 
og sanngjarnt í alla staði. fa ð  hefur 
sýnt sig, að orðtækið forna væri eigi jafn- 
an sannyrði: «medium tenuere beati», því
að nefndin hefur mátt heyra frá varafor-
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seta, að hún hafi verið of tilslökunarsöm 
við landshöfðingja, en öðrum deildarmönn- 
um hefur þótt hún helzt til of hörð. 
Nefndin getur þó huggað sig við það, að 
hún hefur ekki misskilið deildina, og farið 
bæði gætilega í kröfum sínum, og sýnt hóf- 
lega tilslökunarsemi.

L a n d íh ö fS in g i: f>ó konungsúrskurður
10. maí 1867 ákveði, að veita. megi lækn- 
um þeim, er ræðir um, 400 rd. eða 800 
kr. árlegan styrk, þá er það aðgætandi, að 
ráðgjafinn hafði yfirstjórn læknasjóðsins
1874, og því hefur ráðgjafabrjef 26. febrúar 
1874 gefið landshöfðingja fulla heimild til 
að veita lækninum í pingeyjarsýslu þau
hærri laun, sem honum hafa verið veitt. Á 
þessu brjefi er samningurinn byggður, og 
því get jeg ekki sjeð, að tillögur yfirskoð- 
unarmanna sjeu á rökum byggðar. Út af 
orðum þingmanns Eeykvíkinga um em- 
bættislaun og þóknun, vil jeg geta þess, að 
ef deildin aðhyllist skoðun yfirskoðunar-
manna, þá mundi þetta valda landssjóðn- 
um meiri kostnaðar, og það er einmitt 
sparnaður, að lögin um stofnun lækna-
skólans koma ekki í gang frá dagsetningu
þeirra, því að þá hefði átt að konstituera 
hinn kennarann samkvæmt 3. gr. laganna. 
Að endingu vil jeg geta þess, að reikn- 
ingurinn fyrir 1875 er þessu máli óvið- 
komandi, og jeg vil ráða deildinni til, að 
sleppa endurskoðun hans.

T ry g g v i G u n n a rsso n :  Jeg vil út af
orðum varaforseta geta þess, að jeg er 
þakklátur yfirskoðunarmönnum fyrir það, að 
þeir hafa komið fram sem góðir málsfærslu- 
menn landssjóðsins, og jeg er þakklátur 
nefndinni og deildinni fyrir þá vægð og 
málamiðlun, sem sýnd hefur verið í þessu 
máli. Jeg álít þá stefnu alveg rjetta, og 
vona, að hún leiði til góðs, að einungis eru 
nú fá atriði, sem lítur út fyrir að ágrein- 
ingur muni verða um, og vil jeg því geta 
þess, að mjer þykir ekki ráðlegt að stofna

ráðgjafanum í fleiri mál út af ráðstöfuhum 
þingsins, en hann nú hefur; en mjer heyrð- 
ist á ræðu framsögumanns, að hann vildi 
eigi hika við það. Nú hafa þegar verið 
höfðuð 3 mái gegn ráðgjafa vorum út af 
ákvörðunum þingsins í h itt eð fyrra, sem 
hann getur orðið leiður á, þegar til lengdar 
leikur; mjer finnst því ekki rjett að bæta 
við enn fieiri málum. Yjer megum vera 
þákklátir ráðgjafa vorum fyrir það, hvernig 
hann hefur fylgt fram málum vorum, bæði 
með frjálslyndi í málum þeim, er þingið 
hefur sent frá sjer, og einnig með því að 
taka að sjer málstað vorn, þegar á hefur 
legið; það er eigi gleymt, að þegar einn 
þinggarpur Dana á ríkisþinginu í fyrra lagði 
þungar sakir á alþingið, og sagði, að það 
brúkaði ágengni og rangsleitni við danska 
þegna, þá tók ráðgjafinn svari vor íslend- 
inga svo, að hann varð að þagna.

V a r a fo r s e ti : J>að hefur komið sú skoð- 
un fram, að landstjórnin hefði ótakmarkað 
vald yfir því Qe, sem ætlað er til óvissra 
útgjalda, en til þess að sýna, áð þessu er 
ekki svo varið, vil jeg benda mönnum á, 
hvað stendur í athugasemdum stjórnarinnar 
við fjárlagafrumvarpið fyrir 1876—77 (Alþ.tíð. 
1875, bls. 41); þar er sagt, að hin óvissu 
útgjöld ’sjeu einkum til miniii háttar bygg- 
ingarkostnaðar, og til ferðakostnaðar handa 
embættismönnum, er fara frá Danmörku til 
Islands. Hjer eru nefnd 2 atriði, sem óviss 
gjöld eru einkum ætluð til. Landshöfðingi 
ljet á sjer skilja, að ráðgjafinn og landshöfð- 
inginn væru bærir um að breyta konungs- 
úrskurðum, en til þess hafa þeir hvorugur 
neinn rjett. Alþingi getur ekki breytt kon- 
ungsúrskurðum nema með lögum, og hafi 
ráðgjafinn eða landshöfðinginn veitt manni 
meiri laun, en honum bar eptir konungs- 
úrskurði, ber þeim að endurgjalda það.

J>á var gengið til a t k v æ ð a  um tillögur 
nefndarinnar í málinu »frumvarp til laga 
um samþykkt á reikningum- um tekjur og
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útgjöld íslands á árunum 1876 og 1877», 
og var þeirra

1. liður samþykktur rneð 14 atkv.
2. — — — 18 —
3. — tekinn aptur að sinni.
4. — samþykktur með 16 atkv.
5. — tekinn aptur að sinni.
6. — samþykktur með 14 atkv.
7. — tekinn aptur að sinni.
8. — samþykktur með 17 atkv.
9. -  — — 14 —

10. — -  — 17 —
11. — — — 17 -
12. — — — 13 — gegn

7, að við höfðu nafnakalli sakir <5- 
glöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu 

J á :
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Snoiri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
Jpórarinn Böðvarsson, 
porlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Halldói Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson bóndi,
Stefán Stephensen, 
fórður fórðarson.

13. líður samþykktur með 18 atkv.
14. — felldur með 11 atkv. gegn 9.
15. og 16. liður teknir aptur að sinni.
17. liður samþykktur með 14 atkv.
18. -  — — 18 —
19. _  _  — 16 —

20. liður (a—e) tekinn aptur að sinni.
21. — samþykktur með 15 atkv.
22. — — — 16 —
23. — — — 18 —
24. — — — 18 —
25. til 29. tölul. teknir aptur að sinni,

S í ð a r i  u m r æ ð a  í neðri deild á 59. 
fundi, 25. ágúst.

Tillögurnar, eins og þær voru samþykkt- 
ar við fyrri umræðu í neðri deildinni, sjá I 
4 9 8 -4 9 9 .

Breytingartillaga, sjá I 527.
F ra m sö g u m a ð u r  (A r n ljó tu r  O lafsson ): 

Jeg vona, að umræðurnar um þetta mál 
þurfi eigi að vera langar, því það hefur áð- 
ur verið rætt svo rækilega og önnur breyt- 
ing er eigi framkomin, en sú eina breyting, 
er ráðgjörð var við reikningamálið, að bætt 
sje inn milli 2. 2: og 3. 14. 2.: «Eptir- 
stöðvarnar á þessum tekjulið færist upp um 
221 kr. 18 a.», og skal jeg geta þess, að
14., 16. og 17. tölul. og svo þessi, sem 
verður 3. tölul., munu nema alls 1766 kr. 
50 a., ef engin af upphæðum þeim, er yfir- 
skoðunarraenn tilgreint hafa, var komin í 
landssjóð fyrir lok Qárhagstímans 1876—77. 
fessar 1766 kr. 50 a. verða taldar með 
geymslufje landssjóðs í byrjun ársins 1878. 
En það er sjálfsagt, að yfirskoðunarmenn 
reikninganna 1878 og 1879 munu ganga 
eptir þessum tölum. Jeg skal geta þess, að 
nefndin við 2. umræðu um reikningsfrum- 
vaipið tók aptur 27. tölul. á atkvæðaskiánni 
löngu, það er að segja athugagreinina við 
útgjöldin til vísindalegra og verklegra fyrir- 
tækja. Nefndin hugsaði sjer, að taka nokkrar 
tölur yfirskoðunarmannanna til greina, og 
nokkuð af upphæðinni 283 kr. 65 a. En 
nefndin hefur þó eigi gjört þetta af þeirri 
ástæðu, að þetta eru gjöld, er greidd voru
1875, og þótti henni það þá eigi tilhlýðilegt, 
einkum þar sem þingsályktun sú hefur verið 
samþykkt, að yfirskoðunarmennirnir fari yfir
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reikningsyfirlitið 1875; þá kemurþessi upp- 
hæð þar til greina sem annað; en skyldi svo 
fara, að yfirskoðunarmönnunum yrði neitað 
um skilríki, þá hafa þeir þó gleði þá, að 
geta tekið upp þessa fjárkröfu. Jeg vona 
þó, að þetta sje heldur huggun fyrir þá.

Varaforseti: Jeg skal leyfa mjer að 
spyrja framsögumann, hvort upphæðirnar 
undir 14., 10. og 17. tölul. í tillögum nefnd- 
arinnar inni felist eigi í þeim upphæðum, er 
dregnar hafa verið inn í eptirstöðvarnar. 
Jeg skal leyfa mjer að benda framsögumanni 
á, að þessar tölur eru tölur úr viðskipta- 
liðnum eins og nákvæmar má sjá á athuga- 
greinum yfirskoðunarmanna og tillögum þeirra 
á tilvitnuðum stað. |>að ríður á að þessar 
upphæðir, ef þingið tekur þær til greina, 
sjeu nákvæmlega tilgreindar og lagðar við 
eptirstöðvarnar frá íjárhagstímabilinu 1876 
og 1877, svo að hinir nýju yfirskoðunar- 
menn landsreikninganna fyrir 1878 og 1879 
gæti þess, að þær sjeu taldar með eign eða 
peningaforða landssjóðs 1. janúar 1878. 
Ejettara væri að reikna þessar upphæðir 
þegar með tekjum landsins á fjárhagstíma- 
bilinu 1876 og 1877, en sökum þess að 
þetta getur valdið ruglingi í hinum eldri 
reikningi, get jeg látið mjer lynda, að þær teljist 
með eptirstöðvum tekjumegin á fjárhagstíma- 
bilinu 1878 og 1879. fe tta  munar lands- 
sjóðinn, allt eptir því hvernig reiknað er, 
frá 1700 til rúmra 2000 króna. Jeg skal 
því benda framsögumanni á, að það ríður á 
að taka nákvæmlega fram, h v e r j a r  upp- 
hæðir hann leggur til að þingið samþykki 
að teknar sjeu inn á eptirstöðvaliðinn frá
1876 og 1877. í>ingmönnum er þetta mál 
svo óljóst sem von er til, að þess meira 
ríður á, að allt sje í skorðum og fast ákveð- 
ið, áður en þeir greiða atkvæði. Kemur 
hjer fram, hversu viðurhlutamikið það flaust- 
ur er, sem við er haft í öllum málum nú 
undir þinglok. Yfirskoðunarmenn reiknings- 
ins 1876 og 1877 eiga heimting á, að til-

lögur þeirra sjeu vel hugleiddar og vel 
ræddar, og að ekki sje vefengt nema með 
góðum, gildum og ljósum rökum.

Framsögumaður: Hjer er eigi að ræða 
um annað en að koma vissri upphæð inn í 
tekjuleifarnar 1878. Eptir áskorun hins 
háttvirta varaforseta, skal jeg skýra frá, 
hvernig jeg fæ upphæð þá 1766 kr. 50 a., 
er jeg gat um. Ef vjer flettum upp við- 
skiptaliðnum (34. tölul.) í tillögunum fyrir
1876, þá finnum vjer upphæðir þessar við 
A. 1., 3. og 6.: 171 kr. 20 a., 72 kr. og 
17 kr. 20 a., og við B. 9, 10. og 13.: 54 
kr. 87 a., 125 kr. og 250 kr. 13 a., og í 
tillögunum 1877 við B. 6.: 854 kr. 92 a , 
og svo er bætast hjer við þær 221 kr. 18 a., 
er standa eptir af tekjum landssjóðsins af 
fasteignum hans, þá mun koma upp tala sú, 
1766 kr. 50 a., er jeg fyrst gat um. Tekju- 
Ieifarnar frá 1877 æ tta því að vera þessum 
mun hærri, ef tillögur þessar eru áreiðan- 
legar, sem jeg eigi efa.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a, og var

1, breytingartillaga nefndarinnar samþykkt 
með 20 atkvæðum;

2, tillögurnar með áorðinni breytingu sam- 
þykktar í einu hljóði.

Kvað forseti málið nú mundu verða af- 
greitt til efri deildarinnar.

E i n  u m r æ ð a  í efri deild á 53. fundi, 
26. ágúst.

Tillögurnar, eins og þær voru samþykkt- 
ar við síðari umræðu í neðri deildinni, sjá 
I 552—553.

Engar umræður urðu um málið, og var 
það samþykkt með samhljóða atkvæðum, og 
síðan afgreitt til landshöfðingja sem á 1 y k t- 
u n  f r á  a l þ i n g i .



464

XXIX. YFIBSKOÐUN LANDSREIKNING- 
ANNA.

A.
T i l l a g a  t i l  þ i n g s á l y k t u n a r  frá 

nefndinni í málinu: »Álit yfirskoðunarmanna 
landsreikninganna árin 1876 og 1877». 
Sjá I 485.

Á 55. fundi neðri deildar, 22. ágúst, var 
í eiuu hljóði samþykkt að hafa eina umræðu 
um þessa uppástungu.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild á 57. fundi,
23. ágúst.

F ra m sö g u m a ð u r  (A rn ljó tu r  O lafason): 
Deildinni mun kunnugt, að það eru 3 atriði 
í reikningamálunum milli íslands og Dan- 
merkur, sem enn eru óútkljáð. Margar rit- 
gjörðir hafa verið skráðar um þetta efni, en 
málið er þó óútkljáð enn. Nefndin í málinu 
um tillögur yfirskoðunarmannanna áleit sjer 
skylt, að vekja athygli þingmanna á því, að 
deildin gjörði nú sitt sárasta til að fá enda 
á málum þessum, og sá nefndin ekkert ann- 
að ráð vænna, en að fela yfirskoðunarmönn- 
unum það á hendur. Nefndin gjörði ráð 
fyrir, að deildin mundi kjósa svo skarpvitra 
yfirskoðunarmenn nú sem áður, og mundi 
þá málið bezt komið í þeirra höndum. í 
nefndarálitinu, hefur nefndin í 3. gr. 4. 
bls. fært rök að því, að hversu vandlega 
sem yfirskoðunarmenn hafa farið út í þetta 
mál, þá hafa þeir þó aldrei komizt að botn- 
inum, sem eigi var heldur við að búast. 
Jeg get búizt því, að deildin muni segja, 
að ekkert komi út af þessu, og að loku sje 
skotið fyrir, að menn geti yfirfarið reikn- 
ingsyfirlitið fyrir 1875. En það var eigi 
meining nefndarinnar, að yfirskoðunarmenn- 
irnir skyldu gjöra meira, en þeim er mögu- 
legt. Áf því að vjer vonum, að annar yfir- 
skoðunarmannanna verði lagamaður, þá munu 
tillögur hans hyggilegar um það, hvort til- 
tækilegt sje að höfða mál gegn ríkissjóðnum 
út af lestagjaldinu, af póstgufuskipunum
o. s. frv.

H a lld ó r  K r . F r ið r ík sso n : Jeg ætla að 
eins að leita upplýsinga um, hvað á tt er

við með orðunum «frá upphafi». Styrktar- 
sjóðurinn hefur fengið þetta nafn sitt 1844, 
en er það tilætlunin, að rannsaka eigi einn- 
ig hinn fyrri kollektusjóð frá 1796.

A r n l jó tu r  Ó la fs s o n : Æ tlun nefndarinnar 
var, að ástand sjóðsins væri rannsakað frá 
upphafi, það er bæði kollektusjóðurinn og 
styrktarsjóðurinn.

T ry g g v i G u n n a r s s o n : Jeg get fallizt á 
það, sem stendur undir stafiið b., en eigi á 
það, er stendur undir e. Mjer virðist und- 
arlegt, að nú, þegar vissa er fengin fyrir þvf, 
að lestagjaldið verði af numið, að fara þá að 
höfða málsókn út af þv í; enda er jeg hrædd- 
ur um, að enginn árangur mundi af því 
verða, nema málskostnaður og talsvert fjár- 
framlag úr landssjóði

V a ra fo rse ti  Jeg er eigi samdóma 1. 
þingmanni Suðurmúlasýslu. Ef þingið kemst 
að þeirri niðurstöðu, að rjett sje að höfða 
mál, þá er hægra að höfða málssóknina um 
vissa, ákveðna upphæð; en það er hægt, að 
reikna nákvæmlega út þá upphæð, sem 
landssjóðurinn hefur farið varhluta af; og 
jeg fyrir m itt leyti verð að álíta, að lands- 
sjóðnum hafi verið gjörður órjettur, og brot- 
in á oss lög.

J>á var gengið til atkvæða, og íjellu þau 
þannig:

1. liður («a») samþykktur með20 atkvæðum.
2. _  («b») —— — 2 0 ------
3. — ( « c » ) ------ — 2 0 ------------

f>ingsályktunin öll í einu lagi samþykkt 
með 20 atkvæðum.

Kvað forseti hana mundu verða af- 
greidda til efri deildarinnar.

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 53. fundi,
26. ágúst.

F orseti stakk upp á einni umræðu, og 
kvað leyfi landshöfðingja fengið til að ræða 
uppástunguna á þessum fundi, ef sam- 
þykki deildarmanna fengist, og var það 
samþykkt með samhljóða atkvæðum.

Umræður urðu engar, og var uppá- 
stungan samþykkt með samhljóða atkvæð- 
um sem á l y k t u n  f r á  a l þ i n g i .
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K o s n i n g  y f i r s k o ð u n a r m a n n a  
landsreikningBÍns fyrir árin 1878 og 1879.

í  n e ð r i  de i l d  fór fram kosningin á 
yfirskoðunarmanni af hennar hálfu á 58. 
fundi, 25. ágúst. Fyrir kosningu varð 1. 
þingmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu, D r. 
philos. G r ím u r  T hom sen , með 18 atkvæðum.

í e f r i  d e i l d  fór kosning á yfirskoð- 
unarmanni af hennar hálfu fram á 53. 
fundi, 26. ágúst, og var hinn 5. konung- 
kjðrni þingmaður, y fird á m a r i M agnús S tep -  
hensen, kosinn yfirskoðunarmaður með 10 
atkvæðum.

B.

XXX. BYGGING ALflNGISHÚSS.

Uppástunga til þingsályktunar um bygg- 
ing á húsi handa alþingi og söfnum lands- 
ins. Frá fjárlaganefnd neðri deildar. Sjá 
I 368.

Á 43. fundi n e ð r i  d e i l d a r ,  15. á- 
gúst, var samþykkt með 13 atkvæðum að 
hafa 2 umræður um uppástungu þessa.

F y r r i  u m r æ ð a  í neðri deild, á 46. 
fundi, 18. ágúst.

F ra m sö g u m a ð u r (G r ím u r  T h o m se n ): 
J>ótt jeg ekki hafi talað við meðnefndar- 
menn mína, skal jeg leyfa mjer að víkja 
við tilhögunaruppástungunni um nefndina 
til umsjónar byggingu þessa alþingishúss. 
Jeg ræð til, að nefnd sje sett af 2 mönn- 
um neðri deildar og 1 efri deildar, og að 
sú þriggja manna nefnd leiti atkvæðis og 
ráða byggingarnefndar bæjarins viðvíkjandi 
grundvelli hússins. Jeg játa, að þessi til- 
laga er ekki fundin upp af mjer, en vona, 
að hin heiðraða deild játi hana betri en 
þá, sem hjer liggur fyrir, einkum þar sem 
hjer er tekið tillit til Iandsstjórnarinnar og 
byggingarnefndar bæjarins. Að einskorða

umsjónina við þingnefnd, er og skakkt að 
forminu til, þar sem þingmenn eru horfnir 
frá öllum störfum og sýslunum, sem þing- 
menn, þegar þinginu er sagt upp. Jeg 
vona því, að þessi tillaga mín með leyfi 
forseta gangi til 2. umræðu.

F o rse ti: Jeg ætlast til, að breytingar- 
uppástungur í þessu máli sjeu bornar upp 
við síðari umræðu málsins. Að öðru leyti 
má gjarnan ræða þessa tillögu nú, enda 
kunna fleiri þingmenn að koma með breyt- 
ingartillögur í málinu.

l 'á ll p re s iu r  F á ls s o n : Mjer skilst ekki
betur, en að þetta mál heyri einungis undir 
sameinað þing.

F orseti:  Mjer blandast ekki hugur um
það, að þetta mál gengur rjetta leið, fyrst 
til þessarar deildar og síðan til hinnar 
efri. f>að kom fyrst fjárlagaveginn. Engin 
mál verða borin undir báðar deildir sam- 
einaðar í einu, eptir þingsköpum og eðli 
hlutarins.

F ra m sö g u m a ð u r : f>að er auðvitað, að
neðri deild þingsins Qallar ekki ein um 
mál þetta, heldur allt þingið. Hvað mína 
tillögu snertir, skal jeg tala við meðnefnd- 
armenn mí na ; skyldu þeir hafna minni 
breytingu, þá skal jeg ekki halda henni til 
streytu, ef málið samt gengur fram.

L a n d sh ö fð in g i : Jeg er þakklátur hinni
heiðruðu Qárlaganefnd fyrir hennar góðu 
undirtektir í þessu máli, og skal jeg styðja 
það fyrir m itt leyti, eins vel og mjer er
unnt. Jeg verð að álíta það bæði eðlilegt 
og hagfellt, að þingið kjósi þingnefnd, sem 
hafi atkvæði og eptirlit með byggingu 
hússins. Annars ræð jeg 'til, að byggingin 
sje boðin á uppboði, því með því eina 
móti er hægt að ráða kostnaðinum til
hlítar og fyrir fram. Ef þingið skyldi að-
hyllast breyting varaforseta, skal jeg geta 
þess, að jeg skal ekki vera því mótfallinn, 
að umboðsstjórninni sje falið á hendur
eptirlit með verkinu í sambandi við nefnd- 
ina, þannig að landsstjórn og nefnd í sam- 
einingu standi fyrir byggingu hússins.

Tryggvi Gunnarsson: Hvort sem neÍDd-
59
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in ein eða landsstjóin og nefnd í samein- 
ingu standa fyrir byggingunni, eru tveir vegir 
til, annar er licitation eða undirboðsvegurinn, 
sem mjer skildist að landshöfðingi ætlaði 
að velja, en hinn er sá, að þeir, sem fyrir 
standa, stýra smíðinu og framkvæmd allri, 
fyrir reikning landssjóðsins. Með hinu síðar 
nefnda vildi jeg heldur mæla. Sparnaður- 
inn getur að vísu orðið eins mikill gegnum 
undirboðsaðferðina, en með þeim hætti er 
miklu minni trygging fyrir, að allt verði 
sem vandlegast gjört. pegar nefndin er 
verkstjóri fyrir landssjóðinn, þá getur hún 
sjeð um, að fá góða smiði innlenda, og að 
allt efni sje gott, og því traustlega fyrir 
komið, en sje verkið afhent vissum manni 
fyrir fullt og allt, þá eiga menn á hættu, 
að byggingunni verði hroðað af og reynt að 
spara í hverju einu, sem hægt er.

F ra m s ö g u m a ð u r : Jeg skal bæta því við, 
sem jeg tók áður fram, að menn mega ekki 
ætla, að nefndin starfi neitt verulegt á þessu 
þingi, það skyldi þá vera, að hún kæmi sjer 
saman við byggingarnefnd bæjarins um 
hússtæðið. Einungis verður þingið að treysta 
nefndinni sem sjálfu sjer, og fela henni fast- 
lega, að sjá um, að húsið verði sæmilegt 
þjóðinni, vandað og vel byggt og s t ó r -  
h r e i n l e g t  sýnum. En ekki má það kosta 
meira fje, en fjárlögin gjöra ráð fyrir.

F o r s e t i : Jeg veit ekki, hvort öllum er 
ljós þessi nefnd, sem talað er um; getur 
verið, að sumir skilji það þannig, að þessi 
nefnd eigi að vera milli-þinga-nefnd sam- 
kvæmt 22. gr. stjórnarskrárinnar, en þá er 
jeg samdóma framsögumanni, að slík nefnd 
geti eigi átt sjer stað. En hvað framkvæmd 
þessarar nefndar nú þegar snertir, þá mega 
þingmenn ekki búast, við neinu sökum tíma- 
leysisins, nema jeg ímynda mjer, að hún 
gæti verið búin að velja stað fyrir húsið í 
sameiningu við byggingarnefnd bæjarins, 
áður en þingi er sagt upp. Öðrum ákvörð- 
unum viðvíkjandi byggingu þessari get jeg 
ekki skilið að þingmenn geti nú ráðstafað, 
bæði sakir skorts á tíma og þekkingu máls- 
ins.

F r a m sö g u m a ð u r : Jeg skal þá leyfa mjer 
að geta þess, að sumum þingmönnum hefur 
dottið í hug, að ákjósanlegasta alþingishús- 
stæði væri Arnarhóll, sem svo vel vill til 
að stendur á opinberri eign, eða á túni 
landshöfðingjans. |>etta er nú einasta bend- 
ing og fljótur hugarburður minn, en engin 
bein tillaga, enda þyrfti hjer samkomulag 
um bæði þings, byggingarnefndar og lands- 
höfðingjans.

T ry g g v i G unnarsaon :  Mjer skilst SVO
á forseta, sem þingmenn gætu ekki milli 
þinga blandað sjer inn í, hvernig bygging- 
unni skuli haga, og verkið frarnkvæmt; ekki 
skil jeg í því, en þó svo sje, þá finnst mjer 
að menn ættu að láta óskir sínar í Ijósi um 
það, hvernig haga skuli samningnum í upp- 
hafi. Mjer skilst, að þingmönnum sje ekki 
ljóst, hver afleiðingin verður af hinum tvenns 
konar byggingar-samningi, er jeg talaði um 
áðan. Ef byggingin er boðin upp við «licita- 
tionn og seld þeim í hendur, er lægst býð- 
ur, þá hefur hann öll umráð yfir henni, 
kaupir allt efni og ræður alla verkamenn 
sjálfur, um þetta hefur enginn annar neitt 
að segja; náttúrlega reynir hann að spara 
allt, hvað hann getur, og eigi eyða meiru 
en að eins svo, að hann verði eigi ákærður 
um samningsrof. En ef nefnd manna er 
valin, sem hefur ráðsmennsku yfir bygging- 
unni fyrir landssjóðinn, þá ræður hún öllu 
um kaup á efni, og hverju því, er að verki 
lýtur. Líklegt er, að með þessu móti verði 
byggingin dýrari, en sjálfsagt traustari og 
betri. Milli þessa hefur þingið að velja.

F o r s e t i : Jeg hef skilið svo tillöguna,
að allt, verkið eigi að felast framkvæmd 
nefndarinnar. Allt um það geta þingmenn 
tekið fjörlega til máls og sagt tillögur sínar, 
því slíkt er nefndinni gott og nauðsynlegt 
að heyra, áður en hún byrjar starfa sinn.

H a lld ó r  K r . F r ið r ik sso n ; Jeg er nú með- 
mæltur þessu máli í sjálfu sjer. £>að hefur 
verið tekið fram, að nefnd sú, sem kosin 
yrði til að standa fyrir hússmíðinu, leitaði 
ráða hjá byggingarnefnd bæjarins hjer; þetta 
er sjálfsagt, því sú nefnd getur verulega
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stutt hina, ekki einungis, eins og tekið var 
fram, með því að velja staðinn. f>ingmað- 
ur Snðurmúlasýslu vill síðan, að verk þetta 
sje gjört falt við undirboð, en jeg ætla, að 
það mætti vel fara, úr því nefndin og lands- 
stjórnin eru annars vegar til eptirlita; nefnd- 
in getur allt um það samið svo við smiðinn, 
að hann fylgi ráðum og vilja nefndarinnar, 
þar sem hún vill öðru vísi til haga en hann, 
og haganlegra virðist. Um allt of mikinn 
sparnað vil jeg ekki tala; 1—2 þúsundir 
krónur gjöra minnst til, en jeg legg áherzl- 
una á, að hússmíðin sje vönduð.

F ra m sö g u m a ð u r : Um fyrirkomulagið
hefur að eins verið lauslega talað í nefnd- 
inni. |>ó er ætlan vor sú, að óhentara sje 
að selja byggingarverkið við undirboð; jeg 
er alveg á sama máli og þingmaður Suður- 
múlasýslu og fleiri þingmenn, að það sje 
ekki ráðlegt, eins og um hitt, að verkið 
eigi að vera traust, og húsið, eins og jeg 
áðan sagði, stórhreinlegt. Nefndin gjörði 
rjettast, eptir minni meiningu, að semja 
við smiði upp á daglaun og láta þá starfa 
undir daglegu eptirliti.

H a lld ó r  K r . F rið r ik sso n : Mjer finnst
verkinu megi haga með ýmsu móti; nefnd- 
in getur skipt verkum milli margra, eins 
og henni þykir bezt eiga við. Að öðru 
leyti er jeg framsögumanni samdóma um, 
að öruggast væri, ef nefndin gæti daglega 
haft eptirlit á verkinu, en slíkt ímynda jeg 
znjer að yrði örðugt í framkvæmdinni. 
Duglegan yfirsmið þarf um fram allt að fá; 
væri gott ef hann væri íslendingur, en 
ef hans er ekki kostur, þá sje jeg ekkert á 
móti því, að hafa útlendan smið. Annars 
verður þessi tilhögun að hvíla á nefndinni 
og landshöfðingja í sameiningu. Aðalmálið 
er, að húsið verði svo traust og laglegt 
og nm leið svo ódýrt, sem kostur er á.

E in a r  Á n m u n d sso n : Af því skoðanir
manna stefna nokkuð á sinn veg hver, er 
nauðsynlegt, að sem fiestir láti skoðun sína 
í ljósi. Jeg er nú ekki á sömu skoðun og 
þingmaður Reykvíkinga um það, að hafa 
éins vel útlendan yfirsmið. Jeg kýs íslenzk-

an mann til þess að byggja íslenzkt alþing- 
ishús. Innlendir smiðir eru komnir svo vel 
á veg að byggja hjer í höfuðstaðnum stæði- 
leg og snotur hús, að jeg hvorki#vantreysti 
þeim til nje vorkenni, að leysa þetta starf 
vel af hendi. Hvað það snertir, að þeir, 
sem nú eru þingmenn, hætti að vera það, 
þegar þessu þingi er slitið, eins og varafor- 
seti virðist álíta, þá skoða jeg það nokkuð 
á annan veg. PJptir stjórnarskránni 14. 
grein erum vjer alþingismenn kosnir til 
fullra 6 ára eða þangað til kosnir eru nýir 
þingmenn í vorn stað. Eptir 6. gr. í stjórn- 
arskránni getur konungur stefnt saman al- 
þingi til aukafundar, þegar þörf gjörist, og 
ef þetta skyldi koma fyrir á næsta sumri, 
þá er sjálfsagt, að það yrðu kallaðir til þings 
sömu þingmenn, sem nú eru, af því þeirra 
tími er ekki á enda fyrri en 6 árin eru lið- 
in, nema þing sje rofið. Að öðru leyti segir 
það sig sjálft, að ekkert er eðlilegra, en 
að alþingi kjósi sína eigin menn til að sjá 
um bygging síns eigin húss; ekki er hitt 
síður sjálfsagt, að smíði hússins sje falið ís- 
lenzkum smið, ef hann er til, eins og jeg álít 
vera. Útlendir smiðir og þeirra smíði hefur 
ekki ætíð reynzt betur en vel. fa ð  er 
skemmst síðan útlendur meistari byggði 
vörðu suður á Reykjanesi, er mun hafa orð- 
ið full dýr.

F ra m sö g u m a ð u r : Jeg er ekki samdóma 
þingmanni Reykvíkinga, að undirboð geti 
verið hentugt; því allir sjá, að þegar samn- 
ingur er gjörður við yfirsmiði, verður eptir- 
litið úr því bæði lítið og torvelt, enda þótt sá, 
sem samdi, hafi áskilið sjer meira eða minna 
eptirlit.

P áll p re s tu r  P á h s o n : Útlendan smið vil 
jeg með engu móti; nógir innlendir smiðir 
eru til. Alþinqishús optir útlendan smið 
yrði mjer ekki hálf ánægja að horfa á, hjá 
því ef jeg sæi þar hagleik einhvers landa 
míns.

P o r lá k u r  G u ð m u n d sso n :  Hvað það snert- 
ir, að þinghúsbyggingunni verður ekki lokið, 
þegar nefndarmenn þingsins hætta að vera 
þingmenn, þá finnst mjer, að það gjöri lítið
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til, því úr því nefndin er sett, og tekin til 
starfa, er hún ekki bundin við þingmennsku, 
heldur þá sjerstðku skyldu, sem hún á upp 
að fylla. Annars liggur beinast við, að hún 
semji við smið, og ætti hann sjálfsagt að 
vera íslenzkur maður; innlenda smiði má fá 
nóga og það bæði góða og ötula. Að öðru 
leyti má setja þeim þá skilmála, sem þykir 
við eiga, til þess að eptirlit nefndarinnar 
geti orðið sem tryggast. Að húsið verði 
gott og varanlegt, álít jeg meira áríðandi en 
hitt, að hafa það stásslegt, en stórhreinlegt 
ætti það að vera, eins og varaforseti sagði, 
þó það verði að því skapi dýrara.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg ætla að tala 
fátt um þetta mál. Mjer virðist, að eigisje 
hægt að ræða margt um málið sjálft, held- 
ur að eins um það, hverjir skuli standa fyrir 
byggingunni. Mjer finnast meiningarnar 
vera nokkuð óljósar um eitt mikilsvert at- 
riði, og það er, hvort landsstjórnin á að hafa 
umráð með nefndinni, eða vera fyrir utan 
hana, eins og mjer heyrðist vera meining 
þingmanns Reykvíkinga. Jeg skil þá ekki 
í þeirri hlífð við landsstjórn vora. Annað, 
sem mjer er óglöggt, er, hvort nefnd þessi 
á að vinna fyrir þóknun eða án þóknunar 
fyrir starfa sinn. Að íslending sje falin 
þessi bygging, tel jeg rjettast og við- 
felldnast.

F ra m sö g u m a ð u r:  í  þeim vísi til breyt-
ingartillögu, sem jeg drap á áðan, var mein- 
ing mín sú, að í þessa nefnd skyldi valinn 1 
maður úr efri deild og 2 úr neðri deild, og 
þessi nefnd skyldi í sameiningu við landshöfð- 
ingja tiltaka, hvar húsið skuli standa, með 
umráði byggingarnefndar bæjarins, og síðan 
hafa umsjón með húsbyggingunni. Mein- 
ingin getur alls ekki verið, að ganga fram 
hjá landsstjórninni, heldur á hún að taka all- 
an þátt í þessari umsjón, sem henni getur 
eðlilega borið.

Þ ó ra r .in n  B ö ð v a r s s o n : Jeg skyldi vel
meiningu framsögumanns, en jeg talaði um 
uppástunguna, sem lá fyrir, og beindi helzt 
orðum mínum til hins heiðraða þingmanns 
Reykvíkinga.

f>á var umræðunni lokið án atkvæða- 
greiðslu.

S í ð a r i  u m r æ ð a  í neðri deild á 50. 
fundi, 20. apríl.

Breytingartillögur sjá I 453. 513.
F ra m sö g u m a ð u r : Hjer liggur fyrir breyt- 

ingartillaga frá 6 þingmönnum, og er ekki 
stungið upp á annari breytingu en þeirri, 
að í nefndinni skuli ekki vera nema 3 þing- 
menn, og sje jeg ekkert til fyrirstöðu, að 
hún komist að, ef þinginu lízt svo. Jeg vil 
taka það fram, að hvort sem þessi nefnd 
verður skipuð 3 eða 5 þingmönnum, þá er 
ekki ætlazt til, að henni verði goldinn einn 
eyrir fyrir störf sín, og vona jeg, að þing- 
menn sjeu allir samdóma um það, að svo 
skuli vora.

A r n ljó tu r  Ú la fsso n :  Jeg er framsögu-
manni samdóma að nokkru leyti, að tillagan 
fari fram á, að 3 þingmenn sjeu í nefndinni, 
en ekki 5, en í henni felst einnig það, að 
vjer vildum taka af allan vafa, sem felst 
í oiðum breytingaruppástungu nefndarinnar: 
«til þess i samráði við landsstjórnina o. s. 
frv.». Mjer finnst, að í þessum orðum geti 
legið, að nefndin hafi jafnrjetti við lands- 
stjórnina, en hjelt að hún ætti einungis að 
vera í ráðum með henni. Ef nefndin hefði 
sama atkvæði og landsstjórnin, þá ætti hún 
líka að hafa sömu ábyrgð, en það veit jeg 
að framsögumaður vill ekki.

F ra m s ö g u m a ð u r : Að tölunum undan- 
teknum finnst mjer sama, hvor tillagan 
verður tekin. J>að er sjálfsagt, að nefndin 
hefur siðferðislega ábyrgð, þó því að eins 
að landsstjórnin fylgi tillögum hennar. J>ar 
á móti mun öll peningaábyrgðin hvila á 
landsstjórninni. Hvort í nefndinni verða 3 
menn eða 5, stendur á sam a; það er að eins 
hægra fyrir 5 að skipta með sjer verkinu.

A m l jó tu r  Ú la fsson:  Vjer álítum, að
deildin hefði ekki völ á svo mörgum bygg- 
ingarfróðum mönnum og smekkmönnum, að 
hún gæti valið 5 menn, enda álítum vjer, 
að 3 menn væru nóg. Jeg álít það einnig
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undir verðung husnefndarinnar, að vera að 
fara opt inn í hústóptina og sjá, hvernig 
menn standa að verki, og því sje meiri 
þörf á, að nefndin sje vel skipuð, en að hún 
sje fjölskipuð.

Framaögumaðvr: |>að hefur komið til 
tals að kjósa í þessa nefnd einn inann, sem 
ekki verður hjer í Reykjavík, en honum er 
ætlað annarsstaðar að útvega efni til bygg- 
ingarinnar. pess vegna álít jeg betra að 
kjósa heldur 5 alls en 3. par sem þing- 
maður Norðurmúlasýslu áleit, að það væri 
fyrir neðan virðing nefndarinuar að koma 
opt að húsinu og líta eptir verkinu, þá er 
svo langt frá, að jeg álíli þetta fyrir neðan 
virðing nefndarinnar, að jeg álít það beina 
skyldu hennar, að hafa stöðugt eptirlit með 
verkinu.

f»á var gengið til atkvæða og var:
1. fyrri liður samþykktur í einu hljóði.
2. Breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar og 

fi. (I 513) felld með 11 atkvæðum 
gegn 10.

3. Breytingartiilaga Qárlaganefndarinnar 
(I 453) samþykkt með 13 atkvæðum.

4. fingsályktunin öll með áorðnum breyt- 
ingum samþykkt í einu hljóði.

Kvað forseti hana síðan mundu verða 
afgreidda til efri deildar.

Á 47. fundi e f r i  d e i l d a r  var uppá- 
stunga forseta um, að hafa eina umræðu 
um mál þetta, samþykkt í einu hljóði.

E in  u m r æ ð a í  efri deild á 48. fundi,
22. águst.

Uppástungan, eins og hún var samþykkt 
við síðari umræðu í neðri deild, sjá I 491.

Á rn i T h o rs te im o n  sagði, að SÚ ráðstöfun 
væri óvanaleg, að skipuð væri 5 manna 
nefnd til slíks starfa. Sjer sýndist það vafa- 
samt, hvort rjett væri að fela nefnd það á 
hendur, að ákveða hússtæðið; sjer sýndist 
bezt eiga við, að þingið gjörði það sjálft; 
sjer geti eigi betur sýnzt, en að það vanti 
«og» inn í á undan orðunum, «sem ráði»,

o. s. frv. Hann vildi reyndar eigi gjöra 
þetta að kappsmáli, en það mundi sannast 
hjer, sem áður hafi verið tekið fram hjer í 
deildinni, að það sje eigi gott að hafa marg- 
ar ráðskonur á sama búi. Hann gæti eigi 
sjeð, að þörf sje á, að hafa nefndina skip- 
aða fleirum mönnum en 3. það muni að 
sínu áliti nægja; hann væri í miklum vafa 
um, hvort hann gæfi atkvæði með eða mót 
uppástungunni.

F orseti kvaðst vilja geta þess, áður en 
umræðurnar yrðu lengri, að hann ætlaði að 
bera uppástunguna upp í tvennu lagi; fyrst 
aptur fyrir orðið «hússtæðið» og síðan grein- 
ina út.

S te fiín  E irih sso n  var samdóma hinum
6. kunungkjörua þingmanni, að eigi bæri 
nauðsyn til, að 5 menn væru í nefndinni, 
því ef þeir yrðu kosnir utan af landinu, þá 
gætu þeir orðið dýrir; það sjeu nú ætlaðar
100,000 kr. til byggingarinnar, og sýnist 
sjer það ærin útgjöld á landssjóði, þó ekki 
bættust ofan á nefndargjöld, því varla mundu 
þeir eiga að vera við byggingarumsjóuina 
fyrir ekkert. Hann gæti því varla gefið at- 
kvæði með þessari uppástungu.

S ig h v a tu r  Á rn a so n  sagði sjer líkaði eigi 
heldur uppástungan, og vildi hann stinga 
upp á því, að umræðunni yrði frestað. J>að 
mundi eigi þurfa langan tíma, þó menn vildu 
gjöra breytingar við uppástunguua; málið 
væri eigi svo margbrotið eða stórt um sig.

M agnús S tephensen  vildi vekja athygli á 
því, að uppástungan væri eigi vel orðuð. Að 
því er kæmi til 1. tölul., þá hefði alþingi 
eigi eitt Qárveitingarvaldið, konungurinn yrði 
að samþykkja fjárlögin, áður en alþingi gæti 
ályktað bygginguna. Viðvíkjandi 2. tölul., 
þá skoðaði hann eigi uppástunguna sem 2. 
þingmaður Skaptfellinga, að kostnað gæti af 
nefndinni leitt fyrir landið; því með tölu- 
liðnum væri sjálfsagt gjört ráð fyrir, að nefnd- 
armennirnir væru annaðhvort úr Reykjavík 
eða í nánd við bæinn. Nefndarmenn störfuðu 
að líkindum fyrir ekkert; en það gæti eigi 
verið skyldafyrirneinn að takast þennan starfa
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á hendur; enda yrði ætlunarverk nefndar- 
innar, að sínu áliti, einkum í því fólgið, að 
vera landshöfðingja til ráðaneytis.

E i r í k u r  K ú t d  sagði, að það sæist eigi af 
uppástungunni, að velja ætti þessa inenn úr 
Reykjavík, en ólíklegt væri, að þingmenn 
langt að yrðu kosnir til þessa starfa; en 
hvað ættu nú þessir menn að gjöra? f>eir 
ættu að velja hússtæðið, en það mundi bezt 
fara á því, að alþingið gjörði það sjálft í 
þetta sinn ; en sjer sýndist nauðsyn til bera, 
að þessir menn hefðu erindisbrjef. Eptir- 
litið tæki að líkindum enginn að sjer kaup- 
laust, enda væri enginn skyldur til þess, en 
nóg mundi að hafa þessa menn 3. Hann 
gæti því vel fallizt á fyrri kaflann.

A r n i  T h o m te in so n  sagði, að þeir, er tal- 
að hefðu, væru að vísu samdóma sjer, en 
hann vildi gjöra þá athugasemd, að það lægi 
næst, að verk nefndarinnar væri, að vera 
fulltrúi þingsins meðan byggt væri, og gá að, 
hvort svo væii að farið, sem þingið hefðiætlazt 
t i l ; h itt ætlnnarverkið ætli því að vera að 
hafa álitsatkvæði fyrir þingsins hönd. Ef 
stjórnin væri í efa um, hvað þingið vildi, þá 
ætti liún að geta haldið sig til nefndar- 
innar, en að nefndin standi fyrir bygging- 
unni, ætti ekki við, og mundi ekki verða 
happasælt.

Jón Jónxson kvaðst vilja bæta því við 
orð hins 6. konungkjörna þingmanns, að 
nefndin gæti eigi látið stjórninni í tje álit 
þingsins, því að nú ætti að fara að kjósa 
aptur; hún gæti því eigi vitað nema hið ný- 
kosna þing skoðaði þetta mál alvog öðruvísi 
en það, sem nú væri búið að sitja tíma sinn. 
Hinn 5. konungkjörni hefði talað um, að 
ncfndarmennirnir ættu að vera úr Reykja- 
vík; en hann væri þingmanni Skaptfellinga 
samdóma um, að Reykvíkingar ættu sízt af 
öllum að vera í nefndinni, og væri það Ijóst, 
að Reykvíkingar ættu langt um verra, en 
maður, sem ekkert væii kaupstaðnum viðrið- 
inn, með að kjósa hússtæði og velja smiði 
svo, að honum yrði ekki brugðið um hlut- 
drægni, eða um að líta meira á hagsmuni

einstakra sambæjarmanna sinna, en á hag 
landsins.

J ó n  P je tu rs so n  sagði, að er skólinn hefði 
verið byggður, hefði stiptamtmaðurinn tekið 
marga merka menn í bænum til að ákveða 
hússtæðið. Nú gæti landshöfðinginn eins 
tekið merka raenn til þsssa, svo sem úr 
byggingarnefndinni og fleiri, með sjer. En 
eigi væri hann viss um, að hann gæfi at- 
kvæði með 5 manna nefndinni, en vel litist 
sjer á það, að uppástungan væri klofin og 
borin upp í tvennu lagi, eins og forseti hefði 
stungið upp á.

F orse t i  bar þá upp til a t k v æ ð a ,  hvort
umræðunni skyldi frestað, og var það sam-
þykkt með öllum atkvæðum.

F r a m h a l d  e i n n a r  u m r æ ð u  í efri 
deild á 50. fundi, 23. ágúst. 

Breytingartillaga I 498. 
þar eð enginn tók til máls, ljet forseti

ganga til atkvæða um málið, og var fyrst
borin undir atkvæði breytingaruppástunga 
frá Árna Thorsteinson og Bergi Thorberg, 
og var:

1. liður hennar samþykktur með 8 at- 
kvæðum.

2. liður hennar samþykktur með 9 at- 
kvæðum.

3. liður hennar samþykktur með samhljóða 
atkvæðum.

Uppástungan með áorðnum breytingum 
var samþykkt í einu hljóði, og kvaðst for- 
seti mundu endursenda neðri deildinni hana.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild á 60. fundi,
26. ágúst.

Uppástungan, eins og hún var samþykkt 
af efri deild, sjá I 536.

Með því að enginn tók til máls, bar for- 
seti uppástunguna upp til atkvæða, og var 
hún samþykkt með 20 atkvæðum. Kvað 
forseti hana mundu verðu senda Iandshöfð- 
ingjanum st>m á l y k t u n  f r á  a l þ i ng i .

Á 60. fundi neðri deildar, 26. ágúst
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voru samkvæmt þessari ályktun kosnir 3 
menn úr neðri deildinni í byggingarnefnd 
alþingishússins, og urðu þessir fyrir kosn- 
ingu:

Tryggvi Gunnarsson með 19 atkvæðum, 
Grímur Thomsen — 18 —
J>órarinn Böðvarsson — 17 —

Á 54. fundi efri deildarinnar, 27. á- 
gúst, Ijet forseti fram fara kosning á 2 
mönnum úr efri deildinni í byggingarnefnd 
alþingishússins, og urðu fyrir kosningu: 

Bergur Thorberg með 8 atkv.,
Árni Thorsteinson — 8 —

XXXI. SÝSLUMANNSLAUN.

Frumvarp til Iaga um breyting á 7. gr. 
í lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta
14. desember 1877. Flutningsmaður: Björn 
Jónsson, þingmaður Strandasýslu. Sjá 1 260.

F y r s t a  u m r æ ð a í  neðri deild á 45. 
fundi, 16. ágúst.

F l v t n i n g s m a ð u r : Jeg geng að því vísu, 
að þingmenn hafi kynnt sjer bænarskrá, sem 
koniið hefur til þingsins frá sýslumanninum 
i Strandasýslu um leiðrjetting á launum 
hans, og sem þetta frumvarp er út af 
sprottið. Vona jeg, að allir sjeu mjer sam- 
dóma um, að það er mjög sterk sanngirnis- 
krafa, sem mælir með henni. £>ykir mjer 
því óþarft að fara fleirum orðum um málið 
að sinni, fyr en jeg heyri undirtektir heiðr- 
aðra þingdeildarmanna undir það, en vil 
mæla sem bezt með, að það verði látið 
ganga til 2. umræðu

Síðan var gengið til a t k v æ ð a  og mál- 
inu skotið til 2. umræðu með 16 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a í  neðri deild á 47. 
fundi, 18. ágúst.

Frumvarpið var samþykkt umræðulaust 
með 13 atkvæðum, og málinu vísað til 3. 
umræðu með 14 atkvæðum.

£>r iðj a u m r æ ð a  í neðri deild á 50. 
fundi, 20. ágúst.

Með því að enginn tók til máls, var 
frumvarpið borið upp til atkvæða, og var 
það samþykkt með 14 atkvæðum. Kvað 
forseti það nú mundu verða afgreitt til efri 
deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild á 47. 
fundi, 21. ágúst.

V a r n f o r t e t i  ( B e r g u r  T h o rb e rg )  sagði, að 
mál þetta hefði gengið mótmælalaust gegn- 
um neðri deildina, og vonaði hann, að mál- 
ið fengi einnig hjer góðan róm. Eins og 
kunnugt væri, væri hjer að ræða um, að 
bæta úr þeim halla, sem einn sýslumaður 
biði af hinum nýju launalögum, svo að hann 
hefði nú að eins 1600krónur í staðinn fyrir 
2,500 kr., sem sýslu þessari væri ætlað í 
laun eptir nýju launalögunum. Sýslumaður 
þessi væri nú neyddur til, annaðhvort að 
sitja við þessi lágu laun, eða sækja að öðr- 
um kosti frá embættinu, sem honum mundi 
víst eigi Ijúft vera, enda væri það ósann- 
gjarnt að neyða hann til þess, og yrði þá 
að veita embættið aptur ungum og óreynd- 
um kandidat, sem að sjálfsögðu hefði heimt- 
ing á 2500 kr. í laun, þegar hún losnaði; 
það sæju allir, hversu það væri ósanngjarnt, 
að láta þennan sýslumann, sem væri nýtur 
embættismaður, sitja við þessi lágu laun, 
hvað lengi sem hann væri þar.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  kvaðst jafnan hafa 
lagt það til, að eigi væri að nauðsynjalausu 
hækkuð laun embættismanna frá því sem 
launalögin ákveða, en hvað mál þetta snerti, 
mundi það enginn sparnaður verða, þó 
sýslumanni þessum væri neitað um launa- 
hækkun þessa, því að það lægi í augum 
opið, að hann mundi sækja frá cmbætti 
sínu, svo fljótt sem kostur væri á, og yrði 
sýslan þá veitt eptir hinum nýju launa- 
lögum.

F o rse t i  ljet þá ganga til a t k v æ ð a  um 
það, hvort máli þessu skyldi vísað til ann-
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arar umræðu, og var það samþykkt með 11 
atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 49. 
fundi, 23. ágúst.

Enginn tók til máls, og var frumvarpið 
sainþykkt í einu hljóði, og því vísað til 3. 
umræðu með öllum samhljóða atkvæðum.

| >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild á 51. 
fundi, 25. ágúst.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 
í einu hljóði, og kvað foiaoli það nú verða 
nfgreitt til landshöfðingja sem lö g  f r á  
ii I þ i n g i .

XXXII. BRÝE YFIR í>JÓRSÁ OG ÖLFUSÁ.

Frumvarp til laga um brúargjörð á fjórsá 
og Ölfusá. Frá ísleifi Gíslasyni, 2. þing- 
manni Eangæinga. Sjá I 239.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 30. 
fundi, 5. ágúst.

F lu tn in g s m a ð u r  ( f s t e i f u r  G is la so n ) :  Jeg 
ætla fyrst og fremst að leiðrjetta prentvillu 
í 3. gr. frumvarpsins; þar stendur m'búa- 
tölu h a n s " ,  í staðinn fyrir »íbúatölu 
h e n n a r «  (o: Reykjavíkur). Kemur þetta 
til af því, að í stað »Reykjavíkur« átti að 
standa »Reykjavíkur kaupstaðam. í>að er 
frumvarp þetta snertir, þá er svo, að eptir 
því sem ráða má af tillögum fjárlaganefnd- 
arinnar um málið, og eptir anda þeim, er 
ryður sjer meira og meira til rúms hjer í 
deildinni, að vilja hlynna að öllum verkleg- 
um framförum landsins, þá gjöri jeg mjer 
góða von um, að mál þetta fái góðan byr. 
|>að er auðvitað, að þetta eru töluverð fjár- 
útlát fyrir landssjóðinn, að gefa upp rentu 
af hárri upphæð um langt tímabil, og binda 
fje þetta fast í mörg ár, en jeg ætla, að 
mönnum sje farið að skiljast og muni skilj- 
ast það æ betur, að það er jafnmikill sómi 
fyrir þingið, sem gagn fyrir landið, að styrkja 
slíkt fyrirtæki, sem hjer ræðir um, þegar

einstökum hjeruðum er það ofvaxið. Slíkt 
er vottur þess, að þjóðin er vöknuð af þeim 
dáðleysis-svefni, er hún um fyrirfarandí tíma 
hefur soíið f, og á sjer viðreisnar von. Hjer 
er einnig að ræða um töluverða byrði fyrir 
þau hjeruð, er taka þátt í kostnaðinum við 
brýr þessar, og jeg geng að því vísu, að 
sum af þessum hjeruðum muni eigi þykjast 
standa jafnt að vígi og önnur með að bera 
þennan kostnað, þegar þau líta til hinna 
beinlínis gagnsmuna af fyrirtækinu. En það 
er aðgætandi, að auk þessarar almennu 
byrði leggst fjarskalega mikil byrði á þau 
hjeruð, er næst liggja brúnum, með því að 
þau hjeruð þurfa að gjöra svo miklar vega- 
bætur. En jeg ber það traust til hinna 
fjarlægari hjeraðanna, að bjá þeim muni 
lifna bróðurlegur fjelagsandi, sem eigi lítur 
einungis á sitt beinlínis gagn, og að þau 
muni þess vegna rjetta bróðurlega hjálpar- 
hönd, og leggjast á eitt með hinum, sem 
eigi geta einsaman borið byrðina. Jeg ætla 
eigi að fara út í einstök atriði frumvarps 
þessa, þar sem þetta er fyrsta umræða máls- 
ins; en fel það velvilja þingdeildarinnar, og 
óska, að því verði vísað til 2. umræðu. Jeg 
álít enga þörf á því, að nefnd sje sett í 
málið, því að þótt það sje að efninu stórt, 
þá er það að forminu einfalt. Ef þörf þyk- 
ir á, að breyta frumvarpinu að einhverju 
leyti, þá má koma breytingaratkvæðum að 
án nefndar.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Jeg er neydd- 
ur til að tala lítið eitt um mál þetta. |>að 
er að vísu ósk mín, að brýr þessar komist 
á, og er samdóma flutningsmanni um, að 
það er fagurt og lífgandi, að sjá slíkar 
framfarir hjer á landi. En mjer virðist 
tvennt athugavert við mál þetta. Fyrst og 
fremst liggur sú spurning fyrir: eru þessar 
brýr eigi dýrari en svo, að kostnaðurinn við 
þær geti svarað bagnaði þeim, er af þeim 
mun leiða? Ef þessi hagnaður er eigi svo 
mikill, að hann svari kostnaðinum, þá virð- 
ist mjer viðurhlutamikið, að leggja svo 
mikið fje á landsbúa, sem samfara er þess- 
um brúargjörðum. |>að er sjálfsagt, að
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8amgöngurnar verða greiðari við þetta, en á 
hinn bóginn eru eigi svo miklar umferðir 
hjer, að þetta fyrirtæki muni geta borið sig. 
fingið hefur nú veitt til þessa fyrirtækis
100,000 krdna lán, en eptir því sem jeg 
hef heyrt sagt, þá mun þetta lán eigi verða 
ndg til brúabygginganna, og eigi nema 2/a 
hlutar af því, er brýrnar munu kosta, svo 
að '/8 hlutinn vantar þá enn. En nú er 
spurningin: geta menn eigi greitt samgöng- 
urnar með öðru mdti, svo að kostnaðurinn 
verði minni? Er eigi eins haganlegt, að 
búa til stóra pramma, sem mundu kosta 
mildu minna, en þd nægja til þess að þeir 
yrðu hafðir til flutninga yfir árnar? |>á 
kem jeg að h i n u  a t r i ð i n u .  J>að verður 
eigi sagt, að það sjeu nema einar 2 sýsl- 
ur, sem hafa beinlínis hag af þessu fyrir- 
tæki, ef það kemur til framkvæmda, þ. e. 
hálf Skaptafellssýsla (o: Vestur-Skaptafells- 
sýsla), Rangárvallasýsla og hálf Áinessýsla, 
nefnilega sá hluti hennar, sem liggur fyrir 
austan Ölfusá, þó að reyndar einnig megi 
að nokkru leyti telja hinn hluta Árnes- 
sýslu með. En þegar litið er til Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu og Reykjavíkur- 
kaupstaðar, þá er ósanngjarnt, að skylda 
þessi hjeruð til að Ieggja fje til þessa fyr- 
irtækis. Jeg segi reyndar ekki, hvað Gull- 
bringu- og Kjósarsýslubúar kunna að segja 
til þessa, en fyrir hönd Reykjavíkur-bæjar 
verð jeg að mæla á móti því. fegar frum- 
varp þetta kom fram, þá þótti mjer skylt 
að leita álits bæjarmanna hjer um málið, 
til þess að jeg legði eigi á móti málinu 
eða samþykkti það án vilja bæjarmanna. 
Jeg skrifaði því bæjarstjórninni, hvort hún 
vildi leggja Qe til þessa fyrirtækis, og hve 
mikið. Bæjarfógetinn í Reykjavík svaraði 
mjer með brjefi, dags. 1. ágúst þ. á., og 
segir hann svo í brjefl þessu: »að hann
hafi leitað álits bæjarstjórnarinnar um það, 
hvort. hún fyrir hönd Reykjavfkur vildi 
taka þátt í kostnaði við brúargjörð yfir 
|»jórsá og Ölfusá, og hafi það verið eindreg- 
ið álife bæjarstjórnarinnar, að Reykjavík 
ætti eigi að undirgangast þá skuldbinding,

að taka þátt í endurgjaldi kostnaðarins við 
greinda brúargjörð, með því að sá hagur, 
erRoykjavík gæti haft af brúargjörðinni, 
gæti ómögulega álitizt að standa í neinu 
hlutfalli við þá byrði, er bærinn tæki á 
herðar sjer, með því að skuldbinda sig til 
að endurgjalda kostnaðinn í þá átt, er 
frumvarpið, er lagt hafi verið fyrir alþingi 
af 2. þingmanni Rangæinga, færi fram á, 
enda áliti bæjarstjórnin bæinn, sem nú 
stendur þyrfti að endurborga mörg lán, er 
hann undanfarin ár hefði fengið, eigi þess 
nmkominn, að geta bætt við sig nýju láni 
til opt nefndrar brúargjörðar, og það því 
síður, sem ekki einu sinni væri hægt nú 
að segja, hvað kostnaður sá, er brúargjörð- 
in hefði í för með sjer, kynni að verða 
mikilU. Að þessum tveim atriðum vildi 
jeg benda, áður en frumvarpið yrði sam- 
þykkt, svo að engum yrði órjettur gjörður 
með frumvarpinu, en jeg ætla, að Reykja- 
víkur-bær verði fyrir órjetti, ef frumvarp 
þetta verður óbreytt að lögum. Jcg vil 
þvi spyrja deildina, hvort eigi sje tiltæki- 
legt, að koma með breytingaruppástungu 
við frumvarp þetta við 2. umræðu.

Þ ó r n r i n n  B ö ð v n r n o n :  Jeg vil manna
sízt spilla fyrir máli því, er hjer liggur 
fyrir, að það nái fram að ganga. Jeg er 
sannfærður um, að ef brýr þær, er hjer um 
ræðir, verða byggðar, þá er það bæði sóma- 
verk og til mikillar nytsemdar fyrir al- 
menning, þó að það að vísu komi þeim 
sýslum að mestum notum, er liggja fyrir 
austan ár þessar, og ef landssjóðurinn á 
annað borð getur lánað fje rentulaust, þá 
ætti hann allra helzt að lána það til slíkra 
fyrirtækja. J>að er niðurjöfnun kostnaðar- 
ins snertir, þá tel jeg vafasamt, hvort hún 
er rjettsýn. Jeg hef að vfsu eigi borið 
mig saman við Kjósar- og Gullbringu- 
sýslu búa um mál þetta. En þótt jeg 
vildi óska þess, að smámuna-andi sá, 
er lengi hefur legið hjer i landi, færi 
minnkandi. þá er jeg þó hræddur um, 
að einbverjar leifar sjeu enn eptir hjer af 
þessum anda. f>að er eigi rjett, að Kjósar-

60
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sýsla taki jafnan þátt í kostnaðinum við 
býrnar, sem bin hjeruðin, því að Kjdsar- 
sýsla hefur ekkert meira gagn af brúnumen 
Borgarfjarðarsýsla. Gullbringusýsla hefur 
meiri hag af þeiin, af því að hún liggur 
nær; en Eeykjavík hefur mestan haginn; þó 
að miklir íjárílutningar hafi átt sjer stað 
hin fyrverandi árin austan úr sýslunum til 
Gullbringusýslu, þá fara nú fjárflutningar 
þessir óðum minnkandi, eptir því sem fjár- 
stofninn í Gullbringusýslu vex. Annars er 
jeg hræddur um, að sýslufjelag Gullbringu- 
og Kjósarsýslu geti eigi látið mikið fje af 
hendi til þessa fyrirtækis. Jeg vil skjóta því 
til flutningsmanns, hvort eigi muni heppi- 
legt að taka þá ákvörðun upp í framvarpið, 
að kostnaðurinn við brýrnar skuli borgast 
sem mest af brúartolli, er lagður sje á. f>að 
er snertir greiðslu fjárins til brúnna úr 
Gullbringu- og Kjósarsýslu, þá get jeg eigi 
sagt, hve fúslega hún muni af hendi leyst, 
og eigi get jeg heldur sagt, hvort sýslu- 
nefndinni muni þykja það alls kostar rjett, 
að leggja þetta óvanalega gjald á sýslusjóð- 
inn, þetta gjald, sem hvergi er nefnt í sveit- 
arstjórnarlögunum. Jeg er samdóma flutn- 
ingsmanni um, að þótt komið sje fram með 
breytingar við frumvarpið, þá sje þar fyrir 
eigi þörf á að skipa nefnd í málið.

P á l l  p r e s t u r  P á l s s o n : |>að stendur líkt
á fyrir mjer og hinum öörum þingdeildar- 
mönnum, er talað hafa í máli þessu, að jeg 
er máli þessu hlynntur, og álít það þjóðinni 
til mikils sóma, ef brúarbygging þessi verð- 
ur framkvæmd. Mjer er að vísu kunnugt, 
að sýslunefndin í Vestur-Skaptafellssýslu 
hefur skorazt undan að greiða nokkurn kostn- 
að við brúabygginguna, en mín eigin sann- 
færing er eigi bundin við það. Mjer virðist 
að vísu mjög athugavert fyrirkomulagið á 
því, hvernig greiða skuli kostnaðinn og 
jafna honum niður, og mun jeg reyna að 
ná samkomulagi við flutningsmann í því 
efni, því eins og ákveðið er í frumvarpi 
þessu, get jeg með engu móti verið hinni 
tiltölulegu niðurjöfnun samþykkur. Jeg er 
eigi samdóma þingmanni Eeykvíkinga um

það, að þeim sveitum, sem eru fyrir austan 
á r na r , sjer í lagi Vesturskaptafellssýslu, sje 
meiri hagur að brúm þessum, en hinum 
sveitunum, sem fyrir sunnan eru. J>að hlýt- 
ur að vera öllum ljóst, að Eeykjavík og 
Gullbringusýslu hlýtur að vera mikill hagur 
að byggingu brúnna; bændur í Gullbringu- 
sýslu og jafnvel menn úr Eeykjavík hafa 
mjög opt sent austur til að kaupa fje, og 
ýmsir bændur austor í sýslunum hafa mikla 
verzlun og viðskipti við þá, sern þeim eru 
ómissandi og mikið hagræði að.

Flutningsmaður: Mjer kom það eigi ó- 
vart, þótt mótbárur kæmu fram gegn frum- 
varpi þessu, en jeg bjóst við þeim veikari 
frá þingmanni Eeykvíkinga. Jeg ímynda 
mjer, að allir sjái, að brúabygging þessi er 
meiri hagur fyrir Eeykjavík en fyrir Gull- 
bringu- og einkum Kjósarsýslu, að minnsta 
kosti fyrir kaupmennina í Eeykjavík, og þá 
um leið fyrir bæinn sjálfan. fingm aður 
Eeykvíkinga brýndi það fyrir þingmönnum, 
að þetta fyrirtæki mundi verða dýraraensvo, 
að það mundi svara kostnaði; en þar sem 
hann talaði um upphæð þá, er brýrnar mundu 
kosta, þá held jeg, að gjöra megi sjer von 
um, að þær verði eigi nærri eins dýrar og 
áætlað var, því þess ber að gæta, að þegar 
áætlunin var gjörð, þá var járn í helmingi 
hærra verði en það nú er í, og svo var all- 
ur fiutningur miðaður við fiutning á hestum, 
sem ekki er þörf, að minnsta kosti að því 
er aðra brúna snertir. Hann sagði, að um- 
ferðin þar í sýslunum væri eigi svo mikil, 
að fyrirtækið gæti borgað s ig ; en það er 
aðgætandi, að margir hafa sett fyrir sig 
erfiðleika þá, er árnar hafa í för með sjer, 
og hefur því umferðin orðið miklu minni en 
ella, svo að jeg vona, að þingmaðurinn, sjái, 
að eigi dugir að dæma í þessu efni eptir 
því, sem verið hefur. J>ingmaðuiinn benti 
á aðra vegu, til að greiða með yfirferðina 
yfir árnar með ódýrara móti, svo sem með 
því, að byggja stóra pramma, til þess að 
ferja á hesta og farangur yfir árnar. En 
þessu verð jeg fyrir m itt leyti að vera öld- 
ungis mótfallinn, því að prammar þessir
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mundu eigi koma að neinu gagni haust og 
vor, þogar ísaleysingar eru og jakaferð í án- 
um, og þá mundi þó einmitt helzt þurfa 
þeirra við. fa ð  hefur verið talað um þá 
byrði, er hvíldi á Reykvíkingum og Gull- 
bringu- og Kjósarsýslubúum, svo að þeir 
muudu eigi færir um að taka tiltölulegan 
þátt í kostnaðinum við brýr þessar. En það 
er Reykjavík snertir, þá mun upphæð sú, er 
kemur á hana, vera næsta lítil; jeg get sagt 
þingmanninum, að sú upphæð mundi nema 
200—300 krónum árlega, og það mun 
Reykvíkinga ekki draga mikið. 2. þingmað- 
ur Gullbringusýslu benti til þess, hvort eigi 
mundi beinni ákvörðun, að ákveða brúartoll 
upp í kostnaðinn við brúargjörðina. J>að 
getur verið, að jeg komi mjer saman við 
þingmanninn í þessu efni; en að svo stöddu 
er jeg eigi sannfærður um, að niðurjöfnun 
sú á kostnaðinum, er frumvarpið fer fram 
á, sje ósanngjörn. þegar brýr þessar komast 
á, verða hjeruð þau, er að brúnum liggja, 
að gjöra fjarskalegar vegabætur, sem þau 
eigi geta staðizt, nema önnur fjelög taki 
tiltölulegan þátt í láninu. Ef það verður eigi, 
þá vil jeg heldur taka frumvarp þetta aptur; 
því að öðrum kosti leggst svo mikil byrði 
á sýslufjelög þau, er að brúnum standa, að 
ekki er kleyft fyrir þau, að rísa undir hon- 
um.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Jeg sting upp 
á því, að nefnd sje skipuð í mál þetta. Jeg 
vil alls eigi berjast á móti frumvarpi þessu; 
en þegar um lán er að ræða til einhvers 
veiks eða fyrirtækis, þá virðist mjer það 
mjög ósanngjarnt, að n e y ð a  m e n n  til að 
taka lán og borga það aptur. Jeg skal játa 
það, að Reykjavík hafi cinhvern óbeinlínis 
hag af brúagjörð þessari — beinlínis 
hag hefur hún eigi af fyrirtæki þessu. 
En til þess þekki jeg eigi, að Reyk- 
víkingar sæki f]e austur á Rangárvelli. 
£>ví neita jeg einnig, að Reykjavík hafi 
meiri hag af brúargjörð þessari en Gull- 
bringusýsla; því að það er kunnugt, að 
fjöldi austanmanna sækja verzlun til Hafn- 
arfjarðar og jafnvel til Keflavíkur; fjöldi

austanmanna sækja og til sjóróðra í Gull- 
bringusýslu, og aptur aðrir fara þangað 
skreiðarferðir. f»að er auðvitað, að Reykja- 
vík mundi og hafa gagn af brúagjörð 
þessari, því að fleiri mundu sækja hingað 
verzlun að austan, þegar brýrnar væru 
komnar á. |>ar sem flutningsmaður sagði, 
að eigi yrði ráðið af umferðum þeim, er 
hingað til hefðu verið, hve miklar umferðir 
mundu verða, eptir að brýr þessar eru 
komnar á, af því að árnar hefðu verið slík- 
ur þröskuldur fyrir ferðamenn, — þá verða 
menn og að líta á mannfjölda þann, er 
notað getur brýrnar, og þannig sótt hing- 
að suður til Reykjavíkur, og eptir því sem 
jeg bezt veit, mun það vera um 8—9 þús- 
undir manua, og það sjer hver maður, að 
eptir því sem verzlunin hjer á landi er 
mikil, þá mundi afraksturinn af því, að 
eiga viðskipti við þessa menn, verða næsta 
lítill í samanburði við kostnað þann, er 
af brúnum mundi leiða fyrir Reykjavík. 
|>að getur verið, að Reykvíkinga dragi ekki 
mikið þessar 300 — 400 krónur, en bær- 
inn hefur í undanfarin ár tekið svo mikil 
lán, að bæjarstjórnin treystist eigi til að 
taka meira lán og hafa meiri afborganir, 
því að það verður hver að sníða sjer stakk 
eptir vexti. |>að er auðvitað, að eigi mun- 
ar mikið um einar 200—300 krónur, en 
þegar margar 200—300 krónur dragast sam- 
an, þá fer að muna um það. J>að er eigi 
langt á að minnast, að þingið í h itt eð fyrra 
var svo notalegt við oss Reykjavíkurbúa, að 
það svipti oss styrk þeim til lögregluþjónanna, 
sem greiddur hafði verið þatigað til aflands- 
sjóði. Jeg fyrir m itt loyti óska þess, að 
brýr þessar komist á ; en jeg verð að hafa 
fyrir augum hagnað kjósenda minna, og að 
taka tillit til skoðana þcirra manna, er bera 
eiga þetta lán.

Porlákur Guðmundsson: f>að hafa nú
komið mótmæli móti máli þessu, sem von- 
legt var. En mjer virðist æði-mikill munur 
milli Gullbringusýslu og Kjósarsýslu, þegar 
ræða er um hagnað þann, er sýslur þessar 
mundu hafa af brúnum. Kjósarsýsla hefur
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mjög lítið eða ekkert gagn af þeim ; en það 
er allt öðru máli að gegna með Gullbringu- 
sýslu, því að hún hefur miklu meira gagn 
af þeim, þótt jeg neiti því eigi, að sýsla 
þessi hafi mikinn átroðning af hinum auknu 
umferðum. J>að er Reykjavík snertir, þá 
hefur hún langmest gagn af brúargjörð þess- 
ari, bæði verzlunarstjettin, því að verzlunin 
mundi aukast svo mjög, sem og einnigborg- 
ararnir, því að þeir inundu hafa svo mikinn 
hagnað af hinum auknu aðflutningum að 
austan. fingm aður Reykvíkinga sagði, að 
það væri eigi víst, að þetta fyrirtæki borg- 
aði sig. En ef menn rjoðust í engin fyrir- 
tæki, nema þau, er þeir gætu fyrirfram með 
vissu sjeð að bæru sig, þá mundi eigi mikið 
vera gjört. En slíkt er vansjeð um flest stór 
fyrirtæki. Eða mundu menn hafa átt það 
víst, þogav latínuskólinn var stofnaður, að 
hann borgaði sig? Jeg held eigi, enda er 
svo um mörg fyrirtæki, að þótt þau eigi 
borgi sig í svipinn, þá borga þau sig með 
tímanum. f>að hefur verið sagt, að þessi 
brúargjörð væri að eins litlum hluta lands- 
ins í hag. En jeg verð að ætla, að ef liún 
kemur einum hluta landsins að gagni, þá 
kemur hún öllu landinu að gagni; því að 
landið allt er eitt þjóðQelag, og ef hinum 
minnsta hluta þess keinur eitthvað að gagni 
eða ógagni, þá er öllu þjóðfjelagi hagur eða 
óhagur að því. pessu er eins varið og
manninum, að ef honum er illt í litla fingr-
inum, þá liður allur líkami hans við það, af 
því að litli fingurinn er einn hluti af allri lík- 
amsheildinni;þaðdugir eigi að segja við hönd- 
ina: «jeg þarf þín ekki•>, eða við fótinn: «jeg 
þarf þín ekki». Jeg ætla að sleppa kláða- 
niðurskurðÍDum, því að jeg vona, að sá vo- 
gestur, er heitir Qárkláði, sje nú burt flæmd- 
ur úr Gullbringu- og Kjósarsýslu, og þurfl 
því eigi að leggja brýr handa henni, tilþess 
að hún eigi hægra með að sækja fje austur 
yfir árnar, til að auka fjárstofn sinn. En
annað er það, að Reykvíkingar ættu sjálfir
að sækja fje austur til s k u r ð a r ,  til þess 
að eigi fari eins og síðastliðið haust, þegar 
kaupmonnirnir keyptu allt fje það, er fjár-

eigendurnir sjálfir komu með hingað til 
Reykjavíkur, og seldu það síðan embættis- 
mönnunum hjer og öðrum bæjarbúum, og 
náðu svo öllum peningunum til sín. Ef vjer 
íslendingar einhvern t.íma gætum fengið 
vagnveg, þá væru það miklar framfarir, og 
þá væru slíkar brýr, sem þær, er hjer ræðir 
um, alveg nauðsynlegar. Jeg vil eigi spilla 
fyrir máli þessu, lieldur styðja það af fremsta 
megni; samt ætla jeg ekki nefnd nauðsyn- 
lega, því þeir sem eitthvað hafa að athuga 
við frumvarp þetta, geta gjört það með 
breytingaratkvæðum eða þá með samkomu- 
lagi við hinn háttvirta flutningsmann, því 
að «betur sjá augu en auga».

Vuraforseli (Grímur Thomaen): Af því
að jeg hef fjallað um mál þetta á tveim 
stöðum, bæði í amtsráðinu og á þinginu, 
þá ætla jeg að fara um það nokkrnm orð- 
um. fegar mál þetta var fyrir þinginu
1877, þá var lögð áherzla á það, að þar 
sem allir aðrir hlutar landsins hefðu gagn 
af gufuskipsferðunum, þá væri allur suður- 
kjálki landsins útilokaður fiá þeim. Nið- 
urstaðan varð sú, að þingið bauð lán með 
vanalegum kjörum. En síðan var mál 
þetta rætt á amtsráðsfundi, og kom amts- 
ráðinu saman um, að eptir áskorun frá 
sýslunefndinni í Rangárvallasýslu skyldi 
leita alits sýslunefndanna í hinum sýslun- 
um um, hvað þeim litist um mál þetta, og 
hvernig þær mundu taka því, ef gjöld yrðu 
lögð á þær til brúargjörðarinnar. For- 
maður amtsráðsins ritaði því næst sýslu- 
nefndum þessum, og fjekk aptur svör frá 
þeim. Var málið þá aptur tekið fyrir til 
meðferðar af amtsráðinu á vorfundi þess 
1879. Sýslunefndin í Árnessýslu tók vel í 
málið, en sýslunefndin í Rangárvallasýslu 
var allt óákveðnari, og bæjarstjórnin í 
Reykjavík kvaðst málinu hlynnt. Svona 
kom nú málið frá amtsráðinu, og þessar 
skýringar mun sá meðlimur amtsráðsins, er 
á heima í Rangárvallasýslu, hafa flutt 
þangað heim í hjerað, því að þaðan er
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mál þetta nú komið inn á þing. Jeg bið 
menn að leggja áherzlu á það, að suður- 
hluti landsins fer varhluta af öllum gufu- 
skipsferðum, og þess vegna er það siðferð-
isleg skylda, — þótt það sje eigi lagaleg
skylda — að styrkja fyrirtæki þetta af 
fremsta megni. fegar þingið fyrir sitt 
leyti í gær samþykkti, að veita vaxtalaust 
lán til þessa fyrirtækis, þá hefur lands- 
sjóðurinn gjört allt, sem í hans valdi
stendur, og sýslurnar geta af honum
krafizt. t>að er eigi lítil ívilnun, að fá 
svona hátt lán rentulaust í 40 ár, því að 
það mun nema mörgum þúsundum krdna 
(allt að 80000 kr.) En mjer virðist það 
aptur skylda hinna sýslnanna og Reykja-
víkur kaupstaðar, að hlaupa undir bagga
með Árness- og Rangárvallasýslum. í  gær, 
þegar greitt var atkvæði um lán til þessa 
fyrirtækis, þá gekk það greiðlega, að lána 
út 100000 krónur, en nú í dag, þegar
ræða er um það, hvernig hjeruðin eiga að 
taka þátt í endurborgun láns þessa, þá er 
öðru máli að gegna, þá vill hver hrinda 
byrðinni af sjer yfir á hinn. Bæjarstjórnin 
í Reykjavik hefur sagzt vera hlynnt málinu
— það hefur maður svart á hvítu, — en
nú vill þingmaður Reykvíkinga eigi veita 
lánið, nema Reykjavíkur-bær taki engan
þátt í endurborgun þess, og ber þingmað- 
urinn fyrir sig brjef frá bæjarstjórninni. 2. 
þingmaður Gullbringu- og Kjósarsýslu fór 
eigi svo langt, og er jeg á sama máli og 
hann um, að Kjósarsýslu mundi þessi brú- 
arbygging að litlu gagni koma. Jeg er 
viss um, að 1. þingmaður Skaptafellssýslu 
segir það satt, að sýslunefndin í Skapta- 
fellssýslu bafi eigi viljað taka þátt í kostn- 
aðinum við brýrnar. En svo getur farið
— og svo fer að öllum líkindum — að ef 
sýslurnar taka eigi tiltölulegan þátt í end- 
urborgun lánsins, þá ferst lánið fyrir. Jeg 
fyrir m itt leyti get eigi greitt atkvæði með 
því, að þingið fari lengra en svo, að það

veiti vaxtalaust lán til þessa fyrirtækis; 
svona stóra gjöf getur þingið eigi gefið. 
£>að er á þingsins valdi, að koma sjer 
saman við flutningsmann um tiltölulega 
bluttekning i kostnaðinum, því að ella ferst 
málið fyrir.

Hnlldór Kr. Friðriksson : Jeg er búinn 
að tala tvisvar í máli þessu, og ætla jeg 
því að biðja forseta að leyfa mjer að tala 
örfá orð: par sem varaforseti sagði, að
bæjarstjórnin í Reykjavík hefði sagzt vera 
málinu hlynnt, þá sagði hún þar fyrir eigi, 
að hún vildi taka þátt í kostnaðinum við 
brúabyggingarnar.

Arnliífur Ólaftson : Jeg vil styðja þetta 
mál, að landssjóðuriun leggi nokkuð í sðl- 
urnar til þess að koma þessurn brúm á, af 
því þessi hluti landsins hefur eigi beinan 
hag af strandsiglingunum kringum landið. 
f a r  að auk mælir það með þessu máli, að 
milli Skaptafells-, Rangárvalla-, Árness- og 
Gullbringusýslu er ekki nema ein heiði alls, 
Hellisheiði, svo allur þessi landshluti fær 
lítið af því fje, er landið leggur til fjallveg- 
anna. En þó vil jeg geta þess, að þessi 
hluttekning landssjóðsins er æði mikil, þó 
hún sje kannske sanngjörn. í  2. gr. stend- 
ur, að veita skuli engurgjaldslaust lán
100,000 kr., er borgist á 40 árum ; lánið 
skal vera vaxtalaust og afborganirnar byrja 
einu ári síðar en lánið er greitt úr lands- 
sjóði. í>að er þá sama sem að landssjóður- 
inn láni 50,000 kr. vaxtalaust í 40 ár. 
Vextir af 50,000 kr. eru 2000 kr. á ári, og 
það, sem landssjóðurinn leggur til, er þá 
80,000kr. alls. |>að kemur aðvísu ljett niður, 
þegar það skiptist á 40 ár, nema hvað á fyrstu 
árin koma 40,000 kr. |>d nú svo sje, vil 
jeg ekki vera málinu mótmæltur, en jeg 
vil geta þess, að Kjósarsýsla á sjálfsagt að 
falla úr tölu þeirra, er lánið skiptist niður 
á, vegna þess að Kjósarsýsla hefur sama 
markað sem Rangárvalla- og Árnessýsla, 
það er að skilja: Reykjavík og hjer við sjó-
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inn; en það er auðvitað, að eptir því sem 
Rangárvalla- og Árnesssýslur geta ljettar 
sótt markaðinn og koma með fleiri vörur. 
eptir því spilla þær markaðinum fyrir Kjós- 
arsýslu, en bæta hann fyrir Gullbringusýslu 
og Reykjavik.

Flulningsmaður ( lsleifur Gislason): Jeg 
vil taka fram, að þar sem þingmaður Reyk- 
víkinga talaði um, að bæjarstjórnin í Reykja- 
vík hefði neitað að taka þátt í láninu, þá 
ætla jeg, að það sje ofmikil grýla, og þing- 
ið þurfi ekki að leggja mikla áherzlu á það. 
Jeg get ekki hugsað mjer annað, fyrst bæj- 
arstjórnin segist vera hlynnt málinu, en að 
hún muni sýna þessa velvild sína annars- 
staðar en á pappírnum. Jeg vona líka, að 
þingmaður Reykvíkinga verði aptur kominn 
í bæjarstjórnina um það leyti, að fyrirtæki 
þetta verður framkvæmt, og að hann muni 
þá útbreiða þann yl, er hann sjálfur segist 
hafa til þessa máls, til allra annara í bæjar- 
stjórninni. í>ingmaðurinn lagði áherzlu á 
það, að ekki ætti að leggja byrði á menn 
móti viija þeirta, en jeg held, ef farið væti 
að spyrja m enn: á jeg að lcggja á þig gjald 
til fyrirtækis, sem ekki sjest glöggt fyrir, að 
muni gefa þjer svo og svo margar krónur í 
vasann ? þá mundi þess konar fyrirspurn- 
um öllum verða svarað á sama veg, ogfyrir- 
spurn þingmannsins til bæjarstjórnarinnar. 
fess konar mótbárur eru ekki sterkar, vona 
jeg allir sjái. Annars er jeg fús til, að 
tala mig saman við menn um breytingar á 
frumvarpinu, en jeg verð að lýsa því yfir, 
að jeg vil heldur taka frumvarpið aptur, 
heldur en að ganga að neinum stóibreyt- 
ingum á því.

J>á var gengið til a t k v æ ð a  og frum- 
varpinu vísað til 2. umræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 36. 
fundi, 11. ágúst.

Breytingartillögur I 305.
Flutningsmaður (isleifur Gislaton): Jeg

þarf að eins með fám orðum að minnast á 
breytingartillögu þá, sem hjer liggur fyrir 
frá mjer og 2 öðrum þingmönnum. í  henni 
felst ongin veruleg efnisbreyting frá frumvarp- 
inu, nema að stungið er upp á, að Kjósarsýsla 
falli burt úr tölu þeirra sýslna, er eiga að
enduigjalda lánið. Jeg varð að ganga inn
á þessa breyting, bæði af því, að hún er á 
talsverðum rökum byggð, og af því, að and- 
inn í deildinni var svo, að auðheyrt var, að 
hún er skilyrði fyrir því, að frumvarpið fái 
framgang. Síðan 1. umræða var, hefur á- 
kvörðun um lánið í fjárlögunum verið sett í 
18. gr., og af því leiðir, að stinga þarf í 
þessu frumvarpi í 1. gr. upp á vissri upp- 
hæð til 3. umræðu. Jeg treysti því, fyrst 
ekki hafa komið fram fleiri breytingarat-
kvæði, að það sje vottur þess, að hinn sami
ylur til þe8sa máls ríki enn í deildinni, sem 
auðsjáanlega var við 1. umræðu.

V a r a f o r s e t i :  Jeg vil geta þess í nafni 
íjárlaganefndarinnar, að þar eð upphæð láns- 
ins var felld burt í fjárlögunum, þá er 
nauðsynlegt að taka hana hjer upp. llppá- 
stungumaður þarf ekki annað, en að koma 
sjer saman við fjárlaoaneftulina, sem hann 
er sjálfur í, um bieytingaratkvæði til 2. 
umræðu.

|>á var gengið til a t k v æ ð a  og var
1. Breytingartillaga ísleifs Gíslasonar og

fleiri við 1. gr. frumvarpsins samþykkt 
með 17 atkvæðum.

2. 1. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 17 atkvæðum.

3. Breytingartillaga ísleifs Gíslasonar og
flciri við 2. gr. samþykkt án atkvæða- 
greiðslu.

4. 2. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 18 atkvæðum.

5. Breytingartillaga Islcifs Gíslasonar og
fleiri við 3. gr. samþykkt með 18 at- 
kvæðum.

6. 3. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt mcð 17 atkvæðum.
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7. Breytingartillaga ísleifs Gíslasoilar og 
fleiri við 4. gr. samþykkt með 17 at- 
kvæðum.

8. 4. gr. frumvarpsins með áorðinui breyt- 
ingu samþykkt með 17 atkvæðum.

9. 5. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 
atkvæðum.

10. 6. gr. frunavarpsins samþykkt með 17 
atkvæðum.

11. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án 
atkvæðagreiðslu.

12. Málinu skotið til 3. umræðu með 16 
atkvæðum.

f>r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild á 41. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eina og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 349.

Breytingartillögur I 367. 368.
Flutningsmaður (ísleifur Gishtson): Eins 

og ráðgjört var við 2. umræðu þessa máls, 
þá hefur komið breytingartillaga við frum- 
varp þetta frá íjárlaganefndinni, með því að 
hún áleit nauðsynlegt að ákveða vissa upp- 
hæð á láninu. En af því að jeg var ekki 
alls kostar ánægður með þessa breytingar- 
tillögu, og þótti upphæð sú, sem þar er á- 
kveðin ískyggilega lág, þá leyfði jeg mjer að 
gjöra breytingartillögu við hana um bækk- 
aða upphæð, en nú hef jog komizt að raun 
um, að sú tilraun muni spilla fyrir málinu, 
og af því að jeg vil það ekki, þá tek jeg 
tillögu mína aptur.

Páll Pálsson prestur: Eins Og jeg tók 
fram við 2. umræðu, er jeg máli þessu fyrir 
mitt leyti hlynntur, en af því að jeg veit, 
að sýslubúar Skaptafellssýslu hafa mælt á 
móti að taka þátt í láni þessu, þá vil jeg 
skjóta því til deildarinnar, hvort það muni 
tiltækilegt eða rjettlátt, að leggja þetta gjald 
á þá, þvert á móti vilja þeirra, og hvort það 
muni eigi ganga of nærri eignarrjettinum 
samkvæmt stjórnarskránni. fingdeildin veit, 
að þeir hafa ekki neitað að gjalda til gufu- (

skipsferðanna, þótt þeir hafí ekki hið minnsta 
gagn af þeim. En eins og jeg hef sagt, er 
jeg málinu meðmæltur fyrir sjálfan mig, og 
ætla að greiða atkvæði með þvi fyrir mína 
hönd, en alls ekki fyrir hönd kjósenda 
minna.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg get ekki 
neitað .því, að mjer þykir undarlegt að vera 
að biðja um lán fyrir þá, sem hafa aldrei 
beðið um það, og eins og neyða því upp á 
þá. £etta  sýslufjelag hefur aldrei beðið um 
einn eyri til brúargjörðarinnar, og þó jeg 
sje málinu í sjálfu sjer hlynntur, þá verð 
jeg þó að mótmæla þessu láni fyrir hönd 
Reykjavíkur, því að eins og brjef það sýnir, 
sem jeg hef fengið frá bæjars.tjórninni, og 
sem jeg gat um við síðustu umræðu þessa 
máls, og sein jeg skal biðja forseta að láta 
leggja fram á lestiarsalinn, hafa Reykjavík- 
urbúar skorazt undan að taka þátt í þessu 
láni og endurborgun þess.

Friðrik Stefánsson: J>að er eitt atriði, 
sem jeg vildi taka fram í máli þessu, að 
þó austursýslunum sjeu gefnir eptir vextir 
af Qe því, sem þeim er ætlað til brúar- 
gjörðarinnar, vegna þess að þær ekki 
hafa gagn af gufuskipsferðunum, sem lands- 
sjóðurinn leggur ije til, þá er allt öðru 
máli að gegna með Gullbringusýslu og 
Reykjavíkurbæ, sem að mínu áliti ættu að 
borga fulla vexti af láninu, þar sem sá 
hluti landsins hefur öllum fremur not af 
gufuskipsferðunum á milli íslands og Dan- 
merkur, og jafnframt af strandferðun- 
um.

Varaforseti: |>að gladdi mig að heyra, 
að 1. þingmaðuv Skaptfellinga ætlar þó að 
greiða atkvæði með frumvarpinu, þó það sje 
með þessum fyrirvara, sem er víst gjörður 
vegna kjósenda hans. En jeg vil benda 
þingmanni Reykvíkinga á 50. gr. stjórnar- 
skrárinnar; þar stendur: *Eignarrjetturinn
er friðhelgur. Engan má skylda til að láta 
af hendi eign sína nema almennings þörf



480

krefji, þarf til þess lagaboð og komi fullt 
verð fyrir». Ef því það er almennings þörf, 
að brýrnar á þjórsá og Ölfusá komist á, þá 
er líka rjett, að Reykvíkingar taki þátt í 
kostnaðinum. í>ingmönnum mun líka kunn- 
ugt, hvernig frumvarp þetta er til orðið, og 
að sá maður mun hafa unnið að því, sem 
veit, hvað leggja má á Reykvíkinga. fa ð  
var öldungis rjett athugasemd, sem 1. þing- 
maður Skagfirðinga gjörði, og það gladdi 
mig að heyra sanngjarna skoðun frá honum, 
en það mun mjög erfitt að finna rjett hlut- 
fall milli þessara sýslna; það er satt, að 
íiustursýslunum er mjög ívilnað með þessu 
vaxtalausa láni, en þetta er, eins og jeg tók 
fram við 2. umræðu, almennt í Dan- 
mörku, að veita vaxtalaust lán til opinberra 
fyrirtækja, og fieiri hinar ríkustu þjóðir fylgja 
líkri reglu. Jeg játa, að jeg veit ekki til, 
að það sje siður á Englandi, að veita vaxta- 
laust lán til slíkra fyrirtækja, en það er 
veitt með lægri vöxlum, 3%, þó ríkustu hjer- 
uð eigi í hlut. Jeg sje ekki, hvornig ákveða 
ætti hlutfallið milli Gullbringusýslu og aust- 
ursýslnanna, og ef farið væri að ákveða 
það, þá gæti það ef til vill fellt málið.

Haíldór Kr. Friðrihsson: Jeg skírskot- 
aði aldrei til 50. gr. stjórnarskrárinnar; hjer 
er um það að ræða, að þeir fái lán sem 
vilja, og hvort þeir geta skyldað aðra til að 
taka lán, sem ekki vilja það; jeg álít lán- 
ið eigi rjettilega lagt á þá, sem eigi hafa 
beðizt þess, og það er undarlegt, að neyða 
menn til að taka lán til þess, sem þeir hafa 
ekki beðið um og eigi vilja gjöra; ef þetta 
væri almennt fyrirtæki, þá ætti landssjóður- 
inn að borga það, en til sjerstaks fyrirtæk- 
is er eigi rjett að neyða menn til að borga.

Varaforseti: J>að gleður mig, hve þing-
maðurinn tekur þó vægilega í málið, jeg 
inan, að 1877 var annað mál hjer á þingi 
líkt þessu, og sem hann var meira á móti, 
en varð þó að lögum; jeg vona því, að hann 
slaki til í þessu máli, einkum þar sem hann

í dag hefur haft þá miklu gleði, að standa 
yfir moldum laxfriðunar frumvarpsins.

Porlókur Guðmundsson: Jeg held, að
það verði ekki sagt með rjettu, að brýruar 
sjeu gjörðar fyrir Gullbringusýslu, þó hún 
hafi mikið gagn af gufuskipsferðunum; eigi 
að síður tel jeg ekki eptir henni að taka 
þátt í kostnaði þessum. Árnessýsla hefur 
mest gagn af brúnum, ef þær komast á, sjer 
í Iagi austurpartur hennar; en það mun 
reynast, að Reykjavík hefur mest óbeinlínis 
gagn af því, ef brýrnar kæmust á, það er að 
segja, ef hún þekkir sinn vitjunartíma, og 
kann að brúka framtíðina og framfarirnar 
eins og þær taka sig út.

Flulningsmaður : Mótbárur þær, sem
komið hafa gegn máli þessu, eru svo vægi- 
legar, að jeg fyrir þeim hef beztu vonir um 
það, því af því jeg veit, að báðir þessir 
þingmenn eru persónulega málinu hlynntir, 
tek jeg orð þeirra svo, eins og þeir sjeu að 
þvo hendur sínar fyrir kjósendum sínum. 
£>ar sem 1. þingmaður Skaptfellinga sagði, 
að Skaptfellingar hefðu eigi neitað, að gjalda 
til gufuskipsferðanna, þá veit jeg ekki, hvort 
þeir hafa verið spurðir um það, jeg veit eigi 
nema þeir hefðu neitað, ef til þess hefði 
komið. par sem talað er um, að ekki sje 
rjett að byggja niðurjöfnunina á láninu á 
sama hlutfalli fyrir allar þessar sýslur, þá 
er þess að gæta, eins og svo opt er búið að 
taka fram, að kostnaðurinn er Iangmestur á 
Rangæingum og Árnessýslubúum, því að þeir 
þurfa jafnframt, sem býrnar komast á, að 
gjöra afarmiklar vegabætur. Að öðru leyti 
hefur málið fengið svo góðan byr, að jeg á- 
lít óþarft að mæla með því.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var gengið til a t k v æð a ,  og var

1. Breytingaratkvæði fjárlaganefndarinnar
samþykkt með 16 atkvæðum.

2. BreytingartiIIaga 2. þingmanns Rang-
æinga tekin aplur.
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3. Frumvarpið allt með áorðnum breyt- 
ingum samþykkt með 15 atkvæðum, og 
kvað forseti málið mundu afgreitt til 
efrí deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 42. 
fundi, 18. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 385.

Sighvatur Árnason kvaðst eigi ætla að 
vera margorður á þessu stigi málsins; hann 
játaði, að neðri deildin hefði gefið máli 
þessu gaum til betri framgangs en 1877; 
en hann hefði þ<5 helzt kosið, að hún hefði 
stigið feti framar. fa ð  væri vitaskuld, að 
hún hefði tekið ríflega til, hvað Jánskjörin 
snerti, en þessi lánskjör yrðu þ<5 allþung 
byrði fyrir hlutaðeigandi hjeruð; að öðru 
leyti vildi hann leggja allt hið bezta til 
málsins, og að það væri látið ganga til 2. 
umræðu.

Jón  Hjalialín  sagði, að hann hefði 
eigi verið þessu máli meðmæltur, er það 
hefði síðast komið fram. |>ó nú kannske 
væri hart að tala móti því, þá fyndist sjer 
það eigi svo vel undirbúið, sem skyldi, og 
vildi hann því skjóta því til deildarinnar, 
hvort eigi væri betra að fá kunnugra manna 
dóm. Hætt væri og við, að hin áætlaða 
upphæð eigi mundi reynast nægileg, og 
vildi hann því fyrir sitt leyti, að málið væri 
látið bvíla sig.

Árni Thorsteinson kvaðst eigi vilja skilja 
svo við þetta mál, að hann eigi Ijeti skoð- 
un sina í Ijósi; í 1. gr. væri tekið fram, að 
landssjóður lánaði í hæsta lagi 100,000 kr.; 
ef það væri satt, að sú upphæð mundi nægja, 
þá vildi hann gefa frumvarpinu skilyrðislaust 
atkvæði; en ef þetta eigi yrði nóg, og brýrn- 
ar yrðu ævarandi byrði fyrir hlutaðeigandi 
sýslufjelög, þá vildi hann æskja þess, að 
hlutaðeigandi sýslufjelög íhuguðu vel, hvort 
þau eigi með minni kostnaði gætu unnið 
verulegt gagn, með því að rannsaka ná-

kvæmlega, hvort eigi værí ráðlegra að reyna 
að bæta ferjurnar. J>að væri varlega gjör- 
andi fyrir þau að reisa sjer hurðarás um 
öxl, og leggja slíkt stórfje, sem það, er hjer 
er um að ræða, í brúargjörðir. þetta von- 
aði hann að sveitirnar vildu íhuga, því mikil 
líkindi væru til, að brýrnar mundu kosta 
allt að 200,000 kr.

Jótt J ó m w n  sagði, að verk þetta væri 
áríðandi fyrir sveitirnar, og væri það eitt 
hið helzta skilyrði fyrir því, að sveitirnar 
fengju fram þau gæði, sem lægju í engjum 
og m ýrum : menn ættu því að styðja að 
því, að mál þetta fengi framgang; það væri 
og skylda landssjóðsins að styðja það; kvaðst 
hann vona, að deildarmenn væru sjer sam- 
dóma um, að miklar ástæður mæltu með 
þessu rnáli.

Magnús Stephensen kvaðsl eigi vera 
samdóma þeim þingmönnum, sem talað 
hefðu; í frumvarpinu frá neðri deildinni 
væri ákveðið, að landssjóður lánaði 100,000 
kr. til brúargjörðar; aptur væri eigi tiltekið, 
hverjum lánið væri veitt, en líklega væri það 
veitt sýslufjelögum þeim og bæjarfjelagi því, 
er tiltekið væri f 3. gr.; en þau hefðu þá 
líklega beðið um þetta lán, því þegar um 
lán væri að ræða, væri venja, að lántakandi 
og lánveitandi semdu sín á milli.

Af skýrslum þeim, er fram væru komn- 
ar, sæist, að mjög fá af sveitarfjelögum 
þessum hefðu beðið um þetta lán; Vestur- 
skaptafellssýsla hefði neitað að leggja nokk- 
uð til, sama væri um Reykjavík: Gullbringu- 
sýsla hefði eigi lofað neinu; í Árnessýslu 
hefðu 5 hreppar af 13 lofað að borga lán 
þetta, þó með því skilyrði, að eigi yrði á 
lagður neinn brúartollur; það væri því að 
eins Rangárvallasýsla og lítill partur af 
Árnessýslu, er vildu taka þátt í þessum 
kostnaði. Ef nú írumvarpið hefði verið 
orðað svo, að landssjóður mætti lána
100,000 kr., og svo hefði verið tiltekið með 
hvaða kjörum, svo að síðan yrði samið við

61



482i

lántakendur, hvort þeir vildu ganga að þess- 
um kjörum, þá hefði hann getað fallizt á 
frumvarpið. En sje láninu þannig neytt 
upp á menn, þá gæti hann eigi gefið því 
atkvæði sitt. Hinn 6. konungkjörni þing- 
maður hefði tekið fram, að landssjóðurinn 
lánaði í hæsta lagi 100,000 kr., en áætlun- 
in færi langt fram úr því, allt að 70,000 kr., 
og væri eigi gjört ráð fyrir, hvernig með 
þá upphæð ætti að fara, hvort þau sýslu- 
íjelög, sem hefðu beðið um lánið, ætluðu að 
leggja hana til, eða hvort ætti að leggja 
hana á sömu sýsluíjelögin, sem ættu að 
endurborga hið veitta lán, því úr landssjóði 
fengist hún ekki eptir orðum 1. gr. frum- 
varpsins. Enn fremur þyrfti vegi bæði frá 
og að brúnum, því þær ætti að byggja langt 
frá þeim þjóðvegum, sem nú væru, og 
mundu hlutaðeigandi sýslufjelög varla fær 
um að leggja þann kostnað á sig umfram 
þann kostnað, er leiddi af brúagjörðinni. 
Hann gæti því eigi gefið frumvarpinu at- 
kvæði sitt, eins og það lægi fyrir.

Sighvatur Árnason  kvaðst vera hlynntur 
þessu máli og þakklátur hinum 5. konung- 
kjörna þingmanni fyrir bendingar þær, er 
hann hefði gefið, þó hann eigi væri í allá 
staði ánægður með þær og ekki heldur frum- 
varpið sjálft. Hann kvaðst ímynda sjer, að 
stóllinn væri eigi settur svo fyrir dyrnar í
1. grein, að meira fje fengist alls eigi úr 
landssjóði, heldur mundi meiningin í grein- 
inni sú, að eigi yrði veitt meira á næsta 
fjárhagstímabili; þar sem talað hefði verið 
um, að kostnaðurinn mundi fara fram úr
100,000 krónum, þá vildi hann eigi bera á 
móti því, en það mætti eins spá í eyður 
um minni kostnað, en uppástungu Hansens, 
eins og hitt, að kostnaðurinn gangi yfir hana 
svo og svo mikið. Landsstjórnin væri t. a. 
m. eigi bundin viðað fá verkstjóra frá Dan- 
mörku, hún gæti eins fengið hann frá öðrum 
löndum, Skotlandi eða Englandi, og í öðru 
lagi kvað hann sjer óhætt að fullyrða, að

áeðtlun Hansens væri nákvæm yfir höfuð, 
og lítil líkindi, að kostnaðurinn mundi verða 
meiri, en þar væri gjört ráð fyrir. Allir að- 
fiutningar væru miðaðir við fiutning á hest- 
um, en þess mætti gæta, að þar mætti vel 
koma að akfærum. það mætti og geta þess, 
að áætlunin var gjörð á þeim tíma, þegar 
járnið var óvenju dýrt, og hefði slíkt hlotið 
að verka mikið á upphæðina, þar sem efnið 
er mest allt áætlað úr járni, og hann 
ímyndaði sjer, að landsstjórnin mundi gá 
vel að sjer við framkvæmdina, og gjöra allt, 
sem í hennar valdi stendur, til þess að öll 
framkvæmd þessa stórvirkis og verkið sjálft 
verði sem bezt af hendi leyst, og jafnframt 
mundi farið svo sparlega með fjeð, sem 
auðið er. Án þess að fara lengra út í mál- 
ið að sinni, vildi hann vona, að menn legðu 
gott til þess og Ijetu það ganga sinn gang 
fyrir það fyrsta.

Eirikur Kúld kvaðst unna málinu góðs, 
en í umræðunum hefði margt komið fram, 
sem gjörði sig deigari með það. Eins og 
hinn 5. konungkjörni þingmaður hefði sagt, 
væri vafi á því, hvort það væri eindreginn 
vilji hlutaðeigandi hjeraða, að fá brýrnar; 
hann gengi einnig að því vísu, að fje það, er 
frumvarpið nefndi, mundi eigi hrökkva, og 
ef nú hjeruðin fengjust eigi til að l o f a  því 
fje, sem á vantaði, hvernig ætluðu menn þá 
að færi, þegar kæmi til b o r g u n a r i n n a r .  
Sjer þætti það illt, að málið hefði eigi kom- 
ið nógu snemma t-il þess, að nefnd yrði sett 
í það, því að sjer gæti eigi dulizt, að það 
væri eigi nógu vel undirbúið, en illt til þess 
að vita, ef það yrði að engu gagni, að mál- 
ið kæmi fyrir þingið. Sjer þætti eigi ólík- 
legt, að ljetta mætti yfirförina á einhvern 
annan hátt; hann væri að vísu ókunnugur 
á þessum stað, en hann ímyndaði sjer, að 
hafa mætti ferjur, stórar og öflugar á ánum, 
ef þær væru nógu djúpar, svo sem flatbotn- 
aða «pramma», er dregnir væru yfir um 
með vindum, er festar; væru á bæði lönd;
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pramraar þessir ættu að vera svo stórir, að 
heilar lestir gætu komizt í þá í einu; þá 
mætti brúka, þó að straumur væri allmikill, 
og þó að ísskrið væri talsvert. Eins gæti 
bann líka hugsað sjer, að lítill gufubátur, sem 
væri látinn draga annan bát, gæti komið að 
góðum notum, en kostað þó miklu minna. 
Hann vissi eigi, hvort menn hefðu hugleitt 
þetta. Svo væri enn þess að gæta, að brýrn- 
ar gætu eigi komið að tilætluðum notum, 
nema vegir að ánum væru líka lagðir, og 
það gjörði sig eigi heldur sjálft. Mjög 
ískyggilegt væri líka, að leggja stórfje til 
þessa fyrirtækis, meðan ósjeð væri, hvort 
hjeruðin vildu leggja fram það, sem vantaði, 
og ékkert fengist úr landssjóði. Hann vor- 
kenndi mjög, þó að menn væru ákafir eptir 
að fá brýrnar, þar sem þeir hefðu allra 
manna minnst gagn af gufuskipsferðunum 
kringum landið, hann ætlaði því að vona, 
að frumvarpið batnaði í meðförunum og 
greiða atkvæði með, að það gengi til 2. 
umræðu.

Stefán Eiríksson  kvaðst eins og fleiri 
vera í vafa um, hvort frumvarp þetta gæti 
komið að tilætluðum notum. Sjer þætti 
frumvarpið í sumum greinum þurfa umbóta 
við, eins og hinn 5. konungkjörni þingmað- 
ur hefði tekið fram. Vesturskaptfellingar 
hefðu rætt um mál þetta á sýslufundi og 
eigi treyszt til að leggja út í þennan kostn- 
að, og því þætti sjer þurfa að leita fyrst 
samþykkis þeirra til þessa; aptur vissi hann, 
að Áruesingum sumum og Rangvcllingum 
væri megn áhugi á máli þessu, en sjer þætti 
ófært, ef sum hjeruð vildu ganga úr, að 
lagður yrði á þau kostnaður, eða að þeim 
forspurðum önnur eins afborgun og hjer 
væri um að ræða. Vegna þessa væri hann 
hikandi við frutpvarp þetta, en vildi þó 
greiða atkvæði með málinu til 2. umræðu.

Árni Thorsleinson sagði, að eptir sínum 
skilningi ætti landsstjórnin eptir 6. gr. að 
annast um byggingu brúnna, en eptir 1. gr.

ætti landssjóður eigi að leggja fram meira 
fje en 100000 krónur; nú gengi meira 
en þetta til byggingarinnar, og þá væri 
það á frjálsu valdi sveitanna, hvort þær 
vildu leggja fram það, sem vantaði, 
sem eptir áætluninni ætti að verða 70000 
krónur; ef þær gjörðu það, væri nóg 
trygging fyrir því, að fjenu væri eigi fleygt 
út til ónýtis, en annars væru lögin þýðing- 
arlaus; hann mundi þó gefa atkvæði með 
málinu, til þess að hlutaðeigendur vissu, að 
hverju þeir hefðu að ganga af hendi lands- 
stjórnarinnar, og gætu svo spennt boga 
sinn sem hæst að þeim frekast væri unnt. 
Ef þeir svo vildu leggja fram 70000 krónur, 
þá legði landsstjórnin fram 100000 króna 
lán, en annars ekki, og það yrðu þeir svo að 
greiða aptur, hvort sem þeir vildu eða eigi. 
Sjer þætti því frumvarpið eigi með öllu óað- 
gengilegt, þó að það væri svo orðað, sem það 
væri nú, og að hans áliti fremur óaðgengi- 
legt fyrir þá, er hlut eiga að máli.

Ásgeir Einarsson sagði, að sjer heyrðist 
á mönnum, að þeim þætti sá mestur þrösk- 
uldur á málinu, að meira fje mundi þurfa, 
en á væri ætlað til biúagjörðanna, en ef 
menn hefðu þolinmæði til að bíða og reyna, 
hvort einhver vildi eigi taka verkið að sjer 
fyrir ákveðna upphæð, þá sýndist sjer þeim 
þröskuldi ru tt úr vegi. Sjálfir gætu sýslu- 
búar fiutt efnið að byggingarstaðnum, fyrst 
svo gott væri að flytja þar á ísum. Sjer 
litist heppilegra, að málið væri látið bíða, 
heldur en að það væri fellt gjörsamlega. 
Hann vildi því helzt leggja það til, að frum- 
vaipið væri tekið aptur, og leitað nákvæm- 
ari skýringa svo sem um það, hvort enginn 
vildi verða til að taka verkið að sjer fyrir 
vissa upphæð. Hann vildi gjarnan greiða 
atkvæði með, að málið gengi til 2. uicræðu, 
til þess að menn gætu talað sig saman um, 
hverja stefnu ætti að taka í því.

Forseti bar þá undir a t k v æ ð i ,  hvort
61*
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málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með öllum atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 45. 
fundi, 20. ágúst.

Breytingartillögur I 466.
Sighvatur Árnason sagði, að hjer 

lægi nú fyrir frumvarp til laga um brúar- 
gjörð á pjdrsá og Ölfusá frá neðri deild, 
en til grundvallar fyrir því frumvarpi lægi 
það, að fyrirtækið væri álitið gagnlegt og 
gott. Ef maður íhugaði frumvarpið, þá 
sæju menn, að í 6. gr. værí landsstjórninni 
falið á hcndur að framkvæma verkið; en et' 
litið væri aptur á Qeð, þá sæju menn fljótt, 
að það mundi eigi nægja; þetta væri því í 
raun og veru frumvarp til laga um að gjöra 
e i g i brýr á nefndar ár. Hvernig ætti nú 
landsstjórnin að fara að? ]pó hún vildi leita 
til hlutaðeigandi sveita, þá mundi það til 
lítils, því fiestar mundi vanta máttinn meir 
en viljann, sem neyddi þær til að hafna 
málinu; hún sæi heldur eigi til neins að 
reyna samninga við neinn um að taka verk- 
ið að sjer, þegar hún hefði eigi nægilegt fje 
í höndum til að bjóða fram, og því síður 
að byrja á verkinu uppá þá reikninga, að 
verða að hætta í miðju kafi. Sjer gæti því 
eigi betur sýnzt, cn að neðri deildin hefði 
eigi hugsað vel málið. Sumir máske segðu, 
að landsstjórnin semdi við menn, sem gjörðu 
brýrnar á svo ódýran hátt, að fjeð dygði; 
en hann vildi fyrir sitt leyti óska og vona, 
að það kæmi eigi til, og svo mundi vera um 
fleiri, því slík stórvirki ættu eigi að vera 
hrákasmíði. í  tilefni af þessu vildi hann 
koma með breytingu til 3. umræðu, að 
bæta við 50,000 krónum, nú helði bann 
komið með breytingu heldur en ekkert, að 
orðin »í hæsta Iagi» faili burt. Hann vildi 
eigi fara lengra, en biðja um allt að
150,000 kr., þvf ef þær fengjust eigi, þá 
fengjust ekki heldur 168,000 kr., með því 
líka að hann gjörði sjer von um, að það

kæmist langt. Hann vildi nú eigi fara 
fleirum orðum um þetta, fyr en hann heyrði 
skoðun manna.

Eiríkur Kúld  sagði, að sjer hefði nú eigi 
litizt á, er hann heyrði ræðu 1. þingmanns 
Rangæinga, því nú hefði blaðran sprungið; 
honum þætti nú fjeð of lítið; í orðum hans 
hefði legið, að neðri deildin hefði gjört 
framkvæmd málsins ómögulega, og það gæti 
hann játað. Breyting sú, er hann ætlaði að 
gjöra við 3. umræðu, færi eigi fram á lítið, 
og það væri með öllu óvfst, hvort lands- 
sjóðurinn gæti lagt það til; en hvert ætti 
þá að fara. En ef breyting hans, sem kom- 
in væri, næði eigi fram að ganga, þá mundi 
loku skotið fyrir málið. |>að færi illa á því, 
ef þetta yrði í miðju kafi, og hvergi fengist 
fje, og sveitirnar eigi gætu lagt neilt fram. 
í>að hefði verið betra, að taka bendingar 
sínar við 1. umræðu til greina, þá mundi 
þó kostnaðurinn minni, og það hefði verið 
að hafa gufubát eða helzt vindupramma, og 
mundi það vert að hugleiða það; en með 
þessu sæi hann sjer eigi fært að gefa at- 
kvæði.

Benedikl Kristjámson  sagðist að VÍsu 
eigi búast við að fara yfir ár þessar, en hann 
hefði nú farið yfir þær, og hann vildi nú 
líta með vorkunnsemi á málið; hvað nú 
Skaptafellssýslu hina vestri og líangár- 
vallasýslu sjerstaklega snerti, þá væru þær, 
eins og kunnugt væri, útilokaðar frá öllum 
mörkuðum, og frá gagni betri samgangna; 
en með þessu frumvarpi yrði mikið bætt úr 
því, og yrði hann því að álíta það skyldu 
landsins, að rjetta hjálparhönd þessu fyrir- 
tæki. Ef menn t. a. m. tækju verðlags- 
skrárnar í Rangárvallasýslu, að hann ekki 
tilnefndi verðlagsskrár Skaptafellssýslu, þá 
sæist, að landaurar væru þar í miklu lægra 
verði, en annarsstaðar; þó nú eigi verði ráð- 
in full bót á þessu með brúargjörð, þá mundi 
það þó gjöra mikið til batnaðar. Nú væri 
að vísu um mikið fje að ræða, en hann ætl-
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aði þ<5, að eigi þyrfti að leggja fyrir það 
nýja tolla á landsmenn; landið mundi og í 
heild sinni bera það upp, því að því skapi, 
sem þcssi partur landsins batnaði, að .sama 
skapi mundu og aðrir partar landsins hafa 
gott af því. Að hjálpa með gufubátum, 
mundi reynast eins tnikill kostnaður og að 
byggja brýr, því góð brúúr j árni  gæti staðið 
lengi, en gufubátunum væri samfara dagleg- 
ur kostnaður, því við þá þyrftu stöðugt að 
vera nokkrir menn, er þyrftu sumir hveijir 
hátt kaup. Með gufubátnum þyrfti að vera 
stór prammur, sem hestar yrðu fluttir á, og 
líklega einnig ísbijótur sem mutidi kosta all- 
mikið íje, og auk þess bættist við, hvað kol 
kostaði og aðflutningur á þeim. Hann gæti 
því eigi annað verið en málinu meðmæltur, 
þó um stóilje væri að ræða, og vissi hann 
eigi, hvort því (je, er landið hefði aflögu, 
yrði betur varið.

ílergur Thorbery sagði, að þingið befði 
sýnt, að það viKli meta þetta mál mikils, 
og vildi hjálpa því, enda færu menn eigi að 
veita 100,000 kr. til þess, sem menn eigi á- 
litu nytsamlegt. Ef menn skoðuðu málið, 
eins og það nú lægi fyrir, yrðu menn þó að 
álita, sem það væri komið í óefni, þar sem 
Qárveitingin virtist að vera ónóg til fyrir- 
tækisins, og virtist sjer því nauðsynlegt að 
bjarga því úr þessum óefnum, og til þess 
væri eigi annar vegur, en sá, sem þingmað- 
ur Kangæinga hefði stungið upp á, og það 
væri að hækka Qárveitinguna. Hann kvaðst 
eigi skilja það, að ef menn vildu veita
100,000 kr. til þessa fyrirtækis, hvers vegna 
naenn þá eigi gætu veitt 150,000 kr., efþess 
þyrfti með, og ekki væri mögulcgt að gjöra 
verkið fyrir minna. Að fyrirtækið væri mik- 
ilsvert og nauðsynlegt, væri viðurkennt af 
öllum. fa ð  raundu og þeir bezt getadæm t 
um, er byggja í þeim hjeruðum, er að án- 
um lægju, og væri því skylda þingsins að 
taka tillit til þessara þarfa hjeraðanna; það 
væri eigi heldur líklegt, að styrkur þessiyrði

ávaitarlaus, því hjer væri eigi eins og um 
eyðimörku væri að gjöra, heldur væri hjer 
að ræða um ein hin fjölbyggðustu hjeruð 
landsins. J>essi styrkur væri eigi heldur 
að skoða sem gjöf; hann kæmi aptur, þó 
rentur að vísu væru eptirgefnar; þeirri gjöf 
væri og vel varið. Hvað það nú snerti, er 
margir stingju upp á að koma ætti í staðinn 
fyrir brýrnar, þá yrði hann að álíta, að það 
væri eigi nógu vandlega yflrvegað. Kvaðst 
hann að lokum vona, að mál þetta fengi 
framgaug, enda mætti þá fullyrða, að menn 
þá sæju bjer bin mestu wannvirki, frá því 
land þetta hefði verið byggt, og það væri 
vissulfga landinu og þinginu til sóma.

Sighvatur Árnason kvaðst vilja svara 
þingmanni Barðstrendinga fáum orðum um 
gufubát hans og pramma, og væri það í 
augurn uppi, að þingmaðurinn hefði eigi sjeð 
ár þær, er hjer væri um að ræða, þegar þær 
væru í blóraa sinum, því að slíkum ferjum 
mundi eigi verða við komið, þegar árnar 
væru í umróti, sem bæri opt við bæði vor 
og haust; á vetrum væri slíkt með öllu ó- 
hugsandi, þegar ishlaup væri i ánum, en 
þar á móti væiu brýr jafn gagnlegar sumar 
og vetur. Hann vildi einnig bæta því við, 
að gufubátar væru dýrar ferjur, og þeir, er 
að þeim kynnu að þjóna, dýrir ferjumenn.

Áigeir Einarsnon sagði, að hjer væri nú 
spurning um það, hvort landsstjórnin mundi 
takast á hendur bygging brúnna, ef landið 
legði eigi meiia til en þessar 100,000 kr., 
sem neðri deildin hefði samþykkt og ætlazt 
til, að hlutaðeigandi sýslufjelög legðu það til, 
er á vantaði. En nú hefði flutningsraaður 
sjálfur skýrt frá því, að sýslurnar mundu 
ekki geta greitt fjeþað af hendi, er á vant- 
aði, og stungið upp á því, að tillagið væri 
bækkað upp í 150,000 kr., og hefði hinn 2. 
konungkjörni þingraaður mælt svo móðurlega 
með því, að sjer hefði eigi dottið í Uug, að 
nokkur karlmaður gæti verið svo bjartagóð- 
u r; en hinu hefði hann getað búizt við, að
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bitta svo hngað karlmanns hjarta, er hefði 
sýnt slíkan höfðingsskap. J>ess væri gæt- 
andi, að þ<5 menn vildu heldur láta lands- 
menn njóta viðlagasjóðsins, en að hann væri 
suður í Danmörku, þá væri mjög líklegt, að 
skólar þeir, er nú væri verið að stofna, og 
hjer eptir mundu verða stofnaðir, og sömu- 
leiðis fjölgun embættismanna mundi vinna 
sjóðinn upp innan 20— 30 ára. Hann kvaðst 
því vilja heyra ræður fleiri kunnugra og 
fróðra manna um mál þetta, t. d. hins 6. 
konungkjörna þingmánns, áður en hann 
greiddi atkvæði í œáli þessu ; þó mætti eigi 
taka orð sín svo, að hann langaði til að 
vera mótfallinn ináli þessu, en hann vildi 
láta varkárni við hafa í þessu sem öðru. 
í>ó að mál þetta væri búið að bíða lengi, 
sýndist sjer þó reynandi, að leita fyrir sjer, 
hvort eigi mundi auðið að fá menn til að 
byggja brýrnar fyrir minna verð, svo og 
hvort eigi mundi hægt að ljetta aðflutning- 
ana að brúnni, með því að aka efninu um 
ís, og hvað það mundi kosta. Nú sem stæði 
vissi onginn með neinni vissu, hvað dýrar 
brýrnar yrðu, sumir segðu 200,000 kr. en 
sumir minna. Uppástungan um gufubátaua 
lýsti vanþekkingu, en prammi gæti borið 
1—200 fjár á 18 þumlunga dýpi, en enginn 
gufubátur flyti á svo grunnu, enda þyrfti 
hans eigi við, því að hægt væri fyrir 2 eða
3 menn að draga slíka pramma með vind- 
um, og jafnvel handafli, og hvað ætti þá að 
gjöra við gufubáta.

F orse i i  ljet þá greiða a t k v æ ð i  um 
frumvarpið, og var breytingartillaga þing- 
manns Rangæinga við fyrri hluta 1. greinar 
samþykktmeð 6 atkvæðum; viðbót sama við 
enda 1. greinar samþykkt með 6 atkvæðum 
gegn 4, að við höfðu nafnakalli, og sögðu 

Já :
Bergur Thorberg,
Árni Thorsteinson,

Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Ásgeir Einarsson,
Jón Pjetursson.

1. gr. með breytingum samþykkt með 8 
atkvæðum.

2. gr. samþykkt með 7 atkvæðum.
3. gr. samþykkt með 7 atkvæðum.
4. gr. samþykkt með 7 atkvæðum.
5. gr. samþykkt með 8 atkvæðum.
6. gr. samþykkt með 7 atkvæðum.

Málinu var vísað til þriðju umræðu
með 7 atkvæðum.

f>r i ðj a  u m r æ ð a  í efri deild, á 48. 
fundi, 22. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 503.

Breytingaratkvæði I 481.

Sighvatur Árnason kvaðst nú hafa setið 
hjá og hlýtt á hið síðasta mál (gufuskips- 
ferðir umhvertis strendur landsins). pessi 
tvö mál væru allmikið skyld, því að bæði 
vildu styrkja og greiða samgöngur um og í 
landinu. Hann vildi geta þess, að það leiddi 
af stöðu hlutaðeigandi hjeraða, að þau gætu 
ekki haft not af strandsiglingunum, en legðu 
þó sinn skerf þar til, ogþví vildu þau reyna 
að bæta sína eigin vegi, og væntu aðstoðar 
þingsins þar til, svo að menn úr þeim gætu 
komizt sem fljótlegast á þá staði, sem væru 
þeim til hags, hvað verzlun og viðskipti 
snertir, eigi einungis kauptún, heldur og 
ýms hjeruð í Gullbringusýslu, sem líka væri 
hagur fyrir bæði kaupmenn og aðra íbúa 
hennar. J>að væri almennt viðurkennt,
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að' urabætur á vegum væru eitt hið 
fyrsta stig til framfara. f>að væru og dæmi 
að því, að stór fyrirtæki fieygðu þjóðunum 
til nýrra fyrirtækja, því áhuginn yxi, er menn 
sæju hinn góða árangur, er af þeixn leiddi. 
Að þVí̂  er snerti breytiugaratkvæðið, vildi 
hann benda á, að frumvarpið væri þýðingar- 
lítið, eins og það lægi fyrir, því hann ótt- 
aðist, að landsstjórnin gæti eigi komizt í 
satnninga við neinn mann, án þess að hafa 
meira Qe í höndum, og eigi heldur mundi 
hún sjá sjor fært að byrja á fyrirtækinu á 
annan hátt, sem sje með reikningsvinnu. 
Hann vildi vona, að meira fje mundi eigi 
þurfa, en áætlun verkfræðings Hansens á- 
kvæði; en af' henni mætti á hinn bóginn 
sjá, að 100,000 kr. muni ekki nægja til fyr- 
irtækisins, og því vildi hann reyna að koma 
þessum viðauka fram, og skora jafnframt á 
deildina að aðhyllast hann, því annað hvort 
yrði mðnnum að vera alvara eða ekki, og 
hann vildi vona, að menn mundu því að- 
hyllast breytinguna.

Ásgeir E inanson  kvaðst eigi vilja tala um 
það', hvort hann væri málinu hlynntur í huga 
sínum eöa oigi; hann hefði talað um það við 
þingmann Bangæinga, hvaða álit hann hefði á 
málinu, en bann hefði ekki viljað fallast á sina 
sboðun. Hann væri hræddur um, að ef hann 
gæfi atkvæði með breytingaratkvæðinu, þá 
yrði það aðalmálinu til bana; hann vildi í 
raun og veru málinu vel, og því vildi bann 
eigi gjöra það, sem gæti orðið málinu til 
niðurdreps.

Sighvatur Árnason  sagðist eigi sjá, af 
hverju það væri, að 1. þingmaður Húnvetn- 
inga rjcði frumvarpinu bana, þó hann gæfi 
breytingaratkvæðinu atkvæði sitt, nema ef 
það væri af því, að breytingaratkvæðið fengi 
eigi i framgang í neðri deildinni, en það væri 
nú grunur sinn, að hún væri meðmælt mál- 
inu. Reyndar væri Qe það of lítið, er hún 
hefði lagt fram, en ólíkt þætti sjer, að bún

sneri alveg við blaðinu, þó nokkru væri við 
bætt.

Benedikt Kristjánsson sagði, að hjer yrðu 
menn. annað hvort að vilja eða ekki vilja. 
Sumir hefðu sagt, að fjeð í frumvarpinu 
væri eigi nóg, og af þeirri ástæðu áliti hann 
að 1. þingmaður Rangvellinga hefði komið 
með breytingaratkvæði sitt, enda hefði hann 
fulla ástæðu til þess. Ef nienn vildu styðja 
þetta mál, þá mætti til að veita það, sem 
þyrfti til þess. |>essi sami þingmaður hefði 
í h itt eð fyrra komið með 30000 kr. upphæð, 
en það hefði þingið fellt, víst af því að það 
hefði eigi þótt, sem það mundi koma að liði; 
nú beiddi hann um 100000 kr., en það segði 
deitdin eigi nóg., f>að væri nú sjálfsagt, að 
veita svo mikið fje, að líkindi væru til, að 
verkiúu yrði framgengt, og virtist sjer, að 
fje landssjóðsins yrði eigi betur varið, því 
þetta bætti úr atvinnuskorti góðra hjeraða; 
það væri að vísu ekki hægt að flytja hjer- 
uðin nær góðum mörkuðum, en mögulegt 
væri að gjöra flutningana hægri. ■ Sumir 
segðu, að þetta væri velferðarmál fyrir Skapt- 
fellinga, Rangárvallasýslu og Árnessýslu, en 
eigi fyrir Gullbringusýslu og Reykjavik. 
Hann vildi spyrja, hvort eigi væri lægra 
verðávöru, ef nóg væri af henni á markaði? 
Hvort ekki væri betra verð á kjöti hjer, ef 
nóg væri af kindum til slátrunar? Sama 
væri um Gullbringusýslu. Útvegsbændur 
óskuðu að fá sem fiésta á skip sín, og því 
væru greiðar samgöngur þeim mjög í hag. 
Landslagi hlutaðeigandi sveita væri svo 
háttaði að þær hefðu lítil not af gufuskips- 
ferðunum kringum landið, og væri þó mikið 
ije lagt til þeirra, sem þær þó borguðu sinn 
hiuta af í landssjóð. J>að hefði verið sagt, 
að það væri sómi, að veita þetta Qe, og væri 
það satt, en það væri bæði gagn og sómi.

, Eiríkur Kúld  kvaðst eigi ætla að svara
1. þingmanni fingeyinga mörgu. Hann 
hefði sagt, að fjeð væri of lítið, og mætti
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bezt sjá það af breytingaratkvæði 1. þing- 
manns Rangæinga, en það sannaðist á hon- 
um, að því meira sem kötturinn væri strok- 
inn, því meir setti hann upp stýrið. Fyrst 
hefði hann beðið um 30,000 kr., nú beiddi 
hann um 150,000 kr., en sjer þætti vel 
mega svo fara, að ioks yrði beðið um
250,000 kr.; því ef það reyndist eigi nóg, 
sem um væri beðið, þá væri annaðhvort að 
hætta eða leggja meira Qe. |>etta fje væri 
og allmikið, einkum er það væri leigulaust. 
Ef þetta væri Reykvíkingum í ling, þá mis- 
sýndist þeim mjög, og þætti sjer ólíklegt, að 
liann væri því kunnugri en sjálfir þeir. J>ó 
þætti sjer þetta nokkuð djarft tiltekið, þar 
sem margar sveitir, sem ættu aðljera kostn- 
að af þessu, afbeiddu það, og væri bann því 
samdóma 1. þingmanni Húnvetninga, að það 
ætti eigi að lána fje út þannig. Hann gæti 
því hvorki gefið atkvæði með frumvarpinu 
nje breytingaratkvæði 1. þingmanns Rang- 
æinga.

Jón  Hjaltalín  kvaðst manna sízt vilja 
hindra þau fyrirtæki, er hann sæi einhverja 
manndáð vera (, og hann játaði, að þetta fyrir- 
tæki lýsti einhverri virðingarverðri manndáð, 
en 100000 krónur og jafnvel þær 150000 
krónur, er nú væri stungið upp á, mundu 
eigi ná langt til þessa fyrirtækis, því að þetta 
væri það heljarverk, er þeir eigi gætu í- 
myndað sjer, er aldrei hefðu sjeð ár þessar í 
vexti á vetrardag; menn þyrftu að hafa fyrir 
sjer áreiðanlega skýrslu frá mönnum, er vit 
hefðu á, en þó að maður sá, er þessa áætlun 
gjörði, kynni að hafa sjeð brúna yfir Lirna- 
fjörðinn, þá væri hann eigi nema stöðupollar 
hjá Ölfusá. Hann væri því hræddur um, að 
mál þetta væri of snemma upp borið og þyrfti 
yfirlits með.

Forseti bar þá fyrst undir a t k v æ ð i 
breytingaratkvæði Sighvats Árnasonar, ogjvar 
það fellt með 5 atkvæðum gegn 5.

Frumvarpið sjálft var samþykkt með 8 
atkvæðum.

Kvað forseti frumvarpið nú mundu verða 
sent aptur til neðri deildarinnar.

E in  u m r æ ð a  i neðri deild, á 5 9 .fundi,
25. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 514.

Breytingartillaga I 528—529.
Flutningsmabvr (ís/. GíslasonY. Breyt- 

ingaratkvæði það, sem hjer liggur fyrir frá 
mörgum þingmönnum, tekur nú skýrt og 
ljóst skarið af með það, að skjóta loku fyr- 
ir, að meira lán úr landssjóði fáist til brú- 
argjörðanna; en viðbótin: »i mesta lagi» er 
að mínu áliti næsta óheppileg, og jeg vil 
vona, að hin heiðraða deild aðhyllist hana 
ekki. J>að liggur f augum uppi, að þessar
100,000 kr. eru það hæsta gjald, sem við- 
kotnandi sýslum má álíta kleyft að standa 
straum af, en nú má ráð fyrir gjöra, að 
meira ije gangi til kostnaðarins, en til er 
tekið, og yrði þá tvennt til, annað hvort 
að hætta yrði við verkið hálfgjört, eða að 
sýslurnar yrðu sjálfar að bæta á sig meiri 
kostnaði, meiri en þær geta undirrisið. Jeg 
verð að treysta því, að deildin vilji hvorugu 
þessu vandræði valda.

Varaforseli (Grimur Thomsen): Jeg sje 
ekki, að þessi breyting sje annað en að 
koma frumvarpinu í sama lag, og það var í, 
þegar það fór upp í efri deildina. Ástæðan 
fyrir viðauka þessum er eðlileg og augljós, 
sú, að einhversstaðar varð nauðsynlega við 
að nema með lán landssjóðsins. En aðgæt- 
andi er, að þessi veiting nær ekki út yfir 
fjárhagstímann; næsta þing tekur við og 
veitir þá meira lán, ef það þykir nauðsyn- 
legt. J>að væri of mikil tortryggni, að ef- 
ast um, að næsta þing veitti litla upphæð, 
þar sem þetta veitti svo stórmikið fje. Lifi 
jeg, og þess þurfi, skal jeg, þegar þar að 
kemur, ekki spilla fyrir nokkrum styrk eða 
viðbót til þessa fyrirtækis, ef þá verður ekki 
annað í vegi.



Flutningimaður : Aðal atriðið eða spurs- 
málið er, hvort þá fengist lán, ef þess þyrfti, 
með sömu kjörum, og hjer eiu gefin. Fá 
sýslurnar vaxtalaust láu til viðbótar? J>ví 
getur þessi beiðraða deild ekki lofað, og sak- 
ir þess er hin greinda viðbót mjög svo í- 
sjárverð. Að öðru leyti verð jeg að hafa 
á móti binum heiðraða vaiaforseta, þar sem 
hann sagði, að frumvarpið með breytingu 
þessari hjeldi sama forrai og þegar það fór 
hjeðan til efri deildarinnar.

Varforseli : Færi svo, að eitthvert
lítið fjárlán yrði að taka til brúnna, 
eptir að aðalverkið væri unnið, þá álít jeg 
það enga frágangssök, enda með 5—6 af 
hundraði í leigu.

J>á var gengið til a t k v æ ð a  og var:
1. breytingartillagan samþykkt með 17 at-

kvæðum.
2. Frumvarpið allt með áorðnum breyting-

um samþykkt með 20 atkvæðum.
Kvað forseti það mundu verða endur-

sent efri deild.

E i n . u m r æ ð a  í efri deild, á 53. fundi,
26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við eina umræðu í neðri deild, sjá I 525— 
526.

Sighvatur Árnason sagði, að Iitlar breyt- 
ingar væru komnar fram við frumvarpið, 
og þyrfti því eigi að fara mörgum orðum 
um málið; en hann vildi leggja það til, að 
það fái framgang, því hann vonaði, að ef 
landsstjórnin byrjaði með þessu íje, þá 
mundi einhver ráð verða til að bæta við 
það, ef á lægi, og hann leyfði sjer að treysta 
því, að þingið hjálpaði um viðauka á sínum 
tíma, því auðvitað væri, að hlutaðeigandi 
hjeruð gætu eigi aukið á sig þyngri skött- 
um, en frumvarpið legði á þau til hinna 
fyrirhuguðu brúargjörða.

I>á var frumvarpið borið upp til a t -  
k v æ ð a  og samþykkt með 7 atkvæðum.

Forseti kvað það nú verða afgreitt til 
landshöfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXXIII. BKÚ YFIR SKJÁLFANDA- 
FLJÓT.

Frumvarp til laga um brúargjörð á Skjálf- 
andafljóti. Frá Benedikt Sveinssyni, 1. þing- 
manni Árnessinga. Sjá I 260.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 30. 
fundi, 5. ágúst.

Flutningsmaður  (fienedikt Sveinsson): 
Eptir undirtektum þeim, sem frumvarpið 
um brúargjörð yfir J>jórsá og Ölfusá íjekk 
hjá deildinni, þykist jeg ekki þurfa að fjöl- 
yrða um þetta mál. þetta frumvarp er, að því 
sem unnt er, sniðið eptir því frumvarpi. Jeg vil 
að eins taka lítið eitt fram viðvíkjandi þeim 
tveim atriðum, hvað mikinn hag brú þessi get- 
ur gjört, og í aunan stað erfiðleikann á, að 
fá lánið endurborgað. Hvað fyrra atriðið 
snertir, þá er ætlazt til, eins og jeg hef áð- 
ur tekið fram, að brú þessi verði byggð á 
þeim stað, þar sem öll aðal-umferðin um 
f>ingeyjarsýslu er og hlýtur að vera, bæði 
fyrir þá, er ferðast um suðurhluta sýslunn- 
ar, innan sýslu og utan, að póstunum meðtöld- 
um,og þeim öllum, sem sækja til Akureyrar 
austan yfir Skjálfandafljót, eður til Húsavík- 
ur vestan að. Vatnsfall þetta er þar að 
auki fjarskalega illt yfirferðar, og ferjustað- 
urinn svo slæmur, að fljótið er opt og tíð- 
um ekki ferjandi bæði fyrir menn og hesta. 
Jeg hef sjálfur, og það seinast í vor, farið 
yfir fljótið á þingaferðum mínum með mesta 
lífsháska; sama er að segja um póstinn, að 
það er einungis með naumindum og lífs- 
hættu að hann opt og tíðum fær komizt 
yfir Skjálfandafijót á þessum eina stað, sem 
leið hans hlýtur að liggja um. J>að liggur 
því í augum uppi, hversu mikið hagræði
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brú á þessum stað gjörði, bæði fyrir allan 
almenning og póstferðir landsins, að jeg eigi 
tali um fingeyinga sjálfa, sem sækja verzl- 
un á Húsavík og Akureyri yfiv fljótið. Við- 
víkjandi endurborguninni, þá er ekki ætlazt 
til í þessu frumvarpi, að aðrir taki þátt í 
henni en sýsluvegasjóðir pingeyjarsýslu, og 
á þann hátt fellur burtu öll niðurjöfnun og 
spursmálið um nýja álögu brúarinnar vegna. 
£ó jeg vissi, að Norðurmúlasýsla hafi reynd- 
ar mikið gagn af brúnni, þá treystist jeg 
ekki til að fara út í þá sáhna, að láta hana 
taka þátt í kostnaðinum. J>að er að vísu 
satt, að gufuskipið kemur tvisvar, þrisvar á 
ári snöggvast við á Húsavík, en það sjá 
allir, að þetta bætir ekki úr þeim annmörkum 
fyrir samgöngunum, sem Skjálfandafljót gjörir.

Varaforseti (Grímur Thomsen): Jeg vil
fyrst geta þess, að endurborgunin á þessu 
láui finnst mjer enn óvissari, en endurborg- 
unin á láninu til brúargjörðar yfir pjórsá 
og Ölfusá, þó ýmsir örðugleikar sjeu áhenni. 
Endurgjaldið skal greiðast úr sýsluvegasjóðum 
fingeyjarsýslu, «eptir þvl hlutfalli, sem sýslu- 
nefndunum kemur saman um». Nú set jeg 
að sýslunefndunum komi ekki saman, þá er 
óvíst, hvernig fer um endurborgunina. Hjer 
er lika allt öðru máli að skipta, en á Suð- 
urlandi; fingeyjarsýsla er ein af þeim sýsl- 
um, sem hafa hag af gufuakipsforðunum. 
fa ð  er þó allt annað mál, þó landið vilji 
hlaupa undir bagga með Suðurlandi. J>óvil 
jeg með ánægju vera með láni, en ekki með 
sömu kjörum og frumvarpið ákveður; upp- 
bæðin er ekki svo stór, að það þurfi 40 ár 
til þess að endurborga hana. Hjer er held- 
ur engin ástæða til að veita vaxtalaust lán; 
þar sem þeir eiga í hlut, sem hafa eins 
mikið gagn af gufuskipsferðunum og aðrir 
landsmenn, virðist lánið eiga að endurborg- 
ast með 6 afhundraði í 28 ár. J>etta vona 
jeg flutningsmaður játi að sje sanngjarnt; 
og að jeg snúi mjer til allra þeirra þing- 
manna, sem eru að norðan, þá vona jeg að

þeir líti svo á þetta mál, að þeir sjeu lausir 
við alla nesjaskoðun.

Flutningsmaður: Jeg er varaforseta
þakklátur fyrir það, að hann er þó ekki 
alveg á móti þessu máli. Jeg játa, að það 
er n o k k u r  munur á Suðurlandi og fin g - 
eyjarsýslu með tilliti til gufuskipsferðanna, 
en munurinn er ekki mikill, hann er frem- 
ur í orði en á borði, og getur eigi valdið 
því, að öðrum eigi að veitast 100,000 króna 
vaxtalaust lán, en hinum vera neitað um
14,000 krónur til samkynja fyrirtækis. f>etta 
er, eins og allir heilvita menn sjá, ekki 
rjettur samjöfnuður, en að öðru leyti er jeg 
fús til að koma mjer saman við varaforseta 
um þær breytingar, sem góðu hófi gegna. 
í>að er satt, að þingeyjarsýsla er ekki alveg 
útilokuð frá allri hlutdeild i gufuskipsferð- 
unum, því að skipið kemur sem sagt tvisvar 
eða þrisvar við á Húsavík, en í |>ingeyjar- 
sýslu er annar tálmi, sem er verri en gufu- 
skipsleysi. Ef varaforseti þekkti, hvernig til 
hagar í J>ingeyjarsýslu með veðuráttufar, 
mundi honum renna tíl rifja, er hann sæi, 
hvað bágt er með allar samgöngur. Maður 
getur næstum sagt, að sláttartíminn eða 
hásumartíminn sje sá eini, sem menn ekki 
þurfa að búast við stórhríðum á. J>ó ber 
út af þessu svo, að menn svo dögum skiptir 
verða stundum á sumrin að hætta við hey- 
skap sökum snjóáfella. Við þetta bætist 
margt annað til meðmæla, svo sem atorka 
og Qelagsskapur J>ingeyinga. Jeg skal í 
þessu tilliti taka til dæmis, að einn af fá- 
tækustu hreppum Suðurþingeyjarsýslu, Helga- 
staðahreppur, hefur sjálfum sjer til sóma og 
öllum til gagns lagt stórfje, að kalla má, 
til brúargjörðar á Laxá, enda hefur og 
sýsluvegasjóður sýslunnar sfcyrkt allmikið 
þetta lofsverða fyrirtæki. |>að er því engin 
ástæða til að vantreysta því, að lán 
þetta fáist endurborgað; sýslunefndirnar í 
J>ingeyjarsýslu eru svo bróðurlega lyntar, 
að varaforseti, eða neinn annar, þarf ekki
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að óttast, að þær ekki komi sjer saman 
um endurborgunina eptir sanngirni og rjettu 
hlutfalli.

Vamforseli: Hjer er ekki spurning um
töluupphæðir, heldur um meginreglur. Lands- 
sjóðurinn á að leggja til brúargjörðar yfir 
þjórsá og Ölfusá, af því sá hluti landsins 
fer varhluta af þeim gæðum, er gufuskips- 
ferðirnar hafa í för með sjer, en það á sjer 
ekki stað um fingeyjarsýslu. Jeg játa, að 
þar munu vera mikil harðindi, en þó eru 
þeir menn, er jeg sje þaðan, ekki síður 
mannborlegir að sjá, en Rangvellingar og 
Árnessingar. Jeg vil minna á, að frumvarp- 
ið þarf umbóta við, því að 3. gr. inniheldur 
ekki næga trygging fyrir endurborguninni, 
enda ekki hins vaxtalausa láns. |>að væri 
því ekki af vegi, að málið kæmist í nefnd; 
það gæti orðið lagað á 1—2 dögum. Jeg 
vil gjarnan beia mig saman við fiutnings- 
mann um breytingar á frumvarpinu, sjer í 
lagi í þá átt, að lánið verði ekki vaxta- 
laust.

Arnljótur Ólafsson: |>að er satt að
gufuskipið kemur við í f>ingeyjarsýslu, en 
hvort þar af getur dregizt sú áiyktun, að 
fingeyjaisýsla eigi ekki að fá vaxtalaust 
lán til brúargjörðar, það þykir mjer mikil 
val'aspurning. I>egar vjer segjum, að Rang- 
árvalla- og Árnessýsla eigi að fá 80,000 kr. 
að gjöf, vegna þess þær hafa ekki not af 
gufuskipsferðunum, liggur sú spurning við, 
hvers vegna hafa þær ekki sama gagn af 
gufuskipsferðunum? Er það þingdeildinni 
að kenna? Sannarlcga ekki, það er náttúr- 
unni að kenna. Má nú ekki koma öðrum 
náttúrugöllum að, en hafnarleysi? Árness- 
sýsla og Rangárvallasýsla fá 80,000 kr. 
vegna náttúrugalla, en viljum vjer þá ekki 
gefa f>ingeyjarsýslu neitt vegna hins sama? 
Jeg vil vera með í að færa borgunartímann 
niður í 28 ár, en jeg vil að lánið veitist 
vaxtalaust. ( Yaraforseti: Nei ! með vöxt- 
unu!). J>á er ekki neitt veitt fyrir náttúru-

galla. fingeyjarsýsla hefur langa vegi og 
örðuga, og vjer Norðlendingar höfum hafís, 
er meðal aniiars hamlar gufuskipsferðunum. 
Ofau á þetta bætist, að vjer verðum að 
kosta meiru til fangelsa, en aðrir, vegna 
þess, hve samgöngur eru örðugar og þunn- 
býlt, en eigi sakir þess, að fleiri sjeu 
dæmdir í fangelsi fyrir norðan en sunnan. 
petta böl vort Norðlendinga stafar allt frá 
náttúrugöllum, og ef hafa á tillit til þeirra 
á einum stað, þá ætti að gjöra það víðar.

Flutningsmaður : Jeg er fús á, að bera 
mig saman við varaforseta um mál þetta, 
eins og jeg sagði fyrir skemmstu.

Halldór Kr. Friðrikison: Jeg hef ekki 
á móti þessu frumvarpi i sjálfu sjer; en jeg 
ætla þó að leyfa mjer að bera eina spurn- 
ing fyrir flutningsmann. Eins og kunnugt 
er, hefur sýslunefndin í Rangárvallasýslu 
óskað eptir láni til að tryggja brú yflrfjórsá, 
og vildi jeg því spyrja, hvort eins væri með 
sýslunefndirnar í pingeyjarsýslu, að þær 
hefðu óskað láns þess, er hjer ræðir um, og 
rætt mál þetta.

Flutningsmaður:  Sýslunefndirnar í J>ing- 
eyjarsýslu hafa þrisvar rætt og ályktað mál 
þetta, og auk þess hefur það verið rætt á 
öllum manntalsþingum sýslunnar, og hver- 
vetna verið álitið, eins og það er, mesta 
nauðsynja- og velferðarmál fyrir fingeyjar- 
sýslu og samgöngurnar á Norðurlandi yfir 
höfuð. fe tta  getur þingmaður Reykvíkinga 
reitt sig á að satt er.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti undir a t k v æ ð i  dflildarinnar, hvort 
málinu skyldi vísað til 2. uraræðu, Og var það 
samþykkt með 19 atkvæðum.

Ö n n u r u m r æ ð a  í neðri deild, á 36. 
fundi, 11. ágúst.

Breytingartillögur I 288—289. 314.
Flutningsmaður (Benedikt Sveinsson): 

Jeg vona, að deildinni sjeu ekki svo mis- 
Iagðar hendur, að jeg þurfi að halda löngu

62*
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svari uppi fyrir þessu i'ruravarpi, þar sem 
deildin hefur sa'mþykkt 100,000 kr. vaxta- 
laust lán til brúagjörðar yfir |>jórsá og Öl- 
fusá, sjer í lagi eptir að þau breytingarat- 
kvæði eru gjörð, sem hjer liggja fyrir. Breyt- 
ingin við 1. gr. er, að lánið skuli vera allt 
að 20,000 kr., í stað þess jeg í fyrstu stakk 
upp á 14,000 kr. þessi upphæð er ekkert
óttaleg, af því fyrir framan hana stendur 
«allt að». Menn þurfa ekki að óttast, að 
meiru fje verði varið til brúargjörðarinnar 
en brýnasta nauðsyn krefur; en örðugt er 
á hinn bóginn fyrirfram að tiltaka upp á 
krónu, hvað mikið Qe brúin útheimti. Epfir 
breytingunni við 2. gr. sjest, að þetta lán 
á að borgast með venjulegum vöxtum, nema 
hvað það á að vera vaxtalaust í 3 ár, því 
að það er nauðsynlegt, að biúin verði gjörð 
áður en farið verður að greiða kostnaðinn, 
svo arður sá, sem hún hefur í för með sjer, 
ljetli undir greiðslu hans. Varaforseti og
7 aðrir þingmenn hafa komið með breyt- 
ingaratkvæði um, að orðin «eptir því hlut- 
falli, sem sýslunefndiinum kemur saman um» 
falli burt ;  þetta breytingaratkvæði vona jeg 
sje óþarft, eptir minni breytingu, ef hún 
verður samþykkt. Jeg og 2aðrir þingmenn 
höfum stungið upp á, að '/» lánsins greiðist 
úr jafnaðarsjóði Norðuraratsins, af því brúin 
verður á þjóðvegi, þar sem alfaravegur ligg- 
ur fyrir alla þá, sem um pingeyjarsýslu fara, 
en önnur leið er ómöguleg Norður- og 
Austuramtið á enda, fiá vestri til austurs, 
og frá austri til vesturs.

\araforseti:  Jeg á með 7 öðrum þing- 
mönnum breytingaratkvæði við þetta frum- 
varp, og gengur það í þá átt, að farið er 
nokkuð skemmra en frumvarpið. Vjer gjör- 
um ekki ráð fyrir vaxtalausu láni, ekki einu 
sinni í 3 ár. Jeg tók fram við 1. umræðu, 
hve stór munur væri á þeim hlutum lands- 
ins, sem hefðu gagn, og þeim, sem ekkert 
gagn hefðu af gufuskipsferðunum; í^ingeyj- 
arsýsla hefur, ef til vill, ekki mikið gagn af

gufuskipsferðunum, en Árness- og Rangár- 
vallasýslur hafa enn minna gagn af þeim. 
Að vísu er stungið að eins upp á 3 ára 
vaxtalausu láni, en jeg er hræddur um, að 
það kunni að verða hættuleg fyrirmynd síðar 
meir, ef mönnum er koraið upp á að fá 
vaxtalaus lán. J>að er engin orsök til að 
gefa þetta lán með betri kjörum, en lán til 
prestakalla og kirkna, og nú hefur nýlega 
einni kirkju veiið veitt lán án nokkurrar 
linunar. Hjer er og önnur uppástunga, sem 
ekki er í samhljóðun við frumvarpið um 
brúagjörð yfir pjórsá og Ölfusá, það er, að 
amtsráðið fyrir norðan, en ekki landshöfðingi 
á að gjöra hinar nauðsynlegu ráðstafanir til 
þess að brúin verði byggð. Uppástungu- 
mönnum er það kærara, að, ef til vill, sett- 
ur amtmaður sjái um bygginguna, heldur 
en að landshöfðingi gjöri það. Jeg sje enga 
ástæðu til að trúa betur amtsráðinu en lands- 
höfðingja fyrir þessu, hann hefur þó pen- 
ingaábyrgðina, en amtsráðið ekki. pess 
vegna verð jeg að mæla sterklega meðþess- 
ari breytingu á 4. gr., því að það er nauð- 
synlegt að halda því, að landshöfðingi hafi 
umsjónina og ábyrgðina. Ef tillögur vorar 
verða teknar til greina, þá vantar að til 
taka, hve mikil upphæðin skal vera, en það 
má gjöra seinna. í  hitt eð fyrra varstungið 
upp á 12,000 kr. láni, nú var stungið 
upp á 14,000 kr., og loksins er upphæðin 
orðin 20,000 kr.; það bætir reyndar úr, að 
orðin «allt að» eiga að stauda fyrir framan, 
eu einmitt vegna þess er nauðsynlegt, að 
landsstjórnin sjálf, sem ábyrgðina hefur.hafi 
á hendi umsjónina með byggingunni, og sjer 
í lagi framtalningu fjárins til hennar.

FlutningsmaSur: Jeg verð að segja, að 
varaforseta eru mislagðar hendur í þessum 
brúagjörðarmálum. Jeg vil manna sízt, tala 
þau orð, að hann sje of örlátur, þegar um 
brúabygging yfir pjórsá og Ölfusá er að 
ræða, en jeg vona allir sjái, hve fjarska- 
legur munur það e r ,  að vilja veita
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það lán umtalslaust, en tala móti þessu 
láni, af því það á að vera vaxtalaust 3 ár. 
Jeg birði sem sagt eigi um, að flctta ofan 
af þessari mótsðgn, bún er svo allsnakin og 
ber fyrir augum sjáandi manna. |>að er satt, 
að gufuskipið kemur tvisvar til þrisvar á ári 
við á Húsavík; en það er jafnsatt, að yfir höf- 
uð hefur fingeyjarsýsla ekkert gagn af gufu- 
skipinu; það skyldi þá vera það, að í fyrra 
sumar t. a. m. biðu 4—5 menn marga 
daga á Húsavík eptir því, en sáu það aldrei, 
svo þeir urðu sumir hveijir að fara inn á 
Akureyri með ærnum kostnaði um hásum- 
artímann, og svo aptur á Húsavík. Storm- 
arnir og ósjórinn við strendur fingeyjarsýslu 
gjöra gufuskipsferðirnar svona áreiðanlegar. 
Jeg veit ekki til að skipið flytji neinar vör- 
ur á Húsavík eða fiá Húsavík, og eina 
gagnið af gufuskipinu skyldi þá vera það, 
að einstaka maður kemst með því kring- 
um landið stöku sinnum, svona mest að 
gamni sínu. I>ingcyjarsýslu er að öðru leyti 
svo háttað, að jeg er viss um, að ef vara- 
forseti þekkti nokkuð til, mundi hann ekki 
tala svona óskiljanlega móti þessu lítilQör- 
lega láni. Jeg vona að deildin hiki sjer 
ekki við, að samþykkja þctta frumvarp, og 
ef jeg gæti ímyndað mjer, að hún væri svo 
naum, að vilja ekki gefa eptir vextina af 
láninu í 3 ár, væii það helzt í mjer, að 
taka frumvarpið aptur. Varaforseti talaði 
og um þá breyting, að amtsráðið á að hafa 
umsjónina með brúarbyggingunni. |>etta cr 
eðlileg afleiðing af því, að þriðjungur lánsins 
á að endurborgast úr jafnaðarsjóði Norður- 
og Austuramtsins, og hins vegar af því, að 
hjer ræðir að eins um lán á venjulegan hátt 
án nokkurra þeirra útláta frá landssjóðsins 
hálfu, er teljandi sjeu. Landssjóðurinn stendur 
öðrumegin blátt áfram sem lánardrottinn, 
amtsráðið og sýslunefndirnar í þingeyjarsýslu 
hinumegin, sem lántakendur. Varaforseti 
verður að gá að því, að landshöfðingi er 
þar að auki svo fjarri; hann er nær þjórsá og

Ölfusá; og jeg skil, sem sagt, ekki í öðru, 
en að amtsráðið geti eptir eðli þessa máls 
verið bært að sjá um þetta. Báðar þessar 
breytingar eru þannig að mínu áliti svo 
lagaðar, að jeg get ekki sjeð, að þær geti 
staðið f vegi fyrirþessu máli. Jeg get ekki 
einu sinni sjeð betur, en að |>ingeyingar 
hljóti að finna sárt til þess, að vera skyldir 
til að leggja í landsjóð jafnmikið fje, sem 
þeir gjöra, ef þeir ekki geta fengið úr landssjóði 
svona lítið lán, jeg segi beint og blátt l án.  
Landssjóðurinn ætti eiginlega sjálfur að taka 
að sjer allar þessar brúabyggingar, og eins 
vel sjá um, að komast megi yfir ófær vatns- 
föll og fljót, eins og hann annast vegi yfir 
fjöll og firnindi. En þetta aðal sjónarmið, 
sem menntuðustu og frjálsustu þjóðir skoða 
þessi mál frá, svo sem Ameríkumenn, er svo 
fjarlægt hugsun þeirra, sein mest fjalla um 
fjármál landsins, að jeg vil ekki fara um 
það fleirum orðum. f>essi skoðun mun síð- 
ar ryðja sjer til rúms eins og margtannnð, 
sem nú má eigi heyrast. Hins vegar vona 
jeg að deildin líti á þau harðindi og það 
samgönguleysi, sem sjerstaklega er í f in g - 
eyjarsýslu og gefi frumvarpinu samþykki sitt.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg er á sama
máli og varaforseti, að ekki væri rjett að 
veita lán til þessarar brúarbyggingar vaxta- 
laust í 40 ár, því að það er heldur mikil í- 
vilnun, og getur orðið hættulegt að inn- 
leiða þá reglu, því þá munu fleiri hjeruð 
ganga á sama lagið. Jeg er því undir þeirri 
breytingaruppástungu, sem ákveður að lán- 
ið skuli að eins vera vaxtalaust í 3 árin 
fyrstu, og sýnist mjer smáræði, að rentan 
sje eptir gefin þessi fáu ár. pað virðist 
líka sanngjörn ívilnun, að taka eigi leigu 
af láninu fyrri, en að brúin er fullgjörð, og 
komin almenningi til gagns, en ekki vil 
jeg líta á það, að pingeyjarsýsla hefur lítið 
gagn af gufuskipsferðunum; því þó verið 
sje að tala um, að Eangárvalla- og Árness- 
sýsla hafi ekkert gagn af gufuskipinu, þá
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álít jeg hættnlegt að byggja á því vaxtalaust 
lán um 40 ár; eptir því geta Borgarfjarðar- 
og Mýrasýslur og Skaptafellssýslur líka 
komið og heimtað hlunnindi, af því gufu- 
skipið komi ekki þar. Hvað það snertir, 
sem varaforseti lagði áherzlu á, að það væri 
ódæði að fela amtsráðinu umsjdnina með 
brúarbyggingunni, þá vil jeg minna á það, 
að þetta er ekki fje, sem ekki á aptur að 
renna í landssjóð. Ef landssjóðurinn borg- 
aði brúna, þá ætti landstjórnin að hafa 
umsjónina, en af því það er amtssjóður- 
inn og sýslusjóðurinn, sem kostar hana, þá 
er rjett, að amtsráðið og sýslunefndin sjái 
um bygginguna. I>ar við bætist, að 2 úr 
amtsráðinu eiga heima rjett hjá brúarstæð- 
inu, en landshöfðinginn býr i Reykjavík; 
hann á því óhægra með, en amtsráðið, að 
sjá um bygginguna. Jeg ætla því, að 
deildinni sje óhætt að samþykkja breyt- 
ingaruppástungur vorar að því er umsjón 
byggingarinnar snertir; en vaxtalaust lán 
um 3 ár getur hún fellt, ef henni sýnist, 
því það er lítilsvert á báðar hliðar.

Vtiraforseti: Upprunalega ákvörðunin
hjá nefnd neðri deildarinnar var sú, að 
landshöfðinginn ætti að stjórna þessu brú- 
armáli, og að það væri sjálfsagt, að hann 
gjörði það, eins og hann á að ráða bygg- 
ingu brúnna á pjórsá og Ölfusá. Nú er 
aptur á móti uppástaðið, að amtsráðið ei^i 
að hafa þetta umboð á hendi. Jeg segi, að 
þetta á ekki við, og eröfugt ;  málinu fylgja 
ýmsar ráðstafanir, sem landshöfðinginn einn 
getur gjört og á að gjöra; landstjórnin á 
sjálf að annast þess konar störf, en aptur 
er ekkert á móti liinu, að landshöfðinginn 
feli umsjón v e r k s i n s  s j á l f s  og fleira 
þar að lútandi amtsráðinu nyrðra á hendur 
eða viðkomandi sýslunefnd, en hina fjár- 
lfigu og yfirstjórnlegu hlið fyrirtækisins á 
hann sjálfur að annast og ábyrgjast; því 
hið gagnstæða er formlaust. Hvort lánið 
er veitt rentulaust í 3 ár eða ekki, það

þykir mjer ekki svo miklu máli skipta, að 
jeg deili um það, en hins bið jeg hina 
heiðruðu þingmenn, að þeir hvorki misskilji 
mig nje sjálfa sig viðvíkjandi yfirstjórn þess- 
arar brúargjörðar, heldur sjái um, að ekkert 
formleysi spilli samhljóðan hvorratveggja 
brúargjörða-laga þingsins.

Flutningsmaður : Jeg er öldungis sam- 
dóma varaforseta um það, að það sje lands- 
höfðingjans, eða þó heldur ráðgjafans, að sjá 
um útborgun lánsins, láta semja og undir- 
skrifa skuldabrjef um endurborgun þess o. 
s. frv. En varaforseti villist rammlega, er 
hann blandar þessu saman við þá verklegu 
umsjón og framkvæmd á brúargjörðinni 
sjálfri, sem vjer ætlumst til, að amtsráðið 
hafi á hendi. En vitaskuld er það, að lands- 
höfðingjanum mun vera innan handar að 
heimta þá skilagrein í þessu tillili, scm hann 
óskar og samboðin er stöðu hans yfir höf- 
uð gagnvart amtsráðinu.

Tryggvi f ínnnnrsson : Jeg vil að eins
tala fá orð til þess, að sýna varaforseta, 
að við uppástungumenn höfum skilið sjálfa 
okkur. það sem stendur í 4. gr„ að «nauð- 
synlcgar ráðstafanir sjeu gjöiðar til þess, að 
brúin verði gjörð», þá er það álit vort, að 
undir þetta geti ekki heyrt, að telja út pen- 
ingana og sjá um, að skuldbindingarbijefin 
fyiir láninu sjeu gild og góð,heldur að þetta sje 
að útvoga uppdrátt brúarinnar, smiði, til að 
standa fyrir verkinu, og mann, til að kaupa 
efnivið í brúna og fá hann fluttan frá út- 
löndum og að brúarstaðnum, og sjá um að 
fá þetta allt sem ódýrast. f e tta  eru þær 
nauðsynlegu ráðstafanir, sem vjer ætluðumst 
til að amtsráðið gjörði. fegar lögin ákveða, að 
lánið skuli veitast, þá hefur landstjórnin 
ekki annað að gjöra, en telja út fjeð.

f la l ló r  h'r. F rið r iksson :  f>að er bein-
línis skylda landshöfðingja að sjá um, að 
allur undirbúningur, sem þörf er á til brú- 
argjörðarinnar, sje gjörður. það er mikil 
náð, scm amtsráðið ætlar að sýna lands-
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höfðingja eptir því, sem uppástungumenn 
vilja, það segir: «Jeg gjöri brúna eptir
mínu höfði, en borga þú kostnaðinn». Mjer 
þykir mikið að hann fær að telja því út 
peningana.

Flulningtmaður: f>að eru l ö g i n  sjálf,
sem ákveða lánið, og þegar það er orðið að 
lögum, hve lánið skuli vera mikið, þá ákveða 
þau sömuleiðis, hverja skyldu landsstjórnin 
fyrir hönd landssjóðsins hafi til að fullnægja 
lögunum. J>etta er um leið hinn eini eðlilegi 
rjottur landstjórnarinnar, en m e i r a  ekki. 
Amtsráðið á þar á móti að ráða því, hvern- 
ig fjenu er varið, einnig samkvæmt lögun- 
um, og auk þess er það svo nærri staðnum, 
að meðlimir þess geta haft persóuulega um- 
sjón með brúarbyggingunni, þar sem land- 
stjórnin verður að sjá allt með annara aug- 
um, og það hefur stundum ekki tekizt sem 
bezt. |>etla er svo augljóst mál, að eigi 
tjáir að reyna til að flækja það út af rjettri 
leið, hvorki fyrir varaforseta nje þingmann 
Reykvíkinga.

UaUdór Kr. Friðrikmon: Ætli það
skemmdi nokkuð, þó amtsráðið sendi lands- 
höfðingja uppástungur sínar til samþykktar; 
ef það ákveður eitt um allt, þá fara lögin 
skakka leið.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
ljet forseti greiða a t k v æ ð i  um frumvarpið, 
ásamt brcytingartillögum þeim, sem komið 
höfðu, og var:

1. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 1.
gr. frumvarpsins samþykkt með 11 at- 
kvæðum.

2. Breytingaratkvæði 8 þingmanna við 1.
gr. þar með fallið.

3. 1. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 14 alkv.

4. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 2.
gr. samþykkt með 16 atkv.

5. Breytingaratkvæði 8 þingmanna við 2.
gr. þar með fallið.

6. 2.gr. frumvarpsins sömuleiðis sjálffallin.

7. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 3. 
gr., samþykkt með 12 atkvæðum.

8. 3. gr. frumvarpsins þar með fallin.
9. Breytingaratkvæði 3 þingmanna við 4. 

gr. fellt með 11 atkv. gegn 4.
10. 4. gr. frumvarpsins óbreytt samþykkt 

með 15 atkvæðum.
11. 4. liður í breytingartillögu 8 þingmanna 

samþykktur með 10 atkvæðum.
12.—13. 5 . - 6 .  gr. frumvarpsins þar með 

fallnar.
14. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án 

atkvæðagreiðslu.
15. Málinu skotið til 3. umræðu með 18 

atkvæðum.

| > r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild á 42. 
fundi, 14. ágúst.

Fiumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 348.

Breytingaruppástungur I 367. 377. 
Flutningmiaður (tíenedikt Sve im ton): 

Jeg hef ekki mikið að athuga við málið. 
Breytingar ökkar 6 þingmanna við 1. grein 
virðast víst meinlitlar, þær taka einungis 
skýrt fram um lánið, að það í mesta lagi 
nái 20,000 kr.; orðið «viðlagasjóður» er líka 
heppilegra en «landssjóður». Aðal ágrein- 
ingsefnið erþað, sem breytingartillaga vara- 
forseta fer fram á, að landshöfðingi, en ekki 
viðkomandi amtsráð standi fyrir brúargjörð- 
inni. Við höfum sett amtsráðið fyrir fram- 
kvæmd þessa fyrirtækis, af því við sáum 
ekki, og sjáum ekki, annað rjettara og sjálf- 
sagðara eptir eðli málsins, að óskertu fullu 
atkvæði landshöfðingja um hið fjárlega at- 
riði, sem honum til kemur, eða þó rjettara 
ráðgjafanum sjálfum. Breyting varaforseta 
álít jeg ónauðsynlega, en að öðru leyti gjöri 
jeg nauðugur það eina atriði að kappsmáli, 
og vonast til, að hin heiðraða deild skeri 
skjótt úr þeim ágreiningi, á þann hátt, sem 
vjer 6 uppástungumenn förum fram á.

Varaforaeti. Mín breytingartillaga átti
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að vera miðlunartilraun milli 4. greinar og 
tillögu hinDa 6 þingmanna. Mjer dettur að 
vísu ekki í hug, að lá þeim heiðruðu herr- 
um ósk þeirra, að fá sem mest umráð í eig- 
in hendur, sízt þarsem 2heiðraðir meðlimir 
amtsráðsins standa undir tillögunni; en jeg 
verð að biðja þá og deildina að athuga hitt, 
að eptir lögum á landsböfðingi að hafa 
æðstu umboðsleg umráð allra mála á land- 
inu, og sjerstaklega ábyrgð alls fjár lands- 
sjóðsios, sem hjer er varið Nú ræðir hjer 
um lán úr landssjóði, og þó með sjerstak- 
legum, mildari kjörum, en almenn venja er 
til. Fyrst vildu menn fá til þessa fyrirtæk- 
is 12000 kr., svo 14000 kr., nú 20000 kr.; 
svona hefur fjárbeiðslan verið laus, sem 
bendir á, að hjer þurfi eptirlit, og með ept- 
irlitinu ábyrgð. En með ábyrgð eiga rjett- 
indi að fylgja; sá sem á að ábyrgjast eitt- 
hvert fyrirtæki, hann hlýtur að hafa rjett 
til að stjórna því. |>etta m itt breytingar- 
atkvæði er þó að eins mála miðlun. Lands- 
höfðinginn hefur eptirlit með framkvæmd 
fyrirtækisins, greiðslu og ábyrgð Qárins, tekur 
við skuldbindingum þeirra, sem verja fjenu 
og eiga að endurborga það; en amtsráðið er 
á s a m t  honum og í og me ð ;  landshöfðing- 
inn má ekki fara út fyrir samþykki amts- 
ráðsins, heldur verður að hlýða þeirra ráðum 
og aðgjörðum. Hjer gæti engin nauðung 
eða valdboð átt sjer stað ; landsstjórnin, sem 
er í fjarlægð, hlýtur að láta þá mestu ráða, 
sem nær eru og betur þekkja til, sem er 
amtsráðið nyrðra og viðkomandi sýslunefnd. 
Jeg vona, að hinir heiðruðu þingmenn sjái, 
að eins og mín tillaga er formlega rjett, 
eins er hún hættulaus efni eða afdrifum 
þessa máls.

Tryggvi Gunnarsson: það er einmitt
sakir formsins, en ekki af neinu vantrausti 
til landsstjórnarinnar, að jeg er mótfallinn 
tillögu ,hins heiðraða varaforseta. |>að er 
forn og einföld regla, að sá, sem tekur lán, 
ráði sjálfur, hvernig hann ver því. Mjer er

alls ekki unnt að skilja, hvað hinum heiðr- 
aða varaforseta getur gengið til að halda 
svo fast fram þessu breytingaratkvæði; hvað 
getur hann grætt á því? Mál þetta stendur 
svo skýlaust og einfalt fyrir. Amtsráðið, 
sem lántakandi og yfirvald á staðnum, tek- 
ur við Qenu, og sjer síðan um að brúin sje 
gjörð; en landshöfðingi telur út ijeð og sjer 
um, að skuldbindingarskráin sje fulltrygg- 
jandi fyrir landssjóðinn. Berum saman þetta 
lán og fje það, sem veitt er til Slaðarbyggð- 
armýranna í fjáraukalögum þeim, sem 
nýlega eru samþykkt af deildinni; þar er 
ekki ákveðið eða ætlazt til, að landshöfðing- 
inn hafi á hendi yfirstjórn þess fyrirtækis. 
Umboðsmaðurinn og leiguliðarnir sjá um 
allar framkvæmdirnar. Hjer liggur fyrir 
þingsályktun frá varaforseta, að varið skuli 
af landssjóði 100,000 kr. til þinghússbygg- 
ingar, og nefnd sje valin til að sjá um alla 
framkvæmd við bygginguna; hjer á lands- 
stjórnin ekki að koma nálægt; þetta fje er 
þó alveg horfið landssjóðnum, en Qeð til 
brúarinnar, er lán, sem greiðist aptur; hjer 
finnst mjer koma fram ósamkvæmni. Ann- 
að mál er, ef brú skyldi gjöra á alls land- 
sins kostnað, en bjer kostar sjerstakt amt 
og sýslur mestu til. J>að að lán þetta úr 
landssjóði er veitt rentulaust í 3 ár, er ekki 
þýðingarmikið atriði, en sanngjarnt eptir 
ástæðum. Jeg vona að öðru leyti, að hvorki 
hin heiðraða deild nje varaforseti misskilji 
mig svo, að jeg beri hið minnsta vantraust 
til landsstjórnarinnar, heldur finni og sjái, 
að jeg fylgi fram því, sern mjer skilst að 
sje bæði eðlilegast og haganlegast, nfl., að sá, 
sem tekur lán og á að borga það, fái full umráð 
yfir því, svo að því sje sem haganlegast varið.

Varaforseti:  Jeg er ekki svo vanur 
skörpum hugsunum hjá 1. þingmanni Suð- 
urmúlasýslu, að mjer bregði við að heyra 
hann bera saman lán, sem landið veitir til 
þess, sem það á, og lán, sem það veitir til 
þess, sem það ekki á. Hann minnti og á
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alþingishúsið, en er það ekki allt annað mál, 
að þingið eða þingmenn fái atkvæði um 
þeirra eigið hús? Hjer felst einhver fiskur 
undir steini, því þingmaðurinn sagði, að þó 
hanu tryði landsstjórninni í bezta máta fyr- 
ir þeim ráðstöfunum, sem hjer að lúta, þá 
vildi hann þó eingöngu fela amtsráðinu 
nyrðra, að gangast fyrir fyrirtækinu. Lands- 
stjórnin er gkyld til að hafa hjer hönd í 
bagga, þar sem kostnaðarupphæðiu virðist 
svo óljós sem hjer, og þar sem þetta sjer- 
staklega á sjer stað, að lánað er með 6°/o 
leigum, rentulaust í 3 ár. Fyrst báðu þeir 
herrar um 12,000 kr., nú er beðið um
20,000 kr. og þar á ofan full umráð yfir Qe 
og framkvæmd. Ef hinir heiðruðu þingmenn 
vildu taka til samanburðar lánið til brúar- 
gjörðanna á jpjórsá og Ölfusá, þá ættu þeir 
þó að sjá, að hjer vantar enga samhljóðan 
á breytingartillögu minni og þeirri ráðstöf- 
un, sem við það mál er gjörð.

Arnljótur Ólafnson: Jeg fæ ekki betur
sjeð, en að hjer sje misskilningur á ferð 
milli beggja hinna heiðruðu þingmanna, sem 
síðast skiptust orðum við, og skal jeg leyfa 
mjer að skýra það með fám orðum. Vara- 
forseti hefur vel og rjett tekið fram skyldu 
landshöfðingja að greiða út og taka við fje 
landssjóðsins og að ábyrgjast alla þessa 
trygging. fessa sjálfsögðu ráðstöfun finnst 
mjer 4. grein taki nægilega fram. Hjer 
eru 2 aðilar: annars vegar landssjóðurinn
með sinn forráðamann, landshöfðingjann; 
hinn er brúin með sýslusjóðum, sýsluvega- 
sjóðum og amtsjafnaðarsjóði. pegar jeg nú 
lít á breytingaratkvæði okkar 6, sje jeg ekki, 
að við höfum gengið of nærri skyldum hvors 
aðilans fyrir sig; þar er ekki með einu orði 
talað í þá átt, að svipta landsstjórnina sinni 
eptirlitsskyldu, heldur er ákveðið um verkið 
og verkstjórnina; ekkert annað, ( Varaforseti: 
nei!), nei, hjer hefur hinn heiðraði varafor- 
seti varla verið rjett gáður eða gætt rjett 
að, því honum hefur þó víst eigi komið til (

hugar, að gjöra úr landshöfðingja verkstjóra; 
amtsráðið ( Varaforseti: á það að vera verk- 
stjóri ?) aptur á móti blýtur að hafa yfirverk- 
stjórnina á hendi; það situr nærri staðnum, og 
það á að greiða meiri hlut Qárins, og hefur 
yfirskoðun viðkomandi sjóða á hendi, og 
verður nú að sjá um að nægu fje sje jafnað 
niður, svo lánið verði endurgoldið, þegar að 
skuldadögunum kemur. Aðra þýðing en 
þessa get jeg ekki úr tillögunum fengið; 
annaðhvort hefur því hinum heiðraða vara- 
forseta glapizt sýn í þessu máli ellegar mjer.

Páll Pálsson bóndi: Jeg vildi leyfa mjer 
aðspj'rja hina háttvirtu norðlenzku amtráðs- 
menn, af hverri ástæðuþeir hafa lagt þaðtil, 
að ‘ /3 af brúarkostnaðinum yrði lagður á jafn- 
aðarsjóð Norðuramtsins. J>etta finnst mjer 
móti þeirri aðalreglu, sem þingið hefur fylgt 
áður í líku máli, nefnil. um brúarbygging 
á |>jórsá og Ölfusá; mjer virðist, að sömu 
reglu ætti að fylgja við endurborgun þessa 
láns, sem höfð er við endurborgun lánsins 
við brúargjörð á pjórsá og Ölfusá, nl., að 
þeir endurborgi lánið, sem annaðhvort bein- 
línis eða óbeinlínis hafa gagn af brúnum. 
Hvorki Húnavatns- nje SkagaQarðarsýsla 
geta haft verulegt gagn af brú á Skjálfanda- 
fijóti, og þó er hún látin valda þessum 
hjeruðum verulegra útgjalda. Mig undrar, að
1. þingmaður Norðurmúlasýslu, sem jeg 
hjelt vera verndarengil jafnaðarsjóðs Norð- 
uramtsins, skuli fylgja þessari ráðstöfun 
fram, og vil jeg biðja menn að athuga vel 
afleiðingarnar, ef þetta gengur fram. Innan 
nokkurra ára verða allar þær ár, sem hægt 
er að brúa í Norður- og Austuramtinu, 
komnar að */» upp á jafnaðarsjóðinn. Gjald 
manna, eins og nú er, til þessa sjóðs þykir 
þó í sannleika nógu þungt, og varlega 
nokkru á það bætandi, nema því nauðsyn- 
legra sje. Hjer er nú nýtt gjald lagt á 
lausafje amtsins, og minnir mig, að þing- 
manninum þætti þó ekki á það bætandi 
1877, enda kemur jafnaðarsjóðsgjaldið mjög
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illa við, þar sem það er eingöngu lagt á 
lausafje manna en ekki aðrar eignir, og því 
mjög varúðarvert að bæta gjöldum á jafn- 
aðarsjdðina; þetta vonajeg að þingmaðurinn 
sje mjer samdóma um. Mjer getur ekki 
sýnzt annað rjettara.en að þeir, sem njóta 
einir arðsins af brúnni, kosti hana einir. 
Æ tti að borga allar brýr á stórár í Norð- 
urlandi að ‘ /3 af jafnaðarsjóði, þá er meðal 
annars athugandi við það, að sum hjeruð 
hafa engar ár, sem verða brúaðar, og þau 
yrðu þá verulega fyrir halla eða rangindum. 
fann ig  stendur á í Húnavatnssýslu, að ekki 
er auðið að gjöra brú á Blöndu á nokkrum 
þeim stöðum, sem almennt gagn yrði að, 
og svo kann víðar að haga til; þau hjeruð 
verða þannig fyrir talsverðum órjettindum, 
sem ekki á að innleiða með nýjum lögum.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Jeg verð nú
að segja: «bragð er að, þá barnið finnur».
Mjer ofbýður ekki allt, en nú þykir mjer 
ganga úr hófi. Ætli þingmaður Vestmann- 
eyinga fari nú ekki að biðja um fje til að 
gjöra brú milli lands og eyja?! Hvernig 
er auðið fyrir þingmann Suðurmúlasýslu að 
bera saman þetta lán og lánið eða kostn- 
aðinn til Staðarbyggðarmýranna ? Mjer 
finnst það sje beinlínis skylda landshöfð- 
ingjans að segja fyrir eða láta segja fyrir, 
hvernig verk þetta skal gjörast, af þeirri 
ástæðu, að fjárráðin eru í hans höndum. 
Hví vilja þessir norðlenzku herrar fá yfir- 
ráð þessarar brúargjörðar í sínar hendur? 
J>að var eigi nefnt á nafn, að amtsráðið í 
Suðuramtinu skyldi annast brúargjörðina á 
fjórsá og Ölfusá. fa ð  lítur út eins og 
fyrir norðan búi einhver æðri kynslóð en 
hjer fyrir sunnan, ef amtsráðið þar skyldi 
eiga að ráða fyrir stjórnina móti almennri 
reglu. Orð þingmanns Norðurmúlasýslu 
þóttu mjer hártogun tóm á þýðingu þess 
breytingaratkvæðis, sem hann vildi skýra; 
eða er það tilætfunin, að landshöfðinginn 
fái eptir skipun amtsráðsins þá náð, að

útborga 20000 kr. Jeg vil spyrja: Til 
hvers er þá landsstjórnin? Að tala hjer 
um 2 aðila og samninga milli þeirra, er 
að tala út í hött. Landshöfðinginn á að 
ábyrgjast og sjá um fje og framkvæmdir 
þess, sem gjöra skal; hann má leita ráða 
amtsráðs og sj'slunefnda, ef honum sýnist, 
en meira ekki. Á amtsráðið sjálft að 
semja alla reikninga 0g endurskoða síðan 
og löggilda sína eigin reikninga og aðgjörð- 
ir? Gangi breyting hinna 6 þingmanna 
fram, þá er jeg alveg á móti þessu frum- 
varpi.

E i n a r  Á s m u n d s s o n : Mjer þykir sumt
af umræðum manna í þessu máli undar- 
legt að heyra. En jeg ætla sjerstaklega að 
snúa mjer að þingmanni Húnvetninga og 
biðja hann skýringar á því, hvers vegna 
hann skýlaust kennir okkur tveimur, sem 
hjer sitjum og eigum sem stendur sæti í 
amtsráði Norðuramtsins um það, að ',/» af 
kostnaði þessarar brúar er lagður á jafnaðar- 
sjóð amtsins. Hvar sjer hann eða hefur 
sjeð, að við sjeum valdir að þessu? Frum- 
varpið er frá alls einum manni, 1. þing- 
manni Árnessinga. Jeg skal biðja hinn 
heiðraða þingmann að lesa betur i annað 
skipti. En allt um það vil jeg nú gera 
þingmanninum það til geðs að láta sem jeg 
hafi valdið þessu. Já, jeg álít regluna nær 
sanni; jeg álít, að allir eigi hver öðrum að 
hjálpa hjer á landi til að brúa fljót og 
stórar ár. Við brúargjörðinagömluá Jökulsá í 
Norðurmúlasýslu, var kostnaðinum skipt niður 
á amtið eða meiri hlutaþess eptir líkrigrund- 
vallarreglu. Jeg álít hana rjetta og hent- 
uga í alla staði. pingmaðurinn kveður ó- 
mögulegt að leggja brú yfir Blöndu; jeg 
þykist viss um, að margfalt erfiðari ár 
má brúa og eru brúaðar viða í löndum, já, 
jeg er líka viss um, að Húnvetningar geyma 
ekki til margra ára þá dugnaðarframkvæmd, 
að brúa þessa meginá sýslunnar, og hins 
sama get jeg til um Hjeraðsvötnin í Skagafirði.
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En verum sem sanngjarnastir við þess konar 
fyrirtæki og Ijettum hver annars byrði, svo 
stórvirki þessi verði kleyf, og hverju hjeraði 
fyrir sig sem ljettust. Hvað Norðuramtið 
snertir, þá veit jeg ekki betur, en að það 
sje eitt fjelag, og fjelag er til þess stofnað, 
að það starfi með sameinuðum kröptum að 
sínu ætlunarverki, og komi mörgu til vegar 
sem eigi er vinnandi vegur að fiamkvæma 
án Qelagsskapar. |>ingmaðurinn vill telja 
eptir þann hjer um bil 'Us hluta, sem á 
Húnavatnssýslu kæmi afþessum brúarkostn- 
aði, en þegar Blöndubrúarkostnaðurinn legg- 
ur Vis á I>ingeyinga, skal jeg ekkert telja 
úr að greiða hann, og jeg er viss um, að 
það gjörir enginn |>ingeyingur. Hinn heiðr- 
aði þingmaður Reykvíkinga er hissa á þessum 
brúargjörðum, og er jafnvel hræddur um, að 
Vestmanneyingar fari að gjöra brú til lands 
á landssjóðsins kostnað. petta er nú sjálf- 
sagt skop. Jeg þykist skilja, að menn í 
hans kjördæmi og í nánd við það sjeu ekki 
mikið gefnir fyrir að brúa vatnsföll, því hjer 
nálægt höfuðstaðnum er minna sund að brúa, 
en sem er ógjört enn, þótt ótrúlegt sje, jeg 
á við hinar alkunnu Elliðaár, sem ekki eru 
nema lítil spræna, og þó opt illar yfirferðar 
einkum á vetrum. Almennilegar sjóbrýr eða 
bryggjur eru og teljandi hjer í umdæmi þing- 
mannsins, svo mig skal alls ekki furða á 
því, þó þingmaður þessi sje ekki mikill hvata- 
maðurþessamáls, en áhinu furðarmig heldur, 
hvers vegna hann þá vill amast við málinu, 
enda þóttþað «gangi fram afhonum».  Ann- 
ars er undarlegt, hve mikið talað er móti 
þessu láni til brúargjörðarinnar; fjenu er þó 
ekki kastað í sjóinn, og það er rjett sem 
rjett er, eins og þingmaður Suðurmúlasýslu 
tók fram, að hver fái að ráða því, sem hann 
tekur að láni. Amtsráðið þiggur lánið, veitir 
því viðtöku og sjer um að skila því aptur; 
landsstjórnin lánar Qeð út og tekur við vöxt- 
um og endurborgun. Hverjum skyldi vera 
meiri hagur í því, að sparlega sje á fjenu

haldið? Jeg hygg lánþiggjanda, sem á að 
bera skuldabyrðina. Jeg vona og treysti því, 
að þingdeildin sjái, að meiri líkur eru til 
sparnaðar, ef þeir, sem borga eiga, fá sjálfir 
fje og verki að ráða; landsstjórnin, sem 
bæði hefur nóg annað að sýsla, og eins tel- 
ur sjer hag, að sem mest sje sparað fjeð, 
ætti einnig að taka þessari breytingartillögu 
með þökkum, því að hún virðist öllum hag- 
felldari.

PáU Pálsson bnndi: Jeg játa, að jeg
hef munað skakkt, og að það var ekkiþing- 
maður Eyfirðinga, heldur að eins 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu, og 1. þingmaður 
Suðurmúlasýslu, sem stóðu undir því breyt- 
ingaratkvæði um daginn, að i /3  kostnaðarins 
til brúarinnar skuli borgast úr jafnaðarsjóði. 
J>etta var að eins minnisleysi af mjer, því 
jeg hafði ekki breytingaratkvæðið við hönd- 
ina, og skal jeg svo ekki orðlengja um það. 
En þar sem þingmaður Eyfirðinga sagði, að 
sjer sýndist rjett, að hvert fjelag tæki þátt 
í fyrirtækjum hvers einstaks hluta þess, 
þá er hjer í þessu máli spursmálið um, 
hvað fjelagið yfirgiípur mikið. Hann vill 
segja, að allt Norðuramtið sje eitt fjelag í 
þessu tilliti, en jeg segi nei. Amtsskipun- 
in forna var ekki stofnuð í þeim tilgangi, 
að amtið eður jafnaðarsjóður þess skyldi 
styrkja öll fyrirtæki, sem einni sýslu kynni 
að detta í hug að koma á stofn. Hann 
talaði enn fremur um brú yfir Blöndu, og 
get jeg frætt hann á því, að Húnvetningar 
hafa þó haft þann mannskap í sjer, að kosta 
skoðunargjörð á Blöndu, og varð sú niður- 
staðan, að ómögulegt vírtist að brúa hana 
nokkursstaðar nálægt þjóðveginum, heldur 
kannske langt fyrir ofan eða langt fyrir 
neðan, þar sem ekki nema einstaka maður 
hefði gott af því. Jeg verð að halda því 
fram, að ekki sje rjett að leggja á þá gjöld 
til þessa, er ekkert gagn, hvorki beinlínis 
nje óbeinlínis, geta haft af fyrirtækinu; þar 
sem hann sagði, að það yrði ekki nema af

63*
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kostnaöinum, sem legðist á Húnavatnssýslu, 
þá er þetta ekki rjett, því hann miðaði við 
sýslutöluna, en ekki við hundraðatöluna í 
arntinn, en lausaQárhundraðatala í Húna- 
vatnssýslu er meir en Vis í amtinu.

A r n l jó t u r  t í t a f s s o n : Jeg átti von á því, 
að þingmaður Húnvetninga mundi komast 
að þeirri niðurstöðu, að það var jeg einn, 
sem átti breytingartillöguna um, að '/3 
kostnaðarins skuli greiddur úr jafnaðarsjóði 
Norður- og Austuramtsins. Jeg skal skýra 
honum frá, hvers vegna jeg var með í þeirri 
tillögu. f>að var ekki af því, að mjer þætti 
ekki nóg lagt á lausafjeð, heldur af allt 
öðrum rökum. f>egar Jökulsárbrúin var 
byggð í Múlasýslu, var kostnaðinum sam- 
kvæmt rentukammerbrjefi 27. marz 1784 
skipt þannig niður, að Múlasýsla galt 2/s, en 
þingeyjarsýsla, EyjaQarðarsýsla og Skaga- 
fjarðarsýsla l/s af kostnaðinum. Nú liggur 
Skjálfandafljótið í miðju amtinu, og þess 
vegua þótti mjer rjett að jafna Vs kostnað- 
arins niður á allt amtið. Niðurjöfnun þessi 
er byggð á venslum og skyldleik þeirra Qe- 
laga í þjóðfjeiaginu, er vjer köllum hreppa, 
sýslur og ömt; amtið er bara yfirgripsmeira 
Qelag en sýslur og hreppar, en þó miklu 
yfirgripsminna en þjóðíjelagið. Nú eru, sem 
þingmenn vita, vegabætur innan hreppa og 
innan sýslna sveitarmál eða hjeraðsmál, en 
ekki þjóðmál. J>ó þessari reglu hafi ekki 
verið fylgt í Suðurumdæminu, þá er ekki 
þar með sagt, að það sje ekki rjett regla; 
en hitt er víst, að það verður að eins Vis 
af kostnaðinum, sem lendir á Húnavatns- 
sýslu. þingmanni Reykvíkinga ætla jeg ekki 
að svara; hann sagðist »ekkert sjá« — og 
það er hverju því orði sannara, sem hann 
hefur sagt. Jeg skal enn taka það upp, að 
það er misskilningur, að tekið sje fram fyrir 
hendur landsstjórnarinnar í þessu máli; 
hinar almennu skyldur hennar og vald yfir 
fjárráðum landssjóðsins eru eigi snertar í 
frumvarpinu, vald hennar liggur alveg fyrir 
utan frumvarpið, og því eigi takmarkað 
af þvi.

Tryggvi Gunnaraaon: Jeg vil svara

varaforseta fám orðum, og vil játa, að það 
hefur opt glatt mig, að heyra hann setja 
fram sínar skörpu skoðanir óreykular og 
sjálfum sjer samkvæmar. Hann vitnaði um 
daginn í Grágás, að sá væri ekki þingfær, 
er ekki gæti sjeð fram leið sína; það er 
sannast að segja, að hann getur vel sjeð fram 
leið sína, en hann sjer hana máske of vei 
stundum, einkum hliðvegi — jeg vil ekki 
segja krókavegi — til að leiða málin í ógöng- 
ur og eyða þeiin, til að koma fram vilja 
sínum. Mjer finnst það vera smámunir, að 
vera að eltast við það, að landsstjóinin fái 
að sjá um brúarbygginguna, og það eru að 
eins smámunir, til að viila sjónir fyrir 
þinginu. Mjer dettur ekki í hug að hafa 
af þeirri ástæðu móti því að landsstjórnin 
hafi umsjón með brúarbyggingunni, að brú- 
in er í Norður- og Austurumdæminu, held- 
ur áf því, að jeg skoða þetta líkt og prívat- 
lán milli tveggja manna, þar sem lántakandi 
á að vera óháður lánardrottni, og að það 
sje sjálfsagt, að áhuginn sje mestur hjá þeim, 
sem fá lánið, fyrir að fje sje sparað til brú- 
arinnar. J>að er mest þeim til gagris, að 
sem minnst Qe eyðist, en jeg vil sogja, að 
landssjóðnum komi ekkert við, þó meira Qe 
gangi upp, en þörf er á, þegar hann fær 
allt lánið borgað og lagavexti af því, þar til 
það er borgað.

Hvað þinghúsið snertir, þá þótti vara- 
forseta það svo náttúrlegt, að þingmenn 
skyldu hafa atkvæði og umráð við bygging- 
una á þeirra eigin húsi; þó leggja þeireng- 
an eyri til þess sjálfir. |>að er skrítið, ef 
Norðlendingum væri síður vorkunn, þó þeir 
vilji hafa atkvæði um sína eigin brú, er þeir 
sjálfir eiga að borga. Frá Staðarbyggðar- 
mýrum hermdi jeg rjett, að leiguliðar 
sem lánið taka, gjöra verkið með 
umsjón umboðsmanns, en landshöfðinginn 
að eins telur fram fjeð. Varaforseti talaði 
um, að hjer lægi fiskur undir steini; jeg 
veit ekki að annað augnamið sje með til- 
lögu vorri, en að sjá um, að sem bezt sje 
sparað. Jeg vildi gjarnan fá upplýsing frá 
varaforseta, hvað hann meinar með þessum
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orðum. Ef það hefur verið meining hans, að 
vekja tortryggni þingsins, og gefa í skyn, 
að vjor befðum einhvern hulinn tilgang 
með uppástungu vorri, þá vil jeg Iýsa því 
yfir, að jeg veit m ig  alveg lausan við það, 
og að mjer gengur engin eigingirni til þess, 
að halda þessari uppástungu fram, heldur 
einungis það, að jeg álít rangt, að þingið 
gjöri það að reglu, að landstjórnin blandi 
sjcr í mál, er ekki koma henni við. Jeg á- 
lít það óhyggilegt af þingmanni Húnvetn- 
inga, að hafa á móti því, að þriðjungur 
kostnaðarins sje greiddur úr jafnaðarsjóði 
am tsins; því svo getur farið, að Húnavatns- 
sýsla hafi einhverntíma gott af þeirri reglu, 
og það er eðlilegt, að þau fyrirtæki, sem 
koma almenningi til gagns, verði ekki að 
eins kostuð af því sveitarfjelagi, sem næst 
er, heldur verði kostnaðinum dreift á stærra 
svið. Allar samgöngur milli Norðurlands 
og Austurlands verða að ganga yfir Skjálf- 
andafljót, póstvegurinn liggur og hlýtur að 

þar yfir, og því er eðlilegt, að almenn- 
iugur, eða fleiri hjeruð en þau, sem næst 
liggja, taki þátt í kostaðinum. £>ingeyingar 
greiða eigi síður en aðrir í amtssjóð, og 
borga þannig sinn part af þessum mikið 
umtalaða '/« parti ofan á þá a/a, er þeir 
einir greiða.

Flutningsmadur; Jeg vil svara einu at- 
riði, sem þingmaður Húnvetninga tók fram ; 
hann hjelt að þessi brúargjörð væri óvið- 
komandi jafnaðarsjóði Norður- og Austur- 
amtsins, af þeirri ástæðu, að brúargjörðin 
á Skjálfandafljóti væri amtinu yfir höfuð ekki 
viðkomandi. Jeg ætla að þingmaðurinn 
hafi ekki lesið ofan í kjölinn á sveitastjórn- 
arlögunum. |>ar stendur í 52. gr. 3. tölul. 
•Amtsráðið ákveður, hvort verja skuli nokkr- 
um hluta af vegabótagjaldi því, sem heimtað 
er saman úr einstökum sýslum, til þess að 
gjöra bætur á þjóðvegum, sem eru utan 
sýslu; þó má ekki verja til þcss fram yfir 
’/• af hinni árlegu upphæð vegabótapjalds- 
ins». J>arua getur þingmaðurinn sjeð, að 
þjóðvegir eru álitnir öllu aintinu viðkom- 
andi, og hjer er ekki að tala um sýsluvegi

í rjettum skilningi heldur um veg, sem í 
eiginlegasta og fyllsta skilningi er ekki að eins 
vegur fyrir Norður- og Austuramtið, held- 
ur fyrir allt landið, þar á meðal fyrir póst- 
ferðir þess. En hvað sem því líður, þá man 
jeg ekki betur, en að Húnvetningar hafi 
komið með fjárbænir einu sinni til J>ingey- 
inga (Páll Páhson bóndi: Hve nær var það?). 
f>að var út af fjárkláðanum góða. J>ingey- 
ingar voru þá mjög örlátir við þá, og þeir 
hefðu sjálfsagt gjört miklu betur, ef Hún- 
vetningar, eða þá rjettara þeir, sem fyrir 
sunnan þá bjuggu, Sunnlendingar, sem Hún- 
vetningar tóku ábyrgð á, hefðu sýnt þann dug 
og drengskap, sem þeir hefðu á tt að sýna. 
J>ingmaðu:inn hneykslaðist á því, að '/s láns- 
ins skal greiðast úr sýslusjóði Suðurþingey- 
i nga, an na r þriðj u ngur ú r sýslu vegasj óði S uðu r- 
og Norðurþingeyinga, en þessi ákvörðun or 
af því komin, að vjer vildum ekki láta á- 
mæla oss fyrir það, að ekki væri þeirn ætl- 
að að gjalda mest, er mest gagn hefðu af 
brúnni. Viðvíkjandi ábyrgðinni á lands- 
stjórninni vil jeg skírskota til þess, sem 1. 
þingmaður Eyfirðinga og 1. þingmaður Norð- 
urmúlasýslu hafa tekið fram, að hún er ekki 
svipt neinu valdi eða ábyrgð í þessu til- 
liti. |>að er satt, sem varaforseti tók fram, að 
það er ekki fasteignarveð fyrir þessuláni, en 
má jeg spyrja, hvort er meira varið í fast- 
eignarveð, en í það veð, sem innifelst í því, 
að sýslusjóðir og jafnaðarsjóður amtsins eiga 
að greiða lánið? J>essir sjóðir eru ódauðleg- 
ir, allt svo lengi sem Norður- 0g Austur- 
amtið og sýslufjelögin í pingeyjarsýslu ekki 
deyja; og ef nokkurt veð í einstökum fast- 
eignum er tryggjandi, þá er þetta veð það. 
Sýslufjelagið og amtið hafa ein ábyrgðina að 
borga lánið, landssjóðurinn lætur ekki ann- 
að af mörkum, en að veita lánið vaxtalaust 
í 3 ár, og það er sannarlega hið minnsta 
tillag til brúarinnar fyrir það, að hún verð- 
ur póstvegur landsins. Ef jeg hefði ekki 
áður heyrt svo mikið talað um hæversku og 
auðsveipni, sem ætti að sýna í öllum fjár- 
bænum til landssjóðs, þá hefði jeg ekki átt 
gott með að ímynda mjer, að sama daginn,
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sem deildin samþykkir 100,000 kr. vaxta- 
laust lán til brúabygginga yfir J>j<5rsá og 
Ölfusá, að hún sama daginn kallaði það <5- 
hæverskt að biðja um þetta lán til brúar á 
Skjálfandafljót, mót ábyrgð amtsráðsins í 
Norður- og Austuramtinu og sýsluvegasjóð- 
anna í f>ingeyjarsýslu.

H n l ld ó r  K r .  Friðriksson:  Að því er snert-| 
ir, að sýslusjóðirnir eru ódauðlegir, þá má j 
segja hið sama um hreppasjóðina, (B. 
Sveinsson: Hjer eru engir hreppssjóðir
nefndir), og hefur þó stundum reynzt all- 
erfitt að fá lán borguð úr þeim. Ætli 
ekki gæti koraið sama fyrir um sýslusjóð- 
ina? Æ tli þetta veð sje svo tryggilegt, 
að það sje hreinn óþarfi fyrir landsstjórn- 
ina, að hafa hönd í bagga með þessu fyrir- 
tæki? l.þingm aður Norðurmúlasýslu sagði, 
að jeg hefði ekki sjeð neitt, en jeg held þá 
aptur, að hann hafi sjeð ofcjónum; hann sá 
svo ósköp mikið vald, sem landsstjórninni 
væri gefið með breytingartillögu hans við 4. 
gr., en þar er henni ekkert vald gefið. 

pá var gengið til a t  k v æ ð a og var
1. Breytingartillaga Gríms Thomsens (I, 

377) við breytingartillögur 6 þingmanna 
fclld með 12 atkv. gegn 5.

2. 1. liður í breytingartillögum 6 þing- 
manna (I 367), samþ. með 16 atkv.

3. 2. liður í breytingartillögum 6 þing- 
manna samþ. með 14 atkvæðum.

4. Frumvarpið allt með áorðnum breyt- 
ingum samþ. með 16 atkvæðum.
Kvað forseti það nú mundu vcrða af-

gmitt til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 42. 
fundi, 18. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild sjá I 385.

I te n e d ik t  K r i s t j á m s o n  kvaðst treysta 
deildinni til að láta þetta mál ganga til 
annarar umræðu, fyrst að hún hefði tekið 
svo mjúkum höndum á næsta máli á und- 
an, (brúargjörð á J>jórsá og Ölfusá), sem 
Ycrið hefði öllu þrýstnara og betur þolað á-

tökin. Fleira vildi hann eigi mæla um það 
á þessu stigi.

Forseti bar undir a t k v æ ð i ,  hvort því 
skyldi vísað til 2. umræðu, og var það sam- 
þykkt í einu hljóði.

Ö n n n u r u m r æ ð a í efri deild, á 45. 
fundi, 20. ágúst.

Breytingaruppástunga I 481.
Ásgeir Einnrsson kvaðst vona eptir 

brjóstgæðum við mál þetta, því það væri að 
eins barn hjá næsta máli á undan (brúar- 
gjörð á pjórsá og Ölfusá), og vildi bann, að 
það gerði rjett og nyti rjettar síns. J>að 
væri gjört ráð fyrir, að nokkur hluti tillags- 
ins ætti að greiðast úr jafnaðarsjóði; en 
hann hefði leitað fyrir sjer, en onga grein 
getað fundið í sveitarstjórnarlögunum, er 
þetta gjald yrði heimfært undir; en lögfróð- 
ir menn mundu nú vera færari en hann að 
dæma um það. Hann skildi því eigi í öðru, 
en að nýtt gjald yrði að leggja á gjaldþegna; 
en aptur á móti sýndist sjer mega leggja 
slíkt gjald á vegabótasjóðinn, þar eð brýr 
væru hinar þörfustu vegabætur, og væri engu 
ósanngjarnara að legga gjaldið á þann sjóð, 
en þau hjeruð, er engin not hefðu af brún- 
um, og yrði skaðinn af því eigi annar en 
sá, að vegabætur yrðu nokkru minni það ár; 
hann sagði, að þó liann hefði enga heimild 
til þess frá kjósendum sínum, vildi hann þó 
vera svo fjelagslegur fyrir hönd Norðlendinga, 
að styrkja að því, að £>ingeyingar fengju 
þessu framgengt, enda væru þeir fram- 
kvæmdamenn miklir, og þess vegna vert að 
styðja þá í þessu. Deildin hefði nú greitt 
vog fyrir hinum brúnum, og vonaði hann, 
að hún mundi gjöra hið sama í þessu máli.

S te f á n  E ir ik sso n  kvaðst eigi vera máli 
þessu kunnugur, en sjer þætti það þó ísjár- 
vert við 3. gr. frumvarpsins, að Jpingeyjar- 
sýsla skyldi eiga að greiða 2 hluti gjaldsins 
á móti öllum hinum sýslum Norðuramtsins, 
sem að eins borguðu 1 hlutann. Sjer þætti 
betur við eiga, að allur kostnaðurinn væri 
greiddur úr amtssjóði, því sjer þætti það 
ofviða fyrir eina sýslu, að greiða 2 hluti 
gjaldsins, eins og hann hefði þegar tekið

*
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fram, en eptir breytingaratkvæði þingmanns 
Húnvetninga ættu hinar sýslurnar að eins 
að greiða l/s af gjaldinu. En þó að f in g - 
eyjarsýslu hefði máske mest not af brúnni, 
sýndist sjer ekki ástæða til, að sú sýsla 
greiddi meira en hinar sýslurnar. Hann 
hefði kunnað bezt við, að endurgjaldið á 
láninu hefði allt verið borgað af jafnaðar- 
sjdði, því brýr, sem byggðar væru af al- 
mennu fje, væru gjörðar jafnt fyrir alla um- 
farendur.

B e n e d ih t  K r i s t j á n s s o n  sagði sjer fyndist 
skylt, að skakka leikinn milli þingmanns 
Húnvetninga og þingmanns Skaptfellinga; 
hann ætlaði sjer að vera á uiilli þeirra, en 
þ<5 eigi m itt á miJli. J>ó að hann væri 
þingmaður |>ingeyinga, ætlaði hann eigi að 
kvarta yfir þessari álögu, því hún væri ekki 
það stórræði, að fingeyingur mundu skorast 
undan þeirri byrði, og væri hann því eigi á 
máli þingmanns Húnvetninga. Hið fyrsta, 
sem væri farið fram á i frumvarpinu, væri 
það, að landssjóðurinn lánaði fram yfir 
venjuleg kjör rentulaust fje um þriggja ára 
tíma, og væri það án efa byggt á því, að 
hjer væri um póstveg að ræða, þar eð póst- 
urinn frá Akureyri til Austurlandsins gæti 
eigi farið annarstaðar, með því brúin yrði 
alveg á leið hans. Hjer væri eigi til 
mikils mælzt, og vonaði hann, að þing- 
deildiu mundi taka máli þessu vel. Hann 
vildi enn fremur geta þess, þótt öll- 
um mundi það kunuugt, að Norður- og 
Suðurþingeyjarsýsla væri nú orðin tvö 
sýsluQelög, en áður en að sýslunni hefði 
þannig skipt verið, hefði sýslunefndin gjört 
ályktun um brúargjörðina; þannig væri sú 
ákvörðun sett, að V3 af tillaginu skyldi 
eingöngu greiða af sýslusjóði Suðurþing- 
eyjarsýslu, en hinn '/„ hlutann skyldi 
greiða að jöfnu hlutfalli úr báðum sýslu- 
vegasjóðunum í J>ingeyjarsýslu, þar eð 
Norðurþingeyjarsýsla hefði miklu minni notaf 
brúnni en hin sýslan, og jafnvel eigi meiri 
en SkagaQarðar- og Húnavatnssýslur; það 
væru að eins einstöku ferðamenn, en engir 
fjárrekstrar eða lestamenn í Norðurþingeyj-

arsýslu, er not hefðu af brú þessari; og 
þar eð Suðurþingeyingar hefðu mest not af 
brúnni, þá roundu þeir eigi skorast undan 
gjaldi þessu. J>ingmaður Húnvetninga hefði 
talað hjer um nýtt gjald, sem á gjaldþegna 
mundi þurfa að leggja, og sakir þess vildi 
hann getaþess, aðgjaldtil sýsluvegasjóðs væri 
að vísu fastákveðið með lögum, en jafnaðar- 
sjóðsgjaldið og gjald til sýslusjóða væri á- 
kveðið eptir þörfum í hvert skipti, og að 
því leyti gæti þingmaðurinn haft rjett að 
mæla. Sjer sýndist rjettast, að auk þess, 
sem allt landið styrkti fyrirtæki þetta að 
dálitlum hlut, að Norður- og Austuramtið 
eiukum tæki byrði þessa sjer á herðar, því 
þau umdæmimynduðu nokkurs konar heildút 
af fyrir sig, með því þau hefðu sameiginlega 
stjórn og sameiginlegan amtssjóð. það væri 
spursmál um,hvort rjettara væriaðleggja gjald- 
ið á jafnaðarsjóðinn eða ætla amtsráðinu að 
jafna því niður á sýsluvegasjóðinn; en þar eð 
nauðsyn væri á, að leggja Qe úr landssjóði 
til sýsluvegasjóðsins, og þingið hefði kann- 
ast við það, að svo væri, mundi eigi hugs- 
andi vera, að leggja nýtt gjald á þá. Gjald 
það, er á Húnvetninga legðist, væri Ve af 
gjaldi því, er legðist á Norður- og Austur- 
amtið, og mundi það vera 66 kr. 66 a. á ári, 
en þar eð í Húnavatnssýslu mundu fleiri 
lausaljárhundruð en í hinum sýslum Norður- 
og Austuramtsins, kynni gjaldið að nema 
allt að 80 kr. árlega, og væri það eigi 
mikið fje fyrir stóra sýslu. Hvort rjettara 
væri, að leggja gjald þetta á lausafje eða 
á fasteign og lausafje í sameiningu, væri 
auðvitað, neina því að eins að menn tækju 
það fyrir að flytja jarðir yfir brýr, sem að 
líkindum mundi seint verða, og yrði því 
þess vegna eigi svarað með öðru en því, að 
sjálfsagt væri að leggja það á lausafje. J>ó 
sjerstök ákvörðun hefði eigi verið um þetta 
í jafnaðarsjóðslögunum, og það álitist rangt, 
að jafnaðarsjóðurinn tæki að sjer þessa fjár- 
greiðslu, þá kæmi h.ún nú inn í þau, ef 
þetta væri samþykkt.

S i g h v a t u r  Á r n a t o n  kvaðst vilja halda- 
sjer að frumvarpinu, eins og það lægi fyr-
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ir, því hann væri hræddur utn, að lítill 
tími væri nú til að láta það fara í neðri 
deildina aptur, og vildi hann því helzt 
leggja það til, að engar breytingar væru 
gjörðar við það, því málið ætti að sínu á- 
lit,i að fá framgang. Breytingaratkvæði 
þingmanns Húnvetninga sýndist að vera 
mjög fjelagslegt, en þingmaður fingeyinga, 
sem ætti mest hlut að máli, hefði látið í 
ljósi, að hjeruðum þeim, sem tilnefnd væru 
í frumvarpinu, væri ekki of vaxið aðstanda 
straum af láninu, og þá sýndist sjer ó- 
þarft, að halda breytingaralkvæðinu fram.

Á sg e ir  E i n a r s s o n  sagðist eigi hafa viljað 
li'ggja þetta gjald á jafnaðarsjóðina, því opt 
hefði áður verið talað um, hversu mikil byrði 
þegar hvíldi á þeim, enda hefði og verið ljett 
á þeim á síðasta þingi, en að fara nú að 
byrja á því aptur, að þyngja á þeim, því 
gæti hann eigi verið samdóma. Yiðvíkjandi 
því er þingmaður pingeyinga hefði sagt, að 
menn varla færu að flytja jarðir yfir árnar, 
þá vildi hann segja honum, að varla yrðu 
úr Húnavatnssýslu fluttar fleiri kindur en 
jarðir yfir Skjálfandafljót; ef þingmaður fin g - 
eyinga vildi gefa atkvæði móti breytingunni, 
þá vildi hann fyrir sitt leyti og gefa atkvæði 
móti frumvarpinu, og vildi hann skjóta til 
lögfróðra manna, hvor hefði rjettara fyrir 
sjer.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a  um frumvarpið og 
breytingaruppástunguna við 3. grein þess, 
og var:
1. gr. frumvarpsins samþykkt með 10 sam- 

hljóða atkvæðum.
2. gr. frumvarpsins samþykkt með 10 sam- 

hljóða atkvæðum.
Breytingaruppástunga Ásgeirs Einarsson- 
ar við 3. gr. felld með 6 atkvæðum móti
4, að viðhöfðu nafnakalli sökum óglöggr- 
ar atkvæðagreiðslu, og sögðu 

Já :
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinsson,
Ásgeir Einarsson,

Nei:
Bergur Thorberg,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Jón Hjaltalín var Qærverandi.
3. gr. frumvarpsins samþykkt með 7 at- 

kvæðum.
4. gr. frumvarpsins samþykkt með 9 at- 

kvæðum.
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með

8 atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  i efri deild“á 48. fundi, 
22. ágúst.

B e n e d ik t  K r U t j á n w o n  sagði, að við 2. 
umræðu hefði komið hið eina breytingarat- 
kvæði við málið, og hann hefði orðið að 
mæla móti því, þó að það hefði verið í hag 
pingeyingum, af því að hann vissi, að í»iug- 
eyingar ætluðu eigi að hlífa sjer í þessu 
efni. Deildinni væri kunnugt, að hjer væri 
oigi að tala um annað, en venjulegt lán, 
nema að það ætti að vera rentulaust í 3 ár, 
og hefði hann fyr bent á, að sjer þætti það 
sanngjart, þar sem brúin yrði á póstleið. 
Eptir því sem deildin hefði tekið undir mál- 
ið, vonaði hann, að hún mundi samþykkja 
það, án þess að hann talaði fleira fyrir því.

pví næst var frumvarpið samþykkt með 
samhljóða atkvæðum, og kvað forseti það 
mundu verða afgreitt til Iandshöfðingja sem 
lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXXIV. VERZLUNARSTAÐUR VIÐ 
JÖKULSÁ Á SÓLHEIMASANDI.

Frumvarp til laga um löggiltan verzl- 
unarstað við Jökulsá á Sólheimasandi. Frá 
Páli Pálssyni, 1. þingmanni Skaptfellinga. 

| Sjá I 29.
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Fyr s f ca  u m r æ ð a  í neðri deild, á 7. 
fundi, 9. júlí.

F l v t n i n g s m a ð u r  (l't'ill IJá h s o n ,  p r e s t u r ) : 
Jeg þarf ekki að lýsa því, hvaða þörf er á, 
að eitihvað sjo bætt úr kaupstaðarleysi því, 
sem er á suðurströnd landsins. J>að hefur 
áður verið reynt að ráða bót á þessu, með 
því að löggilda kauplún við Dyrhólaey, en 
uppsiglingin hefur reynzt þar svo hættuleg, 
að það hefur ekki enn heppnazt, að byrja 
þar verzlun. Nú hefur mjer verið tjáð og 
sýnt, að reynandi væri að fá verzlunarstað 
við Jökulsá á Sólheimasandi, og þykist jeg 
viss um, að allir þingmenn hafi kynnt sjer 
bænarskrána um það efni, og lýsinguna á 
staðnum, svo jeg álít ekki ástæðu til, að 
taka upp hjer, það sem þar stendur. Jeg 
skal að eins geta þess, að þar hefur um 
mörg ár veiið haldið úti opnum skipum, og 
er opt hægt að lenda þar, þó ekki sje það 
mögulegt annarsstaðar. |>egar jeg reið til 
þings, fór jeg þangað og skoðaði staðinn, og 
þó jeg ekki þykist hafa vit á að dæma full- 
komlega um hann, þá get jeg ekki annað 
sjeð, en að uppsiglingin þar sje möguleg; sú 
eina átt, sem er hættuleg, er landsynningur; 
botninn er föst jökulleðja. Jeg vona, að 
allir játi, að ef nokkursstaðar er nauðsyn á, 
að löggilda veizlunarstað, þá er það hjer, 
og þó nú reyndist svo, þegar til kæmi, að 
ótiltækilegt væri að sigla þar upp, þá eru 
það engin útlát fyrir þingið, að leyfa mönn- 
um að reyna uppsiglinguna. Jeg vona, að 
deildin láti málið að minnsta kosti ganga 
til 2. umræðu; þingmenn hafa kannske ekki 
allir kynnt sjer svo skjölin um það, eins og 
þarf, og gæti það þá gjöizt áður 2. umræða 
byrjar.

Halldór Kr. Friðriksson: J>að er öllum 
]jóst, hver nauðsyn er á, að koma upp lög- 
giltum verzlunarstaðá suðurströndum Islands, 
ef auðið væri, en það er líka augljóst eptir 
lýsingu þingmannsins, hve óhafandi þessi 
höfn e r; enda þarf hjer ekkert leyíi, því að 
kaupmenn mega nú sigla upp á hverja vík 
og vog til að vcrzla þar með allar þunga- 
vörur, og því er lítið unnið við að löggilda

þennan stað, enda óþarft; því aðef nokkurt 
lægi er við ósa Jökulsár, þá munu kaup- 
menn nota það til að flytja þangað þunga- 
vörur. pað er einungis til að rýra álit 
þingsins, að vera að gefa út lög um löggild- 
ing staða, þegar það leyíi þá eptir á aldrei 
er notað. |>ar að auki er það athugavert, 
þegar sannað er, að uppsiglingin er hættu- 
leg, þá getur löggildingin orðið fremur til 
tjóns en gagns. |>annig var sagt um 
Blönduós, að þar væri ágæt höfn, og látið 
mikið af henni; það er líka ágæt höfn, eða 
hitt þó heldur; þar er ekkert hæli fyrir 
skipin, og eigi auðið hálfum mánuðum sam- 
an, að komast þar í land af skipum. J>ó 
fáeinir bændur segi, að höfn sje góð, þá ef- 
ast jeg um, að þeir hafí fulla þekkingu til 
að dæma um slíkt. (Fáll Pálsson preslur: 
En formenn þá?) J>að er allt annað um 
opin skip, þó setja megi þau upp eptir sljett- 
um söndum, en jeg efast sannarlega um, að 
formenniruir hafi þá þekking, sem þarf til 
að dæma um ágæti hafnarinnar. |>að skyldi 
enginn vera fúsari en jeg, til að styrkja að 
því,að nægilega margir verzlunarstaðir kæm- 
ust upp á suðurströnd landsins, því að jeg 
játa, að nauðsynin er mikil, en vjer verðum 
að taka náttúruna eins og hún er, og það 
væri einungis barnæði, að samþykkja þess 
konar lög, eins og þessi. |>að er ekki langt 
síðan, að porlákshöfn var löggilt, og efast 
jeg um, að nokkur muni nota það leyfi, og 
þá er leyfið þýðingarlaust. (Margir: Jú ! jú! 
það verður notað!)

fsleifur Gíslason: Af því þétta málefni
snertir einnig nokkurn hluta kjÓ3enda 
minna, þá vil jeg svara þingmanni Eeyk- 
víkinga nokkrum orðum. Hann vildi ekki 
byggja á lauslegu áliti bænda, sem hann 
taldi ekki hafa vit á þessu; en jeg verð þó 
að ætla, að bændur og formenn, sem eru 
gagnkunnugir á staðnum, sjeu þó betur færir 
um að dæma ura uppsiglinguna þar, en 
þingmaðurinn, sem aldrei hefur komið á 
staðinn. f a r  að auki er mjer kunnugt, að 
þegar ingenieur Windfeld Hansen var hjer 
á landi, veit jeg ekki betur, en að hann

64
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haix litið á stað þennan og dæmt hann að 
minnsta kosti miklu líklegri en Dýrhólaey 
til hafnarstæðis, því hann áleit, að hún 
yrði að eins með ókljúfandi kostnaði gjörð 
að höfn. Þennan vitnisburð að minnsta 
kosti tel jeg gildari en skoðun þingmanns 
Eeykvíkinga, sem aldrei hefur sjeð staðinn 
og ekki getur haft eins gott vit á þessu, 
eins og útlærður ingenieur. En hvernig 
sem staðurinn annars er, þá álít jeg það ó- 
hæfilega meinsemi af þinginu, að vilja ekki 
leyfa mönnum að reyna uppsiglinguna, og 
vona jeg, að þingmaður Reykvíkinga verði 
einn á borði með slíka meinsemi, og engum 
öðrum blandist hugur um að samþykkja 
frumvarpið.

Þórarinn Böðvarsson: 2. þingmaður
Rangæinga tók fram margt af því, sem 
jeg vildi sagt hafa; jeg vil einungis lýsa 
því yfir, að þó jeg hafi mikið traust til 
þingmanns Reykvíkinga, þá trúi jeg þó bet- 
ur því, sem menn fyrir austan, er þekkja 
staðinn, segja um hann, og þar að auki 
áliti ingenieurs um hann, heldur en því, 
sem þingmaðurinn ímyndar sjer. Ef þing- 
maðurinn vill láta taka af alla þá verzlun- 
arstaði, þar sem skip geta farizt, þá mun 
fijótt fækka um verzlunarstaði á landinu. 
|>að hefur aldrei komið til þingsins beiðni 
um löggilding verzlunarstaðar, sem byggð 
er á meiri nauðsyn en þessi, og því væri 
það eigi rjett gjört af þinginu, að uppfylla 
ekki þessa bæn. £>örfin er meiri hjá þeim, 
sem hjer eiga hlut að máli, en nokkrum, 
sem beðið hefur um slíkt, og að kauptún 
verði ekki sett þar, er alveg ósannað, en 
miklar líkur og mikil sönnun fyrir því, að 
það sje mögulegt.

Benedikt Sveinsson: Eptir því, sem mig 
minnir, hef jeg optar látið í ljósi þá grund- 
vallarskoðun, að jeg vildi helzt, að kaup- 
mönnum væri frjálst að verzla og byggja 
á hverri höfn og vík, sem þeir vildu, um- 
hverfis allt ísland, ef þeir að eins að öðru 
leyti hlýðnast lögunum um verzlun og sigl- 
ingar. J>að er rangt af löggjafanum, að vilja 
setja járngreipar fyrir þá og þá höfn, og

mæla við fingur sjer, hvar kaupmenn megi 
verzla, og hvar ekki. Hvar sem kaupmað- 
urinn vill hætta fje sínu og eigura, ef hann 
einungis gjörir það með samþykki ábyrgðar- 
fjelaganna, þá kemur það ekkert löggjöfinni 
við. Ef þetta er rjett grundvallarregla, sem 
hún vafalaust er, þá hverfa allar mótbárur 
þingmanns Reykvíkinga af sjálfu sjer. Við- 
víkjandi þessum stað, sem nú liggur fyrir 
að löggilda, vil jeg þó sjerstaklega taka það 
fram, að það er óhætt að fullyrða, að það 
er enginn staður á öllu landinu, þar sem 
meiri þörf er á verzlunarstað. Menn þurfa 
eigi annað en líta á uppdrátt íslands og 
virða fyrir sjer hina afarmiklu vegalengd 
milli Papóss og Eyrarbakka, hin miklu 
vatnsföll, eyðisanda og ófærur, sem yfir er 
að fara, og við þetta bætist hin ofur eðli- 
lega afieiðing, að Skaptafellssýsla er hið 
fátækasta hjerað landsins. þingmaður 
Reykvíkinga hafði ekki rjett að mæla, þeg- 
ar hann sagði, að kaupmenn mættu verzla 
á hverri vík á landinu, sem þeir vildu, því 
þeir mega að vísu flytja pantaða vöru, og það 
er allt annað en að verzla (Halldór Kr. 
Friðriksson: Nei). Önnur mótbára sama 
þingmanns var heldur en ekki skrítin, hann 
sagði, að höfnin á Blönduósi væri ljósasti 
votturinn um það, hve lítið væri að marka 
það, þó menn væru að halda þeirri og þeirri 
höfn fram á þinginu, því þar hefði farizt
skip $ haust eð var, og vildi hann sanna
með því, að hættulegt væri að löggilda hafn-
ir, sem ekki væru tryggar, þó þeim aldrei 
væri nema hælt; en má jeg þá ekki minna 
þingmanninn á, að það hefur líka farizt skip 
á Sauðáikrók, og meira að segja, jeg hef 
horft á með eigin augum, að skip hefur rek- 
ið upp í sjálfri Reykjavík, og hefði þá verið 
brim, þá hefði sjálfsagt verið ómögulegt að 
bjarga jafnvel mönnunum sjálfum. Skip 
hafa enn fremur rekið upp á Skagaströnd, 
á Sauðárkrók, á Grafarós, og nú nýlega á 
Eyrarbakka. Yfir höfuð hafa skip rekið upp 
á ótal mörgum öðrum löggiltum verzlunar- 
stöðum landsins. fe ssi ályktun þingmanns- 
ins dugar því ekki, það væri eins og að
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banna skipum að fara út á sj<5inn, af því 
mörg skip hafa farizt á sjónum. Eins og 
þingmaðurinn rjettilega sagði, verðum vjer 
að taka náttúru íslands, eins og hún er; 
vjer getum ekki miðað lögin við það, sem 
ef til vill getur skeð frá náttúrunnar hendi, 
á hitt eigum vjer að líta, sem má vera og 
á að vera, það, að verzlunarlöggjöf vor sje 
byggð á frjálslegum og rjettum grundvallar- 
reglum, að hún leggi ekki tálmanir fyrir 
viðskipti landsbúa við kaupmenn. Jeg er 
þess vegna fastlega meðmæltur því, að frum- 
varp þetta gangi til 2. umræðu, þó jeg hefði 
heldur óskað, að það væri í almennara formi.

P o r s t e in n  J ó n s s o n :  Jeg er lítið eitt
kunnugur á þessum stað, og áh't alveg ó- 
þarft að draga úr því, sem ílutningsmaður 
og 2. þingmaður Bangæinga hafa sagt, því 
að þetta er sá eini staður, þar sem erlands 
að leita i Vesturskaptafellssýslu, og dettur 
engum í hug að leita lands á öðrum stað.

Var svo málinu vísað til 2. umræðu með 
19 atkvæðum.

Ö n n u r u m r æ ð a  I neðri deild, á 9. 
fundi, 11. júlí.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 
með 20 atkvæðum, og málinu skotið til 3. 
umræðu með sama atkvæðafjölda.

í> rið ja  u mr æ ð a  í neðri deild, á 11. 
fundi, 14. júlí.

Breytingartillaga: I 87.
F lu tn in g s m a ð u r  ( F á l l  F á lsson  p r e s t u r ): 

Jeg þarf ekki að vera langorður í þetta 
skipti, vegna þeirra góðu undirtekta, sem 
mál þetta hefur fengið við fyrri umræður. 
Jeg vil að eins geta þess um breytingarat- 
kvæðið, að það er komið af því, að orðin «í 
Vesturskaptafellssýslu» eru óþörf og fara 
eigi vel í lagamáli, og ættu heldur að falla 
burt. Að öðru leyti fel jeg deildinni málið 
til meðferðar, í þeirri fullu von, að hún 
samþykki það.

H n l ld ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Jeg stend ekki 
upp til þess að tala móti þessu frumvarpi, 
því það mun árangurslaust, en af því jeg er

viss um, að það verður verzluninni fremur 
til skaða en gagns, ef þetta verður lög, þá 
vil jeg til að friða samvizku mína, skora á 
deildina að hugsa sig vel um, áður en hún 
löggildir stað, sem verður til lítils gagns og 
ef til vill til skaða, ef hún annars ekki vill 
löggilda hverja vík eða vog á landinu. {>eg- 
ar slíkir staðir eru löggiltir, þar sem hættu- 
leg innsigling er, þá verður öll ábyrgð dýrri 
ekki einungis fyrir þá staði, heldur og fyrir 
aðra. |>ar að auki stendur það fast, að 
fastakaupmenn megi nú sem stendur sigla 
upp hverja vik og vog bæði kanpa íslenzka 
vöru og verzla með korn, steinkol, við, salt, 
tjöru, járn og hamp, og furðar það mig, að 
hinn eini tollheimtumaðnr, sem hjer er á 
þingi, skuli ekki þekkja opið brjef 19. maí 
1854, og væri ekki vanþörf á því, ef laga- 
skólinn kemst á, að kenna tollheimtumönn- 
unum að þekkja slíkar tilskipanir. petta  
sýnir, að það er óþarfí, að löggilda þennan 
stað, og ekki til annars en til að gjöra skaða, 
því að það er fjöldi fólks, sem kaupir alls 
konar óþarfa, þegar svo hægt er að ná í 
hann, sem það annars ljeti vera að kaupa. 
Og þó einhver færi að setja sig niður á 
þessum stað, þá verður það einungis til að 
útarma sveitirnar í nánd og venja menn á 
óreglu, eins og reynslan margopt hefur sýnt 
um smákaupstaði.

F l u t n i n g s m a ð u r i  Jeg bjóst við því, að 
þingmanni Beykvikinga mundi verða mjög 
hægt að tala móti þessu frumvarpi, úr því 
hann fór til þess á annað borð, því að hann 
ætti að vera farinn að kunna utanbókar 
mótbárurnar gegn löggildingu nýrra verzlun- 
arstaða, því ekki hefur um liðið svo neitt 
þing, að hann ekki hafi komið fram með 
sömu mótbárurnar, og koma þessar athuga- 
semdir alls eigi flatt upp á mig frá þingmann- 
inum. |>ar sem hann sýnist álíta, að kaup- 
túnin sjeu ofmörg á suðurströnd landsins, 
þá gæti jeg vel unnt honum þess, að vera 
búsettur m itt á milli Fapóss og Eyrarbakka, 
og væri gaman að vita, hvort hann kvartaði 
yfir, hve stutt væri til verzlunarstaðar, og hvort 
honum þætti ofhægt um vöru aðflutninga.

64*
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f>etta lagafrumvarp er svo saklaust og getur 
engum gjört skaða, svoþað væri meinbægni ein 
af þinginu, að leyfa því ekki fram að ganga. 
Jeg skal taka það upp, sem bent var á við
1. utnræðu, að ekki einungis vanir sjómenn 
hafa látið í ljósi, að þessi höfn væii vel not- 
andi, heldur hefur einnig ingenieur Windfeld 
Hansen gefið henni þann vitnisburð, að hún 
væri að minnsta kosti ekki ótiltækileg.

B e n e d ík t  S v e in s s o n :  Mjer þykir það illt, 
að stytta gleði þingmanns Reykvíkinga, en 
jeg verð þó að fræða hann um, að um dag- 
inn talaði jeg ekki um þær vörutegundir, 
sem getið er um í opnu brjefi 19. maí 1854, 
heldur um vörur yfir höfuð og sjer í lagi þær, 
sem tollur er goldinn af, en af korni, stein- 
kolum, o. s. frv. er ekki greiddur tollur.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : Jeg skal hvorki 
tala með nje mót þessu frumvarpi, því þess 
þarf að minni skoðun ekki við; jeg vil ein- 
ungis, af því að við 1. umræðu þessa máls 
var þess getið, að langt væri síðan að J>or- 
lákshöfn hefði verið löggilt — það var nú 
raunar 14. desember 1877, svo það eru nú 
raunar 3 missiri—, og væri þó enginn farinn 
að nota hana, þá vil jeg geta þess, að jeg 
hef heyrt, að bóndinn í porlákshöfn hafi 
þegar keypt sjer borgarabrjef, og vil jeg skora 
á 2. þingmann Rangæinga að skýra deild- 
inni frá, hvort það sje ekki satt, en það 
veit jeg með vissu, að einn af verzlunar- 
mönnum hjer í Reykjavík hefur krafizt þess, 
að sjer yrði mælt út hús- og búðarstæði á 
þessum stað.

í s l e i fu r  G í s la so n :  Jeg skai út af áskorun
2. þingmanns Árnesinga geta þess, að jeg ekki 
veit með neinni vissu, hvort það er satt, að 
bóndinn í J>orlákshöfn hafi keypt sjer borg- 
arabrjef, en jeg ímynda mjer, að það muni 
satt vera.

f á  var gengið til a t k v æ ð a og var 
breytingaratkvæði nokkurra þingmanna við 
frumvarpið samþykkt með 16 atkvæðum, og 
frumvarpið sjálft með áorðinni breytingu 
samþykkt með 20 atkvæðum. Síðan var 
það sent efri deildinni.

F y r s t a  u m r æ ð a  i efri deild, á 13. 
fundi, 16. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 126.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagði, að með því að 
sjer væri ókunnugt um, hvernig deildin vildi 
taka í þetta mál, þá vildi hann láta í Ijósi 
þá tillögu sína, að málinu væri vísað til 2. 
umræðu, því að viðvíkjandi Skaptafellssýslum 
vildi hann taka það fram, að þingið ætti að 
varast að htinda slíkum bænum þaðan, með 
því að þær væru útilokaðar frá verzlunar- 
stöðum meir en nokkur annar kjálki lands- 
ins; hann vonaði því, að mál þetta fengi 
liðugan framgang.

Á sg e ir  E in a r s s o n  kvaðst eigi vera vanur 
að mæla móti þess konar málum, en hann 
vildi að eins taka það fram, að þá er lög- 
giltur var verzlunarstaður við Blönduós, 
minnti sig, að ráðgjafinn hefði látið í ljósi, 
að sjer þætti of snemmt að binda dagsetn- 
inguna við 1. janúar. Ef sig minnti þetta 
rjelt, gæti máske verið ástæða til, að sigla 
nú fyrir þetta sker, annars vildi hann biðja 
þingmenn að leiðrjetta það.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvað síður ástæðu 
til að hræðast þetta, síðan komin væru ný 
lög um þinglýsingar; áður hefðu lög eigi 
öðlazt gildi, fyr en þeim var lýst á mann- 
talsþingum, en nú væri önnur aðferð fljótari 
til að gjöra þau gildandi fyrir landsmenn; 
hann vonaði, að þetta út af fyrir sig mundi 
eigi baga frumvarpinu.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagði, að með því 
að þingdeildin væri ókunnug stað þeim, er 
hjer væri um að ræða, gæti hann ímyndað 
sjer, að hún mundi efast um, hvort tiltæki- 
legt væri að setja þar verzlunarstað; en 
þar eð sjer nú væri sjerstaklega kunnugt, 
hvernig þar hagaði til, þá vildi hann í 
fám orðum skýra frá því, þó að það mætti 
lesa í skjölum þeim um málið, er lægju á 
lestrarsalnum. J>ar sem í frumvarpinu væri 
sagt v i ð  J ö k u l s á ,  væri meint m y n n -  
ið á á n n i .  Að vestanverðu við hina fyr- 
irhuguðu skipalegu væri svarðföst grjót-
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eyri eða klappir, er jafnan stæðu uppúr 
ura Qðru, og væri því legan óyggjandi 
þeim megin, þar sem þær tækju frá allt 
brim, sem þeim megin kæmi að og enda 
frá hafi. Að austanverðu væru grjótgrynn- 
ingar, sem opt bryti á, og drægju því öld- 
urnar frá legunni, sem er milli þeirra og 
klettanna; hið eina, sem vafi gæti verið á, 
væri það, hvort þetta grunn austan við 
leguna væri nægilegt til að taka á móti 
öldu frá austri og landsuðri. Dýpið á leg- 
unni væri 40 fet á allmiklu svæði; fleira 
vildi hann eigi taka fram að þessu sinni, 
því að hann treysti því, að málið gengi til 
annarar umræðu.

|>essu næst var gengið til a t k v æ ð a um 
það, hvort málið skyldi ganga til annarar 
umræðu, og var það samþykkt í einu 
hljóði.

M a g n ú s  S tep h en sen  lagði það til, að 
mál inu væii vísað til nefndarinnar um 
Hornafjarðarós o. fl.

Eirikur Kúld kvað hana hafa fengið nóg, 
og væri hann á móti þessari tillögu.

Á 'g e i r  E in a r s s o n  kvaðst einnig vilja 
sterklega mæla á móti þeirri tillögu; störf 
nefndarinnar væru orðin nógu flókin, og 
mundi það því eigi verða til annars, en að 
spilla þessu máli, er allir vildu láta lá fram- 
gang, ef því væri vísað til nefndarinnar.

Var síðan gengið til atkvæða um þessa 
tillögu, og hún felld með 7 atkvæðum móti 3.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 15. 
fundi, 18. júlí.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagði, að sjer hefði 
dottið sú athugasemd í hug, að breyta orð- 
unum »við Jökulsá á Sólheimasandi« þann- 
ig: »við Jökulsármynni á Sólheimasandi«, 
og vildi hann bera það undir álit forseta, 
hvort eigi mætti svo vera, án þess það væri 
skoðað sem breytingaratkvæði, heldur orða- 
breyting; það væri að visu auðvitað, að 
meiningin væri sama í frumvarpinu, að þar 
væri á tt við ármynnið, en eigi upp á sandi; 
að öðru leyti ætlaði hann eigi að fara íleir- 
um orðum um frumvarpið, þvi að hann

vonaði, að það mundi verða látið ganga til
3. umræðu, eptir því sem undir það hefði 
verið tekið við 1. umræðu.

V a r a f o r s e t i  ( B e r g u r  T h o rb e rg )  sagði, að 
sjer sýndist þessi orðabreyting með öllu ó- 
nauðsynleg; að vísu væri hún saklaus að 
efninu, en sjer fyndist engar breytingar ætti 
að leyfa, nema ef þær væru beinlínis leið- 
rjettingar; það væri auðvitað, að enginn 
mundi hugsa til að setja verzlunarstað langt 
frá ósnum, en þólt byggð væri sölubúð við 
ána, svo sem 100—200 faðma frá ósnum, 
þá væri það í sjálfu sjer ekkert óeðlilegt, ef 
landslagið leyfði; það væri eigi rangt að 
segja v ið  ána ,  þó byggt væri við mynnið, 
því mynnið væri einn partur af ánni;  hann 
kvaðst því mæla móti breytingu þessari, og 
vilja halda þeirri reglu, að leyfa eigi breyt- 
ingar, sem eigi kæmu fram samkvæmt þing- 
sköpunum.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvaðst vera sam- 
dóma varaforseta i því, að eigi væri ástæða 
til að breyta orðum fyrirsagnarinnar á 
frumvarpinu, því orðin »á Sólheimasandi« 
ættu einungis við »Jökulsá«, sem líka þyrfti 
að vera, þar eð íleiri Jökulsár væru til í 
Skaptafellssýslu. IJar að auki vissi hann 
eigi til, að þingið hefði ástæðu til að meina 
kaupmönnum að sigla upp eptir ánni, ef 
þeir gætu og vildu.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að sjer sýndist 
ekki hægt að velja betra orð yfir verzlunar- 
staðinn, heldur en stæði í fruravarpinu, það 
stæði alveg á sama, hvort sagt væri við ána 
eða árósinn, og fyndist sjer þessar breyting- 
ar því með öllu þýðingailausar.

M a g n ú s  S tephensen  sagði, að eigi væri 
leyfilegt að gjöra noinar breytingar við fium- 
varpið, nema því að eins, að það yrði sent 
aptur til neðri deildarinnar. Deildin ætti 
jafnan að fylgja þeirri reglu, að koma eigi 
fram með neinar breytingar að nauð- 
synjalausu.

Sighvatur Árnason sagði, að það hefði 
eigi verið sinn tilgangur, að gjöra svo veru- 
legar breytingar við frumvarp þetta, að það 
þyrfti fyrir þá sök að hrekjast miili deild-
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anna, og fjelli hann því frá þessari tillögu 
sinni, úr því hún gæti eigi komizt að sem 
orðabreyting.

— Síðan var frumvarpið samþykkt í einu 
hljóði, og málinu sömuloiðis í eiuu hljóði 
skotið til 3. umræðu.

f r i ð j a  u m r æ ð a  i efri deild, á 18. 
fundi, 21. júlí.

Frumvarpið umræðulaust samþykkt í einu 
hljóði, og síðan sent landshöfðingja sem 
lö g  f r á  a l þ i n g i .

XXXV. VERZLUNARSTAÐUR Á HORNA- 
FJARÐARÓSI.

Frumvarp til laga um löggilding verzl- 
unarstaðar á Hornafjarðarósi í Austurskapta- 
fellssýslu. Frá Stefáni Eiríkssyni, 2. þing- 
manni Skaptfellinga. Sjá I 81.

F y r s t a  u m r æ ð a  íefrideild, á9 .fundi,
11. júlí.

F lu tn in g s m n b u r  (S te fá n  E ir íh s so n ) kvaðst 
vona, að fain heiðraða deild tæki vel í mál 
þetta, með því mikill áhugi væri bæði Aust- 
ur- og Vesturskaptfellinga að fá upp kaup- 
tún á Hornafjarðarós; bæði Austur- og 
Vesturskaptfellingar hefðu skrifað sjer 
hingað á síðasta þing þessu viðvíkjandi, 
en þá hefði legið fyrir þinginu frumvarp 
um, að hjerlendir kaupmenn og kaupfjelög 
mættu sigla alstaðar upp með vörur um- 
hverfis landið, og hefði það frumvarp að 
vísu fengið góðan róm hjá þingmönnum 
eptir nokkra hrakninga milli deildanna, 
en konungur eigi viljað staðfesta það. Nú 
í vor, 30. maí, hefðu sýslubúar sínir fengið 
sjer aptur mál þetta til flutnings á fundi 
einum, er hann hefði kvatt þá til. pó að 
þessi fyrirhugaði verzlunarstaður væri eigi 
allíjærri Fapós, væri það þó mikill munur 
fyrir Vesturskaptfellinga, að þurfa ekki að 
fara yfir Hornafjarðarfljót, sem bæði væru 
djúp og blaut. Hann sagði, að Skaptfell-

ingar hefðu i fyrra fengið skipstjóra af 
Gránufjelagsskipinu Elbo, P. Petersen, til að 
kanna og mæia ósinn, og samkvæmt brjefí 
hans, er hann hefði hjer meðferðis og gæti 
lagt fram, væri ósinn 4—5 faðmar að dýpt 
með hálfflæddum sjó; beint inn úr ósnum 
lægi áll, er sigla mætti, 2—3 faðmar á dýpt, 
en sjálfsagt 1 faðmi dýpri með háflóði, svo 
dýpið í ósnum mætti sjálfsagt telja 5 til 6 
faðma og á álnum inn á leguna 3 til 4 
faðma með fullflæddum sjó. Höfnin væri 
milli Óslands og Stapakletts, og mætti leggja 
skipið upp við klettinn, og til að skipa upp 
úr því, þyrfti því enga bryggju. þegar þess 
væri gætt, að einir 2 verzlunarstaðir, Papós 
og Eyrarbakki, væru fyrir öllu Suðurlandinu, 
væii það ljóst, hvilík nauðsyn væri á að fá 
löggilding þessa verzlunarstaðar. Hann 
sagði, að í Austurskaptafellssýslu, einkum í 
Mýra- og Borgarhreppi, aflaðist talsvert af 
þorski, en þeirn væri eigi unnt, að verka 
fisk sinn scm saltfisk vegna erfiðra aðflutn- 
inga, og þar til væri Almannaskarð á vet- 
urna opt ófært yfirferðar; aptur á móti 
gætu þessir hrepparstytt fyrir sjer leið með 
saltflutning á hestum, með því að flytja 
mætti sjóleið frá kaupstað á Horuafjarðarós. 
Að svo mæltu óskaði hann, að hin heiðraða 
deild vísaði málinu til 2. umræðu.

F o rs e t i  ljet því næst ganga til a t k v æ ð a  
um, hvort málið skyldi koma til 2. umræðu, 
og var það samþykkt í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 11. 
fundi, 14. júlí.

F l u t n i n g s m a ð u r  (S te fá n  E ir ík sso n )  sagði, 
að þar eð deildin hcfði tekið svo vel undir 
mál þetta við 1. umræðu, ætlaði hann eigi 
að fara mörgum orðum um það, en að eins 
geta þess, að eptir skýrslum skipstjóra Pet- 
ersens væri dýpið á ósnum 4—5 faðmar, en 
állinn inn úr honum 2—3 faðmar með hálf- 
föllnum sjó, en þetta vatn væri að minnsta 
kosti 1 faðmi dýpra með háflóði; það væri 
ekki óhugsandi, þegar siglingar væru komn- 
ar þar á, að gufuskip mundu einnig nota 
höfn þessa, þar eð engin önnur höfn væri
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fyrir öllu Suðurlandi, er þau gætu komið á ; 
bvað breiddina snerti á vatnsdýpinu, þá væri 
hún 80—100 faðmar.

Lnndshöfðingi kvaðst vilja skjóta því til 
dcildarinnar, hvort henni sýndist eigi hent- 
ugast að kjósa nefnd í málinu, og vísa síð- 
an til þeirrar nefndar samkynja frumvörp- 
um, er síðar mundu koma fyrir deildina. 
Hann vildi taka það fram, að æskilegt væri, 
að i hverju slíku máli yrðu öll atriði þess 
nákvæmlega rannsökuð.

F lu tn in g s m a ð u r  kvaðst ekki hafa á móti 
nefnd í málinu, en sjer þætti ísjárvert að 
láta hana bíða eptir samkynja frumvörpum, 
er eigi kynnu að koma fyr en undir þing- 
lok, þar eð af þvi gæti leitt, að mál þetta 
yrði ekki útkljáð á þessu þingi.

Á sge ir  E in a r a so n  kvaðst hafa furðað sig 
á því, er hann las lýsinguna á hinni fyrir- 
huguðu höfn, að þar skyldi eigi þegar vera 
kominn ver/.lunarstaður, og kvaðst ætla, að 
ef nefnd yrði sett t-il þess að fjalla um þess 
konar frumvörp, þá mundi þessi höfn ein sú 
fyrsta, er hann legði til að löggilt yrði. 
Hann áliti það nauðsynlegt, að þar yrði 
löggiltur verzlunarstaður, því þar væri nauð- 
synlegt að hafa vörubirgðir á vetrum, því 
langt væri til annara verzlunarstaða.

S i g h v a l u r  Á rn a so n  sagðist eigi vera mót- 
fallinn nefnd í máli þessu, en gat þess, að 
hvergi á öllu landinu mundi vera jafn brýn 
nauðsyn á að löggilda verzlunarstað sem í 
Skaptafellssýslum, og mundu allir þeir, er 
til þekktu, játa það með sjer, og væri því 
sjerstaklega íhugunarvert fyiir þingið að hafna 
þess konar beiðni frá Skaptfellingum. Sjer 
þætti eiga við, að frumvarpið um löggild- 
ing verzlunarstaðar við Jökulsármynni yrði 
samferða frumvarpi þessu; en ísjárvert að 
öll samkynja frumvörp biðu hvort eptir öðru, 
eða sjeu látiti sömu nefnd til meðferðar.

Eirikur Kúld kvaðst hingað til eigi 
hafa verið hlynntur löggildingum á smá- 
verzlunarstöðum, en kvaðst þó vilja leggja 
það til, að frumvarp þetta fengi framgang, 
eins og það lægi fyrir; hann væri á sama 
máli og laudshöfðinginn í því, sð setja ætti

nefnd í málinu, en þó þætti sjer íhugunar- 
vert að láta frumvörpin bíða hvert eptir 
öðru; en sjer sýndist, að þó nefndin væri 
búin að aíljúka störfum sínum, mætti cf 
til vill vísa til álita hennar samkynja frum- 
vörpum, er þau kæmu frá neðri dcildinni.

F o rs e t i  ljet því næst kjósa nefnd í málið 
og voru þessir kosnir:

Stcfán Eiríksson með 9 atkv.
Sighvatur Árnason — 6 —
Eiríkur Kúld — 4 —

Máiið var afhent þingmanni Skaptfell-
inga.

F r a m h a l d  2. u m r æ ð u ,  á 17. fundi, 
21. júlí.

Nefndarálit, I 151— 154.
F r a m s ö g u m u ð u r  (S t e f á n  E ir ihsso n)  kvaðst 

vera þakklátur þingmanni Barðstrendinga 
fyrir það, að hann vildi sigla með allri 
nefndinni inn á Hornafjarðarós; það væri 
sín skoðun, að enginn sá er kunnugur væri, 
hvernig hagaði til á þessari fyrirhuguðu höfn, 
mundi geta sjeð neitt, sem væri löggildingu 
hennar til fyrirstöðu; höfn þessi væri án 
efa sú bezta fyrir öllu Suðurlandi. Skýrslur, 
sem skipstjóri Petersen og Wiehe hefðu 
gefið, lægju hjer, og sönnuðu þær einnig 
þennan framburð sinn. |>cir tækju það fram 
í skýrslum sínum, að nauðsynlegt væri, að 
setja merki við ósinn, og væri það mjög 
uuðvelt; fyrir vestan ósinn væri eyja, að 
nafni Hvanney, og þur væri auðgjört að setja 
merki, annað merkið mætti setja á Skaga- 
klett, þar sem skipstjórarnir hefðu álitið leg- 
una bezta, og stæðust þá merki þessi á ; 
væru þau mjög góð leiðbeining, állinn úr 
ósnum inn á leguna væri þráðbeinn í 
afstöðu af ósnum, og nógu djúpur, 4—6 
faðmar, og 80 faðmar að breidd. Sjer sýnd- 
ist einnig mikil ástæða til, að deildin fylgdi 
meiri hluta nefndarinnar í því að lög- 
gilda hinar hafnirnar. Frá £>ingeyingum 
hefðu opt komið bænir þessu viðvíkjandi. 
Hvað Kolbeinsárós snerti, þá hefðu 2 skýrsl- 
ur komið, er sýndu, hvernig þar hagaði til; 
að vísu væru 3 verzlunarstaðir þar fyrir
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áður, en þær hafnir væru lítt nýtar, þess 
vegna sýndist sjer ekkert vera því til fyrir- 
stöðu, að freistað væri að löggilda hið lijer 
umrædda kauptún, því ske mætti, að höfnin 
þar reyndist tryggari, en á hinum vei zlunar- 
stöðunum. Að svo stöddu kvaðst hann eigi 
vilja fara fleirum orðum um þelta mál, en 
treysta því, að þeir, erkunnugir  væru á Kópa- 
skersvog og Kolbeinsárós, mundu taka til 
máls.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst vilja segja fáein 
orð í máli þessu samkvæmt áskornn flutn- 
ingsmannsins. Hann gæti eigi fellt sig að 
öllu leyti við ástæður mciri hluta nefnd- 
arinnar, en hann væti samdóma honum í 
tillögum hans. J>ar á móti skildi hann ekki, 
hvernig þingmaður Barðstrendinga gæti 
komið tillögum sínum um Hornafjarðarós 
saman við stöðu sína á fyrri þingum í slík- 
um málum og þær ástæðitr, er hann nú 
hefði tilfært. Hann befði áður staðið fast 
á því, að menn ættu að taka meira tillit 
til hagsmuna kaupmanna þeirra, er væru á 
gömlu kauptúnunum, en til hagsmuna lands- 
búa, þegar um löggilding nýrra verzlunar- 
staða væri að ræða. Hvaða þýðing gæti 
þá haft, að 4faðma dýpi væri í Hornafjarð- 
arós (í Kolbeinsárós væri 4'/a faðma); 
ekki hjálpaði það kaupmönnum á Papós. 
Hvað gæti það hjálpað á Papós, að ekki 
væri kastvindi á Hornafjarðarós? Sama væri 
um það, að gufuskip gætu komið á Horna- 
ljarðarós. Yfir höfuð að tala yrðu allar þær 
ástæður, er þingmaður Barðstrendinga hefði 
tilfært fyrir Hornafjarðarós, einnig að ná til 
Kolbeinsáróss og Kópaskersvogs, og ætti 
hann því, ef hann vildi vera sjálfum sjer 
samkvæmur, að leggja á móti Hornafjarð- 
arós eins og gegn hinum. (F o rse t i  bað 
þingmanninn að halda sjer til dagskrár, en 
koma eigi með aukaathugasemdir, sem eigi 
ættu við).

J ó n  J ó i w o n  kvaðst enn eigi hafa talað 
um aðra verzlunarstaði en Hornafjarðarós. 
E f áríðandi væri að efla hina núverandi 
kaupstaði og þar verandi kaupmenn og

þess vcgna neita um ný kauptún, þá væri 
rangt að neita þeim kaupmönnum, sem 
kynnu að bafa skaða af Hornafjarðarósverzl- 
un, fremur um varðveizlu löggjafarvaldsins 
en þeim, sem það gæti verið til meins, að 
löggilda Kolbeinsárós ogKópaskersvog. Hann 
væri nú samt á því, að hagur einstakra manna 
gæti að eins liaft litla þýðingu gagnvart 
hagsmunum allra landsbúa, og þess vegna 
vildi hann vera hlynntur öllum nýj- 
um verzlunarstöðum, sem landsmenn æsktu 
eptir.

K ir í l iu r  K i i l d  kvaðst vilja samkvæmt til- 
mælum 2. þingmanns Skagfirðinga gjöra 
grein fyrir því, hvers vegna hann væri með- 
mæltur löggildingu Hornafjarnaróss, þótt 
hann væri eigi vanur að vera hlynntur smá- 
verzlana-stofnunum, en jafnframt geta þess, 
að hann vildi eigi draga tímann með því, 
að telja upp allar ástæðurnar, heldur benda 
þingmanninum á þær í alþingistíðindunum 
frá 1877, og þar gæti hann lesið þær. Hvað 
þekkinguua á staðnum áhrærði, þá mundi 
hann geta þekkt Hornafjarðarós eins vel 
vestur í Stykkishólmi, eins og 2. þingtnaður 
Skagfirðinga í líeykjavík; hann gæti einnig 
haft þar ýinsar upplýsingar, þar á meðal 
íslands kort, sem þingmaðurinn án efa 
þekkti. Hann hefði aldrei tekið það fram, 
að k a s t v i n d u r  gæti eigi átt sjer stað á 
Hornafirði, heldur það, að þar mundi vera 
góð h ö f n  og áreiðanleg. J>egar litið væri 
á landkortið, væri það hverjum augljóst, að 
erfitt væri að sækja til kaupstaða, þar eð 
þeir bæði væru rnjög strjálir, og illir vegir, 
og stór vötn yfir að fara. J>essu hagaði allt 
öðruvísi til en á Kolkuós, og kvaðst hann 
því ætla, að enginn gæti borið sjer á brýn, 
að hann hefði ófyrirsynju fallizt á að lög- 
gilda Hornaljarðarós; hann furðaði sig eigi 
á því, þó þingmaðurinn gæti eigi fellt sig 
við sína skoðun, þegar hann gæti eigi fellt 
sig við meiri hluta nefndarinnar.

J ó n  J ó n s s o n  sagði, að þingmaður Barð- 
strendinga hefði sagt, að hann væri honum 
eigi samdóma um Hornafjarðarós, en það
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væri misskilningur; enn fremur hefði sami 
þingmaður sagt, að haun væri eigi samdóma 
meiri hluta nefndarianar, cn það væri eigi 
satt, cn liitt væri satt, að sjor þættu ástæð- 
ur meiri hlutans ekki fullnægjandi; en liann 
kvaðst vera alveg á móti skoðun þingmanns 
Barðstrendinga. ísland hefði nú í fjölda mörg 
ár stunið og. andvarpað undir verzlunar- 
okinu, og sýndist sjer eigi spursmál um að 
hlynna að einum verzlunarstað fremur en 
öðrum (jafnvel Eeykjavík væri að eins vesælt 
þorp í verzlunarlegu tilliti), fyr en öflug 
innlend verzlun kæmist á fót; það væri því 
mikill ábyrgðarhluti að banna kauptún, og 
þar með, ef til vill, varna því, að verzlun 
landsins gæti náð framförum og þroska á 
þeim stöðum, sem hentugastir væru; en 
það gjörði þingmaður Barðstrendinga, er 
hann mælti móti þessum löggildingum. 
Eeyndar hefði þingmaður Barðstrendinga 
ekki mælt á móti Hornafjarðarós, en samt 
væri nauðsynlegt að styðja hann með rök- 
um, til þess að sannfæra þá þingmenn, sem, 
ef til vill, mundu greiða atkvæði á móti lög- 
gildingunni, eins og t. a. m. hinn 2., 5. og
6. konungkjörni þingmaður.

Á r n i  T h o rs te in so n  kvaðst eigi hafa ætlað 
sjer að taka til máls í málefni þessu, en 2. 
þingmaður Skagfirðinga neyddi sig til þess, 
með því að eigna sjer skoðun á máli, er 
hann ekki hefði, og ekki hefði látið í ljósi. 
Hvað hinar löngu ræður hans snerti, þá 
hefði bann ekkert botnað í þeim. Hann 
kvaðst enga rödd hafa heyrt á móti lög- 
gildingu Hornafjaiðaróss, og þótt þingmað- 
urinn teldi sig einn í þeirra flokki, er eigi 
mundi fallast á löggilding þessa, þá ætlaði 
hann að greiða atkvæði með henni, en eigi 
vilja draga þingtímann með löngum umræð- 
um, eins og 2. þingmaður Skagfirðinga 
gjörði. Sjer væri nóg, að aðrir hefðu í þessu 
máli tekið allt það fram, er mælti með þvi.

V a r a f o r s e t i  kvað þingmann Skagfirðinga 
fara með hrein ósannindi, hvað sig snerti, 
þar eð hann hefði ekki talað eitt orð gegn 
löggildingu Hornafjarðaróss; að öðru leyti 
fyndi hann eigi skyldu sína að tjá honum,

með hverju hann ætlaði sjer að greiða at- 
kvæði, og með hverju ekki.

J ó n  U j a l ta U n  kvað bjer vera orðna 
þröng á þingi; hann sagðist ætla sjer að 
greiða atkvæði með Hornafjarðarós, og sýnd- 
ist sjer ræða þingmanns Skagfirðinga ekkert 
bafa bneykslað sig.

J ó n  J ó n s so n  bað um orðið, en 2. þing- 
maður Skaptfellinga fjekk það.

F r a m s ö g u m a ð u r  (S te fá n  Eir ihsson)  sagði, 
að sjer þættu ræður 2. þingmanns Skagfirð- 
inga vera farnar að verða æði kastvindasam- 
ar. Meiri hluti nefndarinnar hefði haft rjett 
fyrir sjer í því, að engir kastvindar væru á 
Hornafirði, aptur á móti væru þeir á Papós, 
og hefðu valdið þar skipströndum. Hinn 
sami þingmaður hefði verið að tala um, að 
maður ætti jafnt að líta á hag kaupmainna 
og landsmanna. pegar nú um hagnað kaup- 
manna og bænda væri að ræða, þá vildi 
hann taka það fram, að Hornafjarðarfljót, er 
væru djúp og ill yfirferðar, skemmdu eigi 
alllítið vörur manna, t. a. m. ull blotnaði, 
og yrðu bændur svo að leggja hana vota 
inn, og væri það því ekki hagnaður fyrir 
kaupmenn. En kaupmenn þyrftu ekki að 
óttast, að þeir fengju blauta ull á Horna- 
fjarðarósi vegna hraknings úr HornaQarðar- 
fljótum, því yfir þau þyrfti ekki að fara að 
þeim ós. Til þess að styðja velmegun kaup- 
manna og bænda sýndist sjer því greiðastur 
vegur að fjölga kaupstöðum. í  forlákshöfn, 
sem væri ný-löggilt kauptún, hefði komið 
timburskip í vor, og hefði þá undir eins 
trjáviður fallið í verði á Eyrarbakka, nú 
væru hjer 2 prentsmiðjur, og aldrei hefði 
kostað eins lítið prentun á alþingistíðind- 
unum og alþingisskjölum eins og nú; allt 
þetta sýndi fram á, að nauðsynlegt væri að 
fjölga verzlunarstöðunum, þar eð þá kæmi 
meira kapp og íjör í verzlunina, því einsetu 
kaupstaðir væru sannarlegt átumein fyrir 
landsmenn. Að endingu vildi hann óska 
þess, að Kolbeinsárós væri eins góð höfn 
og Hornafjarðarós.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst enga ástæðu sjá til 
þess, að sjer væri bannað orðið til að bera
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af sjer áburð þann, er hinn 2. konungkjörni 
þingmaður hefði borið á sig.

Forseti sagði,að 4 þingmenn hefðu beiðzt 
þess, að umræðum væri hætt. Ljet hann 
því næst ganga til a t k v æ ð a  fyrst um 
frumvarpið sjálft, og síðan um það, hvort 
málinu skyldi vísað til þriðju umræðu, og 
var það hvorttveggja samþykkt í einu hljóði.

| > r i ð j a u m r æ ð a  í efri deild, á 19. 
fundi, 23. júlí.

Framsögumaður (Stefán Eiríhsson) kvað 
búið að ræða málið svo mikið, að bann 
fyndi eigi ástæðu til að fara um það nein- 
um orðum ; einungis vildi hann fela það 
velvild deildarinnar, að hún samþykkti frum- 
varpið með öllum atkvæðum, eins og hún 
hefði gjört við fyrri umræðu málsins.

Síðan var frumvarpið samþykkt í einu 
hljdði, og afgreitt til neðri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 
21. fundi, 25. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 203.

Tryggvi Gunnarsson: þegar jeg var hjer 
á þingi í hitt eð fyrra, fjekk jeg áskorun 
austan úr Skaptafellssýslu um, að bera upp 
frumvarp um löggilding Hornafjarðaróss og 
mæla fram með því, en af því þessi bæn 
barst mjer ekki fyr en um miðjan þingtím- 
ann, og jeg því ekki hafði tíma til að kynna 
mjer málið eins vel og þurti, og vildi ekki 
leggja það fyrir þingið, er jeg ekki þekkti 
glögg deili á, þá bar jeg það ekki upp, en 
ásetti mjer að leita upplýsinga um þessa 
höfn milli þinga. Jeg vildi ekki láta mjer 
nægja skýrslur þeirra manna, sem búa í 
nánd, og gátu álitizt, ef til vilí, hlutdrægir 
eða eigi hefa næga þekking til að dæma um 
höfnina, og því Qekk jeg tvo skipstjóra til 
þess að gefa skýrslur um höfnina, annan í 
fyrra og hinn núna í sumar. J>eir hafa nú 
sent þessar skýrslur og hafa þær Iegið fyr- 
ir efri deildinni, en þingmönnum í þessari 
deild eru þær má ske ekki eins kunnar. 
Jeg vil þess vegna stuttlega skýra frá því, að

þeir telja höfnina góða; hún liggur milli 
tveggja hólma, sem hægt er að binda skip- 
in við á bæði borð; vatnið er 4 faðma 
djúpt, en innsiglingin er varasöm, af því 
ósinn er mjór og straumurinn mjög harð- 
ur; vatnið streymir út með Qörunni, með 3 
til 6 mílna hraða um 9 klukkustundir, en 
inn í ósinn 3 tíma á hverju dægri. Höfn- 
in er í stuttu máli þannig, að væri kostur 
á betri höfn í nánd, þá áliti jeg vafasamt 
að ráða til að löggilda þessa höfn, en af 
því hjer er ekki um neina góða höfn að 
ræða alla leið frá Djúpavogi til Eyrarbakka, 
og af því þessi höfn er betri en Papós, þar 
sem skip fórst síðast í haust er var, þá vil 
jeg ráða deildinni til að láta málið ganga 
til 2. umræðu, og treysti því, að hún fall- 
ist því fremur á þetta frumvarp, sem hún 
hefur áður samþykkt löggilding Jökulsár, 
sem sjálfsagt er miklu verri staður.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg játa ÍÚS- 
lega, að þörf er að fjölga kauptúnum á 
suðurströnd landsins, og að óskandi væri, að 
haganleg höfn væri þar, heldur fleiri en ein, 
en bæði er það, að skammt er frá Papós 
til þessa staðar, og að nýlega hafa verið 
samþykkt í þessari deild lög, er leyfa fasta- 
kaupmönnum að sigla upp hverja vík og 
vog á landinu og verzla þar með allt nema 
vínföng. Með þessu álít jeg allt það fengið, 
sem þörf er á. Sveitabændur búa sig hvort 
sem er út með allt á sumrin, og skipiu 
mega liggja þarna allan sumartímann og 
Iangt frara á vetur. fess vegna get jeg 
ekki sjeð neina þörf á að fjölga kauptúnun- 
um. Lögin um siglingar og verzlun eru 
að vísu ekki gengin í gegn, en jeg vona, 
að efri deildin breyti þessu ekki. f a r  að 
auki er það, að þegar þessir smákaupstaðir 
eru þarna hver ofan í öðrum, þá venjast 
menn miklu fremur á að kaupa alls konar 
óþarfa, sem þeir ekki þurfa með. Jeg vil 
samt sem áður ekki mæla móti því, að 
þessi höfn verði löggilt, af því svo fáar 
hafnir eru á suðurströnd landsins, en þörf 
get jeg ekki sjeð að sje á því.
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Páll Páhon preitur: Jeg held að þing- 
maður Reykvíkinga hafi dálítið misskilið 
þetta m ál; meiningin er, að fá fastan kaup- 
stað við HornaQarðarós. fó  Papós sje ná- 
lægt, þá er það almennt viðurkennt, að þar 
er mjög hættuleg höfn, og hafa skip opt 
strandað þar. Seinast í haust setn leið strand- 
aði þar skip, og hljóta því allir að sjá, hvað 
nauðsynlegt það er, að kaupstaður sje í nánd, 
sem geti hjálpað, þegar verzlunin bregst á 
Papós. Haustverzlun er ekki síður nauðsyn- 
lcg fyrir Skaptafellssýslu en aðrar sýslur; 
fátæklingar, sem ekki hafa nógar vörur að 
leggja inn á sumrin fyrir nauðsynjum sín- 
um, þeir leggja inn fje á haustum og verða 
þá að geta fengið eitthvað fyrir það. í  
haubt neyddust menn til að leggja sláturs- 
fje sitt inn á Papós, en fengu ekkert af 
nauðsynjavörum sínum fyrir, því að þær 
voru ekki til. petta er aðal ástæðan fyrir 
því, að beðið er um löggilding Hornafjarð- 
aróss.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg sje ekki
þá þörf, sem sumir telja vera á því, að lög- 
gilda þennan stað; kaupmenn geta farið 
þangað útbúnir með öllum nauðsynjavörum, 
því að með uppsiglingarleyfinu er uppsigl- 
ingin gefin, ef höfnin er svo góð, sem sagt 
er. En ef innsiglingin er hættuleg, þá er 
hún eins hættuleg fyrir skip fastakaupmanna 
eins og fyrir skip lausakaupmanna, og ef 
höfnin sjálf, þegar skipið er komið inn, er ör- 
ugg, getur það legið óhult lengri eða skemmri 
tíma; hættan er því hin sama fyrir fasta- 
og lausakaupmenn. Jeg ætla ekki beinlínis 
að tala á móti þessu frumvarpi, en það er 
mín sannfæring, að þessar smáverzlanir sjeu 
beinlínis til einokunar í landinu, og byggð 
þeirri til niðurdreps, sem er í nándinni.

Tryggvi Gunnarsson: |>ingmaður Reyk-
vikinga áleit eigi ástæðu til að löggilda 
Hornafjarðarós, af því meðal annars, að Pap- 
ós væri svo nálægt. J>að er satt, að ef 
Papós væri hentugur verzlunarstaður oggóð 
hCfn þar, þá væri ekki ástæða til að byggja j

I á Hornafjarðarós. En þetta hvorttveggja 
vantar Papós, og það svo mjög, að hætt er 
við, að annmarkar þeir, sem þar eru, gjöri 
það að verkum, að sá verzlunarstaður legg- 
ist niður, ef byggt verður á HornaQarð- 
arósi, og öflug verzlun kæmist þar á. Höfn- 
in er mjög vond, haldbotn er enginn og 
skipin drífa þar í land á hverju sumri, en 
þegar svo vill til á haustdegi, þá brotna þau. 
í>ar að auki er þar ekkert haglendi í nánd, 
ferðamenn verða að flytja hesta sína mílu 
vegar, sem er mikill ókostur fyrir verzlun- 
armenn, er eiga margra daga ferð þangað. 
Að sönnu er kaupmönnum leyft að verzla 
á hverri vík og vogi að eins á skipum, svo 
mönnum að því leyti er borgið með að fá 
vörur á sumrin, en þingmaður Reykvíkinga 
hefur víst tekið eptir, að í áminnztum lög- 
um er kaupmönnum eigi leyft að verzla á 
landi, svo á haustin geta þeir eigi notað 
þetta leyfi, til að kaupa slátursQe, sem 
byggðarmönnum er nauðsynlegt, til að kaupa 
matarforða til vetrarins, en í Skaptafells- 
sýslu eru Qárríkar sveitir, svo að þar yrði 
sjálfsagt mikil haustverzlun, ef kauptún væru 
þar.

Páll Pálsson preslur: Jeg vildi að eins 
geta þess, að með tilliti til haustverzlunar- 
innar, sjerílagi með sauðQe, hlýtur það að vera 
mörgum annmörkum og erfiðleikum bundið, 
að verzla á skipi, svo það virðist vera alveg 
nauðsynlegt að hafa fastan kaupstað, að 
minnsta kosti hús til þess, og þetta er ein- 
mitt tilgangurinn með að fá Hornafjarðarós 
löggiltan.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
var gengið til a t k v æ ð a  og málinu vísað 
til 2.umræðu með 18 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 23. 
fundi, 28. júlí.

Var málinu umræðulaust vísað til 3. 
umræðu með 20 atkvæðum, eptir að frum-
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varpið hafði verið samþykkt með sama at- 
kvæðafjölda.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 35. 
fundi, 9. ágúst.

Var þá frumvarpið samþykkt umræðu- 
laust með 19 atkvæðum.

Kvað forseti það nú mundu verða af- 
greitt til landshöfðingja sem lög  f rá  a l-  
þi ngi .

XXXVI. KAUPTÚN VIÐ KÓPASKEESVOG.

Frumvarp til laga um kauptún við Kópa- 
skersvog í Norðurþingeyjarsýslu. Flutnings- 
maður Benedikt Kristjánsson, 1. þingmaður 
J>ingeyinga. Sjá I 83.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 10. 
fundi, 12. júlí.

Flutningsmaður (Benedikt Krhljánsson) 
kvað mál þetta hafa tvisvar sinnum áður 
verið rætt á þingi, 1875 og 1877; hann 
vonaði, að hann þyrfti eigi að fara mörgum 
orðum um frumvarpið, því það hefði í bæði 
sinnin verið samþykkt í þessari deild, þó að 
það hefði eigi á tt því láni að fagna, að 
sleppa í gegnum neðri deildina. Síðan það 
hefði verið rætt síðast, hefðu engar nýjar 
upplýsingar komið um það, bæði hefði þá 
verið búið að skoða höfnina og innsiglinguna, 
og eptir þeirri skýrslu væri innsiglingin að 
vísu þröng, en dýpið nóg, nfl. 16—18 fet; 
höfnin nógu rúmgóð, 14400 □  faðmar, svo að 
nóg mætti gefa út, þó að veður kæmi. 
Gránufjelagið hefði sent skip þangað í fyrra, 
en stýrimaðurinn hefði talið óþarft að taka 
hafnsögumann, farið því svo grunnt, að skip- 
ið hjó fliðri, og orðið þá svo hræddur, að 
hann þorði eigi inn, og brá þannig kaup- 
samningi við bændur þá, er vörurnar höfðu 
pantað, og legið nærri, að mál risi út af. 
pessi atburður sannaði ekkert á móti mál-

inu, og til sönnunar fyrir því, gæli hann 
sagt þingmönnum, að verzlunarstjórinn á 
Húsavík hefði staðráðið að senda þangað
sldp í sumar. Mótbárur þær, sem reistar 
hefðu verið móti málinu í þessari deild, 
minnti sig að eigi hefðu verið mikilvægar, 
og vildi hann því eigi eyða orðum að þeim. 
Ástæður neðri deildarinnar væru sjer að
vísu eigi vel ljósar, en þær helztu mundu 
vera, 1. að kaupstaður mundi eigi geta 
þrifizt við Kópaskersvog vegna aðsóknar- 
leysis; 2. væri það vandræði, að fjölga mjög 
verzlunarstöðum, ef umfangsmikil tolllög 
yrðu sett, því að það gjörði tollstjórnina svo 
erfiða; 3. mundi það eyðileggja verzlunar- 
staðinn á Raufarhöfn. Hvað 1. mótbáruna 
snerti, þá mundi allmörgum sveitum verða 
hægast að sækja þangað verzlun, og tilgreindi 
hann þessar sveitir; 2. vildi hann að eins 
svara því, að lítil líkindi væru til, að alþingi 
færi að setja umfangsmikil tolllög, því að
tollumsjónin mundi þá jeta tollinn upp að
mildu eða öllu leyti, og yrðu þau því ein- 
göngu landsmönnum til byrði. Með sótt- 
varnir væri heldur engin vandræði, því að 
skip þau, sem næmar sóttir væru innanborðs 
í, eða kæmu frá þeim stöðum, þar sem 
næmar sóttir gengju, væru skyld að koma 
fyrst við á vissum höfnum. Hvað 3. mót- 
báruna snerti, þá vildi hann eigi neita því, 
að hinn umræddi verzlunarstaður mundi 
draga frá Raufarhöfn, þar eð hann lægi 
betur við, en hann ímyndaði sjer, að svo 
gæti farið, að eigi þyrfti ný lög til að eyði- 
leggja þann verzlunarstað, því að, þá er hann 
vissi síðast til, hefðu skip verið pðntuð á 
Kópaskersvog og fórshöfn, og Gránufjelagið 
mundi helzt vilja hætta allri verzlun á 
Raufarhöfn. Loksins vildi hann taka það 
fram, að það hlyti að vera leitt fyrir alþing 
að bæla niður hvað eptir annað óskir hlut- 
aðeiganda í ekki stærra máli, sem aldrei 
gæti álitizt hættulegt eða ábyrgðarmikið 
fyrir þingið að veita áheyrn; hann hefði
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því betri von um afdrif málsins, sem hann 
vissi, að það væri vilji Qölda þingmanna, að 
gefa frjálsa verzlun á hverri vík og vog 
umhverfis land allt. |>etta sýndi'st sjer líka 
eðlilegast, því að það væru kaupmennirnir, en 
ekki löggjafarvaldið, sem ættu að skapa 
kaupstaðina; þeirættu mest á hættn, hvern- 
ig færi, og þeir hefðu bezt vit á að velja 
staðinn.

Eiríkur Kúld sagði, að það væri sannast 
að segja, að þingmaðurinn lægi eigi á liði 
sínu í því að fylgja þessu máli, og væri það 
vel gjört, ef málið væri þarflegt eða jafnvel 
óskaðlegt; þegar menn vildu fá löggilding 
á verzlunaistað, þyrfti að gefa áreiðanlega 
skýrslu um, að þar væri hættulaust fyrir 
hafskip. f>ingmaðurinn hefði sjálfur í ræðu 
sinni gefið upplýsing um dæmi Gránufje- 
lagsins, er benti til þess, að í þessu tilfelli 
væri það eigi hættulaust, en hann vildi geta 
þess, að hann hefði eigi hermt söguna alveg 
rjett, þvi áreiðanlegur og nákunnugur maður 
hefði sagt sjer, að skipið hefði siglt inn í 
lítilli golu; en dýpið væri í ládauðum sjó tæp 
12 fet, en skipið hefði rist 9 fet, og af því 
ylgja kom í sjóinn, áleit hann, að skipið 
mundi höggva niður, og áræddi eigi annað 
en hverfa þegar frá og sigla burt aptur. 
Hann kvað sjer vera kunnugt um, að til- 
raun hefði verið gjörð í annað skipti, skipið 
komizt inn, og nokkru verið skipað upp lír 
því, en síðan hefði komið kul af hafi, og 
gjörðist þá slíkur ósjór, að vaðbera þurfti 
menn úr bátum tilað  bjarga þeim, ogskipið 
þegar að flýja höfnina; hann gæti enn bætt 
því við,að kaupstjóri Gránufjelags hefdi sagt 
sjer, að hann fengi onga ábyrgð á skipum 
þeim, er hann sendi á þá höfn. f>ar sem 
þingmaðurinn segði, að þangað yrði sent 
skip í sumar, sæi hann eigi betur, en að 
þörfinni væri fullnægt, nema ef þeir vildu 
íá fastan verzlunarstað einungis til þess að 
geta keypt þar brennivín og íieiri ónauðsynja- 
vöruráöllum  ársins tfmum; enn mætti táka

ina, væri ólendandi, ef nokkur alda væri, og 
það væri stór ókostur á höfn; flutningsmað- 
ur hefði tekið það fram, að innsiglingin væri 
þröng, en hitt væri lakara, að innsiglingin 
væri of grunn. Að öðru leyti imyndaði hann 
sjer, að þó að þessi deild vildi sinna mál- 
inu, mundi neðri deildin hrinda því, sem 
fyr. Hann sagði, að það væri eigi lítill 
kostnaðarauki fyrir landið, er þessi óþarfa- 
mál væru hvað eptir annað lögð fyrir þingið 
til að eyða við þau árangurslaust löngum 
tím a; hann vildi því í bróðerni benda þing- 
manninum á, hvort honum þætti eigi hent- 
ast, að taka frumvarp sitt heim aptur.

Flutningtmaður kvað þingmanninn fróð- 
ari en sig, því að sjerværi eigi kunnugtum, 
að Gránufjelagið hafi optar en einu sinni 
sent þangað skip. £>á ástæðu, að innsigl- 
ingin væri of grunn, vildi hann biðja hann 
að sanna, ef hann gæti, gegn skýrslu eið- 
svarinna manna, er annar hefði verið lærð- 
ur stýiimaður. |>egar menn hlypu eptir 
lausum flugufrjettum og kæmu með þærinn 
á þing, mundi það geta kostað landssjóðinn 
eins mikið og saklaus frumvörp, er fram 
væru borin. Hvað brimið snerti, væri sjer 
óskiljanlegt, hvernig það gæti komið til um- 
tals, þar sem höfnin hefði þrönga innsigl- 
ing og væri innilokuð af skergarði; hann 
hefði eigi fyrir sjer álitsgjörðina, en hún 
lægi við skjalasafn alþingis, og þar mætti 
finna hana; í h itt eð fyrra hefði hún verið 
lögð fyrir þingið, og ef hún hefði þá þótt 
röng, hefði verið hægt að hrekja hana. J>ó 
að skip yrði sent þangað í sumar, þá væri 
það eigi ástæða á móti nauðsyn þessa máls, 
bæði væri eigi víst, að það yrði allt af, og 
svo gætu bændur, ef til vildi, eigi gjört sig 
ánægða með þennan eina mann.

Forseti Ijet þá ganga til atkvæða um 
málið, ogvar því vísað til 2. umræðu með 9 
atkvæðum.
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ö n n u r  u m r æ ð a  ( efri deild, á 12. 
fundi, 15. júlí.

Flutningsmaður (fíenedikt Kristjánsion) 
sagði, að þá er nefnd var kosin í frum- 
varpið um Hornafjarðarós, hefði verið gjört 
ráð fyrir, að vísa öðrum slíkum málum, er 
síðar kæmu, til sömu nefndar, og eitt af 
þeim væri þetta mál, er hjer væri um að 
ræða; hann væri eigi á móti því, að mál- 
inu væri vísað til þessarar nefndar. Hann 
vildi geta þess, að allar þær upplýsingar, 
er til væru um þetta mál, lægju við skjala- 
safn alþingis frá því í hitt eð fyrra, og 
þar gæti nefndin fundið þær; annars vildi 
hann skjóta því undir atkvæði deildar- 
innar, hvort mál þetta skyldi ganga til 
nefndarinnar eða eigi.

Sighvatur Amnson kvaðst vilja benda 
til þess út af því, er áður heföi verið talað 
um að vísa þessum veizlunarstaðamálum til 
þeirrar nefndar, er áður hefði verið sett 
viðvíkjandi HornaQarðarósi, að sjer þætti 
ráð, að setja í þetta mál sjerstaka nefnd, 
og þætti sjer þá vel við eiga, að vísa til 
þeirrar sömu nefndar hinu síðasta máii á 
dagskránni, og það væri því sín tillaga, að 
umræðunni væri frestað, og kosin þriggja 
manna nefnd.

Stefán Eiríksson kvaðst vera samdóma 
þingmanni Rangæinga í því, að óhentngt 
væri, að vísa máli þessu til nefndarinnar 
um Hornafjarðarós, því að enginn sá, er 
í þeirri nefnd sæti, væri kunnugur þeim 
stað, er hjer ræddi um, og gæti því eigi 
farið eptir öðru en skýrslum þeim, er fyrir 
lægju fiá alþingi 1877; en mál þetta hefði 
við fyrstu umræðu orðið fyrir mótmælum 
miklum af þingmanni Barðstrendinga; hann 
vildi því leggja það til, að annaðhvort væri 
sett sjerstök nefnd í málið, eða það látið 
ganga nefndarlaust gegnum deildina.

Síðan var gengið tií a t k v æ ð a  og fellt 
með 6 atkvæðum gegn 5, að setja sjer- 
staka nefnd í málið, en samþykkt með 7

atkvæðum, að vísa því til nefndaiinnar ( 
málinu um löggilding kaupstaðar á Horna- 
fjarðarósi.

F r a m h a l d  2. u m r æ ð u  í efri deild, á 
17. fundi, 21. júlí.

Nefndarálit; I 1 5 1 -1 5 3 .
Framxogumaður (Stefán Eiriksson) kvaðst 

vera ókunnugur þessum fyrirhugaða verzl- 
unarstað, en þó hefði eigi dulizt fyrir sjer, 
að megn ábugi Norðurþingeyinga væri, að 
fá þar kaupstað, eins og tekið væri fram í 
nefndaráliti meiii hlutans; væri það eink- 
um sakir hestfæðar og vetrarhörku, að 
þeim væru erfiðar allar ferðir. pingey- 
ingar kostuðu ærnu Qe til hestakaupa, þar 
eð það svaiaði eigi kostnaði að ala þar 
upp hross. Nú á 3 þingum hefðu þeir
komið fram með þessa beiðni, og sýndi það
áhtiga þeirra á þessu máli. Hann kvaðst 
ekki vera svo lyndur, að hann vildi hlaupa 
eptir lausasögum um hafnir, heldur eptir 
skýrslum áreiðanlegra manna, og við þær 
hefði meiri hluti nefndarinnar stutt álit
sitt að löggilda ætti Kópaskersvog.

Sighvatur Árnason kvaðst hafa verið 
einn í nefndinni og vilja þess vegna skýra 
þingmanni Skagfirðinga eptir áskorun hans 
frá ástæðum sínum fyrir því, að vilja lög-
gilda þennan verzlunarstað; hann sagðist
viija varast að neita þess konar bænum.
Gptir sinni þekkingu á landslagi íslands,
þá væru ferðalög bundin miklum kostnaði, 
en án efa óvíða meiri en í pingcyjarsýslu.
I>ar væru hcstar mjög dýrir, og ókljúfandi
kostnaður að ala þá upp. Bann gegn
verzlunarstöðum, þar sem þannig væri
háttað, sýndist sjer óheppilegt; sjer sýndist 
þvert á móti, að öll verzlunarviðskipti ættu 
að vera sem greiðust, og láta reynsluna 
sýna, hvort verzlun gæti þrifizt á þessum 
eða hinum staðnum eða ekki; þó nú höfn- 
in reyndist eigi sem bezt, væri ekki þar 
með sagt, að hún væri verri en ýmsar



519

aðrar hafnir, sem löggiltar hafa verið og 
brúkaðar ár frá ári. Hann gæti eigi annað 
en verið þessu máli hlynntur, einkum af 
þeim erfiðleikum, sem þar ræru á þvi, að 
ná til kaupstaðar, en yrði þessi staður lög- 
giltur verzlunarstaður, ljettist aðsókn um 
70 jarða og miklu ileiii búeuda til kaup- 
staðar, og kvaðst hann ætla að þetta væri 
næg skýring fyrir atkvæði sínu.

Jón Jómson þakkaði þingmanninum fyrir 
skýrslu hans, og sæi hann nú, að rueiri hluti 
nefndarinnar værisjer samdómaum ástæðurn- 
ar fyrir slikum löggildingum, og hjer væri um 
að ræða. Hvað sig sncrti, þá þætti sjer ísjárvert 
að neita þess konar löggildingum ástæðulaust, 
og kvaðst því greiða atkvæði með þeim, þótt 
hann hefði aldrei á viðkomanda stað komið, 
því að hann áliti það engan skaða að greiða 
a t k v æ ð i  me ð  þeim, on hins vegar gæti 
það gjört mikinn skaða, að greiða það gegn 
þeim. Hann sagði að forseti hefði neitað 
sjer um orðið, til að bera af sjer áburð 
varaforseta, en nú ætlaði hann að gjöra það. 
( Varaforseti neitaði því, þar eð það væri í 
öðru máli, en þingmaðurinn sagði, að það 
væri þýðingarlaust, þar eð forseti rjeði því). 
Hann sagði, að þó hann hefði á tt því láni 
að sæta, að verða fyrir rógburði vondra 
manna undanfarin ár, þá hefði hann þó 
aldiei verið borinn ósannindum; hann hefði 
aldrei sagt, að varaforseti vildi greiða at- 
kvæði móti sjer, heldur að það gæti skeð, 
að hann gjörði þáð eptir framgangsmáta 
hans við sig fyrirfarandi í bæjarstjórninni, og 
eptir því scm hann hefði áður komið fram í 
slíkum málum (Forseti hringdi, þingheimur og 
áhorfendur fussuðu). Síðan skoraði hann á 
forseta, að halda reglu, og láta það eigi við- 
gangnst, að áhorfendur tækju fram í ræður 
þingmanna.

Bcnedikt Kri*t)ánsaon sagði, að við fyrstu 
umræðu hefði komið í Ijós misskilningur um 
það, hve opt kaupfar hefði komið á Kópa- 
skersvog; þangað hefði eigi komið nema

einu sinni skip, en þingmaður Bardstrend- 
inga hefði sagt, að skip hefði komið þar 
tvisvar, en það væri ekki með öllu rjett. 
Hann kvaðst hafa fengið skýrslu um það 
frá sýslumanni £>ingeyinga, að skipstjóri 
ætlaði að fara þangað i sumar, en aldrei 
lagt inn á voginn, heldur legið úti á rúm- 
sjó fyrir opnu hafi dagana 15.—16. júní, 
og hafi þá komið útnyrðingsgarður, svo 
skipið varð að leggja f r á ; hann vildi þess 
vegna leggja fram hið umgetna skýrteini, 
svo að dcildin gæti sjeð hið rjetta í þessu 
efni; hann kvaðst áður hafa vitnað til 
skýrslu útlendra manna. Skipstjórinn á 
skipi þessu ætlaði að mæla höfnina í fyrra 
vor ásamt bróður sínum, sem einnig er skip- 
stjóri, en samkvæmt skýrslu sýslumannsins 
var svo mikill hafís innan til á vognum, að 
mælingin gat ekki fram farið, og það ein- 
m itt á þcim stað, cr kunnugir menn segja, 
að skipalegan sjo; sjer þætti ráðlegt, að 
deildin hjeldi sig að skýrslum þeim, er fram 
væru komnar, en hlypu cigi eptir munnleg- 
um frásögnum einstakra manna, eins og 
þingmaður Barðstrendinga, einkum manna úr 
GránuQelaginu, þar eð það íjelag ætti verzl- 
un á Baufarhöfn, og væri þeim það ekki lá- 
andi, þar eð það væri eigi ólíklegt, að það 
kynni að draga frá Raufarhöfn, er Gránu- 
fjelag hefði fasta verzlun, ef þessi verzlun- 
arstaður yrði löggiltur, en hins vegar yrði 
deildin vel að gæta þess, að ástæður slíkra 
einstakra manna, gætu eigi verið ástæður 
fyrir hana; fyrir þingdeildinni stæðu allir 
veizlunarmenn með sama rjetti; hcnnar 
ætlunarverk væri að leysa þau bönd, scm 
hepta verzlunina. Bæði framsögumaður og 
aðrir hefðu talað um hin önnur atriði máls 
þessa, svo sem hestafæð, vegalengd o. s. frv., 
svo hann þyrfti eigi neinu þar við að bæta, 
nema því einu, að þeir, sem að norðan sækja 
til Húsavíkur, verða aðfara yfir Reykjaheiði, 
sem er ófær Iangt fram á sumar, og eigi 
þarf nema eitt áfelli á haustin til að gjöra
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hana <5færa aptur; en ef farið væri sjóveg, 
yrði að fara fyrir Tjörnes, og hefðu menn opt 
í slíkum ferðum orðið að liggja veðurtepptir í 
heila viku um há-sumarið, sem cigi væri 
lítill hnekkir fyrir atvinnu mannaum bjarg- 
ræðistímann. Úr Núpasveit væri að sönnu 
styttri leið að Kaufarhöfn en til Húsavíkur, 
en sá vegur væii opt alveg ófær fyrir hesta 
ekki síður en yfir Reykjaheiði. Hann bæri 
þess vegna það traust til deildarinnar, að 
hún hrekti eigi mál þetta, en lofaði því að 
ganga til þriðjú umræðu.

Foraeti ljet þá ganga til a t k v æ ð a  um 
frumvarpið, og síðan um það, hvort málefni 
þetta skyldi koma til þriðju umræðu, og var 
það hvorttveggja samþykkt í einu hljóði.

I >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 19. 
fuudi, 23. júlí.

Benedikl Krisl/ánsson kvaðst ætla, að 
eigi þyrfti að ræða málið frekar, deildar- 
menn hefðu getað kynnt sjer skýrslu, er 
komin væri frá sýslumanui pingeyinga, og 
gcymd væri hjá framsögumanni, og með því 
að engar ástæður væru kornnar fram móti 
málinu, síðan deildin samþykkti það seinast, 
þá treysti hann þvi, að hún mundi enn 
samþykkja það, hvað sem neðri deildin 
gjörði.

Frannögumaður (Stefán Eiríksson) kvað 
ástæðurnar fvrir þessu máli vera teknar fram 
hjá meiri hluta nefndar þeirrar, er sett var í 
máli þessu. J>að væri auðsjeð, að þetta væri 
áhugamál fingeyinga af hinum þráfeldu 
bænum þeirra til þingsins, og þó að mót- 
mæli hefðu risið móti höfninni sjálfri, væri 
það þó sýnt af skjölunum, að höfnin væri 
eigi fráleit. Sýslumaður Júngeyinga byggði 
skýrslu sína á orðum kunnugra manna, er 
teldu höfnina nógu djúpa.

Eirikur Kúld kvaðst, viðvíkjandi orðum 
framsögumanns, vilja benda á, hverjar væru 
ástæður þær í nefndarálitinu, er hann skír- 
skotaði til. par stæði, að það hefði komið

fram á þinginu, að þar mundi vera grunnt 
fyrir haffær skip, og samt, af því að mikil! 
áhugi væri hjá þingeyingum á málinu, vildi 
meiri hlutinn veita þeim þessa bæn. I>etta 
væru allar þær ástæður, er taldar væiu í á- 
liti ineiri hlutans, að höfnin væri of grunn 
og mikill áhugi á málinu, en hann kvaðst 
vilja spyrja, hvers vegna framsögumaður 
hefði eigi tekið fram þær ástæður, er kotnið 
hefðu á móti málinu, eigi að eins 1875 og 
1877, cins og hann hefði nefut, heldur einnig 
nú 1879. Fyrst að höfnin væri of grunn, 
eins og meiri hlutinn játaði | F r a m s ö g u m a ð -  

u r :  Nei), þá gæti hún aldrei verið góð. 
Arið 1875 hefði kunnugur maður eptir lýs- 
ingu, er þá kom af höfninni, sýnt fram á, að 
hún væri ómöguleg, og orð hans hefðu þá 
hjálpað til að fella málið í ncðri deildinni. 
Nú vildi hann aptur spyrja þingmann þing- 
eyinga, er þessu mundi kunnugastur, hvern- 
ig höfnin hefði breytzt síðan, þvi að það 
hlyti hún að hafa gjört, ef hún væri nú 
góð orðin, en þá óbrúkandi. Hann vissi 
eigi til, að J>ingcyingar hefðu gjört neitt við 
h an a ; hann sæi nú forlög Kópaskersvogs í 
þessari deild, en hann væri svo sannfærður 
um, að neðri deildin felldi frumvarpið, að 
hann væri til með að standa upp fyrir því 
við atkvæðagreiðsluna hjer.

Sighvatur Árnason sagðist vilja skýra 
þingmanni Barðstrendinga frá sinni mein- 
ingu, því að það liti út fyrir, að hann væri 
búinn að . gleyma því, er fram hefði farið 
við 2. umræðu málsins. Haun áleit eigi 
blýða, að neita beiðni ’svo roargra manna 
um þetta efni, þar sem allir aðdrættir væru 
eins örðugir og í pingeyjarsýslu sakir vega- 
lengdar og hestadýrleika, enda væri neitun- 
in á nær því engum rökum byggð, og það 
því fremur, sem þingið í heild sinni væri 
að hugsa um, að leyfa uppsigling á hvern 
vog og vík. Sjer þætti þetta svo fráleitl, 
að hann gæti eigi verið þekktur fyrir ann- 
að, en greiða atkvæði með málinu. Hvers



vegna hefði þingtnaður Barðstrendinga eigi 
tekið frarn, hvers vegna hann væri sjerstak- 
lega mótfallinn þessum verzlunarstað, frem- 
ur en öðrum, er hann nú hefði samþykkt. 
Hann gæti eigi fundið frekari ástæður með 
hinum, þó að bann áliti rjett, að samþykkja 
þá einnig.

Benedikt Kristjáwson kvaðst verða að standa 
upp i annað sinn «ptir áskorun þingmanns 
Barðstrendinga, sem sjer væri þó nær skapi 
að kalla umboðsmann skipaábyrgðarfjelagsins, 
af því, hversu umhugað honum væri um, að 
hleypa eigi skipum inn á ótryggar hafnir. 
Hann yrði að eiga það við sjálfan sig, hvort 
hann vildi berja höfði sínu við steininn. 
Hann neyddist til að taka nú upp í annað 
eða þriðja sinn hið sama, er hann hefði áð- 
ur sagt — fyrst svo væri að heyra sem þing- 
maður Barðstrendinga hefði enn ekki heyrt 
það — án þess að hafa nokkra von um, að 
sjer lægi nú hærra rómur en þá. þingmað- 
ur Barðstrendinga væri allt af að stagast á 
þinginu 1875, en þá hefði engin opinber rann- 
sókn verið fram farin á höfninni, ogþvíhefðu 
menn að eins orðið að fara eptir sögusögn, og 
þar sem þá hefði minna verið gjört úr höfn- 
inni en mátti, þá sýndi það, að menn ætl- 
uðu sjer eigi að villa sjónir fyrir þinginu. 
Til þingsins 1877 hefði komið skýrsla, er 
gefin var undir eiðstilboð, um höfnina; þar 
stæði, að innsiglingin væri fullbreið, dýpið 
16—18 fet, og legan rúm.

Hann vildi nú spyrja, hvað hefði nú 
hrakið þessa skýrslu? í  fyrra sumar sigldi 
inn skip, er stýrimaður var á, er áður hefði 
átt að mæla höfnina, eu eigi getað það 
vegna hafíss; eptir þessa skoðun leyfðihann 
sjer þó að sigla þar inn án hafnsögumanns; 
svo kenndi skipið grynninga, skipstjóri varð 
hræddur og sigldi burt. Um hitt atriðið, 
að annar hefði siglt þar inn seinna, hefði 
sýslumaður gefið sjer skýrslu eptir viðtali við 
sjálfan skipstjórann, sem sýndi, að hann hefði 
legið fyrir utan höfnina, en eigi inni á henni.
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|>etta væri nú allt það, er hann gæti 
fundið að komið væri fram til að hrekja 
skýrsluna, en þingmaður Barðstrendinga yrði 
eigi ráðalaus með að finnafleira; hann skír- 
skotaði til kunnuga mannsins í neðri deild- 
inni. Sig vantaði vottorð um, að hann væri 
kunnugur, og hann gæti ímyndað sjer, að 
þessi sami maður, ef til þess kæmi, vildi 
eins gefa vottorð um, að hann væri ókunn- 
ugur, og framburður hans hefði á tt að vera 
til þess að fella málið.

Forseti kvað 4 þingmenn hafa óskað, að 
umræðunum væri hætt, og var það samþykkt 
með 6 atkvæðum.

I>ví næst var frumvarpið samþykkt með
9 atkvæðum, og síðan sent neðri deild.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 21. 
fundi, 25. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I  203.

Tryggvi Gunnarsson: |>að er kunnugt, 
að þetta mál hefur tvisvar komiðfyrir þing- 
ið og í hvorttveggja skiptið verið fellt; er 
vonandi, að svo fari enn. Jeg var þá ekki 
jafn kunnugur máli þessu, eins og jeg er 
nú, því síðan hef jeg aflað mjer kunnog- 
leika um, hvernig höfn þessi er, og álít jeg 
mjer skylt að gefa upplýsingar í þessu efni. 
Jeg hef tvívegis sent skip þangað, annað 
sendi jeg í fyrra, komst það að eins inn á 
höfnina, en hjó niður, svo það varð að 
leggja út aptur; reyndar sögðu byggðar- 
menn og fylgismenn þessa máls, að skip- 
stjóri hefði eigi farið svo langt inn í höfn- 
ina, sem vatnið var dýpst; en svo fór, að 
skipið lá fyrir utan skerjagarðinn, og lá þar 
undir seglum meðan það afhenti vöruna úti 
á rúmsjó. Aptur í sumar sendi jeg í aunað 
skipti skip, og komst það nú inn á voginn, 
með því blítt veður var; þar gat það afhent 
vöruna, sem þangað átti að fara, en jafn- 
skjótt sem skipið ætlaði af stað, brast á 
hvassveður, svo skipið var nær þyl drifið
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upp í skerjagarðinn; gat skipstjóri að eins 
bjargað skipi og mönnum þeim, sem um 
borð voru og áttu bát við skipshliðina, með 
því að sigla með þá til Húsavíkur. Af 
þessu vona jeg að sjeð verði, að höfn þessi 
er lítt notandi. Jeg efa samt ekki, að reynt 
verði, til að Ijetta mönnum flutninga, að 
sigla á Skerjavog þennan, og afhenda þar 
1 dag um hásumarið, og þá ímynda jeg 
mjer, að óskir þeirra manna, er þar búa 
umhverfis, sjeu uppfylltar, og að þær ekki 
nái lengra, því að eptir þeirri reynd, sem er 
á orðin, og eptir því sem sveitum hagar, 
geta þeir varla búizt við, að kauptún verði 
byggt þar.

Benedikt Sveiimon: Mjer er það ó-
skiljanlegt, hvers vegna 1. þingmaður Suður- 
múlasýslu hefur svo mikið á móti að lög- 
gilda Kópasker. |>að getur verið, að eigi 
verði sagt, að höfn þessi sje góð, en það 
getur heldur euginn sagt með rökum, að 
hún sje verri en margar aðrar hafnir. Jeg 
átti í fyrra vor tal við tvo skipstjóra, er 
ætluðu að kanna höfn þessa, en kváðust 
eigi hafa getað rannsakað hana nákvæm- 
lega sakir hafíss. J>að var að vísu satt, 
sem þingmaðurinn sagði, að skip það, er 
sent var þangað í fyrra, tók niðri, en skip- 
stjóri fór ekki rjetta leið, að því er kunn- 
ugir og áreiðanlegir menn hafa sagt mjer, 
enda var skipstjóri sjálfur ókunnugur, og 
hafði eigi þann bafnsögumann, sem völ var 
á, sem var kunnugur og sem hefur lært sjó- 
mannafræði. Aptur var það ekki satt, sem 
þingmaðuriun sagði, að skipið, sem kom á 
Kópasker í ár, hafi farið inn á höfnina; því 
einmitt af því að skipið kenndi grynn- 
inga í fyrra, þá þorði skipstjóri ekki inn í 
höfnina. Jeg skil því ekki, að eigi sje á- 
stæða til að sinna þessu máli, einkum þeg- 
ar það er auðsjáanlega orðin stefna þings- 
ins, að láta kaupmenn öldungis sjálfráða 
um, hvar þeir vilji verzla, og efri deildin

hefur samkvæmt þessari stefnu samþykkt 
löggilding kauptúns þessa.

Tryggvi Gunnarsson: 1. þingmaður
Árnesinga þóttist ekki skilja, hvers vegna jeg 
hefði svo mikið á móti, að höfn þessi væri 
löggilt; fyrir því hef jeg fært ástæður, en 
jeg vil feginn gjöra allt til þess að Ijetta 
flutninga, því að það á bæði þingið og hver 
einstakur maður að gjöra. En jeg vil ekki 
ráða til að löggilda höfn þessa, af því að 
mjer sýnist það ótiltækilegt og næstnm 
hlægilegt, að löggilda slikar hafnir. Jeg vil 
ekki, að þingið sje að leika sjer að, að búa 
til lög, þar sem auðsjeð er að hlutaðeigend- 
ur engin not hafa af, því það mundi sann- 
ast, að þó staður þessi yrði Iöggiltur, þá 
mundi þar aldrei verða byggður kaup- 
staður. Jeg vildi eigi vera mótfallinn, að 
Hornafjörður væri löggiltur, vegna vega- 
lengdar til annara kaupstaða, og menn eru 
þar vegna vatnsfalla í miklum vanda, en 
bjer er ekki þannig ástatt, því þegar litið 
er á vegalengd þá, sem er á milli Húsa- 
víkur og Kaufarhafnar, og hin fáu hjeruð, 
sem liggja þar að, þá sýnist undarlegt að 
fara að löggilda þennan stað.

Benedikt Sveinsson: f ó t t  Raufarhöfu
sje nálægt, þá er sá hanki á þeirri leið, að 
hún er eigi ávallt auðfarin, en einmitt það, 
að aðrir kaupstaðir eru nærri, er trygging 
fyrir því, að þessi höfn verði eigi notuð, 
nema hún sje til þess hæf, svo 1. þingmað- 
ur Suðurmúlasýslu sannaði minna en ekkert 
með ræðu sinni.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var gengið til atkvæða, og var málinu vísað 
til 2. umræðu með 11 atkvæðum gegn 3.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 23. 
fundi, 28. júlí.

Benedikt Sveinsson: Eins og jeg skýrði 
frá við 1. umræðu, er nauðsynin mikil á, 
að þessi staður sje löggiltur. fingeyjarsýsla 
er eitt hið harðasta hjerað landsins, vegir
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þar torsóttari en nokkursstaðar, nema ef til 
viíl í Skaptafellssýslu, hestar fáir og Qarska 
dýrir. Jeg vona því, að deildin, sem í lík- 
um málum hefur sýnt, að hún er fús á að 
sleppa lausri hendinni af hinni gömlu ein- 
okunar apturhaldsstefnu í verzlunarlöggjöf 
landsins, muni ekki skoða huga sinn um, 
að komast að líkri niðurstöðu í þessu máli.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg kærði mig
ekki um við 1. umræðu þessa máls, að 
koma með mjög nákvæmar skýringar um, 
hvort ráðlegt væri að löggilda þennan stað, 
því að jeg hjelt deildinni væri það svo ljóst, 
og að hún hjeldi sömu stefnu í þessu máli 
og áður; en af því að atkvæðin íjellu svo, 
að svo leit út, sem deildin þættist eigi hafa 
nógar skýringar, þá vil jeg gefa enn ýtar- 
legri upplýsingar og byrja þá á því, að það 
er að eins mestur hluti af 2 sveitum, 
Skinnastaðahreppi og Presthólahreppi, sem 
eiga hægra með að sækja að Kópaskersvog 
en að Raufarhöfn eða Húsavík. í  Skinna- 
skaðahreppi eru 22 bæir og 6 hjáleigur, í 
Presthólahreppi 21 bær og 5 hjáleigur, alls 
43 bæir og 11 hjáleigur, en þessir bæir 
hal'a ekki allir gagn af verzlun á Kópaskeri, 
svo þeir bændur, sem hafa gagn af þessari 
löggildingu, þó höfnin væri brúkleg, yrðu 
naumast fleiri en 40. Kelduhverfið og 
Tjörnesingar eiga fullt eins hægt með að 
sækja að Húsavík eins og að Kópaskersvog; 
sömuleiðis Svalbarðshreppur að Raufarhöfn, 
svo fyrir þessa 2 hreppa verður löggildingin 
ekki að verulegum notum. Hvað vega- 
lengd snertir, þá er hún yfir Sljettuna 4 
mílur frá Raufarhöfn á Kópasker, og 4 míl- 
ur frá Kópaskerjum í m itt Kelduhverfið, og
4 mílur þaðan að Húsavík, eða frá Raufar- 
höfn til Húsavíkur að eins 12 mílur. Jeg 
hef verið því meðmæltur, að löggilda Horna- 
Ijarðarós, af því þar er svo langt milli 
kaupstaða; milli Djúpavogs og Eyrarbakka 
eru yfir 40 mílur. Hjer þar á móti eru 
að eins 12 mílur milli löggiltra kauptúna í

strjálbyggðu og heldur fátæku hjeraði. fað  
hljóta allir verzlunarfróðir menn að sjá, að 
ekki getur staðizt verzlunarstaður milli 
tveggja annara, á svona litlu svæði. Ef þar 
næst er skoðað, hve mikið af vörum er hjer 
um að gjöra, þá get jeg skýrt frá, að vör- 
ur eptir allt árið, að meðaltali í 3 ár, hafa 
verið fiá Raufarhöfn, að haustverzlun frá- 
dreginni, fyrir 22,000 krónur, og auk þess 
hafa lausakaupmenn verzlað þar fyrir hjer 
um bil 4000 eða 6000 kr. fegar þessari 
verzlun eða vörumagni ætti að skipta milli 
tveggja, þá er auðsjáanlegt, að þeir mundu 
ómögulega geta staðið sig, eða þeir yrðu 
að setja hærra verð á vöru sína, og bænd- 
ur þannig yrðu að borga hinn aukna kostn- 
að við skiptinguna; því auðsjeð er, að þegar 
skipt er milli tveggja því, sem einn þarf að 
lifa af, þá eykst kostnaðurinn á verzlunina. 
Á höfnina þarf jeg ekki að m innast; skýrsla 
mín um daginn var svo greinileg, sem 
mögulegt var. 1. þingmaður Árnesinga 
sagði, að skipið hefði ekki getað komizt inn 
á höfnina í annari ferðinni; jeg get reynd- 
ar ekki sannað nú þegar með vottorði skip- 
stjóra, að það sje rangt, en jeg man ekki 
betur en skipstjórinn segði mjer, að hann 
hefði komizt inn, en að þessu skal jeg leiða 
rök síðar. Jeg hafði reynt að fá ábyrgð 
fyrir skipið, ef það færi inn á Kópaskersvog, 
en það fjekkst ekki erlendis, svo skipið varð 
að fara þangað upp á vogun og ábyrgð 
eiganda; er því líklegt, að skipstjóri hafi 
reynt að koma skipinu á svo óhult lægi, 
sem hægt var. Setjum nú svo, að hann 
hafi ekki farið inn á höfnina, þá vitnar það 
einmitt um, að hún er óbrúkanleg, því að 
þegar eins duglegur, áræðinn og kunnugur 
skipstjóri verður að liggja á skipi sínu 
fyrir utan voginn um hásumarið, þá getjeg  
ekki annað skilið, en að það sje ljóst, að 
höfnin sje óhafandi. Mjer finnst það bein- 
línis hlægilegt af deildinni, að vera að lög- 
gilda slíka höfn, þar sem hún hefur nýlega
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samþykkt lög um verzlun og siglingar, er 
leyfa öllum fastakaupmönnum að sigla inn 
á hverja vík og vog, og verzla þar með alla 
nauðsynjavöru, svo hlutaðeigandi mönnum 
nálægt Kópaskerjum er að því leyti fullnægt, 
ef höfnin er notandi. J>að er ekki rjett að 
mínu áliti, að fjölga löggiltum kauptúnum, 
þar sem eigi er brýn nauðsyn til, úr því 
þetta leyfi er gefið; því að við það aukast 
erfiðleikar að sjá um sóttvarnir og toll- 
greiðslu, og gjörir sýslumanninum í fin g - 
eyjarsýslu ómök, ef Kópaskersvogur verður 
löggiltur. Að endingu vil jeg geta þess, að 
jeg get ekki virt það vel af efri deildinni, 
að hún fylgir þessu máli svona fast fram, 
þar sem það er nú í 3. skipti, sem hún 
sendir oss þetta frumvarp, og mætti vita, 
að deild þessi er ekki svo hverflynd, að hún 
fari að samþykkja það nú.

fíenediht Sveinsson: |>ingmaður Suður- 
múlasýslu berst svo kappsamlega móti þessu 
máli, að hann gætir þess alls ekki, að á- 
stæður þær, er hann notar málstað sínum 
til stuðnings, eruekki allar rjettar, efnokk- 
ur þeirra er rjett. Hann fullyrðir, að Keldu- 
hverfið og Svalbarðshreppur muni ekki sækja 
til Kópaskersvogs, heldur til Kaufarhafnar, 
þó Kópaskersvogur verði löggiltur. fe tta  er 
ekki rjett ástæða, því að frá J>istilfirði til 
Raufarhafnar og frá pistilfirði á Kópasker 
er alveg jafnlangur vegur. Prestur, sem 
verið hefur í Presthólum í mörg ár, hefur 
sagt mjer þetta, og hefur hann mælt það 
með stundaglasi, sem þótti gott og gilthjerna 
um daginn. Hvað er þá á móti því, að 
í>istilfirðingar sæki til Kópaskersvogs, ef þeir 
fá betri verzlun þar en á Kaufarhöfn? Allt 
svo þingmaðurinn verður að bæta við að 
austan- eða norðanverðu |>istilfirðinum, og 
reyndar Langanesi líka, því um það gildir 
allt hið sama. En hann verður að gjöra 
betri skil. Hann verður að bæta við að 
vestan- eða sunnanverðu Kelduhverfinu. Eða 
man þingmaðurinn ekki eptir Tunguheiði og

Girðibrekku, sem optast, ef eigi einlægt, er 
ófær yfirferðar á vetrardag, nema fyrir gang- 
andi mann ? f>etta er þá eini vegurinn til 
Húsavíkur, sem að vegalengd getur jafnazt 
við leiðina norður á Kópaskersvog. J>ví 
kringum Tjörnes á Húsavík er langtum lengri 
og verri vegur á vetrum, en norður á Kópa- 
sker, þegar fara má sandinn á ísum. En 
það gefur öllum að skilja, að þessi leið frá 
fistilfirði til Kópaskersvogs er eins sljett 
eins og þingborðið okkar. J>að er því í öllu 
falli, eins og jeg sagði, óhætt að bæta við 
Kelduhverfinu og fistilfirði við þær sveitir, er 
sækja munu til Kópaskersvogs, því að þær 
eiga jafnhægt með að sækja þangað eins og 
til Kaufarhafnar. Hvað það snertir, að tveir 
kaupmenn muni ekki geta þrifizt í þessu 
hjeraði, þá kemur það þeim við en ekki 
þinginu. pingmaðurinn verður að muna 
eptir því, að hjer á hann að koma fram 
sem þingmaður en ekki sem kaupmaður. Ef 
einhver kaupmaður er svo lítilþægur, að láta 
sjer nægja litla verzlun, þá á hann að geta 
fengið þessa litluverzlunáKópaskersvogi; en, 
sem sagt, þetta kemur að eins þeim herrum 
kaupmönnum við. fingmaðurinn talaði enn 
fremur um þennan örðugleika, sem þingið 
bakaði sýslumönnum með því að Qölga lög- 
giltum kauptúnum, og talaði þannig einnig 
máli sýslumanna; en nú vill svo til, að póst- 
ur fer einmitt svo gott sem um á Kópa- 
skersvogi í hverri póstferð, og því er hægt 
fyrir sýslumann að fá tollinn jafnóðum með 
pósti, þaðan eins og frá Raufarhöfn. Jeg 
skal geta þess, að presturinn á Presthólum 
var lengi umboðsmaður sýslumanns og toll- 
innheimtumaður á Raufarhöfn, en hann býr 
einmitt rjett hjá Kópaskersvogi, en langa 
leið frá Raufarhöfn, og ætti því langtum 
hægra með að vera innheimtumaður þar en 
á Raufarhöfn. Hvað höfnina sjálfa snertir, 
þá sagði skipstjórinn mjer sjálfur, að skip- 
ið hefði ekki farið inn á höfnina í sumar, 
en það er mjög líklegt, að hann hafi ekki
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þorað það, einmitt af því að skipið var ó- 
assúrerað, og höfnin er því eins órannsökuð 
og eins góð eptir sem áður, þrátt fyrir þessa 
röngu vefengingu þingmannsins. Jeg virði 
efri deildina einmitt mikils fyrir það, að 
hún hefur samþykkt þetta mál hvað eptir 
annað, þrátt fyrir atkvæði neðri deild- 
ar, því að hún sýnir með því, að hún 
vill innleiða fullt frelsi til verzlunarviðskipta, 
og jeg álít það skyldu þessarar deildar að 
gjöra það líka, ef hún vill vera sjálfri sjer 
samkvæm. J>etta frumvarp á þannig jafnvel 
sannkallaða h e i m t i n g  á samþykki hinnar 
heiðruðu deildar.

Tryggvi Gunnarsson: fingmaðurinn
þurfti ekki að leiðrjetta orð mín; jeg sagði 
sjálfur, að Skinnastaða- og Presthólahrepp- 
ar ættu hægra með að sækja til Kópaskers- 
vogs en Raufarhafnar, en að Kelduhverfið 
og Svalbarðshreppur ættu jafnhægt með að 
sækja til beggja staðanna. |>að er satt, að 
Tunguheiði er brött og ill yfirferðar, en veit 
þingmaðurinn þá ekki, að til er önnur heiði, 
sem heitir líeykjaheiði, sem er miklu hægari 
yfirferðar og optast nær farin? Og hver 
torfæran sje verri, Tunguheiði, sem er á miili 
Kelduhverfis og Húsavíkur, eða Jökulsá, sem 
er á milli Kelduhverfis og Kópaskerja, þykir 
mjer vera beztur vottur, að það er gamall 
vani á Húsavík, að þeir, sem fara yfir Tungu- 
heiði, fá engan ferðakostnað endurgoldinn, 
en þeir, sem fara yfir Jökulsá, fá borgaða 
ferjutolla og ferðakostnað. það, sem þing- 
maðurinn sagði um ábyrgð skipsins, veit 
hann víst mikið vel að ekki var rjett. £>eg- 
ar skipið var óassúrerað, þá eru mikil lik- 
indi til, að það vildi forða sjer inn á höfn, 
sem eptir hans sögn er svo góð, heldur en 
liggja fyrir opnu hafi; en hefði skipið verið 
í ábyrgð, þá hefði ábyrgðargjaldið verið borg- 
að, hvort sem skipið hefði farizt inni á höfn- 
inni eða fyrir utan hana, þar sem það lá. 
Hvað því viðvíkur, að það sje svo frjálslegt, 
að gefa allt laust, þá er það rjett innan

þeirra takmarka, að búsettum kaupmönnum 
hjer á landi sje gefið leyfi til að sigla á 
allar víkur og voga, en það er ekki rjett, 
að gefa allt laust þannig, að útlendir menn, 
sem engin gjöld greiða hjer á landi, megi 
sigla inn á hveija vík og vog og þannig 
auka erfiðleika og kostnað með tollheimtu 
og sóttvarnir; ekki er það til að styðja inn- 
lenda verzlun, sem þingmaðurinn í öðrum 
málum lætur sjer svo annt  um.

Einar Ásmundsson: fa ð  er nú í þriðja
sinni, að mál þetta hefur komið fyrir þingið, 
og hef jeg áður verið því mótmæltur, enda 
hlýt jeg að vera það enn. Jeg þykist og 
ekki vera með öllu ókunnugur, þar sem jeg, 
eins og þingmaður Suðurmúlasýslu, er í>ing- 
eyingur, og mundum við hvorugur vilja dríta 
í okkar eigið hreiður og vera máli þessu 
mótfallnir, ef við sæum nokkurtgagn aðþví, 
að það fengi framgang. Mjer þykir undar- 
legt, ef þingmanni Suðurmúlasýslu er ekki 
í þessu efni eins vel trúandi og 1. þing- 
manni Árnesinga, þó hann sje sýslumaður 
pingeyinga og beri þá sjálfsagt fyrir brjósti, ekki 
einasta sem góður faðir heldur jafnvel sem 
góð móðir, en góðri móður er á stundum 
hætt við að láta of mikið eptir barni sínu, 
og svo er jeg hræddur um að hjer sje; jeg 
held sýslumaðurinn vilji að eins styðja mál- 
ið, af því nokkrir sýslubúar hans hafa ósk- 
að þess, að Kópaskersvogur yrði tekinn í 
tölu löggiltra verzlunarstaða, án þess að 
gæta nógu vandlega að því, hvort þetta yrði 
hjeraðsmönnutn eða landinu til gagns eða 
ógagns. Mjer virðist og þetta mál sótt meir 
af keppni en skynsemi eða nauðsyn, og mjer 
virðist ísjárvert að vera að löggilda hverja 
höfnina á fætur annari fyrir skip, sem koma 
beina leið frá útlöndum, og greiða þannig 
sem mest götu útlendra kaupmanna, þarsem 
innlendir kaupmenn eiga nú að fá leyfi til 
að verzla hvar sem þeir vilja eptir öðrum 
lögum, sem þingið hefur í smíðum. Verði 
utanríkisskipum leyft að sigla inn á hverja
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löggilta höfn, sem vera skal, er jeg hrædd- 
ur um, að með læknaskipun þeirri, er vjer 
nú höfum, mundu sóttvarnir verða næsta ó- 
nógar, svo vjer gætum átt á hættu, að ú t- 
lendar drepsóttir flyttust inn í landið. petta 
og margt fleira, sem opt hefur verið tekið 
fram, og sem jeg þarf því ekki að endurtaka, 
kemur mjer til að setja mig móti þessari 
iöggildingu, sem hjer ræðir um. Jeg álít, að 
fullkomlega nægi,að innlendir kaupmenn megi 
senda skip á Kópaskersvog af öðrum innlend- 
um höfnum og verzla þar, ogaðeinhver sveita- 
kaupmaður taki sjer þar bólfestu, ef hann vill.

Þórarinn Böðvarsson: f>ó jeg hafi heyrt, 
að efri deildin hafi í dag afhöfðað eitt mál 
fyrir neðri deildinni, vil jeg eigi gjalda illt 
með illu, heldur gjöra henni það til ánægju, 
að vera máli þessu meðmæltur. Jeg verð 
líka að játa, að það er í fyrsta sinni, sem 
jeg hef heyrt hinn heiðraða þingmann Suð- 
urmúlasýslu tala ekki sem frjálslegast. Að 
vísu hef jeg ekki ferðast um f>ingeyjar- 
sýslu, en sökum kringumstæða er jeg þar þó 
kunnugur, og held, að óhætt sje að fullyrða, 
að þörf sje þar á kaupstað. 1. þingmaður 
Eyfirðinga talaði um góða móður, en jeg 
veit ekki, hvort hann vill verða faðir hlut- 
aðeiganda eða ganga þeim í forsjónar stað, 
jeg vil í þessu máli lofa þeirri góðu móður 
(framsögumanni) og börnum hennar, þeira 
sem beiðzt hafa, að fá vilja sinn í þessu.

Halldór Kr. Friðriksson: Mjer virðist
þingmaður Suðurmúlasýslu og 1. þingmaður 
Eyfirðinga hafa gefið svo Ijósar ástæður, 
sem krafizt verður, og 1. þingmaður Árnes- 
inga hafi ekki hrakið þær með einu orði. 
Menn vilja þó víst ekki sleppa beizlinu 
fram af öllu, eða hvað geta menn heimtað 
frjálslegra en það, að leyfa innlendum kaup- 
mönnum að sigla hvert þeir vilja, upp á 
hverja vík og vog? Að vera að löggilda 
misjafnar hafnir, er að eins til að gjöra 
ábyrgðina dýrari og að fjölga þessum smá- 
kaupstöðum, að eins til að auka óþarfakaup,

og gjöra allt margfalt dýrara. J>eir sem 
eru að berja þetta fram, ættu heldur eitt 
skipti fyrir öll að löggilda a l l a r  s t r e n d -  
u r  í s l a n d s  sem eitt einasta kauptún. 
sparaðist þó að minnsta kosti tími þingsins, 
og fje landsins, því þá þyrfti ekki að vera 
að ræða um slík mál hjer á hverju þingi. 
Jeg vil því fella mál þetta sem fyrst.

Forseti barþám ál þetta undir a t k v æ ð i  
og var frumvarpið samþykkt og vísað til 3. 
umræðu með 11 atkvæðum gegn 10, að við 
höfðu nafnakalli um hvorttveggja, sitt í 
hvoru lagi, eptir ósk 6 þingmanna, þeirra: 

Benedikts Sveinssonar,
Stefáns Stephensens,
Friðriks Stefánssonar,
Gríms Thomsens,
Páls Pálssonar, bónda og 
f>orsteins Jónssonar,

og sögðu
Já :

Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson,
J>órður fórðarson, 
porlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Isleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll Pálsson, prestur,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
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í >r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 35. 
fundi, 9. ágúst.

Tryggvi Gunnartson: Jeg vona, að 
þingmenn hafi ekki gleymt þeim ástæðum, 
sem færðar voru á báðar hliðar við 2. um- 
ræðu frumvarps þessa, þó langt sje liðið 
síðan, og að þeir ekki haldi, að það sje af 
hlutdrægni, að jeg hef inælt móti þessari 
löggildingu, þvi að það er einungis af því, 
að mjer finnst þingið ekki eigi að leika 
sjer að því valdi, sem það hefur, til að 
búa til lög og löggilda kauptún, heldur að 
eins nota það, þar sem það getur orðið 
hlutaðeigendum til gagns. Að öðru leyli 
vil jeg ekki andæfa meira í þessu máli; þó 
Kópasker verði löggilt, mun reynslan sanna, 
að jeg hef haft rjett að mæla, að þar 
verður aldrei byggt, eða föst verzlun þar 
byrjuð.

Benedikl Sveimson: Jeg vil fúslega
viðurkenna, að þessi orð 1. þingmanns 
Suðurmúlasýslu sjeu nægileg til þess, að af- 
saka hann og hans persónulega augnamið 
með baráttu hans gegn löggildingu Kópa- 
skers, en þau eru jöfnum höndum alsendis 
ónóg til að breyta þeirri skoðun hjá deild- 
inni, sem hún við 2. umræðu sýndi að 
hún hafði á þessu máli, og sem hún hefur 
áður sýnt að hún hefði á samkynja vel- 
ferðar- og frelsismálum.

I>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
frumvarpið samþykkt með 12 atkvæðum 
gegn 6, að viðhöfðu nafnakalli eptir ósk 6 
þingmanna, þeirra

Benedikts Sveinssonar,
Páls Pálssonar,
Friðriks Stefánssonar,
Hjálms Pjeturssonar, 
fórðar þórðarsonar, 
porsteins Jónssonar, 

og sögðu
Já :

Grímur Thomsen,
Benedikt Sveinsson,

Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson,
|>órður I’órðarson,
J>orlákur Guðmundsson,
J>orsteinn Jónsson.

Nei:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll Pálsson, bóndi,
Tryggvi Gunnarsson.

Hinir voru gengnir af fundi.
Kvað forseti málið síðan mundu verða af- 

greitt til landshöfðingja sem  l ö g f r á  al -  
þ i ngi .

XXXVII. VIÐAUKI VIÐ SÓl’TVAKN- 
ARLÖG.

1. Frumvarp til laga um ráðstafanir 
gegn pestkynjuðum sjúkdómum, ásamt bráða- 
birgðalögum 4. apríl 1879 um sama efni. 
Stjórnarfrumvarp, lagt fram í efri deild á
2. fundi, 2. júlí. Sjá I  127—128.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild á 4. fundi,
5. júli.

Eiríkur Kúld sagði, að með því að mál 
þetta væri eigi vel kunnugt, legði hann það 
til, að nefnd væri kosin i málinu og umræð- 
unni frestað, og stakk upp á 3 manna nefud.

Var samþykkt að setja 3 manna nefnd í 
málið, og urðu fyrir kosningu:

Jón Jónsson með 7 atkvæðum, 
Ásgeir Einarsson — 6 —
Jón Hjaltalín — 5 —
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2. Frumvarp til Jaga um bann gegn að- 
flutningum vegna þess, að pestkynjaður 
sjúkdómur er uppi, ásamt bráðabirgðalögum 
21. febrúar 1879 um sama efni. Stjórnar- 
frumvarp, Jagt fram í efri deild á 2. fundi,
2. júlí. Sjá I 1 2 8 -1 2 9 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild á 4. fundi,
5. júlí.

Eiríkur Kúld lagði það til, að umræð- 
unni um þetta mál væri frestað, og því vísað 
til þeirrar nefndar, er sett var í málið um 
ráðstafanir gegn útbreiðslu pestkynjaðra 
sjúkdóma, þar eð þau væru samkynja.

Var það samþykkt í einu hljóði.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild á 14. fundi, 17. júlí.

Nefndarálit I 1 3 0 -1 3 2 .
Framsögumaður (Jón Jónsson) kvaðst 

eigi ætla að hafa langan formála, en að eins 
biðja þingdeildarmenn að líta á ástæður þær, 
er nefndin hefði haft fyrir sjer, og bera þær 
saman við lög 17. desbr. 1875. Nefndin 
hefði álitið, að það væri vilji deildarinnar, 
að bæði stjórnarfrumvörpin væru sameinuð i 
eina heild. Að öðruleyti kvaðst hann vilja 
bíða eptir því, að þingnienn tækju fram 
rmsfellur þær, er vera kynnu á málinu.

Eirikur Kúld kvaðst vilja benda fram- 
sögumanni á það, að sjer þætti mjög vafa- 
samt, hvort álit nefndarincar gæti komið til 
umræðu á þessum fundi, því að það væri 
nýtt frumvarp og allt annað en það, sem 
stæði á dagskránni, en það mætti sýnast 
kynlegt, ef við framhald 1. umræðu væri 
talað um allt annað, en það, er nefndinni 
hefði verið fengið í hendur í byrjun fyrstu 
umræðu. J>að eina, sem nefndin minntist á 
hlutverk sitt, væri það, að hún segðist hafa 
«komið sjer saman um að takmarka störf 
sín». Sjer þætti því undarlegra, að nefnd- 
armenn hefðu eigi tekið eptir þessu, þar sem 
tveir þeirra væru meðal hinna elztu þing-

manna, og þingmaður Húnvetninga einkum 
svo fastur í öllum formum, og sá þriðji lög- 
fræðingur. Hann vildi skjóta því til forseta, 
hvort mögulegt væri, að taka þetta nefnd- 
arálit til umræðu á þessum fundi.

Benedikt Kristjánsson kvaðst eigi vera 
fastur í formum, en sjer sýndist svo, sem 
það hafi ekki verið fjarstætt rjettu af nefnd- 
arinnar hálfu, að sameina bæði frumvörpin 
í eitt, en hún gæti hafa ætlað sjer að bera 
upp sjerstaka uppástungu um, að samþykkja 
bráðabirgðalögin að eins sem bráðabirgðalög 
samkvæmt 11. gr. stjórnarskrárinnar, ef það 
væri nauðsynlegt að samþykkja þau, með 
því að þau væru bráðabirgðalög. J>ar sem 
nefndin hefði úr þessum tveimur frumvörp- 
um gjört eitt frumvarp til viðauka við lög 
þau, sem áður væru til um sama efni, þá 
sýndist sjer eigi neitt vera móti þeirri að- 
ferð, heldur væri hún hagfelldari.

Framsögumabur kvað þingmann Barð- 
strendinga að vísu vera gamlan þingmann 
og reyndan embættismann, en samt hlyti 
það að vera að eins af fljótfærni hans, að 
hann gæti eigi fundið sambandið milli 
nefndarfrumvarpsins og frumvarpa stjórnar- 
innar;  hann vonaði, að ef bann vildi með 
athygli lesa fjórar fyrstu línur frumvarpsins, 
mundu allar hans vafasemdir uppleysast í 
reyk. J>á er nefndin var að íhuga frumvarpið, 
hefði hún haft sjer það hugfast, að vera 
sem stuttorðust, og vissi hann eigi betur, 
en að það væri regla góðra þingmanna, að 
vera stuttorðir í því, er þeir rituðu, en 
skýra heldur munnlega, ef eitthvað væri ó- 
ljóst. í  ástæðum sínum hefði nefndin samt 
fært rök fyrir þessari aðferð sinni, og ef 
menn vildu lesa þær og frumvörpin og bera 
það saman, mundi engum geta blandazt 
hugur um «Identitet» frumvarpanna. Við- 
víkjandi formi því, er þingmaður Barðstrend- 
inga vildi hafa á nefndarálitinu, vildi hann 
geta þess, að hann hefði hvergi sjeð í lög- 
um nje þingsköpum neitt kveðið á um form



nefndarálita, og væri engin önnur regla 
þar um en að taka skyldi Ijdslega fram álit 
nefndarinnar um málið, og það vonaði hann 
að gjört hefði verið í þessu nefndaráliti. 
í>ar eð þingmaður Barðstrendinga hefði að 
eins talað um formið, Ijeti hann sjer nægja, 
að svara bonum þessu. J>ingmanni pingey- 
inga vildi hann segja það, að nefndin hefði 
verið samhuga í því, að ónauðsynlegt væri 
að staðfesta bráðabirgðarlögin, og með því 
að nefndin hefði gjört orðabreytingar við 
þau, gæti hún eigi lagt það til, að þau væru 
samþykkt óbreytt. í  l l .g r .  stjórnarskrárinn- 
ar væri tiltekið, að bráðabirðalög mættu 
eigi koma í bága við stjórnarskrána, og 
skyldi leggja þau jafnan fyrir næsta alþingi, 
en eigi til þess, að láta samþykkja þau, því 
að þau þurfa eigi neinnar staðfestingai með 
og standa óhögguð, þangað til þingið bein- 
línis fellir þau, eða önnur lög um sama efni 
koma út frá alþingi, þá falla þau af sjálfum 
sjer. Ef þess vegna frumvarp nefndarinnar 
yrði samþykkt, væru bráðabiigðarlögin fall- 
in úr gildi, jafnskjótt sem hin nýju lög 
væru birt í stjórnartíðindunum. Vegna 
þessa hefði nefndinni litizt óþarfi að gjöra 
nokkra ákvörðun um þau, hvorki til að nema 
þau úr gildi, nje til að samþykkja þau,

Jón W altalín kvað marga vita, að þing- 
maður Barðstrendinga væri maður «krit- 
iskur», en með því að hann væri hræddur 
um, að hann væri einn af þeim, sem eigi 
hefðu jafnan mikla aðgætni í dómum sínum, 
þá ætlaði hann eigi að taka sjer nærri útá- 
setningar hans við nefndarfrumvarpið. Sjer 
hefði að vísu þótt óbrotnast að fallast á 
frumvörpin óbreytt, en meðnefndarmenn síhir 
hefðu heldur viljað stytta þau, og þá hefði 
hann eigi viljað vera á móti því; hann væri 
hvorki krítiskur nje lagamaður, og vildi helzt 
eigi vera lagasnápur, þvi að það væri því 
líkast, að vera skottulæknir. fa ð  væri al- 
veg rjett, sem framsögumaður hefði tekið 
fram um bráðabirgðalögin, að nefndin hefði

eigi getað tekið neinar ákvarðanir um þau 
inn í frumvarp s i t t ; að öðru leyti væru 
mótbárur þingmanns Barðstrendinga svo 
ljettvægar, að synd væri að sitja inni yfir 
þeim í svona góðu veðri.

Sighvatur Árnason kvað nefndina að sínu 
áliti hafa leyst starf sitt vel af hendi; f 
frumvarpi hennar sæi maður á einum stað 
og í betra búningi það, sem væri í báðum 
frumvörpum stjórnarinnar. Greinaskipun 
væri öðruvísi, 1. gr. í frumvarpi um bann 
gegn aðflutningum væri t. d. 3. gr. nefnd- 
arfrumvarpsins, en yfir höfuð að tala væri 
þó efni beggja frumvarpanna tæmt, og sumt 
betur útlistað í nefndarfrumvarpinu; hann 
felldi sig því betur við það, og sæi ekkert í 
móti að vinda málinu þannig við, ogmundi 
hann gefa því atkvæði sitt.

Eirikur Kúld kvaðst vera framsögumánni 
samdóma í því, að nefndin hefði játað, að 
sjer hefði verið fengið þetta mál í hendur. 
framsögumaður hefði sagt, að hann væri 
gamall þingmaður; það væri satt, en þó 
væri þetta í fyrsta sinni, sem hann heyrði 
nefndarálit rætt við 1. umræðu. |>ar 
sem hann og tveir aðrir þingmenn hefðu 
sagt, að frumvarp nefndarinnar stæði 
í sambandi við hin tvö frumvörpin, þá vildi 
hann spyrja að því, hvað ætti að bera 
undir atkvæði, hvort ætti að ganga til a t- 
kvæða um, hvort vísa skyldi til 2. umræðu 
frumvörpum stjórnarinnar eða áliti nefndar- 
innar; hann vildi biðja menn að athuga 
það, að það væri annað en nefndinni var 
fengið í hendur; hún hefði búið til nýtt 
frumvarp úr hinum báðum, án þess að 
nefna með einu orði, hvort hún vildi láta 
samþykkja frumvörp stjórnarinnar, en það 
væri einmitt hlutverk nefnda, að sýna fram 
á, hverja stefnu þær teldu rjettast að taka 
í því máli, er þeim væri fengið; þetta hefði 
nefndin alls eigi gjört, heldur búið til nýtt 
frumvarp, og ætlazt til, að ræða það nú, en 
benti ekkert á, hvað gjöra eigi við frum-
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vörpin. Hann gæti eigi gefið þessari aðferð 
sitt atkvæði.

FramsögUmaður sagði, að þar sem þing- 
maður Barðstrendinga hefði sagt, að þetta 
væri í fyrsta sinn, sem hann hefði heyrt 
nefndarálit rætt við fyrstu umræðu, þá vildi 
hann spyrja: hverjum er þetta að kenna? 
hver byrjaði umræður þessar? enginn annar 
en þingmaður Barðstrendinga, hann einn 
ætti því að hafa ábyrgðina af umræðum 
þessum. fa ð  gleddi sig annars, að vafa- 
semdir hans sýndust að mestu þrotnar, svo 
að hann væri nú að eins orðinn hræddur 
um forsetann, að hann mundi komast í 
vandræði með að bera þetta undir atkvæði 
við 2. umræðu; það óttaðist hann eigi, því 
að sjer sýndist liggja í augum uppi, að 
hvorttveggja, stjórnarfrumvörpin og nefndar- 
álitið gengju til 2. umræðu, og þar Ijeti 
forseti fyrst greiða atkvæði um nefndar- 
frumvarpið, eins og önnur breytingaratkvæði, 
og ef það væri fellt, þá um stjórnarfrum- 
vörpin, en ef það væri samþykkt, væru þau 
sjálf-fallin.

Landshöfðingi kvað það vera rjettast, 
að bera stjórharfrumvörpin undir atkvæði 
eins og þau stæðu á dagskránni, hvort þau 
skyldu ganga til 2. nmræðu. Hvað snerti 
athugasemdir þingmanns Barðstrendinga við 
nefndarálitið, þá vildi hann að vísu játa, að 
það væri nýmæli, að sameina tvö frumvörp 
í eitt, en ef deildin fjellist á það, sæi hann 
eigi neitt verulegt móti því, því að nefndin 
hefði tekið allt efnið úr þeim og sameinað 
í sínu frumvarpi. f>að hefði verið tekið 
fram, áð nefndin hefði enga ákvörðun tekið 
um bráðabirgðarlögin, sjer þætti áliti henn- 
ar að vísu ábótavant í þessu, en þó mundi 
hægt vera að bæta úr því við 2. eða 3. 
umræðu, því að, ef frumvörp stjórnarinnar 
yrðu samþykkt þá óbreytt, væri ástæðulaust, 
að taka fram um bráðabirgðalögin, hvort 
þau skyldu vera í gildi, með því að þau 
væru alveg samhljóða, en ef frumvörpum

stjórnarinnar yrði breytt, mætti skjóta inn 
í — »frá þeim degi eru bráðabirgðarlög um 
sama efni úr gildi numin». Að öðru Ieyti 
Væri hann eigi mótfallinn nefndarálitinu, 
en vildi að eins óska, að þessi bending 
yrði höfð í byggju.

Framsögumaður kvaðst vilja benda þing- 
manni Barðstrendinga á, að landshöfðingi 
vildi vísa stjórnarfrumvörpunum til 2. um- 
ræðu, og hefði eigi neitt að athuga við 
meðferð nefndarinnar á málinu. Hann væri 
þó eigi samdóma landshöfðingja S því, að 
nauðsyn bæri til að skjóta inn ákvörðun 
um að nema úr gildi bráðabirgðarlögin, 
því að það væri mjög t í tt ,  að lög, 
sem væru samþykkt bæði af konungi og 
þingi, væru numin úr gildi með yngri 
lögum óbeinlínis og án þess að nokkur 
ákvörðun væri gjörð um það; en því 
síður væri nauðsyn á beinlínis ákvörðun til 
þess að nema úr gildi bráðabirgðarlög, sem 
eru útgefin af konungi einum. Stjórnin 
hefði sýnt, að hún væri á þessari sömu 
skoðun, með því ekki að taka inn í frum- 
vörp sín ákvörðun um, að bráðabirgðarlögin 
ættu að falla úr gildi.

Ásgeir Einarsson kvað sjer að vísu 
sýnast svo, sem ráðgjafinn hefði, ef honum 
hefði þótt þess þurfa, hlotið að geta um 
þessa ákvörðun í 4. gr., þar sem stæði: lög 
þessi öðlast gildi, er þau hafa verið birt í  

stjórnartíðindunum, og sjer sýndist bráða- 
birgðalögin hljóta að falla úr gildi jafn- 
skjótt sem hin kæmu út, en hann vildi þó 
alls eigi setja sig móti því, að ákvörðun 
sú, er landshöfðingi vildi láta skjóta inn í 
frumvarpið, yrði tekin inn í það, ef mönn- 
um þætti það viðfelldnara. Gamanyrði þing- 
manns Barðstrendinga nennti hann eigi að 
elta, með því að hann hefði eigi skilið þau 
vel, og vonaði hann, að þingmaðurinn vor- 
kenndi sjer það, því að sjer væri grunur á, 
að hann hefði eigi skilið þau sjálfur.

Forseti sagðist vera í vafa um a t-
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fevæðagreiðsluna; bjer lægju 2 frumvörp 
fyrir, en í nefndarálitinu væri ekkert tillit 
tekið til þeirra; nefndin hefði ekki tekið 
neina ákvörðun, sem tengdi saman binar 
ýmsu greinir frumvarpanna; hann sæi því, 
að hjer væri að eins um tvennt að gjöra, 
annaðhvort að bera stjórnarfrumvörpin und- 
ir atkvæði, eða nefndarálitið, og óskaði hann 
álits framsögumannsins í þessu efni.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að forseti hefði 
víst eigi tekið eptir því í ástæðunum, að 
þar væri tekið fram, hvers vegna fyrir- 
sögninni væri breytt. Hann vissi eigi 
betur, en það væri algengur siður að breyta 
fyrirsögnum, hvort sem frumvarpið kæmi 
frá stjórninni eða þingmönnum. Fyrir- 
sögnin væri hjer í nefndarálitinu */* lína í 
staðinn fyrir 4 línur í stjórnarfrumvaipinu.

M a g n ú í  S tephensen  sagði, að samkvæmt 
dagskránni lægju hjer fyrir 2 frumvörp, 
sem yrði að bera upp til atkvæða, og yrði 
að sínu áliti eigi öðru við komið en að hrinda 
þeim báðum frá 2. umræðu, ef menn 
vildu samþykkja frumvarp nefndarinnar. 
Hann vildi því ráða þingmönnum, sem 
vildu aðbyllast frumvarp nefndarinnar, 
að hrinda þeim báðum frá 2. umræðu, 
en taka nefndarfrumvarpið til 1. umræðu á 
morgun, eða sem fyrst auðið væri. Hann 
sagði, að lík tilfelli hefðu komið fyrir áður 
fyrri hjer á alþingi, og hefði sú aðferð verið 
viðhöfð; í slíkum vandræðum væru eigi önn- 
ur úrræði. fa ð  væri mjög mikill vandi að 
semja atkvæðaskrá, þar sem öllu þessu væri 
komið saman í eitt.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst að vísu ekki geta 
verið þeim vandamálum, sem komið hefðu 
fyrir hjer í deildinni fyr meir svo kunnugur 
sem hinn 5. konungkjörni þingmaður; en 
hvað atkvæðagreiðsluna snerti, þá sýndist 
sjer hún næsta auðveld; færi svo, að breyt- 
ingaruppástungur þær, sem nefndarfrumvarp- 
ið innihjeldi, fjellu, fyndi hann skyldu sína til 
að halda lífinu í stjórnarfrumvarpinu, þangað [

til hin einstöku atriði þess yrðu rædd, svo 
að þingmenn væru eigi sviptir tækifæri til 
þess að kynna sjer málið betur; hann legði 
það því til, að því væri vísað til annarar 
umræðu. Deildin og forseti hefðu verið með 
því, að vísa báðum stjórnarfrumvörpunum til 
nefndarinnar, og taka svo bæði fyrir í einu. 
Hann vildi og geta þess, að formaður nefnd- 
arinnar hefði áður talað um það við Iands- 
höfðingja, hvort nokkuð væri á móti því, að 
sameina bæði þessi frumvörp í eitt, og hefði 
hann þá látið sömu skoðun í Ijósi sem nú.

S te f á n  E ir íh s so n  kvaðst vera í nokkrum 
vafa um, hvernig greiða ætti atkvæði í máli 
þessu; hann væri enginn lagamaðjur, en 
samt sem áður gæti hann ekki falli^t á 
skoðun hins 5. konungkjörna þingmanns; 
hann fyrir sitt leyti áliti, að bæði stjórpar-*- 
frumvörpunum og sömuleiðis nefndarálitinu 
ætti nú að vísa til 2. umræðu, og ganga þá 
við 2. umræðu samkvæmt þingsköpunum til 
atkvæða um þau, og væru stjórnarfrumvörpin 
þá sjálffallin, ef nefndarálitið yrði samþykkt.

Á sge ir  E i n a m o n  kvaðst ekki vera á paóti 
því formi, sem hinn 5. konungkjörni þing- 
maður hefði látiðíljósi, það væri mjögþægi- 
legt og hægt; um stjórnarfrumvörpin þyrfti 
eigi að ræða, ef nefndarfrumvarpið væri rætt. 
£>á mætti koma fram með nýjar breytingar, 
og jafnvel taka eitthvað úr stjórnarfrumyörp- 
unum sjálfum, ef menn vildu. Hann hefði 
því alls ekkert á móti tillögu bins 5. kon- 
ungkjörna þingmanns, og væri eigj syo sjtffur, 
að hann eigi vjldi taka skynsamlegum bend- 
ingum.

F r a m s ö g u m a ð u r  gat þess, að sjer þætti 
mikið undir forminu komið. Hann ky&ðst 
ganga út frá því yísu, að þingmenn hefða 
enn eigi haft tíma til að geta borið $am»n 
til hlítar nefndarálitið við frumvðirpig; hann 
vildi þess vegna ekki svipta þá hinu bezta 
tækifæri, og legði það því til, að bæði 
stjórnarfrumvörpin og nefndarálitið yrði lát- 
ið ganga til 2. umræðu. Hann vildi enn
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fremur taka það fram, að sjer þætti at- 
hugasemd þingmanns Barðstrendinga með 
öllu óþörf.

B e n e d ih t  K r i s t j á n s s o n  sagði, að málið 
hefði orðið ljósara fyrir sjer við umræðurn- 
ar; hann myndi eptir því frá fyrri þingum, 
að breytingaratkvæðum befði verið hrundið 
fyrir þá sök, að þau hefðu farið lengra en 
svo, að þau gæti álitizt breytingaruppástung- 
ur, og yrðu að álítast eins og nýtt frum- 
varp; en hvað þessar breytingar snerti, 
sýndist sjer þær reyndar eigi breyta svo 
miklu að efninu til, og sjer sýndist að hinu 
leytinu mjög hentugt, að sameina svo ná- 
skyld frumvörp sem þessi í eitt. En hann 
væri hinum 5. konungkjörna þingmanni 
samdóma um það, að ómögulegt væri að 
bera breytingaruppástungurnar upp í samein- 
ingu við stjórnarfrumvörpin, og vildi hann 
því skora á þingmann Skagfírðinga að falla 
frá þeirri skoðun sinni; hann vildi fella 
stjórnarfrumvörpin frá 2. umræðu; það væri 
að vísu óþægilegt, en engan veginn gjört í 
þeim tilgangi að óvirða þau, heldur mundi 
það sá eini greiði vegur fyrir framgang 
máls þessa; að láta stjórnarfruinvörpin ganga 
til 2. umræðu væri eigi til annars en tefja 
tímann. Ef menn vildu fallast á breyting- 
aruppástungur nefndarinnar, þá væri eigi 
um annað að gjöra en fella stjórnarfrum- 
vörpin og bera þær síðan upp í nýju frum- 
varpi. Fvrir sitt leyti kvaðst hann fús að 
fylgja nefndarálitinu, ef svo yrði að farið.

L a n d s h ö f ð in g i  sagðist ekki geta sjeð, að 
atkvæðaskráin væri neitt vandasöm; sjer 
sýndist sá vegur greiðastur fyrir stjórnar- 
frumvörpin, að vísa þeim til 2. umræðu; ef 
nefndarálitið væri þá samþykkt, væru stjórn- 
arfrumvörpin bæði sjáffallin. Hvað það 
snerti, að frumvarp nefndarinnar hefði ekki 
komið til 1. umræðu, þá væri 1. umræða 
um það í dag. pegar nú stjórnarfrumvörp- 
unum yrði vísað til 2. umræðu, sæi hann 
ekkert frá formlegri hlið, sem gæti verið því

til hindrunar, að nefndarfrumvarpinu vrði 
vísað samhliða þeim til 2. umræðu. Hann 
gat þess, að þegar formaður nefndarinnar 
hefði lauslega talað um sameining þessa 
við sig, hefði hann einungis sagt honum, 
að það mundi vera á valdi nefndarinnar.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst vilja benda hin- 
um 5. konungkjörna þingmanni á eitt, sem 
hann og fylgismenn hans gætu komið til 
Ieiðar með því að fella stjórnarfrumvörpin 
frá 2. umræðu, sem væri það, að menn yrðu 
sóttvarnarlausir þangað til nefndarálitið fengi 
löggilding, því undir eins og þingdeildin 
hefði fellt stjórnarfrumvörpin, væru bráða- 
birgðarlögin liðin undir lok. Sjer fyndist 
því ábyrgðarhluti að hrinda stjórnarfrum- 
vörpunum, en nauðsynlegt að bráðabirgðar- 
lögin stæðu óhögguð þangað til önnur lög 
kæmu í þeirra stað.

M a g n ú s  S tep h en sen  sagðist neita því, að 
bráðabirgðarlögin væru fallin úr gildi, þó 
stjórnarfrumvörpunum væri hrundið; það 
sem landshöfðingi hefði sagt, að með því 
að samþykkja 1. grein nefndarfrumvarpsins, 
þá væri fallin 1. gr. stjórnarfrumvarpsins, 
þá yrði hann að segja, að hann sæi ekkert 
samband milli þeirra. Hvað það snerti, að 
semja atkvæðaskrá við 2. umræðu, þá sýnd- 
ist sjer það næsta erfitt.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst vona, að þá er 
hinn 5. konungkjörni þingmaður læsi á- 
stæður nefndarinnar, og bæri þær saman 
við lög 1875, mundi þessi mótbára falla. 
Um bráðabirgðarlögin vildi hann segja, að 
meira en álit hins háttvirta konungkjörna 
þingmanns hefðu lög og heilbrigð skynsemi 
að þýða, og samkvæmt þeim væri það ljóst, 
að þingdeildin felldi bráðabirgðalögin um 
leið og hún felldi frumvörp stjórnarinnar, er 
væru alveg eins hljóðandi.

L a n d s h ö fð in g i  kvað það annaðhvort hafa 
verið misskilning frá hálfu hins 5. kon- 
ungkjörna þingmanns eða mismæli frá sinni 
hálfu um 1. grein nefndarfrumvarpsins og
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stjdrnarfrumvarpsins. Sín skoðun hefði 
verið sú, að er hin 1. grein og aðrar grein- 
ir nefndarfrumvarpsins væru samþykktar, 
væru einnig hinar samkynja greinir stjórnar- 
frumvarpanna felldar.

F o rse t i  gat þess, að það væri einn 
erflðleikinn á atkvæðagreiðslunni, að nefnd- 
in hefði tekið það inn í frumvarp sitt, er 
hvergi stæði á dagskránni; hann kvaðst því 
vilja bera það undir atkvæði, hvort frumvörp- 
in, sem stæðu á dagskránni ásamt meðbráða- 
birgðarlögunum, skuli ganga til 2. umræðu.

L a n d s h ö f ð in g in n  lagði það til, að 
stjórnarfrumvörpunum væri vísað til 2. um- 
ræðu, og að það væri borið undir atkvæði, 
að vísa nefndarálitinu aptur til nefndarinn- 
ar, til þess að hún búi til atkvæðaskrá, og 
kvað það eigi vera móti þingsköpum.

F r n m s ö g u m a ð u r  kvaðst fús á að taka 
það ómak af skrifurunum, jafnvel þó hann 
vildi eigi játa að hinn 5. konungkjörni 
þingmaður væri eigi þeim hæfilegleikum 
búinn, að hann gæti leyst jafn einfalt starf 
af hendi, og bað hann þingmenn greiða at- 
kvæði sín með því, að nefndin fengi að 
semja atkvæðaskrána.

F o rse t i  ljet þá ganga til a t k v æ ð a  
um, hvort vísa skyldi stjórnarfrumvörpunum 
til 2. umræðu, og var það samþykkt í einu 
hljóði. fv í  næst Ijet forseti ganga til at- 
kvæða um það, hvort nefndarálitinu skyldi 
vísa til nefndarinnar, og henni falið á hend- 
ur að semja atkvæðaskrá, og var það sam- 
þykkt með öllum atkvæðum.

Á 15. fundi efri deildar, 18. júlí, las 
forsefi upp uppástungu 6 þingmanna, (Jóns 
Hjaltalíns, Sighvats Árnasonar, Ásgeirs 
Einarssonar, Jóns Jónssonar, Stefáns Ei- 
ríkssonar og Benedikts Kristjánssonar) um 
það, að frumvörp til laga: 1. um bann gegn 
pestkynjuðum sjúkdómum ásamt bráða- 
birgðarlögum um sama efni 21. febrúar f. á. 
og 2. um bann gegn aðflutningum vegna 
þess, að pestkynjaður sjúkdómur er uppi, 
verði eptirleiðis rædd í sameiningu og tekin |

á dagskrá á morgun, og gat hann þess, að 
a sfðasta fundi hefði það verið viðtekið með 
samhljóða atkvæðum, að nefndin tæki aptur 
við frumvarpi sínu og lagaði það svo, að 
það yrði sett á atkvæðaskrá, en þessi at- 
kvæðaskrá væri enn eigi komin. Eptir 
sínu áliti væri það móti þingsköpunum, að 
draga saman í eitt tvö stjórnarfrumvörp, og 
gæti hann því eigi orðið við áskorun þess- 
ari, en ef þeir vildu, gætu þeir neytt rjett- 
ar þess, er þeim væri heimilaður í 43. gr. 
þingskapanna.

J ó n  J ó n s s o n  kvað 34. gr. þingskap- 
anna heimila deildinni sjálfri að ákveða 
dagskrá sína; nú hefðu 6 deildarmenn kom- 
ið fram með uppástungu til dagskrár, og 
vildi hann spyrja forseta, hvort lög stæðu 
til að neita þeim um, að bera það undir 
atkvæði deildarinnar, til þess að sjá, hvort 
hún vill sjálf ákveða dagskrá sína. í  43. 
gr. væri talað um afbrigði frá þingsköpum, 
en þau væru afsökuð, ef deildin fjellist á 
uppástunguna, því landshöfðingi væri búinn 
að segja, að hann hefði ekkert á móti þess- 
ari aðferð á málinu.

F o rs e t i  kvað deildina að vísu hafa vald 
til, að ákveða sjálf dagskrá, en þó eigi til 
að breyta móti þingsköpum, en, eptir sínu 
áliti, væri þetta móti þeim, og vildi hann 
enga ábýrgð takast á hendur í því efni, þar 
sem það væri skylda sín sem forseta að 
bægja á burt öllu þvf, er móti þeim strfddi, 
en hann hefði bent þeim á þann veg, er 
þeir gætu farið, án þess að koma f bága við 
þau. Hann fyndi sjálfur eigi ástæðu til að 
skjóta þessu til landshöfðingja.

J ó n  Jónsson  kvað mest komið undir 
ákvörðun þingdeildarinnar sjálfrar.

Forseti bauð að hætta umræðum, og 
bar undir atkvæði deildarmanna, hvort þeim 
litist eigi svo, og var það samþykkt með 8 
atkvæðum.

ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 16. 
fundi, 19. júlf

Breytingaruppástungur sjá I 146, sbr. 
nefndarálit I 130— 132.



534

Atkvæðaskrá I 145— 146.
Foneti kvaðst vilja leita atkvæða deild- 

arinnar ura það, hvort ekki mætti ræða 
málin í sameiningu, eins og 6 þingmenn, 
Jón Hjaltalín, Sighvatur Árnason, Stefán 
Eiríksson, Ásgeir Einarsson, Jón Jónsson og 
Benedikt Kristjánsson, hefðu farið fram á í 
gær.

M a g n ú s  S te p h e n se n  sagði, að það væri 
afbrigði frá þingsköpum, að ræða þannig tvö 
sjálfstæð frumvörp f einu.

L a n d s h ö f ð in g in n  kvaðst vilja geta þess, 
að bæði þessi frumvörp, sem á dagskránni 
stæðu, væru í svo nánu sambandi innbyrðis, 
að deildin hefði vísað þeim til hinnar sömu 
nefndar, og hefði hún stungjð upp á að 
greiða atkvæði um þau í sameiningu, og 
fyndist sjer ekkert geta verið á móti 
þessu í þingsköpunum; ef þetta fengi fram- 
gang, kæmu þau bæði til umræðu í dag, og 
yrði að ganga til atkvæða um það, sam- 
kvæmt 13. gr. þingskapanna. Að vísu væri 
það venja, að ræða frumvörpin hvort í sínu 
lagi, en hitt sýndist sjer þó ekki geta verið 
nein afbrigði frá þingsköpunum, en það væri 
komið undir úrskurði forseta.

F o rs e t i  kvaðst þegar hafa bent á þann 
veg eptir 43. gr., er greiðastur væri í þessu 
efni, ef landshöfðinginn leyfði hann, 0g ijann 
væri samþykktur af þingmönnum. f>að 
þyrfti eigi að snerta efnið, þótt þau væru 
felld saman, en slíkt væri mjög ísjárvert við 
öll frumvörp, en þó hættulegast við stjórn- 
arfrumvörp, þar þau yrðu ekki aptur kölluð 
sem frumvörp einstakra panna, og kvaðst 
hann vilja leita atkvæða um það, hvort 
deildin leyfði, að vikið væri frá þingsköpum 
f þessu efni.

Við a t k v æ ð a g r e i ð s l u n a  urðu 7 at- 
kvæði mcð því, að frumvörpin væru rædd í 
einu lagi, en 4 á móti því, og var þessi 
uppástunga þannig fallin samkvæm,t 43. gr. 
þingskapanna.

Framsögumaðfir (Jón Jónsson) kvaðít efa 
það, hvort þetta yrði skoðað sem afbrigði 
frá þingsköpunum, landshöfðinginn hefði sagt, 
að forseti skyldi skera úr þyí, hvað afbrigði

væri og hvað afbrigði ekki, en það væri, 
vafasamt, og veittu þingsköpin hvergi for- 
seta slíkt vald, þvert á móti virtist sam- 
kvæmt þeim landshöfðingi hafa verulegan 
þátt í að ákveða, hvort eitthvað væri móti 
þingsköpum. Sjer virtist nú að landshöfð- 
inginn hefði talið það vafalaust, að það væri 
eigi brot gegn þingsköpunum, en forseti 
hefði engan lagastað borið fyrir gagnstæðu 
áliti sínu; sjer sýndist því vafasamt, hvort 
3/4 partar atkvæða gætu komið til greina.

F o rs e t i  skýrði frá því, að landshöfðingi 
hefði borið það undir forseta, hvort hann 
vildi leyfa þessa breyting samkvæmt 43. 
gr., og vildi hann benda nefndinni á það, 
að hún með skriflegri uppástungu fjögra 
þingmanna hefði getað beiðzt þessa; hann 
heföi eigi vald til að breyta dagskránni, en 
ef nefndin endilega óskaði, að frumvörpin 
væru rædd í einu lagi, hefði mátt bera það 
undir atkvæði, en um það væri engin uppT 
ástunga komin frá nefndinni; sjer sýndist 
rjettast að ræða þau eins og þau lægju fyr- 
ir. Nefndin hefði fallizt á, að þau væru 
rædd í tvennu lagi, með atkvæðaskrá sinni, 
sera þó væri ólík öllum, sem hann hefði 
sjeð.

F r a m s ö g u m a ð u r  kom fram með þá til- 
lögu, að uppástunga hinna 6 þingmanna 
um breyting á dagskránni yrði borin und- 
ir atkvæði; forseti hefði í gær tjáð sig fús- 
an . á að bera upp þessa uppástungu, ef 
landshöfðingi hefði eigi á móti henni, en 
það hefði verið Ijóst af því, sem iaudshöfð- 
ingi sagði við fyrstu umræðu, að bann 
væri því eigi mótfallinn, að bæði frumvörp- 
in væru rædd í sameiningu Hann kvaðst 
því skora á forseta, að bera það undir at- 
kvæði, hvort eigi skyldi breyta dagskránni, 
svo að bæði frumvörpin skyldu tekin fyrir 
í einu lagi.

Y a r a f o r s e t i  kvað forseta vera búinn að 
gefa þann úrskurð í málefni þessu, að 
frumvörpin skyldu eigi rædd verða f sam- 
einingu, og deildin hefði með atkvæða- 
greiðslu neitað að gjöra þessi afbrigði frá
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þingskðpnnum. Málið væri því formlega 
útkljáð.

Fram aögum aður sagði, að forseti hefði 
eigi látið ganga til atkvæða um það, hvort 
breyta skyldi dagskránni, heldur um það, 
hvort leyfa skyldi þetta afbrigði gegn þing- 
sköpUnum, og mætti skilja atkvæðagreiðslu 
deildarinnar um það svo, að hún Væii ekki 
forseta samdóma um, að hjer væri slíkt af- 
brigði, og væri það juridice ómögulegt, að 
leyfa það afbrigði, sem ekki væri til. Nú 
væri að eins spurning um bieyting á dag- 
skránni, og skoraði hann aptur á forseta, 
að bera bana upp samkvæmt 34. grein 
þingskapanna, sem forseti tjáði sig í gær 
fúsaii á að gjöra, og hefði hann aptur í 
dag sagt, ðð hðnn vildi bera þettð upp.

L a n d s h ö fð in g i  kváðst áður hafa látið þá 
skoðun í ljósi, að sjer virtist þetta eigi af- 
brigði, en samt sem áður hafa tekið það 
fram, að það væri á valdi forseta, að á- 
kveða nákvæmar um það. fa r  eð nú 
þetta væri afgjört samkvæmt 43. gr. þing- 
skapanna, þá legði hann það til, að stjórn- 
arfrumvörpin væru tekin til umræðu með 
hliðsjón af nefndarfrumvarpinu.

F r a m i ö g u m a ð u r  kvaðst enn þá vilja 
skírskota til orða forseta í gær, og þess, sem 
hann aptur hafði sagt i dag, og kvaðst vona, 
að forseti breytti eigi því loforði sínu, að 
bera upp uppástunguna um breyting á 
dagskránni.

F o r t e l i  kvaðst eigi vita, í hvaða skyni 
nefndio hefði komið með atkvæðaskrá öðru 
en því, að frumvörpin væru rædd sitt í 
hvoru lagi; aðra meining sæi hann eigi 
í því.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að atkvæðaskráin 
væri eigi sitt verk einungis, heldur nefndar- 
innar; hún væri því eigi til fyrirstöðu, að 
frumvörpin væru rædd í sameiningu. Nefnd- 
in hefði sett fram greinir nefndarálitsins á 
undan stjórnarfrumVarpsgreinum þeim, er 
þær væru breytingaruppástungur við, þetta 
væri algild regla; hann játaði, að frumvörp- 
in ttæ tti ræða hvort út af fyrir sig, en það 
væri ílóknara, en hin aðferðin auðveldari.

Hann gleddist yfir því, að landshöfðinginn, 
sem hefði að minnsta kosti eins mikla æf- 
ing í löggjafarþinga störfum, sem forsetinn, 
hefði ekkert við uppástungnr nefndarinnar 
um meðferð á þessu máli að athuga, þó 
forseti þættist aldrei hafa sjeð neitt því líkt.

E i r í k u r  K ú l d  sagði, að það hefði verið af- 
gjört, að ræða eigi nema stjórnarfrumvarpið, 
og vildi hann benda þingmanni Skagfirðinga 
á, að hann gjörði ekki annað en tefja tím- 
ann og lengja þingræður með þessum sínum 
ræðum um það málefni, sem áður væri út- 
kljáð við atkvæðagreiðslu þingmanna.

F o rs e t i  sagðist álíta þetta afbrigði gegn 
43. gr.þingskapanna, og bar það undir lands- 
höfðingja, ogeptiraðhann hafði samþykkt að 
svo væri, ljet hann ganga til atkvæða, og 
voru 4 atkvæði móti því, en 7 með því, að 
það, sem uppástungan færi fram á, væri af- 
brigði gegn þingsköpunum.

J>ví næst skýrði forseti frá því, að hann 
tæki fyr til umræðu f r u m v a r p  t i l l a g a  
um ráðstafanir gegn pestkynjuðum sjúkdóm- 
um, þó það stæði síðar á dagskránni.

F r a m s ö g u m a ð ur kvað það vera hina 
mestu breyting, er nefndin hefði gjört á 
þessu frumvarpi, að fella í burtu 3. grein; 
og væri sú ástæða fyrir því, að hún sýndist 
ónauðsynleg, þegar hún væri borin saman við 
lög um mótvarnir gegn bólusótt 17. desemb. 
1875. Stjórnin hefði þá baft þá skoðun og 
sýndist enn hafa hana, að tilskipun um 
sóttvarnir frá 8. febr. 1805 hefði hjer laga- 
gildi, en það sýndist nefndinni mjög ólík- 
legt, eins og líka væri tekið fram í álitinu. 
Breytingarnar við 4. gr. og sömuleiðis 3. gr. 
í lögunum frá 21. febr. 1879 mundu menn 
eigi vcrða í neinum vafa um, enapturmundi 
það mjög vafasamt, hvort deildin vildi fall- 
ast á breytingarnar víð 1. og 2. gr. Nefnd- 
inni hefði þótt lögulegra, að hafa 2. gr. á 
undan, með því að hún væri almennara eðl- 
is heldur en 1. gr., og þvi vildi hún hafa 
hana á eptir; þyrfti hann eigi að færa fyrir 
því aðra ástæðu en þá, að það væri algild 
regla í allri löggjöf, að hafa þá grein fyr,
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er væri almennara eðlis. 1 1. gr. nefndar- 
frumvarpsins hefði nefndin gjört þá breyt- 
ing á 2. gr. stjórnarfrumvarpsins, að sleppa 
ákvörðuninni um auglýsing ráðgjafa eða 
landshöfðingja, því allt þar að lútandi væri 
tekið fram í lögunum frá 1875, og því væri 
óþarft að taka það upp aptur. Á 1. grein 
stjórnarfrumvarpsins hefði nefndin að eins 
gjört litla breyting í 2. gr. frumvarpsins, hún 
setti að eins í staðinn fyrir »stjórnarráð« »ráð- 
gjafi« og «landshöfðingi»; með orðinu stjórn- 
arráð væri að líkindum átt við ráðgjafann 
og ritara hans í sameiningu, og mundi orð- 
ið vera útlegging á «ministerium», en nefnd- 
in væri hrædd um, að íslenzkir bændur 
kynnu að misskilja það, og taka það fyrir 
nafnbót, eins og kansellíráð og jústitsráð o. 
s. frv., og með því nú að nefndinni sýndist 
þetta óheppilegur misskilningur, befði hún 
álitið rjettara að við hafa orð það, setn væri 
heimilað með stjórnarskránni. Haun hefði 
líka áður leyft sjer að taka fram hversu ó- 
heppilegt væri, að hafa mörg nöfn um hinn 
sama embættismann, sjer í lagi þegar hann 
væri svo hátt standandi sem ráðgjafi hans 
hátignar konungsins; en væri orðið «stjórn- 
arráð» skilið um ráðgjafann eingöngu, þá 
yrðu nöfn hans 6 (að meðtöldum útlendu 
nöfnunum «minister» og «secretary«). Yið
5. gr. hefði verið fundið að því, að þar 
væri eigi neitt ákvarðað um bráðabirgðarlög- 
in, og hefði hann því komið fram með það 
breytingaratkvæði, að beinlínis væri ákveðið, 
hve nær bráðabirgðarlögin ættu að falla úr 
gildi, og vonaði hann, að deildin sæi á þessu, 
að hann vildi hliðra til í því, að gjöra á- 
kvörðun um þetta efni, til þess að taka af 
allan vafa um það, að bráðabirgðarlögin væru 
í gildi þangað til hin nýju kæmu út. í  4. 
grein væri gjörð breyting við niðurlag 2. 
greinar stjórnarfrumvarpsins, þar sem fang- 
elsishegning væri lögð við broti gegn lögum 
þessum, án tillits til, hvort að því yrði skaði 
eða eigi; þetta hefði nefndinni þótt hættu- 
leg nýmæli, sjer í lagi, þegar að því væri 
gætt, að hjer væri eigi að eins spurning um I 
brot af ásettu ráði, en einnig um óviljaverk

og fljótfærni, þekkingarleysi o. s. frv., og 
væri það alstaðar álitið, að saknæmi slíkra 
brota væri mest komið undir því, hvort 
nokkur skaði hlytist af þeim. Litist því 
nefndinni heldur að fara í þessu tilliti eptir 
hegningarlögunum, því að það óviljabrot gæti 
vel fyrir komið, að fangelsisrefsing væri allt 
of hörð; sama væri að segja um það, er 
stjórnarfiumvarpið til tæki 50 króna sekt 
minnst, að það þætti nefndinni helzt til há 
sekt, og óþarfi að tiltaka annað en hæsta 
stig sektar þeirrar, er spurning gæti orðið 
um, en að öðru leyti gefa dómendunum 
frjálsar hendur í þessu tilliti.

L a n d s h ö f ð in g í n n  kvað sjer þykja breyt- 
ingaruppástungur nefndarinnar eigi mikils- 
verðar; sumar þeirra væru formlegs eðlis, en 
surnar að eins orðabreytingar, þó að hann 
væri eigi framsögumanni samdóma um það, 
að tilskipun 18. febr. 1805 hefði eigi gildi 
lijer á landi, væri hann því eigi mótfallinn, 
að 3. gr. fjelli burt, ef 4. gr. nefndarfrum- 
varpsins yrði samþykkt. Sama væri að segja 
um hegningarákvörðunina í 2. gr,, ef 4. grein 
nefndarinnar yrði samþykkt. |>ar sem nefnd- 
in hefði bætt inn í 1. gr. «landshöfðingjan- 
um», þá ætlaði hann að sleppa málfræðis- 
rannsóknum framsögumanns, því að þær 
teldi liann eigi svaraverðar; en hann vildi 
benda á, að það væri þýðingarlítið að veita 
landshöfðingja þetta vald, með því að ráð- 
gjafinn mundi jafnan fyr fá vitneskju um, 
að pestkynjaður sjúkdómur væri uppi, heldur 
en landshöfðinginn; en af því að sama regla 
væri gefin í lögunum frá 1875, þá vildi 
hann eigi hafa móti, að þessu væri bætt inn 
í. Hann hefði eigi heldur móti breytingu 
þeirri við 2. gr., að þessar ákvarðanir skyldu 
ná til allra skipa, án þess að binda það við 
auglýsing frá ráðgjafa eða landshöfðingja. 
Á móti 5. gr. hefði hann eigi, ef inn í hana 
væri bætt þeim orðum, sem framsögumaður, 
samkvæmt bendingu sinni, hefði lagt til að 
bætt væri við hana. f>ar sem mönnum 
hefði þótt spurning um, hvort bráðabirgðar- 
Iögin væru úr gildi numin, ef felld væru 
frumvörp stjórnarinnar, þá væru engin rök
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fyrir því; þá væri sjálfsagt í deildarinnar 
valdi, að fella stjórnarfrumvarp það, er hjer 
ræddi um, en með þessari atkvæðagreiðslu 
væru sannarlega ekki bráðabirgðarlögin felld 
úr gildi, til þess útheimtist beinlínis ákvörð- 
un löggjafarvaldsins.

Framsögumaður sagðist eigi vera neinn 
málfræðingur, eða ætla að kenna mönnum 
málfræði, en þó vildi hann enn taka fram 
eina málfræðislega athugasemd til skýring- 
ar nefndarálitinu; nefndin hefði sleppt orð- 
unum «fyrir ísland» á eptir «ráðgja£anum», 
því að það lægi í augum uppi, eins og hinn
3, konungkjörni þingmaður einu sinni áður 
hefði tekiö fram, að hjer gæti eigi verið 
talað um annan ráðgjafa, en íslands. Yið- 
víkjandi bráðabirgðarlögunum vildi hann enn 
taka það fram, að þau gætu fallið úr gildi, 
þó að ný lög gjörðu það eigi beinlínis.

Forseti ljet þá ganga til a t k v æ ð a og 
gat þess, að bann treystist eigi til að fara 
eptir þeirri atkvæðaskrá, er nefndin hefði 
samið, heldur yrði bann sjálfur að haga at- 
kvæðagreiðslunni svo, sem honum fyndÍ3t 
rjettast.

Framsögumaður kvaðst álíta forseta skylt 
að fylgja atkvæðaskrá þeirri, er samin hefði 
verið af nefndinni eptir ákvörðun deildar- 
innar. Var því eigi sinnt, og fjell atkvæða- 
greiðslan þannig.

1. 2. gr. nefndarfrumvarpsins samþykkt
með 7 atkvæðum.

2. 1. gr. stjórnarfrumvarpsins þar með
fallin.

3. 1. gr. nefndarfrumvarpsins samþykkt
með 7 atkvæðum.

4. 2. gr. stjórnarfrumvarpsins þar með
fallin.

5. 3. gr. stjórnarfrumvarpsins felld með 6 
atkvæðum móti 4.

6. Viðaukauppástunga Jóns Jónssonar við
5. gr. nefndarfrumvarpsins. Með því 
að atkvæðagreiðsla þótti óglögg, var við 
haft nafnakall og sögðu

J á :
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,

Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Pjetursson; 

og var uppástungan þannig felld með 6 a t- 
atkvæðum gegn 5.

7. 4. gr. stjórnarfrumvarpsins, sem er sam- 
hljóða 5. gr. nefndarfrumvarpsins, var 
samþykkt sem 5. gr. með 7 atkvæðum.

8. Fyrirsögn nefndarinnar samþykkt með 
7 atkvæðum.

9. Fyrirsögn stjórnarfrumvarpsins þar með 
fallin.

10. Að frumvarpið þannig orðað gengi til
3. umræðu, var samþykkt með 6 at- 
kvæðum.

J>á kom til umræðu frumvarp til laga 
um bann gegn aðfiutningum vegna þess, að 
pestkynjaður sjúkdómur er uppi.

Framsögumaðar kvað deildina nú hafa 
samþykkt allar greinir nefndarfrumvarpsins, 
nema 3. og 4. grein, og vísað því þannig 
til 3. umræðu, og þætti sjer því vafamál, 
hvort nú gæti komið til tals, að vísa þessu 
frumvarpi enn einu sinni til 3. umræðu; 
vildi hann nú spyrja hinn 5. konungkjörna 
þingmann, sem svo opt hefði gefið bend- 
ingar viðvíkjandi lögum og þingsköpum, 
hvort hann með allri sinni reynslu í þing- 
mennsku hefði nokkurn tíma vitað, að hinu 
sama frumvarpi væri tvisvar vísað til 3. 
umræðu (Magnús Stephenten: Aldrei). Hann 
vildi nú samt með sinni litlu reynslu og 
þekkingu skjóta því til deildarinnar, hvort 
nokkuð gæti verið í þingsköpunum eða í 
öðrum lögum því til fyrirstöðu, að þessu 
frumvarpi yrði vísað aptur til 3. um- 
ræðu, og virtist það nauðsynleg afleiðing af 
því, hvernig forseti og skrifarar deildarinn- 
ar hefðu komið fram í þessu máli, að þetta 
yrði gjört. Hann legði það til, að breyt-
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ingaruppástungur nefndarinnar við frum- 
varp ]pað, er forseti nú lagði fram, yrðu 
ræddar og síðan greidd atkvæði um þær. 
Með því orðið «stjórnarráð» kæmi aptur 
fyrir í þessu frumvarpi, vildi hann gagn- 
vart hinum hæstvirta landshöfðingja leyfa 
sjer að taka fram, að lögin þyrfti að semja 
svo, að þegnar skildu þau, en það dygði 
ekki að ætla íslenzkum bændum, að vera 
inn í skrifstofuhugmyndum þeim, sem hefðu 
komið því til leiðar, að menn í Danmörku 
nefndu optar «ministerium» en «minister». 
íslendingum mundi þykja eðlilegast, að 
nefna við hverja stjórnarráðstöfun stjórnar- 
herra þann, sem rjeði henni og hefði á- 
byrgð á henni, hvort sem það væri ráð- 
gjafi, landshöfðingi eða aðrir háttstandandi 
embættismenn. fe tta  væri einnig siður á 
Englandi.

Forseti ljet þá ganga til a tk v æ ð a  sem 
í næsta máli á undan, og fjellu atkvæðin 
þannig:

1. 3. grein nefndarfrumvarpsins; sökum 
óglöggrar atkvæðagreiðslu var við haft 
nafnakall, og sögðu

Já :
Magnús Stephensen,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Stefán Eiriksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

Var greinin þannig felld með 6 atkvæð- 
um gegn 5.

2. 1. gr. stjórnarfrumvarpsins, hjer var og 
við haft nafnakall, og sögðu

Já :
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson. J

Nei:
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Jó n  Jóm son  greiddi eigi atkvæði, og 
skoraði forseti á hann samkvæmt 35. gr. 
þingskapanna, að gefa ástæður fyrir neitun 
sinni; og sagði hann, að hann gæti eigi 
forsvarað, að greiða atkvæði i móti grein 
þessari, meðan hann vissi eigi, hvort nefnd- 
arálitið yrði tekið til greina; ap tu rá  móti 
þættu sjer líkur til, eptir því, sem atkvæði 
hefðu áður fallið, að nefndarálitið yrði sam- 
þykkt, og vildi hann því vera fyrir utan at- 
kvæðagreiðsluna.

Forseti bar þá undir deildina, hvort hún 
tæki þessar ástæður gildar, og var sökura 
óljósrar atkvæðagreiðslu við haft nafnakall 
og sögðu

Já :
Magnús Stephensen,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín.

Nei:
Bergur Tborberg,
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Voru ástæður þingmannsins þannig dæmdar 
ógildar með 7 atkvæðum mót 3, óg atkvæði 
Jóns Jónssonar því talið með meiri hlutan- 
um, og 1. gr. stjórnarfrumvarpsins þannig 
felld með 7 atkvæðum gegn 4.
3. 4. gr. nefndarfrumvarpsins; varð að við 

hafa nafnakall, og sögðu
Já :

Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Stefán Eiríksson.

Nei:
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Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jdn Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

Var greinin þannig felld með 7 at- 
kvæðum gegn 4.

4. 2. gr. stjórnarfrumvarpsins, varð enn 
að við hafa nafnakall, og sögðu

Já:
Bergur Torberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

Jó n  Jónsson gaf eigi atkvæði af sömu 
ástæðum og áður, og var greinin þann- 
ig felld með 5 atkvæðum gegn 5.

5. 3. gr. stjórnarfrumvarpsins; hjer varð 
enn að viðhafa nafnakall, og kváðu all- 
ir nei við henni, nema Jón Jónsson, 
sem eigi greiddi atkvæði, og var grein- 
in þannig felld með öllum atkvæðum.

6. Fyrirsögn frumvarpsins og frumvarpið í 
heild sinni var þannig fallið.

p r i ð j a  u m ræ ð a  í efri deild á 18. 
fundi, 22. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 179.

Breytingartillögur I 156—157. 
Framsögumabur kvaðst vilja mæla með 

þeim viðaukauppástungum, er komnar væru 
fram við þetta mál, þá væri nefndarálitið 
komið óskaddað í gegnum þann eld, er 
ýmsir þingmenn hefðu kveykt, óvíst af 
hverjum hvötum, og mundu þær með tíman- 
Um fá sinn dóm. Hann vildi að eins taka 
fram eitt atriði út af hinum fyrri umræð-

um um þetta mál, af þvi að það gæti haft 
mikla þýðing, ef rangar kenningar kæmu 
fram á þinginu; það væri spurningin um 
gildi bráðabirgðarlaganna. Hann hefði nú í 
höndum álit tveggja lögfræðinga, er taldir 
væru með hinum merkustu á Norðurlönd- 
um, og segði annar þeirra, að bráðabirgðar- 
lög væru fallin úr gildi, ef eitt þing liði 
svo, eptir að þau kæmu út, að eigi væri 
minnzt á þau, þá væru þau úr gildi; en hinn 
mótmælir þessu að’ vísu, en segir þó, að 
þau sjeu eíiaust fallin úr gildi, ef þingið 
fellir lagafrumvarp um sama efni.

Landshöfðinginn  kvaðst eigi vilja taka 
það upp aptur, er hann hefði sagt viðvikj- 
andi bráðabirgðarlögunum við 2, umræðu, 
og vildi láta sjer nægja að skírskota til 
þess; sjer væri fullkunnugt, að danskir lög- 
fræðingar hefðu eigi komið sjer saman um 
þetta efni. Með viðaukauppástungunum 
vildi hann mæla sem bezt, því að þær bættu 
úr þeim vandræðum, er annars hefðu leitt 
af atkvæðagreiðslu deildarinnar við 2. um- 
ræðu. Hann kvaðst vilja, að skipt væri 
við atkvæðgreiðsluna viðaukauppástungu við
5. gr. frumvarpsins, því að hann vildi ráða 
deildinni frá að greiða atkvæði með fyrri 
hluta hennar, sem sje orðunum: «deildinni
B», þar sem það væri lögboðið, að ölllaga- 
boð ætti að birta í deildinni A.

Benedikt Kristjánsson  kvaðst sem 
einn af uppástungumönnum vera fús á að 
taka bana aptur, svo að eigi kæmi til þess, 

Framsögumaður kvaðst þá taka upp þá 
breytingaruppástungu, og mæla í móti, að 
skipt væri atkvæðagreiðslunni.

Forseti bar undir deildina, hvort skipta 
skyldi atkvæðagreiðslunni, og var það sam- 
þykkt með 10 atkvæðum. Bar hann þá 
upp viðaukauppástungur 3 þingmanna við 
þetta frumvarp til a t k v æ ð a g r e i ð s lu ,  og 
§ell hún þannig:

3. grein samþykkt í einu hljóði.

Viðauki við 5. gr. frumvarpsins,
a, orðin »deildinni B« felld með 7 

atkvæðum gegn 1.
68*



540

b, samþykkt með 7 atkvæðnm.
Síðan var frumvarpið allt með þessum 

viðauka samþykkt í einu hljóði, og afgreitt 
til neðri deildarinnar.

F y r s t a  u m ræ ð a  í neðri deild á 20. 
fundi, 24. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 201.

Tryggvi G unnarsson : Mál þetta hefur
á tt örðugt uppdráttar í efri deildinni, og 
fengið þar talsverða breyting frá hinum 
upprunalegu frumvörpum ; jeg held því, að 
betra væri að athuga málið betur, og sting 
því upp á, að í það sje sett 3 manna 
nefnd; það þarf ekki að tefja mikið fyrir.

Varaforseti (Grímur Thomsen) rjeði frá 
því, að setja nefnd í málið, þó frumvarpið 
væri gott og hefði þá rjettarbót inni að 
halda, að landshöfðingja væri eins og ráð- 
herra íslands falið, að gjöra ráðstafanir þegar 
bráðan bæri að, til að koma í veg fyrir, að 
næmar sóttir breiddust út í landinu. Kæmi 
skip frá öðrum löndum en Danmörku, sem hætta 
væri af búin, væri langt að þurfa fyrst að 
leita til ráðherrans í Danmörku.

Halldór Kr. Friðriksson: Jeg er sam- 
dóma 1. þingmanni Suðurmúlasýslu, að nefnd 
verði sett í málið, og þarf það ekki að tefja 
mikið fyrir þinginu.

Benedikt Sveinsson: Jeg held það væri 
nauðsyn á nefnd, þó ekki væri til annars en 
lagfæra málið á frumvarpinu.

i'ó rarinn  Böðvarsson: Jeg verð Og að 
vera á því, að engin nauðsyn sje á því, að 
setja nefnd í þessu máli.

!>á var a tk v æ ð a  leitað, og var málinu 
vísað til 2. umræðu með 20 atkvæðum, og 
uppástunga um að setja nefnd í málið felld 
með 13 atkvæðum gegn 4.

ö n n u r  u m ræ ð a  í neðri deild á 38. 
fundi, 12. ágúst.

Um þetta mál urðu engar umræður, og 
var frumvarpsins

1. 1. gr. samþykkt með 18 atkvæðum.
2. 2. — — — 17 —

3. 3. -  -  — 17 -
4. 4. — -  — 17 —
5. 5. _  _  _  16 _
6. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða- 

greislu.
7. Málinu skotið til 3. umræðu með 19 

atkvæðum.

f r i ð j a  u m ræ ð a  í neðri deild á 42. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið var umræðulaust samþykkt 
með 18 atkvæðum og síðan afgreitt til 
landshöfðingja sem lö g  f r á  a lþ in g i .

XXXVIII. SKIPUN PKESTAKALLA.

Frumvarp til laga um skipun prestakalla 
og kirkna. Stjórnarfrumvarp, lagt fram í 
neðri deildinni. Sjá I 1— 18.

F y r s t a  u m ræ ð a  í neðri deild, á 3. 
fundi 3. júlí.

Var umræðulaust samþykkt með 20 atkv. 
að fresta umræðunni, og án atkvæðagreiðslu 
að setja í málið 7 manna nefnd. Nefndar- 
kosning h lu tu :

Páll Pálsson, prestur, með 20 atkv. 
þórarinn Böðvarsson — 19 — 
Hjálmur Pjetursson — 19 — 
J>oilákurGuðmundsson— 16 — 
Friðrik Stefánsson — 16 — 
Arnljótur Ólafsson — 12 — 

í>á höfðu þeir H. Kr. Friðriksson og Stefán 
Stephensen jöfn atkvæði, 10 hvor, og rjeð 
hlutkesti því, að í nefndinni varð H. Kr. 
Friðriksson.

F r a m h a l d  1. u m ræ ð u  í neðri deild, 
á 24. fundi, 29. júlí.

Nefndarálit: I 2 1 6 -2 1 9 .
Guðmundur E inarsson : J>egar jeg Ht á

þetta nefndarálit og virði það fyrir mjer, þá 
flnnst mjer það furðanlegt, hvað nefndinni 
hefur tekizt að vera eindregin og samhuga
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í nppástungum sínum, og enn meiri furðu 
þykir mjer það sæta, ef það reynist, að hún 
sje eins eindregin í anda, eins og hún er 
það á pappírnum. I mörgutn aðalatriðum 
get jeg verið nefndinni samdóma, þó vil jeg 
geta þess, að mjer finnst hún hafa farið 
ýmist of stutt eða of langt í tillögum sín- 
um. Hún hefur farið of stu tt í því, sem 
viðvíkur tekjum prestanna, og verið of spör 
á fjenu. Ef prestastjettin er skoðuð sem 
nauðsynleg fyrir landið, og þegar litið er á 
það, að mikinn undirbúning þarf til þess að 
verða prestur, þá á sá, sem tekur að sjer 
þetta embætti, ekki að fá minni laun en 
meðal-iðnaðarmaður. Iðnaðarmaðurinn hefur 
í laun að meðaltali 3 kr. á dag, og verða 
það um 1100 kr. um árið, og minni laun 
ætti presturinn ekki að hafa. Nefndin hefur 
fylgt allt öðrum mælikvarða, og látið tekjur 
hjer um 40—50 brauða verða fyrir neðan 
1000 kr., en allan helming brauða fyrir neð- 
an 1200 kr. Jpetta álít jeg of mikinn sparn- 
að. Jeg verð að álíta landssjóðnum skylt 
að launa prestum sómasamlega, því aðlands- 
lýðurinn missir mikils í, ef prestastjettin get- 
ur ekki neytt sín í stöðu sinni sökum efna- 
skorts, eða ef í hana veljast sökum launa- 
leysis þeir, sem ekki eiga annars úrkosti. 
Nefndin hefur aptur farið oí langt í því, að 
sameina brauðin, og stungið upp á að sam- 
eina þau brauð, sem ekki er skynsamlegt að 
sameina. J>að er áríðandi að fara varlega 
í sameiningar, því að óskynsamleg samein- 
ing er niðurdrep kirkjulegs lífs. Brauðin 
mega ekki vera of víðlend. J>au brauð eru 
of víðlend, þegar vegalengdin er svo mikil, að 
hún þreytir prestinn um of. Jeg fyrir mitt 
Ieyt.i vil miklu heldur þjóna brauði, þar sem 
eru 800 manns, en sem er víðáttulítið, en 
því brauði, þar sem að eins eru 400manns, 
en sem er víðáttumikið; því að ferðalögin 
taka svo mikinn tíma með sjer. Jeg kalla 
það prestakall of víðáttumikið, þar sem hinn 
lati og hirðulausi prestur — því og svo 
munu slíkir prestar vera til — hefur af- 
bötun fyrir víðáttu sakir brauðs síns, til 
þess ekki að gegna köllun sinni, eins og

vera ber. Jeg kalla þaö brauð of víðáttn- 
mikið, þar sem prestinum, sökum víðlendis 
prestakallsins, getur ekki verið nægilega 
kunnugt um hagi sóknarfólks síns, bæði hina 
ytri og innri, og haft eptirlit með þeim, því 
að jeg álít það nauðsynlegt fyrir prestinn 
að þekkja vel sóknarfólk sitt. Jeg kallaþað 
brauð of viðáttumikið, sem hefur litlar tekj- 
ur, en presturinn sökum embættisanna ekki 
hefur tíma til að stunda bú s i t t  fe tta  
hefði nefndin átt að taka til greina. Jeg 
vil að svo stöddu ekki tala um einstakar 
sameiningar, því að til þess verður tími við
2. umræðu; jeg vil að eins sem dæmi upp 
á óheppilega sameining nefna sameining 
Garpsdals við Stað, Múla á Skálmarnesi við 
Gufudal. |>að hefur verið sagt móti launa- 
hækkun presta, að þeir geti búið, og lifað 
eins og bændur af búum sínum, en þettaer 
bægra að segja en g jöra; búskapurinn er nú 
líka orðinn furðu kostnaðarsamur, og ekki 
eru nema sumir prestar lagnir á að búa, og 
af hverju eiga þá binir að framfærast, þar 
sem launin eru mjög lítil ?

Framtögumaður (Þórarinn Böðvarsson): 
|>að er máske rjettast, að jeg, áður en lengra 
fer, þegar gjöri grein fyrir skoðun nefndar- 
innar. Hún mætti talsverðum erfiðleikum 
bæði hið innra með sjálfri sjer og svo að 
utan, og er þess getið í nefndarálitinu. 
Einn af þeim erfiðleikum, sem mættu nefnd- 
inni, var sá, að engin skýrsla var fáanleg 
um það, hve mikið tekjur presta hafaminnk- 
að við hina nýju skatta, sem á þá hafa ver- 
ið lagðir. Hjer er eigi tími nje staður til 
að tala um skatta þessa eða missi gjald- 
frelsisins; prestar hafa til þessa borið þessar 
nýju álögur og missi sinna fornu rjettinda, 
já! borið með þolinmæði að gjalda tvöfaldan 
skatt til landssjóðs, t. d. tíund af prests- 
setrum og lausafje sínu, og svo skatt af 
tekjum sínum, sem víða eru að miklu leyti 
fólgnar í arði prestsetursins og renna inn í 
búið, sem tíund er goldin af. petta  er — 
segi j 0g — ekki til neins að tala um nú, 
að öðru leyti en því, að vænta má, að allir 
hinir háttvirtu þingmenn sjeu svo sann-
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gjarnir, að þeir gæti þessa, þegar um tekjur 
stjettar þessarar er að ræða, gæti þess, að 
þó stjett þessari nú væri lagt úr landssjdði, 
þá er það eigi nema rjettvíst, eigi nema 
skylt, þar sem prestar nú leggja eigi lítið 
íje í landssjóð, sem þeir aldrei hafa gjört 
fyr. p á  eru ný tíundarlög nýlega orðin að 
lögum, og enn dsýnt, hvaða áhrif þau hafa 
á tekjur presta, sem víða eru mjög komnar 
undir upphæð tíundarinnar. f>ar sem hin 
nýju tíundarlög fella úr tíund sjöunda hvert 
hundrað, má ætla, að einnig það rýri tekjur 
prestastjettarinnar.

Á þeirri breytingu, sem vænta mátti að 
frumvarp til laga um breyting á aukatekjum 
presta mundi gjöra til bóta kjörum presta, 
hefur nú hin háttvirta efri deild gjört 
snöggvan enda, með því að fella frumvarpið, 
eins og það kom frá neðri deildinni. Er 
þvi að ætla, að brauðin verði rýrari, en þau 
áður voru.

í>eir erfiðleikar, að tekjum af sóknum 
var eigi lýst fyrir hverja sókn út af fyrir 
sig, heldur eptir prestaköllum, uxu mörgum 
nefndarmönnum í augum, en erfiðleikar 
þessir voru þó í sjálfum sjer eigi svo voða- 
legir. Alstaðar mátti komast að því, svona 
hjer um bil, hvað sóknartekjurnar væru, og 
mun það hvergi skakka mjög iniklu frá því, 
sem nefndin hefur ætlað. En þó það hækk- 
aði töluvert, þá er h itt Ijóst, að hversu ná- 
kvæmlega sem tekjur prestastjettarinnar 
væru reiknaðar í ár, þá væru þær stórum 
breyttar að ári.þar tekjur prestanna fara svo 
mjög eptir búnaði, ekki einungis eptir bún- 
aði sjálfra þeirra, heldur og sóknarmanna, 
en búnaðurinn fer aptur eptir árferðinu. 
pað er dýrtíðaruppbótin, sem prestarnir til 
þessa hafa haft, að missa meira eða minna 
af tekjum sínum, já! missa stórfje þegar ári 
hallar. Að hinu leytinu virðist mjer það 
hafa sárlitla þýðing, að fá vissa upphæð á 
tekjum brauðanna. fað  hefur þýðing að 
eins fyrir þá, sem vilja sækja um brauðin, 
en í engu öðru tilliti, þar sem árgjaldið skal 
nú af nema og skattur til landssjóðs er gold- 
inu eptir því sem tckjurnar hafa greiðzt

árið á undan, og eins og jeg hef sagt, eru 
tekjur prestastjettarinnar mjög á reiki. H itt 
geta allir hinir háltvirtu þingmenn haft sjer 
til huggunar, að tekjur hinna rýrari brauða 
verða hvergi, fyrir óvissu þessa, — ofmiklar. 
Eins og segir í nefndarálitinu, varð meiri 
hluti nefndarinnar á því, að leggja eigi að 
svo stöddu prestaköllunum Qe úr landssjóði. 
Jeg segi ekki, að þetta hafi verið með allra 
samþykki, og ekki, að jeg hafi verið þvi 
meðmæltur.

Um hinar einstöku upphæðir greiðirhver 
þingmaður atkvæði sitt eptir beztu samvizku 
sinni og sannfæriugu, og jeg líka, því hef 
jeg lýst yfir í nefndinni, þó ekki hafi jeg 
skrifað ágreiningsálit. |>að, sem nefndin öll 
vill láta landssjóðinn láta af hendi að svo 
stöddu, er það, að hann kaupi jörðiua 
«Hvítanes* handa Ögurþinga prestakalli, og 
gefi Mývatnsþingum upp þá skuld, sem 
prestakall það er í við hann. J>ví vil jeg 
og lýsa yfir, að nefndin ætlast til, að lands- 
sjóðurinn grciði það tillag til hinna minni 
brauða, sem á að greiðast frá hinum betri 
brauðum, þangað til það getur orðið greitt 
fiá þeim, sem ekki getur orðið fyr en við 
næstu prestaskipti. Nemur upphæð þessi um
11,700 kr.,ogfereðlilega smámsaman minnk- 
andi, t. d. þegar þær 800 kr. eru reiknaðar 
með, sem nefndin hefur ætlazt til að kómi 
frá Odda og Breiðabólstað, ef þau brauð 
verða þeirn sameinuð, sem ráðgjört er, og 
svo 300 kr. frá Reynistað, að minnsta kosti 
ef hlutaðeigandi prestar |eru því samþykkir.

Hvað hin einstöku hjeruð snertir, þá 
skal jeg geta þess, að eptir nefndarfrum- 
varpinu eiga þessi hjeruð að láta fje af 
hendi til annara: Norðurmúlaprófastsdæmi 
600 kr., Suðurmúla 600 kr., líangárvalla 600, 
Mýra 400, Dala 100 kr. En þau, er nú 
skulu greind, fá tckjur úr öðrum: Austur- 
skaptafellsprófastsdæmi 700kr., Vesturskapta- 
fellsprófastsdæmi 600 kr., Árness 500 k r.; 
hin bera sig að mestu sjálf.

|>á breyting hefur nefndin gjört við 
frumvarpið, að gjald það, sem greiða skal 
frá einu brauði til annars, verði eigi greitt
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í lándssjdð, beldnr til prestakalla þeirra, 
sem það er ætlað; þótti nefndinni breyting 
þessi nauðsynleg vegna peninga-eklu i land- 
inu, þar sem gjaldið yrði að greiðast í pen- 
ingum, ef það væri greitt í landssjdð, og 
þdtti rjettast að fela landshöfðingja með 
ráði biskups að kveða á um það, hvert til- 
lagið skyldi ganga. En rjettast þótti vegna 
peningaleysisins, að það væri sem mest 
greitt með afgjöldum fasteigna, og einnig 
það, er úr landssjóði væri greitt.

Við brauðaskipunina befur nefndin gjört 
nokkrar breytingar, sumpart þar sem benni 
þótti frumvarpið fara of langt í sameining- 
um, og sumpart þar sem henni þótti mega 
sameina brauð, sem eigi hafði verið stungið 
upp á að sameina, en 1 því tilliti hafði 
nefndin fyrir sjer tillögur bjeraðsbúa.

Hinum háttvirta þingmanni Dalamanna 
þótti nefndin hafa farið of langt í samein- 
inguna, en of skammt í því, að bæta hin 
smærri brauð. Hvað sameininguna snertir, 
þá verður hann að játa, að nefndin fer 
skemmra en frumvarpið, en hvað hitt snertir, 
þá getur það enn staðið til bóta, og er 
lionum eins og hverjum öðrum heimilt að 
greiða atkvæði með hverri upphæð, sem hann 
vill, og mun j e g manna síðastur til að 
verða honum ósamþykkur, þó hann vilji 
taka hinar hærri tölurnar, þegar um uppbót 
á hinum smærri prestaköllum er að ræða. 
H itt höfum við báðir okkur til huggunar, 
að láti landssjóður lítið sem ekkert af hendi, 
þá verður kirkjan ekki fyrir þær sakir háð 
honum. Jeg vil að þessu sinni ekki tala 
margt þessu máli tilmeðmæla; jeg vona það 
mæli með sjer sjálft. Hans hátign konung- 
urinn hefur af föðurlegri umhyggju fyrir 
velferð landsins lagt sjerstaklega áherzlu á 
þetta mál.

Áþingbekkjunum sitja annaðtveggja prestar, 
sem vita.hve ábyrgðarmikil prestsstaðan er, og 
hve nauðsynlegt er, að í hana kjósist hinir 
nýtustu menn. Að hinu leytinu eru bænd- 
ur sannarlega þetta mál viðriðnir, því þeim 
eða alþýðu er það vissulega fyrir beztu, að 
prestar þeirra sjeu sem bezt launaðir, svo

þeir geti á tt von á nýtustu mönnunum, og 
þess ættu þeir að gæta, að enginn em- 
bættismaður í landinu stendur í jafn nánu 
sambandi við alþýðu, sem einmitt presturinn, 
því hann lifir súrt og sætt með söfnuði 
sínum og v e r ð u r  það að gjöra, ef hann 
vill standa vel i stöðu sinni.

í>örf tímans krefur það, að mál þetta 
fái framgang sem fyrst, og prestar verði 
sem bezt launaðir. Jeg þykist viss um, að 
allir alþýðumenn eru svo skynsamir, að þeir 
sjá, að það er þeim sjálfum fyrir beztu, að 
prestar sjeu sem bezt launaðir og sem nýt- 
astir embættismenn.

Tekjur presta hafa á sumum brauðum 
verið sár-litlar — ó h æ f i l e g a  l i t l a r !  
fað  er ekki tilhöguninni að þakka, þó bænd- 
ur víða hvar hafi haldið lífinu í prestum 
sínum, með því að gjalda þeim meira en 
lögákveðið er, því þó þetta sje Iofsvert og 
margir söfnuðir eigi þetta lof skilið, er það 
ekki lögunum að þakka. J>að er hjer ein- 
mitt kærleiki og góðvilji, sem er að bæta 
úr s k o r t i  l a g a n n a ;  en það er auðsjá- 
anlegt, að rjettara værí, að lögin ákvæðu 
hverjum embættismanni föst, og vel að 
merkja, viðunanleg laun. J>að er óheppilegt 
og að mínum skilningi rangt, að prestar í 
sumum söfnuðum hafi svo lítil laun, að 
þangað veljist jafnaðarlegast þeir prestar, 
sem ern óálitlegri. f>au fáu brauð, sem 
til þessa hafa mátt heita góð, hafa sem 
optast verið setin af gömlum mönnum, og 
hefur afieiðingin af þvi orðið sú, að þau 
eru víðar lakar setin en hin minni. 
Að hinu leytinu held jeg, að prestar hafi 
sýnt það, að ef þeir, einkum á unga aldri, 
komast í bærilega stöðu, að þeir þá ekki 
hafa brúkað tekjur sínar eingöngu sjer til 
munaðar eða gróða, heldur prestsetrunum 
og kirkjunum til viðreisnar — já til að efla 
ýmislegt gott og gagnlegt í söfnuðunum. 
Jeg held því, að allir alþýðumenn verði 
að játa, að með þvi að hlynna að 
p re s ta s tje tt in n i ,  sje hlynnt um leið að 
alþýðunni, hlynnt að sæmd og velfarnan.

Halldór Kr. Friðriksson: |>að vildi nú
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svo dheppilega til, að jeg lenti í nefnd þess- 
ari. Forseti hafði þær óhappahendur, aðjeg 
leyfi mjer að við hafa það orð, að hann bdk- 
stáfiega «dró» mig 1 hana, en það verð jeg 
að segja, að þ(5 jeg hafi skrifað undir nefnd- 
arálilið, er jeg því engan veginn samþykkur 
í öllum greinum, en hef kinokað mjer við, 
að fara að gjöra ágreinings- eða breytingar- 
atkvæði. f>ví verður ekki neitað, að hjer eru 
miklir örðugleikar á, og jeg fyrir m itt leyti 
vildi óska, að prestum yrði launað sem mest 
og bezt. En jeg verð um leið að játa, að 
jeg álít ekki sum brauðin eins rýr eöa dað- 
gengileg, ogþau eru sögð. Sje bnjörðin góð 
og brauðið hægt, verður það brauðið miklu 
betra en hitt, sem lítilfjörlega bújörð hefur 
eða, ef til vill, enga, og er örðugt, þótt það 
aldrei nema svo sje miklu hærra metið 
(Grimur Thomsen: ekki að krónutalinu!).
|>að getur satt verið, en það er drjúgt sem 
drýpur, og góð bújörð, ef vel er með hana 
farið og vel á henni haldið, er hin bezta 
borgun fyrir störf prestsins, og stundum ó- 
m e t a n l e g  borgun. J>að er ekki svo að 
skilja, að jeg sje svo sár á landsins fje, að 
jeg ekki vilji leggja það fram, þ a r sem nauð- 
syn krefur.

Fyrir mínum augum er það mjög óvíst, 
hvort þing eða stjórn á nokkurn rjett á því, 
að taka frá einni kirkjunni og leggja til 
annarar. Eignir kirkna hjer á landi eru 
mestmegnis gjafir, én þessar gjafir hafa ver- 
ið  gefnar einmitt þessari kirkja, en ekki ann- 
ari; jeg skoða þessar kirkjueignir sem ein3  
konar legat, og ímynda jeg mjer, að það 
gæti valdið talsverðum örðugleikum að taka 
þær frá þeirri kirkju, sem  þær voru í upp- 
hafi gefnar. En jeg skal nú reyndar ekki 
vera fastur á að fiamfylgja þessari skoðun 
minni. Jeg er heldur ekki með því, að gjöra 
öll brauð jöfn, en ef þingið, prestar og al- 
þýða fellir sig betur við það, skal jeg ekki 
verða maður þar á milli; en ef þessi jöfn- 
uður ætti á að komast, þá verð jeg að  játa, 
að hann gæti orðið miklu m eir i og betri en 
sá , er nefndin hefur stungið upp á. Sam- 
einingu brauða, nema rjett á einstökum

stöðum, er jeg og mótfallinn. Meön vita þó, 
að eins og nú er ástatt hjer á landi, hvílir 
menntun alþýðu mest og bezt á prestunum, 
ef þeir annars gæta i alla staði skyldna 
sinna; jeg segi menntun, og með því orði á 
jeg ekki einungis við, að kenna þeim «kver- 
ið» eða «kristindóminn», heldur allt það, 
sem heyrir til góðs siðferðis og kristilegra 
framfara og almennrar menntunar. fað  
segir sig nú sjálft, að því stærra ummáls 
sem prestakallið verður, því örðugra verður 
fyrir prestinn að hafa eptirlit með þessari 
fræðni, og þegar þetta virðist mjer næg á- 
stæða móti sameiningu brauða, því þótt brauð- 
in með þessu móti ef til vill yrði bætt, að því 
er tekjurnar snertir, þá fengjust ekki fyrir 
það  fieiri nýtir prestar, heldur þvertám óti. 
pað að stækka brauðin yrði til skaða, því 
að annaðhvort yrði presturinn að þreytast, 
og það löngu fyrir tímann, eða hann yrði 
að vanrækja embætti sitt, og er mjög hætt 
við, að það yrði ofan á ; því að þegar prest- 
urinn sæi, að hann gæti eigi gjört verk sinn- 
ar köllunar, svo vel væri, nema að leggja of 
mikið á sig, væri ekki ólíklegt, að hann tæki 
það ráðið, að gjöra sem minnst hann gæti 
sloppið með. J>að er sjálfsagt, að ef branð 
eru sameinuð, verða laun prestsins hærriáð 
krónutalinu i tekjum; en gjöldin aukast 
einnig að því skapi. Og þegar nú prestur 
er orðinn gaœall eða þreyttur af þjónustunni, 
og þarf að taka sjer aðstoðarprest einmitt 
vegna þess, að brauðið er orðið of stdrt, 
ætli þá aðstoðarpresturinn fari ekki með á- 
góðann af samsteypunni, og ef til vili dá- 
lítið frekar? Auk þess að þessar samsteyp- 
ur brauða ekki gjöra prestinum neitt veru- 
legt gagn, virðist mjer þess þurfa að gæta, 
að þær gjöra söfnuðunum verulegt dgagn; 
því þær auka þeim örðugleika. fingm aður 
Dalamanna tilnefndi 2 brauðasameiningar, 
sem væru með öllu óhæfar, og jeg heid að 
fi«iri mætti nefna, því úr því það er orðin 
5—6 tíma reið á þrjá vegu um sdknina frá 
prestsetrinu, er víst ekki hægt að stunda 
embættið vel, enda veit jeg 3 presta, sem 
hafa kvartað undan þessu og viljað losast
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sem fyrst (Páll Páhson prestur; pað er ekki 
nema leti!) Nú, þingmaðurinn er ef til vill 
svo dlatur, að hann allt af er á ferðinni, en 
hvort hann gjörir meira gagn með því, er 
eptir að vita.

Jeg álit menn ættu að hugsa sig vel 
um að fækka ekki prestum um of. Undir- 
búningur þessa máls er ónógur; það er 
mikill munur á því, hvort prestakallið er 
margmennt eða fámennt; það er ekki nóg 
að vita um prestakallið í heild sinni, hvað 
það gefi af sjer, menn verða að vita, hvað 
hver sókn gefur af sjer, þegar skipta á 
prestakallinu milli tveggja annara. í  stuttu 
máli; jeg sje ekki, að með þessu fyrirkomu- 
lagi verði auknar tekjur presta, en það 
meir en vil jeg, og skal því leyfa rnjer að 
hreyfa því, að eitthvert hið fyrsta stig til 
þess, er að Ijetta af þeim prestaekkjum og 
uppgjafa-prestum, ■ og þá tel jeg því næst, 
að gjöra þá færa um að útbúa svo ábýli 
sín, að þau verði hæfilegir bústaðir; því það 
mun sannast, að jarðarafgjöldin og þá ekki 
sízt jarðar-afnotin verða hin notadrjúgustu 
laun prestanna.

Páll Pálsson bóndi: Jeg hef nú heyrt
2. þingmann Gullbringusýslu og 2 aðra 
þingmenn tala sköruglega í máli þessu, en 
þó þykist jeg ekki hjá þeim hafa fengið þær 
upplýsingar, er jeg einmitt helzt óskaði; 
þeir hafa ekkert frætt mig um það, á 
h v e r j u  hinn stóri mismunur milli brauð- 
anna sje byggður. Kostnaðurinn við það að 
læra er þó hjerum bil jafn, því þarfþáþessi 
mikli munur að vera á embættunum? Hann 
er að mjer virðist ekki til annars en koma 
óþreyju í prestana við það embætti, sem 
þeir fengu fyrst og undu vel; því það er 
eðlilegt, þó menn jafnan vilji sitja við þann 
eldinn, sem bezt brennur, og leiðir þetta 
það af sjer, að prestar fara opt að sækja 
um önnur svonefnd betri brauð, má ske 
bæði sjer og söfnuðunum til skaða. f a r  
sem lækna-launin eru jöfn, því máttu þá 
ekki prestalaunin vera það eins, eða því 
nær. Útkjálkabrauðin ættu að vera tekju 
hæst, til þess að vissa væri fyrir, að um

þau yrði sótt, en þetta er öfugt hjá nefnd- 
inni; því þau eru mörg mjög Iág, eptir 
bennar uppástungum, en aptur eru þau, 
sem eru í beztu sveitunum, hæst hjá nefnd- 
inni; þetta virðist mjer óhagkvæmt, ef ekki 
ranglátt. Hvað brauða-sameininguna snert- 
ir, virðist mjer hún ekki mjög ísjárverð, 
enda virðist ekki svæði það, sem prestar 
hafa yfir að fara, svo fjarska stórt, þegar 
það er borið saman við læknisumdæmin; 
því það mun láta nærri, að 10—12 prestar 
sjeu á sama svæði sem 1 læknir. Hvað 
kristindóms-uppfræðinguna snertir, held jeg 
að hún verði nú talsvert auðveldari, síðan 
hin nýju kver komu út, og jeg held, að prestar 
geti haft nægilegt eptirlit með uppfræðingu 
barna,þó þeir ekki gjöri það á hverjum degi, 
enda virðist það sjálfsagt, að hver sá embætt- 
ismaður, er hefur nægileg laun, eigi líka að 
hafa nægilegt að gjöra. Yfir höfuð ætti að 
jafna brauðin betur en nefndin hefur gjört, 
og þá er líka nóg fje fyrir hendi, til þess 
að öll brauð væru aðgengileg, og þá fyrst 
þyrfti ekki að óttast fyrir prestaskorti eður 
því, aðþau gengju ekki út, því þá þyrftu engin 
brauð að vera að mun fyrir neðan 1000 kr.

Árnljótur Ólafsson: Jeg þarf eigi að
mæla með nefndarálitinu; jeg veit, að fram- 
sögumaður mun mæla því alla þá bót, er 
með þarf. J>ó ætla jeg að gjöra nokkrar 
athugasemdir við ræðu þingmanns Dala- 
manna, og ef til vill síðar við ræðu 2. þing- 
manns Húnvetninga. fingm aður Dala- 
manna fann það að nefndioni, að hún færi 
ýmist of langt eða of skammt. fe tta  getur 
nú að vísu svo verið. Að líkindum fer hún 
of skammt í því, að jafna brauðin, eii hitt 
get jeg eigi játað satt vera, að hún fari of 
s tu tt í því að launa prestunum. Jeg get 
eigi fallizt á skoðun þingmannsins viðvíkj- 
andi launahæðum og embættishægð. Hann 
sagði, að launa ætti prestunum svo, sem 
þeir þ y r f t u  með, og að embættin ættu 
eigi að vera svo erfið, að þau þ r e y t t u  þá 
til muna. Ef vjer viljum hafa einhvern 
fastan mælikvarða, þá stoðar eigi, að koma 
með einstök brauð, og taka þannig einstök
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dæmi, heldur verður að taka alla tekju- 
upphæð þá, er prestum er nú goldin, og 
deila þeirri upphæð með brauðatölu þeirri, 
sem atungið er upp á í frumvarpi stjórnar- 
innar, frumvarpi utanþingsnefndarinnar og 
nefndaráliti því, er nú liggur bjer frammi 
fyrir oss. Vjer finnum þá, að eptir frum- 
varpi hinnar konunglcgu nefndar eru tekjur 
allra prestakalla á landinu til samans 
184000 kr., en brauðin eru alls 140 að 
tölu; og þegar brauðafjöldanum er deilt í 
alla tekjuupphæðina, koma út rúmar 1300 
krónur, sem eru þau laun, er hver prestur 
hefur að meðaltali hjer á landi, og ímynda 
jeg mjer, að þingmanni Dalamanna þyki 
prestarnir vel sæmdir með 1300 kr. launum. 
fað  er sjálfsagt, að þessi laun komast eigi 
í samjöfnuð við laun lækna, sem hafa 1500 
krónur í laun fyrir það að heita læ k n a r ,  
og þar að auki eru þeim borguð öll auka- 
verk. En menn segja: »prestunum eru 
lagðar bújarðir«. f>að er satt, en það er og 
talið með tekjum þeirra. Læknunum er 
einnig lögð bújörð, svo þeir geta og fundið 
það, sem þingmaður Reykvíkinga tók fram 
um prestana, að þaðer »drjúgt sem drýpur«. 
En jeg ætla nú að snúa mjer frá þessu, og 
hverfa að öðru atriði, sem mjer virðist enn 
eigi hafa verið tekið fram. Mál þetta snert- 
ir eigi einungis tekjur prestanna, eigi ein- 
ungis hvað prestarnir v i l j a  h a f a ,  heldur 
einnig hitt, hvað bændurnir eiga hægt með 
eða örðugt með að láta af hendi, hvað 
bændurnir eru fúsir eða ófúsir á að gjalda. 
Jeg skal nú reyndar ekkert tala um þennan 
fúsa eða ófúsa vilja; en hitt getur eigi dul- 
izt mjer, sem og reynslan hefur kennt mjer, 
að prestamálið á einnig að dæmast frá 
bændanna hlið. Getum vjer sagt, að sókn- 
arbændurnir sjeu því guðhræddari, sem 
kirkjur þær eru færri, sem presturinn þjón- 
ar? Ef að eins ein kirkja er í einu presta- 
kalli, en þrjár kirkjur í öðru, mundu þá 
sóknarmenn í því prestakallinu, þar sem að 
eins ein kiikja er, vera þrefalt guðræknari, 
þrefalt sið^amari og þrisvar sinnum nær 
himnaríki en sóknarmennirnir í hinu presta-

kallinu, þar sem þrjár eru kirkjurnar? Um 
þetta þætti mjer gaman að fá skýrslu frá 
þingmanni Dalamanna. Geta menn og í 
annan stað sagt, að sóknarmennirnir sæki 
kirkjuna því betur, sem hún er nær þeim? 
eða er nokkur áreiðanlegur mælikvarði fyrir 
kirkjurækni? Eptir því sem jeg þekki til, 
er hvorttveggja þetta mest komið undir því, 
hvernig presturiun er, og hvernig prestar 
þeir, er á undan honun voru í brauðinu, 
hafa verið, svo og hvernig sóknarmenn eru 
gerðir sjálfir. Guðræknin hefur rót sína í 
siðferðislífi mannsins og í siðvenju safnaða- 
lífsins. Sumir menn hjer á landi eru mjög 
kirkjuræknir, og sumir mjög ókirkjuræknir. 
Menn mega ekki kasta allri þessari reynslu 
og láta sjer hana óviðkomandi, og menn 
eiga engan veginn að tala svo um það, hve 
mikið presturinn þurfi í laun, svo að hann 
sje eigi svangur, og hve víðlent prestakallið 
eigi að vera, svo að presturiun geti komizt 
á kirkjurnar. Jeg kalla brauð eigi óhægt, 
ef optast má koma þar hesti við, þó nokk- 
uð langt sje á kirkjurnar. Jeg get eigi 
vorkennt enda rosknum manni með bæri- 
legri heilsu að sitja á hesti. fa ð  þykir 
mjer of ónauðsynlegt, að minnsta kosti fyrir 
vasa þjóðarinnar, að borga prestum svo 
mikið úr landssjóði, að þeir geti verið á 
hverri þúfu í Jandinu. J>eir sem þekkja til,
— og jeg hygg, að allir þingmenn þekki svo 
vel til, — vita, að kirkjur hafa ávallt farið 
fækkandi nú á seinni tímum; þær voru t. d. 
miklu fieiri í tíð Páls biskups í Skálholti. 
Ætli menn hafi verið sælli og siðprúðari og 
nær himnaríki þá á hinum katólsku tímun- 
um en nú?

Um aðgjörðir nefndarinnar má margt 
segja, og einkum um það, að nefndin hefur 
gjört svo fáar breytingar. En nefndin var á 
eitt sátt um, að varlega væri gjörandi marg- 
ar breytingar á frumvarpinu; því hún hugði, 
að eigi væri auðið að gjöra svo miklar 
breytingar, að brauðaskipunin væri eigi að 
síður með talsverðum göllum. |>ess vegna á- 
leit nefndin, að fara ætti sem allra-stytzt í 
breytingarnar, en ætlaðist til, að með tveim
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Cðrum frumvörpum, sem nú eru komin inn 
á þingið, yrði smmásaman greitt úr þeim 
göllum, sem á frumvarpi þessu eru, af 
þeim mönnum, sem bezt þekkja til og mest 
varðaði, að vel væri úr bætt, og bið jeg að 
þetta frumvarp sje skoðað, eigi eitt sjer, 
heldur í sambandi við þessi frumvörp.

F rannögum tiivr : Jeg ætla fyrst að svara 
þingmanni Eeykvíkinga nokkrum orðum. 
Hann sagði, að hann væri eigi samþykkur 
nefndinni í öllu, en í mörgum atriðum væri 
hann það. Slíkt geta fleiri sagt, og þótt 
jeg sje samþykkur þingmanni Eeykvíkinga í 
mörgu, þá er jeg það eigi í öllu. Jeg er 
eigi samþykkur þingmanninum í því, að góð 
bújörð sje nægileg fyrir prestinn, en krónu- 
talan gjöri minna til, Jeg vil taka dæmiaf 
einum stað, sem eigi er langt frá þingmann- 
inum ; það er Reykjavík; staður þessi er bin 
bezta bújörð, því landskuldin er engin, en 
fjenað geta menn haft töluverðan; en þó 
heyra menn talað hjer um krónutal. Krónu- 
talið verður ávallt að vera með, því að þótt 
prestarnir hafi styrk af búnaðinum, þá er 
það eigi nóg. Prestarnir verða að iifa allt 
öðru lífi en bændurnir; þeir verða að við 
halda menntun þeirri, er þeir hafa fengið, 
og auka hana. fingm aður Reykvíkinga 
hreyfði því, að varasamt væri, að taka frá 
einni kirkju og gefa hinni. En þetta hefur 
stjórnin leyft sjer um langan aldur, að taka 
beinlínis frá einni kirkjunni og leggja til 
annarar, og þurfum vjer eigi að fara langt, 
til þess að vjer verðum þessa varir; þeirri 
kirkju, scm nú er næst oss, er lagt frá tveim- 
ur öðrum kirkjum. Jeg vona því, að þing- 
maðuiiun verði mjer samdóma um það, að 
þetta geti eigi orðið til neinnar fyrirstöðu. 
Sami þingmaður Iagði áherzlu á það, að 
uppfræðing barnanna yrði því ófullkomnari, 
sem prestakallið væri víðlendara. f e tta  er 
alvarleg mótbára, en jeg get eigi sannfærzt 
um, að hún sje á rökum byggð, og heldur 
verð jeg að ætla, að hún sje misskilningur,

og er jeg þó kunnugri í þesssu efnji en þing- 
maður Reykvíkinga. J>að er enginn annar 
munur á því, hvort börnin eru mörg eða 
fá, en á því, að hafa marga eða fáa læri- 
sveina í skólanum, því að uppfræðing barn- 
anna verður hvort sem er, að fara fram við 
þá kirkju, sem börnin eiga kirkjusókn að. 
Eptir mínum skilningi er svo, að því stærra 
sem prestakallið er, því nánara samband er 
á milli prestsins og safnaðarins, og því 
minna sem prestakallið er, því minna er 
sambandið. f>ví að ef prestakallið er lítið 
að víðáttu, þá er presturinn sárlítið á ferð 
um sóknir sínar, og heldur sjer mest við 
heimili sitt. Jpar sem þingmaðurinn sagði. 
að kostnaðurinn yrði meiri fyrir prestinn, 
ef brauð hans væri víðáttumikið, þá held 
jeg að hann verði litlu meiri, því að aðal 
kostnaðurinn fyrir prestinn er, að hann 
þarf að hafa eldishest, en flestir prest- 
ar verða að hafa eldishest, hvort sem presta- 
kall þeirra er stórt eða lítið. J>ingmaður- 
inn tók það fram, sem heyrzt hefur fyr, að 
prestararnir sjeu fyrir söfnuðinn, en söfnuð- 
urinn eigi fyrir prestana, og tiltók hann
örðugleika sóknarmannanna með að vitja 
prestsins í sumuiu þeim prestaköllum, er 
nefndin stingur upp á að sameinuð sjeu.
En nefndin tók einmitt þetta til greina,
þegar hún stakk upp á sameiningu brauð-
anna. Jeg vil leyfa mjer að taka nokkur 
dæmi: Mundi vera ókleyft fyrir söfnuðinn í 
Staðarbakkasókn að sækja að Melstað, fyrir 
Múlasókn að sækja að Grenjaðarstað, og 
þannig víðar. J>að er of mikið gjört úr erf- 
iðleikum hinna nýju brauða, sem stungið er 
upp á að sameinuð sjeu, því að jeg get 
sannað, að mörg þeirra eru eigi nærri því 
eins erfið, sem sum þeirra brauða, er staðið 
hafa um langan aldur, og einginn talað um 
erfiðleika á. J>ar sem þingmaðurinn talaði 
um vöntun á sóknarskýrslum, þá skil jeg 
ekki í því, að þessi vöntun þurfi að verða 
málinu til fyrirstöðu, því að jeg get full-

69*
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yrt, að það munar hvergi 100 krónum, 
sem brauðin eru of mikið eða of lítið 
metin. 2. þingmaður Húnvetninga talaði 
sjerstaklega um eitt, að óheppilegt væri, hve 
mikill munur væri á tekjuhæð brauðanna. 
En jeg er á gagnstæðu máli; jeg verð að 
álíta það heppilegt. fað  er heppilegt, að 
ungur prestur, sem kemur á rýrt brauð, 
vandar embætti sitt sem mest hann má, og 
hugsar um sanna velferð safnaðarins, það er 
heppilegt, segi jeg, að þessi prestur getur 
vonazt eptir að fá betra brauð, og fáþannig 
endurgoldna vandvirkni sína og reglusemi; 
það er sú mesta uppörvun fyrir prestana til 
að vanda ráð sitt og stunda vel embætti 
sitt. Jpingmaðurinn tók dæmi af læknun- 
um, að þeir hefðu allir jöfn laun, nema þeir 
læknar, sem í kaupstöðum byggi, nokkru 
hærri. En vill þingmaðurinn gjöra svo vel 
að útvega prestastjettinni svo mikið fje, sem 
læknarnir almennt hafa í laun, fyrir utan 
aukatekjur þeirra, sem nema munu nokkr- 
um krónum um dag hvern? Ef þingmað- 
urinn gæti það, skyldi jeg vera samdóma 
honum. Og þótt þingmanninum þyki stærstu 
brauðin oftekjumikil, þágetjeg  sagt honum 
það, að það eru sárfá brauð, sem ná þeirri 
tekjuupphæð, er sýslumenn hafa að meðal- 
tali í laun, og kosta þó prestar eins miklu 
upp á sig við lærdóminn sem sýslumenn- 
i rn ir ; að minnsta kosti er svo, að ef laga- 
skólinn kemst hjer á, þá verður það líkt, 
sem sýslumenn og prestar kosta upp á sig; 
og eins og nú er, þá kosta þeir, sem sigla 
og nema guðfræði, eins miklu upp á sig, og 
hínir, sem nema lögfræði. 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu tók eitt fram, er jeg verð 
að svara. Hann sagði, að málið ætti eigi 
eingöngu að skoðast frá prestanna hálfu, 
heldur og frá bændanna hálfu. Jeg er sam- 
dóma honum um, að mál þetta eigi ekki að 
skoðast frá prestanna hálfu; því að það er 
prestunum frjálst, hvort þeir verða prestar 
eða eigi. En það er snertir hitt, er þing-

maðurinn sagði, að gæta yrði að, hvað bænd- 
urnir væru fúsir eða ófúsir að gjalda, eða 
hvað þeir gætu eða gætu ekki goldið, — þá 
vill svo vel til, að þó farið sje í landssjóð- 
inn handa prestunum, þá er eigi fyrir það 
meira tekið frá bændunum, en þegar farið 
er í landssjóðinn til að sækja laun handa 
öðrum embættismönnum. En sá er munur- 
inn, að ef prestum er launað úr landssjóði, 
þá gengur það til bændanna aptur; því að 
því meiri tekjur sem presturinn hefur, og 
því betur sem hann liíir, því meira útsvar 
er honum sett, því meiri stoð er hann sveit- 
inni, og því meiri líkindi eru til að hann 
verði söfnuðinum til gagns. Jeg verð að 
taka það fram, að jeg skoða þetta mál frá 
landsmanna hálfu, en eigi frá minni hálfu. 
Jeg álít það mjög skaðlegt fyrir land og lýð, 
ef þeir skyldu veljast til að verða prestar 
hjer á landi, er til fæstra hluta eru nýtir, 
og sú mun reyndin á verða, ef prestarnir 
eigi hafa viðunanleg laun. J>ví að ef hinir 
efnilegustu menn eiga að gefa sig til að 
verða prestar, þá verða þeir að hafa von um 
viðunanleg laun, já, sá samvizkusamasti mað- 
ur verður að hafa von um svo mikil laun, 
að hann geti staðið í stöðu sinni sjer til 
sóma og öðrum til uppbyggingar.

Guðmundur FAnarsson: 2. þingmaður 
Gullbringusýslu hefur að vísu tekið fram 
flest það, er jeg vildi sagt hafa, en þó vil 
jeg enn tala fáein orð ura þetta mál. Jeger 
að mörgu leyti samdóma þingmanni Reyk- 
víkinga, en get þess, að þar sem hann lagði 
mikla áherzlu á góða bújörð, þá er jeg hon- 
um samdóma um það með því skilyrði, að 
presturinn sje góður búmaður, annars er 
ekki verulegt gagn að bújörðinni fyrir prest- 
inn, líka er mikið komið undir því, að jörð- 
inni sje vel í sveit komið, og enn fremur 
varðar það miklu, að presturinn hafi einhver 
efni til að geta byrjað búskapinn með, og 
notað kosti jarðarinnar. 1. þingmaður Norð- 
urmúlasýslu beindist í hinni löngu ræðu
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sinni helzt að mjer; hann sagði, að þegar 
tekjur presta væru skoðaðar yfirhöfúð, þá yrðu 
þær að meðaltali 1300 kr. fyrir hvern prest, 
en hvaða gagn hafa prestar almennt áf 
þessum gæðum, þegar það er eigi nema 
helmingurinn, sem nýtur þeirra, það er því 
ekki til neins að hrósa því, sem ekki er. 
Mín skoðun er, að tekjur presta á mörgum 
brauðum sjeu skaðlega litlar, og jeg veit 
ekki, bvað 1. þingmaður Norðurmúlasýslu, 
hagfræðingurinn sjálfur, hugsar, sem hlýtur 
að játa í hjarta sínu, að prestarnir geti alls 
ekki verið vel haldnir af launum, sem 
eru fyrir neðan 1000 kr. Jeg er nærri viss 
um, að ef eigi verða bætt betur kjör prest- 
anna, þá kinoka ungir menn sjer við að 
ganga í þessa stjett, og þegar fleiri skólar 
taka að myndast hjer á landi, svo sem jarð- 
yrkjuskólar og búnaðarskólar, þá verður 
prestaskólinn ef til vill öldungis útundan, 
og að ganga í prestastjettina neyðarúrræði, 
sökum þess hvað laun margra presta eru 
fjarska lág, verði ekki bót þar á ráðin. 
1. þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, að 
skoða ætti málið frá bændanna h lið ; en það 
er eigi með öllu rjett mælt, hann átti að 
segja, ekki frá bændanna hlið, heldur frá 
hlið almennings. fv í að það eru ekki bænd- 
urnir einir, sem gjalda til landssjóðsins; 
allir embættismenn háir og lágir gjalda til 
hans, og vjer nú þjónandi prestar höfum 
verið lögskyldaðir til að greiða þau gjöld, 
sem vjer hefðum eptir allri venju átt að 
vera fríir við. fingmaðurinn var að segja 
mjer að vega hið andlega á vog, það mun 
jeg fyrst gjöra þá, er hann fær mjer vogina 
til að vega hið andlega á, en jeg hygg hon- 
um hentara að skoða þetta mál frá sínu 
hagfræðislega sjónarmiði, en frá hinu and- 
lega. 2. þingmaður Gullbringusýslu sagði, 
að sambandið milli prests og safnaðar væri 
því meira sem sóknirnar væru víðlendari; 
þetta játa jeg að rjett sje, ef sóknirnar eru 
þjettbýlar, en sjeu þær víðlendar og strjál-

byggðar, þá er sambandið því minna, sem 
prestakallið er víðlendara, svo að bóndi og 
prestur vita varla hver af öðrum. Hann 
talaði um, að nauðsynlegt væri að hafa 
brauðin ójöfn, til þess að hvetja presta tilað 
reynast svo í stöðu sinni, að þeir geti vonast 
meðtímanum eptir betra brauði, en þeir hafi, 
en reynslan hefur nú sýnt, að slíkar vonir 
látaopt til skammar verða, því að menn hafa 
fleiri en eitt dæmi til þess, að gæðingar 
háyfirvaldanna komast opt í beztu brauðin, 
en gömlu prestarnir mega sitja á hakanum, 
þótt nýtir sjeu, fyrir ungum og lítt reyndum 
kandidötum, sem annaðhvort hafa verið á 
skrifstofu biskupsins, eða hafa á sjer eitt- 
hvert sjerstakt álit háyfirvaldanna. 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu sagði, að ókirkju- 
rækni væri opt mest, þar sem að eins 
væri ein kirkja, en það er söfnuðinum en 
ekki prestinum að kenna, ef hann lætur 
aldrei standa á sjer; hann getur ekki neytt 
söfnuðinn til að nota þjónustu sína.

Varaforseti (Grím ur Thomsen): Mjer
dettur ekki í hug, að ræða þetta mál ýtar- 
lega, en jeg vildi spyrja hefndina að tveimur 
spurningum: hver er þessi meiri og minni- 
hluti nefndarinnar; það getur verið fróðlegt 
að vita, hverjir eru í hvorum hlutanum fyr- 
ir sig. í  öðru lagi er það, að jeg skil ekki 
vel eitt atriði í nefndarálitinu; á 2. bls. 
eptir tölurnar stendur, »að sú ákvörðun í
1. gr., að greiða skuli í landssjóð» falli burt, 
en lesi maður nefndarálitið frá upphafi, þá 
sjer maður, að nefndin ætlast heldur ekki 
til að fje sje greitt ú r  la n d s s jó ð i .  fa ð  
virðist því nauðsvnlegt, að það ákvæði 
stjórnarfrumvarpsins »úr landssjóði» falli 
líka f burtu, en það er ekki nefnt í nefnd- 
arálitinu. Um þetta atriði vildi jeg líka 
spyrja nefndina.

Jeg skal segja deildinni, hvers vegna 
jeg spyr um meiri og minni hluta nefndar- 
innar; jeg get vel ímyndað mjer, að þar 
sem í nefndinni eru bæði klerkar og leik-
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menn, þá hafi þeir skipzt í flokka, þanuig, að 
klerkarnir sjeu í öðrum en leikmennirnir í hin- 
um flokknum, og með því að leikmenn eru 
fleiri, sem sje þingmaður Mýramauna, 2. 
þingmaður Árnessinga, 1. þingmaður Skag- 
firðinga og þingmaður Reykvíkinga, þá gæti 
jeg ímyndað mjer, að þeir væru í meiri 
hlutanum, en hinir geistlegu í minni hlut- 
anum ; en það getur haft áhrif á mína 
skoðun, hvort skoðun nefndarálitsins er leik- 
manna skoðun eða geistleg skoðun; því að sje 
hún geistleg, gæti þaðbreyttminniskoðun, roeð 
því að jeg er leikmaður. Af þessu vil jeg vita, 
hverjir eruí meiri ogminni hluta nefndaiinnar.

Porláhur Guðmundsson: Jeg gekk að
því vísu, að dómar manna mundu veiða ým- 
islegir um nefndarálit þetta, og bjóst jeg 
við harðari dómum um það, en eun hafa 
þó framkomið. Sjer í lagi hefur þingmað- 
ur Dalamanna dæmt það nokkuð hait. 
píngmaður Reykvíkinga hefur nú við þessa 
umræðu komið öldungis eins fram og í 
nefndinni. Jeg vona, að framsögumaður 
svari þeirri spurningu: hverjir voru í meiri 
og minni hlutanum, reyndar get jeg ekki 
sagt, hvort jeg var í meiri eða minni hlut- 
anum við hvert einstakt atriði, en hvað sem 
því líður, þá fylgdi jeg þeirri skoðun minni fram í 
nefndinni,að eigi væii nauðsynlegt að taka fje 
úr landssjóði, og eigi bæri að taka stórfje úr 
landssjóði til langframa. f>jóðkirkjan áíslandi 
ætti svo mikið fje, að nægja mætti til að 
ala þá presta sómasamlega, er sjerstaklega 
þyrfti til að fullnægja kristilegum þörfum 
safnaðanna. fe tta  hefur frá því fyrsta ver- 
ið skoðun mín í þessu máli og mun v e rð a  
Viðvíkjandi sameiningu brauðanna, þá má ef 
til vill margt á móti henni mæla og margt 
með; en úr því að menn ekki vildu eöa 
þótti rjett eða ráðlegt að fara í landsjóðinn 
og moka Qe úr honum til nppbótar brauð- 
unum, þá varð að hafa eitthvert ráð til að 
bæta úr þessu, því að eitt var af tvennu, 
annaðhvort að fara í landssjóðinn, eða jafna

brauðunum niður, því að því átti presta- 
stjettin heimting á. Jeg skoða þjóðfjelagið 
eins og eitt stórt heim ili; allir, sem verið 
hafa húsbændur, þekkja, að heimilið getur 
ekki staðizt með því að hafa mörg hjú, 
launa þeim vel og láta þau eiga gott að 
fæði og klæði, en lítið að gjöra. f>annig er 
því varið hjer á landi, að sakir þess, hve 
landið er strjálbyggt, þá þarf þjóðfjelagið
marga presta og embættismenn, en það þol- 
ir ekki að hafa þá upp á stáss. Sem em- 
bættismenn hafa þeir heimting á að fá laun, 
en landsmenn hafa líka heimting á, að þeir 
vinni og gjöri eitthvað annað en að baða 
sig í sólskininu, að jeg taki svo til orða. 
Jeg get ekki verið að taka letingja til 
dæmis eins og þingmaður Dalamanna, og 
vildi jeg óska, að hann hefði aldrei komið 
með það, því slíkt er stjett hans til lítils 
sóma. Hann sagði, að búskapur væri
erfiðari nú en áður, en hann er líka af-
komu meiri, svo að sú mótbára hverfur.
f>að er snertir kirkjurækni, þá þekki jeg 
mörg dæmi til þess, að kirkjurækni er ekk- 
ert betri, þar sem að eins er ein kirkja, 
heldur en þar sem fleiri eru. Jeg hef sjálf- 
ur þekkt tvö brauð, þar sem svo var háttað, 
að í öðru var ein kirkja, en þrjár í hinu, 
og var miklu ver sótt þessi eina kirkja 
heldur en hinar þrjár, svo að ekkert sannar 
það. J>ingmaður Dalamanna sagði, að ung- 
ir menn mundu eigi fást til prestsembætta, 
er launin væru svo lítil og mikið að gjöra; 
þetta er Ijót kenning, og óhæfilegt að inn- 
ræta hana ungum mönnum; það er eins og 
faðir prjedikaði það fyrir börnum sínum : 
»þið skulið ekki leggja mikið á ykkur, 
hugsið þið einungis um, að eiga góða daga 
(et og drekk sála mín!)«. petta álít jeg 
skaðlega prjedikun, og jeg vona hinir ungu 
menn taki hana ekki til greina. Mín skoð- 
un er, að það þurfi annað til að lækna hina 
andlegu rotnunarsýki í kirkjunni og presta- 
stjettinni hjer á landi, en há laun. Jeg
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virði presta, en vi), að þeir gjöri hdflegar 
kröfur til heimsins gæða, og undir því er 
líka virðing þeirra að miklu leyti komin; ef 
prestastjettin fer hóflega í krofur sínar, þá 
held jeg, að almenningur virði hana, og 
henni er það áríðandi helzt af öllum stjett- 
um, ef að embætti hennar á að ná sínu 
helga og háleita augnamiði, að hún sýni sig 
ekki eigingjarna, því að það hefur skaðleg 
áhrif í för með sjer, og getur gengið svo 
vítt, að virðing fyrir kirkjunni og kenni- 
mannlégu embætti hverfi.

Framsögtimaður: Jeg vil stuttlega
svara spurningum 1. þingmanns Gullbringu- 
sýslu; hin seinni spurning hans var, hvort 
ekki ætti að fella burtu orðin «úr landssjóði». 
Jeg skal játa, að þetta er rjett athugað af 
þingmanninum og kann honum þökk fyrir. 
f>et.ta er vangát, sem annaðhvort hefur orðið 
við afskript nefndarálitsins eða þá við prent- 
unina. Orðin eiga að standa þannig: «í 
landssjóðeða úr» Fyrri spurningunni, hverj- 
ir hafi verið í meiri hlutanum og hverjir í 
minni hlutanum, er erfiðara að svara, ogjeg 
veit ekki, hvort rjett er af mjer, að gefa 
skýrslu um það, en sje þetta ónákvæmt, þá 
hygg jeg rjettast að segja, að það sje mjer 
að kenna, því að þegar jeg kastaði upp 
nefndarálitiuu, þá vissi jeg ekki, hvort nefnd- 
in mundi hanga saman eða ekki, en svo 
mikið má jeg segja, að meiri hluti er hjer 
sama sem flest atkvæði. 1. þingmanni Gull- 
bringusýslu þótti það miklu skipta, hvort 
leikmenn eða prestar væru í meiri hlutanum, 
og þar sem hann telur þingmann Reykvík- 
inga með leikmönnuro, þá þykir oss prest- 
unum það nokkuð hart um bann, sem hefur 
lesið guðfræði og getur orðið klerkur nær 
sem hann vill; vjer viljum því flestir eigna 
hann vorum flokki, þó vera megi að fieiri 
sjeu um boðið. Hið sama er að segja um
1. þingmann Gullbringusýslu, að hann getur 
líka orðið prestur, og því vonajeg, að hann 
muni verða með oss prestunum. Jeg vildi

j um leið ávarpa þingmann Dalamanna nokkr- 
um orðum. Jeg skyldi nærri halda, að for- 
seta hefði þótt hann segja nógu opt «ekki 
sa tt» ; en það læt jeg nú vera; jeg held að 
það sje ekki orð til að reiðast af um það, 
sem manni finnst eigi rjett. En það var 
annað, hann áleit þá hvöt eigi rjetta hjá 
prestunum, að vilja fá betri brauð, eptir að 
þeir hefðu þjónað á þeim lakari, með því 
líka að það hefði sýnt sig, að ungir menn, 
er væru gæðingar yfirvaldanna, er veittu, 
gengju fyrir gömlum prestum. fe tta  þykir 
mjer hart ákveðið um veitendur; það getur 
reyndar verið af því, að jeg hef verið einn 
af gæðingum þeirra, að því leyti að þeir 
hafa veitt mjer góð brauð, en veitingar eru 
vandamál og þá líka vandi að dæma rjett 
um þær, og rjettast að dæma þær vægt. Jeg 
vona, að þó okkur þingmanni Dalamanna 
komi ekki saman í þetta sinn, þá gangi það 
allt vel, er til kemur.

Halldór Kr. Friðrihsson: Mjer þótti 
varaforseti vera nokkuð forvitinn, þar sem 
hann vill fá að vita, hverjir voru í meira 
hluta og hverjir í minna hluta nefndarinnar. 
Jeg held, að það sje ljóst af ræðum mínum, 
að jeg var ekki í meira, heldur í minna 
hlutanum, og kom það af því, að málið tók 
aðra stefnu, en jeg hafði óskað, þó jeg væri 
nefndarmönnum samdóma i einstökum at- 
riðum, þá játaði jeg það fúslega frá byrjun, 
að jeg var stefnu málsins alls ekki sam- 
dóma.

Þórður Þórðarson : Jeg vil að eins með 
fáum orðum láta meining mína í ljósi í 
þessu máli. Jeg er yfir höfuð samdóma 
þingmanni Dalamanna, að nefndin hefur 
ýmist farið of stutt, eða þá of langt. Jeg 
er á því, að nefndin hafi ákveðið laun presta 
fremur lág á hinum rýrustu brauðum; en 
jeg er ekki eins samdóma þingmanninum 
um það, að sameining brauða sje óheppileg. 
£>að er máske svo, þar sem hann þekkir til, 
og talaði um, en þar sem jeg þekki til, má
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víða sameina meir en nefndin hefur stungið 
upp á. Jeg hef allt af ímyndað mjer, að 
enginn prestur ætti að hafa minni laun en 
1000 krónur, en á hinu er jeg fastur, að 
þeir eigi að hafa viðunanlega mikið að gjöra, 
reyndar ekki meira en svo, að þeir geti vel 
uppfyllt skyldur sínar. Yið sameiningar og 
meiri jöfnuð á brauðunum yrðu brauðin 
miklu lífvænlegri, og meiri trygging fengist 
þannig fyrir að fá presta í þau, fe ss  vegna 
œun jeg við 2. eða 3. umræðu koma með 
breytingartillögur viðvíkjandi sameiningu 
brauða.

Páll Pálsson b ó n d i : Framsögumaður
misskildi orð mín að nokkru leyti, þar sem 
hann hjelt, að jeg vildi að tekjur allra 
brauða væru jafnar. J>au voru ekki mín 
orð, en mjer þótti munurinn á brauðunum 
allt of mikill, þar sem sum hafa meira en 
helmingi minni tekjur en önnur; mjer finnst 
nógur munur, að þau hafi þriðjungi minni 
tekjur. Framsögumaður bar laun presta 
saman við laun sýslumanna, en það finnst 
mjer ekki samanberandi, því að peningaá- 
byrgðin sýslumanna er svo mikil, og þar að 
auki hafa þeir stór umdæmi. f>að er satt, 
að læknar hafa nokkuð hærri laun en prest- 
ar, en þeir hafa líka miklu meira að gjöra 
(Nei! Nei!); það er ekkert brauð til, þar 
sem presturinn hefur helming eða þriðjung 
á við lækni að gjöra, það er að segja þá 
lækna, sem nokkra tiltrú hafa í lækningum 
sínum. 1. þingmaður Norðurmúlasýslu benti 
mjer á önnur frumvörp, t. d. frumvarpið um 
sóknarnefndir, og gæti hugmyndin um að 
jafna brauðin komið fram á þann hátt, en 
það er aðgætandi, að sóknarnefndunum er 
ekki í tjeðu frumvarpi gefið neitt vald til 
að raska tekjum brauðanna, en um takmörk 
sókna innbyrðis og sameining þeirra, geta 
sóknarnefndir að vísu stungið uppá breyting- 
um, en það er óhugsandi, að þær geti raskað 
þeim lögum, sem þingið hefur samþykkt, án 
þess að þingið samþykki það með nýjum lögum.

Páll Pálsson preslur: Meiri hluti nefnd- 
ariunar var á því máli, að æskilegast væri 
og mundi bezt mælast fyrir, að kirkjau 
þyrfti sem minnst að lifa á bónbjörgum frá 
landssjóðnum, og að kirkjan hefði nóg ’góz 
og tekjur til þess að prestar gætu lifað af 
þeim. Jeg vil benda þeim þingmönnum, er 
þykir nefndin hafa farið of stutt, á það, að 
stigþað, sem nefndin hefurgjört til að bæta 
kjör prestanna, er ekki svo skammt. Nú 
eru 70 brauð, er höfðu minni tekjur en 700 
kr., en eptir tillögum nefndarinnar yrðu það 
sárfá brauð, sem hefðu undir 800 kr. 
Framsögumaður hefur tekið það flest fram, 
sem jeg ætlaði mjer að segja, og þar á með- 
al hefur hann minnzt á það, að nefndin 
gat ekki fallizt á, að láta öll brauðin vera 
jöfn. Vjer verðum allir að muna eptir því, 
að prestar eru menn eins og aðrir, svo 
nauðsyn er og hollt, að þeir hefðu jafnframt 
ytra aðhald og hvöt tii að rækja sem bezt 
embættisfærslu sína og líferni, og ein af 
þessum hvötum er án efa sú, að þeir geti 
haft von um betri laun, betra embætti, ef 
þeir standa vel í stöðu sinni. pingmanni 
Dalamanna hefur þegar verið svarað að nokkru 
leyti, þar sem hanu talaði um, að ungir 
gæðingar veitingarvaldsins hefðu einatt ver- 
ið teknir fram yfir gamla presta og tók til 
dæmis biskupsskrifarana, en jeg vil minna 
hinn hinn háttvirta þingmann á, að það 
getur ekki haft minni þýðing til framfara 
og verðugleika, að vera á skrifstofu biskups, 
en að vera fáein ár prestur í fámennu presta- 
kalli, þar sem lítil æfing er fyrir hann í 
embættinu. fingm aður Eeykvíkinga sagði, 
að það væri kann ske eðlisfar sumra presta 
að vera allt af á ferð, og vildi jafnvel dengja 
því að m jer,jegheld að það sje skylda þeirra 
að vera sem optast á ferð, til að hafa eptir- 
lit með sóknarbörnum sínum, og mundi 
það sannarlega hafa mjög góð áhrif á sam- 
band og gott samkomulag og velvild, sem 
er svo nauðsynlegt að sje milli presta og
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safnaða. Jeg er hræddur um, að sú skoðun 
hins heiðraða þingmanns Keykjavíkur, að 
prestur eigi að lifa í sífelldri ró og hóglífi, 
bæti ekki viðleitni presta að vanda prest-
verk sín og standa sem bezt í stöðu sinni.
Ef presturinn ætti einlægt að sitja kyr, þá 
þyrftu menn sannarlega ekki að ganga á 
marga skóla til að læra til prests, því að 
það kann hver bóndinn, að sitja kyr. Jeg 
álít, að prestar eigi að hafa nóg, en ekki of 
mikið, að gjöra, en þeir eigi líka að hafa 
hæfileg laun. Jeg vona, að þingdeildin sjái, 
að nefndin hefur farið sem næst hinum 
rjetta meðalveg, og gjört sjer far um, að 
fara hvorki of langt nje of skammt.

Þorsteinn Jóm son : Jeg vil vekja máls
á einu atriði, sem mjer finnst nefndin hafa 
sleppt. pað hefur alveg gleymzt bæði í 
frumvarpi stjórnarinnar og nefndarinnar, að 
minnast á Vestmannaeyjar. |>ær standa 
að vísu í frumvarpinu, en ekki til færðar 
neinar tekjur handa prestinum. Jeg vildi 
því vekja máls á því, hvort nefndinni sýnd- 
ist ekki að ákveða einhver föst laun fyrir
prestinn þar, eins og á öðrum . brauðum,
annaðhvort úr landssjóði eða með öðru móti. 
í>au laun, sem presturinn á Vestmannaeyj- 
nm nú hefur samkvæmt lögum 14. desemb. 
1877, eru einungis meðan sá nú verandi prest- 
ur lifir, að minnsta kosti skil jeg þau svo. 
Jeg vona því, að nefndin gjöri einhverja 
breyting á þessu til 2. umræðu, annars verð 
jeg sjálfur að stinga upp á viðaukabreyt- 
ingu við frumvarpið til 3. umræðu.

Fram sögum aður: Jeg hjelt, að allir hefðu 
fengið nóg af umræðunum, en nú vakti þing- 
maður Vestmannaeyinga máls á Vestmanna- 
eyjum, og þótti nefndin hafa gleymt þeim. 
Vestmannaeyjum er gleymt í stjórnarfrum- 
varpinu og nefndarálitinu að því leyti, að 
ekki þótti ástæða til að gjöra neina breyt- 
ing á tekjum þess brauðs, heldur þóknaðist 
nefndinui að láta það sitja við sama, en 
nefndin getur máske íhugað þetta nákvæm-

ar, varla til að bæta tekjur brauðsins, en 
máske til að minnka þær. |>ingmaður Hún- 
vetninga talaði um, að jeg hefði misskilið 
orð sín, en það skildi jeg nú á honum, a& 
sýslumenn ættu að hafa miklu meiri laun 
en prestar, af því peningaábyrgð þeirra væri 
svo mikil. Prestar hafa ábyrgð á Qekirkna, 
en ábyrgð sýslumanna er helzt í því falin, 
að þeir senda hreppstjórana af stað til að 
heimta Qe saman fyrir sig. Jpingmaðurinn 
sagði og, að læknar hefðu miklu meira áð 
gjöra en p restar; þetta hlýtur hann að segja 
af megnum ókunnugleika, en þó þeir hafi 
meira að gjöra, þá er aðgætandi, að þeir 
hafa 1500 kr. eiginlega fyrir ekki neitt, ogþó 
þar að auki borgun fyrir allt, sem þeir gjöra.

Þorsteinn Jónsson : J>að var ekki mein- 
ing mín, að biðja um að lækka laun prestsins 
á Vestmannaeyjum, en jeg skildi svo lögin
14. des. 1877, að sú þóknun, er þar er veitt 
prestinum, ætti að eins við þann prest, er 
nú er. Ef þetta er misskilningur minn, þá 
er jeg þakklátur þinginu, ef það er meining 
þess, að prestar á Vestmannaeyjum skuli 
eptirleiðis halda þessum launum, en þá vil 
jeg samt óska, að þau verði sett í frum- 
varpið.

Páll Fálsson, prestur : Jeg vil í tilefni 
af orðum þingmanns Vestmannaeyja lýsa yfir 
því, að jeg muni leyfa mjer til 2. umræðu 
að koma með breytingartillögu um að lækka 
tekjur Vestmannaeyjaprestakalls, því jeg var 
ávallt fremur á þeirri skoðun í nefndinni.

pá  var gengið til a tk v æ ð a , og málinu 
vísað til 2. umræðu með 18 atkvæðum.

Ö n n n r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 
32. og 33. fundi, 7. og 8. ágúst.

Breytingartillögur I 252—253, smbr. 
nefndarálit I 216—219 og atkvæðaskrá I 
2 7 0 -2 7 7 .

Landshöfðinginn: Jeg lýsti því yfir í
gær, þegar rædd voru 4 lagafrumvörp, er 
standa í nánu sambandi við þetta frum-

70
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varp til laga um skipun prestakalla og 
kirkna, að jeg eetlaði aö mæla með þeirn, ef 
aðalmálið yrði samþykkt áþessu þingi. Jeg 
skal taka það upp aptur, þegar nú skal 
ræða þetta frumvarp, því að jeg verð að 
leggja hina mestu áherzlu á það, að þetta 
þýðingarmikla og vandamikla mál verði í 
heild sinni leitt til lykta á þessu þingi. 
Alþingi í h itt eð fyrra var einnig þessarar 
skoðunar, þar sem það með þingsályktun 
ainni ákvað, hvernig málið skyldi undir 
búa. Undirbúningurinn hefur nú verið 
gjörður í fullri samkvæmni við þingsálykt- 
unina, og frumvarp það, er hjer liggur fyr- 
ir, samið eins og þingið hafði ályktað. í 
h itt eð fyrra voru allir þingmenn ásáttir um 
það, að brýna nauðsyn bæri til þess, að 
bæta kjör prestanna, sjer í lagi með því 
aióti: 1. að jafna brauðin sín á milli, 2. 
með því að sameina þau, þar sem svo til 
hagar, að því verður við komið, og 3. með 
því að leggja hinum lakari brauðum tillag, 
sumpart frá hiuum beztu brauðum, sum- 
part úr landssjóði. þessi stefna málsins 
var ákveðin af alþingi í h itt eð fyrra, og 
henni hefur verið fylgt bæði af utanþings- 
nefndinni, í stjórnarfrumvarpinu, og hinni 
heiðruðu nefnd, sem deildin hefur skipað 
til að segja álit sitt um frumvarpið. fað  
s«gir sig ajálft, að misjafnar skoðanir hljóta 
að vera, þegar ræðir um hin einstöku at- 
riði þessa vandasama máls, sem snertir hag 
allra landsmanna í þeim spursmálum, er 
hljóta að vera þeim sem mest áríðandi — 
í hinum kirkjulegu málefnum — og það 
má ekki búast við, að þetta mál verði nokk- 
urn tíma til enda kljáð þannig, að allir sjeu 
ánægðir með úrgreiðslu þess. En ef lög- 
gjafarvaldið nákvæmlega íhugar málið bæði 
í heild sinni og í öllum atriðum þess, og 
þar á eptir ályktar, hvernig skuli koma því 
fyrir á sem beztan hátt, þá er jeg fyrir 
m itt leyti sannfærður um, að fyrirkomulagið 
mun verða bæði rjettlátt, sanngjarnt og, að

stuttum tíma liðnum, einnig vinsælt. Örð- 
ugleikar þeir, er eptir hlutarins eðli eru 
þessu máli samfara, munu ekki hverfa, 
heldur munu þeir fremur aukast en fækka 
með því að fresta úrgreiðslu þess, og hreyf- 
ing sú, er í öllum söfnuðum landsins er 
komin í máli þessu, einmitt vegna þings- 
ályktunarinnar frá í h itt eð fyrra, gjörir það 
að mínu áliti æskilegt og jafnvel nauðsyn- 
legt, að reyna til þess þegar á þessu þingi, 
að gjöra út um málið. Ef einstakar breyt- 
ingar seinna kynnu að álítast æskilegar, 
mun ekki vera neitt því til fyrirstöðu, með 
lögum að koma þeim á, þegar reynslan er 
búin að sýna og sanna þörfina á þeim.

£»að segir í athugasemdum við frumvarp- 
ið, að jeg fyrir mitt leyti hafi aðhyllzt upp- 
ástungur utanþingsnefndarinnar bæði um 
brauðamatið og um skipun prestakalla og 
kirkna, sjálfsagt með þeim fyrirvara, að í 
einstökum tilfellum kynni að vera spursmál 
um það, hvort leiðrjettingar þurfi við. Nefnd- 
armenn þeir, er hafa setið bæði í utanþings- 
nefndinni og í nefud hinnar heiðruðu deild- 
ar, hafa haft nægilega þekking á hinum ein- 
stöku brauðum landsins i öllum landsQórðung- 
um, ogþaraðaukihafa nákvæmar skýrslur frá 
öllum hlutaðeigöndum, prestum, próföstum 
og sýslufundum, er sóttir hafa verið af full- 
trúum safnaðanna, verið fengnar nefndun- 
um til ýtarlegri yfirvegunar, svo að jeg fyr- 
ir m itt leyti ekki efast um, að uppástungur 
þær, er nú verða bornar undir atkvæða- 
greiðslu þessarar heiðruðu deildar, sjeu vel 
og vandlega yfirvegaðar, og að þingmenn 
muni hafa nægilegan undirbúning und- 
ir atkvæðagreiðsluna í hverju einstöku til- 
felli. |>að er einungis við 2 brauð 
(nefndarálitsins 1. og 2. tölul.), að deildar- 
nefndin fer nokkuð lengra en utanþings- 
nefndin með tilliti til samsteypingar brauða, 
við 3 brauð (nefndarálitsins 3., 4. og 5. 
tölul.) fer hún styttra, og við 3 brauð 
(nefndarálitsins 6., 7. og 8. tölul.) sting-
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ur hún upp á breytingum í þessu til- 
liti. f>etta eru sannarlega ekki margar eða 
verulegar breytingar við uppástungur utan- 
þingsnefndarinnar, og þær sýna og sanna, 
að mínu áliti, að henni hafi heppnazt að 
leysa vandaverk það, er henni var falið, 
mjög vel og vandlega af hendi. Jeg ætla 
fyrir m itt leyti ekki að dæma milli þessara 
uppástungna, en treysti því, að hin heiðraða 
deild skeri úr þeim með atkvæðagreiðslu 
sinni á sem beztan hátt.

Hvað viðvíkur upphæð tillaga þeirra, er 
ætlazt er til að hin betri brauð leggi til, 
og hin lakari brauð fái, til þess að koma 
meiri jöfnuði á milli allra brauða landsins, 
þá er að vísu meiri ágreiningur milii uppá- 
Stungna utanþingsnefndarinnar og deildar- 
nefndarinnar, og er hann sprottinn af því, 
að hin síðarnefnda hefur viljað komast hjá 
föstum tillögum úr landssjóði. Jeg játa, að 
þetta er í sjálfu sjer æskilegt, og að svo 
mikluleytigæti jeg vel fallizt á nefndaruppá- 
stungurnar, en á hinn bóginn virðist mjer 
ekki þetta alveg nauðsynlegt, þar sem lands- 
sjóðurinn að mínu áiiti er vel fær um, að 
veita árlega tillag það, er utanþingsnefndin 
stirigur upp á, og sem nemur 7600 kr., til 
þess að bæta kjör prestanna, og munar 
þessi upphæð ekki rniklu frá því, sem þegar 
nú er veitt úr landssjóði fátækum brauðum 
til uppbótar, sem sje 4000 kr. árlega, að 
viðbættum þeim styrk, er einnig er af 
landssjóðnum lagður einstökum brauðum 
(Reykjavik, Vestmannaeyjum og Goðdölum), 
og sem optir uppástungu nefndarinnar eptir- 
leiðis eiga að sparast, en þessi styrkur 
nemur hjer um bil 2000 krónum. fess 
vegna álít jeg uppástungu utanþingsnefndar- 
iunar vel aðgengilega frá sjónarmiði lands- 
sjóðsins, og þar sem hin betri brauð lands- 
ins sannarlega ekki eru of rífleg, þegar 
borga skal af þeim tillag það, er utanþings- 
nefndin stingur upp á, skal jeg leyfa mjer 
að mæla sem bezt með uppástungum stjórn-

arfrumvarpsins viðvíkjandi upphæð árstillag- 
anna. Samt sem áður skal jeg kannast 
við, að hin heiðraða nefnd hefur fylgt þeirri 
stefnu, sem ákveðin hefur verið með þings- 
ályktuninni frá í h itt eð fyrra, og sem 
stjórnarfrumvarpið fer í, og jeg ætla þess 
vegna ekki að gjöra neitt sjerstakt atriði í 
þessu tilliti að kappsmáli. En jeg vil biðja 
hina heiðruðu þingmenn, við atkvæðagreiðsl- 
una, að hafa það hugfast, að útgjöld þau, er 
stjórnarfrumvarpið mun leggja á landssjóð- 
inn, ekki sjeu honum ofvaxin.

Jeg get fallizt á uppástungu nefndarinnar 
undir 1., 2. og 3. tölul. atkvæðaskrárinnar.

Uppástunga hins háttvirta þingmanns 
Dalamanna undir 211. tölul. er, þótt jeg 
kannist við, að hún lýsi miklu trausti til 
landshöfðingjans, of óákveðin, og því að 
mínu áliti alveg óaðgengileg, og hið sama 
má segja um uppástungu hins sama hátt- 
virta þingmanns undir 217. tölul. Aptur á 
móti skal jeg fallast á uppástungu nefndar- 
innar undir 218. tölul. Hvað snertir 223. 
tölul. nefndarinnar um það, hvernig eigi að 
fara að, á meðan hin nýja brauðaskipun er 
að komast á, skal jeg geta þess, að ákvörð- 
unin um það, að tillag það, er ætlað er 
hinum fátæku brauðum, ekki skuli greiða 
fyr en jafnótt, og þau losna, virðist mjer 
ekki vera samkvæm tilgangi frumvarpsins, 
sem einmitt er sá, sem fyrst að bæta kjör 
presta þeirra, er sitja á hinum fátæku 
brauðum. Jeg skal þess vegna leyfa mjer að 
skjóta því til hinnar heiðruðu nefndar, 
hvort hún ekki finni ástæðu til að bæta við 
ákvörðun 223. tölul. breytingu. í þá átt, sem 
uppástunga hins háttvirta þingmanns Dala- 
manna undir 212. tölul. fer fram á, aem 
sje, að öll þau brauð, sem eru metin minna 
en 1000 kr., eða ef til vill minna en 8 eða 
900 kr., fái þá tekjuviðbót, sem þeim er 
ætluð, sem fyrst eptir að hún verður ákveð- 
in, eða að þau verði til bráðabirgða bætt 
upp allt að að minnsta kosti 800 kr. með

70*
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tillagi úr landssjdði. Með þessum viðauka 
mun jeg fyrir m itt leyti alveg fallast á 
uppástungu nefndarinnar undir 223. tölul.

Forseti: J>að er vissara, að jeg bendi 
þingdeildarmönnum á, að það er prentvilla 1 
atkvæðaskránni: Á eptir tölulið 214 stendur 
315 (í stað 215), og svo úr því hvervetna 
«3» í stað «2».

Framsögumaður (Þórarinn Böðvarsson): 
I>að hlýtur að gleðja nefndina, sem unnið 
hefur að þessu máli, að landshöfðingja leizt 
heldur betur en ver á aðgjörðir hennar, þótt 
þær sjeu eigi með öllu samkvæmar frumvarpi 
utanþingsnefndarinnar og stjórnarinnar, og 
jafnvel ekki samkvæmar því, sem sumir í 
nefndinni mundu hafa óskað. Jeg ætla eigi 
að tala margt um málið að þessu sinni, 
meðan jeg heyri eigi mótmæli gegn nefnd- 
inni, en leyfa mjer þó að drepa nokkrum 
orðum á breytingar nefndarinnar og breyt- 
ingartillögur þingmanns Dalamanna. f>á sný 
jeg mjer fyrst að breytingu nefndarinnar und- 
ir 49. tölul., þar sem nefndin leggur það til, 
að við næstu prestaskipti á Vestmannaeyjum 
verði tillagið til þessa brauðs að eins 300 
kr„ í stað þess að það er nú 1443 krónur. 
fe tta  tillag held jeg að sje í minnsta lagi; 
en jeg býst við, að þingmaður Vestmanna- 
eyinga láti álit sitt í ljósi um þetta efni, og 
fer jeg því eigi um það fleirum orðum. f>á 
sný jeg mjer að breytingu þingmanns Dala- 
manna undir 88. tölul. Viðvíkjandi þessari 
breytingaruppástungu skal það tekið fram, 
að nefndin hefur stungið upp á því undir 
94. tölul., að Knararsókn, sem eptir stjórn- 
arfrumvarpinu er sameinuð Búðasókn í 
Staðastaðarprestakalli, skuli heyra undir 
Breiðuvíkurþing. Annars lítur svo út, að 
þingmaður Dalamanna hafi eigi vitað, að 
kirkja þessi er nú alveg lögð niður. En það 
er þessa sameining snertir, þá er þetta nýja 
brauð að mínu áliti óheppilegt, og get jeg 
því eigi mælt með nefndinni í þessari grein, 
en ræð deildinni til að fella þessa breyting.

Mjer virðist sjálfsagt, að þingið eigi að láta 
þá brauðaskipun standa, er sett er með 
konungsúrskurði. J>etta kom og optar en 
einu sinni til tals í nefndinni, en meiri hluti 
nefndarmanna varð með því, að breyting 
þessi skyldi tekin upp, Jeg verð því að 
vera á móti þessu, og álít jeg ógjörlegt, að 
þessi breyting sje nú gjörð þvert á móti til- 
lögum hjeraðsfundarins og án þess að nokk- 
ur mótmæli hafi komið fram gegn þeirri 
brauðaskipun, sem nú er þar. J>að er því 
eindregin tillaga mín, að þingið halli sjer að 
stjórnarfrumvarpinu í þessu efni. Sami þing- 
maður á breytingaratkvæði undir 104. tölul., 
er fer fram á, að Staðarprestakall á Reykja- 
nesi og Garpsdalur sjeu 2 prestaköll, svo 
sem áður hefur verið. Jeg skal nú eigi 
þrátta um þetta við þingmanninn, og þing- 
menn mega fyrir mjer ráða atkvæði sínu í 
þessu efni. En jeg finn mjer skylt, að taka 
það fram, að sameining Garpsdals við Stað 
á Reykjanesi er alls eigi ótiltækileg, og þótt 
sameining þessi kæmist á, þá mundi brauð 
þetta eigi erfiðara en mörg önnur brauð á land- 
inu, sem þó ekkert er kvartað yfir. Fólkstalan 
í þessu nýjabrauðiþingmannsins (o: Garpsdal) 
er 130—140 menn, og tekjur þess eru 582 kr. 
Brauð þetta mundi að vísu eigi þurfa sva 
mikla uppbót, af því að bújörðin er svo góð; 
en mjer er spurn: eigum vjer að vera að 
gefa stórfje til þess, að 100 manns eða rúm- 
lega það, geti haft sjerstakan prest, og það 
ef til vill verri prest, en þeir annars mundu 
hafa, ef sókn þeirra væri sameinuð hinu 
brauðinu? Slíkt ætla jeg næsta óheppilegt. 
J>á kem jeg til breytingaratkvæðis þingmanns 
Dalainanna undir 107. töluL, og fer hann 
þar í gagnstæða átt bæði við utan- og inn- 
anþingsnefndina, og ætla jeg að lofa hon- 
um að gjöra grein fyrir þessari breytingu 
sinni. Um breytingaruppástunguna undir 
115. tölul. er hið sama að segja, sem um 
breytingaruppástunguna undir 104. tölul. 
Með Otrardalsprestakall stendur líkt á og
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með Garpsdalsprestakall; fólksfjöldinn í því 
er bjer um bil 150 manns, en það er sam- 
eining Selárdals og Otrardals snertir, þá er 
vegalengdin þar minni, en ef Garpsdalur og 
Staður á Reykjanesi væru sameinaðir, því að 
á milli Otrardals og Selárdals eru að eins 3 
mílur. En sá er og muuurinn, að tekjur 
Otrardals eru að eins 364 krónur, svo að ef 
þetta brauð ætti að verða aðgengilegt, þá 
yrði það að fá mikla tekju-uppbót, sem eigi 
mætti minni vera en 450 krónur. eru
nú engar breytingar af hálfu þingmanns 
Dalamanna, þangað til komið er að2.grein. 
Jeg ætla eigi að tala margt að þessu sinui 
um breytingaruppástungu þingmannsins við 
þessa grein, en þess eins óskajeg, að breyt- 
ingartillaga þessi hefði aldrei komið fyrir 
mín augu. Sama er að segja um breyting- 
aruppástungur þingmannsins við 217. og
222. tölul. Landshöfðingi minntist á hina 
nýju grein nefndarinnar undir 223. tölul.; 
en eptir því er mjer virtist, skildi hann grein 
þessa á annan hátt, en jeg skil hana. Mein- 
ingin í greininni er sú, að tillagið til brauð- 
anna á að greiðast nú þegar, en það á að 
greiðast úr landssjóði, þangað til það getur 
fengiát frá hinum betri brauðum. Jeg skal 
enn fremur geta þess, að jeg má fullyrða, að 
nefndin samþykkti, að breytingartillagan 
undir 228. tölul. væri nokkru lengri en hún 
er, sem sje, að bætt yrði við ákvörðun um 
það, hvaðan árgjald það, sem ljett er af 
prestaköllunum, ætti að taka, svo að upp- 
gjafaprestar og prestaekkjur missi einskis í. 
Vona jeg, að nefndin taki þetta til íhugun- 
ar. Jeg ætla eigi að tala íieira um mál 
þetta að þessu sinni. fingm enn hafa fyrir 
sjer nefndarálitið og stjórnarfrumvarpið, og 
er þeim eins Ijóst og mjer, hverja þýðing 
og ábyrgð mál þetta hefur, og hve áríðandi 
það er fyrir velferð alls landslýðsins, að mál 
þetta fái sem beztar lyktir. fingm enn geta 
skorið úr því með atkvæðagreiðslu sinni, hvort 
eigi er farið annaðhvort of langt eða of

skammt í sameiningu brauðanna, og hvort 
eigi er farið of skammt í því, að útvega fá- 
tækum brauðum uppbót.

Guðmundur Einarsson: Að því er snert- 
ir sameiningaratriðið í þessu máli, skal jeg 
nú játa, að einnig um það hefði jeg margt 
að athuga, og er jeg ekki sammála hinum 
heiðraða framsögumanni í þeirri grein all- 
víða. En það er sjer í lagi um hinar til- 
ætluðu þrjár brauðasamsteypur í Barðastrand- 
arsýslu, sem jeg álit skyldu mína að vekja 
athygli hins heiðraða þings. Kemur þá fyrst 
sameining Garpsdals við Stað á Reykjanesi; 
hún þykir mjer ekki tiltækileg. Frá Stað 
eru fullar 5 mílur vegar að Garpsdal, og 
2 1/í míla á sóknarenda frá Stað í gagnstæða 
stefnu. Aptur er Garpsdalur góð bújörð, 
sem margir prestar hafa blessazt vel á. Jeg 
hygg því, að hentugra og nytsamlegra bæði 
fyrir sóknarprest og sóknarfólk væri að láta 
Garpsdal halda sjer, en leggja þangað 300 
kr. Hvað hina gömlu sameining snertir 
á Skálmarnossmúlasókn og Flatey, þá álít jeg 
hana vandræði, en aptur sameining Múla og 
Gufudals álít jeg með öllu ómögulega, og 
skírskota jeg til allra, sem þekkja hálsa þá, 
torfærur og vegalengd, sem þar á sjer stað. 
Gufudals-prestur ætti þá að fara yfir 4 hálsa 
í sóknum sínum, sem sumir eru með öllu 
ófærir á vetrum og kring um 6 firði, suma 
alllanga. Sá eini mögulegleiki væri, að 
kaupa handa Múlasókn jörðina Vattarnes 
og gjöra hana að kirkjujörð. Frá Flatey er 
möguleg prestsþjónusta undir Múla, en frá 
Gufudal næstum ómöguleg. Frá Selárdal 
álít jeg einnig lítt mögulegt að þjóna til 
gagns Otrardal.

Að svo mæltu sleppi jeg samsteypuatrið- 
inu, en sný mjer að því, sem mjer þykir 
þessu næst koma eiga til umtals viðvíkjandi 
frumvarpi þessu, og vil jeg í því tilliti leyfa 
mjer að benda nokkrum spurningum til 
hinnar heiðruðu nefndar. Jeg vil fyrst spyrja: 
af hvaða ástæðum hefur nefndin ekki sett
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neinar t ö 1 u r við nöfn brauðanna í frum- 
varpinu? J>etta, að menn hafa ekki hinar 
gefnu upphæðir fyrir augum til saman- 
burðar, villir mann og truflar meðan málið 
er ræ tt, svo úr þessu verður eins konar 
blindingsleikur. fe tta  er alveg gagnstætt 
því, sem gjört var þegar embættismanna- 
lögin voru rædd 1877. Önnur spurningin, 
og hún alvarleg, er þessi: Hví hefur hin
heiðraða nefnd gjört brauðin svo misjöfn? 
feg ar málin um laun embættismanna komu 
fyrir þingið 1875 og eins 1877, var það 
gjört að aðalstefnu, að gjöra embættin sem 
jöfnust, og að embættismeunirnir fengju 
strax laun þau, er embættum þeirra voru 
ákveðin, bæði sökum almennrar sanngirni 
yfir höfuð, og sjerstaklega til þess að fyrir- 
byggja, að menn kæmust strax í skuldir og 
vandræði. En nú er annað hljóð komið i 
strokkinn. Nefndin lætur 44 brauð vera 
fyrir neðan 1000 kr., það er V3 allra brauða 
landsins; 66 brauð milli 1000 kr. ogl600kr., 
og 19 brauð þar yfir og langt vfir. Hverri 
aðalreglu er hjer fylgt? Aðalreglan ætti 
að vera sú, að hægustu og bezt settu brauð- 
in ættu að vera lágt launuð, en hin erfið- 
ari hátt. En lítur svo út? Jeg vil nefna 
nokkur hæg og vel sett brauð, og benda á, 
hvernig þau eru launuð. Hof er 3000 kr. 
brauð, Vallanes 2000, Hólmar yfir 2000, 
Oddi og Breiðabólsstaður milli 2 og 3 þús- 
und kr., Garðar 2400, Reykjavík 4000 kr. 
J>etta eru brauð, sem öll eru í beztn sveit- 
um, og sum þeirra hafa beztu bújarðir. 
Á móti þessum vil jeg nefna fáein af hin- 
um flokkinum, þar sem hlutfallið er öfugt, 
brauðið bæði illa sett eða erfitt og illa laun- 
að: Sandfell í Öræfum situr með 800 kr., 
Flatey með 600 kr., og þó er það kaupstað- 
arbrauð og eitt hið erfiðasta brauð á landinu; 
Gufudalur 800 kr., Sauðlauksdalur óbæ ttur; 
þetta brauð, sem er eins erfitt og illt yfir- 
ferðar, eins og ef hjeðan úr Reykjavík skyldi 
eiga að þjóna Útskálasókn, og þar að auki

bújörðin að fara í auðn af sándfoki; Goð- 
dalir eru látnir sitja með 776 kr., og út- 
skæklabrauðið fönglabakka hefur nefndin 
sett niður úr því, sem utanþingsnefndin 
lagði til þess. fegar jeg lít þannig yfir 
málið, eins og það kemur frá nefndinni, 
get jeg ekki betur skilið, en að hún hafi 
hlotið að vera fjarska ókunnug; til annars 
vil jeg ekki geta; flest hin skemmtilegustu 
brauðin eru bezt launuð, en flest hin ó- 
skemmtilegustu lakast launuð. Hver yrði nú 
afleiðingin af þessum ójöfnuði? Sú, að 
prestar á fátækari brauðunum verða eins 
konar píslarvottar, eins og opt hefur áður 
átt sjer stað, meðan að hinir á þeim betri 
hvíla á lárberjum sínum. Sem sextugur 
maður hef jeg leyfi til, að taka fram um 
sjálfan mig, að í 16 ár samfleytt varð jeg 
að láta mjer lynda 600 kr. og minni laun, 
og sömu kjörum hafa margir embættisbræð- 
ur mínir orðið að sæta. Yrði þetta frum- 
varp að lögum, ræki enn að sam a; útkjálka- 
brauðin mundu sitja á hakanum og standa 
lengur eða skemur prestþjónustulaus. f>ann- 
ig er með hinni lágu tekjuhæð brauðanna 
misboðið, ekki einasta rjetti sumra presta á 
móts við embættisbræður þeirra, heldur og 
svo rjctti safnaðanna. Söfnuðirnir í litlu 
prestaköllunum mega opt og einatt vera 
prestþjónustulausir, og þótt til þeirra komi 
efnilegur prestur, sitja þess konar menn opt- 
ast um færi til þess, að fá eitthvað betra svo 
fljótt sem unnt er. Hinir tíðu flutningar 
presta hjer á landi milli bratiða valda enn 
fremur fjarska miklu fjárfjóni, og slíkt þyrfti 
nauðsynlega að fyrirbyggja, eptirþvísem unnt 
væri, með því að jafna betur tekjurnar á 
brauðum landsins. Væri ekki of langt liðið 
á þingtímann til þess, yrði það mín alvar- 
lega tillaga, að hin heiðraða nefnd vildi taka 
frumvarpið aptur til íhugunar. Til að reyna 
til að ráða bót á þeim vandræðum, sem 
mjer virðist málið vera komið í, datt mjer 
í hug, að gjörlegt væri eða betra en þetta,
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að fela landshöfðingja á hendur aðjafnaeptir 
ráði stiptsyfirvaldanna tekjur brauðanna. En 
hvernig sem með málið er farið, stríði jeg fyrir 
því, að allar tekjutölur undir 1000 kr. færist 
upp. Hin mesta sanngirni mælir með, að 
þetta sje gjört og það eru ndg ráð til þess, 
bæði með því að minnka tekjur hinna beztu 
brauða, og líka með því að ætla til þess 
nokkuð fje úr landssjóði t. a. m. 7000 krón- 
ur árlega, eins og hið konunglega frumvarp 
bendir á. Eins og málið liggur fyrir nú, 
er jeg því alveg mótfallinn og tel verk 
nefndarinnar næsta óheppilegt, enda mun 
eining andans hafa vantað, og gott, hafi 
ekki stefnurnar verið þrjár hjá nefndinni 
(ff. Kr. Friðriksson: Sjö!), þótt ekkert á- 
greiningsatkvæði kæmi beinlínis fram, og 
var þá ekki von að vel færi.

Framaögumaður: Bæði af því að bráð 
er barnslund, og líka af því, að jeg vissi, 
að þingmanni Dalamanna mundi leiðast eptir 
svari frá mjer, þá bað jeg þegar um orðið. 
Jeg skal játa það, að þó jeg hefði ekki sjeð 
breytingartillögu hans í tölul. 211, þá hefði 
jeg af ræðu hans sannfærzt um, að «nú er 
Bleik brugðið»; nú sje jeg, að þingmaðurinn 
er meðöllu villtur; jeg þykist viss um,eptir 
því sem jeg þekki þennan mann, að hann 
vill málinu hið bezta, en jeg er líkavissum, 
að hann gjörir nú þessu máli hið versta. 
Jeg skal þá fyrst minnast á einstök atriði 
hjá honum. Honum þykir öldungis ófært að 
sameina Stað og Garpsdal; jeg skal játa, að 
það hefði verið raeiri ástæða fyrir nefndina 
að vera á móti sameiningu þessari, ef hún 
vissi eigi, að Garpdalspresturinn situr nú 
einmitt á Stað, sjálfsagt með samþykki sókn- 
arm anna; reyndar hefur henni borizt í hend- 
ur bænarskrá um, að Garpsdalur sje sjer- 
stakt brauð, en með því skilyrði, að því 
verði lagðar 500kr. úr landssjóði, en af því 
nefndin hafði eigi það fje, þá hallaðist hún 
að stjórnarfrumvarpinu, og brauðið getur alls 
eigi erfitt heitið, hvað sem þingmaður Dala-

manna segir. |>á þykir honum óhafandi 
sameining Gufudals- og Múlasóknar, sðkum 
vegalengdar og torfærna; en jeg held jeg 
geti sagt honum, að jeg sje eins kunnugur 
þar eins og hann, jeg er fæddur í Garpsdal 
og þekki þar vel til síðan. Jeg ætla ekki 
að skýra hjer ástæður utan- og innanþings- 
nefndarinnar fyrir skiptingunum á Múla og 
Flatey, og sameiningu Múla og Gufudals, en 
þaðeittget jegsagt.að það er á öllum tímum 
ársins hægt að ná í prest i Gufudal, en ekki 
í Flatey. Til að nálgast prest frá Gufudal, 
þarf að eins frískan dreng, en veitir stund- 
ekki af, að skipið sje vel mannað, ef ná skal 
presti í Flatey. Jeg held því, að þessi sam- 
einingsje rjett hjánefndinni, þó hálsarnir sjeu 
margir, en þeir eru líka ekki allir langir. 
Mjer er alls ekki kappsmál um sameining 
Otrardals og Selárdals. Jeg veit það, að 
Otrardal hefur lengi verið þjónað frá Selár- 
dal; það er satt, að vegalengdin er mikil, 
en jeg veit ekki betur en ríða megi hlíðina 
bæði sumar og vetur. J>að má fyrir mjer 
vera sjerstakt brauð, ef prestur fæst til að 
þjóna því, eða peuingar til að bæta það. 
Viðvíkjandi hinni fyrstu spurningu þing- 
mannsins, af hverjum ástæðum nefndin hefði 
sleppt öllum tölum við brauðin, þá vil jeg 
geta þess, sem hann víst man, að á alþingi 
1877 kom jeg með þessar tölur, þá þóttu 
þær óheppilegar; þetta atriði kom líka til 
tals í utanþingsnefndinni, og henni þótti 
ekki þörf á að setja tölurnar við brauðin; 
mjer finnst líka, að það sje að gjöra þingmönn- 
um rangar getsakir, að segja, að þeir þekki 
ekki þessar tölur, sem þeim er innan handar 
að lesa á hverri stundu sem þeir vilja í 
kirkjutíðindunuin. Jeg skal líka geta þess, 
að jeg bar það upp í nefndinni, hvort ekki 
mundi rjettara að prenta tölurnar. f>ær 
standa eigi í stjórnarfrumvarpinu og eigi í 
nefndarfrumvarpinu, en ef deildin væri á því, 
að þær væru prentaðar, þá er jeg ekkert á 
móti þv í; kirkjutíðindin eru við hendina. f>á
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er önnur spurning hans, hvers vegna nefndin 
gjöri brauðin svo misjöfn. J>etta verð jeg að 
segja, að er órýmileg spurning, þar nefndin 
hefur gjört mikið til að jafna brauðin, og 
jafnað þau töluvert, látum vera, að hún hafi 
farið of skammt, jeg fyrir m itt leyti hef 
reyndar tekið það til íhuguuar, hvort hún 
hafi eigi farið of langt, og það er víst, að 
ef gjöra ætti einn graut úr öllum tekjum 
brauðanna, er hver mætti ausa úr með 
sleif eða spæni eða ausu eptir vild sinni, þá 
væru ekki einungis sum prestaköll, heldur 
söfnuðirnir sviptir hinum helgasta rjetti sínum, 
sviptir þeim rjetti, aðhafa góða og nýta presta. 
í  sambandi við þetta vil jeg minnast á breyt- 
ingartillögu þingmannsins í tölul. 211, sem jeg 
af hjarta vildi óska að hann tæki aptur. Eptir 
mínum skilningi er þar jafnað af handahófi, 
eða er það ekki af handahófi að segja: 
eitt brauð skal vera 2500 kr., 5 brauð 
skulu vera 2000 kr. o. s. frv.? Ef þessi 
breytingartillaga kemur til greina, mun jeg 
mótmæla henni af fremsta megni, því að 
hún er svo fráleit, að jeg álít þinginu ó- 
samboðið að taka hana til greina, og jeg 
álít, að það eigi að fara sem varlegast að 
því að taka frá eiiiu brauðinu til annars. 
fingm anni Dalamanna ofbauð tekjuhæð 
sumra ^brauða; hann nefndi Hof, Hólma, 
Vallanes, Vatnstjörð o. fl. Jeg skal þá sjer- 
staklega taka Vatnsfjörð, jeg þekki það 
brauð dável; tekjur þessa brauðs eru mest 
gjafir frá fyrri tímum, gjafir, sem menn hafa 
gefið fyrir sálu sinn i; væri sannarlega ekki 
rjett að svipta brauðið þeim gjöfum, sem 
gefandinn, ef til vill, á dauðadegi hefur 
gefið því. Jpannig er þvi varið með flest 
brauð hjer á landi, sem tekjumest eru, og 
þó þingmanninum þyki nefndin hafa gjört 
brauðin misjöfn, þá takast þó um 11000 kr. 
frá brauðum, til uppbótar öðrum. Hann 
bregður nefndinni um ókunnugleik, jeg veit 
reyndar, að hann muni kuunugur vera, en 
jeg held þó, að hann sje ekki kunnugri um

land allt en þeir 7 menn, er í nefndinni eru. 
Hann tók til dæmis sjálfan sig, að hann 
hefði í 17 ár haft að eins 600 kr í laun, 
þessu get jeg ekki bætt ú r; jú, með því að 
sameina brauðin, en þetta sannar ekki, að 
brauðin sjeu of tekjulítil nú; jeg hafði líka 
lítil laun fyrstu prestsár mín, en nú hef 
jeg nógar tekjur. Hann verður að virða
nefndinni til vorkunar, þó í henni væru fleiri 
en ein stefna; jeg held mjer sje óhætt að 
segja, að í benni hafi verið 4 stefnur; sum- 
ir vildu sameina sem mest, sumir tvístra 
sem mest og hafa brauðin tvöfalt fieiri, svo 
voru aptur aðrir, sem vildu taka til þakka 
að fá fje úr landssjóðnum brauðunum til 
uppbóta, en aðrir vildu spara fjo hans til þess, 
já spara til þess, að Island gæti fengið góða 
presta, en jeg hika mjer eigi við að segja, 
að til betra verður fje landsins þó aldrei 
varið, en að fá góða, uppbyggilega og í öllu 
nytsama presta, og jeg játa, að það horfir 
landinu til hins mesta gagns, að prestarnir 
sjeu svo vel launaðir, sem þörf er á, því að 
það er satt, sem einn maður, ekki prestur 
heldur stjórnvitringur, hefur sagt: það eru 
prestarnir, sem eiga að halda við hreinleik, 
krapti og heilbrigði þjóðlífsins, og sjeu nógir 
peningar til, og þeirra þörf til þess, þá verð- 
ur landssjóðnum ekki varið til þarfara, en að 
Iáta fje úr honum til viðreisnar þessari 
stjett, til þess hún geti gegnt sem bezt 
skyldum sínum.

Þorsteinn Jónsson : Jeg játa, að jeg er 
allt of ókunnugur þessu stóra máli, þó jeg 
álíti og hafi allt af álitið nauðsynlegt, að 
bæta kjör prestanna, en jeg játa, að þessi 
nefnd hefur lítið upplýst mig, og jeg er 
jafn nær í málinu eptir sem áður, þó jeg í 
byrjun hugsaði, að hún mundi leiða mig í 
allan sannleika; en beint á móti þeirri von 
minni rek jeg mig nú á eitt atriði, sem 
gjörir mig allt annað en trúaðan á nefnd- 
ina. Nefndin játaði við fyrstu umræðu, að 
Vestmannaeyjum hefði alveg verið sleppt, í
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þeirri meiningu, að launin ættu að haldast 
óbreytt, en nú rek jeg mig á, að þegar hún 
vaknaði, hefur hún alls eigi breytt sann- 
gjarnlega við brauð þ e tta ; hún hefur reynd- 
ar lagt því, en þetta tillag er allt of lítið, 
og sannarlegt lítilræði, eins og framsögu- 
maður hefur viðurkennt, því að það verður 
ekki sagt um þetta brauð, að bújörðin sje 
góð, og auk þess er okurs landskuld á henni, 
eins og á öðrum jörðum í eyjunum, reiknuð 
upp í tekjnr prestsins. Yjer erum þar út úr 
öllu mannlegu fjelagi ( M a r g i r :  Kaupstað- 
urinn). Kaupstaðinn tel jeg ekki fremur 
mannlegt fjelag, þvíþað eru sömu eyjarskeggj- 
ar; vjer þurfum því góðan prest til að mennt- 
ast af honum ; af landsmönnum höfum vjer 
ekki samvistir með öðrum en vinnumönnum, 
sem dvelja um tíma hjá oss til sjóróðra. 
Einmitt af aðferð nefndarinnar við þetta 
brauð dreg jeg þá ályktun, að henni hafi 
tekizt líkt með fleiri, og af því get jeg ekki 
greitt atkvæði með þessu frumvarpi.

Porður Pérðarson: Mjer lízt nú miður 
á framgang og farsæld þessa máls, ef sjálfir 
prestarnir eru sundurþykkir, því að þá munu 
bændurnir brátt feta í þeirra fótspor. Jeg 
gjörði ráð fyrir, að leggja til breyting á 
sameiningu Breiðuvíkur- og Nessþinga. 
Önnur sameining í mínu kjördæmi lá mjer 
þó nær, sameining, sem hjeraðsfundur Snæ- 
fellsness-prófastsdæmis hafði eindregið ráðið 
til með samþykki viðkomandi presta, nefni- 
lega að stofna brauð milli Straumfjarðarár 
og Hítarár, eða sameina Miklaholts og Hít- 
arness prestaköll. Sömuleiðis samþykkti 
þetta Mýraprófastsdæmis hjeraðsfundurinn. 
A tti eptir því að leggja Krossholtskirkju 
niður, en Akra og Hjörtsey til StaðarhrauDS. 
Yrði þá þetta nýja prestakall allt milli 
nefndra áa, nema fáeinir bæir undir Skóga- 
íjalli. Fyrir prestsetur var ráðgjört að fá 
jörðina Stórahraun, sem er eign landssjóðs- 
ins, góð jörð, í miðju þessu brauði, sem 
yrði töluvert hægra, en Hítarnessþingin eru, 
og alveg torfærulaust. Að vísu yrði Stað- 
arhraun við þetta nokkuð erfiðara brauð, en

þar samþykki prestsins, sem nú þjónar þar, 
var fyrir þessu, bjóst jeg því síður við, að 
þessi ósk kjósanda minna yrði ekki tekin til 
greina af hinni heiðruðu nefnd. Vildi jeg 
því gjarnan fá að heyra skýlausar ástæður 
hennar í þessu efni.

Yiðvíkjandi launahæð presta í tillögum 
nefndarinnar, skal jeg yfirlýsa því, að jeg 
mun hallast að skoðun þingmanns Dala- 
manna, enda þótt jeg á sumum stöðum ætli 
mjer að fara lengra, ef því verður við komið. 
Flest brauð hjerá landi ættu,hvað launaupp- 
hæðir snertir, að leika milli 1000 og2000kr. 
Lægstu brauð ættu að hafa 1000 kr. laun, 
enda yrði launamismunurinn, ásamt öðrum 
mismun, nógur til þess, bæði að vekja 
keppni þá, sem nauðsynleg þykir, og eins 
til þess, að greinarmunur yrði gjörður á 
mismunandi verðleikum, kjörum eða kröpt- 
um embættismanna. En það er margt fleira, 
sem hvetur og vekur kapp og áhuga em- 
bættismanna, en upphæð launanna, því með- 
al annars má nefna, auk velþóknunar drott- 
ins, sómatilfinning skyldurækins manns og 
æru og orðstír hans í mannlegu fjelagi. 
Góðir embættismenn eða prestar einblína 
ekki á gull eða gróða, þeir líta líka á rjett- 
læti og sanngirni, og munu alls ekki ætlast 
til, að sumum prestum sje launað þrefalt 
eða fjórfalt við aðra, sem hafa engu meiri 
embættisstörf. Framsögumaður kallar sam- 
vizkusök að hreyfa við fornum eignum kirkna, 
sem þeim hafa verið gefnar vegna guðs- 
þakkar. En jeg vil þá spyrja: |>ví er þá 
hreyft við nokkrum fornum eignum? £>ví er 
þá orðin regla að taka frá einu brauði og 
jafnvel kirkju og gefa annari?

í s l e i f u r  G i s l a s o n : Jeg hef ekki enn talað 
í máli þessu, en vil, áður en til atkvæða er 
gengið, gjöra grein fyrir skoðun minni á því. 
Menn muna máske eptir því, að jeg var 
flutningsmaður á þingi í h itt eð fyrra að 
frumvarpi, sem miðaði til að bæta kjör 
presta á landi voru; en margt má milli vera 
þess, sem þá var borið upp, og málsins, eins 
og það nú liggur fyrir. Jeg var þá og jeg 
er enn sannfærður um, að upphæðirnar þá
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voru ekki dsanngjarnar, þegar litið er á þau 
kjör, sem aðrir embættismenn landsins 
njdta. Nú má margt um þær segja, en 
mest eru þær misjafnar og ósanngjarnar að 
neðan; en þó vil jeg ekki leggja eins mikla 
áherzlu á þefcta eins og hitt, að samsteyp- 
urnar þykja mjer á ekki fáum stöðum æði 
gífurlegar og á stöku stöðum svo, að hefðu 
ekki jafn vitrir, margreyndir og fjölkunnugir 
menn um þær fjallað, hefði mjer máske 
orðið að segja, að þeir hefðu rasað fyrir ráð 
fram. Lakast er, þar sem breytingar leiða 
til þess, að kjörin batna ekkert, en upp- 
fræðsla barna verður erfiðari og fyrir það 
verri. f>ar sem brauðin verða gjörð of stór, 
hljóta prestar að neyðast tiJ að taka sjer 
aðstoðarpresta, og þá minnka svo tekjur þess 
brauðs, að allt jafnar sig upp, eins og það 
aldrei hefði verið bætt, og þar við bætist sú 
ósanngirni, að bæta miklum erfiðleikum á 
menn, án þess að bæta neitt kjör þeirra um 
leið. Jeg þekki nú fá bjeruð, nema þar 
sem jeg hef þjónað í, og þar yrði eptir þeim 
uppástungum, sem fyrir liggja, að eins 1 
brauð, og það eitt hið minnsta, sem ekki 
útheimtir fullkomlega færan prest, og þó 
þykja fá hjeruð liggja betur við samsteypum 
en það, og geta menn þá ályktað af því, 
hvernig samsteypunum muni varið í þeim 
hjeruðum, þar sem enn ver er ástatt. 
Jeg vildi gjarnan heyra ástæðu nefndarinnar 
fyrir því, að hún hefur svipt Efri-Holtaþingin 
styrk þeim, sem utanþingsuefndin og 
stjórnarfrumvarpið ákvað því, þar sem þetta 
brauð er t. d. hjer um bil þrefalt örðugra 
en Stóruvallabrauð, en mjög líkt að tekjum. 
En af því jeg vil málinu vel, skal jeg yfir 
lýsa því, að þótt mjer virðist þessir miklu 
gallar vera á frumvarpi þessu, ætla jeg mjer 
ekki að greiða atkvæði á móti því, því að 
mjer þykir enn meira í húfi, efmálið skyldi 
falla, og finn líka, að með þessu er stigið 
stórt spor til að ráða bót á þeim vandræð- 
um, sem nú eru. Jeg neita því ekki, að jeg 
hafði mikla freisting til að koma með heil- 
an her af breytingaratkvæðum, eins og þing- 
maður Dalamanna; en mín stutta þing-

reynsla hefur kenntmjer, að vilji menn bana 
einu máli, þá skuli menn gjöra sem flest 
breytingaratkvæði við það; en það vildi jeg 
sízt gjöra við það mál, sem er eitt vort 
mesta velferðarmál, svo framarlega sem 
menn vilja nokkra presta hafa, svo framarlega 
sem menn játa, að kjör þeirra eigi að vera 
viðunanleg, ef þeir eigi að geta trúlega gegnt 
skyldu sinni, og verkahringur þeirra ekki 
stærri en svo, að þeim sje það mögulegt.

Arnljótur Ólafsson: f>ótt nefndinni hafi 
nú eptir þessu mjög svo mistekizt, þá vona 
jeg, að allir sanngjarnir menn, og ekki sízt 
hinn heiðraði þinginaður Dalamanna, ætli 
henniengan annan tilgang en góðan. Nefndin 
hafði í mörg horn að líta; hún átti við 
þrenns konar stórvandiæði, auk annara fleiri, 
að stríða. í fyrsta lagi vissi hún eigi, 
hverjum breytingum skattalögin og tíundar- 
lögin nýju mundu valda á tekjum brauð- 
anna. í  öðru lagi var frumvarpið um 
breyting á aukatekjum presta; en sá erfið- 
leiki er nú horfinn, því málið um aukatekj- 
ur presta er nú fallið í efri deildinni. f ’riðji 
erfiðleikinn var rniklu mestur, og hann er 
sá, að brauðamatið fór ekki fram eptir sókn- 
um, svo nefndin gat ekki nema eptir á- 
gizkun vitað, hver tekjuupphæðin mundi 
verða í þeim -brauðum, sem steypt yrði 
saman við sóknir frá öðrum brauðum; en 
slík brauð eru ekki færri en um 34 eða lU 
af 140 brauðum. Auk þessa var nefndin 
bundin við konunglega frumvarpið; flest- 
allar breytingar, sem hún tæður til, eru 
og samkvæmar tillögum hjeraðafundanna 
eða bænarskrám nú til þingsins. Hafi 
nefndinni stórum mistekizt, lendir mest af 
þeirri sök hjá milliþinganefndinni. Á þetta 
bið fjeg hina heiðruðu deild vel að líta, og 
svo það, að hún hefur nákvæmlega fylgt 
stjórnarfrumvarpinu. Hvort stefnurnar í 
þingnefndinni voru 1 eða 3 eða fleiri, skal 
jeg ekki úr skera, en hitt hygg jeg, að 
hennar andi hafi verið einhver hinn frið- 
samasti. Allt um það játa jeg, að einn 
vildi einatt annað en hinn, og að sitt leizt 
hverjum. Aðalstefna eða mark og mið
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nefndarinnar var þó só, að leggja enga 
nýja byrði á landssjdðinn, J>essi stefna 
er tekin fram í ástæðum nefndarfrumvarps- 
ins. Nefndin hafði og þann tilgang, að 
bæta kjör presta, en e k k i  með því, að fara 
í landssjóð og íþyngja með því alþýðu. í 
þessu var nefndin eins hugar. Enda verð 
jeg að álíta 184,000 kr. nægilegt fje til að 
fæða fullvel presta vora. pegar menn líta 
á þessa stefnu og bera hana saraan við til- 
lögurnar, er komu til þings 1877, þá vil jeg 
spyrja hina heiðruðu deild: er ekki þe3si 
stefna, þessar tilraunir fremur virðingar- 
verðar en hitt? Hefði tillögunum og frum- 
vörpunum frá 1877 verið fylgt, þá hefði 
landssjóði nú verið lokað fyiir öllum fram- 
förum og landsþörfum, nema þörfum klerka 
og annara embættismanna. Jeg met gæði
og gagn klerka mjög mikils, en flest gæði
má of dýrt kaupa, þó dýrt. sje drottins orð-
ið. Alþýða getur gengið of nærri sjer, enda
fyrir drottins orðið prestanna. Prjedikana 
þeirra þarf hún og miklu síður við nú, en 
áður, því nú eru hinar góðfrægu guðsorða- 
bækur Pjeturs biskups til á hverju heimili, og 
geta menn ímyndað sjer, hve sólginn almúgi 
er í þessar húslestraibækur, þar sem nú er 
komin á prent önnur útgáfa af Vorhugvekj- 
unum um mesta annatímann, einkum síðan 
vorin eru orðin svo stutt og hörð. Jeg hef 
verið meðmæltur samsteypum, en þó svo, að 
jeg hef ávallt þekkt erfiðari eldri brauð, en 
þau, sem jeg hef ráðið til að steypa saman. 
Vitna jeg sjerstaklega til brauða í Eyjafirði, 
þar sem jeg þekki einna bezt til. Upp- 
fræðsla barna þarf einskis í að missa við 
stærð brauða, því hún þarf ekki að verða 
neinu lakari sakir fjölda unglinga, sem sagt 
er til í einu. í  Ameríku kennir sami mað- 
ur enda meir en 100 börnum í einni stofu. 
Önnur stefna nefndarinnar var sú, að jafna 
betur stærstu gúlana á prestaköllunum; að 
vísu fór hún lint út í það, en það var fyrst og 
fremst af þvi, að hún skoðaði sig eins konar 
dilkutanþingsnefndarinnar, og svo kom það til, 
að nefndin vissi, að vaninn er jafnan ríkur, og 
gekk hún að því vakandi, að menn mundu

una því illa, ef farið væri að rýra mjög hin 
hálaunuðu, göfugu gömlu brauð, svo sem 
Odda, Breiðabólstað, Hof í Vopnafirði, Grenj- 
aðarstað og Garða; og því voru flest slík 
brauð látin vera á sama bekk, sem þau voru, 
að eins skör lægri. En þegar aldir líða og 
skoðanir breytast og skýrast, stendur þetta 
til bóta, þegar farið verður að færa kirkjur 
fyrir alvöru og breyta til samkvæmt ráðum 
sókna- og hjeraðsuefnda. Hvað gjöld til 
kirkna snertir, þá lágu þau fyrir utan verka- 
hring nefndarinnar. fingm aður Vestmanna- 
eyja varð æði sár, sem eðlilegt var og hon- 
um líkt, sem ekki er að eins að skoða sem 
föður eyjanna, heldur og sem viðkvæma móð- 
ur þeirra. Jeg vil samt biðja hann að sigla 
með mjer snöggvast í huganum frá þeim 
eyjum í suðrinu og norðurað ey, sem heitir 
Grímsey. Ætli sú ey sje ekki öllu fremur 
út úr mannlegu fjelagi? fangað koma 
aldrei kaupmenn, aldrei útlend skip, nema 
fiskiskútur og svo stöku hákarlaskip; þó er 
presti þar ætlað að eins 300 kr. pingmað- 
ur Dalamanna lagði margar og þungar 
spuriiingar fyrir nefndina. Jeg skal þá leyfa 
mjer aðra spurning viðvíkjandi tölulið 211 
á atkvæðaskránni. Hvers vegna tiltekur 
hann ekki nema 46 brauð af 140? Hjer 
eru ójöfnurnar að mínu áliti miklu meiri. 
Hann vill fela landshöfðingjanum það litla 
starf á hendur, að jafna brauðin að launum 
og fieiru. Satt er það, að hinn háttvirti 
landshöfðingi er mikill afkastamaður, eu 
hjer yrði þó máske gengið fram af honum, 
með því að hann á að raða 94 brauðum 
inn í geilina milli 1000 kr. og 1500 kr. 
brauðanna. Annars þarf góðan skilning til 
þess, að átta sig í fljótu bragði á því, hvern- 
ig einn maður á að geta leikið sjer að, að 
koma því í verk, svo öllum líki, sem fjöldi 
manna, nefnd eptir nefud, og allt löggefandi 
þing landsins ekki gat gjört svo í lagi færi, 
jeg meina að jafna brauðin á voru landi. 
Hinn heiðraði þingmaður Dalamanna, sem 
annars er maður sanngjarn, hefur hjer í 
hyggju að senda hinn háttvirta landshöfð- 
ingja forsending, þar sem hann vili senda
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hann út um allt landið, til þess að skipta 
jafnt brauðum milli allra þess presta. J>að er 
varla ofsögumsagt, þójeg segi, að þingmað- 
urinn gjöri landshöfðingjann að píslarvotti 
með þessu, og það þótt hann setji vor gömlu 
og góðu stiptsyfirvöld honum við hönd til 
skrafs og ráðagjörða. Nei, án þess að eyða 
frekar orðum um þetta, vona jeg, að allir 
sjái, að þá sje frumvarpið drjúgum betra, en 
uppástungur og breytingaratkvæði hins 
heiðraða þingmanns Dalamanna.

Þ o r s t e in n  J ó n s s o n : fingm aður Norður-
múlasýslu þurfti ekki að sigla með mig 
norður til Grímseyjar; ósamkvæmnin, sem 
nefndin hefur sýnt við Vestmannaeyja brauð- 
ið, batnar ekki við það, að öðru eyjabrauði 
er sýnd enn meiri hlutdrægni. Annars hef 
jeg þá von, að nefndin finni og sannfærist um 
sjálf, að það sje ekki rjett, að lækka þetta 
brauð fremur en að sömu tiltölu, og hún 
hefur ráðið til við önnur betri brauð. Mat 
brauðsins nær í raun rjettri varla 800krónum.

Þ o r lá h u r  G u ð m u n d sso n :  J>ó hinn heiðr- 
aði þingmaður Dalamanna hefði ekki staðið 
upp, má sjá á atkvæðaskránni, að hann 
mætir ekki í þessu máli með tvær hendur 
tómar. Mjer fannst hann vera æði harð- 
orður við nefndina; hann talaði hjer um 
bil eins, og nefndin hefði ekki gert annað 
en plokka fjaðrir utan af fátæku brauðun- 
um og hlaða þeim utanum hin betri; en 
jeg held þó, að allir verði að játa, að nefnd- 
in hafi stigið verulegt spor til að jafna; 
hitt getur verið, að hún ekki hafi farið nógu 
langt í því efni, en þingmanninum þykir 
má ske það að, að minna er seilzt til land- 
sjóðs, en milliþinganefndin gjörði. Hvorki 
hann eða aðrir þurftu nú að búast við, að 
þessi nefnd ein reyndist alfullkomin. Við 
þess konar á aldrei að búast. |>að var hvort- 
tveggja, að á margt var að líta undir með- 
ferð þessa umfangsmikla máU í nefndinni, 
enda voru deildar meiningar manna; þó 
skyldar sanngirni mig til að segja, að 
nefndarmenn slökuðu stórum til hver fyrir 
öðrum, og ekki sízt hinn heiðraði formaður, 
sem líka sat í milliþinganefndinni. Nefndinni

er mest boriðá brýn tímuleysi hennar að taka 
frá betri brauðunum. Hefur hún þá ekki 
tekið töluvert frá þeim? Annar þingmaður 
Rangæinga tók einkar drengilega í þetta 
mál, og hjet nefndinni liðveizlu engu síður 
fyrir það, að hann ekki samþykkti allt. Að 
ætla landsstjórninni að taka við málinu og 
jafna brauðin, því get jeg ekki sjeð neitt 
minnsta vit í. J>ingmaður Dalamanna, 
bregður nefndarmönnum um ókunnleika — 
þeir eru þó úr ýmsum hjeruðum landsins — 
en ætlar hann þá landshöfðingja og stiptsyfir- 
völd kunnugri öllu landinu, en þáalla til sam- 
ans. Slíkur starfi yrði landshöfðingja alveg ó- 
kljúfandi, og svo vandasamur, aðhann vill víst 
vera laus við hann. |>ingmaður Vestmanna- 
eyinga vonaði, að nefndin mundi leiða sig í 
allan sannleika, en honum hefur reynztann- 
að, að því sem mjer skilst. Hvað tekjur 
prestsins á eyjunum snertir, hafa þær lengi 
verið kallaðar drjúgar, og ef jeg man rjett, 
var brauðið álitið með landsins beztu brauð- 
um, þegar það síðast var veitt. Að kalla 
eyjarnar lokaðar út úr mannlegu Qelagi, er 
ekki rjett eða sanngjarnt, þær hafa kaup- 
stað, sýslurnann, lækni, yfirsetukonu o. fl., 
sem mörg prestaköll hafa ekkert af. Lands- 
sjóðurinn mun og kosta meiru til Vest- 
mannaeyja að tiltölu, en til nokkurs annars 
prestakalls á landinu.

H a l l d ó r  K r .  F r iðr iksson  : Jeg skal ekki
lasta samkomulagið í nefndinni; en þótt 
það væri gott, þá var jeg fyrir m itt leyti 
aldrei samdóma hinum meðnefndarmönnum 
inínum um brauðasamsteypuna. Mjer virð- 
ist eitt athugavert, þegar talað er um kjör 
prestanna; þá ber fyrst og fremst að skoða 
hvert ætlunarverk þeirra sje. Ætlunarverk 
prestanna er eigi það eingöngu, að prjedika, 
skíra börn, grafa dauða, gefa saman hjón
o. s. frv., en eitt er aðalatriðið í verkahring 
þeirra, og það er uppfræðing barnanna. En 
það er auðvitað, að því víðáttumeira sem 
brauðið er, sem presiurinn þjónar, því erf- 
iðara veitir honum að gegna köllun sinni í 
þessu efni, því, að uppfræða börnin. Ef það 
dæmi hefur nýlega komið fyrir, að prestur



565

á hægu brauði hofur konfirmerað svo börn, 
að þau ekki hafa kunnað «faðir vor»,hvern- 
ig mun honum fara, ef hann fær helmingi 
örðugra og víðáttumeira brauð. J>að segir 
sig sjálft, að því stærri sem sóknirnar eru, 
því erfiðara er fyrir prestinn að hafa eptir- 
lit með uppfræðingu ungdómsins, svo að í 
lagi sje. Hinn fyrsti menntunargrundvöllur 
mannsins á að leggjast í æskunni, og þenn- 
an grundvöll eiga prestarnir að leggja, eða 
sjá um að sje lagður. En þegar svo á stend- 
ur í einhverju prestakalli, að margar dag- 
leiðir eru milli sóknarendanna, getur þá ept- 
irlitið orðiðeins og menn óska ? Jeg held að 
uppfræðsla barnanna verði þá í litlu lagi og 
lítt nýt; því að þegar biauðin eru orðin 
mjög stór, þá er það eigi nema fyrir menn 
með beztu heilsu og kröptum að þjóna þeim. 
Og þegar gamlir menn sitja í slíkum brauð- 
um, þá er þeim annaðhvort að gjöra, að 
vanrækja köllun sína, eða þá að taka sjer 
aðstoðarprest, og held jeg, að þá fari að 
skarða í tekjur prestsins. Af þessu leiðir 
það, að kjör surara prestanna verða eptir 
uppbótina, er brauð þeirra hafa fengið, verri, 
en þau voru áður. J>etta verður deildin að 
athuga, þetta verður henni að vera hugfast, 
þegar um samsteypu brauðanna er að ræða. 
Menn hafa vitnað til þess, að ýmsar þær 
uppástungur um sameining biauða, er tekn- 
ar hafa verið upp í þetta frumvarp, hafi 
komið frá hjeraðafundum. pað getur vel 
verið, að þetta sje satt, en þessar uppástung- 
ur hafa eigi komið frá þeim fundum, sem 
komu saman til [>ess að ræða mál þetta; 
enda er lítið að marka þessar uppástungur, 
því að þegar sóknarmenn koma á eptir og 
afbiðja þessar samsteypur, þá er það vottur 
þess, að þessar uppástungur hafa eigi verið 
vandlega hugsaðar á þessum hjeraðafund- 
um. |>ess er og að gæta, að þegar prest- 
urinn á slíkum fundum stingur upp á ein- 
hverju við sóknarmenn sína, þá hefur, ef til 
vill, enginn þrek til að mæla á móti honum, 
og láta það þvíganga, er hann hefur stungið 
upp á, hvort sem þeim er það ljúft eða 
leitt. J>að er því ætlun mín, að mál þetta,

frá þessari hlið skoðað, sje eigi svo vel undir- 
búið, sem óskandi væri. J>að er að vísu 
leitt, ef mál þetta nær eigi nú fram að 
ganga; en jeg er eigi samdóma 2. þingmanni 
Eangæinga um, að láta það ganga fram með 
sínum ófullkomlegleikum; því að slíkt mun 
eigi verða til annars, en að vekja megna ó- 
ánægju hjá landsmönnum, og að málið komi 
aptur fram á næsta þingi. Mjer virðist miklu 
betra, að láta málið bíða og fá betri undirbún- 
ing. Jeg skal að vísu játa, að jeg var eigi svo 
ákafur í því, að taka frá brauðunum og leggja 
til annara brauða. En ef það er almenn 
skoðun, að taka eigi frá einu brauði og leggja 
til annars, sem tekjulítið er, þá skyldi jeg 
gjarnan vera með þingmanni Dalamanna í 
því, að koma meiri jöfnuði á millum brauð- 
anna. Framsögumaður sagði, að ósanngjarnt 
væri, að svipta brauðin miklum tekjum. En 
ef nefndin hefur rjett til að taka nokkuð 
frá brauðunum, þá hefur hún rjett til að 
taka óákveðið frá þeim. Ef nefndin t. a. m. 
hefur rjett til að taka frá Hofi í Vopnafirði
2 kirkjujarðir, sem brauðinu hafa verið gefn- 
ar í legkaup, þá má nefndin taka 3 jarðir 
frá því. í>ó að mörg brauð sjeu erfið, þá 
eru sum svo erfið, að eigi er vinnandi verk 
að þjóna þeim til fulls. J>að er að vísu auð- 
vitað, að varla er auðið að bæta úr þessu, en 
víst er um það, að það er engin bót í því 
fólgin, að gjöra þessi erfiðu brauð m ö r g 
(Arnljótur ólafsson-. «]?að er sætt sameig- 
inlegt skipbrot»). J>að er eigi sætt, þegar 
gætt er að því, hver líður. Látum prestana 
líða við þetta, ogþaðgjöra þeir; en — lands- 
lýðurinn líður einnig við þetta, og því er 
það beiskt og biturt. Um þessar samein- 
ingar, er stungið er upp á, er það að segja, 
að jeg er samdóma þingmanni Dalamanna 
um það, að öll þörf sje á sundurdreifingu 
brauðanna, í staðinn fyrir samsteypu þeirra. 
|>að er snertir Otrardals- og Selárdals- 
prestaköll, þá þekki jegþau eins vel ogfram- 
söguraaður, og mjer er fullkunnugt um, að 
Selárdalur raeð Stóra-Laugardal er fullkom- 
lega erfiður, eins og haun er nú; og það er 
jeg sannfærður um, að enginn ríður fráSel-
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árdal að Otrardal á vetrum nema stöku 
sinnum. Alveg bið sama er að segja um 
sameining Gufudals og Múla; jeg verð að 
vera fastur á raóti þessari sameiningu. fin g - 
maður Strandasýslu, sem er manna kunnug- 
astur þar um sveitir, þar sem hann er þar 
borinn og barnfæddur, verður aðjáta, hversu 
ósanngjöru þessi sameining er. |>ví neitar 
að vísu enginn, að erfitt er að þjóna Múla 
frá Flatey, en erfiðara verður þó að þjóna 
honum frá Gufudal. f>að var sagt, að auðið 
væri að sækja prest að Gufudal frá Múla. 
fe t ta  er satt, en það má líka sækja prest 
hjeðan upp í Borgarfjörð eða austur i Ár- 
nessýslu. fað  var eigi þess vegna, að jeg 
gjörði eigi breytingar við nefndarálitið, að 
mjer þætti eigi þörf á að hafa fleiri brauð, 
en h itt var það, að jeg vildi eigi gjöra á- 
greining í nefndinni. En sú er spá mín,að 
ef mál þetta verður samþykkt eins lagað og 
það nú er, þá mun þess eigi lengi að bíða, 
þangað til breytingar verða gjörðar á sam- 
einingum þeim, er hjer er farið fram á. En 
úr þessu verður ekki bætt á þessu þingi. 
Hver, sem því vill máli þessu vel, ætti að 
óska þess, að málinu yrði frestað. Við þess- 
ar miklu sameiningar eru öll eða flest btauð 
landsins orðin fremur erfið, svo að við það 
hverfa eða að minnsta kosti minnka mjög 
svo hækkanir þær á tekjum brauðanna, er 
frumvatpið gjörir ráð fyrir. Menn verða að 
hafa tillit til sóknarfólksins. Mjer virðist 
það að eins vera haft fyrir augum eða tekið 
tillit til þess, að börnin eigi að koma sam- 
an til kirkjunnar, þar sem presturinn messar, 
til þess að láta hann spyrja sig. En þessu 
geta börnin ekki æfinlega komið við; prost- 
arnir geta eigi heldur heimtað börnin sam- 
an á einn stað á hverjum sunnudegi; prest- 
arnir eiga og hljóta að ferðast um sóknir 
sínar endrum og sinnum, og koma sem víð- 
ast við; þeir eiga að koma heim á hvern bæ; 
og ef þeir eigi framkvæma þessar húsvitjanir 
sínar, þá vanrækja þeir þá skyldu, er þeim 
er á herðar lögð með prestsembættinu, að 
hafa eptiilit með kunnáttu manna, svo ttngra 
sem aldraðra, og uppfræðingu í kristindóm-

inum, og siðferði sóknarfólks síns. Af þeim 
ástæðum, er jeg nú hef skýrt frá, vil jeg 
helzt að máli þessu sje frestað. En ef deild- 
in eigi gjörir það, mun jeg halla mjer að 
þeim uppástungum, sem ntjer þykja skástar.

G u S m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg ætla ekki
að tala margt að þessu sinni, eða elta orða- 
hnippingar þær, er jeg hef fengið, því að 
jeg vil í ekkert hnútukast fara. Jeg gjörði 
breytingartillögur mínar af því, að jeg áleit, 
að nefndin hefði gjört langt of lítið til að 
jafna brauðin og bæta þau fátæku, og það 
er sorglegt til þess að vita, að þetta skuli 
enn eigi takast, og verði 6. gr. felld, þá 
vildi jeg helzt, að öllu málinu væri frestað, 
því að það er betra óbúið en illa búið. 1. 
þingmanni Norðurmúlasýslu ætla jeg engu 
að svara, það er optast hægt að teygja ýmis- 
legt út úr orðum manna, sem, ef til vill, 
ekki liggur í þeim, þegar menn eru svo 
lyndir, að þeir vilja hafa sig til þess.

Páll Pálsson, prestur: Jeg skal fyrst
snúa mjer að breytingartillögum þingmanns 
Dalamanna; til að láta hann sjá og beyra, að 
jeg hef eigi lagt til ógjörandi sameininga, ætla 
jeg að greiða atkvæði með breytingartil- 
lögum hans, að því er sameiningar snertir. 
Jeg játa reyndar, að mjer þótti þingmaður 
Dalmanna óvanalega harðorður, og hegn- 
ingarræða hans yfir prestakallanefndinni var 
haldin með meiri hita, ákafa ogjeg leyfi mjer 
að segja drambi, sem lýsti sjer í henni, þar 
sem hann þótfist kunnugri um land allt, 
en nefndin, og þó eru í henni menn frá 
austri, suðri, norðri og vestri. En til þess 
að gjöra honum skiljanlegt, að sum brauð, 
sem hann nefndi og sem honum þóttu hafa 
langt of há laun, svo sem Hof, Hólmar og 
Staðastaður, sjeu það eigi í raun rjettri, 
þá skal jeg benda honum á það, að þessi
3 brauð eru öll dúnbrauð og hlunninda- 
brauð, en allir vita, hve mjög æðardúnninn 
hefur fallið í verði síðan seinasta brauða- 
mat fór fram, og það er eigi hægt að 
segja, hve miklu það munar á brauðum 
þessum, en svo miklu munar það, að tekju- 
upphæð þeirra verður langtum minni, en
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nu stendnr á pappírnum. Mig furðaði á 
því, hve sárt honum tók til Sandfells í Ör- 
æfum; mig ætti þó vegna margra ástæðna 
að taka sárara til þess, en jeg get ekki ann- 
að sagt, en að það brauð sje vel viðunan- 
legt með þeirri uppbót, er nefndin ætlar því; 
brauðið er hægt, sveitin góð, bújörðin ágæt, 
og þessu til sannninda skal jeg geta þess, 
að prófastur, er einu sinni var í Skapta- 
fellssýslu hinni austari, og sem hafði gott 
brauð, nefnilega Bjarnanes, sótti þaðan að 
Sandfelli, og leið honum þar miklu betur. 
I>ingmaðurinn finnur að því hjá nefndinni, að 
hún setji ekki tölur við prestakall hvert, enda 
má hann nú úr flokki tala, því það má þó 
með sanni segja, að hann gleymir ekki töl- 
unum; en svo mikið gjörir hann úr þeim, 
að tillaga hans er ekkert annað en tómar 
tölur nafnlausar. Breyting hans við 2. gr. 
get jeg alls eigi fallizt á, jeg verð að játa, 
að þó jeg bevi bezta traust til landshöfð- 
ingjans, þá get jeg ekki borið betra traust 
til hans en til bæði utanþings- og innan- 
þingsnefndarinnar, og það væri ósæmilegt af 
þinginu, að gefa frá sjer atkvæðisrjett sinn 
í þessu vandamáli í hendur eins eða tveggja 
manna. f>á skal jeg snúa mjer að 6. gr. 
tölul. 223. Jeg er um hann á sama máli 
og 1. þingmaður Norðurmúlasýslu, þó þann- 
ig, að þau smábrauð, sem prestar eru í og 
hafa þegar fengið uppbót úr landssjóði, að 
þau eigi ekki að missa hana fyr en presta- 
skipti verða. fingm aður Vestmannaeyinga 
er enn þá eigi ánægður við nefndina, og 
mikill má þessi 49. töluliður vera, ef allt 
þetta stóra og langorða skjal á að gjalda 
hans eins, og falla; jeg játa, að Vestmanna- 
eyjar eru langt frá fastalandinu, en eigi frá 
mannlegu Qelagi; brauðið er gott og þarf 
eigi að vera tekjuhátt. En alls ekki er 
það berandi saman við Grímsey, því að það 
er svo miklu betra, að minnsta kosti mun 
þar vera ólíku saman að jafna, Ofanleiti, 
og Miðgörðum, sem bújörðum. Jeg veit að 
vísu, að þar er þörf á góðum presti, en meiri 
þó á ódauðlegum, því það getur komið fyrir, 
að eigi sje hægt að ná presti úr landi lang-

an tíma, en reyndar er sú bót í máli, að 
þar er alla jafna nóg af biskupum og klerk- 
um, og jafnvel postulum, þó mormónskir 
sjeu. Jeg skal þó gjöra þingmanninum það 
til geðs, að leggja með við nefndina, að 
hækka töluna, vegna þess að Vestmannaey- 
ingar þurfa góðan prest sakir trúarvingls- 
manna þeirra, sem eru þar í eyjunum, en 
ekki af því, að jeg óttist atkvæði hans móti 
frumvarpinu, af því að það geti málinu til 
bana orðið. Jeg þykist vita, að það hefur 
ekki verið alvara hjá 2. þingmanni Rang- 
æinga, að kalla oss prestana í nefndinni 
f jö lk u n n u g a ,  hann hefur sjálfsagt meint, 
að vjer værum fjölfróðir eða fjölvísir, og 
hefði hann sagt svo, þá hefði það engan 
hneykslað. Hann spurði, hvers vegna
Holtaþingin hefðu eigi fengið uppbót hjá 
nefndinni. Jeg vil svara honum því, að 
það kom af því, að því brauði er vel í sveit 
komið, og þó þar yrði préstlaust um stund, 
þá er ætíð hægt að ná í prest frá öðrum 
prestaköllum. Til þess tók nefndin tillit. 
fa ð  er snertir mótbárur þingmanns Eeyk- 
víkinga, þá hef jeg ekkert við þær að at- 
huga; þær eru samkvæmar skoðun hans í 
nefndinni, og komu því ekkert flatt upp 
á mig.

B jöm  Jóm son: Jeg verð að taka undir 
með þeim, sem álíta rjettara að fresta þessu 
máli, en að ljúka því á þessu þingi, sakir 
galla þeirra, sem eru á frumvarpinu, bæði 
frá utanþings- og innanþingsnefndinni. |>að 
er auðvitað, að mál þetta er mjög mikið 
vandamál. J>að eru tveir aðalgallar á að- 
gjörðum nefndarinnar: annar sá, að brauðin 
eru yfir höfuð eigi jöfnuð sem skyldi, að 
tekjum til, en hinn sá, að hægu brauðin og 
þau, sem bezt er í sveit komið, eru viða lát- 
in vera tekjumest, í staðinn fyrir að fylgja 
gagnstæðri reglu, þar sem því varð við kom- 
ið. J>að er auðvitað erfitt að fá jöfnuð á 
brauðunum, og jeg álít betra að bíða, en 
uppgefast við hálfgjört verk. Jeg e r öldungis 
á sama máli og þingmaður Dalamanna, að 
sameining Gufudals og Múla sje með öllu 
ótiltækileg; jeg þekki vel til þessara brauða,
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og get því skýrt frá, hvernig þar er háttað 
um vegalengd o. fl. Milli kirknanna íGufu- 
dal og á Múla á Skálmarnesi, er um hásum- 
arið eigi minna en hálf önnur dagleið, og 
það illur vegur og erfiður; á vetrum er sú 
leið opt ófær fyrir hest og jafnvel ósjaldan 
fyrir gangandi menn. f>að er kemur til 
erfiðleikanna að þjóna Múla frá Flatey, þá 
er það þó heldur gjörandi, því að þar má 
fara sjóveg á milli. Sömu erfiðleikar eru á 
sameiningu Otrardals og Selárdals. Hin gamla 
annexíuleið Selárdalsprests, frá Selárdal að 
Stóra-Laugardal, er efiaust einhver hin erfið- 
asta anuexíuleið á landinu; að bæta nú þar 
við annari, frá Selárdal að Otrardal, sem 
mun vera full þingmannaleið,má nærri geta, 
hvaða vit er í. Selárdalsbrauð og Otrardals 
hafa að vísu verið sameinuð til bráðábirgða 
nú um nokkur ár, eins og kunnugt er, en 
það hefur því að eins getað blessazt — 
hvernig, veit jeg raunar eigi —, að Selár- 
dalspresturinn, sem nú er, er hinn mesti 
röskleikamaður, á bezta skeiði.

f>að er líka aðgætandi, að þótt svo ætti 
að heita, að mál þetta væri undirbúið áhjer- 
aðsfundum, þá mun sá undirbúningur eigi 
hafa verið svo rækilegur, að mönnum mundi 
veita af að ihuga málið betur heima í hjer- 
aði; það mun eigi óvíða hafa orðið annað 
ofan á um brauðasameiningar o.fi., en allur 
þorri hlutaðeiganda mundi kosið hafa við 
nánari íhugun. |>etta er enn ein ástæðan 
til þess, að jeg álít rjettast, að þessu máli 
sje frestað til næsta þings.

Tryggvi G u n n a r s s o n : Jeg vil eigi gefa 
þegjandi atkvæði m itt í máli þessu, en jeg 
ætla ekki að fara langt út í aðalefni máls- 
ins, því jeg er einn af þeim, sem álít, að 
það eigi að hvíla sig til næsta þings. Jeg 
heyrði á ferðum mínum í hjeraði, bæði á 
Norðurlandi og á Austurlandi, að það var 
almenn skoðun, að málið væri eigi nægilega 
undirbúið, og betra væri, að það gengi aptur 
í gegnum hreinsunareldinn. J>ingmenn vita 
líka, að sama skoðun hefur komið fram í 
bænarskrám til þingsins, sem liggja hjer á 
lestrarsalnum, hvar í er beðið um, að mál-

inu sje eigi ráðið til lykta. feg ar jeg heyri 
nú umræðurnar, og sje nefndarálitið, þá 
sannfærist jeg enn betur um, að þetta er á 
rökum byggt, og að málið á eigi nú fram 
að ganga. fað  er stórt og vandásamt mál 
og þarf mikinn undirbúning, og yfir höfuð 
sýnist mjer mjög varasamt, að ráða til 
lykta jafnstórum málum, sem þetta mál er, 
sem snertir alla landsmenn, fyr en þjóð og 
þing er í nokkur ár búið að skoða þau frá 
ýmsum hliðum. Eins og málið liggur hjer 
fyrir, þá er það meira til hags fyrir prest- 
ana, sem fá hærri laun, en fyrir söfnuðina, 
í hið minnsta þá, sem lenda í brauðasam- 
steypunni og hafa miklu örðugra að ná til 
prests og kirkju sinnar en áður. Hjer er 
ekkert heldur komið fram um það, að leggja 
niður og fiylja kirkjur, sem er mjög áríðandi, 
þegar um jöfnuð og samsteypu brauða er að 
tala. Tekjur brauðanna eru og allt of mis- 
jafnar. Jeg get því ekki greitt atkvæði mitt 
með því, að málinu sje lokið á þessu þingi.

Snorri Pátsson: Jeg vil spyrja framsögu- 
mann að því, hvers vegna nefndin hefur í 
tölul. 117 breytt 300 kr. í 200, þar sem 
hún þó hefur látið tölul. 114 óbreyttan.

A r n l j ó t u r  Ó ta fn s o n : Jeg vildi að eins 
gjöra eina játning, áður en til atkvæða er 
gengið. Áður en jeg fór til þings, var jeg 
á því, að fresta ætti máli þessu; en nú er 
jeg á því, að betra sje, að það gangi fram, 
ekki af því, að mjer liki það alls kostar, 
heldur fyrst og fremst af því, að jeg er orð- 
inn sannfærður um, að hversu opt sem 
málið verður rætt hjer á þingi, þá mun það 
sannast, að ávallt verður ágreiningur um 
ýms atriði þess. í  öðru lagi eru það orð 
landshöfðingja um frumvörpin, sem rædd 
voru í gær, sem koma mjer til að halda 
málinu fram. Ef eptirlaunafrumvarpið verð- 
ur að lögum, þá vil jeg spyrja deildina, 
hvort ekki muni lítið jafnað. Annars vegar 
er frumvarpið um stjórn safnaðarmála; í 11. 
gr. þessa frumvarps er tekið fram, að enga 
breyting megi gjöra á takmörkum sókna nje 
prestakalla, nema hjeraðsfundarmenn sam- 
þykki. Jeg gef því atkvæði með frumvarp-
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inu, einmitt af trausti til ummæla lands- 
höfðijigja, að ef þetta frumvarp verður sam- 
þykkt, þá muni hin samþykkt. í  frumvarpi 
um stjórn safnaðarmála er verkfærið til að 
laga það, sem landsmönnum þykir við þurfa 
í prestamálinu. pað er til þess kemur, að 
nefndin hafi lítið jafnað branðin, þá er þeim 
þó jafnað um 12000 kr. frá því sem áður var. 
Jeg álít, að málið sje komið æði langt á 
leið, og það sje mikil ábyrgð fyrir þingið, að 
kasta öllum þessum frumvörpnm, ekki ein- 
ungis þessu, sem hjer ræðir um, heldur 
einkanlega safnaðafrumvarpinu. f>ó jeg hafi 
ritað á móti því, að mál þetta gengi fram 
á þessu þingi, þá greiði jeg þó af þessum 
ástæðum atkvæði með því.

Lnndshöfðingi: Jeg skal leyfa mjer að 
skírskota til ræðu 1. þingmanns Norðurmúla- 
sýslu, og vil jeg styðja það, er hann mælti. 
Jeg skal taka það upp aptur, að undirbún- 
ingur þessa máls fór fram alveg samkvæmt 
þeirri þingsályktun, er samin var á þinginu
1877, og hygg jeg hann hafa verið svo 
góðan, sem hann nokkurn tíma getur verið. 
|>að er sjálfsagt ákjósanlegt, að ræða mál 
þetta með breytingum þeirn, er fram hafa 
komið, sem bezt og vandlegast á þinginu ; 
en að fresta því og að ræða það þannig 
þing af þingi, það verð jeg að ætla ógjör- 
legt, og jeg þykist þess fullviss, að margir 
þingmanna muni eigi verða komnir lengra 
á leið í máli þessu árið 1881, en þeir eru 
nú komnir. Jeg skal því enn á ný leyfa 
mjer að skora á deildina um, að samþykkja 
frumvarp þetta með broytingum þeim, er 
nefndin hefur við það gjört.

Páll prestur Páhson: f>ó að undirbún-
ingi máls þessa hafi að vísu verið nokkuð 
ábótavant, þá virðist mjer þó hyggilegast, ef 
þinginu á annað borð er annt um málið,— 
að málið sje látið ná framgöngu nú þegar 
á þessu þingi, svo að reynslan geti sjálf 
sýnt, og hún er þó hið bezta vottorð, hvort 
breyta þarf lögunum, og hverjar breytingar 
eru nauðsynlegar. J>að er óhugsanlegt, að 
þjóðin geti sagt, að fyrirkomulag það, er nú 
er stungið uppá, sje óhafandi, nema reynsla

sje fyrir því; því að enginn getur sagt um 
það svo áreiðanlegt sje, nema hann hafi 
reynsluna fyrir sjer. f>ingið hefur eigi held- 
ur hikað sjer við að breyta nýjum lögum, 
þegar það hefur sjeð, að það var til batn- 
aðar. f>essa ástæðu virðist mjer nauðsyn- 
legt að þingið taki til greina.

Haltdór Kr. Friðríksson: Jeg get eigi 
fallizt á þessa ástæðu 1. þingmanns Norð- 
urmúlasýslu fyrir því, að frumvarp þetta 
eigi að ná fram að ganga af þeirri orsök, 
að landshöfðinginn muni ella eigi mæla 
með hinum frumvörpunum, er standa 
í sambandi við prestamálið, því að þessi 
frumvörp standa eigi í svo nánu sambandi 
við mál það, er hjer liggur fyrir, að lands- 
höfðinginn geti eigi mælt fram með þeim, 
þótt þetta frumvarp fjelli, ef hann á annað 
borð er málunum velviljaður. Jeg álít 
einnig þá rjettarbót í frumvörpum þessum, 
að þau ættu sem fyrst að ná fram að ganga. 
Ef frumvarpið um eptirlaun presta. og 
styrkinn til presta-ekkna verða að lögum, 
þá ljettir talsvert á brauðunum. Ef aðal- 
prestamálinu verður frestað til frekari und- 
irbúnings, og málið um sóknanefndir og 
hjeraðanefndir verður að lögum, þá geta 
sóknanefndirnar sagt álit sitt um brauða- 
skipunina. f>ess ber og að gæta, að ef 
mál þetta er ófullkomið, eins ag játað hef- 
ur verið, en nær þó fram að ganga á þingi 
þessu, og verður síðan staðfest sem lög af 
konungi, þá verður að breyta þessum lög- 
um aptur, af því að svo miklir gallar mundu 
verða á þeim, en það gefur hverjum manni 
að skilja, að því óhægra og erfiðara er að 
breyta einum lögum, því stærri og umfangs- 
meiri sem þau eru; og það mun sannast, 
að ef mál þetta nær lagagildi nú á þessum 
árum (1879 eða 1880), þá mun koma 
beiðni fyrir næsta þing árið 1881 um að 
þeim verði breytt. fa ð  er satt, að breyta 
má lögum, sem nýbúið er að samþykkja, en 
menn eiga ekki að vera að leika sjer að 
því í stórum málum; slík stórmál, sem þetta 
er, á að búa sem bezt úr garði að unnt er, 
svo að eigi þurfi að kollsteypa þeim aptur
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að öllu leyti, með breytingum og byltingura.
Framsögumaður'. Jeg verð að svara 

þingmanni Snæfellinga nokkrum orðum upp 
á þá spurning hans, hví Miklaholts- og 
Hítarnessprestaköll hefðu eigi verið sameinuð. 
Bæði utanþÍDgsnefndinni ogþessari nefnd þótti 
þessi sameining eigi gjörleg, af því að presta- 
fæðin á þessu svæði er óvenjulega œikil. 
Báðar nefndirnar vildu hafa tillit til og tóku 
tillit til bjeraðafundanna, ef uppástungur 
þeirra voru eigi of gífurlegar; en sumar þeirra 
voru svo frekar, að eigi var umtalsmál að 
ganga að þeim og þar á meðal virtist nefnd- 
inni þessi uppástunga vera. 2. þingmanni 
Rangæinga ætla jeg eigi að svara mörgu. 
Honum þótti munurinn svo mikill á frum- 
varpi því, er hjer liggur fyrir, og frumvarpi 
því, er hann kom með á þingið í hitt eð fyrra. 
Yeit jeg það, að tvö eru hófin til; en þótt 
nefndin hafi eigi ratað meðalhófið í máli 
þessu, þá hefur hún þó stigið spor til veru- 
legra bóta í því, og það vona jeg að 
allir játi. þingmaður Beykvíkinga sagði, 
að kjör prestanna bötnuðu ekki, þótt frum- 
varp þetta næði að verða að lögum, með 
því að brauðin yrðu svo miklu erfiðari en 
þau hefðu áður verið, sakir hinna miklu og 
mörgu sameininga, er nefndin hefði leyft 
sjer. En jeg ætla á hinn bóginn að biðja 
þingmanninn að taka til greina, hverjar 
þessar sameiningar eru, sem allt af er verið 
að stagast á. J>að er eigi fundið að sam- 
einingu annara brauða en þeirra, sem auðvelt 
er að sameina. þingmaður Keykvíkinga 
talaði margt og mikið, og fleira en jeg get 
munað. Hann gaf meðal annars upplýsing 
um það, aðprestur á hægu brauði hefði fermt 
barn, sem ekki hefði kunnað «Faðir vor». Ef 
þetta er satt, sem jeg vona að ekki sje, þá sann- 
ar það hið gagnstæða við það, sem þingmað- 
urinn ætlaði að sanna. Jeg er viss um, að 
enginn prestur á erfiðu brauði hefur fermt 
barn, sem eigi kunni «Faðir vor». Hann 
kvað mái þetta enn eigi hafa fengið nægan 
undirbúning. En hve nær mundi það verða 
nægilega uudirbúið? Er það eigi búið að 
vera tvisvar í hjeruðum til undirbún-

ings? Jeg get sýnt hjeraðaskýrslur í 
tvennu lagi, sem sje frá árinu 1874 og
1878, og þessar skýrslur eru sumar alvog 
samhljóða og fiestum ber þeim saman. 
f>að er merkilegt að heyra þingmenn koma 
með slíkar ástæður og þessar, sem eigi 
eru til neins annars en að tefja tímann. 
fingmaðurinn talaði um ófullkomlegleika á 
frumvarpi þessu, en hefur þá þingmaðurinn 
þekkt nokkurt það mál eða nokkur þau 
lög, er eigi hafa einhvern ófullkomlegleika 
eða eru eigi alls kostar fullkomin Á 
flestum málum munu reynast einhverjir 
gallar eins og á öllum öðrum mannaverkum. 
|>ingmaðurinn vildi vita sannan vilja hjer- 
aðsmanna; en hvarerþennan vilja að finna, 
ef hann eigi er að finna í þeim hjeraða- 
samþykktum, er hjeraðamenn hafa ritað 
nafn sitt undir. Hann sagði, að úr því að 
nefndin hefði á annað borð tekið sjer þann 
rjett, að taka nokkrar tekjur frá einu brauðinu 
og leggja þær til annars, þá gæti hún eins leyft 
sjer að svipta sum brauðin öllum tekjum þeirra. 
En jeg held, að nefndin hafi farið svo var- 
lega í þetta, sem henni var unnt, og eigi 
tekið frá neinu prestakalli ineiri tekjur on 
svo, að það hefði nægilegar tekjur eptir; já, 
ekki meiri en svo, að gjafir þær, sem brauð- 
unum hafa verið gefnar, haldist óskertar. 
Margt var það fleira, er þingmaðurinn tal- 
aði, ag talaði ástæðulaust. Hann sagði t. 
d., að sum væru þau prestaköll í frumvarp- 
inu, er eigi mundi hægt að þjóna, svo að í 
nokkru lagi væri. En jeg þekki eigi þau 
brauð í frumvarpi þessu, sem þannig erhátt- 
að. það er annars hægra að tala slíkt en 
að sanna það. Hann vildi, að málinu yrði 
frestað, og það betur undirbúið. En hvernig 
á þá að undirbúa málið, svo að það sje full- 
komlega undirbúið eptir skilningi þingmanns 
Reykvíkinga? Mjer þætti gaman, ef þing- 
maðurinn segði mjer það. það er nú tvisvar 
búið að undirbúa mál þetta. |>að hefur verið 
rætt og vandlega íhugað af tveim nefndum, 
og af tveim þingum, og í utanþingsnefnd 
þeirri, er skipuð var í mál þetta, voru bæði 
stiptsyfirvöldin; í þessari deild hefur það
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tvisvar verið rætt, og sjálfur þingmaðurinn 
var nú í nefndinni, og hvers þurfum vjerþá 
framar. Jeg held, að þetta og annað eins 
sje eigi sagt af góðum vilja eða hlýjum huga 
til málsins. Sami þingmaður sagði, að mál 
þetta skorti undirbúning af hálfu sóknar- 
manna út um landið, og að sóknaskýrslur 
vantaði. En 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
sýndi og sannaði, að nóg stig væri stigið í 
þessu efni, enda væri svo, að ef frumvarpið 
um skipun sóknanefnda og hjeraðsnefnda 
næði fram að ganga, þá mundu nefndir þess- 
ar geta bætt úr því, er þessu frumvarpi er 
ábótavant, og gjört uppástungur um breyt- 
ingar á tilhögun prestakallanna. fingm að- 
ur Eeykvíkinga talaði meðal annars um hinn 
mikla ójöfnuð á brauðunum. En jeg held, 
að þingmaðurinn ætti að kynna sjer betur 
frumvarpið, og mundi hann þá sjá, aðnefnd- 
in hefur gjört sjer allt far um að sjá fyrir 
útkjálkabrauðunum, þótt hún á hinn bóginn 
haii látið sum brauð sitja við miklar tekjur; 
og efþetta frumvarp nær fram að ganga,þá 
hefur hagur útkjálkabrauðanna mjög mikið 
batnað úr því, sem nú er. Jeg skal aldrei vera 
með því, að jafna algjöriega tekjur brauð- 
anna, því að það verð jeg að álíta alveg 
rangt. Nefndin hefur eigi heldur haldið 
hlunnindunum til hægu brauðanna, þótt hún 
tæki þau eigi frá þeim. 1. þingmaður Suð- 
urmúlasýslu kvað sig hafa heyrt, að menn 
vildu fresta málinu. J>etta hefur þingmað- 
urinn víst heyrt á einhverjum af Gránuferðum 
sínum, og furðar mig stórlega á eins sam- 
vizkusömum þingmanni, ef hann fylgir eigi 
nú á þessu þingi máli þessu fram með allri 
alúð. 2. þingmaður Eyfirðinga lagði fyrir 
mig spurning viðvíkjandi aðgjörðum nefnd- 
arinnar við 117. og 114. tölul. stjórnarfrum- 
varpsins. Jeg skal svara þingmanninum því, 
að það er vandi að svara upp á það, er 
menn eigi hafa hugsað sjer ástæðu fyrir eða 
sjálfir gjört. Breyting þossi var eigi gjörð 
af mjer. Annars virðist mjor svarið eigi 
ríða á svo miklu. |>ingmaður Eeykvíkinga 
vildi með síðari ræðu sinni sanna, að þótt 
þetta aðalmál næði eigi fram að ganga á

þessu þingi, þá þyrftu hin málin, er standa 
í sambandi við það, eigi að falla með því, 
og kvað hann landshöfðingja geta mælt með 
þeim eptir sem áður. En jeg held að landshöfð- 
inginn ráði tillögum sínum fyrir þingmanni 
Reykvíkinga, og gjöri sem honum sýnist, 
þrátt fyrir ummæli þingmannsins ; enda virð- 
ist mjer eðlilegast, að ef frumvarp þetta 
verður eigi samþykkt, þá eigi hin ekki 
heldur að ná fram að ganga. fingmaður 
Reykvíkinga sagði, að þótt þetta frumvarp 
nú væri samþykkt af þinginu og næði 
lagagildi, þá mundi það aptur koma inn á 
þingið 1881, því að svo margar breyt- 
ingar þyrfti við það að gjöra, og kvað hann 
óheppilegt, að þurfa þegar aptur að fara að 
gjöra einlægar smábreytingar við það. En 
jeg held, að það sje rjettast í þessu máli, að 
gjöra aðalbreytingarnar fyrst, en smábreyt- 
ingarnar gela komið svo síðar. fa ð  er eigi 
heldur hætt við, að oss muni bregða svo 
mjög við, þótt vjer þyrftum að breyta lög- 
um þessum, vjer erum eigi svo óvanir þess- 
um smábreytingum á lögum vorum. En til 
þessara smábreytinga í máli þessu ætti eigi 
að þurfa lagafrumvarp, heldur ættu hjeraða- 
fundirnir að stinga upp á þeim og lands- 
stjórnin síðan að framkvæma þær. En hvað 
erum vjer að gjöra ? Er þetta leikur ? Er- 
um vjer að gamni okkar að taka mál þetta 
fyrir þing eptir þing, til þess að það aldrei 
komist áfram ? Er það heppilegt, að vjer köst- 
um nú frá oss stjórnarfrumvarpinu, og segjum, 
að málið sje eigi nægilega undirbúið. Jeg 
segi með fullri sannfæringu: Landslýður-
inn heimtar að vjer gjörum enda á máli 
þessu. Og söfnuðirnir gjöra rjettláta kröfu, 
þessir söfnuðir, sem um mörg ár hafa verið 
prestslausir og mœnt hafa vonaraugum til 
vor, að vjer bættum úr þörfum þeirra. Eins 
og ástandið er nú, lítur eigi út fyrir annað 
en að prestastjettin hjer á landi líði undir 
lok, þar sem brauðin standa auð og óveitt 
ár eptir ár og kjör prestanna hin aumleg- 
ustu. Jeg veit reyndar, að menn segja: 
«J>essi stjett getur enn sem fyr unað við 
kjör sín ; hún hefur hófsöm verið, og þolað
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bæði súrt og sætt; prestarnir bafa átt í 
bezta samkomulagi við söfnuðina, og þegið 
gjafir af þeimn. En jeg verð að álíta, að 
það sje eigi heppilegt, að prestarnir sjeu 
komnir upp á söfnuðina, heldur tel jeg hitt 
æskilegt, sem frumvarpið fer fram á, að 
hver prestur hafi viðunanleg laun, til þess 
að hann geti lifað sómasamlega. Ungur 
maður, sem vill rækja skyldur sínar, hlýtur að 
fælast frá því að vera prestur, eins og kjör 
prestanna eru nú, og það því fremur sem 
hann sjer, að honum er eigi fært að standa 
svo í stöðu sinni, sem hann á að gjöra. Að 
endingu lýsi jeg því yfir, að það er eindreg- 
in tillaga mín, að málið nái fram að ganga 
í því sniði, sem það nú er í, og vildi jeg 
óska þess, að öllum þingmönnum væri það 
eins ljóst og mjer, hve áríðandi það er að 
málið fái sem beztan enda. En ef málið 
verður eigi ieitt til lykta nú á þessu þingi, 
þá segi jeg það úr minni ábyrgð, að fje 
landssjóðsins sje varið þannig til einskis ár 
eptir ár, til þess að ræða þetta mál. Jeg 
segi það úr minni ábyrgð og á ábyrgð þeirra, 
sem því valda, ef mál þetta, eptir allt það, 
sem til þess hefur verið kostað, og þrátt 
fyrir þá nauðsyn, sem til þess ber, eigi fær 
fullnaðarenda.

Snorri Pálsson: Jeg er mjög þakklátur
framsögumanni fyrir hreinskilni hans, þar 
sem hann játaði, að nefndin hefði breytt 
þessu (þ. e. tillaginu til Hvanneyrar) ástæðu- 
laust; þetta hlýtur og að vera sannleiki, 
því að nefndin hefur eigi getað haft neina 
skynsamlega ástæðu til þessarar breytingar. 
J>að má með engu móti minnka tekjur 
Hvanneyrarprestakalls frá því, sem stungið 
er upp á í stjórnarfrumvarpinu, og einkum 
ef menn vilja taka nokkurt tillit til þess, að 
það er útkjálkabrauð. Feli er miklu betur 
í sveit komið, og má auk þess gjöra miklar 
jarðabætur við þá jörð, og það með litlum 
tilkostnaði. Eins og landshöfðingja mun 
vera kunnugt, hefur verið ráðgjört, að gjöra 
jarðabætur á Felli, er eptir áætlun Sveins

búfræðings mundu kosta 300 kr., en þessi 
jarðabót mun gjöra jörðina svo góða, að hún 
yrði hin bezta jörð í Skagafirði. En Hvann- 
eyri er harðbalajörð hin mesta, og vetrar- 
ríki mikið; og nú hefur nefndin fœrt þetta 
brauð niður um 100 kr. Hver sem nokkuð 
þekkir til þessara 2 brauða, mundi eins vel 
sækja um Fell án nokkurrar uppbótar, eins 
og Hvanneyri með 300 kr. uppbót. Hversu 
hart sem framsögumanni kann að þykja
það, verð jeg að hallast að þeirri skoðun,
að eins og nefndinni hefur skjátlazt hjer, 
eins kunni að vera víðar, og að mál þetta 
sje eigi nægilega undirbúið, og er sú mín 
ætlun, að betra sje að fresta málinu.

Framsögumaður: Jeg verð að bera það
af mjer, að þessi breyting hafi verið gjörð 
að ástæðulausu; en hins vegar gjörði jeg 
hana eigi. f> ó  get jeg komið með eina á- 
stæðu fyrir breytingunni, jeg mun fara rjett
með hana eptir þeim, sem þessu rjeðu, og
hún er sú, að Hvanneyri er kaupstaðar- 
brauð, og held jeg að sumir hafi sagt, að 
kaupmaðurinn þar væri prestinum svo góð- 
ur, að það væri á við 100 kr. Mjer virðist 
hart, ef máli þessu skal enn fresta, og hygg 
jeg, að breytingar þær, er gjöra þyrfti við 
málið, mætti leggja á vald hjeraðafunda. Jeg 
tek það upp aptur, að jeg segi það úr 
minni ábyrgð, þótt máli þessu sje frestað 
án allra orsaka, eða af þeim orsökum, er 
að engu eru hafandi.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti máiið undir atkvæði deildarinnar 
eptir prentaðri atkvæðaskrá (I 270—277), 
og var hennar

1. liður samþykktur með 19 atkvæðum.
2. — — — 18 —
3. -  -  — 16 —

211. — , sem hjer var borinn upp til at- 
kvæða eptir áskorun frá 8 þing- 
mönnum, var felldur með 14 
atkvæðum gegn 4.
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4. liður með á orðinni breytingu samþykkt- 39. liður með á orðinni breytingu sam-
ur með 14 atkv. þykktur með 14 atkv.

5. - með á orðinni breytingu sam- 40. — samþykktur með 11 atkv.
þykktur með 14 atkv. 41. — með á orðinni breytingu sam-

6. — samþykktur með 13 atkvæðum. þykktur með 12 atkv.
7 . - 8 . iður samþykktur með 14 atkv. 42. — samþykktur með 16 atkv.
9. liður samþykktur með 12 atkv. gegn 3. 43. — — 11 —

10. — þar með fallinn. 44. — með á orðinni breytingu sam-
11. — _  _  _ þykktur með 11 atkv.
12. — samþykktur með 12 atkvæðum. 45. — með á orðinni breytingu sam-
13. - með á orðinni breytingu sam- þykktur með 15 atkv.

þykktur með 14 atkv. 46. — samþykktur með 12 atkv.
14. — með á orðinni breytingu sam- 47. — með á orðinni breytingu sam-

þykktur með 13 atkv. þykktur með 12 atkv.
15. — með á orðinni breytingu sam- 48. — samþykktur með 16 atkvæðum.

þykktur með 15 atkv. 49. _  _  _  i i  _
16. - samþykktur með 14 atkv. 50. — með á orðinni breytingu sam-
17. og 18. liður þar með fallnir. þykktur með 11 atkv.
19. liður samþykktur með 16. atkv. 51.-—61. liður samþykktur með 17 atkv.
20. — — — 14. — 62. liður með á orðinni breytingu sam-
21. — með á orðinni breytingu sam- þykktur með 16 atkv.

þykktur með 15 atkv. 63. liður samþykktur með 13 atkvæðum.
22. — samþykktur með 17 atkvæðum. 68. _  _  _  16 —
23. — — — 12 — Kaflinn 63.—71. liður með á orðnum
24. - með á orðinni breytingn sam- breytingum samþykktur með 14 atkv.

þykktur með 13. atkv. 72. liður samþykktur með 13 atkv.gegnl.
25. — með á orðinni breytingu sam- 75. _  _  12 —

þykktur með 14 atkv. Kaflinn 72.—78. liður með á orðnum
26. og 27. liður samþykktur með 17 atkv. breytingum samþykktur með 16 atkv.
28. liður samþykktur með 15 atkvæðum. 80. liður samþykktur með 12 atkvæðum.
29. — — — 16 — 84. -  — — 14 —
30. - -  -  12 — Kaflinn 7 9 .-8 6 . liður með á orðnum
31. — með á orðinni breytingu sam- breytingum samþykktur með 14 atkv.

þykktur með 14. atkv. 88. liður samþykktur með 16 atkvæðum.
32. — með á orðinni breytingu sam- 89. — tekinn aptur af framsögumanni.

þykktur með 16 atkv. 90, — samþykktur með 17 atkvæðum.
33. — samþykktur með 17 atkvæðum. 91. — sjálffallinn við atkvæðagreiðsluna
34. — — — 13 — við 88. lið.
35. - með á orðinni breytingu sam- 92.-—94. liðir teknir aptur.

þykktur með 14 atkv. «J>essu prestakalli leggjast 300 kr.» (í
36. — samþykktur með 16 atkv. stjórnarfrumvarpinu) fellt með 12 at-
37. - með á orðinni breytingu sam- kvæðum gegn 4.

þykktur með 14 atkv. 95. liður með áorðinni breytingu samþykkt-
38. - samþykktur með 17 atkv. ur með 16 atkvæðum.



574

Kaflinn 8 7 .-9 8 . liður samþykktur með 
á orðnum breytingum ineð 16 atkv. 

101. liður samþykktur með 16 atkvæðum. 
Kaflinn 99.—103. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 15 atkv.

104. liður samþykktur með 14 atkvæðum 
gegn 6, að við höfðu nafnakalli sakir 
óglöggrar atkvæðagieiðslu og sögðu

J á :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
I>órarinn Böðvarsson,
J>orsteinn Jónsson,

N ei:
Arnljótur Ólafsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórður J>órðarson, 
þorlákur Guðmundsson,

105. liður «500 kr.» fellt með 11 atkvæð-
um gegn 7.

«400 kr.» samþykkt með 16 atkv.
107. — samþykktur mcð 11 atkv.
108. — «400 kr.» tekinn aptur.

«200 kr.« samþvkkt með 18 atkv.
110. — samþykktur með 17 atkvæðum.
111. _  _  _  15 _
115. — — — 12 — gegn

8, að við höfðu nafnakalli sakir óglöggrar 
atkvæðagreiðslu, og sögðu 

J á :
Giímur Thomsen,
Björn Jónsson,

Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Asmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
porsteinn Jónsson,
Páll Pálsson, prestur.

N ei: 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Friðrik Stefánsson,
Hjálmur Pjetursson,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
fórður fórðarson, 
porlákur Guðmundsson.

Kaflinn 104.—115. liður með á orðn- 
um breytingum samþykktur með 14
atkvæðum.

118. liður samþykktur með 17 atkv.
119. — — _  17 —
121. — — _  15 —

Kaflinn 116.—124. liður með á orðn- 
um breytingum samþykktur með 17
atkvæðum.

125. liður samþykktur með 16 atkv.
126. — — — 14 —
129. — — — 14 —

Kaflinn 125.—133. liður með á orðn- 
um breytingum sumþykktur með 17 
atkvæðum.

136. liður samþykktur með 13 atkvæðum. 
Kaflinn 134.—138. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 16 atkv.

139. liður samþykktur með 17 atkvæðum.
141. ---- --------------- -------------  18 —

150. — ------  — 11 — gegn 1.
Kaflinn 139.—150. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 17 atkv.

152. liður samþykktur með 12 atkv. gegn 1.
154. --------------- ----------- 17 _
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155. liöur samþykktur moð 18 atkv.
157. — -----  -  13 —
158. — -----  -  18 —
161. — -----  — 16 —
167. — -----  — 16 —

Eafiinn 151.—167. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 18 atkv.

170. liður felldur með 11 atkvæðum gegn4.
175. — samþykktur með 19 atkvæðum.
178. — --------- — 1 8 ----------
180. — ---------— 1 7 ---------
181. — ---------— 1 7 ---------
183. — ---------  — 1 6 ----------

Kaflinn 168.—184. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 18 atkv.

185. liður samþykktur með 16 atkv.
187. — ------— 12 — gegn 4.
189. — felldur með 13 atkvæðum gegn 8, 

að við höfðu nafnakalli sakir óglöggr- 
ar atkvæðagreiðslu, og sögðu:

J á :
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson,
J>orlákur Guðmundsson. 
porsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísloifur Gíslason,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson,
J>órður J>órðarson.

192. liður felldur með 13 atkvæðum gegn 6

194. liður samþykktur með 11 atkvæðura
gegn 2.

196. og 197. liðir samþykktir með 16 at- 
kvæðum.

199. liður samþykktur með 20 atkvæðum. 
Kaflinn 185,—201. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 17 atkv.

204. liður samþykktur með 12 atkvæðum 
gegn 9, að viðhöfðu nafnakalli sakir 
óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já:
Grímur Thomsen,
Benedikt Sveinsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Stefán Stephensen, 
f>órarinn Böðvarsson, 
fórður |>órðarson, 
forlákur Guðmundsson,
J>orsteinn Jónsson.

Nei:
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson.

205. liður samþykktur með 16 atkvæðum. 
Kaflinn 201.—209. liður með á orðnum 
breytingum samþykktur með 18 atkv.

210. liður með á orðnum breytingum sam- 
þykktur með 15 atkvæðum.

212. liður felldur með 14 atkvæðum gegn 3.
213. — óbreyttur samþykktur með 17 atkv.
214. — samþykktur með 18 atkvæðum.
215. — þar með fallinn.
216. — samþykktur með 17 atkvæðum.
217. — tekinn aptur af flutningsmanni.
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218. — samþykktur með 18 atkvæðum.
219. — þar með fallinn.
220. — samþykktur með 18 atkvæðum.
221. — þar með fallinn.
222. — felldur með 14 atkvæðum gegn 2.
223. — samþykktur með 14 atkvæðum.
2 2 4 .-2 2 7 . liður þar með fallnir.
228. liður samþykktur með 16 atkvæðum.
229. — meðáorðinni breytingu samþykkt- 

ur með 18 atkvæðum.
230. liður samþykktur með 15 atkvæðum.
231. — með á orðinni breytingu samþykkt- 

ur með 15 atkvæðum.
232. liður samþykktur með 16 atkvæðum.
233. — ------— 14 ------
234. — ------án atkvæðagreiðslu.
235. — með 15 alkvæðum gegn 6, að við 

höfðu nafnakalli þannig, að
Já sögðu:

Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson,
J>orlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei sögðu:
Björn Jónsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll Pálsson bóndi,
Snorri Pálsson,
J>órður fórðarson.

J þ r ið ja  u m ræ ð a  í neðri deild, á 39.
og 40. fundi, 13. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu í neðri deildinni, sjá I 
3 3 8 -3 4 3 .

Yfilit yfir tekjuupphæð prestakallanna á 
íslandi, eins og hún var eptir 2. umræðu 
um frumvarpið í neðri deildinni sjá I 
3 5 5 -3 5 9 .

Breytingartillögur I 351. 359. 360. 367.
L a n d s h ö f ð i n g i : Eins og jeg tók fram við

2. umræðu þessa máls, ætla jeg ekki að 
ræða um hinar einstöku upphæðir, sem 
stungið er upp á að leggjast skuli hinum 
lakari brauðum, eða leggjast skuli til þeirra 
frá hinum betri brauðum, þar sem jeg geng 
út frá því vísu, að hinir háttvirtu deildar- 
menn vel og vandlega hafi yfirvegað öll 
þessi atriði, og hafi nægilega þekking á því, 
hvernig hagar til í þessu tilliti með hin ein- 
stöku prestaköll í öllum landsfjórðungunum. 
En jeg skal geta þess, að þegar með þeim 
breytingum, sem hin heiðraða deild sam- 
þykkti við 2. umræðu, var kominn mikill 
jöfnuður á milli brauða landsins, þar sem 
með þeim var lögð uppbót 40 fátækum 
brauðum frá 24 hinum betri brauðum, sem 
nemur hjer um bil 12000 kr., og með breyt- 
ingaruppástungum nefndarinnar við 3. um- 
ræðu, er þessi upphæð enn fremur aukin 
með 1350 kr., þar sem breytingaruppástung- 
ur 7 háttvirtra þingdeildarmanna bæta enn 
1200 kr, við þessa uppbót til hinna fátæku 
brauða. |>að hefur verið haft á móti frum- 
varpinu og breytingum nefndarinnar við það, 
að með þeim verði ekki komið á fullkomn- 
um jöfnuði. fe tta  er rjett; en ætla menn 
að slíkum jöfnuði nokkurn tíma verði náð? 
Öll mannaverk hljóta þó ávallt að vera ó- 
fullkomin, og mjer virðist sá maður, er ekki 
kannast við, að þessi tilraun til að ná jöfn- 
uði á brauðum landsins og sem nemur 
14,000—15,000 kr., sannarlega sje miklar 
framfarir, vera heldur heimtufrekur.

Jeg tek það upp aptur, er jeg sagði við
2. umræðu; alþingi hefur með þingsályktun
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sinni frá í hitfc eð fyrra ákveðið, hvernig 
undirbúningurinn á þessu máli skyldi vera. 
IJndirbúningurinn er gjörður alveg sam- 
kvæmt þingsályktuninni, og hann er að mínu 
áliti svo góður, og svo vel úr garði gjörður, 
sem líklegt er að hann nokkurn tíma verði. 
Með þingsályktuninni er komin á í öllum 
söfnuðum landsins sú hreyfing í þessu máli, 
sem mun baldast og ef til vill aukast ár 
frá ári, þangað til þetta mál verður útkljáð, 
og sem æskilegt og jafnvel nauðsynlegt er 
að reyna til sem fyrst að sefa; mjer liggur 
nær að segja, að það sje skylda þingsins að 
sefa þessa hreyfing, sem það hefur sjálft 
komið á. f a r  sem jeg fyrir m itt leyti álít 
frumvarpið mikla rjettarbót, leyfi jeg mjer 
að mæla sem bezt með, að hin heiðraða 
deild samþykki það með breytingum þeim, 
er meiri hluti deildarinnar fellst á.

Hvað snertir breytingaruppástungur þær, 
er bornar eru upp við hinar aðrar greinir 
frumvarpsins, skal jeg geta þess, að vald 
það, sem 4. gr. ætlast til að veita lands- 
höfðingjanum, til þess með ráði biskups að 
breyta prestakallaskipuninni, virðist mjer 
fara of langt, þar sem ræðir um skipun, 
er sett er með lagaboði; en jeg gjöri ráð 
fyrir, að ef landshöfðingjanum þyldr ísjár- 
vert, í einstöknm tilfellum að beita þessu 
valdi, mun honum innan handar að gjöra 
bráðabirgðarráðstafanir þær, er í þessu til- 
liti virðast nauðsynlegar, en leggja málið til 
endilegrar úrgreiðslu undir atkvæði alþingis 
og löggjafarvaldsins. Hið sama má segja 
um ákvörðun þá, er þegar við 2. umræðu
var tekin inn í 4. gr., um heimild lands-
höfðingjans til að leggja kirkju niður, þar
sem konungsúrskurður hefur verið álitinn 
nauðsynlegur til þess. En jeg gjöri ráð 
fyrir, að þessi ákvörðun ekki muni vera því 
til fyrirstöðu, að lögin verði staðfest af
Hans Hátign konunginum. Við 5. gr. skal 
jeg leyfa mjer að mæla sem bezt með 
breytingaruppástungu hinna háttvirtu 7 þing-

manna, að orðin »jafnótt og þau losna« 
falli burt. Jeg skal loksins leyfa mjer að
mæla með breytingaruppástungu hinnar hátt- 
virtu nefndar við 6. grein.

F r a m s ö g u m a ð u r - : Jeg ætla fyrst að
leyfa mjer að gjöra nokkrar athugasemdir 
við töluupphæðirnar á tekjum brauðanna. 
Af því að tíminn var svo stuttur, var eigi 
hægt að koma við á þeim leiðrjettingum og 
breytingum, sem ef til vill hefðu verið 
nauðsynlegar. J>að er snertir tölul. 7., þá 
er Desjarmýri eptir yfirlitinu 1074 kr., en 
þar við bætast tekjurnar af Húsavíkursókn, 
en aptur hverfa þessar tekjur frá Dverga- 
steini. 34. tölul.: |>ar hafa af vangá tekj- 
ur Vestmannaeyjabrauðsins verið settar 1684 
krónur í stað 1143 kr. 62. tölul.: Eptir 
breytingartillögum nefndarinnar verða Borg- 
arþing hærii, með því að við þau bætist 
Álptartungusókn, því að nefndin hefur stungið 
upp á, að Hítarnessþingin leggist niður, og 
skiptist upp á milli nágrannabrauðanna. 
fannig  hækkar og Miklaholtsprestakall, af 
því að við það bætast Kolbeinsstaða- og 
Krossholtssóknir, en til Staðarhrauns leggj- 
ast Akra- og Hjörtseyjarsóknir, en Álpt- 
artungusókn er aptur tekin frá þessu presta- 
kalli. 73. tölul.: Við Staðarfellsþing eru 
eigi greindar sóknartekjurnar, en þær munu 
nema 600 kr., svo að brauðið yrði alls 1200 
kr. 97. tölul.: f a r  er ótilfært eptirgjaldið 
af jörðinni Húki og sóknartekjurnar af Núps- 
sókn, sem er 300 kr. 102. tölul.: J>ar er 
eigi tilfært smjörgjaldið af Holtastöðum og 
sóknartekjur, sem mun nema allt að 400 kr. 
f e t ta  brauð er því að tekjum o: 800 kr.
115. tölul.: f>ar er þess eigi gætt, að til- 
færa kollektu-peninga þá, er leggjast frá 
Knappstaðabrauði, og á lík upphœð (o: 100 
kr.) að hverfa frá Barðsprestakalli. 126. 
tölul.: Grundarþing vaxa, af því að Mikla- 
garðs- og Munkaþverársóknir bætast við, en 
Möðruvallasókn er aptur tekin frá brauð- 
inu. 139. tölul.: J>ar eru eigi tilfærðar

73
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tekjurnar af þessari litlu sókn, en að eins 
það talið, er brauðinu á að leggjast (o: 600 
kr.). Jeg ætla lítið eitt að minnast á breyt- 
ingar nefndarinnar, og miða þær flestar að 
því, að gjöra brauðin jafnari að vild þing- 
manna. Jeg ímynda mjer, að deildinni sje 
Ijóst, hvað meint er með hverjum tölulið. 
1. tölul. fer fram á, að Skeggjastaðapresta- 
kall hækki um 100 kr. 2. tölul.: að frá 
Hofsprestakalli greiðist 100 kr. fram yfir það, 
er áður var stungið upp á; 3. tölul.: að 
Hofteigi léggist 100 kr.; Hofteigur hefur að 
^ísu ávallt verið álitinn ágæt jörð, en tekj- 
ur prestakallsins eru fremur rýrar; 4. tölul.: 
að frá Valþjófsstað leggist 100 kr. meir en 
áður var farið fram á; 7. tölul.: að Firði i 
Mjóafirði leggist 800 kr. í stað 600 króna;
8. tölul.: að frá Hólmum leggist 600 kr., í 
stað 400 kr.; 9. tölul.: að Stöð í Stöðvar- 
firði leggist 500 kr. í stað 400 kr.; 10. tölul. 
að frá Heydölum greiðist 300 kr. í stað 200 
kr.; 11. tölul.: að til Ása í Skaptártungu
gangi 700 kr. í stað 600 kr.; 12. tölul.; að 
frá Breiðabólsstað íFIjótshlíð greiðist 700kr. 
í stað 400 kr.; 13. tölul.: og sömuleiðis frá 
Odda 700 kr. í stað 400 kr.; þessar tvær 
síðast töldu breytingar þykja mjer helzt í- 
sjárverðar, eigi af því, að brauðin þoli eigi 
þennan tekjumissi, þegar stundir líða fram, 
heldur vegna þeirra presta, sem nú eru, af 
því, að þau vaxa að erfiðleikum, en fá eng- 
ar tekjur í staðinn, er svari til þossara erf- 
iðleika, og rýrna því brauðin við þessar 
breytingar. 14. tölul.: hjer er stungið upp 
á, að Holtaþingum leggist 200 kr.; 15. tölul., 
að þegar prestaskipti verða í brauði þessu, 
þá verði tillagið til þessa brauðs 600 kr. í 
stað 300 kr., sem frumvarpið, eins og það 
var sauiþykkt við 2. umræðu, fer fram á. 
í>etta imynda jeg mjer að sje sanngjarnt. 
16. tölul.: J>ar er að eins stungið uppá 
þeirri breytingu, að á eptir »Leirár sókn» 
komi »og Melasókn, en það orð hafði fall- 
ið úr, 17. tö lu l.: að tillagið til Hestþinga

verði 200 kr. í stað 100 kr; 18. tölul.: að 
tillagið til Lunds verði 300 kr. í stað 200 
kr.; 19. tölul.: að Hvammi í Norðurárdal 
leggist 200 kr. í stað 100 kr.; 22. töluL: þá 
kemur veruleg breyting, að 64. tölul. falli 
burt, nefnil. að Hítarnessþingabrauðið leggist 
niður, og skiptist upp á milli Borgarþinga, 
Staðarhrauns og Miklaholts. J>essi uppá- 
stunga kom upprunalega frá hjeraðsfundin- 
um í Snæfellsnessprófastsdæmi, og var hún 
á þeim fundi samþykkt í einu hljóði. Síðan 
íhugaði utanþingsnefndin þessa uppástungu, 
og þótti henni hún of svæsin, og sömu skoð- 
unar var innanþingsnefndin. En nú hefur 
nefndin borið sig saman við þingmann 
Snæfellinga, sem er manna kunnugastur, 
hvernig til hagar í því byggðarlagi, er hjer 
rœðir um, og hefur hann sannfært nefndina 
um, að þessi sameining mundi eigi ótiltæki- 
leg. Við þetta fyrirkomulag rýfkast bæði 
hin 3 brauð, er Hítarnesþingunum er skipt 
upp á milli, og auk þess fást 400 kr. til 
uppbótar öðrum brauðum. 24. tölul.: Hjer 
er stungið upp á, að frá Hjarðarbolti í 
Laxárdal verði tekið minna en áður var 
faiið fram á, nefnil. 500 kr. í stað 700 kr.;
27. tölul. 1 frumvarpinu hefur orðið sú van- 
gá undir 84. tölul., að orðin: uOgMýra- og 
Núpssóknim, eru látin standa, og er þetta 
lagfært með þessari breytingaruppástungu. 
Tölul. 30. fer fram á, að tillagið til Skútu- 
staða sje 200 kr. í stað 100 kr., og virðist 
það sanngjarnt, þar sem þetta brauð er eitt 
af hinum rýrustu brauðum landsins. 31. 
tölul.: að frá Gre-njaðarstað sjeu greiddar 
1700 kr. í stað 1500 kr. 32. tölul.: að við 
Húsavíkurbrauðið bætist 100 kr. Nokkrir 
þingdeildarmenn hafa gjört þá uppástungu, 
að brauð þetta verði bætt upp með 200 kr.; 
þó að brauð þetta sje kaupstaðarbrauð, þá er 
það þó útkjálkabrauð og rýrt að tekjum, og 
því hefur nefndin stungið upp á þessari 
uppbót.

Breytingin við 4. grein er fólginn í því,
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að ef hlutaðeigandi próföstum og hjeraðs- 
fundum þætti skipun brauðanna óheppileg 
og þurfa umbóta við, þá er greidd gata fyr- 
ir því, að fá breytingum framgengt. Nefnd- 
in lagði það til, að landshöfðingi hefði vald 
á að gjöra breytingar á brauðaskipuninni 
og var landshöfðinginn ekki eiginlega sam- 
þykkur þessari ákvörðun, en þótti hún ísjár- 
verð. En jeg get eigi verið á því máli. 
Mjer virðist ekkert á móti því, að vald 
landshöfðingjans í landinu aukist sem mest 
að þessu leyti, enda óska jeg að vald hans 
aukist eigi að eins í þessu tilliti, heldur og 
í öðrum efnum, svo að eigi þurfi að sækja 
öll ráð út fyrir landið. Yið 5. gr. er gjörð 
sú breytingartillaga, að í stað «greiðist til- 
lagið» komi «greiðist tillag það», og að í 
stað orðsins «stólsjarðir» komi «þjóðjarðir», 
því að það er eigi heppilegt og á eptir tím- 
anum, að nefnajarðir þessarnú «stólsjarðir». 
Viðaukinn við 6. gr. er fólginn í því, að ár- 
gjaldið til uppgjafapresta og prestaekkna 
greiðist úr landssjóði, að minnsta kosti þang- 
að til lögin um eptirlaun handa uppgjafa- 
prestum og um fjárstyrk handa prestaekkj- 
um hafa náð gildi.

J>á kem jeg til breytingartillögu hinna 
7 þingmanna. fe ir  stinga fyrst upp á því, 
að Garpsdalur sje bættur upp með 300 kr. 
Jeg álít, að sjá megi fyrir brauði þessu án 
mikillar uppbótar, enda hygg jeg rjettast 
vera, að ef brauði þessu er eigi þjónað frá 
binum næstu brauðum, þá sje það bætt 
upp af því fje, er ákveðið er í fjárlögun- 
um að landssjóður leggi til fátækra brauða. 
Við 88. tölulið gjöra hinir 7 þingmenn þá 
breytingartillögu, að Ögurþingum sjeu lagð- 
ar 100 kr., og tel jeg það sanngjarnt, því 
að það er eitt með hinum erfiðari brauð- 
urn. pá hafa enn aðrir 7 þingmenn gjört 
breytingartillögu við 5. grein, að orðin: 
«jafnótt og þau losna» falli burt, nefnilega 
að hvert brauð fái tillag það, er því er ákveðið 
með lögum þessum, jafnskjótt og frumvarp

þetta nær lagagildi. Jeg verð að álíta, að 
mikið mæli með ákvörðun þessari. Jeg 
held, að það mundi vekja megna óánægju, 
að prestur, sem nýbúinn er að fá eitt- 
hvert af hinum fátæku brauðum, er uppbót 
er ætluð, þegar lög þessi náðu gildi, að 
hann verði að sitja við hin gömlu kjör, en 
annar ungur prestur, sem sækir um eitt- 
hvert brauð, þegar lög þessi hafa náð gildi, 
hann fái uppbót þá, er því brauði er á- 
kveðin. |>á er breytingartillaga við breyt- 
ingartillögu nefndarinnar við 4. grein frá 
meiri hluta nefndarinnar. En jeg held,aðí 
breytingartillögu þessari sje engin efnisbreyt- 
ing fólgin, en hún að eins öðruvisi orðuð og 
styttri. Undir 2. tölulið í sömu breyting- 
artillögu er stungið upp á, að orðin: «og 
kirkna» falli burt. Jeg hef ekkert á móti 
þessari breytingu, og verð að álíta hana 
rjetta. Mjer láðist eptir að geta þess við- 
víkjandi brauðinu Skútustöðum, að sú á- 
kvörðun hefur fallið burtu úr frumvarpinu, 
að jörðin Skútustaðir skuli keypt til prests- 
seturs. En þetta var samþykkt við 2. 
umræðu og á því að sjálísögðu að bætast 
inn í.

V u ra fo rse t i  ( G r í m u r  T h o m se n );  J>ótt jeg 
verði að játa, að nú brestur mig skilning 
til að sjá leið mína í frumvarpi þessu, eins 
og það nú liggur fyrir, þá finn jeg mjer þó 
skylt að drepa á einstök atriði í því. Eins 
og allir sjá, hefur málið tekið miklum breyt- 
ingum frá því, að það fyrst kom inn á þing- 
ið, og jeg játa, að margt kann í því að vera, 
sem jeg ekki skil. Framsögumaður játaði, 
að yfirlit það, sem hjer er komið, jeg veit 
ekki hvaðan, væri eigi öldungis áreiðanlegt, 
og drap hann á nokkur atriði, en hann lagði 
eigi nóga áherzlu áþá villu, sem i því stendur 
um uppbótinaá Vestmannaeyjaprestakalli. Jeg 
sje, að tillagið úr landssjóði, sem eptir Qár- 
lögunum er 1443 kr. er eigi reiknað nema 
fyrir annað árið á fjárhagstímabilinu; í fjár- 
lögunum er upphæðin sett innanstryks, en

73*
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talin fyrir bvert árið um sig. í  því er held- 
ur eigi gætt að sameining ýmissa sókna. Jeg 
vil því ráða þingmönnum til að fylgja sem 
minnst þessu yíirliti, og ætla að leggja það 
frá mjer. Jeg vildi biðja nefndina skýringar 
á breytingu hennar við 4. gr., sem hún vill 
að orðist þannig: «Nú þykir hlutaðeigandi
söfnuðum og prestum eitthvert prestakall of 
erfitt, eða að önnur skipun á einstökum 
prestaköllum fari betur, og eru hjeraðsfundir 
því samþykkir, er þá rjett, að landshöfðingi 
með ráði biskups breyti skipuninni». fessa 
breyting álít jeg ekki rjett hugsaða, og vil 
jeg leiða athygli nefndarinnar að því, hvort 
það er komið undir því, að þetta nái laga- 
gildi, hvort annað mál nær fram að ganga; 
ef það nær fram að ganga, þá er jeg ekki 
móti þessu, en það er örðugt bæði fyrir mig 
og aðra að greiða atkvæði með þessu, með- 
an menn vita ekkert, hvernig hinu málinu 
reiðir af; hvar eru þessir «hjeraðsfundir?» 
jeg ímynda mjer þeir verði að vera til, áð- 
ur en þeir fara að samþykkja. pá kemur 
viðaukinn við 6. gr. «0g greiðist í þess 
stað 2000 kr. til uppgjafapresta og presta- 
ekkna úr landssjóði, þangað uppgjafaprest- 
og prestaekkjum er borgið á annan hátt». 
Framsögumaður áleit þeim borgið, þegar 
frumvörpin um styrk prestaekkna og eptir- 
laun presta væru orðin að lögum. Hvenær 
er þeim þá borgið ? Jeg vil láta allt veraljóst 
í lögum, en jeg fæ ekki skilið, hve nær laga- 
vissa er fengin fyrir því, að þeim sje borg- 
ið, þeim kann ekki einu sinni að vera borg- 
ið, þó þessi frumvörp nái lagagildi, og þessi 
viðbót á því síður við, sem það mun reyn- 
ast, að þessi frumvörp munu verða eins 
bráðþroska og verða eins fljótt að lögum, 
eins og þetta frumvarp, sem nú ræðir um. 
Jeg álít, að það sje rangt og óformlegt, að 
vísa til annara Iaga, sem ekki eru orðin lög. 
Jeg er þingmönnum þakklátur fyrir þá var- 
færni og kurteysi, sem 2. þingmaður Gull- 
bringusýslu benti á að menn ættu að hafa;

fyrir þá varfærni, segi jeg, sem þeir sýndu 
við aðra umræðu þessa máls, með því að 
fella hvervetna burtu úr frumvarpinu orðin: 
«úr landssjóði», en eigi nú að sleppa orð- 
unum í 5.gr.: jafnótt og þau losna», þá fer 
kurteysin að minnka; þá er lögð á lands- 
sjóðinn, eptir því sem mjer reiknast, miklu 
þyngri byrði, en utanþingsnefndin stakk upp 
á; hún gjörði ráð fyrir, að landssjóðurinn 
yrði að leggja til 7000—8000 kr., enn ú h afa
6 þingmenn og þará  meðal framsögumaður, 
stungið upp á dálítilli orðabreytingu, en sem 
er einstaklega varhugaverð, orðabreytingu, 
sem innibindur í sjer 23000 kr. gjald fyrir 
landssjóðinn, og það þegar á þessu fjárhags- 
tímabili. Hefði nefndin haldið sjer við upp- 
hæðina, sem utanþing3nefndin stakk upp á, 
þá var mjer skylt að greiða atkvæði með 
henni, en þessu er jeg mjög á móti, og jeg 
vona, að þó þingmenn væru svo örlátir og 
höfðinglyndir í öðru máli, þá láti þeir ekki 
höfðingsskap sinn fylgja þessari breytingar- 
tillögu. Jeg vona, að l.þingmaður Norður- 
múlasýslu sje á mínu máli, því að hann hef- 
ur sýnt svo mikla varfærni og hófgætni í 
þessu máli, að þar eiga menn fagurt eptir- 
dæmi.

A r n l jó t u r  O ln f s s o n : Varaforseti hefur
skýrt svo ýtarlega breytingar þær, sem nefnd- 
in hefur gjört, að jeg hef ekki nema fátt 
eitt um þær að segja. fað  er kemur til 
þessa yfirlits, þá er það eins og varaforseti 
benti á, alls ekki áreiðanlegt. Er þess ljóst 
dæmi, þar sem er 125. og 126 tölul. Ak- 
ureyri og Grundarþing; þar er þess eigi 
gætt, að Munkaþverársókn á að leggjast 
frá Akureyri til Grundar. Er það víðar, að 
þess er eigi gætt, er sóknir eiga að leggjast 
við eitt brauðið og takast frá öðru. Jeg 
skal geta þess við 34. tölulið, að hinar 
rjettu tekjur af Vestmannaeyjabrauðinu verða 
við næstu prestaskipti 1261 kr. 19 anrar; 
nú er tillagið úr landssjóði 1443 kr. en 
nefndin stingur upp á, að við næstu presta-
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skipti verði brauðinu lagðar 600 kr. uppbót; 
mismunurinn verður þá 843 kr. 19 aurar, 
og þegar sú uppbæð er dregin frá tekjum 
þeim, sem brauðið hefur nú, þá koma 1261 
kr. 19 aurar, svo að þetta brauð verður þó 
talsvert betra en Grímseyjarbrauðið. En jeg 
ætla að hverfa frá smáatriðum málsins að 
þeim hinum stdru. Jeg álít, að nefndin 
hafi haft fyrir augum sjer tvær aðalstefnur. 
Önnur er sú, og henni hef jeg haldið fram, 
að láta brauðin bera sig sjálf, og sækja ekki 
fje í landssjóð, heldur að allar þær tekjur, 
sem teknar yrðu frá einu brauði, skyldu 
lagðar til hins, þannig að frálög og tillög
stæðust á endum, og ekki ein króna veitt
úr landssjóði nema til eptirlauna presta, er 
eigi getur numið meiru en allt að 2000 kr.
árlega. J>essari stefnu er varaforseti sam-
dóma, og þessari stefnu ætla jeg líka að 
fylgja fram af fremsta megni, svo sem jeg 
gjört hef manna fyrstur fiá upphafi, og þess 
vegna er jeg mjög á móti breytingartillögu 
þeirra 7 þingmanna við 5. gr., að þau orð 
falli úr «jafnótt og þau losna», því hún koll- 
varpar þessari frumstefnu. Breytingartillaga
7 þingmanna við ýmsa töluliði í 1. gr., að 
1600 kr. samtals leggist til ýmissa brauða, 
raskar og frumstefnunni, því að þessar 1600 
kr. verða að takast úr landssjóði, fyrst þeir 
eigi til taka, að þessar 1600 kr. skuli takast 
frá öðrum brauðum. fessi breyting koll- 
varpar frumstefnunni, þó ekki gjörsamlega; 
en sjeu orðin í 5. gr. «jafnótt og þau losna» 
felld úr, þá er frumstefnunni með öllu koll- 
varpað, þá skuldbindur landssjóðurinn sigtil 
að borga allar uppbætur, sem farið er fram 
á, ekki einungis það mikla tillag, 23000 kr., 
sem fram kemur við það, að 30 brauð eru 
lögð niður, heldur auk þoss 12000 kr., sem 
leggjast frá brauði til brauðs. Fyrir því 
kostar landssjóðinn það milli 20 og 30 þús- 
undir króna, ef þessi fáu orð «jafnótt og þau 
losna* eru felld úr. Auk þess hefur nefnd- 
in gjört sjer far um, að orða 5. gr. þannig,

að hún verði eigi misskilin, með því að setja 
otillag ,það» fyrir «tillagið». Jeg vil þess 
vegna leiða athygli deildai manna að því, að 
þótt breyting þessi sje sprottin af góðum 
hvötum og hreinum hug, þá kollvarpar hún 
þó alveg frumstefnunni, og jeg segi fyrir 
mig, að ef þessi breyting kemst að, þá greiði 
jeg atkvæði móti öllu frumvarpinu. Önnur 
aðalstefnan var sú, að jafnframt sem kirkj- 
unni var þannig komið fyrir, að hún skyldi 
standa á sínum eigin fótum, og hvorki í- 
þyngja landssjóði nje almenningi, vildi 
nefndin og jafnframt vekja frelsi og 
framfarir í kirkjunni og trúarlífi m anna; 
þessari stefnu fannst mjer varaforscti eigi 
vera hlynntur, eigi af því að hann sje svo 
ófrjálslyndur, heldur af hinu, að hann er 
ekki eins vel kunnugur hinu andlega lífi í 
kirkjunni, eins og jeg ætti að vera. Jeg þyk- 
ist ekki áfella neinn prest nje heldur kirkju- 
stjórn vora, þótt jeg segi, að svo búið megi 
ekki lengur standa. Ef söfmiðirnir mega 
ekki taka meiri þátt í því, sem lýtur lil 
hins andlega og líkamlega lífs kirkjunnar; 
ef þeir mega ekki hafa meiri áhrif á upp- 
fræðinguna, fjárhag kirkjunnar, meðferð henn- 
ar, hvar kirkja standi, hvar kirkja leggist 
niður, hvert hún flytjist, hvernig hún er 
byggð, hvernig hún er prýdd og hvernig 
henni er haldið við að öllu leyti; ef söfn- 
uðurinn fær ekki meiri hlutdeild í þessu en 
hingað til, þá tel jeg bezt, að hin hálfdauð- 
vona kirkja sálist í sinni eigin vöggu. Jeg 
greiði því óhikað atkvæði með því, að 4. gr. 
sje orðuð eins og meiri hluti nefndarinnar 
stingur upp á, þannig orðuð er hún miklu 
greinilegri en í breytingartillögu nefndarinn- 
ar. Efnið er að vísu hið sama, að jeg held, 
en miklu fastara og ákveðnara fram tekið. 
Frumvarpið um skipun sóknarnefnda og 
hjeraðsnefnda er svo nátengt þessu frum- 
varpi, að hvorugt má annars án vera. Jeg 
ber það traust til stjórnarinnar, að hún 
samþykki það frumvarp, með því líka að það,
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som farið er fram á í því, er sannarlega 
hógvært í samanburði við það, sem beyra 
má í Danmörku um sama efni. |>að er 
kemur til valds þess, er veitt er landshöfð- 
ingja í 4. greininni, þá vil jeg geta þess, að 
þótt áður hafí þurft konungsúrskurð til þess 
að taka upp og leggja niður kirkju, þá var 
það af því að áður vantaði almenn lög í 
þessu efni, er eptir var farið; en núerþessi 
rjettur landshöfðingja heimilaður í 4. gr., en 
jafnframt alveg bundinn við safnaða hjer- 
aðsfundalögin. Hvoiugt frumvarpið má í 
þessari grein annars án vera. En úr því nú 
að landstjórninni eða landshöfðingja er heim- 
ilaður rjettur með lögum að gjöia slíkar 
breytingar á skipun kirkna, sókna og brauða 
með skilyrðum þeim, er segir í safnaða- og 
hjeraðsfundafrumvaipinu, þá virðist ekkert 
því til fyrirstöðu, að þær sjeu eins gildar 
eins og konungsúrskurður áður var. Jeg 
vil enn fremur geta um aðferð þá eða stefnu, 
er við skal hafa, þá cr ræða er um að jafna 
brauðin innbyrðis milli prófastsdœma. f>ar 
hafði nefndin einnig á tvær hendur að líta, 
á eina höndina er sú frumskoðun, að hver 
kirkja er lögstofnun sjer, og hvert brauð 
lögstofnun fyrir sig, og því sje næsta var- 
úðarvert, að taka frá einni kirkjunni, frá 
einum söfnuði, frá einu brauði og leggja til 
hins. Annars vegar var sú frumskoðun, að 
kirkjan sje ein, eigi svo að trúnni til, held- 
ur að fjáreigninni, kiikjujarðirnar og kirkju- 
tekjurnar, er söfnuðurnir gjalda, hver til 
sinnar kirkju, það sje allt einn og sameig- 
inlogur sjóður landskirkjunnar, og því þurfi 
eigi að kæra sig hót um söfnuðina, kirkj- 
ui nar, brauðin, eins og þau eru, heldur skuli 
jafna allt sem mest um land allt. Nú má 
margt segja með og móti bvorri tveggja þess- 
ari frumskoðun eða frumstefnu. fessar frum- 
stefnur eru næsta andvígar og standa að 
minnsta kosti skáreitis hvor annari, svo ef 
takast á að samrýma þær, þá verður aðfara 
hornlínuna milli þeirra sem í aflasamhliðan-

um, til þess að fylgja eigi einræningslega 
annari þeirra. Jeg skal eigi neita því, að 
jeg hallast miklu fremur að fyrri frumskoð- 
uninni, því jeg lít á söfnuðina sem sjerstök 
fjelög með sjerstökum skyldum, byrðum, 
eignum, frelsi og rjettindum, likt og hrepps- 
fjelögin eru. pessar tvær frumstefnur manna 
hafði nefndin fyrir augum, þegar jafna skyldi 
brauðunum milli prófastsdæma, og fylgdi hún 
því, að taka eigi svo mikið frá hinu stóra 
brauði, að það yrði eigi gott brauð og girni- 
legt á eptir. Nefndinni duldist eigi að söfn- 
uðirnir eiga í rauninni fulla heimting á, að 
eigi sje svo mikið tekið frá einu brauði, að 
það njóti eigi rjettar þess, sem það hefur 
haft, að gela vonast eptir, hvað tekjurnar 
snertir, að fá hinn bezta piest, eða að geta 
gengið í valið. Vjer höfum þó jafnað pró- 
fastsdæmin talsvert innbyrðis, því hjá því 
varð eigi komizt, en hitt ætluðum vjer í 
uefndinni hjeraðsfunduuum, að jafna brauð- 
in innan prófastsdæma, samkvæmt 4. gr. 
fiumvarps þessa og hjeraðsfunda frumvarp- 
iini.

F r a m s i i g u m a ö u r : Nú brestur varaforseta 
skilning; jeg skyldi þó ætla, að nú vildi 
hann beita þeim skarpleika og kunnugleika, 
sem honum ersvoeiginlegur, að minnsta kosti 
mun honum þykja svo, og jeg er líka viss, að 
hann skildi ef hann vildi skilja. Hann þóttist 
eigi vita, hvaðan yfirlitið væii komið, en jeg 
get þá sagt honum það; það er eiginlega 
komið frá honum sjálfum og utanþings- 
nefndinni, það er samið af yfirskrifstofustjór- 
anum og þeim manni, sem er næstur honum 
á skrifstofu þingsins, og munu þeir báðir 
til þess fullfærir; liafa þeir samið það eptir 
nefndaráliti ulanþingsnefndarinnar og bæði 
nefndin og þeir liafa farið svo nærri því 
rjetta, sem unnt er. Hann rjeði til að 
stinga því í vasa sinn, en með því er ekki 
svo litlu af tillögum utanþingsnefndaiinnar 
stungið undir stól. Hann þarf því eigi að 
ásaka innanþingsnefndina eina, heldur líka
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utanþingsnefndina og sjálfan sig, að því leyti 
sem hann hefur unnið i henni. Jeg vil taka 
það fram, að þessar sóknir, sem þeir eru að 
stagast á, að nákvæmar skýrslur vanti um 
tekjur í, eru örfáar, sem koma til greina, 
og tölurnar eru yíir höfuð reiknaðar eptir 
því, sem utanþingsnefndin áleit rjettast. 
Yfirlitið er þingmönnum að eins til glöggv- 
unar, svo þeir geti ráðið við sig, hvort þeir 
álíti nauðsynlegt að bæta brauðin meira eða 
minna, því að þeir þnrfa varla að vera í 
vafa um það, að öll brauð, sem bæta á, 
þurfa þess með, og öll, sem taka á frá, þola 
það vel. Varaforseti kvað hjeraðsfundina
mundu gjöra frumvarpið óformlegt, af því 
frumvarp um þá væri eigi samþykkt, það 
fæ jeg ekki skilið; fyrir utan það, sem 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu tók fram um 
þá, þá hef jeg opt heyrt þá nefnda, og við, 
jeg og varaforseti, höfum unnið saman í 
nefnd og lesið skýrslur frá mörgum hjeraðs- 
fundum og tekið tillit til þeirra. pá þótti 
honum stórkostlega illa orðaður viðaukinn 
við 6. gr., eða þessi orð af honum: «J>angað 
tíl uppgjafaprestum og prestaekkjum er 
borgið á annan hátt». það getur verið, að 
þetta sje ekki vanalega orðað, en hver 
getur afleiðingin orðið, getur hún orðið önn- 
ur en sú, að þessar 2000 kr. sjeu greiddar 
úr landssjóði um ótiltekinn tíma, þó aldrei 
lengur, en þangað til að öðru vísi verður á- 
kveðið, en það var sannarleg huggun, sem 
varaforseti gaf, þegar hann kvað sjer skylt 
að greiða atkvæði með þeirri upphæð, sem 
utanþingsnefndin hefði tiltekið; sú upphæð var 
5000 kr., sem hún ætlaði að veita uppgjafa- 
prestum og prestaekkjum; það er gleðilegt 
fyrir hlutaðeigendur, að heyra þessi huggun- 
arorð frá varaforseta, sem tekur sjer svo 
mikil ráð yfir laudssjóðnum. Innanþings- 
nefndin hefur að eins til tekið að greiða skuli 
úr landssjóði jafngildi árgjaldsins, sem bæði 
hún og utanþingsnefndin höfðu komið sjer 
saman um að fella burtu, því að sýnt er,

að uppgjafaprestar og prestaekkjur mega 
ekki missa þess. Jeg Qekk reyndar enn að 
heyra um þessa kurteysi mína sem varafor- 
seta er svo tíðrætt um. En jeg var búinn 
að heyra nóg um hana frá honum, þó hann 
hefði sleppt henni í þetta sinn, ekki samt af 
því, að jeg álíti það neina ókurteysi að biðja 
fyrst um það minnsta, sem maður ætlar að 
geta komizt af með og reyna svo að fá meira, 
er það nægir ekki. Jeg þykist enga ókurt- 
eysi hafa sýnt landssjóðnum, og það er 
hægt að finna þá, sem meira hafa hlotið 
úr honum en jeg. Og þó hinn háttvirti 
varaforseti fyrir skemmstu brygði mjer um, 
svo sem ókurteysi, að jeg hefði farið fram 
á, að Álptanesshreppur fengi styrk úr lands- 
sjóði í því mesta hallæri, sem komið hefur 
yfir nokkurn hrepp á síðari timum, þá mun 
jeg aldrei blygðast mín fyrir það. Hinum 
sama þingmanni hlýtur að vera kunnugt, 
að þá var ógreitt um gjöld jafnvel hjá 
sumum þeim efnuðustu í Álptanesshreppi, 
og hreppsbúar hjeldu lífi með fram fyrir 
stórkostlegar gjafir frá landsbúum. En 
þær urðu miklu meiri en jeg gat gjört 
mjer hugmynd um.

Jeg tek það enn upp, að jeg álít mál 
þetta nauðsynjamál, ekki einungis fyrir 
presta, heldur fyrir alla þjóðina. 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu var svo heppinn 
að fá lof .hjá varaforseta, on jeg verð að 
skerða dálítið þá gleði hans með því, að 
segja honum, að jeg álít grundvallarreglum 
utanþingsnefndarinnar engan veginn koll- 
varpað með frumvarpi þessu, þvert á móti 
cr grundvöllurinn sá sami. Nefndin vildi 
láta prestastjettina bjargast við tekjur þær, 
sem henni eru ætlaðar svo sem unnt væri. 
Frumvarpið fei því sama fram. Munurinn 
er mest fólginn í því, að frumvarpið stiug- 
ur upp á nokkuð minna tillagi úr lands- 
sjóði, sem fast megi beita, en of til vill 
nokkru frekara í bráð. Jeg veit, að bann 
hefur haldið því fast fram, að sem minnst
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væri tekið úr landssjóði, eða alls ekkert, en 
það var alls ekki frumstefna nefndarinnar. 
J>á koma þessi o rð: «jafnótt og þau losna», 
sem hafa hneykslað þá varaforseta og 1. 
þingmann Norðurmúlasýslu svo sto'rlega, 
en deildin verður að dæma um það, hvort 
þau í raun og veru eru hneykslanleg. jeg 
vona þó, að þeir, sem undir þau hafa 
skrifað, hneykslist ekki. Vjer felldum þau 
burt, af því að vjer ætluðum, að það mundi 
vekja mjög mikla dánægju, bæði hjá söfnuðum 
og prestum, að sumir prestar hefðu lítil 
laun, einmitt af því, að þeir væru, ef til 
vill, nýlega búnir að fá veiting fyrir rýru 
brauði, þá er lögin næðu gildi, en sumir 
fengju mikla uppbót, og það mundi verða 
til þess, sem deildin vill víst ekki, að sí- 
felld rás yrði á prestum frá einu brauði til 
annars. f>etta mun heldur eigi verða til- 
íinnanlegt gjald fyrir landssjóðinn. f>að er 
hægt að benda á mörg stór brauð, sem 
bráðum munu losna, og þá kemur uppbótin 
frá þeim.

Landshöfðingi: Varaforseti gat þess í 
ræðu sinni í morgun, að bráðabirgðar tillag 
það, er samkvæmt uppástungu 7 þingmanna, 
er jeg leyfði mjer áður að mæla með, við 5. 
gr. yrði að útborga af landssjóði, mundi 
nema allt að 20,000 kr. og hann bætti því 
við, að bráðabirgðaruppbótin, sem stjórnar- 
frumvarpið samkvæmt tillögum utanþings- 
nefndarinnar hefur stungið upp á f fjárlaga- 
frumvarpinu, ekki næmi nema um 15,000 
kr., og að af því hann hefði verið einn í 
utanþingsnefnd, mundi hann álíta sjer skylt 
að greiða atkvæði með, ef frumvarp utan- 
þingsnefndarinnar yrði samþykkt, en aptur 
á móti áliti hann sjer skylfc að greiða at- 
kvæði móti uppástungu hinna 7 þingmanna. 
1. þingmaður Norðurmúlasýslu var varafor- 
seta samdóma um þetta atriði, og vildi einn- 
ig fyrir sitt leyti greiða atkvæði móti mál- 
inu í heild sinni, ef þessi uppástunga yrði 
samþykkt, af því hann áliti hana beint á

móti frumstefnu frumvarpsins eptir skoðun 
nefndarinnar, og taldi hann einnig upphæð 
þá, er búast mætti við að greiða skyldi úr 
landssjóðnum, ef uppástungan yrði samþykkt, 
rúmar 22000 kr. á ári.

Af því mjer virðist bæði varaforseta og 
þingmanni Norðurmúlasýslu hafi misreiknazt 
stórlega um þessa breytingaruppástungu, og 
af því jeg hef mælt með henni, og ekki 
óska að koma fram örlátlegar eða öðruvísi 
en góðu hófi gegnir, þegar ræðir um fje 
landssjóðsins, skal jeg leyfa mjer að leiða 
rök að því, hversu mikil þessi upphæð í 
raun og veru verði, ef landssjóðurinn tekur 
að sjer að borga tillagið frá þeim tíma, er 
ætlazt er til að lögin öðlist gildi, sem sje 
frá fardögum 1881, og skal jeg biðja deild- 
armenn að hafa við höndina frumvarpið, eins 
og það var samþykkt við 2. umræðu, þar 
sem jeg ætla að leggja það til grundvallar 
fyrir reikningi minum eða áætlun um tillag 
landssjóðsins frá fardögum 1881, ef orðin í
5. gr. djafnótt og þau losna» verða felld úr.

Jpg skal þá fyrst geta þess, að brauð þau, 
or tilfærð eru undir 9. 23. 46., 73. og 139. 
tölul. að öllum líkindum ekki verða skipuð 
fyrst um sinn, og því má vel sleppa þeim, 
þegar ræðir um upphæð tillagsins, á meðan 
hiu nýja skipun er að komast á, þar sem 
vafalaust fleiri brauð munu losna og hin 
nefnda skipun þeirra komast á með tilliti til 
þeirra, en sem samsvarar upphæð þeirra alls 
2900 kr. er ætlazt er til að leggja þessum 5 
brauðum, þegar í þau verða skipaðir prestar. 
í>að sama má ef til vill segja um 88. 106.
116. o. fl., en samt ætlajeg að sleppa þeim 
að svo stöddu. Enn frernur skal jeg geta 
þess, að skilyrðin fyrir því, að þessi nýja 
brauðaskipun þegar komist á, þegar eru til 
staðar við brauðin, undir tölul. 27. 28. og 
30. og að þess vegna tillagið frá þessum 
brauðum samkvæmt 5. gr. má taka til inn- 
tektar fra fardögum 1881, en það nemur 
tamtals 900 kr.
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í  Norðurmúla prófastsdæmi leggjast til 1.
og 7..........................  500 kr.
í  Suðurmúla prdfasts-
dæmi leggjast til 14. 400 —
og til 9., sem samkv.
því, sem jeg áður sagði,
ekki þarf að draga
frá að svo stöddu . . . 600 kr.
í  Austurskaptafells
prófastsdæmi leggjast
20. og 21. . . . 700 —
1 Yesturskaptafells 
prófastsdæmi leggjast
til 23......................................  600 —
en sem ekki koma 
til útgjalda fyrst um 
sinn samkvæmt því, 
sem jeg áður sagði. 
í  Rangárvalla pró- 
fastsdæmi leggjast til
31...............................  300 —
en frá 27., 28. og 30.
greiðast ......................................  900 kr.
í  Árness prófasts-
dæmi leggjast 46.,
sem ekki kemur þó
strax til útgjalda . . . 500 —
í  Kjalarness pró-
fastsdæmi leggjast
til 47......................... 300 —
í  Borgarfjarðar pró- 
fastsdæmi leggjast til
56. og 57. . . . 300 -
1 Mýra prófastsdæmi 
leggjast til 60. . 100 —
í Dala prófastsdæmi 
leggist til 73., þó ekki
strax ................................. 600 —
í  Barðastrandar pró- 
fastsdæmi leggjast til
77., 78. og 79, . 700 —
í  Vesturísafjarðar 
prófastsdæmi leggjast

Flyt 3300 kr7 2300 kr. 900 kr.

Fluttar 3300 kr. 2300 kr. 900 kr.
til 84.........................  200 —
í Norðurísafjarðar 
prófastsdæmi leggjast 
til 90., 91. og 92. 1200 — 
í  Stranda prófasts- 
dæmi leggjast til 95. 200 — 
í  Húnavatnsprófasts- 
dæmi leggjast til 97.,
99., 106. . . . 800 —
í Skagafjarðar pró- 
fastsdæmi leggjast til
107., 108., 112., 116.1200 — 
í Eyjafjarðar prófasts- 
dæmi leggjast til
118., 119., 120. . 700 —
í Suðurþingeyjar
prófastsdæmi leggjast
til 129., 130., 132.,
133. og 134. . . 1200 — 
í  Norðurþingeyjar
prófastsdæmi leggjast 
til 138., 140. . 500 —
til 139., þó ekki strax . . 600 —

9300 — 2900— 900 —
Af því að bæði varaforseti og 1. þing- 

maður Norðurmúlasýslu eru svo reiknings- 
fróðir menn, efast jeg ekki um það, að þeir 
hafa fylgt þessum reikningi mínum, og að 
þeir, þegar búið er að yfirskoða hann, muni 
finna hann rjettan, og komast að þeirri 
niðurstöðu, að það sje engin frágangssök að 
samþykkja breytingaruppástungu hinna 7 
þingmanna; jeg vona einnig, að þeir sjálfir 
muni greiða atkvæði með þessari uppá- 
stungu.

P á l l  p r e s tu r  P á l s s o n : Mál þetta er reynd- 
ar orðið svo margbrotið og fiókið, að vandi 
er að sjá, hvar byrja skal eða hætta, þá er 
menn ræða um það; jeg vil nú í fám orð- 
um yfirlýsa minni skoðun, svo formlega sem 
mjer er unnt, og byrja jeg þá fyrst á þvf, 
að tala um þetta stóra yfirlit yfir tekjuupp- 
hæð prestakallanna, og er það svo óáreiðan-

74
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legt, eins og von er ti), þar sem allar skýrsl- 
ur vantaði um tekjur afsóknunum; en mjer 
þótti það vera heppilegt fyrir mig, sem átti 
að heita skrifari í nefndinni, að framsögu- 
maður lýsti því yíir, að vandvirkir hefðu 
um þetta yfirlit fjallað, og þarf jeg því eigi 
að hafa fyrir því, að þvo hendur mínar frá 
þessu verki, þar eð hann hefur þegar tekið 
af mjer ómakið; en þess skal jeg eigi dylj- 
ast, að jeg muni fylgja ráði hins heiðraða 
varaforseta, og leggja yfirlit þetta hjá mjer. 
I>á sný jeg mjer að breytingartillögunum 
frá nefndinni. Mig minnir, að framsögu- 
maður segði, að Hofteigur rýrnaði við að 
missa Möðrudal. pessu verð jeg að mót- 
mæla, því þeim mun hægari sem brauðin 
eru, því betri eru þau í raun rjettri, því 
hægð og tími eru peningar; svo jeg álít 
það ekki svo lítinn gróða fyrir Hofteig en 
ekki skaða. Hvað 600 kr. í stað 300 kr. til 
Vestmannaeyja snertir, þá fellst jeg á það; 
brauð þetta er að vísu mjög hægt, og án 
efa skemmtilegt brauð, en það útheimtir 
valinn og reglusaman prest og kenniföður, 
af því þar hefur brytt helzt á því hjer á 
landi, að villutrúarflokkur hefur rutt sjer til 
rúms. Jeg býst við, að í efri deildinui komi 
mótmæli gegn tillaginu til Ása ogSandfells, 
af því þau eru misjöfn. Jeg er kunnugur 
báðum þessum brauðum, og það segi jeg 
satt, að heldur kysi jeg Sandfell án upp- 
bótar en Ása, og 200 kr. mun á þeim álít 
jeg hið minnsta. pað var sagt með tilliti 
til 4. gr., að tillögur hjeraðsfunda, sem ekki 
væru lögskipaðir, hefðu nú misjafnt gildi; 
jeg er ekki á þeirri skoðun, heldur álít slíka 
fundi optlega einkar gagnlega, og þeir mundu 
það því meir, sem þjóðin færi að venjast því, 
að hugsa um mál sín. Viðvíkjandi breyt- 
ingartillögunni við 5. gr. tók framsögumað- 
ur ljóslega fram, svo jeg þarf eigi að skýra 
betur; en mín skoðun er skýlaust sú, að þau 
brauð, sem nú eru bætt upp, og sem 
prestar eru í, haldi þeim styrk að fullu,

þangað til þau losna, því það mega allir sjá, 
hversu ósanngjarnt það væri, að svipta þá 
presta því, sem þeir þegar hafa fengið. Eptir 
breytingartillögunni við 6. gr. skal árgjaldið 
til prestaekkna og uppgjafapresta falla burt, 
þá er þeim er borgið á annan hátt. J>etta 
þótti einhverjum þingmönnum óákveðið og 
mjög valt; en jeg treysti því, að þetta gjald 
verði af löggjafarþinginu þá og því að eins tekið 
af, að nægar ástæður sjeu fyrir því, og að 
ekkjum og emerítprestum sje borgið á 
annan þann hátt, sem fulltryggjandi sje. 
Hvað breytingartillögur þeirra 7 þingmanna 
snertir, þá greiði jeg atkvæði móti þeim öll- 
um; jeg fer þess vegna í engan eltingarleik 
við hvert einstakt atriði. Viðvíkjandi Flat- 
ey vil jeg að eins taka það fram, að þar 
þykir mjer 500 kr. viðbótin nokkuð um of 
höfðingleg, þar sem brauðinu er að öðru 
leyti hvergi íþyngt, enda mun þar margt 
til gæða vera, og svo, ef litið er til síð- 
asta jarðamats, hefur fasteignartíund þess 
brauðs alls ekki Jítið að segja. Breyt- 
ingartillöguna við 5. gr.: »jafnótt og þau 
losna« — falli burt; henni var jeg aldrei 
samþykkur í nefndinni, þótt það kunni að 
vera, að nafn milt standi hjer undir; jeg 
kalla þessa tillögu hneykslunarhellu, og vjer 
vitum, að það er eigi rjett að valda hneyksl- 
an, og vii jeg ekki verða því ollandi með 
atkvæði mínu, að frumvarpið falli vegna 
þessarar breytingar. Jeg hef frá upphafi 
þessa prestamáls haft þá sannfæring, að 
vjer ekki ættum að seilast ófyrirsynju djúpt 
í vasa landssjóðsins, og því síður í vasa al- 
þýðunnar til að bæta laun prestanna, því 
það væri óviðurkvæmilegt og yrði án efa 
óvinsælt; enda var jeg ávallt þeirrar skoð- 
unar, að prestaköll þessa lands þyrftu ekki 
mikla uppbót úr landssjóði, þegar búið væri 
að steypa saman og bæta eitt með öðru. 
Að endingu vil jeg leiða athygli deildarinn- 
ar á aðalfrumvarpið; það er að vísu ó- 
fullkomið og því í mörgu ábótavant, eins og
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vanalegt er, þá er byrja á að koma á nýrri 
og mikilli löggjöf; en þrátt fyrir það er 
þetta byrjun mikillar rjettarbótar fyrir kirkju 
vora og prestastjett; jeg vil því vona, að 
þingdeildin ekki hafni því, heldur samþykki 
það. Hingað til hefur prestastjett þessa 
lands verið sannkallað olbogabarn í launa- 
legu tilliti, í samanbu;ði við aðra embættis- 
m enn: hjer er nú fyrst alvarlega og al- 
mennt litið á fyrri og núverandi misfellur 
og ójafnað, og nokkuð, já, töluvert, er nú 
hvorttveggja bætt. Öll frumvörp eru manna- 
verk, og því skyldi þá ekki slíkt vandaverk, 
sem prestamálið er, bera mannlegii skamm- 
sýni vott? Jeg skal enda játa, að þessi 
lög eru að skoða að eius sem bráðabirgðar- 
lög, því það eru í raun rjettri öll ný lög. 
Oss er það nægilega Ijósfc, hversu dags daglega 
vjer erum hjer að breyta nýjum lögum, og 
því skyldu þessi lög ekki einnig mega sæta 
sömu kjörum; þegar þjóðin af reynslunni og 
með tímanum hefur fundið gallana, þá er 
kominn tími til að fullkomna það, sem nú 
er ófullkomið. Mín frumstefna í máli þessu 
er söm nú, sem frá upphafi, og fylgir í 
mörgum greinum mest frumskoðun hins 
heiðraða 1. þingmanns Norðurmúlasýslu.

ísleifur Gíslason: Jeg skal játa, að jeg
var við 2. umræðu að því leyti samþykkur 
frumvarpi nefndarinnar, að jeg hjet því at- 
kvæðimínu, af því jeg taldi það byrjun tölu- 
verðrar rjettarbótar, eins ogþað þá lá fyrir, en 
eptirsumumþeim breytingaratkvæðum hinnar 
heiðruðu nefndar, sem nú liggja fyrir, ermjer nú 
næstgeði,aðgefa atkvæði mitt móti frumvarp- 
inu öllu, ef þessar breytingartillögur verða 
samþykktar. Jeg vil ekki nje þarf að ítreka 
hjer aðalskoðun mína á máli þessu, því lauk 
jeg af við 2. umræðu; nú eru það einkum 
tveir sjerstakir töluliðir, sem jeg vil tala um, 
og hvernig sem menn skoða athugasemdir 
mínar um þá, hvort sem menn skoða þær 
sprottnar af meðhaldi rneð kjördæmi mínu, 
persónulegri hlutdrægni, eða öðrum hvötum,

þá liggur það mjer í Ijettu rúmi, því jeg 
vona, að mjer takist að sanna, að þær 
oru á fyllstu rökum byggðar, byggðar á 
sanngirninnar og rjettvísinnar grundvelli. 
Jeg á við töluliðina 12 og 13 í breytingartil- 
lögum nefndarinnar; þeir hafa orðið fyrir 
því hlutskipti, að nefndin hefur, hvað þá 
snertir, orðið einna stórskæðust í því, að sjá 
sig um hönd. Fyrst áttu tillögin frá þessum 
brauðum eptir utanþingsnefndarfrumvarpinu 
að vera 250 kr. frá hvoru, svo kemur þing- 
nefndin og nærri tvöfaldar það tillag, og svo 
kemur bieytingartillagan frá þeirri sömuheiðr- 
uðu nefnd og því nær tvöfaldar aptur þetta tillag; 
mjer heyrðist líka á ræðu framsögumanns í 
dag, að hann sjálfur væri töluvert myrkfæl- 
inn við þessa uppástungu, og vil jeg nú 
reyna að sýna fram á, að það sje ekki á- 
stæðulaust. Væri þetta samþykkt, þá yrðu 
þeir prestar, sem hlut eiga að máli, og sem 
yrðu að taka þessari breytingu undir eins 
og lögin kæmu í gildi, af því öll skilyrði 
fyrir þessum sameiningum eru þegar fyrir 
hendi, þar sem hin miuni brauð, er sam- 
einast eiga við hin stærri, eru nú laus, þá 
yrðu þeir, segi jeg, að missa í af þeim tekj- 
um, sem þeir nú hafa, með öðrum orðum 
fá örðugleika vaxna meir en að helmingi, 
fyrir minna en ekki neitt. Eins og tölurn- 
ar nú liggja fyrir, eru það 700 kr., sem eiga 
að leggjast fráhvoru þessubrauði; en brauð- 
in, sem sameinast eiga við þau, eru á papp- 
írnum, annað 707 kr., hitt 757 kr., svo að 
eptir því fengi annar 7 kr., en hinn 57 kr. 
á pappírnum fyrir meir en tvöfalda erfiðleika. 
En tvær orsakir eru til þess, að í reyndinni 
mundi þetta verða fcalsvert minna en ekki 
neitt. Önnur er sú, að þegar hið síðasfca 
brauðamat fór fram, var meðalalin í verð- 
lagsskránni á hæsta stigi, sem hún hefur 
orðið í Rangárvallasýslu, af því hún hafði 
þá sameiginlega verðlagsskrá með öðrum 
sýslum suðuramtsins, að undanskildum 
Skaptafellssýslum; síðan hefur hún fengið
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sjerstaka verðlagsskrá, og Qell þá meðalalin 
strax á öðru ári um 10 aura, og sjá allir, 
hvaða áhrif þetta hefur á tekjurýrnun þessara 
brauða. Hin ástæðan er sú, að eins og viður- 
kennt hefur verið hjer á þingi og annars- 
staðar, eru jarðir í þessari sýslu metnar í 
hinunú gildandi jarðamati einna hæst á öllu 
landinu, og mundu því, þegar jarðamat inn- 
an skamms fram fer að nýju, lækka að 
miklum mun, og hefði það einnig íjaiska 
mikla verkun, til að rýra tekjur hinna um- 
ræddu brauða. Afleiðingin af þessu yrði þá 
sú, að neytt yrði upp á þessa menn sam- 
einingu, sem margfaldaði fyrirhöfn þeirra, 
en svipti þá talsverðu af þeim tekjum, sem 
þeir nú hafa, og væri það hið sama og 
menn segðu: «þú hefur reyndar fengið kon- 
unglega veiting fyrir embætti með vissum 
launum ; en nú ætla jeg að taka af þjer 
töluvert af þessum launum, en skipa þjer 
um leið, að gjöra meira en helmingi meira en 
áður». Og þar sem nú gamall maður situr 
í öðru þessu brauði, og hlyti sjálfsagt fyrir 
þessa breyting að taka aðstoðarprest, verð- 
ur í öllu falli auðsætt, hvílíkri sanngirni er 
beitt við hann. Jeg segi þetta ekki af því, 
að jeg geti ekki fallizt á, að tekjuhæð þess- 
ara sameinuðu brauða væri nægileg, ef nýr 
prestur sækti um þau, sem vissi, að hveiju 
hann gengi, en neyða þessu (oktroyera 
því) upp á menn, sem við það missa af því, 
sem þeir hafa, það eru þau rangindi, sem 
þingið getur ekki verið þekkt fyrir að sam- 
þykkja. Jeg veit ekki, hvort menn geta 
bent mjer á sams konar dæmi annarsstaðar 
í uppástungum nefndarinnar, jeg finn það

t ekki; en verði menn að játa, að þetta sje
eins dæmi, geti menn ekki bent mjer á, að 
annarsstaðar sje almennt í uppástungunum 
beitt þessu sama, þá vona jeg líka, að hin 
heiðraða deild verði að játa, að hún geti
ekki með óskertum sóma sínum gefið at-
kvæði sitt því frumvarpi, sem hefur þvílíkar 
ákvarðanir inni að halda, og því tel jeg það

vafalaust, að hún 'felli þessi breytingarat- 
kvæði, sem inni halda bersýnilega rangsleitni; 
að öðrum kosti mun jeg að minnsta kosti 
gefa atkvæði á móti öllu frumvarpinu.

A r n l j ó t u r  Ó la fs so n :  prá tt fyrir hinar
góðu ástæður landshöfðingjans, finnst mjer 
nú ýmislngt varhugavert við breytingar þær, 
sem hjer liggja frammi. Jeg samsinni með 
honum, að afþeim 12000 kr. komi þegar til 
greina og gjalda að eins 8400 kr.; en bjer 
við má bæta þeim 1600 kr., sem breyting- 
artillaga þeirra 7 þingmanna gjörir ráð fyrir, 
fyrst landshöfðinginn er henni samþykkur. 
Enn fremur bætist við 1300 kr. eptir hin- 
um nýju breytingartillögum nefndarinnar, 
til frekari uppbóta ýmsum minni brauðum. 
fe tta  er þá til samans 11,300 kr. En ann- 
ars verð jeg að kalla alla þessa reikninga 
af handahófi eða undir kasti komna, þar sem 
hjer er að eins tilfærð gjaldhliðin, en tekju- 
hliðinekki. Verði breytingartillagan, að fella 
úr orðin «jafnótt og þau losna», samþykkt, 
munu gjöldin sjálfsagt ná 20,000kr., er þegar 
skal greiða úr landssjóði, er lögin ganga í 
gildi. Viðbótin, eptir minni skoðun, á ekki 
að koma fram, fyr en «jafnótt og biauðin 
losna». f>eir prestar, sem slík brauð hafa, 
•sóttu um þau og fengu þau skilyrðislaust, 
nema þar sem um hin frægu «fyrirheitis- 
brauð» stiptsyfirvaldanna er að ræða. Hví 
skyldu þessi fyrirheitisbörn þurfa að kvarta? 
f  eim bregzt víst aldrei hið fyrirheitna hnoss 
stiptsyfirvaldanna, heldur munu þeir eflaust 
fá hið feita brauð í «fyllingu tímans»!? f>að 
sem að mun bætir tekjur presta enn frem- 
ur, er það, að eptirlaunin falla nú af fátæku 
brauðunum á landssjóð eptir 5. gr. eptir- 
launalaganna, og meðan þeir prestar, sem 
nú lifa, eru með, þá mun sú upphæð verða 
frá 2000—3000 kr. Enn bætist á lands- 
sjóð eptirgjöfin á skuldinni við Mývatns- 
þingin, svo og kaup Hvítaness í Ögursþing- 
unum. Jeg gat þess lauslega, að mjer þætti 
fleira athugavert við 5. gr. frumvarpsins.
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Hver er sú «uppbót», sem þar er gjört ráð 
fyrir að úr landssjóði greiðist til vissra 
brauða, jafnótt og þau losna? Sjálfsagt 
tekjur þeirra 33 brauða, sem lögð skulu 
niður. Jeg er nú hræddur um, að þegar 
tappinn er einu sinni tekinn úr ámunni, þá 
muni rennslið halda áfram. Eigi að bæta 
tokjur presta sem framast má verða, þá veit 
jeg ekki vel, hvar staðar muni nema. Jeg 
vil bæta kjör eða tekjur fátækra brauða, en 
hóflega, skynsamlega. Áður þótti nóg að 
veita tillag til þeirra smábrauða, sem standa 
laus, nú þykir nauðsynlegt að bæta við laun 
presta nú þegar, áður en brauð þeirra losna. 
Sumir hafa tekið þetta mikla mál sem ein- 
göngu krónumál, en sje það meining bæði 
hinnar konunglegu og þinglegu nefndar, og 
á síðan þings og stjórnar, að launalækkunin 
sje aðalmark og mið nýrrar og betri kirkju- 
skipunar hjer á landi, þá kalla jeg slíkan 
hugsunarhátt og ráðlag hryggilegt. Launa- 
jarmur gengur nógur á landi voru, þótt 
prestar eigi fylli þann flokkinn um skör fram. 
Að prestar íslands verði lagðir landssjóðn- 
um á bak, það samþykki jeg aldrei, meðan 
jeg lifi, því það er hið sama sem að þurrka 
upp landssjóðinn, en veita öllum landstekj- 
unum í gullstrauma til embættismanna sinna, 
og hleypa loku fyrir öll andleg og líkamleg 
fyrirtæki, þjóð vorri til framfara og heilla; 
enda fulltreysti jeg því, að fjöldi manna 
finni til þess, sem jeg finn, að kristnin hjer 
á landi þurfi sannarlega annars miklu frem- 
ur við, en að fjölga krónum í vasa klerk- 
anna.

L a n d s h ö f ð in g i : J>að var rjett hermt af
1. þingmanni Norðnrmúlasýslu, að taka beri 
einnig tillit til tekjuliðsins, ef gjöra skal 
rjettan reikning um upphæð þá, er tillagið 
í raun og veru nem ur; — jeg vissi það áð- 
ur, en jeg vildi einungis sýna það, að til- 
lagið ekki yrði meira en 8400 kr., ef breyt- 
ingaruppástunga 7 þingmanna yrði sam- 
þykkt, — það mun sjálfsagt smámsaman

verða minna, og það þegar á fjárhagstíma- 
bilinu innan fardaga 1881, — en jeg álít 
það ónauðsynlegt, að taka þetta atriði fram 
með berum orðum.

Hvað það snertir, hvaða sanngirni mæli 
með því, að prestar þeir, sem nú eru í brauð- 
unum, fái hinar ákveðnu uppbætur, þá vil 
jeg leyfa mjer að vísa til þess, að þessari 
reglu hefur verið fylgt í öllum launalögum 
vorum, og því virðist sömu reglu eiga að 
beita með tilliti til prestanna.

Páll prestur Pálsson: Eins og jeg tók
áðan fiam, þá verð jeg að álíta það rjett 
og sjálfu sjer samkvæmt, að samþykkja þetta 
frumvarp, þó eigi væri af annari ástæðu en 
þeirri, að fjárlögin til taka ekki meira en 
4000 kr. til bráðabirgðaruppbótar fátækum 
brauðum, og deildin vildi ekki samþykkja 
uppástungu mína um að leggja brauðunum 
7000 kr., sem jeg áleit hið minnsta, til þess 
að geta haft von um, að sjá prestsþjónust- 
unni í smáu útkjálkabrauðunum borgið á 
fjárhagstímabilinu, ef svo skyldi fara, að 
prestamálið næði ekki fram að ganga. J>ess 
vegna álít jeg það rjett, að málið sje ekki 
látið falla í vorri deild, því að hvað á ann- 
ars að gjöra við hin prestslausu brauðin, 
þegar ekkert fje er fyrir hendi til að bæta 
þau? Jeg hef svo kynnzt höfðingsskap og 
örlæti fjáilaganefndarinnar, að jeg gæti vel 
trúað því, að þeir, sem um daginn mæltu 
móti 7000 króna bráðabirgðatillaginu til fá- 
tækustu brauða, hafi gjört það í þeirri von, 
að prestamálið kynni að falla, og þá spar- 
aðist landssjóði það fje. J>að er með öllu 
ósjeð, hvort prestamálið mun græða svo mik- 
ið á því, að bíða til næsta þings, því verði 
því nú frestað, þá geta menn þó að minnsta 
kosti eigi borið reynsluna fyrir sjer með til- 
liti til gallanna. Vjer verðum að gá að, 
hvað mikið það er þegar búið að kosta 
þjóðina bæði að tíma og fje, og hverniggot- 
ur þá þingið forsvarað að láta það falla hjeð- 
an af, og allur þessi mikli og langi undir-
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búningur skyldi verða til einskis. f>að er 
að mínu áliti alls ekki forsvaranlegt afþing- 
inu, að láta slíkt eptir sig liggja. Hvað 
snertir breytingaruppástungur nefndarinnar 
við 28. og 30. tölul., Odda og Breiðabólsstað, 
þá álít jeg, að nefndin hafi þar alveg rjett 
fyrir sjer, eða þó tekið heldur lítið af þess- 
um brauðum, ef Oddi og Breiðabólsstaður 
eru bornir saman við Skeggjastaði eða önn- 
ur útkjálka- og rýrðarbrauð. J>ó þessar 700 
kr. verði teknar af Breiðabólsstað, þá verða 
þó eptir nálega 2500 kr., og þó 700 kr. verði 
teknar frá Odda, verða eptir 2400 kr., og það 
mest í jarðaafgjöldum, sem verða þó að á- 
lítast hinar vissustu tekjur brauðanna. Ætli 
þingmaður Kangæinga mundi ekki heldur 
vilja sækja um þessi brauð með 2400 kr., 
en um Grímsey með 1000 kr.? pingmaður- 
inn tók fram, að prestarnir í þessum brauð- 
um, einkum annar, þyrftu að fá sjer kapellán 
vegna erfiðleikanna, sem við þau bættust. 
En hvað væri á móti því, þó svo væri; þeir 
hefðu á eptir 1500 kr. samt, þó þeir laun- 
uðu kapelláninum 1000 kr., og mundumargir 
fremur fást til að verða kapellánar á þessum 
stöðum fyrir lOOOkr. laun.heldur en að fara 
fyrir jafnvel minni laun á einhvern útkjálkann. 
Jeg er viss um, að þingmanninum hefur 
gengið gott e itttil vegnakjördæmis síns, með 
að taka þessi dæmi, en útfærslan mislukk- 
aðist hjá honum með öllu. Viðvíkjandi því, 
að hann sagði, að gengið yrði of nærri rjetti 
þeirra presta, sem nú eru í þessum brauð- 
um, þá vil jeg geta þess, að jeg fæ ekki 
sjeð, að svo sje, því að jeg veit ckki betur, 
en að tekið sje fram í veitingabrjefum allra 
presta, að þeir sjeu skyldir til að taka hverri 
þeirri breytingu, sem gjörð kunni að verða 
á prestaköllunum, og að þessari skyldu munu 
prestarnir á Breiðabólsstað og Odda eigi hafa 
síður gengið vakandi, en hver annar prestur 
á landinu.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mig furðaði á því í
dag, þegar 2 þingmenn reiknuðu út, að út-

gjöldin til prestastjettarinnar mundu verða
23,000 kr., ef breytingaruppástungan um, að 
orðin njafnóðum og þau losna» falli burt,
verði samþykkt. Jeg vissi fyrst ekki, hverju
jeg átti að trúa, þegar jeg heyrði þingmenn- 
ina bera þetta fram sem full sannindi. Síð- 
an hef jeg rannsakað þetta nákvæmar, og 
komizt að því, sem jeg reyndar áður vissi, 
að þeirra reikningur er með öllu rangur; 
þeim hefur líklega orðið það á, að leggja 
saman bæði það, sem lagt er frá prestaköll- 
unum, og líka það, sem leggja á til hinna 
minni brauða, og með því fengið um tvö- 
falda summu, eða þeir hafa vitandi farið 
með rangt. Útgjöldin geta í mesta lagi
verið 12—14,000 kr., enda hefur annar þing-
maðurinn fært sinn reikning niður í 11,000 
kr., og er það ekki svo lítið á ekki lengri 
tíma. Jeg vil fyrst minnast á þessa litlu 
breyting við 5. gr., að orðin «jafnótt og 
þau losna» falli burt. Jeg álít það skyldu 
mína, af því jeg var i utanþingsnefndinni, 
að vera með í þessari uppástungu. IJtan- 
þingsnefndin, sem varaforseti var með í, og 
hefur hann sagt, að hann fúslega skyldi 
gefa uppástungum hennar atkvæði sitt, og 
álíti það jafnvel skyldu sína, — hún stakk 
upp á þvi, að leggja 7600 kr. á ári til upp- 
bótar prestaköllunum. Nú er þetta tillag til 
prestakallanna, ef vjer fylgjum reikningi 1. 
þingmanns Norðurmúlasýslu, 11—12,000 kr., 
ekki um aldur og æfi, eins og 7600 kr. til- 
lag utanþingsnefndarinnar, heldur um stu tt- 
an ára tíma. Innan 10—20 ára verður 
upphæð þes?i að miklu leyti horfin; eptir 30 
ár má með vissu telja, að hún verði alveg 
horfin ( l l a l l d ó r  K r .  F r ið r ik x s o n : «HÚn
hverfur aldrei að öllu!). Hvað er nú meiri 
kostnaður fyrir landssjóð, að fylgja utan- 
þingsnefndinni, eða því, sem vjer nú sting- 
um upp á? Hvað hinar einstöku tölur snert- 
ir, þá vil jeg bæta því við, að jeg er sízt 
á móti því, að Garpsdalur tái 300 króna 
uppbót úr landssjóði; en jeg ímynda mjer,
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að það megi taka af þeim 4000 kr., sern 
veittar era á fjárlögunum, ef álitið er ógjör- 
legt, að honum verði þjónað frá næsta 
prestakalli. Jeg er samdóma 2. þingmanni 
Eangæinga, hvað snertir Odda og Breiða- 
bólsstað, að hann hafi töluvert til síns máls, 
en vjer verðum að líta á allar kringum- 
stæður. Nefndin hefur fengið ámæii fyrir 
það, að hún hafi jafnað brauðin of lítið, og 
einmitt af þeim rökum er breytingartillaga 
þessi samin. Jeg játa, að þessi breyting er 
ein af hinum vafasömustu, og er sjálfsagt 
báðum hlutaðeigandi prestum til mikillar 
byrði, en jeg vil minna þingmanninn á, að 
þetta fje, sem tekið er af þessum brauðum, 
gengur til Holtaþinga, og Vestmannaeyja, 
og vill hann sjálfsagt, að þau brauð sjeu 
bætt, að minnsta kosti hið fyr nefnda. Nú 
mátti ekki, eins og einn þingmaður kallaði 
það, fara dýpra í vasa alþýðu, og því 
greip nefndin til þess úrræðis, óyndisúrræði 
mun þingmaður Rangæinga kalla það, að bíta í 
Odda og Breiðabólstað. pað ersjálfsagthart, 
þar sem eldri maður á í hlut, að sameina 
bæði Keldnaþingin við Odda, og taka af 
launum hans. 1. þingmaður Norðurmúla- 
sýslu gat ekki sjeð neina ástæðu til 
þess, að gjöra þá breytiug, að tillagið til 
brauðanna kæmist strax á. Landshöfðingi 
færði til eina ástæðu, að þetta væri algeng 
venja í öllum vorum launalögum. (Arnljót- 
ur Ölafason: Ekki í launalögum sýslumanna !) 
fað  er undantekning. f>ar að auki verður 
alleiðingin af þessu slæm; það verður sífelld- 
ur straumur á prestum fram og aptur, að 
sækja frá einu brauði til annnars. (Arnljól- 
ur Ólafsson: f>eir hafa go ttafað  hreyfasig!) 
Hinn sami þingmaður taldi það með uppbót- 
inni til brauðanna, að 33 brauð eiga að 
leggjast niður; jeg vil biðja hann að benda 
mjer á, hvernig það getur reiknazt með til- 
laginu úr landssjóði, að brauðum er fækkað. 
Hann talaði einnig mjög fagurlega um það, 
að það ætti ekki að vera aðaltilgangur þessa

máls, að bæta kjör presta. Satt að segja, 
get jeg ekki skilið, að f þessu frumvarpi sje 
um annað að ræða, en að bæta kjör presta. 
En það get jeg ekki tekið til mín, að jeg 
álíti allt kirkjumálið í því innifalið, að út- 
vega prestunum fáeinar krónur, því að jeg 
hef verið með þingmanninum í að semja 
önnur frumvörp viðvíkjandi kirkjunni, sem 
hafa annan tilgang. Eptir mínum skilningi 
er það alþýðu fyrir beztu, að prestar hafi 
nóg laun, en um það geta verið misjafnar 
skoðanir, hvað eru nóg laun. f>eir þing- 
menn, sem vilja alþýðu til geðs spara nokkr- 
ar krónur úr landssjóði, til þess að alþýða 
fái sem nýtasta presta, misskilja alveg 
sannan hag alþýðu, og gjöra henni óþægt 
verk. Margir alþýðumenn eru líka svo skyn- 
samir, að þeir játa þetta, játa, að það er 
þeim í stundlegum og andlegum efnum 
mjög áríðandi, að prestar þeirra sjeu sem 
nýtastir, já, og hafi nóg fyrir sig að leggja, 

Varaforseti: Landshöfðingi er farinn
burt úr salnum, svo að jeg get ekki svarað 
honum, og því vil jeg snúa mjer að fram- 
sögumanni. f>að hefur verið ágreiningur um 
töluupphæðir, sjer í lagi um það, hvort reikn- 
ingur minn eða landshöfðingja væri rjettur. 
Jeg skal enn ítreka það, að hefði ekki verið 
um annað að ræða en um þá lðOOOkr. uppbót til 
fátækraprestakalla, sem fjárlagafrumv. stjórn- 
arinnar fyrir 1880—1881 gjörði ráð fyrir, þá 
gæti jeg getið atkvæði með frumvarpinu, þó 
þessi upphæð sje nokkuð hærri en sú, sem 
utanþingsnefndin stakk upp á, nefnilega 
7600 kr. uppbót til fátækra brauða og 5000 
kr. til uppgjafapresta; en nú eru útgjöldin 
til prestastjettarinnar þannig:

Á fjárlögunum er veitt:
1. Til bráðabirgðaruppbótar fátækum brauð-

u m .......................................  4000 kr. » a.
2. Til prestaekkna og barna og

fátækra uppgjafapresta . 2500 — » -
3. Til prestsins á Vestm.eyjum 1443 — 19 -

fiyt 7943 - 1 9 -
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flutt 7943 kr. 19 a.
4. Til prestsins á Goðdölum 20 — * - 

Eptir frumvarpi nefndarinnar, 
eins og það var samþykkt við 2. 
umræðu, er uppbótin tjl brauð-
a n n a ...................................  12500 — » -

Eptirlaun uppgjafapresta og 
prestsekkna hjer um bil . 2000 — » -

Uppbót á 6 brauðum eptir 
breytingartillöga 7 þingmanna 1600 — » -

Uppbót frá 34 niðurlögðum 
brauðum (sbr. álitsskjal utan- 
þingsnefndarinnar óbeinlínis eptir 
því sem þau leggjast niður) 23500 — » -

Uppgjöf Mývatnsþingaskuld-
a r i n n a r .....................  4000 — » -

Til að kaupa jörðina Hvíta-
nes ......................................  3000 — » -

Árgjaldið eptir breytingartil- 
lögum nefndarinnar við 6. gr.
frumvarpsins ...................... 2000 — » -

Alls 5 6 5 6 3 - 1 9 -  
Ef vjer nú drögum frá þá 

uppbót, sem fæst frá hinum nið- 
urlögðu brauðum . . . .  23500 — » - 
þá verður tillagið úr landssjóði 33063 — 19 - 

Landshöfðingi sagði, að brauð, sein eiga 
að uppbætast, mundu ekki verða veitt fyrst 
um sinn, en það getur hann ekki sagt með 
vissu. Eflandshöfðingi vill gefa skriflegtvott- 
orð um það, að ekkert af þeim brauðum, er 
hann taldi upp, muni verða veitt fyrst um 
sinn, þá væri öðru máli að gegna, en það 
mun landsstjórnin sízt geta. Jeg vil vona, 
að hver, sein hugsar um, hver byrði muni 
leggjast á landssjóðinn, ef breytingartillagan 
við 5. gr. verður samþykkt, muni vel yfir- 
vega, áður hann gefur atkvæði sitt.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg get ómögulega
skilið skýringar varaforseta og reikning 
hans. Margt var ekki rjett hjá honum, t. 
d. taldi hann með árlegum útgjöldum verð 
jarðanna Skútustaða og Hvítaness, og öll 
útgjöldiná fjárlögunum til prestastjettarinnar.

Sú spnrning, sem hjer liggur fyrir, 
er, hvort betra sje að leggja 7600 kr. til 
uppbótar brauðunum um aldur og æfi, eða 
að veita 11000 kr. að eins um lítinn tíma. 
Mjer finnst auðsjáanlegt, að betra er að 
veita 11000 kr. um stuttan tima, og sem 
einlægt fer minnkandi. Jeg vil svo ekki 
tala frekar um breytingaruppástungurnar; 
þingmenn verða að ráða við sig sjálfa, 
hvernig þeir greiða atkvæði, en jeg álít 
það skyldu mína, að taka það upp, að 
ekki er farið nærri eins langt í þessu 
frumvarpi, eins og í uppástungum utan- 
þingsnefndarinnar.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  pogar vjer
skoðum þetta mál, þá er það aðalatriðið, 
hvort vjer viljum bæta kjör presta, eða 
halda öllu í gamlu liorfinu. f>að hefur 
verið talað margt í þessu máli, og sumt 
ósanngjarnt að minni sannfæringu, en það 
verð jeg að álíta, að rjettara sje að fella 
málið, heldur en að breyta ekki því, sem 
þarf breytingar við. Breytingartillagan við 
78. tölulið (um Flatey) þarf endilega að 
samþykkjast, og sama er að segja um 
aðrar tillögur, sem eru á þessu breytingar- 
atkvæðablaði, einkum um Garpsdat og 
Otrardal. Tilbreyting talnanna á tekju- 
hæðinni á brauðunum í Dalasýslu er ein- 
mitt tekin eptir tillögu prófastsins þar, og 
vona jeg því, að hún verði samþykkt. 
£>að er annars ekki til neins fyrir mig að 
vera að bæta við umræðurnar í þessu m áli; 
allir hljóta að sjá, að það er ósanngjarnt, 
að láta aumingja prestana á smábrauðun- 
um búa lengur við þau kjör, sem þeir nú 
hafa, enda væii það alveg gagnstætt þeirri 
reglu, sem hingað til hefur verið fylgt um 
laun embættismanna.

P o r s t e in n  J ó n s s o n :  Áður en gengið er
til atkvæða, þá verð jeg að taka það fram, 
að jeg er ekki samþykkur framsögumanni, 
að launin á Vestmannaeyjum sjeu sann- 
gjörn. Eptir mínum reikningi verða laun-
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in að eins 1090 kr., því að 170 kr. drag- 
ast frá, vegna þess að landskuldin er 
reiknuð fyrir prestinn eptir hinum sama 
rangláta mælikvarða, sem vjer aðrir megum 
búa við. fingm aður Skaptfellinga tók það 
fram við 2. umræðu, að vjer þyrftum ekki 
prests við, af því vjer hefðum biskupa, 
postula og jeg veit ekki hvað, en jeg vil 
benda honum á, að ef það eru Mormdn- 
arnir, sem hann meinar, þá þurfum vjer 
ekki síður fyrir það duglegan prest, en 
hann getum við ekki búizt við að fá nema 
hann sje vel launaður.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg held, að þing—
maður Vestmannaeyinga haíi mig fyrir rangri 
sök. Jeg játa, að tekjur þess brauðs eru í 
rýrasta lagi eptir frumvarpinu, og að þar 
þarf einmitt duglegan prest vegna Mormón- 
anna. Að öðru leyti er búið að ræða svo 
mikið um breytingaruppástungurnar, að jeg 
álít óþarfa að tala meira um þær og vil ekki 
halda þeim til streitu, sízt til þess að mál- 
ið falli vegna þeirra. Jeg vil ekki, að þetta 
frumvarp falli, og ef það fellur, þá er sann- 
ast að segja, að lítil afreksverk liggja þá 
eptir þetta þing, að minnsta kosti þessa 
deild, sem vjer erum í. Til máls þessa er 
þegar búið að kosta miklu fle, bæði á þingi 
og utanþings. Getum vjer þá forsvarað það 
að láta allan þennan kostnað enn verða að 
ónýtu, Jeg verð að siðustu að gefa sjálf- 
um mjer þann vitnisburð, að jeg hef gjört 
m itt til, að þetta mál geti fengið framgang, 
og farið hóflega í kröfum mínum kirkjunn- 
ar vegna. Jeg skal gefa sjálfum mjer þann 
vitnisburð, að jeg hef flutt þetta mál eptir 
megui, án þess sjálfur að vænta eins eyris 
ágóða, já, án þess að vænta annars en van- 
þakklætis, já, án þess að líta á hag presta 
eingöngu, heldur mest á hag safnaðanna, 
hag og velferð alþýðu. Jeg hef áður lýst 
því yfir, að jeg vildi helzt, að kirkjan gæti 
komizt af án landssjóðsins, en af því jeg 
sje, að hún ekki getur verið án tillags úr

landssjóðnum, hef jeg fylgt því fram, að
henni verði lagt til í bráð. En þegar 
fram liða stundir, þá koma dagar og þá
koma ráð, þá getur sjezt, hvort kirkjan 
getur ekki borið sig sjálf. Prestar hafa 
lengi verið hóflegir í kröfum, og gjört sig 
ánægða með lítið, kannske þeir verði það 
enn framvegis. Jeg vildi óska þess, úr því 
ekki er annars kostur.

H a l l d ó r  K r .  F riðr iksson:  Mjer virðist
nú sem skoðanirnar í þessu máli ætli að
verða æði margbreyttar. Nefndin hefur um- 
steypt grundvelli þeim, sem utanþingsnefnd- 
in lagði, og ræður því að líkindum, að 
margir gallar sjeu á frumvarpið komnir; 
því það er varla auðið hjer á þingi að gjöra 
svo umfangsmikið mál svo úr garði, að
vel sje, ef grundvöllurinn er eigi góður 
undir, og jeg ræð því heldur til, að frumvarpið 
sje eigi samþykkt; því ef það yrði, þá mundu 
sjálfsagt koma ýmsar bænir um breytingar 
á næsta þingi, og eigi að eins á næsta þingi* 
heldur og þing eptir þing. Viðvíkjandi því, 
sem framsögumaður lagði til með brauðun- 
um 7(i. og 82. — Garpsdal og Otrardal — 
þar sem bann ætlar þeim styrk af þeim 
4000 kr., sem n ú  eru lagðar fátækum 
brauðum, þá gleymir hann því, að þetta 
styrktarije gengur inn, þegar frumvarp þetta 
er orðið að lögum. Af því Qe er því til- 
gangslaust að ætla nefndum brauðum styrk, 
og hið sama sem að ætla þeim alls ekkert. 
Viðvíkjandi hinum ýmsu tölum hinna ýmsu 
þingmanna, þá virðast mjer reikningarnir 
orðnir að minnsta kosti þrír. Landshöfð- 
ingjans upphæð er auðsjáanlega of lág, en 
varaforseta helzt til of há.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg vildi leiðrjetta
hinn heiðraða þingmann Eeykvíkinga, en
— eins og hann segir sjálfur — hann lætur 
sig ekki sannfæra. Hann ber nefndinni á 
brýn, að hún hafi horfið frá grundvelli þeim, 
sem utanþingsnefndin hafi sett. En þessu 
mótmæli jeg; grundvöllurinn er hinn sami,

75
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þótt hann sje nokkuð breyttur eða lagaður 
undir rekstri málsins; nefndin tekur ekki 
meira, heldur minna fje úr landssjóði, en áður 
var gjört ráð fyrir, enda þótt nokkuð meira 
verði að leggja fram í byrjuninni.. Hinn 
heiðraði þingmaður segir, að þær 4000 kr., 
sem ætlaðar eru til uppbótar brauðum, gangi 
inn, þegar frumvarp þetta gangi út, sem 
lö g ; þetta er of mikill ókunnleiki eða mis- 
skilningur, sem jeg skal sannfæra hann um 
strax, ef hann vill sjá hið sanna. Jeg vil f 
þessu tilliti vitna til hins háttvirta formanns 
flárlaganefndarinnar, sem hefur lýst því yfir, 
að þær 4000 kr., sem eru í fjárlögunum, sjeu 
veittar, án tillits til þessa máls, en að fje 
það, sem greiða á úr landssjóði eptir þessu 
frumvarpi, komi í 17. gr. fjárlaganna. fe tta  
hefði þingmaður Reykvíkinga átt að vita, 
fyrst hann er í íjárlaganefndinni.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
gengið til a tk v æ ð a , fyrst um breytingar- 
uppástungurnar við frumvarpið, og var

1. Breytingaruppástunga nefndarinnar ,(I 
351) við 1. gr. 1. tölul. samþykkt með 
12 atkvæðum.

2. Breytingaruppástunga iiefndarinnar við 
1. gr. 2. tölul. samþykkt með 12 atkv.

3. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 
1. gr. 3. tölul. felld með 11 atkv. gegn
10, að við höfðu nafnakalli sakir ó- 
glöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já :
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson 
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Snorri Pálsson,
|>órarinn Böðvarsson,
J>órður f>órðarson, 
porsteinn Jónsson.

N ei:
Grímur Thomsen,
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
forlákur Guðmundsson.

4. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
1. gr. 6. tölul. felld með 12 atkvæðum 
gegn 9, að við höfðu nafnakalli sakir 
óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu

J á :
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson, 
fórður fórðarson, 
forlákur Guðmundsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>órarinn Böðvarsson, 
forsteinn Jónsson.

5. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
7. tölul. samþykkt með 17 atkvæðum.

6. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
8. tölul. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
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7. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
9. tölul. samþykkt með 13 atkvæðum
gegn 8, að við böfðu nafnakalli sakir
<5glöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já :
Björn Jónsson,
Isleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>órarinn Böðvarsson, 
f>orlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Er. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur, 
fórður |>órðarson.

8. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
12. tölul. samþykkt með 18 atkvæðum.

9. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
14. tölul. samþykkt með 11 atkvæðum.

10. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
15. tölul. samþykkt með 14 atkvæðum.

11. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
23. tölul. samþykkt með 13 atkvæðum.

12. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
28. tölul. samþykkt með 17 atkvæðum.

13. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
30. tölul. samþykkt með 16 atkvæðum.

14. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
32. tölul. samþykkt með 15 atkvæðum.

15. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.
34. tölul. samþykkt með 16 atkvæðum.

16. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

54. tölul. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
17. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

56. tölul. samþykkt með 16 atkvæðum.
18. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

57. tölul. samþykkt með 13 atkvæðum.
19. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

60. tölul. samþykkt með 11 atkvæðum.
20. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

62. tölul. samþykkt með 15 atkvæðum.
21. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

63. tölul. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
22. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

64. tölul. samþykkt án atkvæðagreiðslu.
23. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

65. tölul. samþykkt með 17 atkvæðum.
24. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

72. tölul. felld með 14 atkvæðum gegn 7.
25. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

73. tölul. felld með 12 atkvæðum gegn 5.
26. Breytingaruppástunga sömu við 1. gr.

74. tölul. samþykkt með 13 atkvæðum.
27. Breytingaruppástunga 7 þingmanna (I

359) við 1. gr. 76. tölul. felld með 11 
atkvæðum gegn 8.

28. Breytingaruppástunga 7 þingmanna við 
1. gr. 78. tölul. samþykkt með 12 at- 
kvæðum gegn 9, að við höfðu nafna- 
kalli sakir óglöggrar atkvæðagreiðslu, 
og sögðu

Já:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>órarinn Böðvarsson, 
f>orsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,

75*
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ísleifur Gíslason,
Einar Ásmundsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson, 
f>órður f>órðarson, 
forlákur Guðmundsson.

29. Breytingaruppástunga 7 þingmanna við 
1. gr. 80. tölul. felld með 11 atkvæð- 
um gegn 5.

30. Breytingaruppástunga 7 þingmanna við 
1. gr. 82. tölul. samþykkt með 12 at- 
kvæðum gegn 9, að við höfðu nafna- 
kalli, og sögðu

Já :
Björn Jónsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen, 
f>órður f>órðarson, 
f>orsteinn Jónsson.

N ei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinssoji,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson, 
forlákur Guðmundsson.

31. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 
1. gr. 84. tölul. samþykkt án atkvæða- 
greiðslu.

32. Breytingaruppástunga 7 þingmanna við 
1. gr. 88. tölul. felld með 14 atkvæð- 
um gegn 5.

33. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 
1. gr. 126.— 127. tölul. samþykkt í 
einu hljóði.

34. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 
1. gr. 134. tölul. samþykkt með 12 at- 
kvæðum.

35. Breytingaruppástunga 6 þingmanna (I 
367) við 1. gr. sama tölul. samþykkt 
án atkvæðagreiðslu.

36. Breytingaruppástunga nefndarinnar við 
1. gr. 135. tölul. samþykkt með 18 
atkvæðum.

37. Breytingaruppástunga 7 þingmanna við 
1. gr. 137. tölul. samþykkt með 12 at- 
kvæðum.

38. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
1. gr. sama tölul. þar við fallin.

39. 4. grein meiri hluta nefndarinnar (I
360) samþykkt með 17 atkvæðum.

40. 4. grein nefndarinnar þar við fallin.
41. 5. grein. Nefndin: «Greiðist tillag það 

úr landssjóði», samþykkt með 15 at- 
kvæðum.

42. 5. grein. 7 þingmenn (I 359): «Jafn- 
ótt og þau losna* falli burt, fellt með 
15 atkvæðum gegn 5.

43. 5. grein. Nefndin: í  stað «stólsjarða•> 
komi «þjóðjarða» samþykkt með 19 at- 
kvæðum.

44. 6. grein. Breytingaruppástunga nefnd- 
arinnar samþykkt með 14 atkvæðum.

45. Breytingaruppástunga frá meiri hluta 
nefndarinnar við fyrirsögnina samþykkt 
með 20 atkvæðum.
Síðan var frumvarpið allt með á orðn- 

um breytingum samþykkt með 16 atkvæð- 
um. Kvað forseti það nú mundu verða af- 
greitt til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í ef r i  deild, á 38. 
fundi, 15. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinui, sjá I 378 
—383.
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• Landshöfðingi: Eins og hinni heiðruðu 
deild er kunnugt, ályktaði þingið í h itt eð 
fyrra, að stjórnin skyldi undirbúa og leggja 
fyrir þingið frumvarp til laga um nýja 
brauðaskipun. Samkvæmt þessari þingsá- 
lyktun hefur frumvarp til laga um skipun 
prestakalla og kirkna verið samið, og liggur 
það nú fyrir þessari heiðruðu deild í því 
formi, sem það hefur verið samþykkt af 
neðri deildinni, sem frumvarp til laga um 
skipun prestakalla. Utanþingsnefnd sú, er 
sett var með konungsúrskurði samkvæmt 
þingsályktuninni, stjórnarfrumvarpið, er byggt 
var á frumvarpi þessarar nefndar, og nefnd 
sú, sem neðri deildin skipaði til þess að 
segja álit sitt um stjórnarfrumvarpið, hafa 
allar fylgt þeirri stefnu, er ákveðin var af 
þinginu í hitt eð fyrra, sem sje að bæta skuli 
kjör presta með því að jafna brauðin sín á 
milli, með þvi að sameina þau, að leggja 
hinum lakari brauðum tillag frá hinum betri 
brauðum, þar sem svo hagar til, þannig, að 
uppbótin til bráðabirgðar verði greidd úr 
landssjóðnum, og þannig er frumvarp það 
orðið til, er nú liggur fyrir til 1. umræðu í 
þessari heiðruðu deild. Frumvarpið hefur 
vissulega átt örðugt uppdráttar, einsogeðli- 
legt er, því það er vandamikið og umfangs- 
mikið mál, er hjer ræðir um, og það grípur 
á margvíslegan hátt inn í þau spursmál, er 
hljóta að vera öllum landsmönnum hin mest 
áríðandi, hin kirkjulegu málefni, og það er 
einnig alveg eðlilegt, að misjafnar skoðanir 
kynnu að vera um það, hvort frumvarpiðj 
öllum atriðum þess sje sem heppilegast. 
Jpegar ræðir um þvílíkt mál, hlýtur það að 
vera svo, að ómögulegt sje að út kljá það 
svo, að allir sjeueins ánægðir með úrgreiðslu 
þess. Samt sem áður hefur eptir minni 
sannfæringu málið, eins og það nú liggur 
fyrir, verið svo nákvæmlega og ýtarlega yíir- 
vegað og rætt, að jeg fyrir m itt leyti álít 
það svo vel undirbúið, sem það nokkurn 
tíma getur orðið, og innilega óska jeg, að 
hin heiðraða deild leggi samþykki sitt á

það, og með þessu móti gjöri það, sem í 
hennar valdi stendur, til bæði að koma á 
nýju og betra fyrirkomulagi á brauðaskipun 
laudsins, og að sefa þá hreyfing, er þings- 
ályktunin frá í hitt eð fyrra hefur komið á 
í öllum söfnuðum landsins, og sem æskilegt 
og jafnvel nauðsynlegt er að sje sem fyrst 
sefuð. pað getur ekki verið neinn vafi um 
það, að frumvarpið, eins og neðri deildin 
hefur samþykkt það, hafi mikla rjettarbót 
inni að halda, þó að ýmsir gallar, ef til vill, 
kunni að vera á því, en þá má vissulega 
laga smámsaman, þegar reynslan er búin að 
sýna og sanna, hverjir þeir sjeu, og hvernig 
ráðin verði bót á þeim. Eptir hinni núgild- 
andi brauðaskipun eru brauð landsins sam- 
tals 170, þó þannig, að 15—20 þeirra ann- 
aðhvort til bráðabirgðar hafa verið samein- 
uð öðrum brauðum, eða hafa um langan 
tíma verið óveitt. í  raun og veru hefur í 
mörg ár ekki fleirum brauðum verið þjónað 
hjer á landi en rúmum 150. þessurn brauð- 
um er samkvæmt frumvarpinu fækkað 
til 141 og meira tillit tekið til þess, hvernig 
hagar til í hlutaðeigandi söfnuðum. Hvað 
viðvíkur jöfnuðinum milli brau? -ína sín á 
milli, leggur frumvarpið fr£ .ilnum betri 
brauðum árstillag, sem nemur samtals 13000 
— 14000 krónum, til handa hinum fátækari 
brauðum. f>ó að með þessu móti eigi kom- 
ist á fullkominn jöfnuður, þvi honum er ó- 
mögulegt nokkurn tíma að ná, þá verður 
þetta sannarlega að skoða sem verulegar 
framfarir í þeirri stefnu, sem ræðir um.

Frumvarpið fer mjög var-lega að því, 
að koma á þessarinýju skipun, þar sem 
það ákveður, að hin fátæku brauð ekki 
skuli uppbætt fyr en jafnótt og þau losna. 
Jeg hefði fyrir m itt leyti óskað, að fá þess- 
ari ákvörðun breytt, en allar tilraunir til 
þess hafa verið árangurslausar, og jeg skal 
því fallast á ákvörðunina, eins og hún ligg- 
ur fyrir, þar sem jeg verð aðjáta, að frum- 
varpið þrátt fyrir hann liafi verulega rjett- 
arbót inni að halda. Um hin einstöku at- 
riði málsins er að öðru leyti eigi að ræða 
við 1. umræðu, og jeg skal þess vegna á
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þessu stigi málsins eigi fara neinum orðum 
um þau, heldur leyfa mjer að mæla með 
frumvarpinu, eins og það liggur fyrir.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagðist fyrir sitt leyti 
vilja játa, að eins og málið lægi fyrir í 
frumvarpinu, hefði það tekið umbótum frá 
ástandinu, sem verið hefði, en samt vildi 
hann þó lýsa því yfir, að gallar væru eigi 
litlir á því, að minnsta kosti þar scm hann 
þekkti til, sem væri helzt í Eangárvallasýslu. 
pað sem brauðin bættust þar að upphæð- 
inni til við sameininguna, væri tekið frá 
þeim aptur, án þess að bíða eptir presta- 
skiptum í brauðunum, samkvæmt 3 gr., og 
það þætti sjer ósanngjarnt. Hann vildi 
fyrst geta þess, að brauðin í Rangárvalla- 
sýslu væru eigi rjett metin í eðli sínu, því 
verðlagsskrárnar hefðu þar eigi náð neinni 
átt, hvorki á sauðfje nje smjöri, meðan sýsl- 
an var í sambandi við suðursýslurnar með 
verðlagsskrá, sem brauðamatið hefði þó verið 
byggt á, og vildi hann taka til dæmis þau 
þrjú brauð, sem frumvarpið legði frá til 
annara brauða, nefnil. Odda, Breiðabólsstað 
og Holt, sem væruof hánálægtum 100—200 
kr. fyrirskekkju verðlagsskrárinnar, og þetta 
villti mennaðtalsverðum mun, sem von væri, 
þegar allt annað stæði á pappírnum en vera ætti. 
Sameiningin á Keldum við Odda væri eigi 
heppileg; úr því yrði heil sveit, önnur hálf, 
og partur úr þriðju eitt brauð; næsti prest- 
ur væri á Breiðabólsstað, og hann fengi nú 
Innhlíðina, sem er seigur viðauki á vetrum, 
þó hún sje fögur á sumrin. Nú deyr prest- 
urinn í öðru hvoru þessu brauði, eða hann 
fer frá því, og hvert ætti þá að fara til að 
fá prest til að þjóna brauðinu? Landeyja- 
presturinn hefði víst nóg og Útfjallaprestur- 
inn líka; á þeim tímabilum yrði þá prest- 
þjónustulítið í brauðum þessum. Betra 
væri því að sameina eigi þessi brauð, held- 
ur jafna þau upp við prestaskipti. |>á væri 
Mýrdalurinn; þau brauð ætti bæði að sam- 
eina, en enginn kunnugur maður mundi vilja 
gjöra það; þar væru 4 kirkjur, en þær gætu 
að vísu fækkað, en sveitin væri sú örðugasta, 
er hann þekkti á Suðurlandi, og þar til

mesta snjókista. Annar presturinn þar væri 
röskur maður, en hann hefði sagt sjer, að 
hann vildi eigi þiggja slíka sameining. 
Hvað prestinn í Odda snerti, sem þar er 
nú, þá yrði hann annaðhvort að hætta, eða 
taka aðstoðarprest, sem hann eigi fengi 
fyrir minna en 1000 kr., og þá hefði hann 
eigi meira en 1200—1400 kr. eptir, þegar 
allt væri dregið frá, en þetta væri eigi 
sanngjarnt; presturinn þar ætti annað skilið 
í elli sinni, heldur en neyða hann til slíks. 
f>að væri þó sannarlega hart, að kasta 
miklu ómaki á gamla menn ofan á embætti 
þeirra án alls endurgjalds og jafnvel fyrir 
minna en ekki neitt. Hvað nú sjálft frum- 
varpið snerti, væri eigi annað en að taka það 
sökum tímaleysis eins og það væri, eða þá 
eyðileggja það, og væri hann fyrir sitt leyti sem 
stæði á báðum áttum, hvað gjöra skyldi.

J ó n  J ó n s s o n  sagði, að þingmanni Rang- 
æinga hefði eigi þótt ráðlegt, að setja nefnd 
í máli þessu sakir tímaleysis; en þó tíminn 
væri naumur, mætti hjálpa því við raeð af- 
brigði gegn þingsköpunum, svo að skemmri 
tíma þyifti til að ræða málið. Hann þekkti 
dæmi til á þingi Dana, að mál hefðu verið 
rædd 8 sinnum á einum degi, og því skyldu 
eigi íslendingar geta unnið eins rösklega að 
þingstörfum og Danir. Hann vildi leiða 
rök að því, að það væri eigi tilgangur sinn 
með nefndinni, að vilja fella málið. Nefndin 
væri alveg nauðsynleg, til að endurskoða 1. 
grein frumvarpsins og lagfæra galla þá, sem 
landshöfðingi hefði játað að á henni væru. 
Blöðin hefðu sýnt, að á hjeraðsfundum í fyrra 
hefðu bændur komið alveg óundirbúnir; 
brauðamatið, grundvöllurinn undir þessu 
máli, væri því alveg ónákvæmt, og hefði 
brauðanefndin sjálf bent á það, og þar sem 
hún eigi hefði tekið eptir þeim göllum, er 
þingmaður Rangæinga hefði tekið fram, 
þætti sjer eigi ólíklegt, að henni hefði sjezt 
yfir fleiri galla; það væri eigi gott að hafa 
undirstöðuna ranga undir því, sem lengi ætti 
að hanga, og varðar mest til allra hluta, að 
undirstáðan rjett sje fundin, en einkum og 
sjer í lagi ætti þetta við um lög. pannig



599

útbúið hefði nú málið verið sent til þingsins 
frá brauðanefndinni, en hvernig hefði þá 
gengið. Já  við höfum allir heyrt getið um 
umræðurnar í neðri deildinni. Óhætt væri 
að fullyrða, að við ekkert mál hefðu verið 
gjörðar jafnmargar breytingar, sem þetta 
{E i r íh u r  K ú l d :  Jú fleiri), því á atkvæða- 
skránni hefðu staðið 241. töluliðir, og bæri 
það vott um, hvort eigi væri nauðsyn á, að 
íhuga vandlega hin einstöku atriði þess. 
Neðri deildin hefði komizt að þeirri niður- 
stöðu, að fækka brauðunum úr 170 niður í 
141. Um aldamótin hefðu prestarnir hjer á 
landi verið fleiri en 170, en þó eigi nema
40.000 manns í landinu, en nú væru yflr
70.000 manns; samt hefði varla trúrækni og 
góðir siðir aukizt svo, að fækka mætti 
verkamönnum í víngarði drottins, og nú 
væru eigi að eins þeir menn fleiri, sem þyrfti 
að kenna kristindóminn, en kristinsdóms- 
kennslan væri því nauðsynlegri nú en þá, 
sem þjóðin nú hefði fengið það stjórnarfrelsi, 
er engan dreymdi um aldamótin að hún 
gæti auðnazt; en frelsið án kristindóms og 
annarar andlegrar menntunar gæti hæglega 
orðið bölvun í stað blessunar. Til þess væru 
mörg dæmi í öðrum löndum. Nú riði ekki 
að eins einstökum mönnum, en allri þjóðinni, 
mjög mikið á, að þeir menn yrðu sem 
flestir og beztir, er kenndu þjóðinni, að 
hún á að dýrka annað en vömb sína og 
vitsmuni, að maður lifl ekki á eintómu 
brauði. Hvað laun prestanna snerti, þá 
þætti sjer vafasamt, hvort nauðsyn á að 
hækka laun þeirra væri eins mikil, og al- 
mennt væri sagt. fessi kurr, sem nú heyrð- 
ist, hefði komið upp eptir að laun hinna 
veraldlegu embættismanna hefðu verið hækk- 
uð 1875, og væru margir í vafa um, að 
launahækkun þessi hefði haft við mikil rök 
að styðjast. En gæti vafi verið hjer um, 
væri eigi ráðlegt að byggja tillögur í máli 
þessu á launahækkuninni 1875. Landshöfð- 
inginn hefði haft rjett að mæla í því, að 
erfitt væri að koma saman skoðunum manna 
í máli þessu, en þetta væri einmitt ástæða 
til að fresta málinu, því þingið ætti að vara

sig á að koma með þau lög, sem meiri hluti 
þjóðarinnar væri á móti. £ví miður fyndust 
sjer allmargir deildarmenn gjöra lítið úr 
þjóðviljanum, en það væri eigi rjett. f>eir 
menn, sem hefðu aðra skoðun, en meiri 
hluti þjóðarinnar, gætu ef til vill haft rjett- 
ara fyrir sjer; þeir sæju, ef til vill, margt 
skarpara og ljósara en almenningur, en þá 
væri það bein skylda þeirra að sannfæra al- 
menning, áður en þeir kæmu með laga- 
breytingar sínar. Almenningur vildi aldrei 
neitt rangt af ásettu ráði, það væri misskiln- 
ingur, vanþekking, sem rjeði úrslitum, ef 
hann skoðaði eitthvað miður rjett, en þá 
þyrfti að sannfæra hann. Ef menn notuðu 
vinsældir sínar hjá þingmönnum til að koma 
fram ótímabærum lögum, æstu menn að 
eins þjóðina gegn þinginu og þeim, er þar 
rjeðu mest. Allir þeir, sem þekktu vilja 
þjóðarinnar, vissu, að hún vildi eigi, að mál 
þetta fengi framgang á þessu þingi, eins og 
það nú væri, og eins og þingmaður Rang- 
æinga hefði einnig bent á í ræðu sinni. 
Hann sæi enga ástæðu til að flýta málinu; 
það lægi í augum uppi, að prestar fengjust 
eins eptir sem áður, ef prestaefni fjölguðu. 
fa u  hefðu fækkað, þegar prestaskólinn var 
stofnaður, af því að bændur horfðu í hinn 
aukna kostnað við undirbúninginn undir 
prestskap, og gátu ekki metið í svipinn þýð- 
ing þá, sem það hefði, að efla hin innlendu 
guðfræðisvísindi. Nú væru skólapiltar aptur 
farnir að fjölga, og eigi mundi þess langt 
að bíða, að fieiri sæktust eptir að verða 
prestar, en gætu komizt að.

L a n d s h ö f ð in g i  sagði, að hvað athugasemd 
þingmanns Rangæinga snerti, þá væri auð- 
velt að bæta úr því samkvæmt 5. gr., með 
því að veita hlutaðeigandi presti árlegt til- 
lag í fjárlögunum, svo að þau brauð yrðu 
viðunanleg. f r á t t  fyrir athugasemdir þing- 
mannsins um verðlagsskrárnar, væri tekju- 
upphæð brauða þessara til samans 2000 kr.

2. þingmaður Skagfirðinga hefði sagt, að 
hann vildi eigi mæla með nefnd í þeim 
tilgangi, að eyðileggja málið; en af ræðu 
þingmannsins hefði hann orðið þess vísari,
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að orð hans voru gagnstæð meiningu hans, 
því að þingmaðurinn hefði með skýrum 
orðum ráðið til að fresta málinu til næsta 
þings. Hann kvaðst vera alveg á móti 
nefnd í málinu, þar eð hann æskti þess, 
að það gæti fengið framgang á þessu þingi.

Eirikur Kúld kvaðst vera á máli lands- 
höfðingja í því, að eigi ætti að setja nefnd 
í máli þessu, en gagnstæður skoðun 2. 
þingmanns Skagfirðinga, er virtist vilja 
fresta málinu með því að setja nefnd í það, 
og gæti eigi annað legið til grundvallar 
fyrir skoðun þingmannsins, en að vilja fella 
það á þessu þingi. Hann vildi svara sama 
þingmanni því, að sjer að vísu þætti eigi 
vansæmi í að feta í fótspor Dana, en að 
taka ríkisþing þeirra sjer til fyrirmyndar, 
sem lyki við færri mál, en vjer á miklu 
lengri tíma, þætti sjer eigi við eiga. Hann 
játaði að vísu, að málið væri eigi eins vel 
úr garði gjört, og æskilegt hefði verið, en 
þó vildi hann vekja athygli þingmannsins 
á því, að ekkert mál hefði komið betur 
undir búið á þing síðan 1853, að hann var 
fyrst á þingi. Sjer þætti einnig vafasamt, 
þó nefnd væri sett í málinu, að hún mundi 
breyta því til batnaðar, þar sem hún yrði 
eingöngu að hafa það fyrir augum, að flýta 
sjer sem mest, og jafnvel þótfc 2. þingmaður 
Skagfirðinga breytti út af þingsköpunum og 
hjeldi 8 fundi á dag, þá væri efasamt, hvort 
málið fengi framgang á þessuþingi, og vildi 
hann þó ekki efa dugnað þingmannsins; og 
þó hann treysti þingmanninum vel, efaðist 
hann samt um, að honum mundi takast að 
útrýma þeim göllum, er hvorki hin svo 
nefnda konunglega nefnd, nje nefnd sú, er 
neðri deildin hefði sett í málinu, hefði getað 
útrýmt. 2. þingmaður Skagfirðinga hefði 
einnig borið sumum þingmönnum á brýn, 
að þeir hirtu lítt um þjóðviljann. Sjer þætti 
nú efasamt, hvort þessi þingmaður þekkti 
þjóðviljann í þessu máli betur en allir aðrir; 
hann vissi eigi annað, en að það væri ein- 
dreginn vilji þjóðarinnar, að vilja bæta kjör 
prestanna, en að öðru leyti vildi hann eigi 
þrátta um það, þar eð hann væri sjálfur

prestur. Sami þingmaður hefði einnig tekið 
það fram, að launahækkun embættismanna 
1875 hefði verið óþörf; hann kvaðst nú eigi 
hafa sömu skoðun um launahækkun þá, sem 
þessi þingmaður, því að þau hefðu eigi al- 
staðar hækkað, heldur þvert á móti lækkað, 
t. d. sum sýslumannalaun. Sami þingmað- 
ur hefði kennt prestaskólanum um presta- 
ekluna, það væri undarlegt, að þingmað- 
urinn skyldi þá eigi hafa komið með 
frumvarp til þingsins um að af nema 
stofnun þessa; það væri hryggilegt, ef fieiri 
hefðu slíkar skoðanir um hina beztu vísinda- 
stofnun í landinu, að hún væri til ills eins. 
Hvað athugasemdir þingmanns Rangæinga 
snerti, þá játaði hann, að gallar væru á 
frumvarpinu, hvað það snerti, er þingmaður- 
inn hefði tekið fram; en landshöfðingi hefði 
jafnframt getið þess, að eigi mundi torvelt 
að greiða úr göllum þeim, enda þyrfti þing- 
maðurinn eigi annað en gæta að 4. og 5. gr. 
frumvarpsins, til þess að sannfærast um það. 
Hvað Mýrdalsþing snerti, þá væri hann þar 
eigi svo kunnugur, aðhann gætidæmt neitt um 
það, en nokkuð væri það, að bæði brauðanefnd- 
in og nefndin í neðri deildinni hefðu verið á 
sama máli um þetta brauð. Hvað brauða- 
sameining yfir höfuð snerti, því væri hann 
lítið fyrir stórkostlegar sameiningar, þó að 
4. gr. sykraði slíkar sameiningar að nokkru. 
Hann kvaðst eigi ætla að þessu sinni að 
ræða það, ersjer sýndist athugavert við hin- 
ar sjerstöku greinir frumvarpsins, en þó 
vilja gjöra það, áður en gengið væri til a t- 
kvæða um það við 2. umræðu, svo að kjós- 
endur sínir sæju, að hann hefði tekið eptir 
því. En þó gallar væru á frumvarpinu, sýnd- 
ist sjer miklar rjettarbætur í því. f in g -  
maður Rangæinga hefði einnig verið á sinni 
skoðun um það, að æskilegt væri, að málið 
fengi framgang á þessu þingi, og því væri 
eigi ráðlegt að káka svo við það, að það 
þyrfti að fara aptur fyrir neðri deildina, og 
ef til vildi fyrir hið sameinaða alþingi, sem 
eigi mundi verða til annars, en að svæfa 
það til fulls. Hann langaði eigi tilað koma 
heim og sjá starfa þingsins, ef þetta eitt



hið helzta mál, sem fyrir það hefði verið 
lagt, yrði að engu, og væri hann hræddur 
nm, að sumir mundu þá segja, að oss hefði 
verið betra að sitja kyrrir heima.

J ó n  H ja l t a l í n  sagði, að nú sem stæði 
væri eigi hægt að gjöra meira við málið, en 
fleðri deildin hefði þegar gjört, og væri hann 
því eigi samþykkur þingmanni Skagfirðinga, 
að leggja nú málið í nýja grautargjörð, og 
hefði hann víst eigi heyrt þessi orð Gold- 
smiths, að ef menn hugsuðu að gjöra það, 
sem ekkert yrði að fundið, að þá yrði það 
aldrei gjört. ]?að væri því mesta óráð, að 
fara nú að káka við það; ef þessi deild vildi 
nú leggjast á eitt með neðri deildinni, 
þá fengju menn þó mikla rjettarbót. Að 
setja nefnd yrði hann og að vera mót- 
mæltur.

S te f á n  E i r ík s s o n  sagði, að hinn 4. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði sagt, að neðri 
deildin hefði gjört svo vel úr garði þetta 
mál, að þessi deild mundi varla bæta það, 
en hann kvaðst vera á allt annari skoðun. 
En nú væri orðið svo liðið á þingtímann, 
að eigi væri hægt að gjöra miklar breyting- 
ar, því neðri deildin hefði setið yfir því 
fram undir þinglok, og þó væru á því stór- 
gallar. Hvað nú sjálft frumvarpið snerti, 
kvaðst hann vilja gjöra nokkrar athuga- 
semdir. Hann vildi t. a. m. benda á, 
hversu sanngjörn neðri deildin hefði verið, 
þegar hún vill hafa tekjur Stöðvarpresta- 
kalls 976 kr. 94 a., og Ása í Skaptártungu 
998 kr. 25 a., en Sandfellsprestakall vill 
hún hafa að eins 778 kr. 83 a. fe t ta  lýsir 
sjerlegri ónákvæmni og ósanngirni þeirra, 
sem mest hafa fjallað um málið í neðri 
deildinni. SandfeU verður að gjöra svo við- 
unanlegt að tekjum, að hver prestur sje fús 
að sækja um það, því ómögulegt er fyrir 
Öræfinga að nálgast prest utan frá Prest- 
bakka eða austan frá Kálfafellsstað, yfir full- 
ar 3 þingmannaleiðir, og væri nú ekki prest 
að fá á Kálfafellsstað, yrðu þeir að fara að 
Bjarnanesi yfir 4 þingmannaleiðir; þessi erf- 
iðleiki sóknarmanna er svo þungur, að hann 
er með öllu óhafandi, hvort heldur sóknar-

menn eiga í hlut eða þjónandi prestur. 
Hann vildi líka lítið eitt minnast á sameining 
brauða; hin konunglega nefnd, sem svo væri 
kölluð, og fjallað hefði um þetta mál áður, 
hefði viljað hafa Hallormsstað og pingmúla 
sjerskilt brauð, en nú hefði neðri deildin 
sett þetta prestakall saman við Vallanessr 
prestakall, og það áliti hann miður heppi- 
legt; því Vallanessprestakall með þessari 
tilhögun væri ókleyft fyrir einn prest að 
hafa, og gegna skyldum með uppfræðing 
barna, svo vel sje, og við þennan aukna erf- 
iðleika, setn hleðst á prestinn, fær hann 
í tekjuviðbót við Vallaness tekjur að eina 
rúmar 600 kr., og þessi viðbót nægir ekkj 
til að borga aðstoðarpresti; en enginn prest- 
ur mundi til lengdar þjóna þessum erfiðu 
sóknum án aðstoðarprests, og þá áliti hann 
lítið unnið í tekjulegu tilliti fyrir prestana, 
að hann nú ekki talaði um erfiðleika þá, er 
hlæðust á söfnnðina við þessar stórkostlegu 
samsteypur. Hann vildi einnig taka fram 
um samsteypu Áss og Valþjófstaðar, þd 
hann væri þar ekki vel kunnugur, að þá áliti 
hann slíka sameining óhafandi, því það 
mundi ljarska vegur frá Valþjófsstað að fara 
yfir alla Ássókn. fingm aður Rangæinga 
hefði minnzt á Mýrdalinn, og að þar mundu 
vera 6 kirkjur, en þær eru að eins 4. 
Höfðabrekku, Reinis, Dyrhóla og Sólheima 
kirkjur. Hvað það prestakall snerti, þá væri 
það að vísu erfitt undir einum presti, en ef 
presturinn sæti á Dyrhólum, væri allt hægra 
fyrir hann, en á Felli væri presturinn illa 
settur. Væru lagðar niður Höfðabrekku- og 
Sólheima kirkjur, væri Mýrdalur hugsanleg- 
ur undir einum presti, en þær kirkjur, eru 
bændaeignar kirkjur, og því varla ætlandi, 
að þær yrðu lagðar niður. |>að hefði verið 
talað um sameining Keldna og Stórólfs- 
hvols við Odda, og haft á móti þeirri sam- 
einingu, en það væri þó athugandi við þá 
sameining, að þar eru sjerlega góðir veg- 
ir, og ekki vötn á vegi nema Rángá, en 
við samsteypurnar í Múlasýslum væri það 
að athuga, að þar væri optast á vetrum 6- 
fært fyrir hesta vegna snjóþyngsla. Hann
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kvaðst svo ekki ætla að mæla m eiraí þessu 
máli, en lýsa því yfir, að hann hlyti aðtaka 
sjer breytingaratkvæði viðvíkjandi Sand- 
felli.

Jón Jónsson sagði, að landshöfðinginn 
hefði álitið, að tilgangur sinn væri að fresta 
málinu. Hann myndi að vísu eigi gráta, ef 
málið væri fellt, hann hefði heldur ekki á 
móti því, að það fengi framgang, ef gall- 
arnir á því yrðu lagaðir; eins og það nú 
lægi, gæti hann ekki gefið því atkvæði sitt. 
fingm aður Barðstrendinga hefði verið 
hræddur um, að kjósendur hans mundu, ef 
þetta mál næði eigi fram að ganga, ámæla 
honum fyrir að hafa ekki gjört nóg fyrir 
þingkaupið. En nú vildi hann spyrja þing- 
manninn, hve margir hefðu þakkað honum 
fyrir frammistöðuna á þinginu 1875. Ef 
börnin í kjördæmi þingmannsins væru svo 
tornæm, að þau gætu eigi lært að skrifa og 
reikna, þá gæti hann vel skilið að kjósend- 
ur hans væru ekki betur gáfaðir en svo, að 
þeir mettu þingstörf hans eptir því, hve 
margar álnir af nýjum lögum hann hefði 
verið með að játa og kærðu sig minna um 
innihald laganna. í  þeim hjeruðum, er hann 
þekkti til, væri alþýða á annari skoðun. 
f a r  væru kjósendur ekki ánægðir með að fá 
sem flest ný lög án tillits til innihaldsins. 
f e ir  vildu heldur hafa engin laganýmæli, en 
þau, sem væru verri en hin eldri, og þeir 
kunna að meta þetta. |>egar hann tæki 
tillit til þess dóms, sem þjóðin almennt 
hefði lagt á aðgjörðir þingsins 1875, þakkaði 
hann sínum sæla, að hann hefðí ekki verið 
með í þeim ráðagjörðum. Landshöfðinginn 
hefði sagt, að maður gæti lagað galla þá, er 
á frumvarpinu væru, eptir á, en það mundi 
eigi reynast betra. Ef prestar fækkuðu, þá 
mundi eigi auðvelt að fjölga þeim aptur. 
Hann vildi því, að nefnd væri kosin, en 
málinu eigi vísað til annara,r umræðu nú 
þegar. fingm aður Barðstrendinga hefði 
talað um, að mælandi vildi leggja niður 
prestaskólann, en þetta væri mikill mis- 
skilningur eða rangfærsla á orðum sínum. 
pað mundi víst verða einhver annar til þess

i að afnema prestaskólann en hinn núverandi 
2. þingmaður Skagfirðinga. Skólinn hefði 
reyndar orðið hið saklausa tilefni til þess, 
að prestaefni hefðu fækkað, en nú væri það 
yfirunnið, og eins og mælandinn væri sann- 
færður um það, að landið mundi hafa ó- 
metanlegt gagn af læknaskólanum og laga- 
skólanum, þannig vissi hann, að prestaskólinn 
hefði komið miklu góðu til leiðar.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að mál þetta væri 
nú orðið nokkuð rætt og menn hefðu komið 
með ýmsa galla, er fundizt hefðu við frumvarpið, 
en þar sem sumir hefðu sett upp á það stór 
hrós, þá gæti hann eigi skrifað undir það; 
hann sagðist verða að játa, að hann hefði 
eigi næga þekking á málinu, til að geta tek- 
ið það í heild sinni, en aptur á móti vissi 
hann það, að hjer sem víðar ætti við hið 
gamla orðtæki, að «varðar mest til allra 
orða, að undirstaðan rjett sje fundin». En 
það væri sitt álit, að undirstöðuna vanti hjer 
á þingi undir þessu máli. Hin konunglega 
nefnd hefði umsteypt mörgu, sumu til bóta, 
en sumu rjett ú t í bláinn. fann ig  hefði bóndi 
í nefndinni metið varp nærri sjer, en er til 
hefði komið, hefði nefndin breytt þessu mati. 
Hann þekkti marga presta í hjeraði og vilja 
þeirra, en hjer sýndist sjer sem menn streitt- 
ust á móti honum, því það væri eindreginn 
vilji þeirra, að brauðin yrðu gjörð sem jöfn- 
ust, en þau ekki bezt, er skemmtilegust væru 
og auðveldust, og hefðu beztar bújarðir; en 
útkjálkabrauðin, sem opt væru erfið yfirferð- 
ar, þyrftu að vera bezt að krónu-upphæð- 
inni, þó Iíka ætti að hafa tillit til fólksfjöld- 
ans í hinum ; hann væri því í efa um atkvæði 
sitt. Margir hefðu talað við sig heima í 
hjeraði og óskað fremur, að málið næði ekki 
fram að ganga á þessu þingi, heldur en það 
kæmist í þá stefnu, sem það virtist nú kom- 
ið í. 2 bændur hjer í deildinni hefðu nú 
þegar sýnt fram á galla, er á því væru, og 
sem snertu brauð, er þeim væru sjerstak- 
lega kunnug. Hann gæti og komið með 2 
brauð, annað væri Tröllatuöga í Strandasýslu 
og hitt Tjörn á Vatnsnesi í Húnavatnssýslu. 
Tröllatunga í Strandasýslu væri eptir leið-
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rjettingu nefndarinnar 639 kr. 92 a., en nú 
ætti að bæta hana upp einungis með 200kr. 
Tjarnarbrauðið væri að vísu erfiðara brauð, 
en það raunaði eigisvo miklu sem mismun- 
urinn væri. Tjarnarbrauðið hefði nefndin sett 
eptir leiðrjettingu sinni, þegar Vesturhöps- 
hólabrauðið bættist við, 992 kr. 10 a.; við 
þetta brauð hefði neðri deildin bætt 300 kr., 
og sýndi þetta litla dæmi, hvað vel málið 
hefði verið athugað. Hann þekkti því eigi 
ástæðurnar fyrir þessum mismun. Hann 
hefði áður minnzt á undirstöðuna fyrir mál- 
in u ; hann sem sagt, sæi hana eigi. Brauða- 
matið hið síðasta hefði ekki sjezt hjer á 
lestrarsalnum, og ástæður hinnar konung- 
legu nefndar væru sjer ekki ljósar fyrir 
breytingunni á brauðamötunum; ekki væri 
svo .mikið sem að upphæð tekjanna í hverri 
s<5kn út af fyrir sig sæist; fleira vildi hann 
ekki til tína í þetta sinn. fa ð  hefði og 
verið talað mikið um þjóðarviljann, en hann 
hefði bent á það, sem sjer væri kunnugt um 
hann; það væri einungis um að gjöra, hvað 
menn vildu meta hann mikils og láta málið 
bíða, þangað til betur væri frá því gongið, 
en það væri samt sem áður eigi tilgangur 
sinn að spilla fyrir málinu; það mætti 
eaginn taka orð sín svo. Menn hefðu vitn- 
að mikið í 4. gr., að hún bætti úr, og vildi 
hann játa, að svo gæti verið, ef hún væri 
vel brúkuð, en það væri samt engin vissa 
fyrir því. J>að mætti þó gjöra ráð fyrir, að 
á næsta þingi yrðu einhverjar skýrslumyndir. 
Hin konunglega nefnd hefði talað um, að 
það vantaði afgjald til Undirfells af Torfa- 
staðakoti; en sá væri galli á, að enginn 
þekkti þetta kot; málið þyrfti mikla um- 
hugsun, en enginn tími væri nú til að setja 
nefnd í það, en atkvæði vildi hann gefa með, 
að það fengi að ganga til 2. umræðu.

E i r i k u r  Kúld kvaðst eigi hafa ætlað sjer 
að standa upp aptur í máli þessu, en þing- 
maður Skagfirðinga neyddi sig til þess að 
leiðrjetta það, sem hann hefði ranghermt 
eptir sjer; en með því að hann væri nú 
genginn út, eins og optar, er hann ætti 
von á slíku, þá vildi hann fyrst snúa sjer

að þingmanni Húnvetninga; sjer hefðiheyrzt 
hann einkum leggja áherzlu á ókunnugleika 
sinn um þetta mál, en þar sem nú svo 
skammur tími væri eptir, og þingmaðurinn 
hefði enn eigi getað kynnt sjer það, þá 
mundi eigi vera til þess að hugsa fyrir 
hann, að kynna sjer það til hlítar úr þessu, 
og hvers vegna vildi hann þá eigi taka til- 
lit til orða þeirra manna, er kunnugri væru 
málinu; í frumvarpinu væri líka eitt atriði, 
sem hann vissi, að þingmanninum hlyti að 
þykja mikið í varið, og það væri uppástungu- 
rjettur sá, er hjeraðafundunum væri veittur 
í 4. gr. Hann fyrir sitt leyti hefði svo 
gott traust til yfirvalda þeirra, er slíkum 
tillögum ættu að gegna, að laga mætti í 
hendi sjer gallana, er væru á frumvarpinu; 
því væri hann helzt á, að þingmaðurinn 
byggi sjer til meiri grýlu úr frumvarpinu, 
en vert væri, þó að hann vissi, að hann 
væri eigi vanur að hræðast smámuni. Á 
þingmann Skagfirðinga vildi hann eigi kasta 
hörðum steini, þó að hann hefði mishermt 
orð sín í þetta sinn; slíkt henti hann svo 
t í t t ;  hann hefði aldrei borið það á þing- 
manninn, að hann vildi eyðileggja presta- 
skólann, heldur hefði hann sagt, að sig 
furðaði á því, hvers vegna þingmaðurinn 
hefði eigi komið fyrir löngu fram með frum- 
varp um að afnema prestaskólann, ef hann 
kenndi honum um prestafæðina hjer, og það 
hefði þingmaðurinn gjört; þingmaðurinn 
hlyti að vita það eins vel og hann, ef hann 
vildi vita það, hvers vegna svo fáir hefðu 
gengið á prestaskólann, fyrst eptir. að hann 
var stofnaður; það hefði komið af því, að 
svo fáir gengu þá á latínuskólann, en það 
kom aptur af því, að þá var gengið svo 
hart eptir inntökuprófinu. fingmaðurinn 
hefði mikið talað um þá óánægju, sem 
launalögin hefðu valdið út um landið; hann 
hefði eigi orðið var við hana, þar sem hann 
þekkti t i l ; þingmaðurinn hefði líklega lesið 
«Norðling» og fengið úr honum sína vizku, 
hann vildi ráða honum til, að byggja eigi 
mikið á því, sem hann segði, því að hvergi, 
þar sem hann væri kunnugur, legðu menn
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neinn trúnað á það. Hann gæti alls eigi 
skilið, hvaðan þingmaðurinn hefði þá vizku, 
að flest böm í umdæmi sínu væru svo gáfu- 
treg, að þau gætu eigi lært að draga til 
stafs; ef hann gæti sýnt sjer, að hann hefði 
verið skipaður «general-visitator», þá skyldi 
hann taka þessi orð hans til greina, en með 
því hann byggist eigi við því, gæti hann 
ekki þakkað þingmanninum fyrir slík til- 
hæfulaus orð um kjósendur sína.

Foreeti ljet þá ganga til a t k v æ ð a  um, 
hvort málinu skyldi vísa til 2. umræðu, og 
var það samþykkt með 9 atkvæðum, og 
hvort setja skyldi nefnd í það, og var það 
fellt með 6 atkvæðum gegn 4.

ó n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 41. 
fundi, 18. ágúst.

Breytingaruppástungur I 410. 424.
S i g h v a t u r  Á r n a s o n  kvaðst eigi geta lát- 

ið vera að láta í ljósi meining sína um 
þetta mál. f>að væri tvennt, sem hann væri 
óánægður með, nefnilega, að málið komist 
fram, eins og það væri nú, og svo hitt, að 
það eigi kæmist fram í bærilegu horfi. f>að 
sem væri helzta ástæða fyrir sig til að gefa 
eigi frumvarpinu atkvæði sitt, væri það, að 
eigi væri nóg tekinn til greina ójöfnuður 
brauðanna; það hefði eigi verið ástæða til 
að láta svo mörg brauð fara fram úr 2000 
krónum, að dómkirkjubrauðinu frá teknu, 
eða láta jafnmörg brauð vera undir 800 kr. 
sem hann áliti enn verra; hann gæti því eigi 
gefið ójöfnuði þeim, er frumvarpið færi fram 
á, atkvæði sitt án þess að eitthvað bættist 
úr skák með málið. Hann gæti þannig 
tekið til dæmis mörg brauð, sem væru und- 
ir 800 krónum, og það væri merkilegast, að 
það væru einhver hin örðugustu brauðin, og 
sum af þeim harðsætustu og verst í sveit 
komið, og þætti sjer undrum sæta, að menn 
gætu fellt sig við þetta. fann ig  væru und- 
ir 800 krónum Hofteigur, Sandfell í Öræf- 
um, Staður í Grindavík, Ögurþing, Staður í 
Hrútafirði, Kálfafellstaður, Ríp, Goðdalir, 
Grundarþing, Lundarbrekka, Hof og Mikli- 
bær í Óslandshlíð og Garpsdalur; þannig

væru 12 brauð um og undir 800 krónum, og 
væru mörg þeirra örðug. En svo væru apt- 
ur önnur, sem væru að mun yfir 2000 kr., 
t. d. Yallanes, Hólmar, Breiðabólsstaður, 
Oddi, Garðar á Álptanesi, Helgafell, Melstaður, 
Grenjaðarstaður, og Sauðanes. |>essi mis- 
munur eða misrjettur meðal prestastjettar- 
innar, sem haun eigi gæti skilið að væri á 
nógu góðum rökum byggður, fældi sig mest 
frá frumvarpinu; og hann vildi taka það 
upp aptur, að hann yrði að hugsa sig vel 
um, hvort hann ætti að velja af tvennu illu, 
að samþykkja frumvarpið eins og það væri, 
eða fella það, eða í þriðja lagi að breyta því, 
sem mundi líka verða því að bana sökum 
tímaleysis. Að því er snerti breytingarnar, 
þá mætti segja, að hann væri nálega einn á 
bandi með þær; að vísu væru 2 aðrar, en 
menn mundu, ef til vildi, segja, að þær ættu 
eigi við, þar sem þær kæmu svo að segja 
úr einni átt, og það yrði hann að játa, að 
frumvarpið þyrfti víðar umbóta við en í 
Rangárvallasýslu, en þeim væri enn óhreyft; en 
samt sem áður gæti sjer eigi annað sýnzt, 
en að þær bættu úr skák og mættu álítast 
nauðsynlegar, að minnsta kosti til þess að 
benda á gallana á frumvarpinu, sem væru 
svo fráfælandi, að minnsta kosti í sínum 
augum. |>að hefði verið tekið fram og á- 
stæður færðar fyrir, að prestar væru skyldir 
að taka þeim breytingam, er gjörðar yrðu á 
brauðum þeirra, en því hefði eigi, enn sem 
komið væri, verið beitt til skaða fyrir þá; 
en það væri næst sjer að halda, að ef þetta 
frumvarp næði fram að ganga, að þá yrði 
þeim stórlega misboðið í þessu tilliti. f>að 
hefði heldur eigi verið vani, að taka þau 
laun af mönnum, sem þeim hefðu verið 
v e itt; prestarnir yrðu þá víst þeir einu af 
embættismannafiokknum, sem yrðu fyrir 
því. Breytingar sínar hefðu snert samein- 
ing Odda og Keldnaþinganna, og Breiðabóls- 
staðar og Innblíðarþinganna, er hann væri 
í mesta máta á móti í sjálfu sjer, því það 
væri ekki nóg að hrúga saman brauðunum 
án tillits til þess, hvort það eyðilegði 
prestsþjónustuna sjálfa eða ekki, og presta-
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stjettina með; en hann vildi enn fremur 
taka það fram, að þessar 700 krM sem frá 
brauðum þessum ætti að leggja, mundu láta 
nærri tekjum hinna viðauknu brauða, því í 
öðru brauðinu mundu verða eptir einar 7 
kr., en í hinu um 50 kr. Hjer við bætist nú, 
að það, sem gjalda á milli brauða eptir 3. 
gr. frumvarpsins, skal sem mest greiða «í 
fasteignum eða með afgjaldi jarða», og þá 
mundi hjer verða lítið af þeim gjaldeyri 
úpp í þessar 700 kr. af viðaukabrauðunum; 
því þar eru bændakirkjur og einungis fáir 
fjórðungar smjörs, sem prestinum ber af 
þeim, en ekkert jarðargjald. f>etta gjald frá 
brauðunum hljdti því að ganga inn á gamla 
brauðið að mestu leyti, eða nálægt að 6h 
pörtum, er væri í mesta máta ósanngjarnt 
við hvern þann prest, er væri fyrir í brauði, 
þegár lögin ná gildi. pví hefði hann stung- 
ið upp á því, að gjald þetta yrði eigi svo 
hátt fyr en við næstu prestaskipti, að það 
yrði eigi þangað til nema 400 krónur frá 
þessum brauðum, en þá fyrst 700 k r .; því 
það væri næsta hart aðgöngu, að prestur 
væri neyddur til að láta sitt eigið smjör og 
íje af gamla brauðinu í þetta afdrag; það 
mætti reyndar láta peninga eptir frumvarp- 
inu; en þeir væru opt eigi fyrir hendiíþeim  
hjeruðum, sem lægju fjærri mörkuðum lands- 
ins; að svo komnu máli ætlaði hann nú 
eigi að fara fleirum orðum um frumvarpið.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  sagði, að af því 
hann væri ekki hinn þögli maður, mundi 
það lagt sjer til ámælis, ef hann eigi 
ljeti til sín heyra í máli þessu, þar sem það 
snerti sig eptir embættisstöðu sinni. Eflitið 
væri til sögu málsins, þá væri undirlagið 
frumvarp það, sem nefnd sú, er konungur 
hefði skipað, hefði samið. fa ð  væri öllum 
prestum augljóst, að nefndin hefði gjört 
breytingar því nær við öll brauðamöt á 
landinu, án þess þó að reikningsvillur væru 
í matinu, nema við svo sem tvö brauð. Ein 
breyting hefði verið á góðum rökum byggð, 
þar sem hreppstjórarnir, scm metið hefðu 
prestsetrin, hefðu víða sett kúgildi, sem eigi 
yoru til, og nefndin svo dregið frá rentu af

fje þvf, sem kúgildin kostuðu. Að því er snerti 
brauðamatið í £>ingeyjarprófastsdæmi, þá yrði 
hann að segja, að konunglega nefndin hefði 
sumstaðar afbakað matið og byggt á röng- 
um grundvelli; hann yrði því að álykta svo, 
að grundvöllurinn væri óáreiðanlegur. Er 
um þetta mál væri að ræða, þá mætti í 
fyrsta lagi skoða það sem launamál presta. 
Nú mætti spyrja, hvað væri þá út á það að 
setja? Hann gæti reyndar eigi nefnt á- 
kveðnar tölur, cn nærri því mætti fara. Ef 
menn bæru saman hin hærri og lægri laun, 
þá yrði mismunurinn þrefaldur eða allt að 
því ijórfaldur á launaupphæðunum. Nú vildi 
hann spyrja, hvort dæmi væru til slíka í 
öðrum launalögum? Ef maður skoðaði nú 
laun sýslumanna; þau væru yngst, þá væru 
þau hæst 3500 kr., en lægst 2500 kr., að 
undanskildum Vestmannaeyjum; mismunur- 
inn yrði því eigi þriðjungi meiri. Enn minni 
væri mismunurinn á læknalaununum. Prest- 
ar þyrftu allir að ganga í sama skóla og 
afla sjer sömu undirbúningsmenntunar und- 
ir embættisstöðu sína. Sumir þeirra gengju 
á háskólann, en sumir sýslumenn væru lika 
danskir Iögfræðingar (Kúskar). Frá þessu
sjónarmiði væri frumvarpið óaðgengilegt. 
En þá mætti og skoða þetta frá annari síðu, 
að embættismaðurinn væri þjónn þeirra, sem 
hann gjörir embættisverkin fyrir, og þá 
væri það skoðað með tilliti til starfans og 
gagns þess, sem presturinn gæti gjört. 
fað  væri víða um land, að brauðin í frum- 
varpi þingsins væru gjörð svO örðug, að prestar 
gætu varla þjónað þeim sem ber; hann 
vildi eigi leggja svo mikla áherzlu á það, 
þó hann gæti eigi messað nema þriðja eða 
jafnvel ijórða hvern sunnudag á hverri kirkju, 
því á flestum heimilum væru nú á tímum 
til góðar lestrarbækur, en á það vildi hann 
leggja áherzlu, að hann gæti uppfrætt börn- 
in, sem honum bæri, því þó börn sjeu 
undir umsjón foreldra, þá yrði uppfræðing 
þeirra því að eins að æskilegum notum, að 
presturinn leiðbeindi. Foreldra-uppfræðing- 
in væri vanalega fólgin í því, að börnum 
væri kennt að lesa og látin læra barnalær-
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dóminn, en síður væru þau spurð út úr, 
svo þau læri að skilja, eða þeim gjört það 
ljóst, að það, sem þau lærðu, ætti að vera 
þeim lífsregla, sem þau ættu að lifa eptir. 
Frá þessum tveim sjónarmiðum væri málið 
ískyggilegt. Hann ályktaði því, að það væri 
betra, að fresta málinu, en koma með það, 
sem engum væri að skapi og engum full- 
nægði. Hann óttaðist, að menn legðu of 
harðan dóm á þá skipun, sem nú væri, en 
sjer gæti ekki betur sýnzt, en að við hana 
mætti una 2 ár enn. f>ingmaður Barð- 
strendinga hefði tekið fram 4. gr. frum- 
varpsins og bent á, að hún bætti úr, en 
hún stæði 1 sambandi við annað frumvarp, 
og meðan það eigi væri staðfest, þá væri 
4. gr. sem súla Samsons í hofi Filistea. 
Hann vildi því lýsa yfir því fyrir deildinni, 
að hann hvorki mundi gefa atkvæði með 
eða móti frumvarpinu, og það eins þó nafna- 
kall verði haft, enda hefði hann nú gjört 
grein fyrir ástæðum sínum til þess að 
greiða ekki atkvæði; hann vildi því skjóta 
því til forseta, að fresta 3. umræðu um 
þetta mál, þangað til frumvarp til laga um 
sókna- og hjeraðanefndir væri fullrætt hjer 
í deildinni; því það væri það eina, sem 
gjörði sjer þetta frumvarp aðgengilegt. Hann 
vildi helzt, að hvert prófastsdæmi gæti bor- 
ið sig, þó brauð yrðu rýrari í sumum en 
öðrum, og vildi hann, ef eitthvert prófasts- 
dæmi stæði miklu ver að vígi en önnur, leyfa 
sjer að vona, að þingið mundi bera velvild 
til kirkjunnar, þó hún færi sína götu, og 
rjetta því hjálparhönd með uppbót á brauð 
þar. Að því er snerti breytingar 1. þing- 
manns Rangæinga og 2. þingmanns Skapt- 
fellinga, þá væru þær frá sínu sjónarmiði 
eigi annað en kák; slíkar breytingar hefði 
hann og getað gjört í sínu prófastsdæmi, 
t. d. við Háls, það væri örðugt brauð, en 
í góðri sveit, er lægi mjög í þjóðbraut, og 
væri óhætt að ætla til gesta tekjurnar, en 
þær væru fyrir innan 1000 kr. Einstakar 
breytingar við frumvarpið yrðu eigi annað 
en kák. 2. þingmaður Skagfirðinga hefði 
máske tekið aptur breyting sína, sjer væri

það eigi ljóst, en það mætti segja, að hann 
væri einlægur við kolann, og án þess að 
meiða trú  höfundar breytinganna, þá væru 
þær heiðni ein, þar sem hann Ijet ríki og
kirkju renna saman í eitt.

Jón Jónsson kvaðst vera þingmanni
f>ingeyinga samdóma í aðalatriðum þessa 
máls, en eigi skildi hann, hvernig þingmanni 
Rangæinga gæti blandazt hugur um að 
greiða atkvæði móti málinu, er hann íhug- 
aði það nákvæmlega, sem hann sjálfur hefði 
tekið fram. Sjer sýndist rjettast að fresta 
því í þetta sinn. Ekkert væri unnið með að 
láta það fá framgang nú, eins og það nú
væri, og mundi það þykja óaðgengilegt og 
vekja almenna óánægju, ef það fengi laga- 
gildi. Sjer sýndust prestarnir nauðsynlegir, 
eigi að eins vegna barnauppfræðingarinnar, 
sem þingmaðurf>ingeyinga hefði eingöngu lagt 
áherzlu á, heldur einnig sökum messnanna, 
sem væru heilög athöfn, er hefði miklaþýð- 
ing, og væri allt annað en húslestrar, og 
sem því ættu að fára sem optast fram. 
f>ingmaður Rangæinga hefði rætt um veru- 
lega galla á frumvarpinu, og væru þeir ein- 
mitt orsök til þess, að láta málið bíða næsta 
þings. pingmáður Jpingeyinga hefði haft orð- 
ið kák um breytingar þær, er komnar voru 
fram á brauðamatinu; þetta væri nokkuð 
harðlega mælt, en hann yrði að vera þing- 
manninum samdóma, að eigi yrði unnið 
neitt verulegt með breytingum við einstök 
brauð, því að grundvöllurinn undir frum- 
varpinu væri allur óáreiðanlegur, nl. brauða- 
málið, eins og þingmaður f>ingeyinga og 
þingmaður Rangæinga hefðu tekið fram. 
Breytingaruppástunga sín hefði hneykslað 
þingmann f>ingeyinga, en fyrir sitt leyti gæti 
hann engan heiðindóm sjeð í henni. Heið- 
ingjar væru ekki vanir að óska að prestum væri 
fjölgað; þarám óti skyldi hann játa, að hann 
vildi ekkert prestaveldi, og að því mætti kalla 
uppástungur sínar ókaþólskar eða ópáfalegar, 
en þær yrðu að geðjast hverjum sannlútersk- 
um presti. f>ingmaðurinn hlyti að vita, að 
frá siðabótinni hefði konungurinn verið æðsti 
biskup landsins, og ríki og kirkja þannig
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sameinað; því töluðum vjer um þjóðkirkju, 
og því væru prestar konunglegir embættis- 
menn, og stæðu eða ættu að standa alveg 
jafnfætis hinum veraldlegu embættismönnum. 
Við siðabótina hefði konungur orðið hand- 
hafi allra kirkjueigna og þessi umráð væru 
nú komin í hendur alþingis í sameiningu 
við konung. Af þessum ástæðum sýndist 
sjer enginn heiðindómur í því vera, þó 
sýslunefnd, hreppsnefnd og söfnuður hefðu 
atkvæðarjett í sínum eigin kirkjumálum. 
Eius og alþingi hefði með konungi öll ráð 
yfir kirkjumálum landsins, ætti sý3lunefnd 
og hreppsnefnd að geta skipt sjer af kirkju- 
málum sýslunnar og hreppsins. Hann hefði 
stungið upp á, að þessum orðum: «að
minnsta kosti» væri bætt inn í 1. gr., þar 
eð hann vildi eigi láta fækka brauðum án 
samþykkis hlutaðeigandi safnaða; hann vildi 
láta bæta upp rýru brauðin, en lækka þau, er 
fylgdu óþarfiega miklar tekjur, en hann vildi 
eigi fækka prestaköllunum nema brýn nauð- 
syn væri til þess, og hefði hann tvær á- 
stæður til þess; hin fyrri væri sú, að barna- 
uppfræðing og guðsþjónusta liðu við það, og 
hin síðari væri sú, að sóknarbandið yrði því 
þungbœrara, því færri prestarnir yrðu; því 
að um leið og brauðunum væri fækkað, væri 
prestunum einnig fækkað, og menn bundnir 
við að sækja prestþjónustu til fáeinna manna. 
fingm aður Barðstrendinga hefði sagt, að
4, gr. bætti úr skák, en þegar litið væri á
1. gr., þá væri þar skipun, svo þessi rjettar 
bót í 4. gr. yrði næsta þýðingarlítil nema 
ef skilja mætti orðið «skipun» í þeirri grein 
um þá skipun, er nú væri, og ekki þá er 
ræddi um í 1. gr. frumvarpsins, en til þess 
að gjöra það Ijóst, hefði hann stungið upp 
á því, að skjóta fáeinum orðum inn í 4. 
greinina. Hann væri hræddur um, að það 
ætti ekki vel við, að veita hjeraðsfundum 
vald, meðan allar ákvarðanir vantaði um, 
hvernig ætti að kjósa á þá, og hvernig þeir 
ættu að starfa. Kú sem stæði væru allir 
hjer á landi kristnir, og þyrfti því eigi að 
kvíða fyrir því, að aðrir menn yrðu í sýslu- 
nefndum og hreppsnefndum; en ef það

tækist, að fækka prestum svo, að margir 
landsbúar yrðu heiðingjar, þá mætti æfin- 
lega tala um að mynda sjerstakar hrepps- 
nefndir og sýslunefndir fyrir kirkjumál. 
Hvað 6. gr. snerti, þá sýndist sjör óþarft 
sem stendur að afnema árgjaldið af presta- 
köllunum, og þess vegna hefði hann komið 
með breytingartillögur við hana.

S te f á n  E i r ík s s o n  kvaðst hafa látið skoð- 
un sína í ljósi áður um þetta mál, og ætl- 
aði hann því ekki að verða langorður nú. 
fingm aður Jpingeyinga hefði nefnt breyting- 
aruppástungur hans og þingmanns Rangæ- 
inga, og kallaði þær kák, og væri það að 
vísu satt, en þeir hefðu ætlað prestunum að 
fara lengra í því efni, því þeir væru málinu 
kunnugri og færari að gjöra breytingar við 
mál þetta; en það vildi nú svo óheppilega 
til, að prestarnir, sem þó væru óánægðir 
með málið, kæmu með engar breytingar. 
Hann kvaðst ekki skilja í því sorglega at- 
hugaleysi hjá þeim, sem hefðu mest fjallað 
um málið í neðri deildinni, að taka eigi til- 
lit til þeirra brauða, er nálega ómögulegt 
væri að fá þjónandi presta að. Sjer þætti 
mjög undarlegt, að Sandfell í öræfum skyldi 
að eins vera bætt upp með 500 kr., sem 
allir kunnugir menn álitu ómögulegt að fá 
þjónandi prest að, og því hefði hann komið 
með breytingaratkvæði, að bæta það upp með 
700 kr. f>ví bæði á Ásum og Stöð væri 
miklu hægra að ná til þjónandi prests, eins 
og hann hefði sýnt fram á áður. fingm að- 
ur fingeyinga hefði sýnt marga galla á 
frumvarpinu, en samt sem áður hefði hann 
komizt að þeirri niðurstöðu í niðurlagi ræðu 
sinnar, að málið ætti að fá framgang, og væri 
hann þingmanninum samdóma um það, því 
að málið væri nú búið að ganga í gegnuin 
hreinsunareldinn, þar sem bjeraðsfundirnir, 
konunglega nefndin og neðri deildin væru 
búin að ganga gegnum það, og þó að það 
yrði látið bíða til næsta þings, og jafnvel 
lengur, mundi eitthvað verða að því fundið. 
Hvað breytingartillögu sína snerti, þá vildi 
hann heldur taka hana aptur, en hún yrði 
frumvarpinu til falls, því að hann vonaði,
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að yfirstjdrn landsins mundi bæta úr því, 
sem einstök brauð liðu við það, að verða 
svona hraparlega út undan. Hann væri því 
orðinn á þeirri skoðun, að gefa atkvæði sitt 
með málinu, þó hann við 1. umræðu þess 
hefði verið í vafa um það, og óskaði hann, 
að aðrir deildarmenn gjörðu hið sama, svo 
málið hætti að flækjast bæði milli nefnda 
og deilda alþingis, sem ekki mundi verða til 
annars, en gjöra verri graut úr því, en búið 
væri.

Eiríkur Kúld kvaðst eigi ætla að verða 
langorður um málið, enda hefði hann enga 
breytingartillögu, en þó sumar breytingar- 
uppástungur þær, er fram væru komnar, 
hefðu við mikið að styðjast, þá ætti það ekki 
heima um breytingaruppástungur 2. þing- 
manns Skagfirðinga, og mundi enginn fall- 
ast á þær. Hvað hinar breytingaruppástung- 
urnar snerti, nefnil. þingmanns Rangæinga 
og þingmanns Skaptfellinga, þá gæti hann 
eigi gefið þeim atkvæði sitt, því að hann 
vildi láta málið fá framgang, en það efaðist 
bann stórlega um, ef málið þyrfti að koma 
aptur fyrir neðri deildina, enda treysti hann 
báðum þessum þingmönnum til þess, að taka 
uppástungur sínar aptur, heldur en að mál- 
ið yrði eyðilagt sakir þeirra, enda væri það 
hættulaust fyrir þá, og vonaði hann að þing- 
maður Rangæinga mundi verða samdóma 
sjer í því, að landshöfðingi mundi, eins og 
hann hefði sjálfur skýrt frá síðast, sjá um 
að brauð þessi fengju uppborinn halla þann, 
er þau hefðu orðið fyrir samkvæmt frum- 
varpinu. Hann játaði, að mörg brauð væru 
mjög lítil, en samt væru sum þeirra bætt 
nokkuð meira en þingmaður Rangæinga ætl- 
aði, t. d. Ögurþing væru bætt upp með því, 
að fá prestinum bújörðina Hvítanes. J>ing- 
maður Rangæinga hefði fundið það að frum- 
varpinu, að mörg brauð væru yfir 2000 kr., 
og þætti sjer það enginn galli, heldur miklu 
fremur nauðsyn, einkum þegar þess væri 
gætt, að sum þeirra væru kaupstaðarbrauð, 
þar sem væri dýrara að lifa, og mundi því 
þingmaðurinn verða sjer samdóma um það, 
að þetta væri eigi galii á frumvarpinu. Sjer

kæmi undarlega fyrir, hversu Iitið þingmað- 
ur f>ingeyinga gjörði úr kennslu foreldranna; 
því að þar sem hún væri góð, væri hún hin 
bezta uppfræðing barna, og hjer eptir væri 
hálfu hægra fyrir foreldrana að uppfræða 
börn sín, þar eð nú væri út komin mjög 
auðveld lærdómsbók með leiðarvísi fyrir 
kennendur til að spyrja út úr eptir. Hvað 
barnaspurningar snerti á messudögum, þá 
væru þær mjög erfiðar og opt ómögulegar, 
þar eð bæði væri víða Iangt til kirkju, vond 
færð og misjafnt veður, svo að ómögulegt 
væri fyrir foreldrana að koma með börn sín 
til kirkju um nokkurn tíma ársins. f>að 
hefði einnig verið sagt, að bezt væri að fresta 
málinu, en nú vildi hann spyrja, hve lengi 
ætti að fresta málinu? ef því væri frestað á 
þessu þingi, væri hann sannfærður um, að 
það fengi langa hvíld, en haun vildi enn 
taka það fram, að ef stærstu málin væru 
eyðilögð, þá vildi hann helzt eigi þurfa að 
líta yfir gjörðir sínar á þessu þingi. Menn 
hefðu játað, að ástandið hefði verið slæmt 
áður, en hví ætti þá eigi að taka þessum 
litlu bótum. 2. þingmaður Skagfirðinga hefði 
verið ærið harðorður við þingmann Rangæinga 
fyrir það, að sá þingmaður hefði eigi viljað 
leggjast á eitt með honum að fella málið, en 
2. þingmaður Skagfirðinga mundi varla geta 
furðað sig á því, þó þessí tillaga hans væri 
eigi samþykkt, er hann liti á þau afdrif, sem 
hinar löngu breytingartrossur hans hefðu 
fengið hingað til.

J ó n  H ja l t a l í n  hjelt, að ef málinu nú væri 
frestað, þá muni spillt fyrir því um óvissan 
tíma, og hefði hann litla von um, að það 
mundi batna, þó því væri frestað. En þær 
breytingar, sem gjörðar hefðu verið, væru 
tómt kák og verra en ekki neitt. f>að mundi 
bezt að taka það sem það væri. fa ð  væri 
satt, að brauðum hefði verið fækkað um 40, 
en það væri betra að hafa 130 í lagi, en 
allt í óreglu. Maður vissi, hverju maður 
sleppti, en eigi hvað maður hreppti. Neðri 
deildin hefði gjört sjer allt far um að koma 
málinu vel fram, og væri það mesta vitleysa 
að fara nú að hræra í frumvarpinu með
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breytingakáki. Hvað mundu landsmenn 
segja, erþeir sæju þennan graut. J>aðmætti 
að vísu fá betri skýrslur á næsta þingi, og 
mætti þá nota þær til að gjöra smábreyt- 
ingar við frumvarpið, en að kasta því núna, 
væri mesta vitleysa.

B e r g u r  T h o rb e rg  sagði, að það sýndi sig, 
að mál þetta væri eitt af þeim, sem menn 
eigi væru samdóma um ; og væri það eðli- 
legt, þar sem það væri svo mikils umvarð- 
andi og umfangsmikið, að meiningar manna 
væru skiptar, að sumir væru með og sumir 
móti. Hvað málið sjálft snerti, væri það 
ástæðulaust, að bera það fram, að það væri 
eigi þjóðarvilji, að lög þessi kæmust á, því 
þar sem meiri hluti neðri deildarinnar vildi 
fallast á frumvarpið, og þar eð margir einnig 
væru með því í þessari deild, þá væri lík- 
legt, að það væri samkvæmt þjóðviljanum; 
það sem þingið, eða meiri hluti þingsins, að- 
hylltist, það væri þjóðarvilji; hann kvaðst 
ekki þekkja neinn annan vott um þjóðvilj- 
ann en ályktanir þingsins; þótt einhver 
skoðun kæmi fram í einhverju blaði fyrir 
norðan eða sunnan, það gæti hann ekki 
skoðað sem þjóðvilja; það væri rangt, að 
vilja nú dæma málið til dauða, af því það 
væri eigi samkvæmt þjóðviljanum. J>að mætti, 
ef til vill, finna ýmislegt að frumvarpinu, og 
kvaðst hann fyrir sitt leyti verða að játa, 
að frumvarpið eigi hefði batnað, síðan það 
kom inn á þingið, heldur hefði því farið apt- 
ur frá stjórnarfrumvarpinu, er virtist að full- 
nægja meira þörfum prestastjettarinnar, en 
frumvarp það, sem hefði komið úr neðri 
deildinni; en samt sem áður væri hann sam- 
dóma þeim þingmönnum, sem álitu, að það 
hefði í sjermikla endurbót frá því ástandi, 
sem nú væri, og sem bæta þyrfti úr, nefni- 
lega högum presta og skipun prestakalla, og 
nauðsyninni til að fá viðunanlega þjónustu 
á brauðum landsins, og hjer væri stigið veru- 
legu feti fram í því efni. Hann vildi benda 
á það, að hjer væri farið fram á að leggja 
verulegt tillag til brauða þeirra, er mest 
þyrftu þess með, og líklegt væri, að það yrði 
til þess, að fengizt gætu prestar í þau; það

væru einkum útkjálkabrauðin. |>að hefði 
verið tekið fram, að sameining brauða mundi 
gjöra barnauppfræðinguna ófullkomnari; þetta 
kynni að nokkru leyti að vera satt, en þá 
bætti frumvarpið þó hins .vegar úr öðrum 
annmarka, sem væri enn þá meiri, og hann 
væri sá, að með þessu móti fengju þó sum 
þau brauð prestsþjónustu, er nú um langan 
tíma hefðu orðið að vera án hennar; en þó 
prestar í öðrum brauðum væru skipaðir til 
að þjóna, væri í sjálfu sjer þýðingarlitið. 
|>essi umbót væri svo veruleg, að meira væri 
í hana varið en annmarka þá, sem fólgnir 
væru í minni afskiptum presta af barnaupp- 
fræðingunni í hinum sameinuðu brauðum. 
J>að væri satt, að frumvarpið þyrfti endur- 
bóta við, ef það ætti að verða að allra ósk- 
um, og þá ætti sjálfsagt að færa það nær 
stjórnarfrumvarpinu; en hann vildi þó taka 
málið frá praktisku sjónarmiði, því að gjöra 
nú breytingar, væri, ef til vill, sama sem 
að fella það, og þá væri eigi sjeð, hve nær 
það kæmi fram aptur. |>á hefði verið fundið 
að undirbúningi málsins, en hann yrði að 
efast um, hvort hann yrði betri, þó málinu 
yrði frestað. fingm aður fingeyinga hefði 
fundið að þessum undirbúningi og sjerstak- 
lega að aðgjörðum hinnar konunglegu nefnd- 
ar, og meðferð hennar á málinu, og tekið 
dæmi af sínu eigin brauði, þar sem hann 
sagði, að nefndin hefðiafbakað brauðamatið; 
þar hefði verið bætt við 1 kúgildi; en þar 
sem bjer einungis væri að gjöra um 15 
krónur, gjörði það í rauninni hvorki til nje 
frá. í»að væri því harður dómur, að þetta 
væri afbökun; breytingin væri byggð áviss- 
um reglum, er einnig hefði verið fylgt ann- 
arsstaðar. Væri þetta hin stærsta synd nefnd- 
arinnar, og aðrar stærri hefði þingmaðurinn 
eigi nefnt, þá væru syndir hennar eigi all- 
stórar. Hinn sami þingmaður hefði ogtekið 
fram, að mismunur brauðanna væri mikill, 
en þetta mundi þó hvorki vera svo skað- 
legt nje óeðlilegt, því eigi væri neitt á móti 
því, þó lítil brauð væru, ef þeim væri vel-f 
sveit komið, enda væri það eigi neitt óað- 
gengilegt, þó kornungir menn yrðu að byrja

77
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ineð litlum brauðum, ef þeir seinna hefðu 
von um að fá önnur betri; þetta ætti sjer 
og stað alstaðar annarsstaðar.

Að öll brauð væru jöfn, væri eigi æski- 
legt. Viðvikjandi atbugasemdum þingmanns 
Rangæinga, að því er snerti 2 brauð í 
Rangárvallasýslu, þá væri hann honum 
samdóma, að eigi væri sanngjarnt eða rjett, 
að prestum, sem nú væru settir til að 
þjóna þessum brauðum, væri gjört að 
skyldu, að greiða árgjöld þau, sem frum- 
varpið ætlast til að greidd væru af þeim, 
þegar þau væru sameinuð til fullnaðar, en 
landshöfðingi hefði tekið fram, að úr þessu 
mætti bæta á annan hátt, enda gæti hann 
eigi skoðað sameininguna sem endilega, fyr 
en aðalbrauðið losnaði, og að hlutaðeigandi 
prestum ekki yrði gjört að skyldu að greiða 
þetta gjald frá brauðunum, meðan þeir 
væru að eins settir til að þjóua öðru 
brauðinu. Hann kvaðst verða að álíta það 
rjett, að málið, eins og það lægi fyrir, 
fengi framgang, því það væri, eins og hann 
hefði tekið fram, veruleg endurbót á 
nokkrum atriðum, sem eigi væru viðunandi 
í hiau núverandi ástandi. Af þeim ástæð- 
um væru allar breytingar við frumvarp 
þetta varúðarverðar, því eigi væru forlög 
þess viss, ef það nú gengi aptur til neðri 
deildarinnar, svo væri og svo liðið á tím- 
ann, að efasamt væri, hvort þá yrði lokið 
vifi málið. Vildi hann því gefa atkvæði 
fyrir frumvarpinu, eins og það lægi fyrir, 
og það því fremur, sem neðri deildin hefði 
lengi yfirvegað það og vandað sig á því, og 
enda ólíklegt, að hún mundi geta fallizt á 
miklar breytingar við það.

S ig h v Q tu r  Á r n a s o n  kvaðst játa, að 
breytingar þær, er komnar væru fram, væru 
nokkura konar kák, en hvers vegna væri 
það ? Af því þessi heiðraða deild eigi hefði 
gjðrt það, sem í hennar valdi stæði, að 
bæta úr skák, hvað frumvarpið snerti, og 
tekið á líkan hátt fram í  öðrum stöðum, 
sem þörf væri á að breyta til bóta, sem 
hann hefði eigi sjeð sjer fært að ráðast í 
svona einn á bandi. Hann kvaðst og játa,

að hefði deildin lagt sig betur að málinu, 
hvað breytingar snerti, þá gæti hann betur 
sætt sig við, þó málið dæi af tímaleysi, vel 
undir búið fyrir þjóðina og þingið næst, 
heldur en það verði að lögum illa úr garði 
gjört eða fellt fyrir agnúa á því. Viðvíkj— 
andi því, er hinn 4. konungkjörni hefði 
sagt, þá kvaðst hann ætla, að hann hefði 
farið á mjóu vaði yfir frumvarpið sjálft og 
breytingarnar við það, og væri það því 
ekki svaravert. Viðvíkjandi 3. gr., að þar 
falli burtu nfasteignum eða», þá væri auð- 
vitað, að eigi væri ætlazt til, að greiða 
frá einu brauði til annars með fasteignun- 
um sjálfum, heldur með afgjaldi þeirra, því 
áliti hann þessi orð eigi eiga við. Hvað snerti
9. gr., hefði hann stungið upp á dagsetningu 
á frumvarpinu, og virtist sjer það fara betur, 
en um þessar smábreytingar Ijeti hann sjer 
ekki annt. Hvað snerti athugasemd hins
2. konungkjörna þingmanns við 5. grein, að 
það væri komið undir landshöfðingja, að 
steypa ekki saman brauðunum fyr en við 
prestaskipti, þá gæti hann að vísu sætt sig 
við það, ef því mætti treysta, að hann 
hefði vald til þess eptir greininni, en hann 
yrði að efast um það. Hvað viðviki því, er 
þingmaður Barðstrendinga hefði tekið fram, 
að hann tæki breytingar sínar aptur, þá 
vildi hann engu lofa um það, fyr en hann 
sæi fram á, að þær œundu verða felldar 
við atkvæðagreiðsluna.

B e n e d ik t  K r i s t j á m s o n  kvaðst ætla, að 
þingdeildinni hefði þótt hann nokkuð lang- 
orður í fyrri umræðu sinni, og ætlaði hann 
því nú að vera stuttorður. Sjer gæti eigi 
dulizt, að allir þeir, er mælt hefðu, hefðu 
verið á einu máli um það, að málinu væri 
ábótavant, og ágreiningurinn milli þeirra 
væri sá, að einn drægi þessa ályktun og 
hinn hina. |>að væri því eigi miklu til 
spillt, þó málinu væri frestað til næsta 
þings. |>á vildi hann tala um hina fögru 
samlíkingu hins 4. konungkjörna þingmanns, 
þar sem hann hefði verið að tala um hráan 
graut; það mundi víst sjálfsagt vera bezta
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ráðið, að sjóða hatin betur, áður en hann 
væri etinn. fingmaður Barðstrendinga hefði 
hermt orð sín rjett, að sjer þætti ástandið 
nú ekki gott; það væri það sízt, að því er 
kæmi til ójafnaðarins á launum presta, sem 
nokkra bót ætti að ráða á með frumvarpinu; 
en að hinu leytinu, að því er kemur til 
uppfræðingarinnar, væri hin fyrirhugaða skip- 
un verri en nú, og það þætti sjer meiru 
skipta. Nú ættu að verða 141 brauð í stað 
170, og væri þá auðvitað, að mörg mundu 
verða örðugri en áður, þó sum yrðu betri. 
Hvað 6. og 10. tölul. snerti, þá virtist sjer 
þar of langt farið; því þar væru 3 brauð 
við 10. tölul. lögð saman, og hjer væri auð- 
sjeð, að bamauppfræðingin væri lögð til síðu, 
og sh'k breyting væri jafn skaðleg fyrir 
presta, söfnuði og uppfræðing. Hann kvaðst 
hafa skilið hinn 2. konungkjörna þingmann 
svo, sem hann vildi rjettlæta sameininguna 
með því, að ástandið versnaði eigi frá því, 
sem nú væri; þetta kynni að vísu að hafa 
mikið til síns máls, en bið vonda ástandið 
yrði þó eigi betra, þó lögboðið væri. Hinn 
sami þingmaður hefði og tekið fram, að 
neðri deildin hefði spillt þeim grundvelli, 
sem byggja hefði á tt á, en því ætti þá 
þingið að staðfesta þetta frumvarp. Sjer 
virtist því þetta nægileg ástæða til að fella 
frumvarpið.

Jón Jómson kvaðst vera samdóma hin- 
um 2. konungkjörna þingmanni og þingmanni 
Barðstrendinga í því, að hið núverandi á- 
stand prestastjettarinnar og prestaskipunar- 
innar sje óhafandi, og væri þrennt, sem 
þyrfti að laga. pað þyrfti að lækka laun 
sumra brauða, hækka laun annara, og loks- 
ins þyrfti í sumum hjeruðum að fjölga 
prestaköllunum. Hvað fyr&ta atriðið snerti, 
væri sjálfsagt, að byggja alla breyting í þá 
áttábrauðamatinu, en nú væri það þegar sýnt 
og sannað,að hið síðasta brauðamat, það sem 
hefði verið undirstaðan undir öllu þessu 
máli, væri óáreiðanlegt, og það dygði þó

sannarlega ekki, þegar maður vildi lækka 
tekjur einhvers prestakalls, að gjðra það fyr 
en maður vissi, hve miklar tekjur brauðið 
hefði, því annars gæti farið svo, að menn 
tækju frá þeim, er nær væri að bæta við. 
Hvað annað atriðið, uppbót á fátækum 
brauðum, snerti, vildi hann skfrskota tíl 
allra þeirra deildarmanna, er talað hefðu 1 
málinu. Allir hefðu þeir bent á ýmsa galla 
í því tilliti, og sjálfur gæti hann bætt 
mörgum við, þar sem hækkunin væri alveg 
ófullnægjandi, en hann vildi ekki lengjs 
umræðurnar með slíkum útlistunum. En 
með tilliti til þriðja atriðisins, að fjölga 
prestum í sumum hjeruðum, væri frumvarp- 
ið að sínu áliti svo fráíeitt, sem framaat 
væri unnt, og, ef það fengi framgang, ýrði 
ástandið þúsund sinnum verra en áður, því 
að fjölgunin væri innifalin f þvf, að fækka 
brauðum um 29; hinn 2. konungkjörni þing- 
maður hefði að vísu bent á, að með þessu 
frumvarpi mundu prestar fást á ýms ú t- 
kjálkabrauð, sem annars yrði enginn til að 
þjóna; upp á þetta vildi hann svara með 
lítilli sögu, þó hann væri ekki vanur að 
segja sögur á þingi. f>egar hann hefði heyrt 
þessi orð varaforsetans, hefði hann farið tíl 
þingmanns Barðstrendinga og beðið hann að 
nefna sjer eitthvert útkjálkabrauð, sem þetta 
frumvarp hjálpaði um prestsþjónustu. f in g -  
maðurinn gat þá ekki nefnt annað en Stað f 
Súgandafirði, en ef þingmenn nú vilja skoða 
frumvarpið, munu þeir sjá, að þetta brauðá 
einmitt að leggjast niður, sameinast um ald- 
ur og æfi við Holtsbrauðið í Önundarfirði, 
það væri öll prestsþjónustan, sem þessum út- 
kjálkasöfnuði ætti að bætast. Á ekkert ann- 
að hefði þingmaðurinn getað bent sjer, en 
sjálfur gæti hann þó bent á Fjallaþing, og 
væri samt óvfst, hvort nokkur gengi að því 
með þeirri uppbót, er ætluð væri til þeas. 
|>etta væri hið eina útkjálkaprestakall, setn 
landið fengi í stað þeirra 30 prestakalla, 
sem það missti af þeim 170, er það nú
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hefði. Hinn 2. konungkjörni þingmaður 
hefði því víst eigi áttað sig vel á þessu at- 
riði. fingm aður Eangæinga hefði verið 
huggaður með því, hvað Odda og Breiða- 
bólsstað snerti, að eigi mundi neitt verða 
tekið frá þeirn brauðum fyr en við presta- 
skiptin næstu, en hinn 2. konungkjörni þing- 
tnaður, er gaf honum þessa huggun, hefði 
víst eigi gáð að 9. gr., þar sem stæði, að 
frumvarpið öðlaðist gildi 1881 í fardögum; 
hvernig gæti þá stjórnin frestað þessu leng- 
ur en þangað til, hún hlyti að ganga eptir 
lögunum þegar í stað (E ir ih u r  K ú l d : 5. 
gr.). í  5. gr. væri að eins talað um það gjald, 
sem greiðist frá einu brauði til annars, og 
það væri allt annað en þetta. f a r  að auki 
segði grein þessi skýrum orðum, að af öll- 
um sameinuðum brauðum ætti, undir eins 
og sameiningin hefði á tt sjer stað, að greiða 
hið fyrirskipaða gjald; en sameiningin færi 
fram í fardögum 1881 samkvæmt 6. og 1. 
gr. Han sæi því eigi, hvernig hlutaðeig- 
andi prestar gætu komizt hjá þessum ójöfn- 
uði, nema með því að leggja niður embætt- 
in, og þætti sjer hart að neyða þá til þess, 
er verið væri að hlynna að hinum verald- 
legu embættismönnum, og halda því fast 
fram, að laun þau, sem þeir einu sinni hefðu 
fengið, mættu aldrei lækka um einn eyri. 
f>að gleddi sig mikillega, að eigi hefði ver- 
ið neitt haft móti breytingartillögum sínum, 
nema að þær leiddu til heiðindóms, sem 
hann þættist fullkomlega hafa svarað, því 
að það gæfi sjer von um, að þær gengju í 
gegn. f>ingmaður Barðstendinga hefði sagt 
um sig, að hann þyrfti eigi að undrast, þó 
að breytingartillögur sínar fjellu ; það væri 
líka Qærri sjer að gjöra það, því að hann 
vissi, að síðan þingmaður Barðstrendinga 
væri genginnílið hinna konungkjörnu, hefðu 
margar uppástungur hinna þjóðkjörnu þing- 
manna hlotið að falla. Hjer sætu þar að 
auki nú í deildinni 7 Eeykvíkingar, og hann 
þekkti svo afskipti sumra Eeykvíkinga af al-

mennings málum, að þeir tækju fullt eins 
mikið tillit til mannsins, sem málefnisins. 
Hefði persónuleg óvild ráðið atkvæðagreiðslu 
þingmanna, sem menn kynnu að ætla vegna 
þess, að aldrei hefðu þær ástæður komið 
fram gegn tillögum sínum, er hann hefði 
eigi hrakið með rökum, þá tæki hann sjer 
það mjög Ijett, því að þjóðin mundi eigi 
hirða um þá óvild, og atkvæðagreiðslan eigi 
verða sjer til skammar, heldur þeim, sem í 
henni hefðu farið eptir persónulegri óvild. 
Hinn 2. konungkjörni þingmaður hefði sagt, 
að þjóðviljinn kæmi eigi fram annarsstaðar 
en á þingi, en hann vildi spyrja, hvort svo 
væri álitið í öðrum löndum, t. d. Englandi 
og Ameríku. £ar kölluðu menn þjóðviljann 
«public opinion»; hann væri og ætti aðvera 
hjá kjósendum, sem alþingismenn, væru skyld- 
ir til að gjöra grein og skil fyrir atkvæða- 
greiðslu sinni. pjóðviljinn í þessu máli 
hefði glögglega komið fram í blöðunum, og 
þeir, sem hefðu móti því, sem þar væri sagt, 
ættu eigi að sitja kyrrir í sínu horni, án 
þess að mæla móti, því með þögninni sam- 
þykktu þeir það, sem þeir segðu, er hefðu 
nóga einurð, hreinskilni og áhuga til að láta 
skoðanir sínar í Ijósi um landsins gagn og 
nauðsynjar. ]pað, sem þjóðin aldrei heyrði 
á mannfundum eða læsi í blöðunum, gæti 
hún ekkert tillit tekið til.

Eiríkur Kúld kvaðst eigi ætla í eltinga- 
leik við þingmann Skagfirðinga, því að það 
mætti æra óstöðugan, en við atkvæðagreiðsl- 
una skyldi hann sýna honum, hvort hann 
væri samdóma brey tingartillögum hans, þó 
að hann vildi eigi leggja sig niður við að 
hrekja þær, svo auðvirðilegar sem þær væru. 
|>ingmaðurinn hefði fundið að því við hinn
2. konungkjörna þingmann, að hann kvað 
þjóðviljann koma fram á þinginu, en þessu 
yrði hann að vera alveg samdóma; þjóðar- 
viljinn kæmi hvergi fram hreinni en í þing- 
inu, sem væri auga þjóðarinnar; að öðru 
leyti hefði þingmaðurinn fullkomlega sannað
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með orðum sínum, að bann þekkti eigi 
hið minnsta þjóðviljann, því að það væri 
ranghermt, að þjóðin vildi fella þetta mál. 
jpingmaðurinn kallaði málið illa undirbúið, 
en hvaða mál hefði fengið ýtarlegri undir- 
búning; fyrst hefðu prestar og prófastar 
verið látnir gefa sitt álit um það, og síðan 
hefði þaðverið lagt fyrir hjeraðafundi; þing- 
maðurinn einn kynni að geta hugsað upp 
annan undirbúning hentugri, en eigi mundi 
það vera á annara deildarmanna færi. I>ar 
sem hann hefði sagt, að Beykvíkingar og 
deildarmenn litu meira á manninn en mál- 
efnið og fl., þá yrði hann sjálfur að hafa á- 
byrgð á þeim orðum, en það gæti hann reitt 
sig á, að eins og hann þekkti eigi þjóðar- 
viljann, eins mundi þjóðin eigi alltaf álíta 
hans vilja hinn bezta og rjettasta. J>ing- 
maðurinn hafði sagt, að ástandið yrði þús- 
undfalt verra eptir þessum lögum en áður; 
hann hefði eigi komið með neitt því til 
sönnunar, og allir deildarmenn aðrir könn- 
uðust við, að hjer væri stigið spor til fram- 
fara; þess vegna mundi hann hjer, sem opt- 
ar, verða einn á báti. Hann hefði enn sagzt 
hafa spurt sig, hver útkjálkabrauð mundu 
fá prest fyrir þetta frumvarp; en hann vildi 
segja honum, að hann teldi sig eigi skyldan 
að svara slíkum spurningum hans, og vildi 
hvorki vera svarfífl hans nje annara; þó gæti 
hann nefnt honum fleiri t. d. Ögurþing, sem 
nú væri þjónað af presti frá öðru brauði, og 
að svo mæltu vildi hann eigi eyða fleiri orð- 
um að honum, heldur snúa sjer að þing- 
manni fingeyinga. Hann hefði tekið til 
dæmis tölul. 6 og tölul. 10 um það, að 
ófært væri að sameina þau brauð, er þar er 
um getið, að óvilja hlutaðeiganda, en þegar 
dæmi væru tekin, yrðu menn að gæta þess, 
að hafa þau gild og góð, en nú hefði ein- 
mitt komið bónarbrjef frá Skriðdælum, er 
beiddu um sameininguna, er gjört er ráð 
fyrir undir 10. tölul., og það hlyti að vera 
það, sem bæði hann og þingmaður Skagfirð-

inga kölluðu þjóðarvilja. fingmaðurinn 
hefði nú komizt að þeirri niðurstöðu, sem 
hann aldrei fyr hefði komizt að, nefnilega 
að frumvarpið mundi verða til bóta í f>ing- 
eyjarsýslu, og þar við vildi hann nú bæta 
því, að þar sem hann þekkti til, væri það 
líka víða til bóta, en eins og hann hefði 
sýnt í fyrri ræðu sinni, skyldi hann fúslega 
játa, að á því væru líka nokkrir gallar. 
Hann hefði einnig verið mjög harður við 
hina konunglegu nefnd fyrir þær breytingar, 
er hún hefði gjört á álitum hjeraðafundanna, 
en það er sitt prófastsdæmi snerti, væri hann 
henni þakklátur fyrir þær breytingar, því að 
þær væru að sínu áliti til bóta hvað það 
sn erti; og hann gæti varla skilið, að þing- 
manninn tæki svo sárt breytingin við matið 
á prestssetri hans, sem næmi einum 15 kr. 
eptir orðum hins 2. konungkjörna þing- 
manns, að hann vildi vegna hennar kasta 
svo þungum steini á nefndina. |>ingmaður 
Skagfirðinga hefði bent á einhverja ósam- 
kvæmni hjá hinum 2. konungkjörna þing- 
manni viðvíkjandi Odda og Breiðabólsstað, en 
það kæmi víst af því, að hann hefði eigi 
gefið sjer tíma til að lesa 5., gr., þar að 
auki hefði hann loforð landshöfðingja þar í 
móti sjer, og þætti sjer eigi ástæða til ann- 
ars, en treysta því. Sig furðaði stórlega, 
að þeir menn, er annars sýndust hlynntir 
málinu, skyldu eigi sjá, hversu mjög þeir 
spilltu fyrir því, með því að berjast fyrir 
breytingum á því.

J ó n  H ja l t a l i n  kvað þingmenn Skagfirð- 
inga tala mikið um þjóðvilja, þetta orð væru 
allir þeir menn vanir að brúka, sem öllu 
vildu róta upp í. Hann vildi spyrja þing- 
manninn, hvort hann hefði lesið «Civilisa- 
tionens Historie» eptir Guizot? Á m i  T h o r -  

s l e in s o n :  Hann hefur víst lesið hana illa).
J>að hefði þingmaðurinn sjálfsagt gjört, ann- 
ars mundi hann vita, hvað Guizot segir um 
þjóðarviljann; hann segir, að til sje bæðí 
• public opinion» og «public clamour»; hið
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fyrnefnda er eigi til hjer á landi, og hann 
vildi fyrir sitt leyti helzt vera laus við þessa 
þoku-expression, þjdðarviljann. Líka vildi 
hann fráhiðja sjer fyrir hönd Eeykvíkinga 
þau orð, er þingmaðurinn hafði um þá. fað  
mundi lítt hjálpa að láta málið bíða, nema 
hann ætlaði sjer að vera þá orðinn alræðis- 
maður á þinginu, og enginn skynsamur mað- 
ur mundi þakka honum fyrir að fella málið, 
því að hver, sem vildi líta kapplaust á frum- 
varpið, hlyti að játa, að það bætti allmikið 
úr því, sem væri nú.

S te f á n  E i r íh s io n  kvaðst ætla að bæta 
fám orðum við það, er hann sagði áðan. 
Af ræðum deildarmanna hefði hann æ betur 
sannfærzt um, að málið ætti fram að ganga, 
þrátt fyrir alla þá galla, sem á því væru, 
því hjer væri sinn á hverju máli, og sinn á 
hverri skoðun, og þó þingmaður Skagfirðinga 
og þingmaður f>ingeyinga vildu sjóða þenn- 
an prestakallagraut til næsta þings eða óá- 
kveðinn tíma, þá mundi hann ekki verða 
betur soðinn en nú, og jafnóætilegur, ogþví 
síður vildi hann, að málinu yrði lengurfrest- 
að, því að hann væri sannfærður um, að allt 
af yrðu gallar á því í einhvers augum. Nú 
væri það líka komið fram, sem hann ekki 
hefði vitað við 1. umræðu, að söfnuðirnir 
sjálfir sumir vildu láta steypa saman brauð- 
um sumstaðar, þar sem bæði hann og aðrir 
hefðu álitið það ófært; þannig væri óskjping- 
múlasóknarmanna, að verða sameinaðir við 
Vallanes, og svona gæti verið víðar.

Ásgeir Einanson kvað þingmann Eang- 
æinga hafa fundið að því, að eigi hefðu 
komið fieiri breytingaratkvæði við málið; 
hann fyrir sitt leyti hefði eigi viljað gjöra 
það, fyr en hann vissi, hverja stefnu málið 
tæki við 2. umræðu; ef það fengi þá fram- 
gang og 4. gr. veitti það frelsi, er sumir 
segðu, þá þætti sjer eigi illa fallið að sýna 
fram á nokkra galla, sem á því væru, þar 
sem menn þekktu bezt til; á nokkra slíka 
galla hefði þingmaður fingeyinga bent, en

þó þingmaður Barðstrendinga á flesta, en 
hann teldi þá víst eigi stóra, þó að hann 
kallaði það svo. Hann ætlaði nú að benda 
á tvö brauð, til þess að sýna samkvæmnina 
í frumvarpinu. Tröllatunga, sem væri met- 
in 639 kr. 92 a., fengi 200 króna uppbót, 
svo að það brauð yrði 839 kr. í allt; þetta 
væri nú eigi hátt, einkum er litið væri til 
þess, að prestsetrið væri svo óhaganlega sett, 
að það væri nærri á enda sóknarinnar; 
hefði nefndin þekkt vel til, hefði henni verið 
mjög hægt að bæta betur upp brauðið, með 
því að leggja undir það jarðir frá Staðar- 
prestakalli, sem ætti margar jarðir, og tvær 
þeirra æðarvarpsjarðir. Nú væri aptur ann- 
að brauð, Hof á Skagaströnd, sem væri 
metið 784 kr. 2 a., því ætti að leggja 300 
kr., svo það yrði 1084 kr., þrátt fyrir það, 
að ef nefndin hefði viljað hafa jöfnuð, hefði 
henni verið það mjög hægt, með því að 
sameina það brauð við Höskuldsstaði, eins 
og hjeraðsfundurinn fór fram á, og hefði þá 
komið af því nokkurt gjald til landssjóðs, 
í stað þess að nú yrði að leggja brauði 
þessu 300 kr.; nú sem stæði þjónaði sami 
prestur báðum brauðum, og hann hefði sagt 
sjer, að hann mundi eigi betur þjóna öðru 
þeirra en báðum, og engum fullhraustum 
manni væri nein vorkunn á að þjóna þeim 
báðum, þó þau væru fjölmenn, enda gæti 
hann sýnt fram á það, eptir þeirri vega- 
lengd, er prestur yrði að fara innan um 
sóknina, í samanburði við það, sem aðrir 
prestar yrðu að fara, og sem hann hefði 
gáð að eptir kortinu. Presturinn á Stað í 
Steingrímsfirði yrði að fara 14 mílur lengst 
til húsvitjunar, Árnesspresturinn 15—20, 
Prestbakkaprestuiinn 10, en þegar Staðar- 
brauðið hefði verið sameinað, hefði hann 
orðið að fara 16 mílur, en Höskuldsstaða- 
presturinn þyrfti eigi að fara lengra en 
8—10 mílur, þó að Hofsbrauðið væri sam- 
einað við Höskuldsstaðina; af þessu væri 
Ijóst, að neðri deildin hefði eigi haft Ijósa
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hugmynd um svo mikið aem vegalengdina, 
þegar hún hefði verið að semja þ e tta ; en 
hvers vegna hún vildi veita þessu brauði 
meiri uppbót en Tröllatungu, hlyti að liggja 
í þeim hulda leyndardómi í brauðamatinu, 
er þeim væri eigi unnt að skilja, er litla 
prestsuppfræðingu hefðu fengið í æskunni, 
og deildin hefði ekki sjeð þessi leyndarskjöl 
hinnar konunglegu brauðaskipunarnefndar, 
sem hún hefur byggt á álit sitt. p ar sem 
menn væru svo mikið að tala um þjóðvilj- 
ann, þá væri hann sá, að brauðin væru 
gjörð sem jöfnust, en ekki hitt, að málið 
væri rekið af á þann hátt, er þjóðin gæti 
eigi verið ánægð með; menn mættu muna, 
hvað þjóðin hefði verið ánægð með embætt- 
ismannalaunamálið. Sjex þætti leitt að heyra 
stöðugt í neðri deildinni bríxlyrði út af 
launalögunum, vegna manna þeirra, er hlut 
ættu að máli, og vildi hann því ráða deild- 
inni til að fara varlega í þessu máli, því 
þó fáum mundi nú þykja launin of há, 
mundi þeim þykja þau ójöfn. Menn segðu, 
að sumstaðar væri of mikið sameinað, svo 
að uppfræðing barna mundi líða við, en 
þegar talað væri um kvennaskólana, segðu 
menn, að mæðurnar ættu aðvera svo mennt- 
aðar, að þær gætu uppfrætt börn sín, og 
svo væri nýja kverið og leiðarvísirinn til að 
spyrja börn, og víst væri um það, að minnsta 
uppfræðing hefði hann fengið hjá presti, þó 
að hann hefði spurt sig einu sinni meðan 
hann var að læra kverið, og morguninn áð- 
ur en hann var fermdur. Að segja, að frum- 
varpið um skipun sóknarnefnda og hjeraða- 
nefnda muni bæta úr, dygði alls eigi, því að 
óvíst væri, að það yrði samþykkt, en þá bú- 
ið að samþykkja þetta, en samt sem áður 
væri það þó hið eina, er mælti með því í 
síuum augum að samþykkja frumvarpið, en 
þó því að eins, að breytt væri nokkuð 1. 
gr., þar sem stæði «skulu vera»; þessi orð 
bentu á það, að ný lög þyrftu til að fálög- 
um þessum breytt, er þau einu sínni væru

komin á. Með breytingaratkvæðum þeim, 
sem komin væiu fram við frumvarpið, mælti 
margt; ef þau fjellu, mundi hann ekki gefa 
frumvarpinu atkvæði, enda mundi það fá 
þau nógu mörg til að komast til 3. um- 
ræðu.

J ó n  J ó n s so n  lagði það til, að umræðum 
skyldi frestað.

F o rse t i  bar það undir atkvæði, og var 
tillagan felld með 6 atkvæðum gegn 2. |>á 
gat hann þess, að þar sem engar breyting- 
artillögur væru komnar við prófastsdæmin, 
mundi hann bera þau upp hvert fyrir sig. 
J ó n  J ó n s s o n  mótmælti því, en f o rse t i  kvaðst 
eigi mundu taka þau mótmæli til greina.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  lýsti yfir því, að 
hann tæki aptur breytingartillögur sinar, af 
því að hann sæi af umræðnm manna, að 
þær hlytu að falla, og mundi hann svo 
greiða atkvæði með frumvarpinu óbreyttu.

Stefán E ir ik sso n  tók einnig aptur sína 
breytingartillögu af sömu ástæðu.

J ó n  J ó n s so n  tók upp breytingartillögur 
Sighvats, og voru þær allar felldar við at- 
kvæðagreiðsluna. Breytingaruppástungur 
sínar tók hann aptur.

fann ig  Qell atkvæðagreiðslan: 
Norðurmúlaprófastsdæmi samþ. með 7 atkv. 
Suðurmúla — — — 7 —
Austurskaptafells— — — 7 —
Vesturskaptafells — — — 7 —
Kangárvalla — — — 6 —
Árness — — — 8 —
Kjalarness — — — 8 —
BorgarQarðar — — — 7 —
Mýra — — — 7 —
Snæfellsness — — — 7 —
Dala — — — 7 —
Barðastrandar — — — 7 —
Vesturísaíjarðar — — — 7 —
Norðurísafjarðar — — — 7 —
Stranda — — — 8 —
Húnavatns — — — 7 —
Skagafjarðar — — — 7 —
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Eyjafjarðar — — — 7 —
Suðurþingeyjar — — — 8 —
Norðurþingeyjar — — — 8 —
1. gr. frumvarpsins í heild sinni samþykkt 

með 7 atkvæðum.
2. gr. frumvarpsins samþykkt með 8 atkv.
3. gr. -  -  -  7 -
4. gr. — — — 10 —
5. gr. — — — 8 —
6. gr. -  -  -  7 -
7. gr. — — — 8 —
8. gr. — — — 8 —
9. gr. — — — 7 —

Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 8
atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 48. 
fundi, 22. ágúst.

Frumvarpið (I 378—383) var samþykkt 
umræðulaust með (i atkvæðum gegn 4, og 
síðan sent landshöfðingja sem lö g  f r á  a l-  
þ i ng i .

XXXIX. EPTIRLAUN PEESTA.

Frumvarp til laga um eptirlaun presta. 
Frá prestakallanefndinni. Sjá 1 213—214.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 25. 
fundi, 30. júlí,

F r a t m ö g u m a ð u r  ( A r n l j ó t u r  Ó la fsson) :  

Jeg vil einungis geta þess um frumvarp 
þetta, að það er sniðið eptir tilskipun 31. 
maí 1855 um eptirlaun embættismanna, að 
því leyti sem þau geta átt við presta. Hvað 
snertir eptirlaunaupphæðina, þá vil jeg sjer 
í lagi benda á 5. grein frumvarpsins, því 
að þar ætla jeg að nefndinni hafi tekizt að 
þræða hinn gullna meðalveg, þar sem hún 
ekki leggur eptirlaunin á landssjóðinn nema 
því að eins, að tekjur brauðsins verði við 
það minni en 1200 kr. Eptir þeirri reglu

eiga uppgjafaprestar að fá eptirlaun af öll- 
um þeim brauðum, er hafa svo mikið yfir 
1200 kr., sem svarar eptirlaunum uppgjafa- 
prestsins að minnsta kosti. Eptirlaunin eru 
og í annan stað sett svo, að þau skuli 
vaxa um 10 kr. fyrir hvert þjónustuár 
prestsins. Hjer er því ekki farið eptir 
tekjuhæð brauðsins. Eptirlaunin vaxa jafnt 
fyrir hvert það ár, er presturinn þjónar, en 
fara eigi stígandi að því skapi, sem prest- 
urinn verður eldri. J*etta jafnaðartal byggði 
nefndin á því, að hún áleit engu síður 
nauðsynlegt, að prestur fengi 10 krónur í 
eptirlaun i'yrir hvert þjónustuár, þótt hann 
neyddist til þess á unga aldri, að segja af 
sjer sökum heilsulasleika eða annara atvika, 
er honum var eigi sjálfum um að kenna. 
Ef að er gætt, hve há eptirlaunin verða 
eptir þessari reglu, þá er auðsætt, að þau 
verða í hæsta lagi 500 kr., og það með 
því að presturinn þjóni í 50 ár. Verið 
getur, að eptirlaunin þyki lítil, en nefndin 
áleit þau nógu há, og ekki rjett að hafa 
þau hærri, því bæði er líklegt, að sá prest- 
ur, sem lengi hefur þjónað, hafi nokkuð 
fyrir sig að leggja, og annað h itt, að þeg- 
ar maðurinn er gamall orðinn, þá eru 
þarfir hans minni, þá er hann búinn að 
koma upp börnum sínum, og er horfinn 
frá æskumunaðinum og búinn að læra að 
lifa í hófi og með sparsemi.

G u d m u n d u r  E i n a m s o n  : Mjer lízt vel á
frumvarp þetta og álít, að það sje góð 
rjettarbót, ef það verður að lögnm. Mjer 
þykir vanta í það eina ákvörðun, og skal 
jeg við 2. umræðu leyfa mjer að koma 
með breytingartillögu um það atriði. Að 
svo slöddu skal jeg ekki tala meira um 
frumvarp þetta.

Y a r a f o r s e t i :  Jeg legg til, að í 5. grein 
sjeu 1200 kr. færðar niður í 1000 kr.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg skal geta þess,
að vjer höfum haft fyrir oss skýrslu yfir 
alla uppgjafapresta árið 1878. J>eir voru
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16 alls, og að eins 6 eða 7 af þeim geta 
eptir 5. grein þurft eptirlauna úr lands- 
sjdði, og öll þau eptirlaun mundo nema 
hjer um bil 1500 kr. Um breyting vara- 
forseta skal jeg að eins geta þess, að sje 
hún sprottin af því, að hann vilji færa 
niður eptirlaun veraldlegra embættismanna, 
þá er jeg alls ekki á móti henni, en sje 
hún runnin af öðrum rökum, þá getur 
verið, að hún fái mótmæli.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var gengið til a t k v æ ð a ,  og var málinu 
vfsað til 2. umræðu með 20 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 31. 
fundi, 6. ágúst.

Breytingartillaga I 270.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( A r n l j ó t u r  Ólafnson):  

Jeg skal vera stuttorður um málið sjálft eða 
um samanburð þessa frumvarps við eptir- 
launalögin 31. maí 1855, því að jeg drap á 
.þénnan samanburð stuttlega við 1. umræðu 
málsins. Jeg skal geta þess um breydngar- 
tillögu þingmanns Dalamanna, að jeg veit 
eigi, hvort skilningur minn á henni er rjett- 
ur. Mjer virðist liggja í henni sá skilning- 
ur, að þeir prestar, sem nú eru, eigi rjett 
á að halda þeim eptirlaunum, sem þeim bera 
eptir eldri lögum, eða rjettara og venju, þar 
sem eptir 7. gr. frumvarpsins uppgjafaprest- 
ar þeir, er búnir eru að fá hærri eptirlaun, 
en til eru tekin í lögum þessum, skulu halda 
þeim sem viðbót fyrir sjálfa sig. Nefndin 
byggði á því, að aðalfrumvarp nefndarinnar 
í brauða- og prestamálinu yrði að lögum, 
og þess vegna mundi sú brauðaskipun kom- 
ast á, er þar er stungið upp á, og miðaði 
nefndin því þetta frumvarp við aðalmálið, 
þannig að uppgjafaprestar skyldu hverfa 
af brauðunum samkvæmt 5. gr. frumvarps- 
ins. En til þess að þeir uppgjafaprestar, 
sem nú eru búnir að fá hærri eptirlaun, en 
en þeir mundu hafa eptir frumvarpi þessu, 
einskis missi í, þá er svo ákveðið í 7. grein,

að þeir skuli halda því, sem umfram er,sem 
persónulegri viðbót, ogskal þeim greidd þessi 
viðbót af brauðinu, af landssjóði, eða af 
hvorutveggja samkvæmt 5. gr., þannig að 
laun þjónanda prestsins fari eigi ofan úr 
1200 kr. Eptir þessum tilgangi frumvarps- 
ins á breytingartillaga þingmanns Dala- 
manna ekki við, því að hún byggir á því, 
að prestar þeir, sem nú eru í brauðunum, 
skuli hafa eptirlaun eptir hinum nú gildandi 
reglum. Mjer finnst eigi heppilegt, að menn 
megi velja um, eptir hverjum reglum þeir 
fái eptirlaun sín, enda þótt jeg játi, að ein 
sanngirnisástæða mæli með því, sem sje: að 
þeir prestar, sem nú eru í háum brauðum, 
gjöra sjer nú eptir venju þeirri, ernúgildir, 
von um, að fá hærri eptirlaun, en þeir geta 
búizt við að fá eptir þessu frumvarpi. En 
jeg skal leyfa mjer að vekja athygli þing- 
manns Dalamanna að því, að það er sitt 
hvað, að hafa von um hærri eptirlaun, óg 
að hafa rjett til þeirra; og þótt slíkar vonir 
hafi verið gjörðar gildandi í síðustu máls- 
grein 7. greinar hinna almennu launalaga, 
þá er það þó undantekning frá almennutn 
löggjafarreglum.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Mjer hefur á-
vallt þótt það leitt, að embættismaður sje 
sviptur þeirri von, sem hann hafði um, hvað 
laun sín mundu verða, eptir hinum eldri 
lögum. Ef frumvarp það, er hjer liggur fyr- 
ir, er borið saman við launalög presta* þau 
er nú eru í gildi, þá má sjá, að allir þeir 
prestar, sem eru á brauðum, er metin eru 
yfir 1200 kr., verð:i sviptir þeitn rjetti til 
eptirlauna, er nú gildandi lög heimila þeim. 
Eptir þeim lögum, sem nú gilda, fær enginn 
prestur minna en */» af föstum tekjum 
brauðs þess, er hann þjónaði síðast, áður en 
hann Qekk lausn frá prestsskap. |>að er því 
augljóst, að með frumvarpi þessu er rjettur 
margra væntanlegra uppgjafapresta fyrir 
borð borinn, og virðist því síður ástæða til 
þess, að ný lög fari nú að skerða rjett presta,

78
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þar sem mörg rjettindi þeirra hafa hin fyr- I 
irfarandi árin skert verið, og er það sannar- 
lega, að bæta gráu ofan á svart. Jeg verð 
því alvarlega að mæla með viðaukaatkvæði 
niínu við 7. grein, en tek það um leið fram, 
að jeg hef engan persónulegan hag af því, 
þótt þetta viðaukaatkvæði gangi í gegn, því 
að jeg er á litlu brauði.

Landihöföingi: Ef frumvarp til laga um 
skipun prestakalla og kirkna, sem lagt er 
fyrir þessa heiðruðu deild, verður samþykkt 
með breytingum þeim, er deildin kynni að 
aðhyllast við það, skal jeg fyrir m itt leyti 
mæla með frumvarpi því, er hjer ræðir um, 
og hinum þrem frumvörpum, er á dagskiánni 
standa næst á ep tir; því að þau öll standa í 
svo nánú sambandi við aðalmálið, að þau að 
mínu áliti eiga að standa og falla með því.

Að vísu hefur stjórnin, eins og segir í 
athugasemdunum, álitið það ísjárvert, að 
láta landssjtíðinn borga eptirlaun til prest- 
anna, sem ekki hafa laun sín af þessum 
sjóði, en samt sem áður verð jeg, ef eptir- 
irlaunin verða takmörkuð á þann hátt, sem 
frumvarptö stingur upp á, þannig að þau 
einungis af þeim brauðum, er hafa minni 
tekjur en 1200 kr., verði að fullu greidd úr 
laadssjóðnum, að álíta þetta fyrirkomulag 
aðgengilegt einnig frá hálfu landssjóðsins.

Um hioar einstöku ákvarðanir frumvarps- 
w s skal jeg leyfa mjer að geta þess, að 
jeg álít það vera tilgang frumvarpsins, að 
innihalda allar reglur þær, er eptirleiðis eiga 
að gilda um eptirlaun presta, þannig að 
lögin eigi að ná til allra þeirra presta, erfá 
lausn fyrir aldurs sakir eða heilsubrests, eða 
fyrir aðrar þær sakir, er þeim er ósjálfrátt 
um, eptir að lögin hafa öðlazt gildi; en að 
eptirlaunum þeim, er þegar eru veitt sam- 
kvæmt hinum nú gildandi reglum, eigi að 
halda óbreyttum, eins og segir í 7. gr., og 
einnig framvegis að hvíla á hlutaðeigandi 
prestaköllum. Sje þetta meiningin, og jeg 
fyrir m itt leyti efast ekki um að svo sje,

mun það að mínu áliti vera æskilegt, að 
taka ákvörðun inn í frumvarpið um það, að 
tilsk. 15. desbr. 1865 skuli numin úr gildi, 
og ef til vill bæði í 1. gr. og í 7. gr. orða 
frumvarpið nokkuð öðruvísi, þannig að allur 
vafi í því tilliti verði tekinn af.

f a r  sem eptirlaun annara embættis- 
manna eru miðuð bæði við þjónustualdur 
þeirra og við upphæð launanna, er þeim hafa 
verið lögð um hin síðustu embættisár þeirra, 
skal jeg leyfa mjer að skjóta því til hinnar 
heiðruðu nefndar, hvort ekki sje ástæða til 
einnig við eptirlaun presta að taka tillit til 
tekjuupphæða þeirra, er lagðar eru presta- 
kalli því, er þeir fara frá; og ef nefndinni 
virtist, þá að stinga upp á breytingu í þá átt 
við 2. gr. frumvarpsins. Jeg skal leyfa mjer 
að benda á, hvort ekki sje tiltækilegt, t. d. 
að bæta við í 2. grein, að upphæð eptir- 
launanna skuli vera t. d. 15 kr. fyrir hvert 
þjónustuár prestsins, ef hann hefur þjónað 
30 ár, og af þeim hin 5 síðustu í því brauði, 
sem hefur embættistekjur að upphæð 1800 
kr. eða 2000 kr. árlega.

J>ar sem 5. gr. ákveður, að tekjur brauðs- 
ins skuli telja eptir 3 ára meðaltali, virð- 
ist mjer í sjálfu sjer æskilegra, að leggja til 
grundvallar brauðamatið, án þess að taka 
tillit til þess, hvað tekjurnar í raun og veru 
hafa verið um hin síðustu 3 ár. Jeg skal 
þess vegna leyfa mjer, að skjóta því til 
hinnar heiðruðu nefndar, hvort hún finni 
ástæðu til að taka þessa bending til greina, 
og jeg skal bæta því við, að «3 síðustu árin» 
í 5. gr. sjálfsagt verði að skiljast um hin 
síðustu 3 ár, áður en hlutaðeigandi upp- 
gjafaprestur fær lausn frá embættinu, og að 
ekki eigi að taka tillit til þeirra breytinga, 
er kunna að verða á tekjum brauðsins, á 
meðan hann er uppgjafapiestur í því.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Mjer datt rjett 
núna í hug, að nauðsynlegt væri að bæta 
einni ákvörðun inn í frumvarp þetta, og það 
er, að þegar ungur prestur neyðist til að
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segja, af sjer brauði fyiir sabir heilsubrests 
eða einhvers áfalls, þá væru eptirlaun hans 
miðuð við einhverja aðra ákvörðun, en fruœ- 
varp þetta inniheldur. fa ð  er hart, ef ung- 
ur prestur, sem slasast á embættisferð, eða 
verður að segja af sjer fyrir einhverjar þær 
sakir, er honum er eigi sjálfrátt um, skal 
verða að sitja við 40—50 kr. eptirlaun. 
Mjer virðist sjálfsagt, að slíkur prestur fái 
eptirlaun eptir öðrum mælikvarða, en frum- 
varpi því, er hjer liggur fyrir, enda minnir 
mig, að ákvörðun sje til um þetta efni í 
hinum almennu eptirlaunalögum. J>ar sem 
landshöfðinginn lagði það til, að eptirlaun 
presta yrðu miðuð við tekjuupphæð þá, er 
lögð er prestakalli því, er þeir fara frá, þá 
stoðar slíkt eigi, þegar um hin lágu brauðin 
er að ræða. í>að væri alveg eyðileggjandi 
fyrir gamla presta, scm resignera t. d. á 
800 kr. brauði.

Framsögumaður: £>að hlýtur að gleðja 
nefndina, að hún fjekk góðar undirtektir hjá 
landshöfðingja. fað  sem landshöfðinginn at- 
hugaði við 5. gr. frumvarpsins, ætla jeg sje 
á góðum rökum byggt, og mun jeg því koma 
fram með þá breytingartillögu, að í stað 
orðanna «eptir meðaltali 3 síðustu árin» 
komi «eptir síðasta brauðamati», því að það 
tekur af alla vafninga. En aptur á móti verð 
jeg að vera á því, að 2. gr. sje heppi- 
legri hjá nefndinni, en tilsvarandi ákvörðun 
í eptirlaunalögunum. Aðalhugmynd nefnd- 
arinnar er sú, að gjöra kjör prestanna, þá er 
þeir eru hættir að þjóna brauðunum, sem 
jöfnust, það er að segja, að eptirlaununum 
til, og að láta það eigi koma til greina,
hvort þeir hafa haft meiri eða minni tekjur 
í embætti sínu. það er og optast, að sá 
prestur, sem er á feitu brauði, er efnaðri
en hinn presturinn, sem er á magra brauð-
inu, og virðist því eigi sanngjarnt, að sá
presturinn, sem er á fátæka brauðinu, fái 
minni eptirlaun, en hinn á góða brauðinu, 
af þeirri einu ástæðu, ef til vill, að hann

hefir svo lengi þjónað litlu brauði, því hægð 
brauðsins, vanafesta, tryggð, vinfengi, ást- 
fóstur við sóknarmenn, jörðina eða hjeraðið 
ásamt mörgu öðru geta komið prestinum til 
að sækja eigi frá fátæku brauði. £>að er 
auðvitað, að eptirlaunin verða mjög lítil, 
þegar embættisár prestanna eru margfölduð 
með 10 kr., og þegar bezt lætur, mum* 
eptirlaunin verða 500 kr.; því þess eru varla 
dæmi, að prestur hafi setið lengur en 50 ár 
í embætti sinu. En þetta er gjört með vilja, 
Jeg skal geta þess í sambandi hjer við, að 
eptir skýrslum þeim, er nefndin hefur fengið, 
þá voru árið 1878 16 uppgjafaprestar 4 
landi hjer, og sú upphæð, sem lands§jóíl|ir? 
inn hefði orðið að greiða einum se? þessupi 
prestum i eptirlaun, hefðu í mesta lagi girðið 
1400—1500 kr., því hinir 10 voru uppgjafa* 
prestar í svo góðum brauðum. J>essi byrðí 
er lítil, og svo miklu minni en sú, er hiq 
konunglega nefnd lagði á landssjóðinn. Nefqdr- 
in byggði yfir höfuð á því, að eptirlaunjn 
ættu eigi að vera há. Presturinn er veiynlega 
orðinn gamall, þegar hann segir af sjerog f«r 
eptirlaun; börn hans komin upp, hann hæ tt- 
ur að lifa í «vellystinguna praktuglega», og 
farinn eða á að vera farinn að minnsta ko?U 
að hugsa áfram eða um annan heim; hann 
á að vera búinn að læra sjálfur það, ee 
hann hefur kennt öðrum svo títt, að «fydr- 
líta þennan heim» og «krossfesta holdið", 
svo að hann kemst af með barla lítið, 
Landshöfðinginn sagði, að nema þyrfti úr 
lögum, að mjer skildist, 8. og 4. gr. í tilsk.
15. des. 1865, en það get jeg eigi sjeð að sja 
nauðsynlegt, því þessar greinir falla niður af 
sjálfu sjer, þegar núverandi uppgjafaprestar 
eru allir dánir. Jeg legg eigi fast á paóti 
breytingartillögum þingmanns Dalamanna, 
en mjer virðast þær þó eigi samkvæmaP 
eptirlaunareglum þeim, er nú eru, og þar 
sem þingmaðurinn tók það fram í síðari 
ræðu sinni, að bæta þyrfti við frumvarpið 
grein, er færi í þá átt, að ungir prestar, ep

78*
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segja yrðu lausum embættum sínum fyrir 
sakir heilsubrests eða einhvers þess, sem 
þeim er ósjálfsrátt um, skyldu fá eptirlaun 
eptir öðrum ákvörðunum, en frumvarp þetta 
hefur inni að halda, þá finn jeg enga á- 
kvörðun í tilsk. 31. maí 1855 í þessa átt. 
Mjer virðist því óþarfi að koma með ákvörð- 
un um þetta efni, enda má hjálpa slíkum 
uppgjafapresti á annan hátt, t. d. með fjár- 
styrk þeim, er þeim er veittur til bráða- 
birgðar í Qárlögunum. f>að er til 2. greinar 
kemur, þá þótti nefndinni ekki rjett að láta 
eptirlaunaupphæðina stíga eptir embættis- 
aldri, svo sem til dæmis þegar presturinn 
væri búinn að þjóna embætti sínu í 20 ár, 
þá skyldi prestinum reiknast eptirlaun með
15 krónum fyrir ár hvert; því að nefndin 
hyggði á þeirri hugsun, að ef ungur prestur 
missti heilsu sína, þá væri ósanngjarnt, að 
honum reiknuðust eptirlaun sín með að eins 
5 krónum fyrir hvert af þeiin fáu árum, er 
hann hefur þjónað prestsembættinu. Vjer 
álítum, að ungi uppgjafapresturinn þyrfti 
fullt svo mikilla eptirlauna með sem gamli 
presturinn, sem lengi hefir þjónað embætti, 
og, ef að líkindum ræður, verið í feitu 
brauði hin síðustu embættisár sín.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg hef eigi
margt að segja um frumvarp þetta; jeg skal 
geta þess við 2. gr., að þó jeg sje eigi ó- 
samþykkur landshöfðingja, þá er jeg þó 
hræddur um, að nefndin vilji eigi taka uppá- 
stungur hans upp; þetta atriði hefur ein- 
m itt komið til orða hjá nefndinni, en nefnd- 
in vildi kenna hinum eldri prestum, að 
hugsa um annað líf, en ala eigi upp í þeim 
hugsun um þessa heims gæði. Hugsun þessi 
er sjálfsagt góð hjá meiri hluta nefndarinn- 
ar, þó prestar muni ekki þykjast þurfaþessa 
fyrirhyggju. Jeg er hræddur um, að nefnd- 
in, eða meiri hluti hennar, vilji eigi taka 
breytingum í þessu efni. Breytingartillaga 
þingmanns Dalamanna álít jeg að bæti nokk- 
uð, því að það er rjettvíst, að þeir prestar,

em nú eru í brauðum, fái laun af þeim
brauðum, eins og lög hafa verið hingað til. 
Jeg ímynda mjer, að nefndin verði fús á að 
taka aðra breyting landshöfðingja til greina. 
petta 3 ára tímabil getur efalaust orðið or- 
sök til misskilnings, og er rjett að taka það 
fram, að það sje eptir síðasta brauðamati.

Með því að eigi fieiri tóku til máls, Ijet 
forseti ganga til a t k v æ ð a  um frumvarpið, 
fjellu þau þannig:
l.grein frumvarpsins samþykkt í einu hljóði

4. _  ------  ------ ------------------
5. — ------ ------  með 20 atkv.
6. -  --------- ---------—  20 —

Breytingartillaga Guðmundar Einars- 
sonar við 7. gr. samþ. með 12 atkv.

7. — frumvarpsins með áorðinni breytingu
samþykkt með 18 atkvæðum.

8. — frumvarpsins samþykkt í einu hljóði. 
Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu. 
Málinu skotið til 3. umræðu í einuhljóði.

I>r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild á 38. 
fundi, 12. ágúst.

Frumvarpið eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 317—318. 

Breytingartillögur I 348. 350. 355.
Framsögumnður (Arnljótur Olafsson) : 

£>ingmenn munu hafa kynnt  sjer þær breyt- 
ingartillögur, sem komnar eru fram við 
frumvarp þetta. Hin helzta er sú, er 
fer því fram, að eptir 2. gr. komi ný grein : 
«Nú slasast prestur að ósjálfráðu» o. s. frv. 
£essi breytingartillaga er komin af því, að 
nefndinni þótti mikið mæla með, að þeir 
prestar, sem slasast að ósjálfráðu, fái meiri 
eptirlaun, en svari árafjöldanum. f>etta 
kemur sjaldan fyrir, en fyrst eptirlaunin eru 
svona lág, þá mælir margt með þessu. Ept- 
irlaunin mega ekki vera meiri en svara eptir 
25 ára þjónustu, og eru ákveðin eptir mála- 
vöxtum. Hitt er auðsætt, að slasist prestur
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sá, er þjónað hefur 25 ár eða lengur, þá er 
honum innan handar að fá lausn og eptir- 
laun eptir 2. gr. Breytingartillagan við 5. 
gr. er samkvæmt umræðunum við 2. um- 
ræðu, að í staðinn fyrir orðin: «meðaltali 3 
síðustu ára» komi: «síðasta brauðamati». 
Svo er breytingin við 7. gr., að i staðinn 
fyrir seinusta klausuna komi: «Svo skulu
og prestar þeir o. s. frv.». fessi tillaga er 
byggð á því, að þessi málsgrein, einsoghún 
var áður orðuð, getur misskilizt, og greiðslu- 
hátturinn, sem áður var ákveðinn, getur ekki 
samrýmzt við 5. gr.

J>á var gengið til a t k v æ ð a, og var:
1. Breytingartillaga nefndarinnar um nýja 

grein eptir 2. gr. samþykkt með 14 atkv.
2. Breytingartillaga nefndarinnar við 5. gr. 

aamþykkt með 16 atkvæðum.
3. Breytingartillaga meiri hluta nefndarinn- 

ar við 7. gr. samþykkt með 13 atkvæð- 
um gegn 8, að við hófðu nafnakalli, og 
sögðu

Já :
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
pórarinn Böðvarsson,
J>órður I>órðarson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi, 
porlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

4. Frumvarpið allt með áorðnum breyting-
um samþykkt með 20 atkvæðum.
Kvað forseti málið nú mundu verða af- 

greitt til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 37. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri dcildinni, sjá I 364— 
365.

Benedikt Krisfjánsson kvaðst eigi sjá á- 
stæðu til að setja nefnd í málinu, þó að 
það væri mikilsvert í sjálfu sjer, en hann 
áliti hægt að koma að breytingum, sem frum- 
varpið án efa þyrfti, án nefndar; hann þyrfti 
eigi að skora á deildina að láta málið koma 
til 2. umræðu, því að hann teldi víst, að 
hún mundi gjöra það.

Forseti bar þá undir a t k v æð i ,  hvort 
málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með 10 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 42. 
fundi 18. ágúst.

Breytingartillögur I  397.

Benedikt Kriitjámson  sagði, að af því 
hann hefði gjört breytingaratkvæði, þá vildi 
hann leyfa sjer að gjöra grein fyrir þeim.
1. breytingin væri við 2. gr. frumvarps- 
ins; þar væri gjört ráð fyrir, að prestar hafi 
rjett til lausnar, er þeir sjeu sjötugir að 
aldri, en hann vildi vona, að deildinni 
velktist eigi hugur um, að færri aldursár, 
þótt eigi sje að ræða um slösun, gætu gjört 
prestinn ófæran til að þjóna, og ef prestur 
verður að hætta við prestsþjónustu af því, 
verður hann annað hvort af laununum, eða 
að öðrum kosti hlýtur að taka kapellán; sjer 
virtist því ákvörðunin um aldurinn í grein- 
inni ósanngjörn, enda væri hún eigi nauð- 
synleg. J>á væri 2. breytingin við 3. gr. 
Sjer hefði þótt eiga við að breyta greininni 
allri. Ákvörðunin í 3. gr. væri æði tak- 
mörkuð, og þætti sjer eigi þó nauðsyn til bora
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að hafa hana svoþrönga. pað væri eigieðli- 
legt, að einskorða, að prestur, sem eigi gæti 
þjónað, þyrfti að hafa slasazt við embættis- 
verk, til þess að fá hina ákveðnu eptirlauna 
upphæð, 250 kr. pað gæti opt verið vafa- 
samt, hvort prestur slasist við embættisverk; 
stranglega tekið væri ferðiu til eða frá ein- 
hverju prestsverki ekki embættisverk; hann 
vildi og taka eitt dæmi: prestur væri að 
semja ræðu og gengi út í þönkum, hált væri, 
en ný fallinn snær á jörðu, eptir þessu hugs- 
aði hann ef til vill eigi, og kynni að detta, 
og sú bilta gæti gjört hann ófæran til að 
þjóna lengur. Dæmið mætti ef til vill álíta 
barnalegt, en tilfellið gæti þó átt sjer stað. 
|>ar að auki sæi hann ekki, hvers vegna 
prestur, sem tæki vanheilsu, svo hann yrði 
ófær til að þjóna á fyrri árum sínum, ætti 
ekki að fá eptirlaunin, og þar að auki sæist 
eigi, hvort þessi upphæð væri ætluð einasta 
þeim, er ekki hefðu þjónað svo lengi, að 
þeir hefðu eigi tilkall til svo hárra eptir- 
launa, eptir hinni almennu reglu. 4. grein 
gjörir ráð fyrir, að prestur, er í eitt skipti 
sje vikið frá, fái laun, en í annað sinn eigi. 
J>að væri mörg dæmi, að presti væri vikið 
frá um stund, af því að á hann sjeu born- 
ar sakir, sem gjöra, að hann missti embætti, 
ef á hann sannaðist; það megi og gjöra 
ráð fyrir, að á hann sjeu bornar sakir rang- 
lega, og það væri eigi rjett að ákveða, að 
prestar missi eptirlaun sín af því. Að öðru 
leyti vildi hann skjóta því til álits deildar- 
innar, hvað hún vildi gjöra við málið.

Magnm Stephemen  var eigi samdóma 
breytingu 1. þingmanns pingeyinga við 2. 
gr. Sjer virtist, að sú lagaákvörðun mætti 
eigi missast, því að þar væri bein lagaheim- 
ild fyrir því, að sjötugur prestur gæti heimt- 
að eptirlaun án læknis vottorðs; það væri 
eigi breyting á 1. gr. heldur viðauki, að 
prestur fái eptirlaun, er hann sje sjötugur 
að aldri, án þess hann sje veikur eða ófær 
að þjóna fyrir aldurs sakir, enda sje það eðli-

legt, að eins sje um presta í þessu efni, 
sem um aðra embætti9menn. Breytinguna 
við 3, gr. gæti hann betur fellt sig við; en 
að því er snerti 4. gr., þá væri þar án efa 
að eins haft það tilfelli fyrir augum, að 
presti væri algjörlega vikið frá, en ekki það, 
að honum væri vikið frá um stundarsakir 
(suspenderaður), og því væru aðfinningar 
þingmannsins að henni ekki á rökum 
byggðar. Hinsvegar vantaði ákvörðun um, 
hvort tími sá, sem presti væri vikið frá, ætti 
að teljast með til þjónustuáranna, en eptir 
uppástungu 1. þingmanns f>ingeyinga virtist 
skoðun hans vera sú, að þau ár ættu að 
teljast með.

Á m i Thorsteimon kvaðst eigi geta fall- 
izt á breytinguna við 3. gr., því það væri 
annað efni, en það, sem hjer væri um að 
ræða í frumvarpinu. J>að væri gjört ráð 
fyrir, að prestur slasaðist í embættisverkum; 
þessi ákvörðun gilti og um aðra embættis- 
menn, en væri aldrei tekin í þrengri þýð- 
ingu, t. d. að presturinn ætti að vera ein- 
m itt fyrir altarinu eða í stólnum, eða að 
gjöra prestsverldð sjálft, þá er hann slasað- 
ist; það væri kallað, að presturinn slasaðist í 
embættisverkum, ef hann t. a. m. slasaðist 
í ferð til eða frá einhverju embættisverki. 
Ef hann bæri saman 3. gr. og 1. gr., þá 
væri þar í hinni fyrri greininni einnig gjört 
ráð fyrir heilsuleysi, en í uppástungunni væri 
gjört ráð fyrir sama; öðruvísi gæti hann eigi 
skilið hana. Að öðru leyti líkaði sjer síðari 
hluti hennar ; og vildi hann óska, að hún 
yrði borin upp til atkvæða í tvennu lagi; 
en eigi kynni liann við orð frumvarpsins 
sjálfs, þar sem stæði: »allt að 250 kr.»,
því í þessu lægi eigi annað, en að prestur- 
inn skyldi fá þau eptirlaun, sem honum 
bera eptir almennum eptirlaunaskilmálum, 
og væri þannig þeim, er slasaðist, ekki veitt 
sú ívilnun, er hann ætti að hafa.

Ásgeir Einarsson  kvað breytingarnar hafa 
mikið fyrir sjer, þar sem talað væri um, að
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prestuí kynni aðslasast að ósjálfráðu, og hefði 
sjer líkað vel dæmi það, er 1. þingmaður 
J>ingeyinga hefði tekið um prestinn við ræðu- 
gjörðina, því sjer þætti sem það mætti telja, 
að hann hefði verið að embættisverki En 
nú vildi hann leyfa sjer að spyrja, hvort 
presti væri ósjálfrátt, ef hann slasaðist og 
væri eigi vel gáður? petta  hefði komið 
fyrir, þó það ef til vill kæmi eigi fyrir hjer 
eptir. par sem hinn 5. konungkjörni þing- 
maður hefði talað um 4. gr., þá áliti hann, 
að presti væri eigi vikið frá, meðan hann 
eigi væri dæmdur; það gæti þó máske verið, 
en ef svo væri, þá kæmi það fram, sem 
hinn 5. konungkjörni þingmaður hefði sagt.

Eiríkur K úld  kvaðst eigi geta fellt sig 
við orðin »allt að« og »eptir atvikum«, og 
vildi hann vona, að uppástungumaður vildi 
fella orðin burtu;  þá vildi hann og leggja 
það til, að uppástungan yrði borin upp í 
tvennu lagí. Viðvíkjandi því, sem 1. þing- 
maður Húnvetninga hefði sagt, þá gat hann 
þess, að prestinum gæti vérið vikið frá, án 
þess að hann væri dæmdur, en hvað hitt 
tilfellið snerti, þá yrði það að vera komið 
undir álitum, hvort presti væri það ósjálf- 
rátt eða eigi; |>að væri örðugt að ákveða 
það með lögum. Hinn 6. konungkjörni 
þingmaður hefði tekið það fram, að ekki 
megi taka ákvörðunina um slis prests í of 
þröngri þýðingu. Að lyktum kvaðst hann 
vilja vona, að uppástungumaður vildi fallast 
á orð hins 5. konungkjörna þingmanns, að 
prestur sjötugur að aldri hafi rjett til að 
segja af sjer án læknis vottorðs,

Benedikt Kristjám son  kvaðst vona, að 
deildirini kæmi það eigi óvart, þó hann 
firrtist eptir þessa ráðning, og að hún því 
mundi eigi lá sjer það, þó hann eigi legði 
upp með breytingar aptur. Viðvíkjandi sjö- 
tíu ára aldrinum, þá gæti það verið, að það 
væri misskilningur hjá sjer; en það þætti 
sjer vafasamt, hvort telja mætti það heilsu- 
leysi, þó prestur væri sjóndapur eða svo

brjóstþungur og hás, að hann gæti ekki 
tónað eða flutt ræðu, svo vel heyrðist. 
Hann væri eigi sannfærður um, að breyt- 
ingarnar væru ástæðulausar, Að því er 
snerti orð hins 6. konungkjörna þingmanns, 
að önnur meining komi í 3. gr., þá játaði 
hann það; spurningin væri einungis, hvor 
ákvörðunin væri sanngjarnari og betri til 
að hafa í lögum, hann fyrir sitt leyti áliti 
breytinguna sanngjarna og rjetta, en það 
kynni nú að vera, að það kæmi af því, að 
hverjum þætti sinn fugl fagur; en hann 
vildi taka það fram, að breytingarnar væru 
á valdi deildarinnar; ef þær fjellu, þá yrði 
máske einhver til að lappa upp á frumvarp- 
ið, þótt hann vildi ekki verða til þess aptur, 
er bót sú, er hann hefði lagt á það, hefði 
ekki líkað.

Árni Thorsteinson kvaðst vilja svara 1. 
þingmanni fingeyinga fáum orðum upp á 
ræðu hans. Sjer hefði þótt þingmaður- 
inn taka strangt aðfinningar sínar, þar eð 
hann hefði viljað láta breytingar sínar sigla 
sinn eigin sjó, og á eigin ábyrgð, og hefði 
hann vænt þess gagnstæða af þessum 
þingmanni, og að hann hjeldi því fram, að 
prestar nytu jafnrjettis við aðra embættis- 
menn um tilkall til eptirlauna, þá er þeir 
slösuðust í framkvæmd embættisVerka sinna, 
og kvaðst hann vona þess, að þingmaður- 
inn mundi koma sjer saman við hann um, 
að koma fram með breyticgaratkvæði til
3. umræðu. í  því trausti kvaðst hann 
ætla nú, að gefa breytingum þingmannsins 
atkvæði sitt, því að hann vonaði, að þing- 
maðurinn mundi sjá, að sanngjarnt væri, 
að sama grundvallarregla væri fyrir eptir- 
Iaunum presta, sem hverra annara embættis- 
manna.

Forseti ljet þá ganga til a t k v æ ð a  um 
frumvarpið, og var:

1. 1. gr. frumvarpsins samþykkt með öll- 
um atkvæðum.

2. Breytingaruppástunga þingmanns í>ing-
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eyinga við 2. gr. felld með 9 atkvæð- 
um.

3. 2. gr. frumvarpsins dbreytt samþykkt 
með 11 atkvæðum.

4. Breytingaruppástungu þingmanns |>ing- 
eyinga við 3. gr. frumvarpsins var af 
forseta skipt í tvennt við atkvæða- 
greiðsluna, og var:
a. Fyrri kafli uppástungunnar sam- 

þykktur með 10 atkvæðum gegn
1, að við höfðu nafnakalli, og 
sögðu

J á :
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
J<5n Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Jón Pjetursson.

b. Siðari kafli uppástungunnar var 
samþykktur með 10 atkvæðum.

5. 3. gr. frumvarpsins þar með fallin.
6. Breytingaruppástunga þingmanns fin g - 

eyinga, að síðari hluti 4. gr. falli burt, 
samþykkt með 6 atkvæðum.

7. 4. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 
með 6 atkvæðum.

8. 5. gr. samþykkt með öllum atkvæðum.
9. 6. — ------ — — --------

10. 7. — --------------- — ---------
11. 8. — -------—  — -------
12. 9. — ------ — — ------
13. Áð frumvarpið gangi til 3. umræðu,

samþykkt með öllum atkvæðum.

Jpr i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild á 45. 
fundi, 20. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykktvið

2. umræðu í efri deildinni, sjá I 473—474.
Breytingartillögur I  449.

Með því enginn tók til máls, var gengið 
til atkvæða um breytingaruppástungu frá 
3 þingmönnum, Árna Thorsteinson, Bergi 
Thorberg og Magnúsi Stephensen, við 3. gr., 
og var hún samþykkt með 9 atkv. Frum- 
varpið í heild sinni var samþykkt með 10 
atkv., og kvað forseti það mundu verða apt- 
ur afgreitt til neðri deildar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á55 . fundi, 
22. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 524— 
525.

Nefndarálit I 497.
Framaögumaður (Arnljótur Olafsson): 

Frumvarpi þessu hefur lítið verið breytt í 
efri deildinni. 3. gr. er að eins orðabreyt- 
ing, sem er til skilningsauka og því til 
bóta. Að öðru leyti eru engar breytingar 
gjörðar, er teljandi sje, og því ræð jeg 
deildinni til að samþykkja það óbreytt.

|>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
frumvarpið samþykkt í einu hljóði, og kvað 
forseti það mundu verða afgreitt til lands- 
höfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XL. LÍFEYEIR PRESTSEKKNA.

Frumvarp til laga um skyldu presta, til 
að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk 
eptir sinn dag. Frá nefndinni í prestakalla- 
málinu. Sjá I 202—203.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 25. 
fundi, 30. júlí.

Framsögumaður (Halldór Kr. Friðriks- 
son): Jeg hef ekki mikið að segja um frum-

I varp þetta ; það er sprottið af þeirri við-
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leitni nefndarinnar, að gjöra kjör presta 
aðgengilegri og ljetta á brauðunum þeirri 
byrði, sem hægt er, án þess að íþyngja 
landssjóðnum. Eins og aðrir embættismenn 
eiga að sjá ekkjum sínum fyrir styrk eptir 
sinn dag, eins getur það ekki verið ofætlun 
fyrir prestana, einkum ef laun þeirra verða 
bætt. £ó styrkurinn sje eigi mikill, 100 kr. ár- 
lega, þá er hann þó svo mikill, að ekkjunum er 
í mun, og haganlegri að því leyti, að prests- 
ekkjur skerða ekki tekjur brauðanna, því að 
það rýrir mjög lítil brauð, að tólftungur 
tekjanna gengur til prestsekkna, er kunna 
að vera í þeim; svo er og annað hitt, að 
þessi styrkur af brauðunum selst misjafnt 
úr hendi, svo að sumar ekkjur fá stundum 
lítið eða ekkert, en hjer er reynt að gjöra 
hanu vísan. Frumvarp þetta er lagað eptir 
opnu brjefi 31. maí 1855 með þeim breyt- 
ingum, sem nefndinni þóttu nauðsynlegar. 
í>að getur verið, að í frumvarpi þessu sjeu 
ýms orðatiltæki, sem betur mættu fara öðru- 
vísi, þó jeg hafi ekki sjeð þau enn þá; en 

jeg fel deildinni að gjöra breytingar við það, 
ef henni þykir nauðsyn til bera, og hef jeg 
því ekki meira um það að segja, fyr en jeg 
heyri skoðanir manna um það.

Guðmundur Einarsson: Jeg er á báðum 
áttum með frumvarp þetta, af því að jeg 
veit ekki, hvernig kjör presta verða, en ef 
prestarnir verða gjörðir inn að skinni, sem 
jeg býst fremur við, þá er þetta ný álaga, 
og er óljóst, hve þung hún verður Mjer 
þætti æskilegt að vita hjer um bil, hve 
þung hún yrði á ungum presti, sem giptist 
ungri konu og ætti að sjá ekkju sinni fyrir 
eptirlaunastyrk. J>að er bent á í frumvarp- 
inu, að ráðherrann eða landshöfðinginn eigi 
að ráða miklu um reglugjörð fyrir upphæð 
árstillagsins; væri því æskilegt, ef lands- 
höfðingi vildi gefa upplýsingar um þetta 
efni.

handshöjðingi: Jeg skal geta þess, að 
jeg skil frumvarp þetta svo, að það eigi að

vera reglugjörð lík reglugjörðum í útlöndum 
um líkar stofnanir.

Framsögumaður: Nefndin ætlaðist til,
að hið árlega tillag væri sniðið eptir regl- 
um, sem gilda í þessu efni í Danmörkufyrir 
lífsábyrgðarsjóðinn. Gjaldið breyti9t eptir 
aldri manns og konu, og mismuninom á 
aldri þeirra. Jeg hef eigi fyrir hendinni 
skýrslur um gjald þetta, en ef jeg man rjett, 
þá verður það, ef presturinn vígist 25 ára, 
rúmar 20 kr., og má tillag þetta heita Ijett- 
bært fyrir prestinn. Vjer höfðum eigi önn- 
ur ráð, en að landssjóðurinn hefði ábyrgð 
á styrk þessum, og álítum vjer það enga 
hættu, með því að þetta er ekki gjört fyrir 
aðra presta en þá, sem hjer eptir vígjast. 
fað  getur verið, að rjettara væri að breyta 
1. gr. þannig, að fyrir «veiting» væri sett 
«vígsla», því að þá er alls engin hætta, að 
landssjóðurinn missi sitt. Oss þótti þetta fyrir- 
komulag rjettara og haganlegra, en að skylda 
presta til að leggja í lífsábyrgðarsjóðinn danska; 
en að stofna nýjan sjóð, þótti oss ógjörandi, 
með því að innstæðuna þá vantaði að öllu.

Þórnrinn Böðvarsson: J>að er víst ekki 
búizt við, að jeg mæli á móti frumvarpi 
þessu, og jeg ætlaði heldur eigi að standa upp, 
en orð framsögumanns komu mjer til þess; 
hann sagði, að haganlegra væri, að lands- 
sjóðurinn ábyrgðist fjeð, en að stofna nýjan 
sjóð, en jeg verð að álíta, að það væri hag- 
anlegt, að sjerstakur sjóður fyrir presta og 
prestsekkjur væri stofnaður í þessu skyni, er 
lán fengist úr gegn fulltryggu veði. J>ess 
þyrfti líka að gæta, hvort eigi ætti í síðustu 
greininni að taka nákvæmar fram þauhlunn- 
indi prestsekkna, sem eigi eru aftekin, t. a. 
m. ábúð á kirkjujörðum. En það er mein- 
ing nefndarinnar, að hlunnindi þessi haldist 
óbreytt.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
var gengið til a t  k v æ ð a, og var málinu vís- 
að til 2. umræðu í einu hljóði.

79
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Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 31. 
fundi, 6. ágúst.

BreytingaruppástuDgur I 221—222.
Framsögumaður (Halldór K r. Friðriksson): 

Jeg hef lítið um frumvarp þetta að segja. 
Breytingar, sem komið hafa, breyta því ekki 
til muna. Jeg hef ekkert á móti viðauka- 
tillögum 1. þingmanns Norðurmúlasýslu og 
1. þingmaDns Skaptfellinga; breyting þeirra 
á 8. gr. er að eins orðabreyting; hugsunin 
er öldungis hin sama og í frumvarpinu; legg 
jeg það því í vald deildarinnar, við hverja 
uppástunguna hún kann betur. Jeg er eigi 
eins samþykkur breytingaratkvæði 1. þing- 
manns Skaptfellinga við 7. gr. vegna þess, 
að konan getur eigi haldið þessum styrk, 
nema maðurinn haldi áfram að leggja í sjóð- 
inn, þetta skilyrði felst í 7. gr. Ef prest- 
urinn er sekur, liggur skyldan öldungis eins 
á honum, en ef konan er sek, þá hverfur 
líka skyldan af prestinum. Eins og jeg áð- 
ur hef tekið fram, er frumvarp þetta borið 
upp í þeim tilgangi að ljetta á fátækum 
brauðum; vona jeg því, að hinn háttvirli 
landshöfðingi verði því meðmæltur án tillits 
til þess, hvernig aðalmálinu reiðir af, því að 
þetta frumvarp er alls ekki bundið við það, 
og komist það ekki á, að brauðin verðibætt, 
þá er því meiri nauðsyn á þessum styrk. 
Eigi er heldur hætt við því, að hann íþyngi 
á nokkurn hátt landssjóðnum.

Landshöfðingi: Jeg skal geta þess við- 
víkjandi þessu máli, að jeg verð að taka til- 
lit til aðalmálsins; jeg vil eigi leggja nýja 
byrði á presta á fátækum brauðum án þess 
að vita, hvernig prestamálið í heild sinni 
verður lagað. í  1. gr. er til tekin hin 
minnsta upphæð styrksins, mjer virðist, að 
það ætti líka við að taka til, hvað styrkur- 
inn skuli hæstur, og hver sje sú mesta 
upphæð, er prestar verði skyldaðir til að sjá 
ekkjum sínum borgið með. Samkvæmt opnu 
brjefi frá 21. maí 1855 er sjerhverjum em- 
bættismanni gjört að skyldu, að sjá ekkju

sinni borgið með fjárstyrk, og skal styrkur- 
inn nema einum fimmta parti af þeirri 
upphæð, sem eptirlaun hans verða, en eptir- 
laun presta eru, samkvæmt frumvarpi því, er 
nú var rætt, eigi miðuð við annað en þjón- 
ustuár þeirra; en jeg álít nauðsynlegt, að 
setja reglu um það, hvernig upphæð hins 
árlega tillags og fjárstyrksins verði ákveðin, 
t. d., að hún eigi að samsvara ‘/s eða öðr- 
um ákveðnum parti af tekjum brauðsins 
eptir síðasta brauðamati. f>að er snertir 2. 
grein og reglugjörð þá, er ráðgjafi íslands 
skal semja um hlutfallið milli hins árlega 
tillags og fjárstyrks, þá verður sú reglugjörð 
að byggjast á þeim reglum, sem gilda fyrir 
lífsfjár- og framfærslustofnunina í Kaup- 
mannahöfn, en reglugjörð hennar er byggð 
á líkindum þeim, sem eru fyrir því, að 
manninum endist líf, svo að það, sem lagt 
ur í sjóðinn, svari með vöxtum því, sem á 
að útborga við lát hans (Probabilitetsberegn- 
ing). J>ar að auki verður hlutaðeigandi að 
sýna læknisvottorð um, að lífi hans sje 
engin hætta búin af neinum sjerstökum 
sjúkdómi; yrði sú regla líka að gilda, ef 
landssjóðurinn á að taka að sjer ábyrgðina. 
— Mjer virðist ísjárverð ákvöiðunin í 6 gr. 
um, að ekkjan hafi ekkert tilkall til Qár- 
styrks, þó presturinn hafi eigi alla æfi greitt 
tillagið; vildi jeg því skjóta því til hinnar 
heiðruðu deildar, hvort ekki væri ástæða til 
að breyta þessu þannig, að ekkjan hefði að 
minnsta kosti tilkall til nokkurs hluta.

Páll Pálsson preslur : Jeg þarf eigi að
mæla með fyrri breytingartillögu minni, 
en hin seinni átti einkum að vera til skýr- 
ingar; mjer finnst ekki rjett, að konan hafi 
ekkert tilkall til styrksins, þegar hún skilur 
við manninn fyrir sakir, sem hún er eigi 
völd að; hún verður þá að skoðast sem 
prestsekkja, og á því að fá styrkinn; jeg 
tók svo eptir, að landshöfðingi hefði líka 
skoðun, svo jeg treysti því, að nefndin sjái,
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að breytÍD garatkvæ ði m ín  k om a e ig i af öðru  

en að gjöra ákvarðanirnar skýrari.

Framsögumabur: Land3höfðingi talaði
um, að byrði þessi lenti á fátækum brauð- 
um, en hún lendir ekki á þeim fremur en 
hinum, en þótt ungur prestur eigi að borga 
20 kr. eða þar um bil á ári, þá getur það 
ekki talizt þung byrði eða mikil, móts við 
það, að halda ekkju í brauðinu. Landshöfð- 
ingi vildi fastákveða styrkinn, en eptir 
frumvarpinu er hann þannig faslákveðinn, 
að hver prestur er skyldur að greiða svo 
mikið tillag árlega, að styrkur ekkju hans 
nemi að minnsta kosti 100 kr. árlega; ef 
presturinn vill, getur hann látið meira, en 
nefndin áleit þetta svo mikið, að hún treysti 
eigi prestinum til meira. J>að er auðvitað,
að ef styrkurinn eigi nægir, þá verður ekkj- 
an að fá einhvern annan styrk, svo sem af 
prestsekknasjóðnum. Nefndin gekk út-frá 
því, að stjórnin ákvæði tillagið og hlntföll 
þess, og eptir því er hin fastákveðna upp- 
hæð ekki svo mikils virði. Landshöfðingi 
áleit, að læknisvottorð væri nauðsynlegt, en 
jeg hygg, að það gjöri ekki mikið til, þvíað 
auðvitað er, að vottorðið fæst ávallt, þó að 
maðurinn sje heilsulítill, ef hann hefur eng- 
an þann sjúkdóm, sem honum er bráð 
hætta búin af. ]?að er snertir breytingar- 
atkvæði 1. þingmanns Skaptfellinga við 7. 
gr., þá skal jeg benda honum á, að þar sem 
hjá honum stendur «skilin að borði og sæng» 
þá getur það verið þannig, að konan óski 
skilnaðarins, er það þá eptir samkomulagi 
þeirra á milli og með þeim skilmálum, er 
þeim kemur saman um, og þegar svo stend- 
ur á, er ekki um styrk að tala til konunn- 
ar sem ekkju; nokkuð öðru máli er að gegna 
þegar hún fær skilnaðardóm.

E inar Áamundsson: Jeg álít frumvarp
þetta gott, og hef lítið annað um það að 
segja; eitt atriði finnst mjer þó efasamt við- 
víkjandi fyrstu ákvörðuninni í 7. gr.; þar 
stendur: «Ef prestur hefur fengið skilnað-

ardóm frá konu sinni, er hann eptirleiðis 
laus við þá skyldu, að sjá konu þeirri borg- 
ið sem ekkju eptir sinn dag, er hann hefur 
skilið við, og á hann rjett að fá endurgold- 
in þau tillög, er hann þegar hefur greitt*. 
Jeg get ekki fellt mig við, að presturinn 
fái endurborgaðan styrkinn, þótt konao sje 
með dómi skilin frá honum. Hann fær þó 
eigi tillag sitt endurgoldið, þótt konan deyi, 
og þurfi því eigi eptirlauna við nje fái þau. 
Mjer finnst, að sama regla ætti helzt að 
gilda í báðum tilfellunum. feg ar konan er 
skilin við prestinn, þá er hún dáin sein 
kona hans, og það er ekki landssjóðnum að 
kenna, þó hún sjesek orðin; landssjóðurinn 
getur ekki styrkt presta til að eiga þær 
konur, sem þeir síðan hafa næga orsök til 
að skilja við, með því að bæta prestunum 
tillagið aptur. Breytingarnar álít jeg allar 
til bóta, það er einungis eitt atriði í við- 
aukatillögunum, 4. tölul., sem jeg er í vafa 
um að rjettvíst sje, sem sje sú ákvörðun, 
að ekkjan fyrirgjöri eptirlauna-styrknum, ef 
hún tekur önnur trúarbrögð; þetta álít jeg 
órjett eptir stjórnarskránni, og get því eigi 
gefið atkvæði með því. — Allt annað mál 
er það, ef prestur, og jafnvel uppgjafaprest- 
ur, hafnar trú þjóðkirkjunnar.

Guðmundur E inarsson : Jeg er hlynntur 
frumvarpi þessu, en þó með efa og ótta, af 
því að jeg get eigi sjeð fyrir endann á því. 
Landshöfðinginn kvaðst eigi nú sem stæði 
geta sagt, hverjum reglum væri fylgt, með 
tilliti til ekkjuforsorgunar, að því er snertir 
aldurshlutfall hjóna, en hann kvaðst ætla, 
að á hverjum 5 árum ætti embættismaður- 
inn að leggja jafnmikla upphæð í ekkjukass- 
ann, sem svaraði styrk ekkjunnar á ári hverju. 
Mjer þykir það næsta hart aðgöngu, ef 
presturinn þyrfti að leggja 20 krónur á ári 
í ekkjukassann, til þess að ekkjan fengi 100 
kr. árlegan styrk eptir hans dag. En samt 
sem áður fellst jeg á þessa ákvörðun frum- 
varpsins í öruggri von þess, að landshöfð-
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inginn og ráðgjafinn muni sjá ura, að þetta 
tillag prestanna verði svo lágt, sem unnt er. 
J>að er snertir viðaukaatkvæði þingmanns 
Skaptfellinga, þá vil jeg ráða nefndinni til 
að aðhyllast það, og ímynda jeg mjer, að 
hún geti lagað það, svo að viðunandi sje. 
Jeg þekki til þess, að prestsekkjur, sem fyr- 
ir engar sakir hafa skilið við mann sinn, 
hafa ýmist fengið styrk, eða þeim þá verið 
neitað um hann. Jeg lít svo á, að þegar 
prestsekkjan hefur eigi verið völd að skiln- 
aðinum, þá eigi hún að njóta prestsekkju- 
rjettar, og bið jeg þingmenn að gjalda 
varhuga við, að rjettur prestsekknanna sje 
skertur að nokkru leyti, 3em og að hafa 
það hugfast, að prestsekkjur þær, er nú eru, 
fái einhvern styrk.

Lcmdshöfðingi: Jeg ætla, að sleppa megi 
í 1. gr. orðunum «að minnsta kosti», því 
að þau orð geta ef til vill valdið misskiln- 
ingi. Yiðvíkjandi 1. grein skal jeg enn 
fremur geta þess, að þar sem þessi skylda 
hvílir að eins á þeim prestum, er giptir 
eru, þá er ástæða til að taka af allan vafa 
í þessu efni með orðabreytingu.

Fram sögum aður: £>að getur verið, að
orða megi 1. gr. fyllra, en hugsunin er sú, 
að hver prestur, sem giptist eptir að lögin 
ná gildi, eigi að greiða þetta tillag. þar 
sem 1. þingmaður Eyfirðinga sagði það um
7. gr., að undarlegt væri, að presturinn skyldi 
fá endargoldin tillög sín, ef hann fengi 
skilnarddm frá konu sinni, þá er þetta alls 
eigi undarlegt; því að ef konan deyr, þá 
brýtur ekkjan eigi af sjer rjettindi sín, en ef 
hún skilur við mann sinn, brýtur hún af sjer 
rjettinn til eptirlaunastyrks, og missir því rjett 
til alls styrks. fe t ta  er tekið eptir eptirlauna- 
lögunum frá 31. maí 1855, því að þar segir 
svo í 9. grein: «Ef maðurinn hefur fengið 
skilnaðarddm við konu sína, er hann eptir- 
leiðis laus við þá skyldu, að sjá konu þeirri 
borgið sem ekkju, er hann hefur skilið við, 
og á hann rjett á að ganga úr lífsfjár- og

framfærslustofnuninni, samkvæmt reglum 
þeim, sem gilda um sjálfráða hluttakendur»; 
enda virðist og hart fyrir prestinn að missa 
þessa fjár, sem hann hefur til einskis varið, 
og sem konan hefur af sjer brotið rjett sinn 
að njóta góðs af.

A m ljó tu r  Ótafsson: |>að er ein athuga- 
semd, sem jeg vil gjöra við 1. grein. f>ar 
er tiltekin skylda prestsins að sjá ekkjum 
sínum borgið með fjárstyrk, og ákveðið að 
styrkur þessi megi eigi vera minni en 100 
kr., en hins eigi getið, hve hár styrkurinn 
megi vera mestur, en um það er nauðsyn- 
legt að ákvörðun sje tekin. í  tilskipun 31. 
maí 1855 er tiltekið, að þessi styrkur handa 
ekkjunum megi ekki vera hærri en 600 
krónur, en þar er um hina hálaunuðu em- 
bættismenn að ræða. Hjer ætti að vera 
ákveðið, að styrkurinn mætti eigi vera 
hærri en 300 eða mest 400 kr. Vjer getum 
eigi miðað við launaupphæð prestsins, því 
að prestarnir skipta svo opt um brauð, og 
tekjur þeirra verða því svo ýmislegar. Mjer 
finnst nauðsynlegt, að ákvörðun í þessa átt 
verði tekin inn í lög þessi, af því að dauð- 
leikinn (Mortalitetsqvotient) er hærri hjer 
en í Danmörku, svo líklegt er, að lands- 
sjóðuriun geti naumast fylgt sömu reglu í 
þessu efni, sem í Danmörku er fylgt. Annars 
er sá reikningur eigi hægur hjer á landi, því 
oss vantar enn nægilegar hagskýrslur, til að 
finna út eptir dauðleikshlutfallið hjer á landi. 
Jeg er þakklátur 1. þingmanni Eyfirðinga 
fyrir það, er hann tók fram um 4. tölul. í 
viðaukatillögum mínum og 1. þingmanns 
Skaptfellinga, jeg held annars, að sá liður 
hafi slæðzt inn af »óaðgæzluleysi«, sem 
menn svo kalla.

1‘órarinn Böðvarsson: J>að er 1. grein 
frumvarps þessa snertir, þá gekk nefndinni 
það til með þeirri ákvörðun, sem hún hefur 
inni að halda, að sjá svo fyrir, að ekkjum 
yrði borgið með fjárstyrk, en eigi svo, að 
prestum þeim, sem nú eru í brauðum, yrði
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ofþyngt með gjaldhiu, einkum á hinum rýr- 
ari brauðum. |>ess vegna komst nefndin að 
þeirri niðurstöðu, að taka skyldi þá ákvörð- 
un upp í 1. grein, að þeir prestar, sem hjer 
eptir fengju veiting fyrir brauði og eigi væru 
sextugir að aldri, skyldu sjá ekkju sinni 
borgið með fjárstyrk. Nefndinni var Ijóst, 
að prestarnir hefðu nóga byrði að bera, og 
þótti henni því eigi gjörlegt, að leggja þá 
kvöð á prestana á hinum rýrari brauðunum, 
að greiða gjald þetta, fyr en þeir sæktu um 
annað brauð, en þegar þeir sæktu um ann- 
að brauð, þótti líklegt, að það brauð væii 
betra, og að þeir þá yrðu fæiir um að greiða 
gjald þetta. |>ingmaður Eyíirðinga taldi það 
rangt, að presturinn ætti rjett á, þegar hann 
hefur fengið skilnaðardóm frá konu sinni.að 
fá endurgoldin úr Iandssjóði tillög þau, er 
hann hefur greitt. En mjer virðist þetta 
ijettvíst; því að konan er eigi prestsekkja, 
þegar hún er skilin við mann sinn, og lands- 
sjóðurinn missir ekkert, heldur skilar að eins 
aptur því, sem hann hefur tekið við, og þó 
án leigu. J>ar sem 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu hjelt, að tölul. 4. í viðaukatillög- 
um hinna 2 þingdeildarmanna hefði flækzt 
með af »óaðgæzluleysi«, þá held jeg hann megi 
standa, það hefur hingað til þóLt vel fara, 
að presturinn væri eigi að eins trúaður sjálf- 
ur, heldur einnig kona hans og börn.

E inar Ásmundsson : Jeg ætla að bæta
því við viðvíkjandi 4. tölul. í bieytingartil- 
lögunum, að mjer er eigi ljóst, hvort prest- 
um er bannað með lögum, að eiga konu þá, 
sem eigi hefur trú þjóðkirkjunnar. Ef það 
er eigi bannað, þá hygg jeg, að ákvarðanir 
frumvarpsins sjeu eigi fullnægar, og hefði 
nefndin því átt að bæta við ákvörðun um 
það, að prestum skyldi slíkt bannað, eða að 
þeir ættu þá ekki rjett á að útvega slíkum 
konum eptirlaun. Ef prestur má eptir gild- 
andi lögum eiga konu, sem hefur önnur trú- 
arbrögð en lútersk, þá er honum ekkimein- 
að með frumvarpinu að útvega henni eptir-

laun, en það væri kynlegt, að slík prests- 
ekkja, sem, ef til vill, aldrei á æfi sinni hefði 
haft þjóðkirkjutrúna, fengi sín eptirlaun, 
en önnur aptur í móti, sem hið fyrsta skipti 
um trú, eptir að hún væri orðin ekkja, væri 
svipt sínum eptirlaunum. J>etta væri engin 
samkvæmni.

Páll prestur Pálsson : 1. þingmanni
Norðuimúlasýslu hefur víst orðið mismæli 
áðan; hann hefur að ætlað segja »aðgæzlu- 
leysi»; en jeg lýsi því yfir, að hann var algáð- 
ur, þegar viðaukatillögur þessar voru samd- 
ar, og því einnig þegar 4. tölul. þeirra var 
saminn. Jeg hef að vísu verið einn af þeim, 
er hafa viljað leysa sóknarbandið; en svo 
langt, sem 1. þingmaður Eyfirðinga fer, get 
jeg með engu móti farið í þessu falli, að 
láta prestsekkju þá, er trú sinni hefur kast- 
að, njóta fjárstyrks sem ekkju eptir prest, 
sem hefur haldið trú þjóðkristninnar. Jeg 
held því þessum 4. tölul. fast fram.

A rnljó tur Ólafsson: J>að er rjett, sem
1. þingmaður Skaptfellinga sagði, að jeg var 
algáður, þegar jeg samdi þennan 4. tölul. 
pað er aðgætandi, að þó prestinum væri 
gjört að skyldu að eiga kristna konu, þá 
geta menn eigi gjört honum að skyldu, að 
konan eigi gangi úr þjóðkirkjunni eptir hans 
dag. í>ar sem hjer er um fjárkröfurjett að 
ræða, þá mundi liður þessi koma í bága við 
47.gr. stjórnarskrárinnar: «Enginn má neins 
í missa af b o r g a r a l e g u m  og þjóðlegum 
rjettindum fyrir sakir trúarbragða sinna, nje 
heldur má nokkur fyrir þá sök skorast und- 
an alinennri fjelagsskyldu». J>að erhart ,  að 
þegar ekkjan er búin að afla sjer rjettarins 
til fjárstyrksins, þá skuli hún missa hann 
aptur. pess vegna tek jeg það upp aptur, 
að mjer hefur orðið það af óaðgætni, að 
skrifa undir þennan 4. tölul.

Vórarinn Höðvarsson: Af því að 1.
þingmaður Norðurmúlasýslu vitnaði í 47. 
grein stjórnarskrárinnar, hví fór hann þá 
fram hjá 45. grein ? Ef 4. töluliður í við-



630

aukatillögunum er borinn saman við þá 
grein, þá ætla jeg að vona, að þingmaður- 
inn sjái, að 4. töluliður er eigi í neinni 
mótsögn við stjórnarskrána. 1. þingmaður 
Eyfirðinga sagði, að nefndin hefði farið of 
skammt, þar sem hún hefði eigi bannað 
prestum að eiga konur, er eigi hefðu trú 
þjóðkirkjunnar, þá skal jeg leyfa mjer að 
taka það fram, að oss viitist það eigi 
augnamið frnmvarps þessa, að fara að gefa 
reglur um prestskonuefni; frumvarpið er 
um prestsekkjur, en ekki um prestskonu- 
efni.

Framsögumaður: Jeg ætla að leyfa
mjer að spyrja forseta, hvort eigi sje á- 
stæða til, að leita atkvæða sjerstaklega um 
hvern tölulið í viðaukatillögunum út af 
fyrir sig.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti málið undir a t k v æ ð i ,  og fjellu þau 
þannig:

1. 1. grein samþykkt í einu hljóði.
2. 2. — ----------- ----------—
3. 3. — -------------------—

5. 5. — ^— -------- —
6. 6. — ------með 19 atkvæðum.
7. Breytingartillaga Páls prests Pálssonar 

samþykkt með 14 atkvæðum.
8. 7. grein með á orðinni breytingu sam-

þykkt með 19 atkvæðum.
9. 1. liður í fyrri grein í viðaukatillögum 

2 þingmanna samþykktur með 20 at- 
kvæðum.

10. 2. liður í sömu grein samþykktur með 
20 atkvæðum.

11. 3. liður í sömu grein samþykktur með
19 atkvæðum.

12. 4. liður í sömu grein felldur með 14 
atkvæðum gegn 4.

13. 5. Iiður í sömu grein samþykktur með
20 atkvæðum.

14. Greinin öll með á orðinni breytingu 
samþykkt í einu hljóði.

15. Síðari ígrein í viðaukatillögunni sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

16. 8. grein frumvarpsins þar með fallin.

17. Fyrirsögn frnmvarpsins samþykkt án 
atkvæðagreiðslu.

18. Málinu vísað til 3. umræðu í einu 
hljóði.

p r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild á 37. 
fundi, 12. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 316—317.

Breytingaruppástungur I 346.
JPáll prestur Pálsson: Af því að fram-

sögumaður máls þessa er enn eigi kominn 
á þing, þá ætla jeg með þessum fáu orðum 
að eins að láta þá von mína i ljósi, að jeg 
treysti því, að mál þetta leggi svo með sjer 
sjálft, að það þurfi enga frekari meðmæling. 
Jeg vona því, að deildin fallist á frumvarp- 
ið, eins og það nú er lagað, ásamt breyt- 
ingaruppástungum þeim, er komnar eru við 
það frá nefndinni.

Framsögumaðtir (Hulldór K r. Friðriksson): 
Jeg þarf eigi að tala margt um frumvarp 
þetta. J>að hafa engar breytingartillögur 
komið fram við það nema frá nefndinni, og 
vona jeg, að deildin samþykki þær fúslega. 
pessar breytingaruppástungur miða sumpart 
til þess, að gjöra ákvarðanirnar nákvæmari, 
sumpart til þess, að gjöra þær ljósari. Fyrst 
er sú breytingartillaga, að aptan við 1. gr. 
bætist: «en þó eigi meir en 300 kr. árlega». 
Sú viðbót er til þess að sýna, hversu háan 
styrk landssjóðurinn sje skyldur að takast á 
hendur að ábyrgjast að ekkjan fái. Nefnd- 
inni þótti nauðsyn bera til þess, að gjöra 
þessa ákvörðun, og virtist henni eigi til- 
tækilegt að gjöra landssjóðnum að skyldu, 
að ábyrgjast hærri styrk. í  2. gr. er bætt 
við: «og skal presturinn jafnframt útvega 
læknisvottorð um, að lífi hans sje engin 
bráð hætta búinn. J»etta eru hin vana- 
legu skilyrði, er heimtuð eru af embættis- 
mönnum þeim, er í ekkjusjóðinn leggja. Við 
7. grein höfum vjer gjört þá breyting, að 
í stað orðanna «nú er prestskona skilin að 
borði og sæng frá manni sínum, eða hefur 
fengið skilnaðardóm frá honum» er sett : «Nú 
hefur prestakona fengið skilnaðardóm frá



631

manni sínum». fessa breyting höfum vjer 
gjört af þeirri ástæðu, að vjer álítum sjálf- 
sagt, að þótt hjdn sjeu skilin að borði og 
sæng, þá er það að eins eptir samkomulagi 
þeirra í millum, og er eigi fullkominn skiln- 
aður. Jeg hef eigi meira að segja um mál 
þetta, en treysti því að eins, að deildin 
samþykki frumvarpið. |>að liggur í augum 
uppi, að hvernig sem fer um aðalmálið, þá 
er þetta mál eigi svo nátengt því, að það 
8tandi og fallimeð því. Ef þetta frumvarp 
nær fram að ganga, þá er það mikil 
bót, unnin bæði fyrir brauðin og ekkjurnar.

Með þvi að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti málið undir a t k v æ ð i ,  og fjellu þau 
þannig:

1. liður í breytingaratkvæði nefndarinnar 
samþykktur með 19 atkvæðum.

2. liður í breytingaratkvæði nefndarinnar 
samþykktur í einu hljóði.

3. liður í breytingaratkvæði nefndarinnar 
samþykktur í einu hljóði.
Frumvarpið allt með á orðnum breyting-

um samþykkt í einu hljóði.
Kvað forseti málið nú mundu verða af- 

greitt til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 37. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt við
3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 361—362.

J o n  Jó n sso n  kvaðst stinga upp á því, að 
máli þessu væri vísað til nefndar þeirrar, 
er sett hefði verið í málinu um skyldur 
embættismanna um að sjá ekkjum sínum 
borgið eptir sinn dag, og að landssjóðurinn 
tæki að sjer að greiða lífeyri eptir dauða 
þessara embættismanna. Nefnd þessi hefði 
einnig verið sett með sjerstöku tilliti til 
þessa máls, sem einnig hefði legið fyrir 
þinginu.

Varaforseti sagði, að sú nefnd hefði enn 
eigi lokið starfa sínum, og að hann vissi 
eigi til, að sú nefnd hefði verið sett með 
tilliti til þessa máls.

J ó n  Jó n sso n  sagði, að nefndin hefði 
verið sett eptir sinni uppástungu, og sig

minnti ekki betur, en að hann þá tæki fram, 
að málið væri skylt við það mál, er bjer 
lægi fyrir, enda væri þetta auðsjáanlegt.

Á sgeir E in a rsso n  sagði, að ef menn vildu 
láta málið fá framgang á þessu þingi, þá 
rjeði hann frá því, að setja nefnd í það; 
en ef menn vildu láta það hvíla sig, þá 
væri ekkert á móti því, að kjósa nefnd 
í það.

J ó n  J ó m s o n  sagði, að nefnd sú, er 
hann hefði nefnt, mundi ekki eiga svo mikið 
eptir af störfum sínum, að hún gæti ekki 
bætt þessu máli á sig.

Eiríkur Kúld kvaðst mæla móti nefnd 
í máli þessu, þar eð það væri áríðandi, 
einkum ef aðal-prestamálið fengi framgang, 
því að þá sýndist sjer, að fylgiskjöl þess 
ættu að verða samferða.

Sighvatur Árnamn kvaðst hvorki vilja 
kjósa nýja nefnd í máli þessu, nje vísa því 
til annarar nefndar, því sú nefnd þyrfti 
einnig sinn tíma til málsins, eins og þó ný 
nefnd væri kosin. Sjer sýndist málið eigi 
svo vafasamt eða með þeim göllum, sem 
eigi mætti laga án nefndar; eigi væri mál 
þetta heldur voðalegt fyrir landssjóðinn, því 
það stæði á svo lágum tölum, en væri mjög 
vel meint í sjálfu sjer og þarflegt, enda 
sýndist sjer ekkert á móti því, þó tillag 
þetta yrði nokkiu meira en hingað til hef- 
ur verið, þar að auki hyrfl t-illag það úr 
fjárlögunum, sem til þessa hefði verið varið 
hingað til, og þá mundi mismunuriun aldrei 
verða mikill. Sjer þætti hart, ef frumvarp 
þetta þyrfti að deyja út sakir tímaleysis.

Jón Jónsson sagðist fús á að taka apt- 
ur uppástungu sína, ef að menn hefðu mik- 
ið á móti henni.

M a g n ú s S tephensen  kvaðst vilja biðja 
menn að átta sig vel á einni grein í frum- 
varpi þessu, sem hljóðaði um tilfelli þau, er 
ekkjan fyrirgjörði rjetti sínum til styrksins; 
sjer fyndist þar vera blandað saman eptir- 
launum og lífeyri; en það væri tvennt ólíkt. 
|>áð væri sjálfsagt, að löggjafarvaldið gæti 
bundið eptirlaunin hverju skilyrði sem það 
vildi, þar sem þau væru nokkurs konar gjöf,



632

en um lífeyrinn væri öðru máli að gegna, 
þvi hann væri beinlínis keyptur og borgað- 
ur af prestinum fyrir fram, og prestsekkjur 
gætu því ekki fremur fyrirgjört honum, en 
aðrar ekkjur eða aðrir menn, sem keyptur 
væri handa lífeyrir í lífsábyrgðar- og fram- 
færslustofnunum eða öðrum slíkum fjelögum. 
f a r  eð fjárstyrkur sá, er hjer um ræddi, 
væri keyptur, sýndist sjer það ekki koma 
landssjóði við, þó ekkjan giptist á ný o. s. frv., 
en aptur á móti væri það eðlilegt, að hlut- 
aðeigandi ekkja missti tilkall sitt til eptir- 
launa við það, að giptast aptur. Hann 
óskaði því, að þingmenn vildu gjöra sjor 
þennan mun glöggan, áður en málið kæmi 
til 2. umræðu,

Forseti Ijet þá ganga til a t k v æ ð a  um, 
hvort frumvarpið skyldi ganga til 2. umræðu, 
og var það samþykkt með samhljóða at- 
kvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 42. 
fundi, 18. ágúst.

Breytingartillögur I 397.
B e n e d ík t K r is t já n n o n  kvaðst eiga lítil- 

fjörlegar breytingar við frumvarp þetta, hin 
fyrri væri að eins orðabreyting, einnig vildi 
hann geta þess, að í 1. gr. væri prentvilla, 
nefnil. «meiri» fyrir «meiru». Aðal breyt- 
ingin væri við 7. gr.; þar hefði hann lagt 
það til, að sleppt væri úr «nema öðruvísi 
sje með berum orðum um samið við skiln- 
aðinn». í>að væri auðvitað að presturinn 
fengi eigi, þegar svo á stæði, útborgað til- 
lag siit, en sjer fyndist eigi við eiga að tala 
um slík tilfelli í lögum, því þó að slíkt gæti 
á tt sjer stað, þá væri það þó eigi byggt á 
sómasamlegum hvötum, að unna landssjóðn- 
um styrksins fremur en konu sinni, enda 
lægi slíkt fyrir utan lögin. Annað atriði í 
frumvarpi þessu þætti sjer óviðfelldið, en 
sem kynni að liggja í því, að hann væri eigi 
vel heima í slíkum ákvörðunum, og ætlaði 
hann eigi að tiJgreina það. Sjer sýndist 
sjálfsagt, að sjerhver veglyndur prestur mundi 
halda áfram að hugsa fyrir styrktarfje konu 
sinnar eptir skilnaðinn.

Sighvatur Árnason sagði sjer þætti styrk- 
ur þessi mjög nauðsynlegur, því að prests- 
ekkjur væru opt illa staddar; þær yrðu að 
víkja af bújörðum sínum, er nýr prestur 
kæmi, og væru því opt á flæðiskeri staddar, 
hvernig sem fjárhagnum liði. En aptur á 
móti væri það nýmæli að gjöra landssjóðinn 
að ábyrgðarsjóði, og yrði má ske voðalegt í 
fyrstu í augum margra landsmanna, jafnvel 
þó hann væri eigi meðal þeirra, sem kunna 
að álíta hættu við þetta. Vitaskuld væri 
það, að hættan væri meiri fyrir eins fá- 
menna þjóð, sem vjer værum, því almennt 
væri álitið, að mannsaldurinn væri lægri hjá 
fámennri en fjölmennri þjóð, og væri svo 
til talið að mannsaldurinn væri 5 árum lægri 
hjer en í Danmörku, nefnilega 25 ár hjer, 
en 30 ár þar, en þar lægju líka aðrar or- 
sakir til, og væri því hættan minni fyrir 
landssjóðinn, nema því að eins, að tillagið 
væri á þeim mun hærra stigi, og þess vegna 
hefði verið aðgengilegra fyrir prestana að fá 
aðgang að ekkjusjóðnum í Danmörku, því 
að í grundvallarlögum hans mundi reglan 
vera um lífeyrinn að nokkru leyti byggð á 
lífsmagni þjóðarinnar; en eigi áliti hann að 
heldur, að sjerleg hætta gæti verið fyrir 
landssjóðinn, þó hann tæki að sjer ábyrgð 
þessa; þar eð lífeyririnn væri ákveðinn svo 
lágur, þá yrði mismunurinn eða hallinn, sem 
landssjóðurinn kynni að bíða við þetta, al- 
drei mikill, og mundi hann því greiða at- 
kvæði með frumvarpinu.

Varaforseti kvaðst eigi geta fellt sig 
við breytingaratkvæði þingmanns pingeyinga 
við 7. gr., og vissi bann eigi, hvort þing- 
maðurinn hefði gjört sjer glöggva grein 
fyrir, hvers vegna hann vildi fella úr þessi 
orð: »nema öðru vísi sje um samið» o. 
s. frv.; en þá yrði presturinn eptir skiln- 
aðinn ávallt skyldur að greiða árstillagið, 
sem ekki væri eðlilegt; hann fyrir sitt leyti 
hefði kunnað betur við að burtfella slíka 
skyldu, nema öðruvísi hefði verið um sam- 
ið. Sjer líkaði heldur eigi grein frumvarps- 
ins um það efni, þar væri d ó m u r og 
s a m k o m u l a g  haft í mótsetuingu hvað
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við annað, en það væri eigi með öllu rjett, 
því gagnstætt því að skilja með dómi væri 
að fá leyfisbrjef til skilnaðar, en leyfisbrjef 
mætti fá án samkomnlags hlutaðeigandi 
bjóna, ef sakir værn á aðra hvora hliðina. 
Við umræðu máls þessa hefði annar þing- 
maður komið með þá athugasemd, að sleppa 
burt 8. gr., því að hjer væri talað um að 
kaupa gegn verði, og væri hann á sama 
máli um það og sá þingmaður, og væri það 
misskilningur, að lífeyrir gæti tapazt, þó 
þau tilfelli, er hjer ræddi um, bæri að 
höndum.

J ó n  Jó nsson  sagðist vera á sama máli 
og 2. konungkjörni þingmaður um það, að
7. greinin væri illa samin, en þó gæti hann 
ekki fallizt á breytingartillögu þingmanns 
J>ingeyinga, því sjer fyndist það of þung- 
bært fyrir presta, að þurfa að greiða tillag 
af launum sínum fleiri konum, því ef ungur 
prestur skildi við konu sína, mætti búast 
við, að hann kvæntist á ný; ætti hann þá 
samkvæmt tillögum þingmanns |>ingeyinga 
einnig að sjá borgið þeirri konu, er hann 
hefði skilið við, ásamt síðari konunni. Hann 
vildi því leyfa sjer að ráða deildinni til að 
fella alveg 7. greinina. J>egar vel væri gætt 
að, mætti vel missa hana, því það, sem hún 
inniheldur, ætti vel heima í reglugjörð þeirri, 
sem 2. gr. framvarpsins fæli ráðgjafanum á 
hendur að semja.

Benedikt Kristjánsson kvaðst geta, ef til 
vill, fallizt á frumvarpið, en vildi þó hugsa 
sig um, hvort hann gæti sætt sig við það, 
ef breytingaruppástunga sín fjelli, en und- 
arlegt þætti sjer, ef enginn við 3. umræðu 
vildi taka breyting við 7. grein. Sjer væri 
eigi ljóst, að ef prcstur, sem skildi við 
konu, gæti fengið útborgað tillag sitt úr 
landssjóði, hvers vegna hann þá eigi gæti 
það, ef hún dæi. Að öðru leyti væri hann 
á máli þeirra, er álitu, að greinin þyrfti 
lagfæringar við.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æð a ,  og fjellu þau þannig:

1. grein frumvarpsins samþykkt með 11 
atkvæðum.

2. grein frumvarpsins samþykkt með 10 
atkvæðum.

3. grein frumvarpsins samþykkt með 10 
atkvæðum.

Breytingaratkvæði þingmanns f>ingeyinga 
við 4. grein var samþykkt með 6 atkvæð- 
um.

4. grein með áorðinni breytingu sam- 
þykkt með 11 atkvæðum.

5. grein samþykkt með 11 atkvæðum.
6. grein samþykkt með 11 atkvæðúm.
Breytingaratkvæði þingmanns fingeyinga

við 7. grein var fellt með 6 atkvæðum 
gegn 5 að við höfðu nafnakalli, og sögðu 

Já:
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason.

7. grein óbreytt felld með 6 atkvæðum 
gegn 5.

8. grein felld með 9 atkvæðum.
9. grein samþykkt með 11 atkvæðum.
Að frumvarpinu skyldi vísað til 3. nm-

ræðu, var samþykkt í einu hljóði.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 45. 
fundi, 20. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 484.

Breytingartillögur I  474.
B e rg u r  T horberg  kvaðst vilja gjöra grein 

fyrir breytingaratkvæði því, er hann hefði 
gjört við frumvarp þetta ásamt tveimur 
þingmönnum öðrum, og sýna, í hveiju hlut- 
falli það stæði við frumvarpið.

Hvað snerti breytinguna, sem þeir ætl- 
uðust til að gjörð væri á 6. gr. frumvarps- 
ins, þá væri hún sprottin af því, að þeir

80
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teldu nauðsyn'á að taka fram, að í reglu- 
gjörð þeirri, er nefnd væri í 2. gr., skyldi 
ákveða, hversu mikils endurgjalds sá maður 
mætti vænta, er greitt hefði tillag um nokk- 
urn tíma, en hætti þvi svo, því að hann 
gæti eigi á tt heimting á, að fá það allt 
endurgoldið, er hann hefði þegar greitt, 
VQgna þess, að í öllum lífsábyrgðarQelögum 
væri venja, er slíkt kæmi fyrir, að draga 
nokkurn hluta frá fyrir ábyrgð þeirri, er 
stofnunin hefði haft, og um þetta atriði 
vildu uppástungumennirnir hafa fasta ákvörð- 
un í reglugjörðinni, er ráðherranum væri 
ætlað að semja.

Hin nýja grein, er uppástungumenn ætl- 
uðust til að yrði 7. gr., ætti eptir tiiætlun 
þeirra að koma í stað þeirrar greinar, er 
deildin felldi úr við 2. umræðu, því að þeim 
fyndist eitthvað þurfa að koma í staðinn 
fyrir hana, þó að hún hefði haft þá galla, 
að deildin gat eigi fallizt á hana, eins og 
hún var þá. Ákvörðunin í þeirri nýju grein, 
er þeir legðu til að yrði tekin inn í frum- 
varpið sem 8. gr., hefði þeim þótt nauðsyn- 
leg, af því að vel gæti skeð, að stjórnin sæi 
sjer eigi fært, að koma því þegar í kring, að 
landssjóður gjörðist nokknrs konar lífsábyrgð- 
arsjóður, en þessi ákvörðun ætti eigi að 
koma neitt við embættismönnum þeim, er 
legðn fram tillagið, þeir ættu að eiga ein- 
göngu við landssjóðinn, en stjórnin að eins 
að semja við hið danska lífsábyrgðarfjelag, 
eða hvert það flelag, er hún annars kysi.

Jnn Jómson kvaðst vilja spyrja uppá- 
stungumennina, hvort það væri tilgangur 
þeirra, að stjórnin útvegaði landssjóði end- 
urábyxgð fyrir sinni ábyrgð, eða hitt, aðhinn 
danski lífsábyrgðarsjóður hafi ábyrgðina alla, 
en landssjóður að eins taki við tillögum og 
greiði út aptur styrkinn ekkjunum, og verði 
þannig eins og meðalgangari milii danska 
sjóðsins og prestanna; þannig væri þetta 
haft með aðra embættismenn, og væri eðli- 
legast, að prestar væru látnir sæta snmu 
kjörum, hvort sem kostirnir væru betri við 
landssjóðinn, eða þeir hlytu að verða þyngri, 
eins og hinn 6. konungkjörni þingmaðurj

hefði sagt. Sjer þætti ástæða til, að stjórn- 
in sæi svo um, að hvorirtveggja gyldu í hinn 
danska ábyrgðarsjóð, þangað til öll ábyrgðin 
kæmist inn í landið sjálft.

B e rg u r  T horberg  sagði, að í 8 .gr. stæði: 
«Útvegar stjórnin fyrir landssjóðsins hönd»; 
eptir þessu þætti sjer Ijóst, að landssjóði 
ætti að útvega endurábyrgð; og það væri 
vafalaust, að prestar nytu þeirra góðu kosta, 
er hann fengi hjá fjelaginu, því að lands- 
sjóðurinn ætlaðist eigi til annars, en að 
verða skaðlaus, og því mundu prestar hafa 
sömu kosti hjá honum sem hann hefði hjá 
fjelaginu, en þeir ættu einungis aðgang 
að honnm með alla ábyrgð.

E ir ík u r  K ú ld  kvaðst vilja skjóta því til 
forseta, hvort hann gæti eigi fallizt á, að 
breyta fyrirsögn frumvarpsins þannig, að 
annaðhvort væru felld aptan af orðin: «eptir 
sinn dag» eða «ekkjum» breytt í «konum», 
samkvæmt því sem hann hefði tekið fram 
við 2. umræðu málsins; hann sæi eigi, að 
það kæmi í bága við 14. gr. þingskapanna, 
því að þetta væri að eins orðabreyting,

Á r n i  T hors te in son  kvaðst vera á sama 
máli og hinn 2. konungkjörni þingmaður 
að öðru leyti en því, að hann áliti, að hjer 
væri hvorki um endurábyrgð að tala, nje að 
landssjóðurinn yrði meðalgangari milli em- 
bættismannanna og hins útlenda fjelags, 
þannig að hann væri einhvers konar fulltrúi 
fyrir hið útlenda fjelag. Landssjóðurinn ætti 
að hjálpa til að allt gæti gengið greitt, og 
sjá um allt, sem þyrfti til þess, að ábyrgð 
þessi væri gild fyrir prestastjettina; en með 
því móti yrði landssjóðurinn eins konar full- 
trúi eða erindsreki hennar gagnvart ijelag- 
inu, sem gætti þarfa sinna á eigin hönd. 
Hann vildi mælast til, að menn tækju vel 
undir tillögu þessa, því að hann vildi, að 
skipnlag þetta kæmist sem fyrst á, af því 
að það væri í hag prestastjettinni, en ef 
menn samþykktu frumvarpið óbreytt, væri 
hann hræddur um, að það gæti eigi orðið 
eins fijótt, að það kæmist á, að prestar sjái 
ekkjum sínum borgið. Svo vildi hann benda 
á það, að í greininni stæði: «þangað til
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öðruvísi verður ákveðið», og því yrði sainn- 
ingur stjdrnarinnar við ábyrgðarQelagið að 
vera svo,að honum mætti slíta,hve nær sem 
vera skyldi, ef menn skyldu óska þess.

J ó n  V je tursson  sagði, að þar sem í upp- 
hafi 8. gr. stæði: «þangað til öði uvísi verð- 
ur ákveðið með lögum», þá vildi hann spyrja, 
hve nær þessi lög ættu að koma, er greinin 
talaði um ? og hverjar ástæður það mundu 
verða, er gjörðu þörf að breyta þessari á- 
kvörðun greinarinnar? það væri gaman að 
fá að heyra þær. Landssjóðurinn ætti að eins 
að taka við fjenu hjá greiðendum fyrir á- 
byrgðarfjelagið, og greiða aptur ekkjunum 
styrkinn fyrir hönd þess; stjóruin ætti að 
skipa öllum embættismönnum íslenzkum að 
greiða til hins danska ábyrgðarfjelags árlegt 
tillag til dákveðins tíma. Lífsábyrgðarfje- 
lagið mundi með gleði taka á móti þessu.

B en ed ik l K r is ljá n sso n  kvað það vera 
auðsætt, að þessi nýja grein færi í allt aðra 
stefnu en frumvarpið. Hann ímyndaði sjer, 
að bæði neðri deildin og þessi deild hefðu 
hingað til álitið, að landssjóðurinn tæki að 
sjer útborgunina, en eptir þessari grein ætti 
stjórnin að leggja þessa skyldu á herðar 
dönsku fjelagi, og ef ríkissjóðurinn stæði 
eigi á bak við það, vildi hann þakka fyrir 
ábyrgð þessa fyrir hönd prestanna. Hann 
lýsti yfir því skýlausa áliti sínu, að hann 
mundi eindregið greiða atkvæði móti þess- 
ari grein, því að með henni væri málið kom- 
ið í allt annað horf, en sjer þætti æskilegt.

B e rg u r  Thorberg  kvað meininguna í 
greininni vera þá, að prestar og ekkjur þeirra 
ættu eingöngu að eiga við landssjóðinn, en 
stjórnin ein semja við hina útlendu stofn- 
un fyrir landssjóðsins hönd, hver sem hún 
yrði. Sjer þætti málið vera áríðandi, eins 
og það væri vaxið, og því mundi hann gefa 
því sitt atkvæði, án þess að ganga neittinn 
á spurning þá, hvort hjer væri að ræða um 
endurábyrgð eða eigi, því að það gjörði lít- 
ið til.

J ó n  Jó n sso n  sagði, að eptir því sem 
hinum 6.konungkjörna þingmanni hefði farizt 
orð, þá hlyti að vera komin ný stefna í

málið, og væri hann hinum 3. konungkjörna 
þingmanni samdóma, að hún gæti verið I- 
sjárverð; en samt sem áður mundi þetta þó 
prestum í hag, og mundi hann því gefa at- 
kvæði með þv í; landssjóðurinn gæti ef til 
vill ekki selt lífsábyrgð með eins góðum kjör*- 
um sem útlend lífsábyrgðarQelög, af því að 
viðskiptamennirnir væru svo fá ir; hann vildi 
benda á, að menn í Eeykjavík hefðu hús- 
assurance hjá dönsku fjelagi, því það hefði 
eigi verið mögulegt, að fáþað hjer með betri 
kjörum ; skyldi síðan reynast, að lífsábyrgð- 
in hjá erleudu fjelagi yrði ekki ódýrari, en 
landssjóðurinn gæti selt hana, þá inætti 
fiytja alla ábyrgðina inn í landið.

B e n e d ik l K ris tjá n ssa n  kvaðst eigi geta 
lengur áttað sig á þessum hugmyndum, þvl 
þær væru farnar að reka sig hver á aðra. 
En það væri máske eigi almenningaálit, að 
Reykvíkingum hefði tekizt heppilega, er.þeir 
gengu í danskt brunabótafjelag í stað þess 
að stofna sjálfir ábyrgðarfjelag, eins og t. d. 
ábyrgðarfjelagið eyfirzka, sem mörg skip 
gæti ekki heitið að væru í, sem þó væru úti 
á hinum hættulegustu tímum ársins. Ef lands- 
sjóðurinn hefði ábyrgðina, og borgað væri í 
hann, og hann borgaði svo út aptur, þá 
fylgdi því enginn kostnaður, en útlend fjelög 
heimtuðu sinn kostnað endurgoldinn, og 
tækju eigi neitt að sjer, sem þeim gæti ver- 
ið skaði að; þvert á móti mundu þessi fjelög 
þurfa að fá og vilja fá hag af stofnuninni, 
auk alls kostnaðar við stjórn og umsjón 
þeirra. Hann gæti eigi, ef hjer væri að tala 
um skaða, kosið það fyrir hönd prestanna á 
íslandi, að verða ölmusumenn útlendra fje- 
laga; en ef útlend fjelög stæðust þetta, þá 
mundi landssjóðurinn ekki síður standast 
það.

J ó n  P je tu rsson  spurði, hvort það væri þá 
meiningin, að þegar landssjóðurinn væri orð- 
inn gjaldþrota, af því að borga ekkna eptir- 
laun, þá ætti danska lífsábyrgðarfjelagið að 
fara að borgaþeim, og þá væri fyrst tíminn 
kominn að breyta þessu fyrirkomulagi með 
lögum.

Síðan var gengið til a t k v æ ð a  um
80*



breytingaruppástungu 3 þingmanna, Árna 
Thorsteinsonar, Bergs Thorbergs ogMagnúsar 
Stephensens við 6. gr., og hún samþykkt 
með 10 atkvæðum.

7. gr., ný grein, samþykkt með 10 at- 
kvæðum.

8. gr. ný grein samþykkt með 8 atkv.
Frumvarpið síðan með breytingum og

viðauka samþykkt með 10 atkvæðum, og 
kvað forseti málið verða afgreitt aptur til 
neðri deildar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 55. fundi,
22. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 500— 
501.

Nefndarálit I 497.
F ra m sö g u m a ð u r  (H a lld ó r  K r . F riðrihs-  

*on): Við þetta frumvarp hefur efri deildin 
gjört litlar breytingar, og að eins í 8. gr., 
en þó þessi breyting sje ekki sem æskileg- 
ust, þá álít jeg ekki rjett, að fresta málinu 
þess vegna, og ræð því hinni heiðruðu deild 
að samþykkja frumvarpið orðrjett, eins og 
það nú er.

A r n l jó tu r  O la fsso n : Jeg verð að kalla
þetta óheppilega breyting af efri deildinni, 
að hún skuli ekki hafa þorað, að koma 
þeirri reglu á, að landssjóðurinn verði á- 
byrgðarsjóður fyrir prestsekkjur. J>ó álít 
jeg ekki þennan galla svo mikinn, að jeg 
vilji þess vegna teQa fyrir málinu.

J>á var gengið til a t k v æ ð a  og var 
frumvarpið samþykkt í einu hljóði, og kvað 
forseti það mundu verða afgreitt til lands- 
höfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .
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XLI. STJÓRN SAFNAÐARMÁLEFNA.

Frumvarp til laga um stjórn safnaðar- 
mála og skipun sóknarnefnda og hjeraðs- 
nefnda. Frá Arnljóti Ólafssyni, fórarni 
Böðvarssyni og Einari Ásmundssyni. Sjá
I  2 1 9 -2 2 0 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 24. 
fundi, 29. júlí.

Guðmundur Einarsson'. pó í þessu 
frumvarpi sjeu einstök atriði, er þurfa breyt- 
inga við, þá er jeg því ekki mótfallinn yfir 
höfuð, og vil jeg sýna 1. þingraanni Norður- 
múlasýslu einu sinni þann sóma og velvild, 
að vera honum samdóma, og að jeg er ekki 
í öllum greinum ófrjálslyndur.

F lu tn in g s m a ð u r  ( A r n l j ó t u r  O la fs to n l :  Jeg 
þarf ekki að tala mikið þessu frumvarpi til 
varnar; fyrri hluti þess er kunnur öllum af 
tillögum hinnar konunglegu nefndar í presta- 
kallamálinu, en seinni hlutinn eðlilegt á- 
framhald af fyrri hlutanum. Aðaltilgangur 
frumvarpsins er, að gefa sóknarnefndunum 
og hjeraðsnefndunum hina sömu eða svip- 
aða hlutdeild í safnaðamálum, sem sveita- 
nefndir og sýslunefndir nú hafa í sveitar- 
málefnum, og hljóta þvíallir, sem unnafrelsi 
kristinna manna, að vera hlynntir frumvarpi 
þessu. f>að getur, ef til vill, verið ágrein- 
ingur um einstök atriði, en hann getur fyrst 
komið fram við 2. umræðu.

Var svo málinu vísað til 2. umræðu með
16 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 38. 
fundi, 6. ágúst.

Breytingartillögur I 247. 253. 270.
F lu tn in g sm a ð u r  (A r n l jó tu r  Ó la fsson ):  

Hjer er komin sú breytingartillaga fráþing- 
manni Mýramanna, að 7. gr. frumvarpsins 
falli niður. Jeg verð að vera þeirri tillögu 
samþykkur. í  7. gr. er sagt, að sóknar- 
nefndin skuli innheimta fyrir prestinn öll 
föst gjöld í sókninni, o. s. frv. Er þá mein- 
ingin sú, að sóknarmenn heimti líka inn 
öll jarðarafgjöld, landskuld sem leigur, fyrir 
prest, og jafuvel byggi jarðir og ráði leigu- 
mála fyrir hann? Umráð prests og rjettur 
verður ekki mikill eptir þessari grein. Jeg 
álít bæði rjettara og hollara, að prestar hafi 
sjálfir á hendi innheimtuna, að minnstakosti 
að sumu leyti. J>ar sem prestur á við fá- 
tæka sóknarmenu, og vill líkna þeim eða í-
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vilna í gjöldum, getur hann það því að eins 
vel, að hánn ráði að mestu, hvernig og í 
hverju honum er goldið. En þar sem prest- 
ar þurfa aðstoðar sóknarmanna við gjald- 
heimtu, mun þeim vorkunnarlaust að fá 
hana, án þess lög skipi fyrir um það, enda 
er sóknarnefndunuin ætlaður nógur annar 
starfi, ekki síður en öðrum nefndum sveit- 
anna. En viðaukanum við 12. gr. frum- 
varpsins get jeg ekki verið samþykkur, að í 
staðinn fyrir «nema meiri hluti» komi: «nema 
3/s hlutar», því ákvæði þetta bindur hendur 
hjeraðsfundanna og rýrir auðsjáanlega sam- 
þykktaratkvæði þeirra. Við 13. gr. er það 
lagt til, að kirkjuskoðunarlaun piófasta og 
yfirskoðunarlaun presta sjeu ekki greidd af 
Qám kirknanna. fessu  er jeg samþykkur. 
Að sóknarfulltrúar fái 3kr. í fæðispeninga, 
þykir mjer sanngjarnt; svo þykir mjer og í 
sjálfu sjer rjett, að prófastar og prestar fái 
enga þóknun, þótt sýslumenn fái það fyrir 
setu sína á sýslunefndarfundum. í  Eyja- 
firði, að minnsta kosti í minni sókn, er jeg 
veit um, var kostnaður sóknarfulltrúans til 
hjeraðsfundarins greiddur þannig, fremur 
eptir samkomulagi en skipun.

Þ ó r a r in n  B öðvarsson: Jeg ætlaði mjer 
nú ekki að eyða frekari tíma eða orðum um 
frumvarpið sjálft, en verð að standa upp 
til að láta í Ijósi undrun mína yflr því, 
hvað hinn heiðraði þingmaður Norðurmúla- 
sýslu hefur sýnt sig leiðitaman í þessu máli. 
Hann vill skilja orðin: «öll hin föstu prest- 
gjöld» í 7. gr. um fasteignargjöld, bygging- 
arráð o. fl., en þar er að eins og auðsjáan- 
lega meint einungis sóknargjöldin og þeirra 
innbeimta. Greinin skipar ekki neina inn- 
heimtu nje skyldar, nema því að eins að 
prestar heimti. Hvað tollheimtu presta snert- 
ir, má margt segja með henni og mót, sum- 
staðar mundi jeg ekkert hafa á móti henni, 
og jeg þykist ekki vera sá, sem mest tala 
um hið sorglega eða lineykslanlega við það, 
að prestar taka sjálfir við tekjum sínum af 
hendi sóknarbarna sinna. Samt sem áður 
álít jeg, að prestar eigi að fá lagarjett til, 
að geta krafizt aðstoðar sóknarmanna við

tollheimtu þeirra. Varatillögu þingmanns 
Mýramanna álít jeg af misskilningi sprottna; 
frumvarpið gjörir hvergi ráð fyrir innheimtu 
sóknarnefndar á fasteignargjöldum, og þá á 
«umsjón um bygging og ábúð kirkjujarða» 
alls ekki hjer við. Breyting hans á 12. gr. 
get jeg ekki álitið til bóta. Við 13. grein- 
ar breytinguna skal jeg geta þess, að hinn 
heiðraði flutningsmaður hefði heldur átt að 
svara henni en jeg, því hann mun búastvið 
að verða lengur prófastur hjer eptir en jeg; 
en þingmann Mýramanna vil jeg spyrja að því: 
iivaðan eiga prófastar og prestar að fá þau 
laun, sem þeir þannig missa? Eða mun 
próföstum svo ríflega launuð verk þeirra, að 
sanngjarnt sje að auka störf þeirra en 
minnka launin ? Að vísitatíur prófasta auk- 
ist en fækki ekki eða minnki, verð jeg að 
álíta nauðsynlegt. Jeg skal gjarnan játa, 
að það sje bæði ósanngjarnt og neyðarúr- 
ræði, að kirkjur einar borgi yfirskoðunar- 
störf prófasta; það ráð var fundið upp á erf- 
iðum tímum, þegar ekki var í annað hús að 
venda, til að fá opinbert f j e; fáist því nú 
breytt, skal jeg vera því samþykkur, en þá 
verður að ákveða með vissu, hvaðan nefnd 
borgun skuli greiðast. Laun prófasta þyrftu 
að aukast og ættu ekki lengur að vera mest 
fólgin í þeini fallvöltu von, að þeir hljóti 
bezta prestakall hjeraðsins, sem losnar og 
þeir sækja um. Jeg vil því biðja hinn heiðr- 
aða þingmann að taka aptur viðbót sína við
13. gr. frumvarpsins.

H já lm u r  P je tu rsso n : Jeg skal geta þess, 
að með föstum tekjum tel jeg einnig gjald 
af kirkjujörðum, en hafi jeg misskilið þetta 
og jeg heyri, að tveir skarpir þingmenn skilja 
það sinn á hvern hátt, þá er jeg hræddur 
um, að fleiri misskilji það, og álít jeg því 
bezta ráðið að fallast á tillögu mína að fella 
7. gr. En sje það nú eigi rangt, að telja 
afgjöld kirkjujarða með föstum tekjum presta, 
þá verð jeg að álíta sanngjarnt og rjett, að 
sóknarnefndin ráði byggingu jarðanna og 
líti eptir ábúðinni, svo framarlega sem hún 
á að hafa innheimtuna á hendi. Viðvíkjandi 
breytingu minni á 12. gr., þá gjörði jeg
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hana af því, að mjer þykir ætíð varasamt, 
þegar um er að ræða mikilsverðar eða nýj- 
ar breytingar, að láta velta á eins manns 
atkvæði, og þó jeg sje ekki fastur á að 
halda þessari breytingartillögu fram á þess- 
um stað, þá ætla jeg þó ekki að taka hana 
aptur, heldur láta fella liana. Mjer kom 
það á óvart, að 2. þingmanni Gulibringu- 
sýslu skyldi þykja viðbót mín við 13. gr. 
of stutt og illa sniðin. J>ví bjóst jeg ekki 
við, heldur að hann mundi þakka mjer 
innilega fyrir þessa viðbót, hann, sem svo 
opt hefur kvartað sáran yfir því, hve tekjur 
kirkna væru litlar, sbr. umræðurnar um 
sætisfisk og legkaup, en það rýrir þær þó 
eigi alllítið, ef öllu þessu gjaldi til hjeraðs- 
fundanna yrði bætt ofan á revisíons- og vísi- 
tatíu-launin, sem sjálfsagt mundi nema eins 
miklu og þau, og sem í fiestum prófasts- 
dæmum mundi skipta hundniðum króna.

Hinn sami þingmaður fann að því við 
mig, að jeg eigi hefði stungið upp á neinu 
í staðinn, eða bent á neinn annan sjóð til 
að greiða úr vísitatíulaunin; en þetta kom 
af því, að jeg hafði eigi fyrir hendi neiua 
pyngju til að vísa á; en þingmaðurinn get- 
ur sjálfur komið með uppástungu um þetta 
eins vel og jeg, og beðið um vísitatíulaunin, 
annaðhvort úr landssjóði eða annarsstaðar 
frá, ef hann álítur þörf á því, að við halda 
þeim og borga þau. Jeg verð nú að álíta 
miklu minni þörf á vísitatíum, þegar söfn- 
uðirnir eru búnir að taka að sjer kirkjurnar, 
að því leyti sem snertir skoðunargjörð á 
húsinu, og vil jeg ekki gefa túskilding fyrir 
skoðunarferðir prófasta til þess, með því að 
þær yrðu þá öldungis þýðingarlausar og ó- 
þarfar. En breytingartillögu þingmanns 
Dalamanna álít jeg allt of stutta, þar sem 
hún endar á því, «og annast hlutaðeigandi 
sóknarnefnd um greiðslu fjárins•>. Hvar eiga 
sóknarnefndirnar að taka þetta fje handa 
sóknarfulltrúanum ? Einhversstaðar frá verða 
þær þó að fá það; jeg skil ekkert í, bvernig 
uppástungumaður hefur hugsað sjer þ e tta ; 
ef hann ætlast til, að sóknarnefndin borgi 
það úr sínum vasa, þá hefði þurft að geta

þess, og taka það fram með beinum orðum, 
en jeg vona, að breytingartillaga þessi falli, 
því sje það meiningin, að sóknarnefndin 
greiði gjaldið úr sínum vasa, þá er hún á 
móti allri sanngirni; en ef það er meining- 
in, að nefndin eigi að taka gjald þetta af 
sóknarmönnum, þá þarf skýlausa ákvörðun 
umþað;  en jeg held samt, að slík ákvörðun 
mundi eigi verða vinsæl.

G u ð m u n d u r  E in u r s so n :  Jeg hef nokkr-
um sinnum heyrt það á sumum þingmönn- 
um, að þeim þætti jeg apturhaldsmaður, en 
nú ætlaði jeg þó einu sinni að vera frjáls- 
lyndur og vera frumvarpi þessu meðmæltur 
og fylgja því i lengstu lög, þó jeg reyndar 
verði með þeim, er vilja fella 7. gr. Við- 
víkjandi 12. gr. er jeg samdóma þingmanni 
Mýramanna, að heppilegra sje, að 2la komi 
í staðinn fyrir »meiri hluti *•, því að jeg vil 
ekki, að eins manns atkvæði ráði úrslitum 
þýðingarmikilla mála, sem þar að auki hafa 
mikinn kostnað í för með sjer. þá er 13. 
grein; þar var aðalhnúturinn, jeg gat ekki 
fallizt á, að fleygja öllum kostnaðinum, sem 
getur nutnið 200—300 kr., á kirkjusjóðina, 
og þess vegna stakk jeg upp á því óyndis- 
úrræði, að leggja nýjar skyldur á prestana; 
jeg gat ekki annað en látið þá sækja fund- 
ina kauplaust, en úr því að sóknarmenn 
vildu hafa fjelag, þá álít jeg, að þau fjelög 
væru skyldug að borga fulltrúum sínum ; en 
jeg vildi eigi binda hendur þeirra, hvernig 
þeir ættu að fá þetta fje; sóknarnefndin má 
fá það á þann hátt, er hún álítur haganleg- 
astan, með gjöfum, samskotum, með því að 
fá fulltrúa sinn til að sækja fundina endur- 
gjaldslaust o. s. frv. Jeg álít því breyting- 
artillögu mína nógu langa, og þingmaður 
Mýramanna fær aldrei sanngjarnari tillögu.

V a ra fo rse ti (G r ím u r  T h o m s e n ) : Jeg
heyri það opt, að það sje merki um frjáls- 
lega stefnu, að hafa nefndir til að stjórna 
ýmsum tilteknum málefnum, þó t. d. lands- 
höfðingi álíti eins frjálslegt aðláta einn mann 
hafa æðstu yfirráðin, eins og kom fram, 
þegar ræða var um heilbrigðisráðið. Frum- 
varp þetta, sem nú ræðir um, þekki jeg
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nokkuö frá fyrri tíð, þó það sje nokkuð 
breytt frá því, sem það var þá; en andinn 
í því virðist að vera sá, að eins og settar 
eru hreppsnefndir, sýslunefndir og amtsráð, 
eins eigi nú að skipa sóknar- og hjeraðs- 
nefndir. fe tta  mun vera stefna frelsisand- 
ans í því, en þegar jeg virði fyrir mjer, 
hvernig eigi að fram fylgja þessari stefnu, 
þá sýnist mjer frumvarpið næsta ófullkomið. 
í  6. gr. er t. d. sagt, að nefndarmenn skuli 
styðja að því, að söfnuðurinn færi sjer guðs- 
orð sem bezt í nyt; þetta er þung skvlda, 
og jeg veit sannarlega ekki, hvernig þeir 
eiga að fara að þessu; jeg álít betra að 
fella en semja slík lög. 7. gr. álít jeg ó- 
þarfa eins og fleiri. J>á er 9. gr.; ekki er 
hún til að bæta mikið; setjum svo, að 
hvorki bjeraðsnefnd nje sóknarnefnd vilji 
sækja fund, hvernig á að koma fyrir að- 
haldinu til þessa, eða hegna þeim, sem ekki 
mæta? eða á borgunin, sem nefnd er í 13. 
grein, að vera þeim hin eina hvöt? J>ar 
sem skylda er sett, verður líka að leggja 
við hegning eða sektir, ef skyldan er van- 
rækt; þetta vantar í frumvarpið. í  11. gr. 
sje jeg ekki betur en sje ákvörðun gegn 
gildaudi lögum; þar stendur, að á hjeraðs- 
fundi skuli forseti leggja fram endurskoðaða 
reikninga kirkna í hjeraði til umræðu og 
ú r s k u r ð a r .  Eptir lögunum hefur biskup- 
inn eða stiptsyfirvöldin það vald, að úr- 
skurða kirkjureikninga, en eptir þessu frum- 
varpi er þetta vald tekið af stiptsyfirvöld- 
unum og fengið í hendur hjeraðsfundum; 
þetta er ný breyting, og jeg get varla í- 
myndað mjer, að fiutningsmenn hafi haft 
«úrskurð» í þeim skilningi, og vil því biðja þá 
að breyta því, svo að það veki eigi hneyksli. 
Jeg þykist vita, að sá frelsisvísir, sem er í 
frumvarpi þessu, eigi að vekja áhuga manna 
á kirkjulegum málefnum, en jeg efast um, 
að sá áhugi verði vakinn með lögum; áhug- 
inn á að koma fyrst, svo lögin á eptir, til 
að halda áhuganum í rjettum farvegi. í  13. 
grein er kaup hjeraðsfundarmanna til tekið 
2 kr. á dag, en þingmaðnr Dalamenn vill 
setja það 3 kr.; það gjörir reyndar lítið,

hvort það er einni krónu hærra eða lægra, 
en jeg vona, að þegar menn gá að því, hve 
kirkjur eru hjer fátækar, þá játi þeir, að 
þetta sje nokkuð þung álaga, að borga þessa 
hjeraðsfundi, sem geta orðið ærið fjölsóttir 
og varað marga daga í hvert sinn, og jeg 
verð að segja, að mjer virðist þessi álaga 
á kirkjurnar hvorki nauðsynleg nje Qárhag 
kirkna til bóta. Jeg þykist vita, hvað 
verða muni um hið visnaða trjeð, þegar 
þeir fara svo með hið græna, ðg mjer kem- 
ur það alls eigi á óvart, að jeg verði kall- 
aður apturhaldsmaður, fyrst þingmaður Dala- 
manna verður fyrir því nafni, en jeg ætla 
samt að láta þá skoðun mína í Ijósi, að 
frumvarp þetta sje óþarft, og jeg greiði því 
atkvæði á móti því; en fari það lengra, þá 
vona jeg að þingmenn sjái þá galla á því, 
sem sjálfsagt er að lagfæra.

E in a r  Á sm u n d n o n  : Jeg vil geta þess, að 
jeg hef sama skilning á 7. gr. sem 2. þing- 
maðnr Gullbringusýslu, að eigi sje meint 
með föstum tekjum annað en prestgjöld úr 
sókninni, 3VO sem tíund og dagsverk, offur 
og heytollur, en jeg veit ekki, hvort grein 
þessi á í sjálfu sjer fremur að falla eða 
standa. Jeg hef aldrei prestur verið, en 
heyri nú, að prestana greinir mjög á um 
hana. Jeg veit að eins, að hún er sett í 
góðu skyni við presta, og skal jeg því ekki 
fara lengra út í þá sálma að dæma um, 
hvort sú góða meining gjöri stoð. Breyt- 
ing þingmanns Mýramanna við 12. gr. álít 
jeg ekki bæti. Jeg verð að álíta, að mál 
þau, sem rædd eru á bjeraðsfundum, þó 
kiikjumál sjeu, sjeu eigi mikilsverðari, en 
mál þau, er vjer ræðum hjer á löggjafar- 
þinginu, og þó látum vjer oss nægja ein- 
faldan atkvæðamun. Viðaukaatkvæði þing- 
manns Mýramanna við 13. gr. get jeg eigi 
fallizt á ; það á ekki hjer við, að breyta 
verkahring prófasta, að öðru leyti en því, að 
beina störfum þeirra í frjálsari stefnu. J>að 
er snertir 13. gr. sjálfa og breytingaratkvæði 
þingmanns Dalamanna, þá get jeg við hvor- 
ugt fellt mig; jeg sje, að það er ekki góð 
regla, að jafna kostnaðinum niður á sjóði
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kirknanna, eins og gjört er í sjálfii greininni, 
en breyting þingmanns Dalamanna er líka 
vandkvæðum bundin. Jeg álít rjett, að 
gjalda hjeraðsfundarmönnum eigi meira en
2 kr. um daginn, eins og sýslunefndarmenn 
fá, og eins er jeg á því, að rjett sje, að 
prestur fái kaup eins og aðrir fu n d a rm e n n ;  
jeg vil, að skyldur og r je t t in d i  gangi sem 
ja fD as t  yfir alla. Mjer virðist einna hentug- 
ast að jafna g ja ld inu  ekki á sjóði kirknanna, 
heldar á söfnuðina eptir manntali, og vildi 
je g  geta komið þeirri breytingu að við 3. 
umræðu, ef flutningsmennog einhverjir aðrir 
verða mjer sam d ó m a  um þetta. Ef hver 
söfnuður á að borga sínum fulltrúa, þá er 
þess að gæta, að söfnuðirnir standa ójafnt 
að vígi, því að í stórum hjeruðum verður 
m ikil l  munurá  vegalengd t i l fundarstaðarins, 
og þar þyrftu fjærstu söfnuðirnir við fund- 
arstaðinn að borga langmest; en nú er opt 
svo, að þeir söfnuðir eru minnstir, jeg skal 
nefna t. a. m. Grímsey; ef hún sendi erind- 
isreka sinn til hjeraðsfundar, þá yrði það 
svo mikill kostnaður, að söfnuðurinn fengi 
vart borið; það er því miklu eðlilegra, að 
jafna öllum kostnaðinum á alla söfnuðina 
eptir manntali eða einhverri þess konar 
reglu, heldur en að hver borgi sínum full- 
trúa. Varaforseta ætla jeg ekki að svara, 
jeg vona, að framsögumaður gjöri það. Mjer 
virtist hann yfir höfuð vera á móti nefnd- 
um, og fer jeg að verða hræddur um, að 
bráðum komi frumvarp frá honum um að 
af taka allar nefndir, hreppsnefndir, sýslu- 
nefndir, amtsiáð o. s. frv. Jeg bjóst reynd- 
ar við því, að hann mundi verða á móti 
frumvarpi þessu, því að jeg veit, að hann 
hefur heitið því fyrir heilu ári, og heit sín 
er hinn háttvirti varaforseti vanur að muna 
og efna.

F lu tn in g s m a ð u r : Hinn heiðvirði 1. þing- 
maður Eyfirðinga hefur nú tekið flest það 
fram, er mjer þótti helzt máli skipta. Við-. 
víkjandi 13. gr. álít jeg rjettast, að þing- 
maður Dalamanna eigi við nefndina með 
breytingar sínar. Við enda hinnar nýju 
greinar hans finnst mjer vanta orð, sem

þessi: «sem jafnist niður eptir manntali». 
þó þykir mjer seinni liður 13. gr. betri í 
frumvarpinu, því kostnaður kemur þar niður 
ekki eptir fjarlægð, heldur eptir efnum. Sjer- 
staklega gladdi mig að heyra frjálslyndi 
þingmannsins sannað með svo glæsilegum 
rökum, sem endanum á hinni nýju 13. gr. 
hans. Hjer í frumvarpinu segja meno að 
komi fram offrelsi; ea ætlan mín er sú, að 
sókna- og hjeraðsnefndir þessar hafi við svo 
næg rök að styðjast, að hinn heiðraði þing- 
maður Gullbringusýslu muni varla fá hrakið 
þær, enda vona jeg, að hann haldi ekki til 
streitu í móti frumvarpinu, þótt hann gjarna 
vilji vera talsmaður landshöfðingja, einkum 
þar sem annar eins guðsmaður og stilling- 
armaður á í hlut, sem þingmaður Dala- 
manna. Jeg skal taka enn betur fram mót- 
mæli mín gegn breytingartillögu þingmanns 
Mýramanna við 12. gr. í  12. gr. ræðir um 
rjettindi hjeraðsfundar, í fyrri málsgreininni 
um tillögurjett hans, í hinni síðari um sam- 
þykktaratkvæði hans. Breytingartillaga þing- 
mannsins vill tryggja þetta samþykktarat- 
kvæði, en hann verður að gæta þess, að hann 
þrengir óþarflega mikið og því um of þennan 
samþykktarrjett fundanna. Jeg get verið 
samdóma 1. þingmanni Gullbringusýsluíþví, 
að rjettara muní að «samþykktar» komi í 
stað «úrskurðar» í niðurlagi 11. gr., og að 
orðin «færi sjer í nyt» í enda 6. gr. megi 
missa sig. J>ar sem þingmanninum þykir 
óþarfi, að sóknarnefndin styðji að guðsþjóu- 
ustunni, þá álít jeg, að sú ákvörðun megi 
vel standa, enda sje hún samkvæm þeirri 
venju, að meðhjálparar eru nú prestum til 
aðstoðar við messugjörðina, og hafa jafnvel 
á hendi stjórn á allri reglu undir guðsþjón- 
ustunni. Eptir «instrúxinu» eiga hrepp- 
stjórar að vísu að «passa rakkana» og margt 
annað fleira, sem truflað getur helgar tíðir, 
einkum ef presturinn er lágrómaður.

Páll bóndi Pálsson: Skoðanir mínar á
þessu máli eru nú nokkuð sjerstaklegar. Jeg 
álít tilgang þessa frumvarps að vísu góðan, 
nefnilega þann, að veita söfnuðunum meiri, 
rjettindi og frelsi. En hvar eru þessi rjett-
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indi? Hvar er þetta frelsi? Með bezta 
vilja finn jeg hjer að eins skyldur, en eng- 
in rjettindi eða frelsisbót. (Flutningsmaður: 
En í 12. greininni?) Nei, ekki heldur þar. 
En skyldum eiga jafnan að fylgja tilsvarandi 
rjettindi. Umstang, ómak og fyrirhöfn, 
ferðalög og kostnað, allt þetta les jeg glöggt 
út úr frumvarpinu, eri framkvæmdir þessara 
nefnda eða trygging fyrir framkvæmd þeirra 
og árangri finn jeg hvergi. Sjerstaklega 
þykir mjer 7. gr. skyggja á allan frelsis- 
bjarma í frumvarpinu; slíkt er óhentug á- 
kvörðun, einkum sökum prestanna sjálfra, 
sem hjer skyldi vilna í. Eitt bið þægileg- 
asta gjald eða gjaldeyrir fyrir marga búandi 
presta er t. a. m. vi n n a n og ýmislegir bús- 
hlutir, er hann þarfnast við búskap sinn, og 
einmitt þetta eiga margir fátækir hægast 
með úti að láta. Gangi frumvarpins 7. gr. 
fram, getur þessi borgun ekki átt sjer stað 
lengur, því sóknanefndirnar verða að heimta 
allt í peningum af gjaldendum, ef þær eiga 
að geta staðið prestinum skil á rjettum 
gjalddaga; vil jeg því að 7. gr. falli úr frum- 
varpinu með öllu. í  13. gr. er mikill kostn- 
aður að minni ætlun lagður í móti litlum 
eða nær engum rjettindum. Helzt gæti jeg 
fellt mig við skoðanir þingmanns Dala- 
manna og 1. þingmanns Eyfirðinga, en 
nefudarinnar skoðun álít jeg ótæka. Ferða- 
kostnaður hjeraðsfunda í örðugum sýslum 
gæti orðið að 300—400 kr., sem er of mikið 
fyrir svo lítið í aðra hönd. Hefðu sóknar- 
menn fengið vald til að kjósa sjer sjálfir 
presta í þessu frumvarpi, hefði jeg gefið því
2 atkvæði fyrir 1, ef jeg hefði mátt ráða, 
en hjer er mjög svo öðru máli að gegna.

P o r lá k u r  G vð m u n d sso n :  fingræður taka 
nú að fjölga í þessu máli, enda taka og 
skoðanir manna að festast og skýrast, en 
skoðanir manna ekki að því skapi að jafn- 
ast eða færast hver nær annari. Mín skoð- 
un er, að þetta frumvarp sje ekki enn orðið 
tímabært, að það hvorki sje nauðsynlegt, 
eins og stendur, nje í sjálfu sjer verulegt. 
Eins og 2. þingmaður Húnvetninga tók 
fram, bjóðast hjer meiri skyldur en rjettindi;

hefði staðið sú ákvörðun, að sðfnuðir skuli 
hjer eptir kjósa sjer sjálfir presta, eða eiga 
einhvern atkvæðisrjett með það, þá hefðu 
rjettindi samsvarað ábyrgð, en hjer er byrði 
rjettindalaus lögð á bak alþýðu, og hún ekki 
svo lítil, ef rjett er að gáð, í peningalegu 
tilliti. Hjeraðafundir í erfiðustu prófasts- 
dæmum landsins eru ekkert gamansmál, 
þeir geta og opt orðið ómögulegir sökum 
ýmissa forfalla, enda sæktu menn þá varla 
án viðlagðra sekta almennt í septembermán- 
uði, undir núverandi ástandi kirkjunnar 
bjer hjá oss. Vísitatíur prófasta álít jeg 
annars megi fækka, og nóg, að þær framfari
3. hvert ár; þær hafa annars lengi reynzt 
mjög svo misjafnar að notum og uppbygg- 
ingu, og sumar vart til annars gagns en til 
að jeta upp allt að helmingi af tekjum 
smákirknanna, sem ekki leggja upp nema 
20—24 kr. árlega, og þetta er þá mest til 
að skrifa upp altarisskrúða, hökul og rykki- 
lín, annars er próföstum engin vorkunn að 
vita í hjeraði sínu, hvar kirkjur eru vel 
hýstar og hvar illa. Breytingartillaga hins 
heiðraða þingmanns Dalamanna um hina 
alfrjálsu borgunararaðferð heldur að mínu 
áliti hvorki vindi nje vatni, því reyndin yrði 
sú, að sóknarnefndin yrði að taka það úr 
sínum eigin vasa, úr því henni ekki er gef- 
in heimild til að taka það úr sveitarsjóði 
eða á annan fast ákveðinn hátt.

Guðmundur Einarsson: Ræðurnar eru
nú komnar nokkuð á víð og dreif, svo mig 
að vísu uggir um frumvarpið, en þó vildi 
jeg, að það mætti úr þessu lifa upp í efri 
deildina. fessi litla frelsishreyfing, sem 
frumvarp þetta lýsir,. er þó einnig vottur 
um vaknandi vísi til lífs í kirkjunni. J>ann 
vísi vil jeg ekki deyða. Að borgunaraðferð- 
in sje fullkomlega frjáls og nefndarmönnum 
í sjálfs vald sett, stend jeg fast á; einnig 
því, að borgunin sje 3 kr. á dag. Menn 
verða að gæta þess, að september er sumar- 
og vinnutími, og má því ekki eingöngu miða 
við laun sýslunefndarmanna, sem líka eru 
langtum of lág. Að borgunin sje jöfnuð 
niður eptir efnum jafnt á allt hjeraðið, það
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álít jeg ófrjálslegri aðferðina, frjálsara er 
h itt, að hver sókn launi sínum fulltrúa; 
þarf hún þá ekki að launa þeim manni, sem 
ekki fer, sem hún ekki sendir, eða sem hún 
engin laun vill gefa. Prestar þar á móti 
ættu að sækja og sitja fundi þessa kauplaust. 
Jeg held fast við þá skoðun, að 2/s sóknar- 
hænda þurfi til samþykktar, þegar flytja skal 
kirkju; þá eru opt mikil ágreiningsefni á 
ferðum og um mikinn tilkostnað og fjár- 
muni að ræða. Jeg er samdóma skoðun 2. 
þingmanns Húnvetninga um það, að sam- 
þykktir hjeraðsfunda eigi að takmarka vald 
biskupsins, og skuli hann skyldur til, að 
taka þær til greina.

Þ ó r a r in n  B öðvarsson: Jeg skal ekki
neita því, að mjer fannst hinn heiðraði 
þingmaður Norðurmúlasýslu ætla að fara að 
bregða á leik i þessu máli, þó hygg jeg 
reyndar hvorki honum nje mjer sje þetta 
gamanefni. Mitt álit og mín stefna er, 
að veita almenningi alla hlutdeild í kirkju- 
legu frelsi og sjálfsforræði, sem hann kann 
með að fara, kirkju og kristindómi að skað- 
Jausu. Dauft eða jafnvel dautt líf vaknar 
að vísu ekki við tóm lög, en lög má ekki 
vanta, er losa um þau bönd, sem skaða. 
Hinn heiðraði 1. þingmaður Gullbringusýslu 
talaði rjett um þýðing 11. gr. Hún á 
hvorki að svipta biskup nje prófast því 
valdi, sem þeir hafa. Hún á að vekja á- 
huga og athygli almennings í söfnuðunum 
á almennum sem einstökum málefnum 
kristinnar kirkju og andlegia efna yfir höf- 
uð að tala. Aptur ætti hvorkiþessi grein nje 
írumvarpið í heild sinni að gefa söfnuðunum 
nein ákveðin völd. J>að sem fyrir er mælt 
í 6. gr., að sóknarnefndir eigi að efla guðs- 
þjónustuna, á að standa, því þær bæði eiga 
að gjöra það og geta gjört það. 2. þing- 
mauni Húnvetninga þyldr nefndir þessar 
hafa lítið vald. Vill hann, að þær fái lög- 
gefandi vald? Einnig þykir honum inn- 
heimtan óhentug, ef bændur sjá um hana, 
af því að þeir geti ekki tekið við hverju, 
sem er, sem mjer skilst að hann álíti rjett 
að bjóða prestinum. En getur hún orðið

bóndanum óhentugri en prestinum? fin g - 
maðurinn veit þó, að eptir lögum þeim, sem 
nú gilda, má ekki bjóða prestinum hvað sem 
er í gjöld. J>að hefur verið sagt, að frum- 
varp þetta væri ótímabært, og mega menn 
þá minnast stundaglassins, sem talað var 
um hjer um daginn. Annars má spyrja: 
Nær á að byrja ? Nær er tími til að byrja 
á því, að efla frelsi og sjálfsforræði manna.
I 13 greininni felst að vísu ný álaga á 
sjóði kirknanna, en sú borgunaraðferðin er 
sú eina tiltækilega, sem jeg sje, enda er hún 
að vísu þung, en ekki óbærileg fyrir kirkj- 
urnar. þriggja króna laun þingmanns Dala- 
manna virðast mjer of rífleg. J>að var 
dregið í efa, að prófastar þyrftu að vísitera, 
en jeg verð sem fyr að fylgja alveg gagn- 
stæðri skoðun, því jeg álít þær ferðir með 
öllu ómissandi kirkjum og söfnuðum. Vilji 
menn annars fella þessa grein frumvarpsins, 
þá taki menn viðaukagrein þingmanns 
Mýramanna.

V a r a fo r s e ti : 1. þingmaður Eyfirðinga
vill ekki centralisera (sameina), en hvað sem 
hann segir, mun víða fara svo, að í allri 
sókninni er enga aðra menn hæfa til að velja 
í slíkar nefndir en þá, sem sitja í öðrum 
nefndum, hreppsnefndum, heilbrigðisnefnd- 
um, o. s. frv. J>að sem frumvarp þetta fer 
fram á og þörf rekur eptir, ætti því heldur 
að fela hreppsnefndum að gjöra. Frumvarp 
þetta virðist ótímabært, eins og þegar er 
sagt; þrír þingmenn, allir sjálfsagðir sókn- 
arnefndarmenn, andæpa því hjer í saln- 
um, enda prestunum um og ó að mælameð 
því, og sjálfum flutningsmanni málsins hef- 
ur nýlega verið borið á brýn, að hann væri 
að gjöra að gamni sínu, og hinn heiðraði 
þingmaður Dalamanna álítur kappnóg, aðþað 
fengi að lifa, þangað til það með veikum 
mætti kemst upp í efri deildina; þar vill 
þingmaðurinn láta það sofna hinum hinnsta 
svefni. Jeg skil ekki, vegna hvers við ekki 
getum látið þessi frumvörp vor, sem feigeru 
hvort eð er, deyja hjá sjálfum oss, og hvað 
það er betra, að láta þau kveljast lengur, 
þangað til efri deildin styttir þeim stundir.



643

1. þingmaður Norðurmúlasýslu og 2. þing- 
maður Gullbringusýslu voru mjer samdóma 
um smábreytingar, og skal jeg bera mig 
saman við þá.

F lu tn in g a m a ð u r : Umræður þessar eru
þegar orðnar æði-langar, ogskaljeg því tala 
stutt. Fáeinir þingmenn þykjast ekki finna 
nein rjettindi í frumvarpi þessu. Hafa þeir 
þá ekki lesið 12. greinina? Eru þar engin 
rjettindi ákveðin og gefin. f>ar er þó sagt 
með berum orðum, að «enga breyting megi 
gjöra á takmöikum sókna nje prestakalla, 
enga kirkju megi færa, upp taka eða af 
leggja», nema með samþykki hjeraðsfundar. 
fe tta  eru bæði mikil og skýlaus rjettindi. 
Sýslunefndir hafa hvergi meiri rjettindi í 
meðferð veraldlegra mála. Og þó sumir á- 
líti, að yfir þessu frumvarpi hangi bæði 
«stundaglasið» og «niðurskurðarhnífur» efri 
deildarinnar, þá vona jeg, að menn finni í 
grein þessari góð og gild rjettindi og safn- 
aðafrelsi, sannarlega ekki offrelsi, og þurfi 
því hvorki að fussa nje æðrast,. En það er 
satt, menn verða að skoða með ró og gætni
12. gr., og bera hennar rjett saman við rjett 
sýslunefndanna. Hluturinn er bara sá, að 
hjer er byggð samskonar sjálfsforræðisbygging 
í andlegum málum, sem þegar er byggð í 
veraldlegum, það er að segja: sóknarnefndir 
eru skipaðar á móts við hreppsnefndirnar, 
og hjeraðsnefndir á borð við sýslunefndir. 
Að eins vantar eitthvert æðra ráð í kirkju- 
málum, er samsvari að tign og valdi amts- 
ráðunum í verzlegum málum. J>etta getur 
hneykslað þá, er engin rjettindi finna í frum- 
varpinu, en það hlýtur að spekja hina, er 
tala um eitthvert offrelsi, eins og vjer vær- 
um farnir að búa til <■ ríki í ríkinu».

í fyrstu 6 greinum frumvarpsins, erhljóða 
um rjettindi og skyldur sóknarnefndanna, 
eru skyldurnar mjög svo alveg hinar sömu, 
sem hingað til hafa legið á meðhjálpurum 
prestanna, svo um þennan kafla er ekkert 
að segja. Öll hugsun frumvarpsins er sú, 
að byggja sem minnst á þvingunarafli laga- 
rjettarins, en sem mest á magni og grund- 
velli siðferðis og trúar. Ef menn eru frjálsir

í huga og vilja sínum málum sjálfir ráða, 
t>á þiggja menn það, sem frumvarp þetta 
frambýður, sem gæði og rjettindi,. en sjeu 
menn ófrjálsir í hug og hjarta og latir í 
umsýslu sinna eigin málefna, þá skil jeg vel, 
að í slíkra manna augum sje frumvarp þetta 
tilgangslaust. Skyldur og rjettindi eru ann* 
ars einungis fyrir lifandi og frjálsa menn, 
en eigi fyrir andlega sofandi og dauða.

pegar hjer var komið umræðunum, kom 
skrifleg beiðni til forseta um, að umræðun- 
um yrði hætt, frá þeim 8 þingdeildarmönn- 
um, er nú skal greina:

Benedikt Sveinssyni,
Stefáni Stephensen,
Tryggva Gunnarssyni,
Grími Thomsen,
Snorra Pálssyni,
Eggert Gunnarssyn,
Páli presti Pálssyni,
J>órði pórðarsyni.

Var með 13 atkvæðum samþykkt, að 
umræðunum skyldi hætt.

]?ví næst bar forseti málið undir atkvæði, 
og fjellu þau þannig:

1. 1. gr. frumvarpsins 
atkvæðum gegn 5.

samþykkt með 13

2. 2. gr. frumvarpsins samþykkt með 15
atkvæðum.

3. 3. gr. frumvarpsins samþykkt með 15
atkvæðum.

4. 4. gr. frumvarpsins 
atkvæðum.

samþykkt með 15

5. 5. gr. frumvarpsins 
atkvæðum.

samþykkt með 15

6. 6. gr. frumvarpsins 
atkvæðum.

samþykkt með 15

7. 7. gr. frumvarpsins 
kvæðum.

felld með 17 at-

8. Viðaukauppástunga Hjálms Pjeturssonar
við þessa grein þar með fallin.

9. 8. gr. frumvarpsins samþykkt með 17
atkvæðum.

81*
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10. 9. gr. frumvarpsins samþykkt með 15 
atkvæðum.

11. 10. gr. frumvarpsins samþykkt með 14 
atkvæðum.

12. 11. gr. frumvarpsins samþykkt með 14 
atkvæðum.

13. Breytingartillaga Hjálms Pjeturssonar 
við 12. grein felld með 11 atkvæðum 
gegn 7.

14. 12. gr. óbreytt samþykkt með 15 atkv.
15. Breytingartillaga Guðmundar Einarssonar 

við 13. gr. felld með 12 atkvæðum 
gegn 6.

16. Viðaukaatkvæði Hjálms Pjeturssonar við 
sömu grein fellt með 11 atkvæðum gegn
10, að við höfðu nafnakalli sakir óglöggr- 
ar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já :
Grímur Thomsen,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Friðrik Stefánsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Snorri Pálsson, 
fórður fórðarson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson.

17. 13. gr. felld með 17 atkv. gegn 4.
18. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án at- 

kvæðagreiðslu.
19. Málinu vísað til 3. umræðu með 15 at-

kvæðum gegn 6, að við höfðu nafnakalli 
eptir ósk 6 þingmanna, þeirra er nú 
skulu greindir:

Friðriks Stefánssonar,
Benedikts Sveinssonar, 
forláks Guðmundssonar,
Hjálms Pjeturssonar, 
fórðar f>órðarsonar,
Björns Jónssonar.

Já sögðu:
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll prestur Pálsson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson,
J>órður pórðarson, 
forsteinn Jónsson.

Nei sögðu:
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll bóndi Pálsson,
Stefán Stephensen, 
forlákur Guðmundsson.

p r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 37. 
fundi, 12. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 295—296.

Breytingartillögur I 301—320.
b 'lu ln in g sm a ð u r (A r n l jó tu r  Ó la fsaon ): 

Við frumvarp þetta höfum vjer flutnings- 
menn gjört breytingartillögu, og er hún 
fólgin í því, að ný grein, sem verður 12. 
grein, bætist aptan við frumvarpið. Deildin 
man eptir því, að 12. greinin, sem var í
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fyrra frumvarpinu, var felld, og þess vegna 
þótti oss nauðsynlegt, að koma með nýja 
grein í hennar stað. fessi 12. grein er að 
nokkru leyti samsett af breytingartillögu 
þingmanns Dalamanna og hinni upprunalegu
12. grein, og vona jeg, að deildin samþykki 
þessa grein. f>ar að auki hafa komið fram 
breytingartillögur frá 6 þingmönnum, og 
gjöra þær allmiklar breytingar á frumvarp- 
inu. Fyrsta breytingartillagan er sú, að í 
stað 6. greinar komi ný grein. J>essi 6. 
grein þeirra 6 þingmanna er, að jeg ætla, 
svipuð og að efninu til hin sama sem 6. 
grein frumvarpsins, og þess vegna er jeg 
eigi á móti þessari breytingartillögu. Næsta 
breytingartillagan er sú, að á millum 6. og
7. greinar komi ný grein, er svo hljóðar: 
«í>egar prestakall er undir veitingu, hefur 
hlutaðeigandi sóknarnefnd rjett á að mæla 
fram með einum umsækjanda, og hefur hún 
heimting á, að meðmæli hennar sjeu tekin 
til greina við veitinguna, að svo miklu leyti, 
sem þau eru á rökum byggð». |>að er auð- 
sjeð, að tilgangurinn með þessari breyting- 
artillögu er sá, að sóknarmenn geti haft á- 
hrif á, hver prestur þeirra verður, og að 
þessu leyti fellst jeg á tilganginn. En apt- 
ur á móti er grein þessi orðuð svo, að með- 
raæli þessi mundu verða Iítilfjörleg, þar sem í 
greininni stendur: «að svo miklu Ieyti sem þau 
eru á r ö k u m  byggð» .  J>að er auðvitað, að 
veitingarvaldið dæmir um, hvort meðmæli 
þessi eru gild eða eigi; en sínum augum 
lítur hver á silfrið, og ekkert annað vald 
getur dæmt um, hvort meðmæli þessi eru 
gild eða eigi. Jeg hefði því kunnað betur 
við, að þessi viðbót hefði eigi staðið; en 
þrátt fyrir þetta álít jeg breytingartillöguna 
svo meinlausa, að jeg hef eigi á móti því, 
að hún verði samþykkt. f>á er hin þ r i ð j a  
breytingartillagan, að í stað 10. greinar 
frumvarpsins komi svo hljóðandi gre in : 
«I>egar forseta þykir nauðsynlegt, eða þegar , 
einn eða fleiri söfnuðir æskja þess, skal hann |

kveðja til fundar alla hlutaðeigendur sam- 
kvæmt 9. grein á ákveðnum degi, og þeim 
stað, er hagkvæmastur er í hjeraðinu; skalí 
fundarboðuninni tekið fram, hver þau mál- 
efni sjeu, er bera skal upp á fundinum«. 
Hjer er auðsjáanlega misskilningur; þessi 
grein getur eigi komið í stað 10. greinar 
frumvarpsins, sem þannig erorðuð: «Forseti 
leitar álits fundarins um, hvernig prestar og 
sóknarnefndir gegni köllun sinni, einkum að 
því er lýtur að menntun og uppfræðing 
ungmenna»; þetta breytingaratkvæði á að 
vera í stað 9. greinar. í  9. grein frum- 
varpsins er tiltekið, að þessi aðalfundur 
skuli haldinn í septembermánuði, og þar 
tiltekið, að fundurinn skuli útkljá þau mál, 
er hjeraðsnefndin á um að sýsla. í  breyt- 
ingartillögunni er sú breyting á orðin, að 
enginn tími, enginn mánuður er til tekinn, 
hve nær halda skuli fund þennan. Mjer 
virðist Dæsta óheppilegt, að ákveða eigi 
vissan fund einhvern tíma á ári hverju, 
og þykir mjer sem breytingartillaga þessi 
sje gagnstæð sveitarstjórnarlögum, að því 
er snertir sveitarfundi og sýslunefndar- 
fundi. J>að ræður að líkindum, að þeg- 
ar menn vita, að fundur þessi á að verða 
í septembermánuði, og þar geta komið öll 
þau mál til greina, er mikils eru varðandi, 
þá búa sóknarfulltrúarnir sig út, til þess að 
geta verið viðstaddir á fundi þessum, og 
rætt þessi mál. En öll þessi vissa hverfur 
með breytingaratkvæði þeirra 6 þingmanna, 
og hjeraðsfundirnir verða haldmr -eptir geð- 
þótta eða áliti hjeraðsprófastsins, sem er 
forseti fundarins. Jeg verð því að ráða 
deildinni frá að taka þetta breytingaratkvæði, 
því að það spillir, en bætir eigi. fa ð  mun 
vera sama villan við næsta breytingarat- 
kvæði, að í stað «11. gr. falli burt», á að 
vera: »10. gr. falli burt». Vjer skulum nú 
lesa þessar gt einir saman. Frumvarpsgrein- 
in hljóðar þannig: «Forseti leitar álita
fundarins um, hvernig prestar og sóknar-
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nefndir gegni köllun sinni, einkum að því 
er lýtur að menntun og uppfræðingu ung- 
menna. Á fundinum leggur forseti fram
endurskoðaða reikninga kirkna í hjeraðinu 
næstliðið fardagaár til umræðu og úrskurð- 
ar». Breytingartillaga hinna 6 þingmanna 
hljóðar aptur á móti þannig: «Á hjeraðs-
fundi leitar forseti skýringa um það hjá 
safnaðarfulltrúum, hvernig prestar og sókn- 
arnefndir gegni kölluu sinni, einkum i því, 
er heyrir til húsvitjana, eptirliti með hús- 
lestrum og uppfræðingu ungmenna, einnig um 
meðferð, fjárhald og umsjón kirkna». Breyt- 
ingartillaga þessi er þá einkum fólgin í því 
tvennu, að eptirlit með húsvitjunum, hús- 
lestrum og uppfræðing ungmenna er sett í 
staðinn fyrir allt það, er lýtur að uppfræð- 
ing ungmenna, og í hinu, að sleppt ervaldi 
því, sem hjeraðsfundunum er veitt, til þess 
að leggja úrskurð sinn eða samþykki á end- 
urskoðaða reikninga kirknanna í hjeraðinu. 
Auk þess er að taka það fram, að þar sem 
í frumvarpinu stendur, að forseti leiti á l i t s  
fundarins, þá er í þess stað sett í breyting- 
artillögunni að eins, að forseti (eða prófast- 
urinn) leiti s k ý r i n g a  hjá safnaðafulltrúun- 
um. Hjeraðsfundurinn hefur þá eptir þessu 
eigi annað vald, en að gefa skýringar. Jeg 
get eigi tekið það nógu sterklega fram, að 
mig furðar stórlega á því, að margir heið- 
virðir bændur skuli standa undir slíkri breyt- 
ingartillögu, sem þessi er, er sviptir hjer- 
aðsfundinn, og því söfnuðina, hlutdeild í 
kirkjulegum málum. Jeg hefði getað skilið, 
að þessi breytingartillaga hefði komið frá 
einhverjum gömlum háæruverðugum presti 
eða prófasti, er eigi hefði viljað missa neitt 
af valdi sínu. Breytingaratkvæðið við 12. 
gr., sem á að vera 11. gr., fellst jeg á, því 
að sá viðauki gengur í frjálsa stefnu. Jeg 
hefi eigi meira að athuga við mál þetta að 
sinni, en bið uppástungumenn að skoða 
breytingartillögur sínar með sömu rósemi og 
óhlutdrægni, sem jeg hef gjört. Jeg verð

að ætla, að sumar af þessum breytingartillög- 
um, og sjerstaklega sú við 10. gr., verði til 
þess að rýra rjett safnaðanna, endaætlajeg, 
að þær sjeu sumar hverjar sprottnar af mis- 
skilningi; því að það ætli sízt að vera mein- 
ing bænda hjer á þingi, að svipta sóknar- 
menn allri rjettarhluttöku í safnaðarmálum.

Einar Ásmundnon : Framsögumaður er
nú búinn að taka það flest fram, er jeg 
vildi gjört hafa, og hef jeg því litlu við það 
að bæta. Hann sagði um breytingartillögu 
hinna 6 þingmanna við 6. grein, að hann 
hefði ekkert á móti henni fyrir sitt leyti. En 
jeg er eigi samdóma framsögumanni um þetta 
atriði; mjer líkar eigi þessi breyting, því að 
mjer virðist hún fara fiam á að byggja út 
úr frumvarpinu því, sem stendur í hinni 6. - 
gr. frumvarpsins um eptirlit sóknarmanna 
með siðsemi í söfnuðinum; og mjer þykir 
sem uppástungumennirnir hafi eigi viljað 
leyfa sóknarnefndunum að þeim málum, er 
snerta siðsemi, samlyndi og friðsemi í söfn- 
uðinum, þó að þeim sje síðar í breytingar- 
tillögunum, nefnil. í breytingartillögunni við
10. grein, gjört að skyldu, að hafa vakandi 
auga með húslestrum o. s. frv. Enn frem- 
ur segir í sömu breytingartillögu, að sóknai- 
nefndarmenn skuli vera s j á l f k j  ö r n i r m e ð -  
hjálparar prestsins. Sjálfkjörnir geta þeir 
eigi verið, þar sem í 3. grein ftumvarpsins 
stendur, að þeir skuli kosnir á safnaðarfundi. 
Jeg get því eigi skilið í þessari breytingu. í 
frumvarpinu stendur, að nefndarmenn skuli 
vera meðhjálparar prestsins við guðsþjón- 
ustugjörðina í k i r k j u n n i ,  en í breytingar- 
tillögunni segir, þeir skuli vera meðbjálpar- 
ar prestsins við guðsþjónustu-gjörðina yfir 
höfuð, og eptir því eiga þeir að vera við, 
þegar skírt er barn, þjónustað gamalmenni 
eða sjúklingur o. s. frv. Jeg ímynda mjer 
því, að framsögumaður hafi eigi lesið breyt- 
ingartillögu þessa ofan í kjölinn, fyrst hann 
sagðist fallast á hana, þótt hún hafi þessa 
annmarka. |>að er hina nj'ju grein í breyt-
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ingartillögunum snertir, þá er jeg alveg á 
sama máli og framsögumaður um, að grein 
þessi ber það með sjer, að hún er sprott- 
ín af góðum vilja, en reynist líklega gagns- 
lítil, og er sannarlega undarlegt, að uppá- 
stungumenn skuli eigi hafa vandað hana
betur. Vjer ílutningsmenn frumvarpsins 
höfum sannarlega eigi á móti því, að
ákvörðun í þessa stefnu sje tekin inn í lög- 
in, en vjer viljum, að hún hafi þá þýðing, 
er til er ætlazt. |>að er auðvitað, að eins 
og nú stendur, geta sóknarmenn skrifað 
landshöfðingja, og beðið hann að veita
brauðið fremur einum en öðrum. Jeg get 
komið með eitt dæmi, er sannar, að sóknar- 
menn hafa stundum borið fram slíka beiðni. 
f>egar Laufás losnaði, fyrir 20—30 árum, 
báðu sóknarmenn stiptsyfirvöldin um, að 
veita hann aðstoðarpresti þeim, er fyr hafði 
verið þar, og fjekk þessi beiðni þeirra fram- 
gang, væntanlega af því að hún þótti á 
rökum byggð. En heyrt hef jeg að vísu, 
að sumum hafi eigi þótt tilhlýðilegt nje 
rjett, að svo ungum manni skyldi veitt 
brauð þetta fyrir öðrum eldri prestum.
Framsögumaður talaði svo skýrt og ljóst 
um hinar aðrar breytingartillögurnar, að jeg 
ætla að sleppa því, að minnast á þær.

Póm rinn B ö ð v a r s s o n : Framsögumaður
og 1. þingmaður Eyfirðinga hafa nú tekið 
flest það fram, er jeg vildi sagt hafa. Jeg 
ætla fyrst að snúa mjer að 10. gr. frum- 
varpsins, þar sem segir: »Á fundinum
leggur forseti fram endurskoðaða reikninga 
kirkna í hjeraðinu næstliðið fardagaár til 
umræðu og úrskurðar». Orðinu «úrskuið- 
ar» hefur eigi verið breytt, af því að svo 
var álitið, sem það muudi eigi háskalegt, 
þótt orði þessu væri haldið ( V a r a f o r s e i i : 
»Hvað þýðir orðið?»). Orðið «úrskurður» 
þýðir samþykkt, og þótt orðið «úrskurður» 
stæði hjer í vanalegum skilningi, þá er eigi 
þar fyrir útilokað úrskurðarvald prófasts, 
biskups og Btjórnarinnar. f>að er hina nýju

grein í breytingartillögum hinna 6 þing- 
manna snertir, þá er jeg samdóma fram- 
sögumanni um, að sú grein er óheppilega 
orðuð, og muni hollara að hreyfa alls eigi 
þessu máli, heldur en að hafa svo látandi 
orðj sem eru í enda greinarinuar. £>að er 
snertir breytingaruppástunguna við 9. gr., 
þá held jeg, að hún sje sjálffallin ; þvf að 
það er snertir skipulag og allt fyrirkomulag 
fundanna, þá má öllum vera ljóst, að það er 
skýrar tekið fram í frumvarpsgreininni. í
9. grein frumvarpsins stendur, að ákveða 
skuli vissan hjeraðsfund á ári hverju; 10. 
grein til tekur það, er koma á fyrir á fundi 
þessum, o g ll.g re in in  skýrir frá, hvað koma 
megi til umræðu á honum. En á þessu 
gjöra breytingartillögur hinna 6 þingmanna 
ýmsar óheppilegar breytingar. Jeg verð því 
að ætla, að allgóð meining sje í ákvörðun- 
um frumvarpsins, en engin skýr meining í 
breytingartillögum hinna 6 þingdeildarmanna, 
og vona jeg því, að deildin samþykki frum- 
varpið. Við 11. grein er sú breytingartil- 
laga frá hinum 6 þingmönnum, að á eptir 
orðunum «biskupi» bætist inn í: «sem skal 
taka þær sjerstaklega til greina». f>ó að 
framsögumaður hafi fallizt á þessa breyting- 
artillögu eða þennan viðauka, þá er jeg eigi 
eins fús á að samþykkjast hann, og álít jeg 
þessa ákvörðun fullt eins varhugaverða, og 
orðið «úrskurðar» í 10. grein. Að segja, 
að biskup skuli taka sjerstaklega til greina 
samþykktir hjeraðsfundarins, með því er 
mikið sagt og of mikið; með því getur verið 
sagt það, að bjeraðsfundurinn hafi hið síð- 
asta atkvæði um kirkjuleg mál, og bindi með 
öllu hendur yfirstjórnarinnar. f>að er aldrei 
nema sanngjarnt, að biskup hafi allt það 
traust og tillit til hjeraðsfundanna, sem unnt 
er. Eins og orðin liggja fyrir í breytingar- 
tillögunni, þá verð jeg að ráða til, að við- 
auki þessi verði eigi tekinn til greina; því 
að það mundi geta spillt fyrir fyrumvarpinu 
og orðið til þess, að það fjelli.
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P á l l  p r e s t v r  P á h s o n : |>að kom flatt
upp á mig, að jeg skyldi þurfa að tala í 
máli þessu. Jeg er nú reyndar hvorki 

. bóndi nje heldur gamall og allra sízt há- 
æruverðugur, svo að jeg get varla talað með 
í málinu, eptir því sem fram hefur komið í 
því. Jeg ætla einkum að leggja áherzlu á 
breytingartillöguna við 6. gr., og hefur einn 
flutningsmannanna, nfl. 1. þingmaður Ey- 
flrðinga, haft svo mikið á móti tillögu þess- 
ari, sakir- þess að vjer með henni hefðum 
viljað nema burtu samlyndi það, siðsemi þá 
og friðsemi, er 6. gr. frumvarpsins getur 
um, en sett í staðinn að eins það, að sókn- 
arnefndin skyldi efla góða reglu í söfnuðin- 
um. En hvernig getur nokkur maður hugs- 
að sjer, að efla góða reglu, nema því að 
eins, að siðsemí og friðsemin sjeu þar í 
innibundin, eins og annað gott og fagurt. 
f>ar sem 1. þingmaður Eyfirðinga hneyksl- 
aðist á þeirri ákvörðun í breytingartillög- 
nnni við 6. gr., að »nefndarmenn skuli vera 
sjálfkjörnir meðhjálparar«, þá get jeg ekkert 
hneykslanlegt sjeð í þessari breytingu; er 
eigi hin sama þýðing fólgin í orðunum 
» s k u l u  vera meðhjálparar« sem í orðunum 
»skulu vera sj á l  fk j ö r n i  r meðhjálparar«? 
og þeir verða aldrei sjálfkjörnii til þess 
starfa, fyrri en þeir með frjálsum kosning- 
um eru komnir í sóknarnefnd. Jeg hneyksl- 
aðist á framsögumanni, þegar hann Jjefc það 
á sjer skiljast, að hann vildi láta það standa 
í lögum, er eigi er á rökum byggt. Jeg 
verð að leyfa mjer að segja, að »rök« sjeu 
sama og »sannanir«. Jeg get varla annað 
en verið hræddur um, að framsögumaður 
hafi verið eitthvað utan við sig, þegar hann 
bar fram slíka röksemdaleiðslu. f>ar sem 
framsögumaður hafði svo mikið á móti breyt- 
ingartillögunni við 10. gr., þar sem í stað orð- 
anna »forseti leitar álita fundarins«, stendur 
»forseti leitar skýringafundarins«. Eptirminni 
ætlun innibindur orðið «skýring« sterkari og 
glöggari meining en orðið «álit», af því að

álitið styðst við eins einstaks manns skoðun 
en skýringar eru sannanir. pað er. breyt- 
ingartillöguna við 9. grein snertir, þá álít 
jeg hana alveg nauðsynlega, með því að 
vilji hvers einstaks manns á að koma fram 
þegar um safnaðarmálefni er að ræða. Breyt- 
ingartillöguna við 11. grein verð jeg að ætla 
nauðsynlega; hvað á að gjöra við tillögur, já, 
tillögu á tillögu ofan, ef enginn á að taka þær 
til greina? Jeg held það væri betra, ef svo 
væri, að spara sjer pappírinn, og láta eng- 
ar tillögur í tje, ef engin skylda er til að 
taka þær til greina. Jeg lýsi yfir því, að 
þrátt fyrirallt það, er búið er aö taka fram 
gegn þessum breytingartillögum vorum, þá 
get jeg eigi sannfærzt um, að þær sjeu ó- 
hafandi, og þó að þær sjeu undirskrifaðar af 
5 bændum og mjer, þá ber jeg engan kinn- 
roða fyrir því, að vera með bændum, og það 
því síður, sem tillögurnar frá oss eru bæði 
til skýringar og á rökum byggðar.

Þorlákur Guðmundsson: 1. þingmaður
Skaptfellinga hefur að miklu leyti tekið af 
mjer ómakið. f>ar sem framsögumaður og
1. þingmaður EyjaQarðarsýslu hafa fundið 
svo mikið að breytingartillögum vorum, þá 
er það annaðhvort af misskilningi eða vana- 
festu fyrir þeim, eða þá af því, að «hverjum 
þykir sinn fugl fagur». Allar málalengingar 
þeirra um formleysi á niðurskipun breyting- 
aruppástungnanna eru nú full-hraktar, svo 
það getur nú ekki lengur verið ástæða. Jeg 
get eigi sjeð, að þessar breytingaruppástung- 
ur vorar sjeu ver orðaðar, en frumvarpið, 
enda hafa mótbárur þær, er komið hafa fram 
gegn þeim, verið hártoganir einar. f>að 
hefur verið fundið að 1. málslið í breyting- 
artillögunni við 6. grein, þar sem stendur: 
«Sóknarnefndin skal vera prestinum til að- 
stoðar í því, að viðhalda. og efla góða reglu 
í söfnuðinum». En jeg verð að ætla, að 
undir góða reglu heyri allt það, sem gott 
er, og því bæði siðsemi, friðsemi og sam- 
lyndi; munurinn er sá, að þetta er að eins
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í færri orðum hjá oss, en tví- og þrítuggið 
í frumvarpinu. |>að sem gengur út yfirgdða 
reglu, á ekki að eiga sjer stað. pað, er 
snertir þá ákvörðun vora, að «nefndarmenn 
skuli vera sjálfkjörnir meðhjálparar prestsins 
við guðsþjónustugjörðina», þá verða menn að 
gá að því, að þeir eru fyrst nefndarmenn, 
þegar búið er að kjósa þá; það er ekki vert 
að tala um, að þeir skuli vara sjálfkjörnir 
fyrir meðhjálpara, fyr en þeir eru kjörnir í 
sóknarnefnd. Jeg neita því eigi, að svo 
megi teygja úr þessum orðum, ef menn leggja 
sig í líma, að heimfæra megi þau upp á það, 
að nefndarmenn skuli skyldir að vera við 
barnaskírn, þjónustu sjúkra, o. s. frv.; en 
sú var eigi mcining vor uppástungumanna; 
enda ætla jeg ekki mikla ástæðu, að skilja 
þetta þannig, því i frumvarpinu sjálfu mundi 
mega teygja mörg orð á líkan hátt, af þeim 
sem vildu brúka vit og tíma til þess. £að 
hafa komið mótbárur gegn hinni nýju grein 
vorri, og einkum verið fundið að orðunum: 
»að svo miklu leyti sem þau eru á rökum 
byggð«. Vjer hefðum satt að segja gjarnan 
viljað fara lengra, en gátum það eigi, en 
þetta er þó sú bending, er áður hefur eigi 
verið í lögum vorum, og það mun mikið 
efamál undir þeim kringumstæðum, sem eru, 
hvort það er fært, að fara lengra, eða heppi- 
legt, að fara lengra. Jeg veit að vísu, að 
söfnuðurnir mega, eins og nú stendur, 
skrifa landshöfðingja og biskupi, og biðja 
þá um að veita brauðið einhverjum vissum 
presti, er þeir mæla með; en landshöfðingi 
og biskup þurfa eigi að taka þessar með- 
mælingar eða tillögur til greina, fremur en 
þeim þóknast. J>essi ákvörðun er því eigi 
verri, en það, sem er, heldur betri, og í- 
mynda jeg mjer, að því verði eigi neitað, 
að þetta er þó dálítið spor til þess, að út- 
vega söfnuðinum meiri rjettindi en áður. 
f>að er snertir breytingartillöguna við 9. gr. 
frumvarpsins, er þannig hljóðar: »|>egar
forseta þykir nauðsynlegt, eða þegar einn

eða fleiri söfnuðir æskja þess, skal hann 
kveðja til fundar alla hlutaðeigendur*,
o. s. frv., þá er þessi breytingartillaga 
sprottin af því, að það kom fram í 
umræðunum við 2. umræðu þessa máls, að 
eigi mundi nauðsyn bera til þess, að fundir 
þessir væru haldnir á hverju ári, allra sízt 
í því prestakalli, sem eigi er nema ein sókn, 
og hugðum vjer því, að fundirnir mundu 
betur sóttir, ef þeir væru eigi haldnir nema 
annaðhvort ár. |>að er snertir breytingar- 
tillöguna við 11. grein, að á eptir orðinu 
«biskupi» bætist inn í: «sem skal taka þær 
sjerstaklega til greina», þá áleit 2. þing- 
maður Gullbringusýslu þessa viðbót óhafandi, 
og að því leyti eru þeir framsögumaður og 
hann hvor á móti öðrum. En jeg álít þenn- 
an viðauka sanngjarnan og virðist hann 
koma jöfnuði á ; því að ef biskup þyrfti alls 
ekkert að taka til greina tillögur hjeraðs- 
fundarins, þá væri eigi til neins að vera að 
senda þæ r; en ef hjeraðsfundirnir þar á móti 
hefðu allt valdið, þá þyrfti alls eigi að bera 
málið undir biskupinn. Mjer virðast því 
uppástungumennirnir hafa þrætt meðalveg- 
inn með þessum viðauka. í  niðurlagi 10. 
gr. frumvarpsins er sú ákvörðun, að hjer- 
aðsfundir endurskoði og úrskurði kirkju- 
reikninga; hvað eiga þeir svo að gjöra til 
yfirstjórnarinnar? f>að er allt annað að end- 
urskoða reikninga, en að úrskurða þ á ; en af 
því að l. þingmaður Gullbringusýslu talaði 
á móti þessu við 2. umræðu, skora jeg enn 
á hann að taka til máls um þetta efni. 
Framsögumaður sagði, að við vildum rýra 
frelsi safnaðarins, þetta er rangfært; við 
viljum auka það með þessari- nýju grein.

F lu in in g s m a ð u r  : Jeg skal leyfa mjer að 
láta það í ljósi, svo sem jeg hef áður tekið 
fram, að jeg er eigi mótfallinn þessari nýju 
grein í breytingartillögum hinna 6 þing- 
manna, og verð jeg að álíta hana betri en 
ekkert, þó að hún sje of halalöng. Jeg er 
með viðaukanum við 11. gr. frumvarpsins;

82



650

þ<5 að hann hafi eigi mikla þýðing, þá er 
hann þ<5 bending fyrir biskupinn. Jeg fellst 
alveg á það, som 1. þingmaður Eyfirðinga 
sagði um breytingartillöguna við 6. grein, 
og játa jeg, að jeg var eigi búinn að bera 
saman greinir þessar svo nákvæmlega sem 
skyldi. Einkum virðist mjer það óskiljan- 
legt, hvað uppástungumönnum hefur gengið 
til með því, að útiloka orðið «s i ðs emi »  úr
6. grein. E e g l a o g  s i ð s e m i e r  eigi hið 
sama. J>að lítur út eins og 1. þingmaður 
Skaptfellinga sje farinn að gleyma fyrirlestr- 
um sínum í siðfræði, er hann nam á presta- 
skólanum. En jeg ætla nú að sleppa bæði 
þessu og orðinu « s j á l f k j ö r n i r » ,  sem er í 
berri mótsögn við 3. grein frumvarpsins, 
því að þessi grein verður þá ónýt, ef með- 
hjálparinn er sjálfkjörinn eptir 6. gr. Jeg 
skil annars eigi í því, að þó að þingmenn 
sjeu aldrei nema starfsamir, þá skuli þeir 
vera að gjöra þessar breytingartillögur, sem 
að eins tefja tímann og dvelja fyrir málun- 
um, þó að þeir mættu sjá, að tillögurnar 
sjeu eigi til neinna bóta, og það vona jeg 
að uppástungumenn játi, að 6. greinin í 
breytingartillögum þeirra tekur eigi að neinu 
leyti fram 6. grein frumvarpsins, því að það 
getur eigi verið betra að útiloka orðið «sið- 
semi», en að láta það standa. Sundurliðun 
einnar hugmyndar er ávallt til glöggleika, 
þó að innibinda megi það í færri orðum. 
Og þó þessir bændur, sem hjer sitja á þingi, 
skilji 6. grein í breytingartillögum hinna 6 
þingmanna, þá er það eigi af vegi að hafa 
aðra grein gleggri og skiljanlegri fyrir 
bændur út um landið. Jeg sný mjer þá að 
hinni 3. og 4. breytingartillögu þeirra 6 
þingmanna við 9. og 10. grein frumvarpsins, 
og skal jeg játa, að þessir heiðursmenn hafa 
ætlað að bæta frumvarpið; en nú skal jeg 
brátt sýna, að þeim hefur eigi tekizt það. 
í  9. grein frumvarpsins er ákveðið, að for- 
seti skuli á ári hverju í septembermánuði 
halda hjeraðsfund. En hver er þessi hjer-

aðsfundur? Hann getur eigi á tt sjer stað, 
nema allir þeir menn sjeu kvaddir til fund- 
arins, er á honum skulu sitja. Nú á þessi
9. grein frumvarpsins að falla burtu, og í 
hennar stað komur hin 10. grein í 
breytingartillögum hinna 6 þingmanna, 
er ákveður, að forseti skuli kveðja til 
fundar alla hlutaðeigendur samkvæmt 9. 
gr. (það á að vera 8. grein). Hverjir eru 
þessir hlutaðeigendur? f>að stendur ekkert 
í 8. gr. frumvarpsins um neina hjeraðs- 
fundi, en 9. gr. talar um þessa hjeraðsfundi, 
og hún á nú einmitt að falla úr frumvarp- 
inu. Jeg get eigi lagt annan skilning í 
þetta, því að fari menn að þræða allar 
þessar breytingar, sem koma í stað 9. gr. 
frumvarpsins, hvernig á þá eptir þeim að 
kveðja til fundarins alla þá, er nefndir eru 
í 8. gr. frumvarpsins? |>að er alls eigi 
mögulegt, að álíta alla þá hlutaðeigendur, 
er nefndir eru í 8. gr. Ef einn söfnuður 
æskir fundarins, þá er ekkert líkara, en að 
það mál, er fundurinn skal út kljá, snerti 
þennan söfnuð einan, eða í mesta lagi söfn- 
uði þá, er næstir þessum söfnuði eru; svo 
þá getur eigi verið um aðra hlutaðeigendur 
að ræða, en þá söfnuði, er hlut eiga að 
máli þessu. J>annig mun þetta verða skilið 
af öllum þeim, er rýra vilja álit fundarins. 
|>að tjáir eigi að troða inn í ákvörðun þessa 
þeim skilningi, er lögin heimila eigi eptir 
orðanna hljóðan. 1. þingmaður Skaptfell- 
inga sagði, að orðið «skýringar« færi betur 
en orðið »álit« í 10. gr. frumvaípsins. f>að 
er leiðinlegt, að þurfa að eyða tímanum, 
þegar mikið er að gjöra, til þess að hrekja 
það, sem engar ástæður eru fyrir. Jeg vona, 
að hver maður skilji, að það er sitthvað.að 
heimta skýringar eða álit. Skýringar eða 
útlistun gef jeg eptir skrifiegum eða munn- 
legum athugasemdum, en álitið er eptir 
minni eigin sannfæringu, það er frá sjálfum 
mjer. Skýringar eru eigi annað en skýrsl- 
ur. Hvað sem lagt er í orðið »skýringar«,
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þá er auðsjeð, að það er eigi betra, heldur 
lakara en orðið »álit». f>að er því allt 
annað skýringar fundarins eða álit hans. 
Að vera að troða inn í frumvarpið gömlum 
aflögðum húsvitjunum er óheppilegt, og að 
gjöra prestum að skyldu eptirlit með því, 
hvort einn maður kaupir vorhugvekjurnar 
eða eigi — það hygg jeg eigi vera það mál, 
er undir verksvið hjeraðsfundanna heyri. 
Presturinn getur eigi gjört að því, þótt rit 
Magnúsar Eiríkssonar sjeu lesin á bæjunum 
í sóknum; hann getur eigi bannað mönnum 
að lesa hverjar þær bækur, er þeim lízt. 
Jeg vil ráða uppástungumönnum til þess, að 
falla sjálfir frá breytingartillögum sínum við 
6., 9. og 10. gr. frumvarpsins, því að — 
þótt jeg setji til hJiðar allan misskilning, — 
þá virðast mjer þó breytingartillögur þessar 
vera sprottnar af einni hvöt, og hún er sú, 
að ómaka sóknarfulltrúana sem allra minnst, 
og að hafa því eigi fundi nema ef mönnum 
kynni rjett að detta það í hug. Breytingar- 
tillögur þessar eru því sprottnar, — jeg vil 
eigi segja beinlínis af leti — en af ofmikilli 
hvíldrækni og skorti á fjelagsrækt. Að mæla 
það eptir mönnum, að ómaka sig á þessa 
bjeraðsfundi, er hið sama sem að þykjast 
vilja hafa frelsi, en hafa ekkert fyrir því, 
það er hið sama sem að vilja rýra embætt- 
isvald annara, en gjöra síðan ekkert sjálfur. 
Slíkt stjórnfrelsi — ef stjórnfrelsi mætti 
kalla — er stjórnleysi, en alls engin sjálf- 
stjórn. Ef stjórnfrelsi á að dafna á landi 
hjer, þá verðum vjer að stjórna sjálfir, en 
eigi að leggja árar í bát. Jeg ætla, að 
þessi hvöt, er jeg áður gat um, hljóti að 
liggja hulin á bak við breytingartillögu 
þeirra 6 þingmanna, þó að þeim eigi hafi 
orðið það ljóst nje enda vitanlegt sjálfum.

V a r a f o r s e t i : 2. þingmaður Árnesinga 
skírskotaði til mín að segja álit m itt um 
þetta orð «úrskurður«, sem fiutningsmaður 
þessa frumvarps lofaði við 2. umræðu að 
breyta, en sem nú kemur óbreytt til 3. um-

ræðu. 2. þingmaður Gullbringusýslu hefur 
í dag viljað telja mönnum trú um, að þetta 
orð þýddi hjer sama sem samþykkt; þetta 
er ný þýðing, og þó að flutningsmenn skilji 
þetta orð þannig, þá eiga þeir öldungis ekki 
víst, þegar þeir menn fara að lesa lögin, ef 
frumvarpið verður að lögum, sem ekki þekkja 
til þessarar þýðingar, eða ekki aðhyllast 
hana, nema þeim virðist þá þetta orð illa 
valið, og annaðhvort meiningarlaust eða 
meiningarrangt, og eins og jeg tók fram við
2. umræðu.geturað mínu áliti «úrskurður» eigi 
þýtt annað en fullnaðarúrskurður eptir al- 
mennri þýðingu, en þetta úrskurðarvald hafa 
að lögum aðrir (biskup, stiptsyfirvöld, lands- 
höfðingi fyrir landskirkjur), og orðið 
hlýtur hjer að vera rangt og þetta eina 
orð er því nóg til þess, að koma mjer til að 
greiða atkvæði á móti 10. gr. frumvarpsina. 
Jeg felli mig betur við breytingartillöguna. 
Jeg skal geta þess, að þó það eigi að vera 
frelsis-og framfaravottur, að koma með slík 
frumvörp og þetta, þá skal það alls ekkert 
hræða mig frá að greiða atkvæði á móti því, 
°g Þ<5 jeg viti, að jeg muni apturhalds- 
maður kallaður verða, af því að jeg álít 
frumvarpið með öllu óþarft. Flutningsmaður 
talaði um það, að það væri eigi rjett, að 
sýna starfsemi sína með breytingartillögum, 
sem ekkert bættu, en lengdu að eins þing- 
tímann; en er það þá rjett, að sýna starf- 
semi sína í því að koma með sæg af óþörf- 
um frumvörpum, sem hvorki eru sprottin af 
rjettarmeðvitund, nje áhuga landsbúa yfir 
höfuð, og sem eptir mikla fyrirhöfn 
eru felld, annaðhvort hjer eða fyrir ofan. 
Jeg hneykslaðist stórlega á því, er 
flutningsmaður kallaði húsvitjanir «úr- 
eltar og aflagðar». Jeg get skírskotað 
til annara þingmanna, sem álíta þær mikils- 
verðar, og það er víst heldur eigi lítilsvert, 
að efla siðsemi og uppfræðing ungmenna,en 
einmitt húsvitjanirnar miða til þess, og 
vona jeg að 2. þingmaður Gullbringusýslu

82*
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sje mjer samdóma um það; sem samvizku- 
samur embættismaður mun bann ekki álíta 
þær úreltar og óþarfar. f>að er auðsjeð, að 
flutningsmaður gengur í frumvarpi þessu í 
þá stefnu, að þær skyldur, sem prestarnir 
nú hafa, þær vill hann sem mest leggja 
söfnuðunum á herðar. En það er mín ætl- 
un, að það sje rjett, að prestar hafi og eigi 
að hafa mikil áhrif á safnaðalífið, en það er 
ekki til neins að vera að þrátta um þetta 
hjer, það sannast hjer, sem haft er eptir 
einum merkum manni hjer í sveitinni, «að 
það er komin í umræðurnar sú þverúð og 
s t r e k k e l s i » ,  sem ekki getur verið frum- 
varpinu og stefnu þess til þrifa. En ef 
menn vilja vera vissir um, að frumvarpið 
fái þau úrslit, sem æskilegust væru, þá er 
bezt að greiða atkvæði með breytingartil- 
lögunum, því að ef þær verða samþykktar, 
þá eru skapadægur frumvarpsins viss. Jeg 
álít það óþarft, og rjett að fella það.

P á l l  Pálsnon p r e s t u r : f>að er auðsjeð,
að langt er síðan, að jeg gekk upp til prófs 
á prestaskólanum, ef jeg gæti látið mjer 
skiljast að «Mor a l » ,  siðafræði, geti e k k i  
samþýðzt góðri reglu. Góð regla hefur þó 
sannarlega innibundið í sjer orðið «Moral » 
og hugsunina siðafræði, «siðsemi». Jeg 
skal leyfa mjer litla athugasemd, af því 
að flutningsmanni verður sjaldan mismæli; 
hann rjeði os s f r á  að taka breytingartillög- 
ur vorar aptur, en var þó á móti þeim. 
Hann talaði um hvatir, og lagði áherzlu á 
það orð, sem hefði komið oss til að gjöra 
breytingartillögur þessar, en má jeg spyrja: 
geta breytingartillögur eða frumvörp orðið 
til, nema að þeim sjeu hvatir, og 3kyldi 
þetta lítilræðisfrumvarp, sem er reyndar ekki 
svo stutt, vera fætt í heiminn, án þess 
nokkur hvöt hefði komið feðrum þess til að 
bera það upp? Jeg er reyndar samþykkur 
varaforseta um það, að hvatirnar til sumra 
frumvarpa sjeu óþarfahvatir. f a r  sem hann 
sagði, að vjer útilokuðum samlyndi, þá vil jeg

spyrja hann : verður ósamlyndi nokkurntíma 
kallað með rjetti «regla». Hann sagði, að 
vjer hefðum stungið upp á að 9. gr. fjelli 
ú r; hvar stendur það? Hvergi í breytingar- 
atkvæðunum ; hún á einraitt að standa, en
10. gr. orðast eins og vjer tiltökum. Yjer 
erum alls eigi svo blóðþyrstir slátrarar, að 
vjer viljum fella þær greinir út úr frum- 
vörpum, sem eru rjettar og góðar. F lutn- 
ingsmaður segir í 6. gr. «nefndarmenn skula 
vera meðhjálparar prestsins», en þó vill 
hann ekki láta þá heita sjálfkjörna, en jeg 
segi, að þeir sjeu sjálfkjörnir þá fyrst, þegar 
þeir eru komnir í sóknarnefndina. Hann 
sagði, að leitt væri að eyða tímanum með 
slíkum breytingartillögum, en jeg vil þá 
segja, að það sje eigi skemmtilegra að eyða 
honum með sumum frumvörpum, og það er 
sannarlega leyfilegt að gjöra breytingarat- 
kvæði við frumvörpin, þegar þau eru komin, 
nema því að eins, að þingmönnum sje ekki 
leyfilegt að hafa sjálfstæðar skoðanir, heldur 
verði að vera sjálfkjörnir jábræður frum- 
varpasmiðanna. Jeg ætla ekki að tala 
margt um húsvitjanirnar, en þrátt fyrir 
kenninguna úr Öxnadal eru þær þó tíðk- 
aðar á Suðurlandi, að minnsta kosti þar 
sem jeg þekki til, í Skaptafellssýslu, og mjer 
hefur verið kennt, og bæði sjálfur gjört og 
sjeð fyrir mjer haft, að fleira ætti að gjöra 
í húsvitjunum en eingöngu að spyrja börn, 
þær eiga og ættu sannarlega aðstuðla að því, 
að efla góða reglu, já siðsemi og samlyndi, 
og þó að þær sjeu lagðar niður, og úreltar 
í Öxnadalnum, þá vona jeg, að norðrið, í 
þessu falli, eða norðlenzkt húsvitjunarleysi 
færist aldrei svo langt til suðurs, að húsvitj- 
anirnar verði aflagðar á Suðurlandi.

feg ar hjer var komið umræðunum, var 
þeim hætt eptir ósk 8 þingmanna, þeirra : 

Snorra Pálssonar,
Benedikts Sveinssonar,
Tryggva Gunnarssonar,
Hjálms Pjeturssonar,
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Halldórs Kr. Friðrikssonar, 
Guðmundar Einarssonar,
Bjarnar Jónssonar,
Isleifs Gíslasonar.

Síðan var gengið til a t k v æ ð a ,  ogvar:
1. Breytingaratkvæði 6 þingmanna við 6. 

gr. fellt með 11 atkv. gegn 9.
2. Ný grein milli 6. og 7. gr. frá sömu 

þingmönnum samþykkt með 14 atkvæð- 
um gegn 4.

3. Breytingaratkvæði sömu þingmanna við
10. (á að vera 9.) gr. fellt með 12 at- 
kvæðum gegn 8.

4. Breytingaratkvæði sömu þingmanna 11. 
(á að vera 10.) gr. fellt með 11 atkv. 
gegn 9.

5. Breytingaratkvæði sömu þingmanna við
12. (á að vera 11.) gr. samþykkt með 14 
atkvæðum gegn 4.

6. Viðaukauppástunga flutningsmanna, að 
bætt sje við frumvarpið nýrri grein, er 
verði 12. gr., tekin aptur.

7. Frumvarpið allt með áorðnum breyting- 
um samþykkt með 14 atkv.

Kvað forseti það mundu verða afgreitt 
til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild á 37. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá 1 362—363.

J ó n  J ó n s s o n  sagðist óska málinu fram- 
gangs, samt vildi hann skjóta til deildar- 
manna, hvort eigi skyldi setja nefnd í málið, 
svo að laga mætti galla þá, er væru á frum- 
varpinu, sjer í lagi koma þeim í betri sam- 
kvæmni við sveitarstjórnarlögin. Sem stend- 
ur hefða sýslunefndir og hreppsnefndir tals- 
verð afskipti af uppfræðingu barna, er nú 
ætti að heyra eingöngu undir safnaðar- og 
hjeraðsfundi.

Ásgeir Einnrsson kvaðst furða sig á því, 
að sá þingmaður, sem hefði verið svohlynnt- 
ur lausu sóknarbandi, skyldi nú mæla svo fast

á móti frumvarpi þessu, er almenningur gæti 
haft not af, og sem eptir sinni skoðun ætti 
að vera prófsteinn á þjóðina. Sjer sýndist 
nefnd í niáli þessu óþörf, því að 2. þing- 
maður Skagfirðinga mundi eigi verða lengi 
að snara frá sjer einu breytingaratkvæði, 
þar sem hann hefði treyst sjer að af Ijúka 
starfi nefndarinnar í landbúnaðarlagamálinu 
á 2 dögum; og mundi hann því eigi lengi 
verða að ganga gegnum þetta frumvarp. 
Sjer fyndist því ósamkvæmni hjá þingmann- 
inuin að halda fram sóknarbandslausninni 
eða sokkabandslausninni, en vera andvígur 
þessu fruravarpi.

B e n e d ih t  K r i s t j á n s s o n  sagði, að sjer 
fyndist eigi annað vanta á uppástungu 2. 
þingmanns Skagfiiðinga en það, að þing- 
maðurinn vildi gjöra hreppsnefndaroddvita 
að prestum og sýslunefndaroddvita að pró- 
föstum, annars væri hann eigi samkvæmur 
sjálfum sjer. Hann kvaðst vera á máli þing- 
manns Húnvetninga í því, að þetta væri 
prófsteinn fyrir þjóðina og kirkjulíf safnað- 
anna, en þó fyndist sjer nokkuð vanta í 
frumvarpið, til þess það væri í samkvæmni. 
Fyrst frumvarpið vildi setja þessar nefndir, 
þá vildi bann láta setja þær í samband við 
synodus, því að sjer þætti vel til fallið, að 
þar sem prestar væru formenn sóknarnefnda, 
og prófastar hjeraðsnefnda, að málin frá 
þessum nefndum gengu til synodus, þar sem 
stiptsyfirvöldin væru oddvitar; einkum þar 
sem á synodus síðast hefði verið stungið 
uppá að gefa nákvæmari ákvarðanir fyrir 
verkahring hennar. Ef eitthvað virtist vanta 
í frumvarpið, mætti bæta því inn í, ef til 
vildi. Ef nefnd hefði þurft í næsta mál á 
undan (frumvarp til Jaga um, að söfnuðirn- 
ir taki að sjer umsjón og fjárhald kirkna), 
þá sýndist sjer eigi minni þörf á því í 
þetta mál.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst ætla, að ef nefnd 
hefði þurft í sum þau mál, er hún hefði verið 
sett í, þá mundi eigi vanþörf á henni vera j
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þessu máli, og gæti hann því eigi verið á máli 1. 
þingmanns Húnvetninga. f>ingmanni f in g - 
eyinga hefði heldur eigi litizt ráðlegt, að setja 
nefnd í málinu. Hann kvaðst vilja unna söfnuð- 
unum hluttekningar í kirkjumálunum; en á 
frumvarp neðri deildarinnar gæti hann eigi 
fallizt án breytinga, en þær breytingar, sem 
frumvarpið þyrfti, treysti hann sjer eigi upp 
á sitt eindæmi að gjöra, og þætti sjer því 
ráðlegt, að setja nefud til þess í málinu. 
Sjer þætti einn höfuðgalli á því; og þótt 
ósk þingmanns Húnvetninga yrði framgengt, 
að það yrði prófsteinn þjóðarinnar, þá mundi 
það þó, eins og það nú væii, verða þýðing- 
arlaust, hversu mikið safnaðalíf sem sami 
þingmaður talaði um að ætti sjer stað, og 
sem hann vissi að ætti sjer stað hjá þess- 
um þingmanni. Hann væii sannfærður um, 
að slíkir fundir mundu eigi verða fjölsóttir 
í júnímánuði, er allur þorri manna væri 
önnum kafinn í voryrkjum, og þegar engin 
laun væru ákveðin fyrir ómakið. Áð vísu 
hefði hann heyrt í neðri deildinni koma
fram uppástungu um dagpeninga; en
hún hefði verið miður heppileg, þar eð fje 
það hefði á tt að greiða úr kirkjusjóði; enda 
hefði uppástunga sú verið felld. Sjer þætti 
eigi ólíklegt, að eigi mundu aðrir mæta á 
fundum þessum, en prófasturinn og 1 eða 2 
prestar, en að söfnuðirnir sendu marga á þá 
fundi ókeypis, þætti sjer næsta vafasamt.
í  þessu frumvarpi væri einnig nýmæli, sem 
ætti að koma fram í öðru frumvarpi, sem 
væri, að söfnuðirnir mættu sjálfir kjósa
presta sína; þetta væri meira en tillögu- 
rjettur, því að þeir ættu hoimting á, að það 
væri tekið til greina; slíkt væri í sjálfu sjer 
æskilegt, en í þessu frumvarpi gæti það eigi 
komið til greina.

Siyhvalur Árnason kvaðst játa það, að 
furðu mikið hlæðist á bændur af slíkum 
störfuin, og væri það því verra, er þeir 
fengju enga borgun fyrir þau störf; en hann 
vildi samt láta mál þetta fá framgang, því

að því gæti orðið töluvert gagn; bæði 
mundi það vekja líf í söfnuðunum, og ef 
nefndir þessar störfuðu nokkuð á annað borð, 
mundu þær verða gagnlegar til að styðja 
uppfræðing ungmenna. Hann væri sann- 
færður um, að þingmaður Barðstrendinga 
væri vel fær um að búa til eina grein um 
borgun handa bændum fyrir ómak sitt, 
ef honum þætti það helzt vanta í frum- 
varpið. Hjer hefðu nú margar uefndir 
komið á góma, hreppsnefndir, sýslunefndir, 
synodus og hin nýkosna nefnd í hinu mál- 
inu, og gæti eigi verið áhorfsmál, til hverr- 
ar af þeim skyldi vísa þessu máli; það væri 
sjálfsagt að vísa því helzt til hinnar síðast 
nefndu, enda væri hún ágætlega skipuð, og 
mundi víst eigi draga málið um skör fram.

J ó n  J n n ss o n  sagðist verða að standa 
upp, til þess að bera af sjer hin miður 
fallegu orð þingmauns Húnvetninga, þar sem 
hann mundi hafa átt við mælandann, þegar 
hann heföi talað um, að einn þingmaður 
væri ósamkvæmur sjálfum sjer og hefði eng- 
an ábuga á safnaðarmálum (Á sg e ir  E i n a r s -  

s o n :  Hvaða bölvuð vitleysa I); hann hefði 
gjörsamlega misskilið orð sín (Á sgeir  E in -  

a r s s o n : Meir hefur þingmaðurinn misskilið 
mig), því að hann hefði að eins stungið upp 
á nefnd, en ekkert mælt á móti frumvarp- 
inu. Hann vildi sannfæra þingmann fin g - 
eyinga um það, að hann bæri hina mestu 
virðing fyrir allri kirkjustjórn, en það yrði 
þingmaðurinn að játa, að í frumvarpinu væri 
eigi að eins að ræða um bið innra kirkju- 
líf, heldur snerti margt í frumvarpinu hina 
veraldlegu stjórn. fingmaðurinn hlyti að 
vita, að prófastur ætti að vera í sýslunefnd 
að því leyti, er snerti uppfræðing barna; 
sömuleiðis væru prestar allt af í hreppsnefnd, 
að því er það efni snerti. Enn fremur væri 
ákveðið í frumvarpinu, að þessar sóknar- 
nefndir skyldu styrkja prest til að viðhalda 
góðri reglu í söfnuðinum, og sama starf 
hefði hreppsnefndin á hendi; þegar nú verka-
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hringur nefnda þessara fjelli þannig saman, 
sæi hann ekkert móti því, að sameina þær, 
þar sem hreppurinn væri eigi nema ein 
sókn. Eins og það hefði komið fram á 
þinginu, að alþingi ætti að hafa umsjón með 
jarðeignum kirkna, eins þætti sjer rojög í- 
skyggilegt, að fá nú synodus í hendur yfir- 
stjórn safnaðamála. Málinu væri hann í 
rauninni hlynntur, og ef til vill meir en 
þingmaður Húnvetninga; hann ætti að gæta 
þess, að í þessu máli væri sama stefna og í 
hinu um leysing sóknarbands, sem hann 
hefði greitt atkvæði móti áður.

J ó n  H ja l t a l í n  sagði, að sjer ofbyðu all- 
ar þessar nefndir, og væri bezt fyrir deild- 
ina, að láta þetta mál sofna með því, að 
gefa því inn ópíum.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að þegar hann 
hefði sjeð frumvarpið, eins og það hefði 
komið fyrst, hefði hann meðtekið það með 
fögnuði, þangað til komið hefði að 7. gr.; 
hún heföi orðið sjer að hneykslunarhellu, og 
hann hefði sízt búizt við því frá höfundi 
frumvarpsins, að hann mundi setja prestana 
á bekk bjá þeim embættismönnum, sem 
«gullst.raumurinn» rynni ofan í fyrirhafnar- 
laust, en hjer virtist sjer að söfnuðirnir 
eigi að mata prestana, þegar sóknarmenn 
eiga að kalla saman fyrir þá tekjurnar. 
fessu  hefði nú verið breytt í seinna frum- 
varpinu, og vonaði hann, að það lifni ekki 
aptur, og bætt hefði verið inn í uppástungu 
í þá átt, að söfnuðirnir megi taka nokkurn 
þátt í því, hvern prest þeir fá af þeim, er 
sækja um brauðin; þelta gæti þó ekki orð- 
ið sanngjarnt, nema ekki sje mikill mis- 
munur á brauðunum. Að sönnu væri upp- 
ástunga þessi mjög lin, en þó stefndi hún 
í rjetta átt. Ef þetta tækist vel, væri von- 
andi, að það yrði lykill að meira frelsi í 
þessari grein. Frumvarp þetta vœri því 
nokkurs konar prófsteinn á þjóðina; vilji 
hún ekki nota það, verður ekki faiið lengra 
út í það mál, en noti hún það til gagns,

væri ekki fyrir að vita, hvað mikið gott það 
getur leitt af sjer. Hann sagði, að spár sínar 
hefðu ekki á tt langan aldur, þar sem hann 
hefði sagt, að frumvarpið væri prófsteinn á 
þjóðina; nú færu menn að telja það ófært, 
að fara á þessa hjeraðsfundi nema fyrir borg- 
un, og vildu strax fara að ákveða hana, og 
gjaldstofninn ; en þeir hefðu líklega ekki gætt 
þess, að Krists ríki væri ekki krónuríki, og 
það hefði ekki verið keypt með krónum; 
skyldi nú svo fara, að nefndarmenn vildu 
fá borgun fyrir ferðir sínar, væri bezt, að 
söfnuðirnir sjálfir kæmu sjer saman um slíkt; 
gætu þeir ekki svo mikið, mundi varla þurfa 
að búast við miklum framkvæmdum þeirra 
til góðs, og þá eyðilegðist allt málið; hann 
vissi ekki til, að neinn maður hefði talað 
um borgun, þegar þeir hefðu komið á kirkju- 
málsfundinn í Steinnesi, og prófaslurinn hefði 
tekið á móti þeim, án þes3 að tala eitt orð 
um borgun, og mundu þeir sjálfir hafa greitt 
hana án kröfu til kjósanda sinna. petta 
sýndi þó, að þegar menn vildu koma ein- 
hverju fram, væri ekki allt af verið að klifa 
á borgun; menn færu í veizlur um háslátt- 
inu og með margt af fólki sínu í kaupstað, 
meir til skemmtunar en gagns, að hann ekki 
talaði um aðrar útreiðarskemmtanir opt á 
sunnudögum, má ske fram hjá kirkjunni á 
messutíma; þetta og fieira því líkt gætu 
menn gjört borgunarlaust, en ekki farið dag- 
leið í þeim erindum, sem miðuðu til að efla 
sannarlegt trúarlíf og gott siðferði. Hjer 
væri þó öðru máli að gegna en um sóknar- 
bandsmálið, sem þingmaður Skagfirðinga 
hefði brigslað sjer um að hann hefði ekki 
fallizt á, en hjer væri öðru máli að gegna; 
hjer gætu allir notið jafnrjettis, en í hinu 
málinu hefðu ekki getað það nema fáeinir 
menn í einstöku söfnuðum, og þeir sízt, sem 
hefðu, ef til vill, haft þess mesta þörf. Hann 
vonaði því, að þeir, sem hefðu verið með- 
mæltir hinu áminnzta málinu, yrðu þessu 
meðmæltir.
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Með því að eigi tóku fleiri til máls, bar 
forseti upp til a t k v æ ð a  uppástungu Sig- 
hvats Árnasonar og fleiri þingmanna, að 
ináli þessu skyldi vísað til nefndarinnar í 
málinu um, að söfnuðirnir taki að sjer um- 
sjón og tjárhald kirkna, en í þeirri nefnd 
voru þeir Eiríkur Kúld, Benedikt Kristjáns- 
son og Bergur Thorberg, og var það sam- 
þykkt með 6 atkvæðum.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild á 47. fundi, 21. ágúst.

Nefndarálit I  476—477.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( E i r i k u r  K ú ld )  sagði, að 

líkt væri um þetta mál og hið fyrra um að 
söfnuðirnir taki að sjer umsjón og fjárhald 
kirkna; það væri eigi ástæða til að tala mikið 
um breytingar nefndarinnar, því þær væru 
mestmegnis orðabreytingar, en breyttu lítið 
stefnu frumvarpsins, og hann vonaði því, að 
menn fjellust á þær.

S te f á n  E ir ih s so n  sagðist eigi ætla að 
fara langt út í frumvarpið, með því það 
væri framhald fyrstu umræðu, nje heldur 
tala um hinar einstöku greinir þess. Hvað 
sjálft frumvarpið snerti, þá gæfi það söfnuð- 
unum meiri rjett en áður, til að taka þátt 
í kirkjulegum málefnum, og að því leyti 
væri það gott, en sjer fyndist, að þessir 
kostir ekki vægju upp á móti þeim annmörk- 
um, sem væru á frumvarpinu, þar sem allt 
lægi undir æðri stjórn, eins og áður. f>á 
væri tekið fram í frumvarpinu, að safnaða- 
nefndir ættu að vera prestinum til aðstoðar 
við uppfræðing barna; þetta og annað slíkt 
þætti sjer ísjárvert að setja upp á bændur, þó 
meiningin væri kannske sú, að prestamir 
ættu að borga bændum aðstoð þessa úr 
sínum eigin vasa. f>á væri enn einn galli 
á frumvarpi þessu, og hann væri sá, að 
safnaðafulltrúar þeir, er ættu að sækja fund- 
ina, ættu að gjöra það án alls endurgjalds, 
og nefndin hefði ekki heldur bætt úr göllum 
frumvarpsins i þessu efni; það væri þó að-

gætandi, að sumir safnaðafulltrúar yrðu að 
ferðast á fundarstaðina fullar 2 dagleiðir, 
t. a. m. í Múlasýslum og Skaptafellssýslum, 
og máske víðar; að hann nú ekki talaði um 
þá tilhögun, sem frumvarpið færi fram á, 
að halda þessa hjeraðsfundi í september; 
það væri alls ekki ákveðið, hvort fundir 
þessir ættu að vera seint eða snemma í 
þeim mánuði, en sláttur stæði optast yfir 
fram undir septemberlok, einkum í rosa- 
sumium, svo þessar og aðrar ákvarðanir 
væru bændum mjög í óhag, og þó eiga þeir 
að sækja fundi þessa án borgunar; því ætl- 
aði hann að koma með breyting í þá átt 
við 2. umræðu, að safnaðarfulltrúar fengju 
ákveðna borgun fyrir hvern dag.

Á sge ir  E in a r s s o n  sagði, að sínum augum 
liti hver á silfrið, og sannaðist það á frum- 
varpi þessu. Breytingaratkvæðið væri nú 
eigi mikið, og væri hitt meira vert, að 
nefndin skyldi eigi láta leiðast inn í villu 
neðri deildarinnar, og leggja skatta á menn, 
til þess að greiða mönnum fje fyrir að 
sækja á fundi þessa. Hann hefði um dag- 
inn tekið það fram, að Krists ríki væri 
eigi krónuríki, en nú vildi hann spyrja, 
hvort menn eigi vildu leitast við að feta í 
fótspor frelsara vors, er gekk í kring, gjörði 
gott, græddi alla og fræddi alla í binum 
sáluhjálplega lærdómi; og ef að sólin, er 
skín í ríki drottins, væri á braut horfin af 
bimninum, hvort mundi þá enginn sá fion- 
ast, er vildi fara bæjarleið kauplaust til þess 
að fá hana aptur.

S te fá n  E ir ík s s o n  kvaðst ætla að svara 
þíngmanni Húnvetninga því einu, að þó 
frumvarp þetta yrði að lögum, mundi það 
varla græða öll þau sár, sem eru á kirkju- 
stjórn vorri.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst vilja leiðrjetta 
þingmann Skaptfellinga í því, að fundi 
þessa ætti einkum að halda í júnímánuði, 
en einungis hjeraðsfundina í september- 
mánuði, og ef fundir þessir væru eigi sóttir,
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þá væri það þeirra sök, er eigi kæmu;  hitt 
kvaðst hann eigi efa, að viðkomandi sdknar- 
menn mundu eigi skorast undan að greiða 
Qe þeim mönnum, er sæktu fundina fyrir 
þeirra hönd, ef þeir eigi vildu sækja fund- 
ina ókeypis. Fyrir sitt leyti ætlaði hann, 
að þeir, sem á annað borð vildu styðja 
kirkjuna, mundu eigi Iíta eingöngu á krón- 
una, heldur miklu fremur hinn góða tilgang 
og árangur af starfi sínu. Hann vonaði, 
að þingmaður Skaptfellinga mundi verða 
sjer samdóma um, að þetta ljetti mikið und- 
ir fyrir andlegu stjettinni, og veitti bænd- 
um jafnframt ný rjettindi, og að það mundi 
affarasælt verða fyrir land og lýð.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagði, að sjer þætti 
eigi ástæða til að áfella þingmann Skapt- 
fellinga fyrir skoðun hans á máli þessu. Sjer 
væri kunnugt um, að sjerstakir menn í 
sveitunum yrðu fyrir þessum mörgu nefnd- 
arstörfum, og vissi hann eigi, hversu lengi 
ætti að halda áfram með að hlaða slíkum 
störfum á menn án þóknunar. Hann væri 
fyrir sitt leyti hlynntur frumvarpinu, því 
það mundi geta orðið að góðu liði, ef notað 
væri, einkum við uppfræðing ungmenna.

A sg e ir  E in a r s so n  kvaðst ætla, að sóknar- 
nefnd mundi eigi mikilsverð, ef sóknarmenn 
vildu eigi sjálfir endurgjalda mönnum þeim, 
er í henni sætu, ef þeir á annað borð vildu 
þiggja laun fyrir það; og þætti sjer betur 
við eiga, að sóknarmenn sjálfir legðu þann 
skatt á sig, en að hann væri ákveðinn á aJþingi, 
sem sjer þætti alls eigi við eiga í þessu máli.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst að eins vilja 
benda þingmanni Skaptfellinga á það, að 
þar eð fundur sá, er hjer ræddi um, ætti 
að haldast í þeim mánuði, sem heyannir 
væru almennt úti, þá væri það sá hentug- 
asti tími, sem hugsazt gæti. Að öðru leyti 
mundi hlutaðeigandi hjeraðsprófastur sjá 
um að kalla slíkan fund saman, þegar 
hentugast væri fyrir hlutaðeigendur að sækja 
bann.

F orse t i  Ijet þá ganga til a t k v æ ð a  um, 
hvort mál þetta skyldi ganga til 2. umræðu, 
og var það samþykkt með 9 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild á 50. fundi,
23. ágúst.

Breytingartillögur I 493—494, sbr. nefnd- 
arálit I 4 7 6 -4 7 7 .

F r a m s ö g u m a ð u r  (E i r i h u r  K ú ld )  kvað 
komið vera breytingaratkvæði við málið frá
2 þingmönnum, sem væri annaðhvort mjög 
líkt, eða eins og það breytingaratkvæði, er 
neðri deildin felldi; fyrir sitt leyti hefði 
hann eigi svo mikið móti því, ef hann bygg- 
ist við, að það gæti fengið framgang, en 
neðri deildin mundi eigi verða fúsari til 
þess nú en áður, og þá væri málið allt fallið 
vegna tímaleysis. Samt sem áður furðaði 
sig mjög á að sjá nafn þingmanns RaDgæ- 
inga undir þessu breytingaratkvæði; hann 
hefði áður komið fram með frumvarp um upp- 
fræðing barna, sem hann væri honum mjög 
þakklátur fyrir, en hann hlyti að játa, að í 
því væri hlaðið meiri störfum á presta, en 
þeir hefðu áður haft án nokkurs endurgjalds, 
og þetta þætti sjer alveg r je tt ; en þegar 
nú hjer kæmi til tals, að láta bændur taka 
þátt í að sjá um uppfræðing barna, þá 
kæmi annað hljóð í bjölluna; það mætti eigi 
nefna, nema þeim væri borgað, og þar kæmi 
fram ósamkvæmni. f>að væri eigi heldur 
sanngjarnt við prestana, að þeir skyldu 
vera skyldir að sækja hjeraðsfundi kauplaust, 
en bóndi ætti eigi að fara eitt spor til að 
efla siðgæði, trúarlíf og uppfræðing fyrir 
minna en 2 krónur um daginn; ef það yrði 
til að gjöra frumvarp þetta þýðingarlaust, 
að menn vildu eigi sækja fundina endur- 
gjaldslaust, þá mundi lítill skaði vera, þó að 
slíkir menn kæmu eigi á fundi. Svo kæmi 
sú ákvörðun í breytingaratkvæðinu, að hjer- 
aðsfundir jafni kostnaðinum niður á sókn- 
irnar eptir m anntali; það væri bezt að líta 
á, hvernig þetta færi. Ef menn settu svo,

83
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að prófastur sæti í einhverju fjölmennasta 
prestakallinu, og hjeldi fundinn að heimili 
sínu, þá færi svo, að sú sóknin, sem sótt 
gæti fundinn kostnaðarlaust, yrði að borga 
mest, þar sem einmitt þær hlytu að eiga mest 
að gjalda, er fjarlægastar væru. Síðan eptir 
breytingaratkvæðinu ættu sóknarnefndirnar 
að jafna kostnaðinum niður á sóknarmenn 
eptir sömu tiltölu og sveitarútsvari; hvers 
vegna ættu þá eigi hreppsnefndir að gjöra 
það, sem kunnugastar væru «efnum manna 
og ástæðum». Ef frumvarpi þessu yrði eigi 
vel tekið út um land, þó borgunin væri eigi 
ákveðin, þá gæfi hann lítið fyrir trúarlífið 
hjá almenningi.

J ó n  P je tu r s s o n  kvað sjer þykja frumvarp- 
ið gott og mjög svo frjálslegt, t. d. í því að 
gefa konum og körlum jafnrjetti; það væri 
mikið nýmæli, en hlyti þó að vera meining- 
in í frumvarpinu, þar sem öll rjettindin væru 
bundin við það, að hlutaðeigandi gyldi til 
prests og kirkju, en það gjörðujafnt búandi 
konur, sem búandi karlar. Eptir þessu gætu 
konur komizt í sóknarnefnd, en þar sem 
sóknarnefndarmenn ættu líka að vera með- 
hjálparar, þá gæti hanu eigi neitað því, að 
hann mundi kunna lakar við, að sjá konur 
vera meðhjálpara. Yiðvíkjandi breytingar- 
atkvæðinu væri hann á sama máli og þing- 
maður Barðstendinga, að það ætti eigi við.

S t e f á n  E ir ik s s o n  kvað það vera kunnugt 
deildarmönnum, að hann hefði látið í ljósi 
við 1. umræðu, að sjer þætti frumvarpið eng- 
in rjettindi veita söfnuðunum, enda voru 
þá komnar fram við framhald 1. umræðu 
breytingar nefndarinnar. Ein hin helztu 
rjettindi safnaðanna væru fólgin í 7. og 12. 
gr. frumvarpsins, eins og það var, þegar það 
kom frá neðri deildinni, en þegar nefndin 
legði það til, að fella burt, að meðmæli 
sóknarnefuda með presti sjeu tekin til greina 
við veiting brauðsins, og svo það, að bisk- 
up skuli sjerstaklega taka til greina tillögur 
hjeraðsfundanna, þá sæi hann eigi, að nein

rjettindi yrðu eptir í þessum eða öðrum 
greinum frumvarpsins; eigi sæi hann held- 
ur, að nokkur rjettindi fyrir bændur væru 
innifalin í 6. gr., þó að prestar mættu hafa 
þá sjer til aðstoðar við barnauppfræðinguna, 
með því líka sig furðaði á, að menn, sem 
alltaf eru að tala um menntun og framfar- 
ir í kirkjulegum málefnum, skuli vilja inn- 
leiða það í lög, að ómenntaðir bændur skuli 
vera barnauppfræðendur, og þannig velta 
þeim starfa yfir á þá, sem einmitt er skylda 
prestsins. Mönuum hlyti því að virðast það 
óheppilegt og ósanngjarnt, að hlaða á bænd- 
ur hverjum starfanum eptir annan, án alls 
endurgjalds, því að þess bæri að gæta, að 
einmitt sömu mennirnir yrðu optast fyrir 
öllum hinum mörgu nefndarstörfum í sveit- 
armálum og sýslunefndum. í  sjálfu sjer væri 
sjer eigi neitt kappsmál að halda fram breyt- 
ingaratkvæðinu, en hann væri sannfærður 
um, að ef verið væri að tala um að leggja 
embættismönnum einhvern starfa á herðar, 
sem eigi heyrði beint undir þeirra verka- 
hring, þá mundi mönnum eigi hafa komið 
til hugar, að láta þá enga sjerstaka borgun 
hafa fyrir það. J>ingmaður Barðstrendinga 
hefði sagt, að þetta sama breytingaratkvæði 
hefði verið fellt í neðri deildinni, og væri 
það að vísu satt, en margir hefðu viljað 
koma því fram þar, og það hefði einungis 
verið vegna formgalla, að það varð eigi 
tekið til greina, því það vantaði fulla tölu 
manna eptir þingsköpunum til þess að það 
kæmist að við 3. umræðu, og væri þá hjer 
með hrundið þeirri mótbárunni, er þingmað- 
urinn legði mesta áherzlu á.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  kvaðst fyrst vilja 
hugga þingmann Barðstreudinga með því, 
að hann mundi eigi sækja mál þetta með 
kappi, en þó vildi hann eigi láta tilleiðast 
af orðum hans, hvorki til að greiða at- 
kvæði móti breytingaratkvæði sínu, nje til 
að taka það aptur, því að hann vissi, að 
þó að það kæmist að, mundi það eigi verða
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til hindrunar því, að málið fengi framgang 
á þessu þingi, því að neðri deildin hefði 
fellt það sökum formgalla, en eigi af því, 
að meiri hluti hennar væri því mótfallinn. 
Hvað breytingaratkvæðið sjálft snerti, þá 
gæti hann eigi skilið, að ósanngjarnt væri, 
að bændur fengju þóknun fyrir að sækja 
fundina, þar sem þeir jafnvel kynnu að 
þurfa að verja til þeirra 2 til 5 dögum ; 
hann hjeldi meira að segja, að það gæti 
orðið til þess, að fundirnir yrðu betur 
sóttir, því að ef engin borgun fengist, ef- 
aðist hann stórlega um, að bændur al- 
mennt yrðu fúsir að sækja fundina, en þá 
yrðu þeir þýðingarlitlir; borgunin miðaði 
því einmitt til þess, að gefa fundum þess- 
um þýðing, og þá um leið öllu frumvarp- 
inu, því að menn yrðu því miður að játa 
það, að trúarlífi og áhuga á safnaðarmálum 
væri hjer svo ábótavant, að menn eigi 
muni, eins og óskandi væri, leggja mikið í 
sölurnar fyrir það. fa ð  mætti líka lengi 
ágæða með að hlaða starfa á starfa ofan á 
bændur, sem þeir fengju sjaldan neina 
borgun fyrir, einkum þar eð öll þessi störf 
optast lentu mest á sömu mönnunum, eins 
og þingmaður Skaptfellinga hefði tekið 
fram ; þetta yrði jafnvel til þess, að ofþreyta 
menn og ergja. En þó að prestar ættu að 
sækja fundi borgunarlaust og gjöra annað 
það, er frumvarpið tæki fram, þá væri það 
eigi ósanngjarnt að sínu áliti, því að það 
væri nákvæmlega samtvinnað þeirra verka- 
hring, og þegar menn á annað borð væru 
launaðir, þá vildi hann láta þá taka við 
sjerhverri rýmkun á sínum verkahring, sem 
jafnlítið er í varið, án sjerstakrar borg- 
unar.

F r a m í ö g u m a ð u r  kvaðst eigi ætla að 
þrátta um, hvort viðaukinn væri heppileg- 
ur; hann væri að sínu áliti óþarfur. f in g - 
maður Kangæinga hefði misskilið sig, ef 
hann ætlaði, að hann vildi láta presta hafa 
borgun fyrir sitt ómak, því að hann vildi

alls ekkert láta þá fá fyrir ferð sína, en 
bændurna eigi heldur. |>ingmaður Skapt- 
fellinga hefði sagt, að engin rjettindi væru 
í frumvarpinu vegna þess, að úr 7. og 12. 
grein hefði nefndin dregið allan kjarnann; 
þetta væri engan veginn rjett skilið hjá 
þingmanninum; nefndin næmi eigi burt 
neitt af þeirri þýðingu, sem hægt hefði 
verið að leggja í frumvarpsgreinina, því að 
niðurlag það, sem nefndin vildi fella burtu, 
væri með öllu óhafandi, og hefði með engu 
móti getað orðið tekið til greina, því að 
það hefði hindrað alla sanngirni í brauða- 
veitingum. Ef t. d. ætti að veita brauð 
austur í Múlasýslum, hvernig gæti þá sókn- 
arnefndin vilað um alla þá, sem um brauð- 
ið mundu sækja ? Hún mælti náttúrlega 
með einhverjum, sem bezt hefði mælt fram 
með sjer við hana, en svo gæti vel komið 
fyrir, að aðrir sæktu verðugri, og hver 
sanngirni væri þá, að veita eigi þeim, er 
verðugastur væ ri; en það væri auðvitað, að 
ef sækjendur væru jafnir, þá yrðu meðmæl- 
in tekin til greina, hvort sem niðurlagið 
stæði eða eigi. Sama væri að segja um 
samþykktir hjeraðsfundanna í 12. g r .; bisk- 
up tæki þær til greina, að svo miklu leyti 
sem þær væru á rökum byggðar, þó að 
orðin væru felld úr, sem nefndin vildi, og 
að ætlast til meira, væri heimskulegt. Sjer 
þætti því dómur þingmanns Skaptfellinga 
of harður, og hann gjöra of lítið úr rjett- 
indum þeim, er frumvarpið veitti söfnuð- 
unum. Hann vildi og mæla fram með til- 
lögum nefndarinnar, því að þær væru að 
sínu áliti til bóta, þó að komast mætti af 
með frumvarpið án þeirra.

B e n e d ik t  K r i s t j á m s o n  sagðist eigi þurfa 
að bæta við það, sem framsögumaður hefði 
tekið fram; það væru að vísu komnar breyt- 
ingar fram, en þær væru eigi miklar. Síð- 
ar hluti 7. gr. hefði verið felldur ú r ; nefndin 
hefði eigi sjeð neina rjettarbót í honum. 
f a r  væri sagt, að sóknarmenn hefðu heimt-
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ing á, að meðmæli þeirra væru tekin til 
greina, að því leyti sem þau væru á rökum 
byggð, en þetta mundi vissulega verða gjört, 
og væri því þýðingarlítið að taka það fram. 
Ef ganga ætli inn á skoðun þingmanns 
Skaptfellinga, og álíta rjettarbót í síðari 
hluta greinarinnar, þá gæti hann eigi skilið 
annað, en að frumvarpið hefði aðra þýðing 
en nú kæmi fyrir sjónir í því. Konungur 
veitti samkvæmt stjórnarskránni embættin, 
en ef nú söfnuðirnir ættu að fara að gjöra 
það, þá yrði að taka fram, að þetta frum- 
varp væri breyting við stjórnarskrána. 
Breytingin við 13. gr. færi fram á, að menn 
fengju 2 kr. um daginn; launin ættu að 
hvetja menn til að sækja fundina, því eigi 
væri mikill áhugi manna á kirkjumálum; 
en hætt væri við, að slíkir menn, sem meira 
mettu borgunina, en traust kjósenda sinna, 
mundu gjöra lítið gagn; bann væri því móti 
þessu breytingaratkvæði, enda væri hann 
einnig mótfallinn því, að fulltrúarnir væru 
launaðir; þessi laun mundu heldur eigi gjöra 
þá ríkari nje duglegri, heldur kannske miklu 
fremur spilla hugsunarhætti þeirra.

S te f á n  E i r ík s s o n  sagði, að þingmanni 
fingeyinga og Barðstrendinga hefði nú orðið 
fremur skrafdrjúgt út af breytingaratkvæði 
sínu, en hann hefði áður tekið fram, að 
hann hjeldi því eigi fast fram, og væru því 
eigi langar ræður í því efni þarfar, enda 
sýndu þeir í þessu máli, að þeir væru ekki 
sem frjálslyndastir, þegar um þóknun væri 
að ræða til bænda, en það kæmi má ske af 
því, að þeir væru ekki teknir með í breyt- 
ingaratkvæðinu. Hvað snertir breyting 
nefndarinnar við 5. gr., þá legði nefndin 
þar töluvert þyngri byrði á sóknarnefndir, en 
frumvarpið sjálft benti til, þar sem eptir 
breytingu nefndarinnar væru sóknarnefndar- 
menn skyldir til að vera í nefndinni 3 ár 
samfleytt, ef þeir væru endurkosnir, en frum- 
varpið sjálft vildi þó láta þá vera lausa við 
starf þetta annaðhvort ár. Að nauðsyn-

legt væri að fella síðari hluta 7. gr. 
b u rtu , gæti hann eigi heldur sjeð, 
með því að bæði þær breytingar nefnd- 
arinnar og aðrar gjörðu frumvarpið alveg 
þýðingarlaust, og fundarhöld öldungis ónauð- 
synleg.

Á sg e ir  E in n rs s o n  kvaðst eigi geta verið 
að taka það upp, sem 2. þingmaður Skapt- 
fellinga hefði talað um 7. gr. og 12. grein. 
En fyrir 1. þingmanni fingeyinga hefði eigi 
farið svo, að hann hefði verið slægur sem 
höggormur, og einfaldur sem dúfa. Hann 
hefði þótzt eiga loforð fyrir, að þetta mál 
heföi á tt að ganga á undan prestamálinu, 
því þá gæti 4. gr. orðið að gagni, og þá 
hefði allt verið undir því komið, að þessu 
væri þannig hagað, en við því gæti hann 
ekki sjeð, ef þetta bregzt. Allir vissu löng- 
un þjóðarinnar að taka þátt í prestakosn- 
ingum, en það væri satt, að það væri stór 
vandi að dæma um, hvort meðmæli safnað- 
anna væru á rökum byggð. f>að væri og 
mjög varasamt, að fara við veitingar eptir 
aldri m anna; það gæti t. d. komið fyrir, að
2 prestar sæktu; annar væri ef til vildi einu 
ári eldri, en sá yngri miklu betri prestur, 
eu samt sem áður gengi þó sá eldri máske 
fyrir; það væri og dæmi til, að beðið hefði 
verið um ungan prest, en annar hefði þó 
fengið brauðið, sem upp á sína vísu ritaði 
vel í blöðin; fleiri hefðu sótt ágætir prestar, 
en ekki fengið. Hann yrði því að lýsa yfir 
því, að hann gæti eigi gefið atkvæði með 
breytingunni. f>að væri satt, að konungur 
hefði vald til að veita, en hann hefði veitt 
vald til að veita brauð mönnum á landi hjer. 
En það hlytu menn að sjá, að þetta vekti 
safnaðarlífið, því væri siðferðisleg skylda, 
að taka tillit til meðmælanna, ef þau væru 
á rökum byggð ; ef þetta yrði sett í lög, 
þá sæju menn eigi eptir 1 eða 2 krónum 
meir handa presti sínum.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  sagðist vilja geta þess 
viðvíkjandi því, er 1. þingmaður pingeyinga
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hefði sagt í móti breytingaratkvæðinu, að 
hann áliti, að allir ættu tíma sinn, er eigi 
væru öðrum háðir; sá, sem væri tekinn til 
einhvers starfa án þóknunar, hann væri 
sviptur tima sínum, og áliti hann það eigi 
rjett. J>að væri fullreynt, að menn sumir í 
sveitum yrðu að raða niður á dagana mest 
allt vorið tíma þeim, sem þeir yrðu að 
verja í almennings þarfir, án þess að fá 
nokkra borgun fyrir. Hann vildi og benda 
á það, að embættismenn vildu fá borgun 
fyrir flest aukaverk, og pað þó þeir hefðu 
sómasamleg laun, og væru ekki prestarnir 
eptirbátar með það, og um suma þeirra 
mætti jafnvel segja, ekki síður en um bænd- 
ur, að þeir hirði meir um krónur en kristni; 
en sjer virtist að það væri þá eigi síður 
skylda fyrir þá, sem eru iaunaðir verkamenn 
þjóðarinnar, að gjöra slíkt endurgjaldslaust; 
en hann þættist sjá, hvað lægi á milli lín- 
anna í þessu hjá þeim, sem í móti mæltu, 
sem mundi vera það, að koma eigi bændum 
upp á að fá nokkra borgun fyrir starfa sinn 
í opinberar þarfir; og sýndist sjer, ef þann- 
ig væri að farið koll af kolli, mjög farið 
gagnstætt hinu gamla orðtæki: «Bóndi er 
bústólpi, en bú er landstólpi*; því vitaskuld 
væri, að öll þau störf, sem þannig hlæðust 
á helztu menn í sveitum, væru þeim ekki 
til persónulegrar búsældar.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að hjer mætti 
heimfæra söguna um það, er maður eitt 
sinn kom til konu og beiddi dóttur hennar, 
en var að vísu fátækur; móðirin sagðist 
eigi geta talið honum annað til gildis en 
það, að hann væri vel að sjer, vel læs og 
skrifandi, og hefði góða þekking á guði sín- 
um, en þetta yrði ekki látið í askana. Ef 
nú ekkert væri gott eða gagnlegt nema það, 
sem látið yrði í askana, þá færi sjer nú ekki 
að lítast á, og ef það væri lil einskis, að efia 
gott siðferði og guðsótta, þá væri ekki gagn 
að öðru en því, sem væti látið í munn og

maga, og þá gæti maðurinn lifað á «einu 
saman brauði».

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að 2. þingmaður 
Skaptfellinga hefði eigi viljað berjast fyrir 
breytingunni, en hann vildi þá máske taka 
hana aptur. (S te fá n  E i r i k s s o n : Nei). Við- 
víkjandi 5. gr., þá væri lík ákvörðun í 
sveitastjórnarlögunum. 1. þingmaður Kang- 
æinga hefði viljað láta alla eiga sinn tíma; 
en ef hann vildi gjöra öllum jafnt undir 
höfði í því, þá væru þeir samdóma, en Iiann 
vildi einungis láta prestana vinna þetta fyrir 
ekkert, og það bæri þeim á milli. Hann 
fyrir sitt leyti vildi láta prestana gjöra það 
fyrir ekki neitt, en bændurna líka. Við- 
víkjandi 1. þingmanni Húnvetninga vildi 
hann benda á, að ef ætti að veita söfnuð- 
unum meir en hjer væri gjört, þá gæti það 
orðið óhagræði. í>að gæti hugsazt, að söfn- 
uðir langt burtu þekktu einn prest góðan, 
sem þeir vildu að fengi eitt brauð, en 10 
aðrir sæktu, sem væru miklu verðugri, og 
væri því eigi rjett að veita honum brauðið 
fremur einum hinna. Hann vildi því vona, 
að hann yrði sjer samdóma um þetta.

J ó n  J ó n s so n  kvaðst, vilja benda á, að 
eptir 4. gr. stjórnarskrárinnar mætti gjöra 
breyting á veitingavaldinu, en eigi gæti 
hann sjeð, að ákvarðanir þær, er í frum- 
varpinu væru, gjörðu nokkrar breytingar á 
stjórnarskránni.

Varnforseti kvaðst vilja gjöra fáar at- 
hugasemdir. Sjer virtist nauðsynlegt að 
sleppa síðari hluta 7. gr.; því ef hann ætti 
að hafa þýðing, þá lægi ofmikið í honum. 
þegar söfnuðurnir ættu að eiga þátt í veit- 
ingunni, þá virtist sjer sjálfsagt, að veita 
þeim, er þeir hefðu mælt fram með. f>að 
væri að vísu satt, að meðmælin gætu verið 
rjett, en þess bæri að gæta, að söfnuðirnir 
þekktu eigi alla sækendurna, og aðrir prest- 
ar gætu verið, er hefðu meiri verðugleika, 
eii yrðu samt að vera á hakanum. Sjer 
virtist því, að það yrði eigi rjettlátt, ef það
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væri gjört að skyldu, að veita þeim prest- 
um, er meðmæli fengju frá söfnuðunum, 
nema því að eins að söfnuðurnir mættu 
kjósa sjer presta, en um það væri hjer ekki 
að ræða, og þar um væri ekki einu sinni nein 
uppástúnga. En ef söfnuðirnir hefðu heim- 
ild að koma rneð meðmæli, væri það ekki 
þýðingarlaust, þótt ekki væri fyrir skipað að 
fara eptir þeim, því veitingarvaldið ætti að 
taka þau til yflrvegunar, og láta þau hafa 
það gildi, sem þau ættu skilið. Hinar sömu 
ástæður, væru til að sleppa úr 12. gr.: 
«Sem skal taka þær sjerstaklega til greina», 
því biskup væri skyldur til að taka það til- 
lit til meðmælanna, sem þau ættu skilið, 
án þessarar ákvörðunar.

f>á var gengið til a t k v æ ð a  og fjellu 
þau þannig:
1. gr. samþykkt í einu hljóði.
2 . g r . ------------------ —.
Breyting nefndarinnar við 3. gr. samþykkt í 

einu hljóði.
3. gr. frumvarpsins þar við fallin.
4. gr. samþykkt í einu hljóði.
Breyting nefndarinnar við 5. gr. samþykkt 

í einu hljóði.
5. gr. þar við fallin.
Breyting nefndarinnar við 6. gr. samþykkt 

með 7 atkv.
6. gr. frumvarpsins með þessari breytingu

samþykkt í einu hljóði.
Breyting nefndarinnar við 7. gr. samþykkt 

með 6 atkv.
7. gr. með þessari breytingu samþykkt með

8 atkv.
Breyting nefndarinnar við 8. gr. samþykkt 

í einu hljóði.
8. gr. með þessari breytingu samþykkt í

einu hljóði.
9., 10. og 11. gr. samþykktar í einu hljóði. 
Breyting nefndarinnar við 12 gr., samþykkt 

með 6 atkv. v
12. gr., samþykkt með 8 atkvæðum. 
Viðaukaatkvæði Stefáns Eiríkssonar og Sig-

hvats Árnasonar, (nfl., að aptan við
frumvarpið komi ný grein) fellt með
6 atkvæðum.
Frumvarpinu vísað til 3. umræðu með 

7 atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 51. 
fundi, 25. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 518—519.

Framsögumaður  (Eirikur Kúld)  sagði, að 
eigi væri ástæða til að fara mörgum orðum 
um frumvarpið; það hefði komið ein breyt- 
ing fram við það við 2. umræðu, og hún 
hefói verið felld. Hann vildi því eigi teQa 
tíniann með því að fara fleirum orðum um 
það.

Forseii bar það þá upp til a t k v æ ð a ,  
og var það samþykkt með 9 atkvæðum.

Kvað forseti frumvarpið nú mundu verða 
sent aptur til neðri deildar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 60. fundi, 
26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deild, sjá I 538—539.

F r a m s ö g u n m ð u r  ( A r n l j ó t u r  Ólafnon)'.  

Hin heiðraða efri deild hefur nú breytt 
þessu frumvarpi minna en hinu, sem nú var 
fellt (um að söfnuðirnir taki að sjer umsjón 
og fjárhald kirkna). £ó hefur hún kippt 
þessari ákvörðun út úr 7. grein: «og hefur 
hún heimting á» o. s. frv.; þessi breyting 
er ekki óveruleg, en veldur þó ekki stórskaða 
á lögum þessum. J>að sem í reynslunni 
fær mesta þýðing, það er að sóknarmenn 
hafa mælt með þeim manni, sem þeir vilja, 
og halda eptirriti af brjefl sínu til biskups. 
I>ó þessi orð sjeu felld úr greininni, þá gjörir 
það að því leyti lítinn skaða, að enginn get- 
ur skyldað landshöfðingja eða konung til að 
fallast á það, sem sóknarmenn vilja. En þá 
eru blöðin, hin frjálsu blöð með almennings- 
álitið yfir og allt um kring, og þar geta
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söfnuðirnir komið fram á vígvöllinn með 
eptirritið af meðmælisb-rjefi sínu í höndum. 
Hin breytingin er við 12. grein; þar eru 
felld úr orðin: «sem skal taka þær sjerstak- 
lega til greina». Allt um það má giein 
þessi vera; hún er enn gott vopn í höndum 
dnglegs hjeraðsfundar. Jeg hygg því, að 
frumvarp þetta megi nota, eins og það er, 
og segi um það eins og Sigurður Jórsala- 
fari: «Ijótr fótr ok ferligr, en eigi svá at 
eigi megi við hlíta». Enn er og það athug- 
andi, að 4. gr. í brauðamálinu grípur inn í 
þetta mál; lagafrumvörp þessi eru sem tvær 
stallsystur, er haldast í hendur. Með tíð og 
tíma vona jeg að úr frumvarpi þessu verði 
rjettarbót sú, sem vekur líf í þeirn söfnuð- 
um, þar sem nú drottnar deyfð og doði, og 
þar kvikni lífslopt, sem nú er aldeyða. fað  
eitt, að prestar og safnaðarfulltrúar hittast 
og ráðgast saman sem jafningjar um safn- 
aðarmál, það er mjög heillavænlegt, til að 
vekja og efla trúar- og frelsislíf kristni vorrar.

Þ ó r a r i n n  f í ö ð v a r s s o n : Jeg er því ekki
samdóma, að efri deildin hafi í nokkru 
skemmt eða skaðað frumvarp þetta. Breyt- 
ingar þær, sem efri deildin hefur gjört á 
því, cru ekki einungis meinlausar, heldur og 
rjettar og nauðsynlegar. Sú breyting, sem 
var hnoðað inn í frumvarpið, áður en það 
fór frá neðri deildinni, að biskup væri skyld- 
ur til að taka meðmæli sóknarnefnda til 
greina, gat valdið því, að frumvarpið næði 
ekki samþykki. J>að er konungur einn og 
þeir, sem hann gefur umboð til þess, sem 
hefur vald til þess að veita embætti. fað  
er engan veginn tilgangur frumvarpsins, að 
ganga of nærri yfirstjórninni, eða losa kirkj- 
una við ríkið, heldur hitt, að gjöra söfnuð- 
inn hluttakandi í því frelsi, sem hann getur 
notið. Vil jeg því sterklega mæla með því, 
að frumvarpið þannig orðað verði nú sam- 
þykkt, en skal að öðru leyti ekki fjölyrða um 
það, enda þarf þess ekki.

Páll Fáhson bóndi: Jeg skal þó leyfa

mjer, að láta gagnstæða skoðun á lögum 
þessum f Ijósi. Mjer finnast breytingar þessa 
frumvarps eins skaðlegar og breytingar efri 
deildarinnar þóttu á hinu fyrra. Mjer þykir 
það undarleg ákvörðun, að veita með lögum 
leyfi til fundarhalda — því skyldi þurfa 
lagaleyfi til þess? — og veita þó þeim fund- 
arhöldum hvorki vald eða rjettindi. Menn 
benda á 12.gr. sem verndarskjöld, en sú grein 
finnst mjer þýðingarlítil, úr því breytingar 
þessar eru með. Jeg vil því, að þetta frum- 
varp fari sömu ferð og hitt, því þetta rök- 
semda- og rjettarleysi, sem nú liggur í því, 
gjörir það að minni meiningu að dauðum 
bókstaf, enda eru mjer óskiljanlegar ástæður 
efri deildarinnar fyrir breytingum þessum.

pá var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
frumvarpið samþykkt með 15 atkv. gegn 5.

Kvað forseti það mundu verða afgreitt til 
landsböfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

XLII. UMSJÓN OG FJÁEHALD KIBKNA.

Frumvarp til laga um, að söfnuðurnir 
taki að sjer umsjón og fjárhald kirkna. Frá 
þórarni Böðvarssyni, Arnljóti Olafssyni og 
Einari Ásmundssyni. Sjá I 231—232.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á
24. fundi, 29. júlí.

Framsögumaður (Þórarinn Böðvarsson): 
Jeg held 1. þingmaður Norðurmúlasýslu hafi 
tekið leyfi hjá sjálfum sjer til að setja mig 
framsögumann í þessu máli, og mun jeg 
taka mjer framsöguna ljett. Hin einfalda 
ástæða fyrir frumvarpi þessu er sú, að 
vekja rneiri áhuga hjá söfnuðunum fyrir 
kirkjum sínum, með því að fela þeim um- 
sjónina með kirkjunum, eða gefa þeim kost 
á henni. |>að er alreyndur sannleiki, að 
það er manni kærast, sem maður hefur 
stu tt að sjálfur, og því er það mjög líklegt, 
að söfnuðurnir baldi meira af kirkjum sín-
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um, ef þeir fá meiri hluttekning í byggingu 
og viðhaldi þeirra. |>etta er rjett hugsað, 
og sainkvæmt mannlegu eðli, þar að auki 
eru ekki allir prestar jafnhæfir til að sjá 
um bygging kirkna, og hafa margir fengið 
álas fyrir vanhirðing í því efoi. Jeg vona 
því, að allir prestar sjeu mjer samdóma um, 
að bezt sje að gefa söfnuðunum kost á um- 
sjóninni með kirkjunum, því að þær eru 
eiginlega hús safnaðanna. Frestastjettinni 
getur það ekki orðið til skaða, en það er vel 
hugsanlegt, að það gæti orðið kirkjunum til 
goðs, því að söfnuðirnir munu þá sýna þeim 
ineiri eptirtekt og sóma. pó sumir prestar 
eigi hrós skilið fyrir umsjón með kirkjum 
sínum, þá er það þó fremur undantekning. 
Jeg álít, að ekki þurfi cefnd í þessu máli, 
en sting upp á, að það gangi til 2. umræðu.

Var málinu svo vísað til 2. umræðu með
15 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 31. 
fundi, 6. ágúst.

Breytingartillögur I 243. 247.
F t u t n i n g s m a ð u r  (E i n a r  Á sm u n d ss o n ) :  Jeg 

er reyndar ekkl viðbúinn að takast á hend- 
ur framsögu í máli þessu, en jeg ímynda 
mjer, að hún verði ljett verk, því að frum- 
varp þetta er svo gott, að jeg ímynda mjer, 
að það falli þingmönnum vel í geð. Af 
breytingartillögum, sem fram hafa komið, 
eru flestar frá þingmanni Mýrainanna. 
Breytingartillaga bans við 1. gr., að í stað- 
inn fyrir »meiri hluti« komi »2/ 3 »,  er sams 
konar og breytingartillaga hans við síðasta 
frumvarpið, sem rætt var (um stjóru safn- 
aðarmála), og sem þá var felld; ætla jeg, 
að hjer sje eigi fremur ástæða til að fallast 
á breyting hans. J>að virðist nóg trygg- 
ing, að meiri hluti skeri hjer úr sem í öðr- 
um málum, sem ekki eru einkar áríðandi. 
Jeg get aðhyllzt fyrri breyting bans við 4. 
gr.; hún gjörir að minnsta kosti ekkert illt, 
en skýrir ef til vill efnið. Önnur breyting

hans við sömu grein er á þessum stað með 
öllu óþörf; greinin er full-ljós, þó þessi orð 
sjeu eigi tekin upp aptur. Breytingartillögu 
þingmanns Vestmannaeyinga við 4. gr. fellst 
jeg á; hún er heldur til bóta, því að hún 
gjörir greinina Ijósari.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg vil að eins 
spyrja þingmann Mýramanna, hvað hann 
meinar með orðinu »eignir«, ef það eru á- 
góði og skrúði kirkna m. fl., þá fellst jeg á 
það, en ekki sje meint hinar svo nefndu 
jarðir þeirra.

lljáJmur Pjetursson: Jeg skal svara þing- 
manni Dalamanna því, að jeg meiuti eigi 
kirkjujarðir með orðinu »eignir«, heldur 
ýmislega aðra hluti, sem kunna að hafa til- 
heyit kirkjunni, margt annað geta menn 
nefnt eignir, og sem rjett er að fylgi kirkj- 
unni, þegar hún er afhent, og jeg sje eigi, 
að það sje hættulegt, þó eignir sjeu nefndar; 
því eigi er ólíklegt, að það verði á stundum 
komið undir samningum, hvað skuli fylgja 
kirkjunni, hvort sem söfnuður tekur við 
henni eða ekki. Skoðun mín um þá tillögu 
mína, að »2/3» kæmu í staðinn fyrir »meiri 
hluti« hefur eigi breytzt, þótt tillaga mín 
væri felld áðan, heldur verð jeg að halda 
fast við, að það sje nauðsynlegt, þegar 
byrja skal á áríðandi málum, að láta eigi 
velta á einu atkvæði, fundir geta opt verið 
illa sóttir, kannske að ekki nema helm- 
ingur sóknarmanna komi á fund, og þá 
sjá allir, að þetta er varhugavert. Fram- 
sögumaður tók það fram, að á alþingi ljet- 
um vjer oss nægja einfaldan meiri hluta, 
en jeg verð þó að minna hann á 19. grein- 
ina í þingsköpunum; þar er beinlínis tekið 
fram, að 2/3 atkvæða þurfl til þess, að ú t- 
kljá mál þau, sem þar eru nefnd. Jeg 
hygg, að mál þau, sem rædd eru á sóknar- 
fundum, hafl að sínu leyti eins mikla þýð- 
ing fyrir sóknirnar, eins og sum alþingis- 
mál hafa fyrir landið í heild sinni.

Jeg er báðum þessum frumvörpum, bæði
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þessu og frumvarpinu um safnaðamál, sem 
áðan var rætt, meðmæltur, og get eigi 
fallizt á það, sem sagt hefur verið, að þau 
einungis leggi á menn skyldur, en bjóði 
eigi nein rjettindi. Jeg álít, að í þeim sjeu 
alþýðu veitt töluverð rjettindi, og því ó- 
frjálslegt að fella þau.

F l u tn in g s m a ð u r  : Jeg skildi þingmann 
Mýramanna svo, að hann með meiri hluta 
ætti við meiri hluta þeirra, er á fund 
koma; en það er eigi miðað við þá í frum- 
varpinu, heldur við alla sóknarmenn, sem 
gjalda til prests og kirkju, og vona jeg, að 
þegar hann gætir að því, þá muni hann 
sjá, að breytingin er eigi þörf.

F á l l  P á lsson  b ó n d i : Jeg var á móti
fyrra frumvarpinu, en þessu er jeg tneð- 
mæltur, því að hjer fylgja ijettindi með, og 
jeg get vel ímyndað mjer, að þetta verði til 
að auka safnaðarlífið hjer á landi, einkum 
af þvi, að þetta skal framkvæmast eptir 
frjálsu samkomulagi safnaðanna og kirkju- 
ráðanda, en ekki gjört að lagaskyldu.

P o r s t e i / m  J ó n s s o n : Framsögumaður hef- 
ur tekið af mjer ómakið, að mæla með breyt- 
ingaratkvæði mínu, jeg kom með það, af því 
að jeg áleit, að það gæti orðið til góðs 
á sumum stöðum, að söfnuðirnir taki við 
kirkjunum, en það mundu þeir síður gjöra 
eptir frumvarpinu; því áleit jeg nauðsyn- 
legt, að þetta væri betur skýrt.

H j á l m v r  P je t u r s s o n : Framsögumaður
kvaðst hafa skilið orð mín svo, að jeg hefði 
meint meiri hluta þeirra, er á fund koma, 
en jeg ætlast til, að breytingartillaga mín 
geti oins vel átt við alla sóknarmenn, eins 
og við fundarmenn eina, því jeg ímynda 
mjer, að þau mál, sem hjer er um að ræða, 
verði sem optast rædd og útkljáð á fundum, 
og jeg fæ eigi sjeð, að sóknarmálefni, sem 
annars hafa nokkra verulega þýðing, geti 
útkljáðzt á annan h á tt; en hvað sem þvi 
líður, þá álít jeg breyting mína eins þarfa,

hvort heldur sem er, og get eigi skilið, að 
hún gjöri skaða.

A r n l j ó t u r  Ó lu fs so n :  J>að er gleðilegt að 
2. þingmaður Húnvetninga finnur rjettindi 
í þessu frumvarpi, þar sem það þó inniheld- 
ur eintómar skyldur. Mjer finnst að tillag- 
an um skoðunarlaun prófasta gæti vel kom- 
izt hjer að í 5. grein, og jeg þykist vita, aö 
tillögumenn sjái, að hún á einmitt bjer 
beima.

G u ð m u n d u r  Ó la f s s o n :  Jeg gat ekki fellt 
mig við fyrra frumvarpið, af því að það var 
ekki betra en það, sem vjer höfum, en þetta 
frumvarp þykir mjer gott, og mæli jeg fram 
með því.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, ljet 
forseti ganga til a t k v æ ð a  um frumvarpið 
og breytingartillögur þær, sem komið höfðu; 
ijellu þau þannig:

1. Breytingartillaga Hjálms Pjeturssonar 
við 1. gr. samþykkt taeð 13 atkvæðum 
gegn 3.

2. 1. gr. frumvaipsins með áorðnum breyt- 
ingum samþykkt með 19 atkv.

3. 2. gr. frumvarpsins samþykkt með 19 
atkvæðum.

4. Breytingartillaga Hjálms Pjeturssonar
við 3. gr. samþykkt án atkvæðagreiðslu.

5. 3. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 19 atkv.

6. Breytingartillaga Hjálms Pjeturssonar
við 4. gr. hin fyrri samþykkt með 11 
atkv. gegn 4.

7. Breytingartillaga Hjálms Pjeturssonar
við 4. gr. hin síðari tekin aptur.

8. Breytingartillaga forsteins Jónssonar
við 4. gr. samþykkt með 17 atkv.

9. 4.gr. frumvarpsins með á orðinni breyt- 
ingu samþykkt með 19 atkv.

10. 5. gr. frumvarpsins samþykkt með 18 
atkvæðum.

11. Fyrirsögnin samþ. án atkvæðagreiðslu.
12. Málinu vísað til 3. umræðu með 19 at- 

atkvæðum.

84
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í > r i ð j a u m r æ ð a  í neðri deild, á 37. 
fundi, 12. ágúst.

Frutnvarpið, eins og það var samþykkt við 
við 2. umræðu, sjá I 294.

Breytingartillögur I 346.
Framsögumaður (Þórarinn Böðvarsson) 

Jeg hef ekki margt að segja um frumvarp 
þetta, það hefur liingað til ekki mætt nein- 
um mótþróa, ogjegvona, aðsvo verði einn- 
ig nú. fa ð  hefur að eins komið ein breyt- 
ingartillaga við þetta frumvarp til þessarar 
umræðu, er hún, að 5. gr. falli burt, og ný 
grein komi í staðinn. Jeg verð að álíta, 
að þessi breytingartillaga sje til engra bóta, 
heldur til skaða; í 5. gr. er tekið fram, að 
söfnuðurnir eigi að hafa allar þær skyldur 
viðvíkjandi kirkjunum, sem hvílt hafa á eig- 
endum þeirra og forráðamönnum. En í 
hinni nýju grein eru engar skyldur heimt- 
aðar af söfnuðunum, nema að sóknarnefnd- 
irnar heimti inn tekjur kirkjunnar; komi 
kirkjusjóðnum á vöxtu oghafisvo 6 %> í ó- 
makslaun. Hjer er því ekki tekið fram, að 
sóknarnefndin hafi sömu skyldur og eigend- 
ur eða forráðamenn höfðu; en þær eru miklu 
fieiri og meira áríðandi, heldur en þær, sem 
taldar eru í hinni nýju grein. fessi úrfell- 
ing gjörir breytingartillöguna óhafandi. Söfn- 
uðinum getur eigi veitzt sú heimild að hafa 
kirkjuna eptir vild sinni, láta hana vera illa 
hirta og illa byggða, og láta vanta, það sem 
nauðsynlegt er til þess, að guðsþjónustan 
geti farið fram. Hann á einnig að sjá um 
öll áhöld hennar, og að vín og brauð sje 
ætíð til, og svo margt, sem óþarfi er upp 
að telja, en þessu er öllu sleppt með breyt- 
ingartillögunni. Niðurlag breytingartillög- 
unnar er sprottið af algjörðum misskilningi, 
eða af því, að uppástungumönnum hefur 
hugkvæmzt, að sóknarmenn skyldu lausir 
við allar skyldur við kirkjuna, og eptir því 
á kirkjan að vera undanþegin öllu optirliti. Ef 
eptirlitinu er haldið áfram, og það er óum- 
flýjanlegt, að halda því áfram, og það er

einmitt prófasturinn, sem hefur haft það og á að 
hafa það, þá getur víst engum dottið í hug 
að svipta prófasta launum fyrir það, og mig 
furðar á því, að þegar uppástungumenn taka það 
fram, að skoðunarlaun skuli eigi greidd úr 
kirkjusjóði, að þeir þá ekki setja það, hvað- 
an eigi að taka þau. Jeg vildi óska, að 
flutningsmenn þessarar breytingartillögu
tækju hana aptur, án þess hún kæmi til 
umræðu.

Hjálmur Pjeiursson: Jeg býst ekki við, 
að halda langri vörn uppi fyrir breytingar- 
atkvæði þessu, er jeg stend fyrstur undir; 
framsögumaður hefur tekið illa undir það. 
Jeg skal geta þess, að það var ekki meining 
mín, að svipta kirkjuna öllu eptirliti, en jeg 
hafði þá ætlun, að auk þess sem þetta 
stendur bæði í fyrirsögn frumvarps þessa, 
og líka í 1. gieininni, þá væri eptirlitið svo 
sjálfsagt, að það hjeldist eigi síður fyrir það, 
ef hjeraðs- og sóknarnefndir komast á, að 
eigi þyrfti að taka það fram í þessari grein. 
Seinni partur breytingartillögunnar líkar 
framsögumanni þó lakast. Jeg álít líka, að 
ef skoðunarferðir prófasta haldast við, þá sje 
rjett, að þeir fái laun fyrir þær, en þessi 
laun ættu að greiðast annarstaðar frá, en af 
fje fátækra kirkna. Jeg álít þessar skoðun- 
arferðir á hverju ári með öllu óþarfar, þegar 
lögskipaðar sóknarnefndir og hjeraðsnefndir 
eru komnar á, allra helztárlega; umtalsmál 
gæti verið, að þær ættu sjer stað svo sem 
5. hvert eða 10. hvert ár, en þó eigi til að 
skoða húsin einungis; jeg er ekki á móti 
því, að prófastar fari um, til þess að kynna 
sjer uppfræðing barna, og samkomulag milli 
safnaða og presta, en laun fyrir það vil jeg 
ekki taka af kirkjusjóði; það er athugavert 
að leggja ekki tálmanir í veginn fyrir það, 
sem maður villaðverðiframgengt, en jeg er 
viss um, að þetta óþarfa gjald úr kirkjusjóði 
yrði því til verulegrar tálmunar, að söfnuð- 
irnir tækju að sjer umsjón og fjárbald 
kirknanna. Jeg skal fara sem stytzt út í
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að lýsa vísitatium prófasta, því að ef jeg 
segði allt, sem jeg veit, að satt er um það 
efni, þá yrði það ekki til að mæla með þeim, 
en jeg ætla að sleppa því, vegna þess að 
menn kynnu að halda að ónýtar vísitatíur 
eigi sjer fremur stað í mínu kjördæmi en 
annarstaðar, en það er eigi meining mín. 
Jeg álít því eigi rjett að borga fyrir skoð- 
unarferðir þessar á hverju ári frá kirkjunum. 
Jeg skil ekki að það sje til að spilla, þó 
söfnuðirnir, þegar þeir hafa samkvæmt lög- 
unum fengið umsjónina, selji kirkjusjóðina 
á vöxtu, og það álít jeg sanngjarnt, að þeir 
fái þóknun fyrir ómak sitt, því að það hvet- 
ur þá líka til að taka að sjer umsjón og 
fjárhald kirknanna. Jeg vil heyra skoðun 
þeirra, sem hafa skrifað undir tillöguna með 
mjer, um það, hvort fyrri liðurinn í 5. gr. 
megi standa; því það var aldrei meining 
mín, að allt eptirlit væri útilokað.

Framsögumaður: Jeg hef eigi á móti
miðpartinum úr breytingartillögunni: «Fyrir 
innheimtu og ómak sitt skal sóknarnefndin fá 
6 a f l 0 0 a f  árstekjum kirkjunnar». Ef að því 
uppástungumenn vildu fella framan og apt- 
an af breytingartillögunni, þá er jeg ekki á 
móti henni, því að þetta er að mínu áliti
sanngjarnt. En jeg tek það upp aptur, að
breytingartillagan, eins og hún er, gjörir 
frumvarpið óhafandi, því að söfnuðunum 
eru engar skyldur lagðar á herðar, nema 
að heimta inn f]e kirkjunnar, setja það á 
vöxtu og taka 6°/o. fingmaður Mýramanna 
gjörði ráð fyrir eptirlitinu sem sjálfsögðu,
þó það væri eigi tekið fram; en þá er bezt
að sleppa breytingartillögunni og halda við 
frumvarpið. Hann talaði um óþarfar visi- 
tatiur, en það var óþarfi fyrir hanu að 
vera að staglast á því, að þær væru ó- 
þarfar á hverju ári, því að þær eru ekki, 
þar jeg til veit, nema annaðhvort ár, og 
þar, sem jeg þekki, eru þær alls ekki ó- 
þarfar. fingmaðurinn vill, að prófastar 
fengju þó fyrir ferðir sínar; það var gott

að heyra, en hvar á að taka fje til að 
borga þeim ; f kirkjusjóðinn má ekki fara, 
það vill hann ekki; hann hefði því átt að 
setja eitthvað í staðinn, sem þeim yrði 
borgað af, því að taka svona tekjur ástæðu- 
laust af embættismönnum og án þess að 
setja neitt í staðinn, getur eigi á tt sjer 
stað. Jeg álít nauðsynlegt, að kirkjusjóð- 
irnir sjeu hafðir á vöxtum, og sóknarnefnd- 
in mun að sjálfsögðu eiga að sjá um það, 
þótt það sje eigi tekið fram í lögum; en 
hitt er jeg hræddur um, að þær eigi sjái 
svo vel um kirkjurnar sem skyldi, ef það er 
ekki tekið skýrt fram í Iögunum. Kirkju- 
stjórnin getur ekki sleppt eptirlitinu, það 
er skylda hennar að sjá um, að allt sje til, 
sem til þess heyrir, að guðsþjónustan geti 
farið fram og orðið sem uppbyggilegust fyrir 
söfnuðina. f>annig hlýtur það að vera, með- 
an kirkjan er eigi undan þegin yfirstjórn- 
inni, og undir eins er það nauðsynlegt, að 
kirkjustjórnin hafi lög, sem gefa henni ijett 
til að krefjast þess, sem hún á að krefjast; 
en eptir breytingartillögunni hefur hún ekki 
rjett til að heimta neitt af sóknarnefndinni; 
jeg vil því fastlega ráða frá, að samþykkja 
þeisa breytingatillögu.

A m l j ó t u r  Ó la fs so n :  Af því að jeg er 
einn á meðal þeirra 6 þingmanna, sem hafa 
skrifað sig undir breytingaratkvæði þetta, 
þá ætla jeg að láta í Ijósi, hverja merking 
jeg lagði í það. Aðalbreytingin er síðasta 
atriði greinarinnar: «|>á er sóknarnefnd
hefur tekið við fjárhaldinu, skulu skoðunar- 
laun á kirkju og kirkjureikningum eigi 
framar greidd úr kirkjusjóði». Með þessum 
orðum var ekki einungis til ætlazt, að af 
taka skoðunarlaun prófasta, heldur einnig 
borgun til presta fyrir að yfirskoða reikninga 
á bændakirkjum, það er að segja, sem borg- 
un af kirkjusjóði, með því að oss fannst 
þessi yfirskoðun presta á reikningum bænda- 
kirkna óþörf, þegar lögskipuð nefnd var bú- 
in að taka við allri umsjón kirkjunnar; og

84*
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þ<5 jeg sje svo heppinn, að hafa sjálfur slíka 
yfirskoðun á hendi, þá er jeg fús á, að af- 
sala mjer henni. Jeg get eigi sjeð, að það 
sje eðlilegt, að prófastar hafi kaup af kirkju- 
sjóði fyrir embættisferðir sínar. Veraldlegir 
embættismenn höfðu áður skyldufiutning, 
síðan var því breytt svo, að skylduflutning- 
urinn er greiddur þeim úr jafnaðarsjóðun- 
um, og nú seinast er búið að leggja gjald 
það á landssjóðinn. Jeg álít rjettast og 
eðlilegast, að próföstum sje sem öðrum em- 
bættismönnum greidd skoðunarlaun úr lands- 
sjóði, því þetta er eigi nema embættisferða- 
kostnaður. J>að er þó mikið efamál, hvort 
kirkjan eigi að borga fyrir það, að ungmennum 
er hlýtt yfir. Og nú þótt svo væri fyrrum, 
eins og var með aðrar emhættisferðir, þá 
ættu þessi skoðunarlaun að fara sömu braut- 
ina sem skylduflutningurinn er kominn. Ef 
skoðunarferðir prófasta eru nauðsynlegar, þá 
er líka skylda landssjóðsins að borga þær. 
£>essi skoðun rjeði miklu hjá mjer, en jeg 
áleit, að nú þegar væri eigi nauðsynlegt að 
til taka, hvaðan skyldi taka þessa borgun, 
því jeg er viss um, að þó þetta verði að 
lögum, verða eigi margar kirkjur komnar í 
safnaða hendur fyrir næsta alþingi, svo pró- 
fastar bíða ekki mikinn halla við lögin; en 
ef svo færi, þá mætti altjend veita þeim 
borgun með fjáraukalögum 1881. Jeg er 
samdóma framsögumanni, að nauðsynlegt 
sje, að öll kurl komi til grafar, og sjá skuli 
sem bezt um fjárhag kirkna. J>að er ekki 
víst, að menn fái aptur sætisfisk eða kaupa- 
mannafisk, hvort heldur er. J>ar sem til 
tekið er, að sóknarnefndir fái 6 af 100 í 
innheimtu- og ómakslaun, þá er það sam- 
kvæmt biskupsbrjefi til presta, sem ákveður 
þeim 6 °/o »fyrir verzlun kirkjugjalda«, og 
úr því að þetta hefur ekki verið talið eptir 
prestum, sem hafa þó stundum ekki skilið 
sem bezt við reikninga kirkjunnar, þá sýnist 
eigi ósanngjarnt, að sóknarnefndir fái einnig 
þessa þóknun; þær deyja ekki þó einstakur

maður deyi, og því má jafnan heimta skil 
af þeim. Jeg get ekki sjeð, að þessi breyt- 
ingartillaga geti samrýmzt fyrri hluta 5. gr., 
og álít jeg rjettast, að hún komi fyrir alla
5. grein.

F r a m s ö g u m a ð u r : Einmitt það, að hún
getur eigi samrýmzt 5. gr., er nóg til að 
sýna, að breytingin er óhafandi. 5. gr.tek- 
ur fram allar skyldur, sem sóknarnefndir 
eigi að gæta, en breytingartillagan ekki 
nema sumar, og sje hún tekin, þá hafa söfn- 
uðirnir enga skyldu gagnvart kirkjunni, nema 
heimta inn og setja fje á vöxtu og taka 
rentu, en þetta er alls ekki nóg. 1. þing- 
Norðurmúlasýslu sagði, að yfirskoðun presta 
væri óþörf, er söfnuðirnir hafa fengið ráð 
yfir henni, en því er jeg ekki samdóma, því 
þó að kirkjan gangi í hendur safnaðanna, 
þá er hún eign sjer, eign, sem sjálfir söfn- 
uðirnir geta ekki tekið einn eyri frá. Að fá 
söfnuðunum kirkjuna í hendur, er gjört til 
þess, að vekja meiri áhuga á kirkjulegum 
málum, vekja meiri áhuga hjá þeim á því, 
að prýða kirkjur sínar, en alls eigi til þess, 
að þeir megi fara með fje þeirra eins og fje 
sjálfra sín, og jeg get ekki sjeð, að yfirskoð- 
anir sjeu óþarfar. Jeg er öldungis sam- 
dóma 1. þingmanni Norðurmúlasýslu um 
það, að það sje rjettast og eðlilegast, að 
landssjóðurinn borgi próföstum ferðakostnað 
þeirra, eins eg jeg á hinn bóginn álít það 
eigi rjett, að prestar borgi próföstum fyrir 
að taka út prestaköll, því við úttektir presta- 
kallanna kemur prófastur fram eingöngu af 
hálfu hins opinbera, til að líta eptir því, að 
öllu sje svarað, sem svara á, og ekkert gangi 
úr sjer eða falli niður. Jeg vil biðja þing- 
menn að gæta vel að breytingartillögunni og 
frumvarpinu, og mun þeim þá verða ljóst, 
að hún spillir frumvarpinu mikið, ef hún er 
tekin öll, en miðpartinum hef jeg ekki á móti, 
ef tekið er aptan og framan af henni.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls,
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ljet forseti ganga til a t k v æ ð a  um frum- 
varpið, og var:

1. Breytingartillaga 6 þingmanna við 5. 
gr. samþykkt með 14 atkvæðum gegn 3.

2. Frumvarpið allt með áorðnum breyting- 
um samþykkt með 19 atkv.

Kvað forseti það mundu verða afgreitt til 
efri deildar.

F y r s t a u m r æ ð a  í efri deild á 37. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá 1 360—361.

M a g n ú i  S tephensen  sagðist vilja leiða 
athygli að því, að eitthvað virtist að vanta 
í 3. gr. f a r  stæði, að til þess, að uppá- 
stungan gengi fram, yrðu 2/a að vera með 
henni, og til þess að hún fjelli, */a móti; ef 
nú atkvæði væru þar á milli, vissi hann eigi, 
hvernig ætti að fara að.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst eigi ætla að tala 
um einstakar greinir, en eitt væri athuga- 
vert, að hjer væri gjört ráð fyrir nýjum út- 
gjöldum fyrir kirkjurnar, og væri það eigi 
hentugt, ef fátækar kirkjur ættu í hlut, og 
væri því ástæða til að mæla móti frumvarp- 
inu, eins ogþað hljóðaði, og það því heldur 
sem á prestafundi í hans prófastdæmi að 
eins einn hefði verið með líkri uppástungu 
en allir á móti.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að þingmaður 
Barðstrendinga hefði vitnað til fundar, en 
bann kvaðst líka geta vitnað til annars 
fundar. Einn maður á prestafundinum í 
Húnavatnssýslu hefði talað um, að jörð 
hefði verið tekin frá kirkju og lögð til brauðs- 
ins, en kirkjan fjelítil, og þyrfti að byggjast; 
því væri ísjárvert fyrir sóknarmenn að taka 
við kirkjum, úr því búið væri að Qefletta 
þær; en annar hefði sagt, hvers vegna menn 
ættu að vera svo afskiptalausir að láta slíkt 
viðgangast; hefðu fundarmenn fallizt á 
skoðun þess síðara, og orðið nær því öll at- 
kvæði með því, að söfnuðir tækju kirkjur að

sjer; en hvað sem menn vildu gjöra úr 
fundum þessum, þá væri víst að konunglega 
nefndin hefði sumstaðar gjört lítið úr þeim. 
Aðgætandi væri og, að hjer væri einungis 
spursmál um samkomulag við prest og 
stiptsyfirvöld, og væri því eigi talað um, að 
nauðga neinu upp á sóknarmenn. Loks 
kvaðst hann vilja mæla með því, að málið 
gengi til 2. umræðu.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvaðst vilja mæla 
með því, að málið gengi til 2. umræðu, svo 
betur mætti átta sig á því. í  3. og eink- 
um í 4. gr. virtist sjer sem rjettarhugmynd- 
irnar sjeu eitthvað ruglaðar og ósamkvæmar 
rjettarástandi því, sem nú er. Mundi ísjár- 
vert að gjöra slíkar ákvarðanir, með fram 
vegna þess, að það væri komið undir sam- 
komulagi, hvort söfnuðurinn tæki að sjer 
þessa umsjón. Auðvitað væri að öðru leyti, 
að ef söfnuðurinn tæki við umsjóninni, yrði 
hann að fullnægja kröfu yfirstjórnarinnar og 
skyldum, sem nu liggja á forráðamönnum 
og eigendum kirkna.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst eigi vera því mót- 
mæltur, að málið kæmi til 2. umræðu, því 
menn yrðu að hafa tíma til að kynna sjer 
það; málið væri að vísu prestum í hag, en 
örðugra mundi ef til vildi með eptirlitið á 
kirkjunum fyrir söfnuðina, og þeir staðir væru 
kannske til, þar sem söfnuðurinn eigi væri fær 
um að takast þetta á hendur. Hin konunglega 
nefnd hefði eigi treyst sjer til að framfylgja 
þessu, af því svo fáar tillögur hefðu komið 
fram um það frá landsmönnum. Erlendis, 
t. d. í Noregi, væru sóknarnefndir, og þar 
væru þá hæst 3 menn í hverri; hann hefði yfir 
höfuð ekkert á móti því, að málið gengi til
2. umræðu, ef það þá eigi kæmi strax aptur 
á dagskrána.

S te fn n  E ir ík iíson  kvað nú umræðurnar 
um þetta mál orðnar æði langar, og margir af 
þeim, sem talað hefðu, hefðu bent á ýmsa 
galla frumvarpsins, og hann væri því sam- 
þykkur, að það þyrfti að lagast í ýmsum
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greinum, ef menn á annað borð vildu sinna 
því, hann vildi því leyfa sjer að stinga upp 
á, að 3 manna nefnd yrði sett í þetta mál, 
og fyrstu umræðu frestað.

Forseti bar því næst upp, hvort mál- 
inu skyldi vísað til nefndar, og var það sam- 
þykkt. fessir voru kosnir í nefndina:

Eiríkur Kúld með 6 atkvæðum,
Bergur Thorberg,
Arni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson. 

hlutu 4 atkvæði hver. Var þá hlutað um,
hver þeirra þriggja ætti úr að ganga, og
kom upp hlutur Árna Thorsteinsonar. Var 
svo fyrstu umræðu frestað.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u í  efri 
deild, á 47. fundi, 21. ágúst.

Nefndarálit I 4 7 5 -5 7 6 .
Fiamsögumaður  (Benedikt Kristjánsson) 

kvaðst eigi álíta, að ástæða væri til að tala 
um breytingar nefnáarinnar; enda væru þær 
eigi miklar, og miðuðu til skýringar á mál- 
inu, og til að taka skarpt fram hina rjettu 
skoðun á rjettarástandinu; vonaði hann því, 
að málinu yrði vísað til 2 . umræðu.

Foneti  bar því næst ftumvarpið upp til 
a t k v æ ð a ,  og var því vísað til 2 . umræðu 
með 10 atkv.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 49. 
fundi, 23. ágúst.

J ó n  P je tu rs so n  sagði, að 1. gr. í frum- 
varpinu væri eigi í samhljóðun við 2 . gr. 
í>ví eptir 1. gr. fengju söfnuðirnir eigikirkj- 
ur afhentar, nema með leyfi biskups og hjer- 
aðsfundar, en eptir 2. gr. gætu þeir það án 
þess að hafa þetta samþykki. f>að væri og 
áhorfsmál að fá söfnuðum kirkjur í hendur, 
nema því að eins að þeir settu veð; því 
hugsazt gæti, að þeim eigi yrði haldið vel 
við, eða þá að eptirkomendurnir eigi hirtu 
um að balda þeim við eða hafa þær; þeir 
kynnu t. a. m. að verða Mormónar; slíkt 
gæti að minnsta kosti hugsazt. Hvað 4. gr.

snerti, þá ætti víst orðið «eigi» að falla 
burt, því hitt væri ónáttúrlegt og órjettvíst.

F r a m s ö g u m a ð u r  (B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n ) 
sagði, að eins og deildin sæi, hefði nefndin 
gjört fáar breytingar og eigi aðrar en nauð- 
synlegar hefðu verið.

1 1. gr. væri talað um afhending kirkna 
til safnaðanna, og hefði nefndin álitið þá á- 
kvöiðun rjetta, að ákveðinn atkvæðafjölda 
þyrfti, því bæði þyrfti áhugi manna að vera 
á því, og svo gæti það og haft peningalega 
þýðing og ábyrgð. Prestar hefðu rjett til 
að hafa sjóði kirkna undir höndum, og ættu 
á hinn bóginn að halda þeim í sómasamlegu 
standi.

Við 3. grein hefði nefndin gjört breyting, 
en að eins orðabreyting. Viðvíkjandi 4. gr. 
hefði nefndin stungið upp á, að 1 . kaflifalli 
burtu, orðin «er valdsmaður nefnir», því 
henni hefði eigi fundizt ástæða til að breyta 
frá núgildandi venju, enda væri það og um- 
svifamikið að þurfa að fara ætíð til sýslu- 
manns, ef úttekt ætti að fara fram. í  síð- 
ari málsgrein sömu greinar hefði nefndin og 
stungið upp á, að í stað orðanna »skal þá» 
komi «og úttektarmenn» o. s. frv.

J>að væri alkunnugt, að þegar prestar 
hefðu byggt kirkju og lánað fje, sem eigi 
væri endurgoldið, og kirkjan ekki væri í á- 
lagsfríu standi, að þá misstu þeir skuldina 
og yrðu að borga álagið í þokkabót; þarsem 
kirkjur væru tekjulitlar, þar væru þær sem 
nokkurs konar þungi á prestakallinu; en að 
þetta gjörði skakkafall á einstaka presti, væri 
eigi rjettarástandinu að kenna, heldur því, 
hvernig úttektin hefði verið, því hún væri 
vanalega eigi nógu ströng.

J>á væri viðauki við 5. gr., og hefði nefnd- 
inni þótt hann nauðsynlegur. J>ar væri tekið 
fram, að söfnuðirnir gengjust undir allar þær 
skyldur, er legið hefðu á eigendum kirkn- 
anna. Hinn 3. konungkjörni þingmaður 
hefði viljað hafa veð frá söfnuðunum, en 
þess mundi varla þurfa við, þar sem varla 
væri hætta við, að söfnuðirnir yrðu gjald- 
þrota. Ef þeir yrðu Mormónar, þá fengju 
þeir sjer auðvitað aðra kirkju.
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Forteli bar því næst frumvarpið upp til 
a t k v æ ð a ,  og fjellu þau þannig:
1. gr. samþykkt með samhljóða atkvæðum.
2 . gr. samþykkt í einu hljóði.

Breyting nefndarinnar við 3. gr. samþ. 
með samhljóða atkvæðum.

3. gr. með þessari breytingu samþykkt með
10 atkv.
Breyting nefndarinnar við 4. gr.:

a. samþykkt með 8 atkv.
b. —  — 8 —
c. — — 10 —

4. gr. með breytingúm samþykkt með 8 atkv.
Breyting nefndarinnar við 5. gr.

a. samþykkt með 11 atkv.
b. — — 8 —

5. gr. með breytingum samþykkt með sam-
hljóða atkvæðum.

Málinu vísað til 3. umræðu með sam- 
bljóða atkvæðura.

J>r i ðj a  u m r æ ð a  í efri deild á 51. fundi,
25. ágóst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá 1 519—520.

Breytingartillögur I 521—522, 527. 
Framsögumaður (Benediht JKristjánsson) 

sagði, að breytingar nefndarinnar væru að 
eins til þess að raða niður skynsamlega efn- 
inu í frumvarpinu, en alls eigi til þess að 
breyta því; það hefði veiið álitsmál, hvort 
rjettara væri, að hafa 2 . gr. frumvarpsins 
út af fyrir sig, eða að gjöra hana að viðauka 
við 1. gr., og hefði nefnain að sínu áliti hitt 
þar hinn rjettari veginn. J>ar á móti væiu 
breytingaratkvæði hinna 3. þingmanna mjög 
svo þýðingarmikil. Yið 1. umræðu hefði 
hann tekið það fram, að hið núverandi rjett- 
arástand væri eigi rangt í sjálfu sjer, en 
yrði stundum kringumstæðna vegna óþægi- 
le g t ; en lögin ættu að ákveða rjettarástandið 
svo, að hver njóti síns (suum cuique). 
Breytingaratkvæðið væri auðsjáanlega komið 
af því, að rjettará3tandið yrði stundum ó- 
þægilegt, en þó að þetta kynni að heyra 
undir bið latneska orðtak •snmmum jus 
summa injuria», þá ætti þó að binda sig við

hinn æðsta rjett; órjettur gæti þá að eins 
komið til skoðunar, er hinn fyrverandi (jár- 
haldsmaður kirkjunnar gæti eigi losað sig 
við hana nema með fjárútlátum, en þar sem 
nú kirkjan væri eins og ómagi bjá honum, 
væri það hagur fyrir hann, að losast við 
hana, þó að hann yrði að greiða Qe nokkuð 
til þess, en með þessu breytingaratkvæði 
hinna 3. þingmanna væri rekinn slagbrandur 
fyrir að hann gæti það, með því að hann 
mundi þá vilja neyta hinna vildari kosta við- 
takanda til ógagns, sem mundi þess vegna 
skorast undan að taka á móti kirkjunni. 
Hann vonaði, að deildin mundi um þetta 
efni hafa sömu sannfæring og hann sjálfur.

J ó n  F je tu r s s o n  kvað framsögumann bafa 
sagt, að 4. gr. frumvarpsins væri byggð á 
hinu núverandi rjettarástandi, og um það 
væri hann á sama máli, en að það rjettar- 
ástand væri rjettlátt, gæti hann eigi sjeð. 
Enginn maður væri skyldur að borga fyrir 
annan mann, nema einhver grundvöllur væri 
til, sem sú skylda byggðist á ; það gæti með 
engu móti verið rjett, að skylda nokkurn 
til að borga það, er hann aldrei hafði tekið 
á móti; hann vissi eigi, hvers vegna þing- 
maðurinn vildi gjöra það að lögum, er orðið 
gæti «summa injuria» (mesta rangsleitni). 
Af frumvarpinu væri eigi mögulegt að sjá, 
hvað það ætlaðist til að verða skyldi af sjóði 
kirkjunnar; það ætlaðist kannske til þess að 
kirkjuhaldarinn skyldi hafaeða eignast hann. 
Kivkjan mætti þó eins bíða halla einhvern- 
tíma eins og eigandi eða umsjónarmaður 
hennar. Hver maður hlyti enn fremur að 
sjá, að það væri eigi rjettlátt, að vilja, þegar 
kirkjan væri í skuld við prest eða eigandann, 
láta hann eigi að eins missa skuld sína, 
heldur bæta nýju fje við til að borga með 
álagið, ef úttektarmenn skipuðu það, og svo 
ættu þeir að ákveða, hvað mikið hann skyldi 
fá endurgoldið af skuldinni, og þannig ætti 
hann það eingöngu undir náð þeirra, hvort 
hann fengi nokkuð af henni eða ekkert. 
Svo ætti og að fara að «á sama hátt», ef 
kirkjan hefði lán þegið af opinberu fje; út- 
tektarmenn ættu því einnig að kveða þá á
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um, hvort hún skyldi borga lánið, og það 
gæti engum þótt fallegt, að hið opinbera 
væri þannig svipt rjetti sínum til að fá 
aptur fje sitt.

F r a m s ö g u m a ð u r  benti hinum 3. konung- 
kjörna þingmanni á, að lögin gjöra bæði 
kirkjuhaldara og eiganda að skyldu, að halda 
kirkjunnií messufæru og sómasamlegu standi, 
og því yrðu þeir og að skila henni í því 
standi. Ef kirkjan væri svo fátæk, að hún 
eigi gæti haldið sig, þá væri hún skoðuð 
sem ómagi, en það mætti eins skoða hana 
sem góða próventukonu; flestar ættu fast- 
eignir og legðu afgjald þeirra á boið með 
sjer. Hann vildi taka það fram, að ef það 
væri örðugt, að halda kirkjuna fyrir prest- 
inn, þá væri það óvænlegt fyrir söfnuðinn að 
taka við henni. Annars mundi eigi þurfa 
að mæla meira fyrir þessu.

Jón  Pjetursson sagði, að það væri rjett, 
að kirkjueigandi eða haldandi ætti að skila 
kirkjunni í sómasamlegu standi, en meira 
mætti eigi heimta af þeim, nema ef sjóður 
væri. En þetta væri allt annað en það, 
sem stæði í 4. gr.

F r a m s ö g v m a ð u r  sagði, að þar sem hinn
3. konungkjörni þingmaður hefði minnzt á 
sjóð kirknanna, þá hefði sjer komið sama í 
hug, sem löggjafanum forðum, að slíkt hefði 
sjer eigi komið til hugar að gæti orðið spurs- 
mál um, því það væri sjálfsagt, að kirkjan ætti 
sinn sjóð. fa ð  væri hjer bent á sanngjarnt 
tillit, sem getur átt sjer stað, til kirkjunnar. 
pað væri leiðinlegt, ef fram kæmi ósam- 
kvæmni í frumvarpinu, sem gjörði það ó- 
mögulegt, en hann væii fyrir sitt leyti sann- 
færður um, að það væri sú rjetta hugmynd, 
sem frumvarpið færi fram á.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, bar 
forseti fyrst breytingaruppástungurnar og 
síðan frumvarpið sjálft upp til a t k v æ ð a ,  
og var:
1 . breytingaruppástunga nefndarinnar við 1. 

gr. samþykkt með 10 atkv.
2. breytingaruppástunga nefndarinnar, að

2. gr. falli burt, samþykkt með sam- 
hljóða atkvæðum.

3. breytingaruppástunga 3þingmanna (Jóns 
Pjeturssonar, Sighvats Árnasonar og Stef- 
áns Eiríkssonar) við 4. gr.:
a, fellt með 6 atkvæðum móti 5 að við 

höfðu nafnakalli sökum óglöggrar a t- 
kvæðagreiðslu, og sögðu

Já :
Magnús Stephensen,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

N ei:
Bergur Thorberg,

. Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinsson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín.

b, Hjer varð einnig sökum óglöggrar at- 
kvæðagreiðslu að við hafa nafnakall, 
og sögðu

Já :
Magnús Stephensen,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson,

N ei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinsson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín, 

og var þessi liður breytingaruppástungunnar 
þannig einnig felldur með 6 atkv. gegn 5.

Frumvarpið sjálft með áorðnum breyt- 
ingum var samþykkt með 9 atkvæðum.

Kvað forseti það mundu verða sent apt- 
ur til neðri deildar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 60. 
fundi, 26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 
526—527.
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F rnm sögum <u)vr  ( Þ n r a r i n n  R öf lvars -  
son ): Efri deildin hefur gjört nokkrar
breytingar á þessu frumvarpi; jeg vil ekki 
segja, að þessar breytingar spilli frumvarp- 
inu, en til verulegra bdta eru þær ekki. 
Jeg vil samt ráða deildinni til að sam- 
þykkja frumvarpið óbreytt, eins og það ligg- 
ur fyrir, því að það getur orðið til þess, 
að söfnuðirnir fari að bugsa meir um að 
prýða og bæta kiikjur sínar.

A r n l j ó t u r  Ó lafsson:  Mjer finnst þeir
stórgallar vera á breytingum efri deildar- 
innar, einkum á 5. gr., sem nú er 4. gr., 
að ekki sje umtalsmál annað en að fella 
frumvarpið. í  neðri deildinni var það sam- 
þykkt, að þegar söfnuðurnir tækju að sjer 
umsjónina með kirkjunum, þá skyldu falla 
niður skoðunarlaun á kirkjunum og reikn- 
ingum þeirra. Efri deildinni hefur ekki 
þóknazt að fallast á þetta; hún hefur að 
eins látið það standa, að eigi skuli greidd 
skoðunarlaun á kirkjureikningum af kirkju- 
sjóði, upp frá því að söfnuðirnir taki að sjer 
Qárhald kirkna. J>að er merkilegt, að efri 
deildin skuli vilja hlífa kirkjusjóðnum við
3 álna gjaldi fyrir skoðun á kirkjureikning- 
um, en kærir sig eigi hót um þótt kirkjurn- 
ar verði að greiða 20 álnir fyiir, ef til vill, 
handónýtar kirkjuskoðanir. Skoðanir á kirkj- 
um eru góðar sumstaðar, en þær eru sum- 
staðar bráðónýtar. (Þ ó m r i n n  B ö ð v a r s s o n :  

Hvar?) Einkum á Suðuilandi og Vestur- 
landi, en þó líka á Norðurlandi. Jeg álít 
rjettast af deildinni að fella frumvarpið, 
eins og það er nú, vegna þess að það er í 
rauninni aldrei nema byrði fyrir söfnuðina 
að taka að sjer fjárhald kirkna, og þeir 
vinna ekki annað við það, en að þeir fá 
betri og fegri kirkjur. f a r  sem er fátækur 
prestur eða trassi, þar er nauðsynlegt að svipta 
prestinn fjárhaldinu. Mjer finnst prestastjettin 
eða kirkjustjórnin — hún álít jeg hafi sæti 
í efri deild — meta lítils góðan vilja bænda, 
þar sem hún skuli ekki vilja láta þetta litla 
eptir söfnuðunum, að þeir þurfi eigi fram- 
vegis að greiða úr binum litlu kirknasjóðum 
fyrir misjafnar og optlega ónýtar kirkjuskoð-

anir. Efri deildin segir vlð bændur: I>jer 
megið gjarnan hafa allt ómakið fyrir kirkj- 
unum, halda reikninga þeirra, lána þeim 
stórQe o.i s. frv., en þjer verðið að pungaút 
handa prófasti, þegar honum þóknast að 
vísitera. |>ví er rjettast, að segja aptur við 
efri deildina: Vjer höfum gjört þetta tilboð 
af góðum vilja, en eigðu nú þitt eigið frum- 
varp, þegar þú kannt ekki að meta góðan 
vilja bænda betur en þetta.

F r a m s ö g u m a t u r : Jeg verð að vera á 
gagnstæðri skoðun um þetta frumvarp; 
breytingin, sem á því er gjörð, er ekki nauð- 
synleg, en hún er heldur ekki skaðleg. J>að 
er sjálfsagt að vísitera kirkjurnar eins fyrir 
það, þó söfnuðirnir hafi umsjón og fjárhald 
þeirra, en það er ekki eðlilegt að vísitatíu- 
laun sjeu goldin af fje kirkna, en þó verður 
að sætta sig við það, því að ef söfnuðirnir 
bera sig upp undan því, þá geta þeir fengið 
leiðrjetting á því. Jeg hef tekið það fram 
og tek það enn fram, að það er ekki tilgang- 
ur þessa frumvarps, að breyta f neinu yfir- 
umsjóninni. fingmaðurinn talaði um bráð- 
ónýtar vísitatíur, og sagði, að þær ættu sjer 
helzt stað á Suðurlandi, en því verð jeg að 
mótmæla, að svo sje nokkursstaðar þar, sem 
jeg þekki til. Jeg verð þrátt fyrir mótmæli
l. þingmanns Norðurmúlasýslu að leggja það 
til, að frumvarpið verði samþykkt, því að 
jeg ímynda mjer, að það geti á sumum 
stöðum að minnsta kosti vakið áhuga
manna á kirkjum sínum og kirkjuleg
málum. Ef söfnuðirnir vilja losast við 
kirkjuskoðunarlaunin, þá má gjöra það á 
næsta þingi; mjer fyrir m itt leyti finnst 
rjettast, að landssjóðurinn borgi allan kostn- 
að við vísitatíur, og eins prófasti kostnað 
þann, sem leiðir af veru hans við úttektir.

A r n l j ó t u r  O la f s s o n :  £að er enn ein
breyting á frumvarpinu, sem á er komin í 
efri deild. 2 . gr. er í raun rjettri felld úr,
því það er fellt úr, að söfnuðirnir hafi 
h e i m t i n g  á að fá fjárhald kirknanna í 
hendur, og meining neðri deildarinnar öll
rugluð. Eptir frumvarpinu hafði söfnuður-
inn enga heimting til að ná fjárhaldinu af

85
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þeim prestum, sem nú eru í em bættinu;en 
h itt var skýrt tekið fram í frumvarpi neðri 
deildarinnar, að söfnuðirnir geti heimtað 
fjárhaldið af nýjum prestum, er fá brauðin 
eptir þann tíma, er lögin koma ú t ; en 
þessu er nú sleppt úr frumvarpinu. |>að er 
annars merkilegt í svo einföldu máli eins og 
þessu, að vera að rýra þessa ósk safnaðanna 
til þess að hirða betur. kirkju sína, því að 
annað getur söfnuðunum ekki gengið til. 
J>ennan rjett hafa söfnuðirnir ekki nú í 
frumvarpinu nema með vilja prestsins, því 
að þó hjeraðsfundurinn verði með því, að 
kirkjan verði afhent söfnuðinum, þá er það 
auðsjáanlegt, hvoru megin hryggjar biskup 
muni verða, þegar presturinn leggur á móti 
ósk safnaðarins. Allt þarf að fara suður í 
Keykjavík; þangað verður að sækja leyfi til 
alls. Nú er efri deildin búin að fyrirskipa, 
að söfnuðurnir geti eigi heimtað fjárhald 
kirkna; söfnuðirnir eru enn bundnir við 
tjóðurbælana, því ekki fjekkst levsingin á 
sóknarbandinu. Nú vantar einungis, að sú 
hávísa efri deild gefi ú t þau lög, að allir 
skuli hjer eptir trúa því einu, sem biskup 
skipar að trúa, að uppfræðingin skuli vera 
alveg eins og hann fyrirskipi; söfnuðina 
varði ekki um neitt nema að sitja í kirkj- 
unni, þeir megi ekki hugsa um neitt sjálfir, 
og enginn maður megi einusinni taka í 
nefið, þótt hann syfji undir þessum blessuðu 
lesturþulum prestanna.

Framsögumaður: 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu sagði, að sá eini tilgangur, sem 
bændur hefðu til að taka að sjer fjárhald 
kirkna, væri að hirða þær betur, en líka eru 
til glæsilegar kirkjur með góðu Qárhaldi, 
sem hugsazt gæti að bændur vildu ná í ; 
einkum ef prófastur ætti aldrei að skoða 
þær framar, því að eigingirni er líka til hjá 
bændum. |>að sem hann sagði um trúna 
og biskupinn, álít jeg ekki svara v e r t; vjer 
höfum eins og hann veit ríkiskirkju, á 
meðan kirkja og ríki ekki eru aðskilin, eins 
og sagt var f Norðlingi heitnum. (Arnljótur 
Ólafsson: Hann lifir enn karlinn!) Mjer 
finnst frumvarpið meinlaust, og það getur

jafnvel verið gagnlegt, og því vil jeg ekki, 
að það sje fellt.

£á var gengið til a t k v æ ð a og var 
frumvarpið f e l l t  með 12 atkv. gegn 8.

XLIII. UPPFRÆÐING BARNA.
A.

Frumvarp til laga um skyldur presta og 
safnaða t i l a ð k e n n a  b ö r n u m  að s k r i f a  
og r e i k n a .  Frá Sighvati Árnasyni, 1. 
þingmanni Rangæinga. Sjá I 249.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 27. 
fundi, 4. ágúst.

F r a m s ö g u m a ð u r  (S i g h v u tu r  Arnnson)
sagði, að það væri vitaskuld, að sú grund- 
vallarnauðsyn, sem lægi til grundvallar fyrir 
því, að koma með frumvarp þetta, væri, að 
börn gætu fengið meiri menntun, eu þau nú 
almennt ættu kost á og fengju. Hvað það 
snerti, að þetta væri ia g t  á presta, þá hjelt 
hann, að það mundi eigi verða svo tilfinn- 
anleg byrði, því það væri eigi tilgangur 
frumvarpsins, að leggja á bak þeim ný 
skylduverk, er þeir þyrftu að hafa sjerstakt 
ómak og fyrirhöfn fyrir, heldur gættu þeir 
þessa samhliða öðrum skyldustörfum, og því 
væri það eigi nýtt ómak; það yrði einungis 
tímatöf fyrir þá á þeim stundum, sem þeir 
verðu samt sem áður til barnauppfræðingar, 
því þeim væri ætlað að vinna þessi störf 
jafnframt því, er þeir uppfræða bprn í krist- 
indómi. Hann sagðist nú eigi mundu fara 
fieirum orðum um þetta að sinni, fyr en 
hann hefði heyrt tillögur manna, en yfir 
höfuð fela málið velvild þingdeildarinnar.

J ó n  J ó n s s o n  sagðist sjaldan hafa orðið 
glaðari, en er hann sá frumvarp þetta. Hann 
þakkaði hinum háttvirta þingmanni Rangæ- 
inga fyrir það, að hafa fyrstur á löggjafar- 
þinginu fiutt það mál, sem þjóðinni ríður 
mest á af öllum málum, og mundi það ein- 
hverntíma ekki verða talið alþingi til sóma, 
að það hugsaði meira um að hækka laun
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embættismanna og skatta alþýðunnar, en að 
bæta ór því menntunarleysi, er þingmaður 
Eangæinga hefði kallað sorglegt, en sem 
ekki væri of mikið að segja, að væri hörmu- 
legt, grátlegt. J>að væri sorglegt að fara 
um þetta land og sjá fátækt alþýðunnar, að 
koma á útmánuðum á þá bæi, þar sem 
mjólkurdropi úr einni kú væri allur sá forði, 
er til væri handa barnaheimili. pað væri 
hörmulegt að sjá sóðaskapinn og óþrifnað- 
inn á sumum bæjum, þar sem börnin væru 
útsteypt í kláða, og menn gætu eigi setzt 
neinstaðar niður, nema að verða, ef til vill, 
kvikur af óværð. — En þetta væri nú allt 
lítið í samanburði við þá andlegu eymd, sem 
ríkti manna á meðal. pað væri sjaldgæft 
að hitta unglinga, sem kynnu að skrifa, að 
minnsta kosti svo mynd væri á; um landa- 
fræði, sögu og reikning væri hreint ekki að 
tala. fað  væri undarlegt, að menn hefðu 
byrjað á því, að gefa út skaltalög og ýms 
önnur lög, en hugsuðu eigi út í það, sem 
væri hin sanna undirstaða undir allri vel- 
megun landsins og stjórn þess, einkum nú 
á þessum tímum — uppfræðslu ungmenna. 
Fyrir þá menn, sem hugsuðu um framför 
landsins, væri þetta mál því mjög athuga- 
vert. fað , sem einkum væri þakklætisvert, 
væri, að bóndi hefði orðið fyrstur til að 
koma með þetta. Hann vildi taka það fram, ( 
að málið þyrfti ýtarlegrar umhugsunar við,
og vildi hann því stinga upp á, að nefnd
yrði sett í það. Enn fremur benti hann á, 
að hann hefði tekið fram hugmyndir sínar
um málið í öðru frumvarpi, sem útbýtt hefði
verið til deildarmanna í dag; þó að agnúar 
kynnu að finnast á frumvarpi sínu og 1. 
þingmanns Rangæinga, þá mundi mega laga 
þau svo og steypa þeim svo saman, að eitt- 
hvað gott kæmi fram af þeim.

F A ríkur Kúld kvaðst eigi samdóma 2. 
þingmanni Skagfirðinga í því, að þingmað- 
ur Rangæinga hafi fyrstur orðið til að vekja 
máls á þeásu, því fyrst hefði verið vakið 
máls á því í umburðarbrjefi biskups, en þrátt 
fyrir það kynni hann þingmanni Rangæinga 
miklar þakkir, og tæki fúslega undir með

2. þingmanni Skagfirðinga, að það sje nsésta 
gleðilegt, að sh'kar raddir komi frá bænd- 
um. Eins og frumvarpið liggur fyrir, áleit 
bann það lítt mögulegt, að koma því við. 
Reyndar væri hann eigi eins víðförull sem
2. þingmaður Skagfirðinga, enda hefði hann 
hvergi sjeð slíkt, sem hann hefði gjört orð 
á að hann hefði sjeð; víst væri og um það, 
að slæmt væri það hjer með uppfræðing, en 
þó mundi með það öllu lakara ástatt víða er- 
lendis. Hann vildi eigi fara út í einstakar 
greinir frumvarpsins, en benda þingmanni 
Rangæinga á, að það er eigi vandalaust, er 
skyldur eru lagðar á menn. fa ð  væri lítt 
mögulegt fyrir presta að takast þetta á hend- 
ur, eins og hjer væri gjört ráð fyrir; hann 
vildi reyndar eigi tala um ómakið, sem því 
fylgdi, og það væri býsna margt, sem prest- 
ar mættu gjöra án borgunar. J>að væri víst 
meiningin, að það væri sama skylda fyrir 
prestinn að gjöra þetta, sem að búa barn 
undir ferming, en það væri ósanngjarnt. 
Hann vildi spyrja, hvar og hvenær prestur- 
inn ætti að gjöra þetta? svarið yrði sjálfsagt, 
í kirkjunni. Allt svo um hávetur ; en þá 
gæti nú verið opt illt að ferðast fyrir börn 
á 10—14 ára aldri, og svo ættu þau vístað 
rita og reikna á kirkjugólfinu. En í þessu 
tilliti vildi hann leyfa sjer að benda á það, 
að órjett sje að balda söfnuðum fram í 
rauðamyrkur, því það geti haft slæmar af- 
leiðingar. pess megi þar að auki gæta, að 
til slíkrar kennslu vanti bæði bækur og hús. 
En hann vildi leyfa sjer að benda á eitt, án 
þess að gjöra það að uppástungu, og það 
væri, að fá menn til að fara um sóknirnar 
og kenna börnum nefndar námsgreinir, og 
mætti ef til vill launa honum af sveitar- 
sjóði. Að endingu Iýsti hann yfir því, að 
sjor þætti í raun og veru uppástungan fög- 
ur, og vildi því leggja það til, að nefnd yrði 
sett í málið, til þess að hjálpa því við, og 
þetta því fremur sem öðru frumvarpi hefði 
verið útbýtt í dag, er fer fram á hið sama.

Flutningsmaður kvað sjer þykja vel hafa 
verið tekið undir málið, og væri hanu þeim, 
er látið hefðu í ljósi skoðun sína, þakklátur

85*
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fyrir hinar góðu viðtökur, er þeir hefðu veitt 
frumvarpinu. Hann kvaðst kunna þing- 
manni Barðstrendinga og hverjum, sem fund- 
ið gæti betri veg, en frumvarpið benti á, 
til slíkrar kennslu, miklar þakkir. pað væri 
á valdi hinnar heiðruðu þingdeildar, að setja 
nefnd í málið. En það vildi hann taka 
fram og benda mönnum á, að varlegt sje 
að hugsa sjer mikla kennslu á þessu stigi, 
hvort sem það væru prestar eða hlutaðeig- 
endur sjálfir, sem ættu að annast bana. J>á 
vildi hann og taka það fram, sem lægi til 
grundvallar fyrir þessu, og væri það það, að 
þetta frumvarp ætti við þau bjeiuð, sem 
ekki hefðu barnaskóla, og sem ekki er hag- 
kvæmt að stofna þá í, sem víða ætti sjer 
stað.

Forseti bar þá upp til a t k v æ ð a, hvort 
nefnd skyldi sett í málið, og var það sam- 
þykkt með 9 atkvæðum.

í  nefndina voru kosnir:
Sighvatur Árnason með 9 atkv. 
Eiríkur Kúld — 6 —
Bergur Tborberg — 4 —

Var umræðunni síðan frestað.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u í  efri 
deild, á 34. fundi, 12. ágúst.

Nefndarálit I 3 3 6 -3 3 8 .
Framsögumaður (Eiríkur Kúld) kvaðst eigi 

hafa ástæðu til að tala, fyr en hann hefði 
heyrt, hvernig mönnum geðjaðist að nefnd- 
arálitinu yfir höfuð. Nefndin hefði verið í 
vandræðum með frumvarpið, þar sem mörg- 
um hefði fundizt það of stutt, en hún hefði 
eigi treyst sjer til að fara lengra vegna þess, 
hvernig hagaði til víða hjer á landi. Hann 
vildi drepa á það, að breyting hefði verið 
gjörð við 1. gr., og við 2. gr. hefði verið 
bætt inn «tugabrot»; það væri að vísu lítið, 
sem heimtað væri, en það mætti þó segja 
um það, að lítið væri betra en ekki neitt; 
það væri þó hægra fyrir greindan ungling að 
bæta við það. Að því er snerti aðhaldið, 
þá væri 3. gr. bætt við. Viðvíkjandi 4. gr. 
væri höfð hliðsjón af eldri lögum um upp- 
fræðslu barna. Meira ætlaði hann eigi að

segja um þetta œál að svo komnu, fyr en 
hann hefði heyrt skoðanir manna.

Jón Jónsson þakkaði nefndinni fyrir það, 
er hún hefði gjört, því þó það eigi væri langt 
stig fram á leið, þá væri það samt framför. 
Nefndinni hefði þótt erfiðleikar á um sögu- 
ágrip og landafræði. En þetta söguágrip 
þyrfti eigi að vera svo stórt, sem það, er 
kennt væri í barnaskólum; á barnaskólanum 
hjer í bænum og á ísafirði mundu vera 
kennd ágrip Páls Melsteðs í sögu og landa- 
fræði, og ýmislegt fieira, svo sem : danska, 
söngur og leikfimi. ]?að ágrip, sem hjer 
væri spurning um að börnin lærðu, mætti 
vera að sínu leyti eins lítið eða minna en 
kver það, er kennt væri í kristindóminum. 
Nefndin liefði að vísu fallizt á tillögur hans 
um að borga kostnaðiun úr sveitarsjóði, en 
svo hefði og átt að vera með kostnað þann, 
er yrði til áhalda; því prestinn gæti munað 
um að þurfa að borga bæði reikningsspjöld 
og pappír eins og lærdómsbækur. Loks vildi 
hann skjóta því til nefndarinnar, að skerpa 
aðhaldið með að gjðra það að skilyrði fyrir 
fermingu og hjónabandi, að vera búinn að 
læra að skrifa og reikna, auk lestursins og 
kristindómsins.

Framsögumaður sagði, að 2. þingmaður 
Skagfirðinga hefði sjeð, að nefndin hefði 
tekið tillögur hans til greina, en að því 
er viðkom sögu og landafræði, þá hefði hún 
eigi sjeð sjer fært að gjöra það að fastri 
reglu; ef um barnaskóla væri að ræða, þá 
gæti tillaga hans verið góð, en hann vildi 
benda honum á, þar sem uppfræðing væri 
annars góð, þar væri enda kennt eitthvað í 
dönsku og jafnvel dálítið í sögu og landa- 
fræði. |>ar sem þingmaðurinn hefði álitið, 
að prestar ættu að kaupa lærdómsbækur, 
þá væri það rangt, þeir ættu einungis að 
sjá um, að þær væru til. J>að væri eigi 
heldur gott að hafa það sem skijypði fyrir 
fermingu og giptingu, að menn kunni að 
skrifa og reikna, því til þess sjeu dæmi, að 
sum börn geti eigi lært alla lærdómsbókina, 
og sjeu þá fermd með biskupsleyfi. Að það 
sje skilyrði fyrir giptingu, að bæði sjeu
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Bkrifandi og reiknandi, það geti verið mjög 
íhugnnarvert, það væri gott ef annað hjóna- 
efnanna kynni það, en að gjöra það að laga- 
skyldu, einkum um bæði, áliti hann eigi 
hentugt, eins og víða hagar til.

Ásgeir Einnrsson kvaðst hafa Orðið mjög 
glaður, er hann sá frumvarpið, og einkum 
af því, að það var komið frá bónda, því það 
væru þeir, sem kunnugast væri um fáfræði 
afmennings. En hjer þætti sjer nokkuð 
hart að gengið, þar sem lagður væri á menn 
kostnaður, og svo mætti taka með lögtaki, 
og það þó koslnaður nemi allt að 50 kr. 
fe tta  væri hart, ef fátæklingar ættu í hlut. 
Hann vildi taka til dæmis, ef fátæk hjón 
tækju að sjer munaðarlaust barn af með- 
aumkvun, þá væri æði hart aðgöngu að taka 
hjá þeim með lögtaki fyrir, að þau hefðu eigi 
látið því það í tje, sem þau eigi gálu. Ef 
þessu eigi væri breytt, gæti hann því eigi 
verið með frumvarpinu, en með litlum 
breytingum vildi hann vera því meðmæltur. 
J>eir menn hefðu átt að vera til, sem eigi 
hefðu getað talið hlutinn sinn forðum, þegar 
verið var að taka spítalahlutinn; ætli þeir 
gætu kennt reikning? en öllum börðum lög- 
um væri illa hlýtt, þannig hefði farið um 
stóradóm. Svo mætti og gæta þess, að það 
væri örðugt að koma þessu við í sveitum. 
J>ó börnum sje kennandi kristindómurinn, 
þá mætti það vel vera, að þau gætu eigi 
lært þetta, því dæmin væru til, að börnum 
hefði verið kenndur kristindómurinn, án þess 
að þau þó lærðu að lesa ; það væri og hugs- 
anlegt, að þetta yrði til að koma mönnum 
í basl og bágindi, og hann vildi því taka 
það fram, að sjer þætti það mjög «óprakt- 
iskt». Ef líf hefur komið í hjeruðiu, til að 
mennta unglinga, þá hefðu menn fremur 
keppt sín á milli um uppfræðinguna, en 
þurft að nauðga þeim til að uppfræða börn 
sín, og fátækur fjölskyldumaður gæti ekki 
klofið slíkt hjálparlaust, hvað feginn sem 
hann vildi, og væri þá hart að sekta hann.

S te fá n  E ir ík sson  kvaðst eigi vera á 
sama máli og þingmaður Húnvetninga i 
því, að tillögur nefndarinnar væru óhafandi;

sjer þætti að vísu 4. grein, sem nefndin 
vildi bæta inn í frumvarpið, vera nokkuð 
ísjárverð, en þó yrðu allir að játa, að ef 
nokkuð ætti að verða úr þessu frumvarpi, 
er til framkvæmda kæmi, þá yrði að mega 
taka unglinginn frá því heimili, er hann 
gæti eigi notið hinnar nauðsynlegu tilsagn- 
ar; svo yrði þingmaðurinn vel að gæta 
þess, að ákvörðunin næði að eins til þeirra 
barna, er væru «hæf», og um það væri 
prestsins að dæma. 50 króna sekt þætti 
sjer heldur há, þar sem fátækir optast 
mundu eiga í hlut, og gæti annaðhvort 
nefndin eða hann eða þingmaður Húnvetn- 
inga komið með breytingaratkvæði við það, 
ef þeim litist svo, og fært sektina t. a. m. 
niður f 25 kr.

F r a m s i ig u m n ð u r  kvað þingmann Hún- 
vetninga nú hafa hent það, er sjaldan bæri 
að, nefnilega, að berjast við skuggann sinn ; 
ef hann hefði lesið frumvarpið eins ræki- 
lega og þingmaður Skaptfellinga, þá hefði 
hann komizt hjá, að reka sig svona hrap- 
arlega á ; ef hann að eins hefði tekið eptir 
orðinu «hæf», og um leið athugað, hver 
ætti að dæma um, hvort þau væru það, þá 
mundi hann hafa sjeð, að presturinn mundi 
vera eins fær um að dæma um það, eins 
og kunnáttu þeirra i kristindóminum, og þá 
vonaði hann, að hann ætlaði prestinum 
eigi það ranglæti, að hann Ijeti taka lög- 
taki, þar sem hann áliti það eigi rjett, og 
ef hann kannaðist við þetta hvorttveggja, 
hlyti hann f þriðja lagi að kannast við
það, að mótbára hans móti þessari ákvörð- 
un væri orðin að reyk. Hann þekkti þing- 
manninn svo vel að því, að viija styðja og 
efla alla uppfræðing í landinu, að hann
gæti eigi trúað honutn til, að vilja fella
þotta mál, þó að honum þætti stigið nokk- 
uð of langt, heldur ætti hann þá að koma 
með breytingaratkvæði. Hann kynni eigi
heldur við það hjá honum, að hafa sem á- 
stæðu móti þessu máli hið forna bríxl við 
Sunnlendinga, að þeir kynnu eigi að telja 
hlutinn sinn, því að þetta frumvarp gengi 
einmitt út á svo mikið, að þeir gætu talið
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hann. Viðvíkjandi sektunum vildi hann 
taka það eitt fram, að þær mætti miða við 
fleiri en þá, sem ættu fyrir börnunum að 
sjá og segja.

Jón Jónsson kvaðst að vísu eigi vera eins 
kunnugur barnauppfræðingu,. eins og þing- 
menn Barðstrendinga og Húnvetninga, en sjer 
væri samt óskiljanlegt, að börn gætu eigi 
lært reikning og að draga til stafs, ef þau 
gætu lært kristindóm sinn; til þes3 að læra 
að skrifa, þyrftu þó engar andlegar gáfur, 
og ekki nema að eins að brúka höndina. 
Framsögumaður hefði eigi svarað sjer nóg- 
samlega um það, að prestur hlyti að útvega 
öll áhöld til kennslunnar, svo sem spjöld til 
að reikna á, o. s. frv. Eptir lögunum, er 
nú stæðu, væru prestar skyldir að sjá um, 
að til væru lærdómsbækur, og gæti hann 
eigi betur sjeð, en að prestur hlyti þá að 
vera skyldur að leggja fje út fyrir þær fyrir 
fram, ef bóksali neitaði að hafa þær til að 
öðrum kosti, og sama máli hlyti að vera að 
gegna um áhöldin til að skrifa og reikna; 
hann hefði stungið upp á að leggja þessa 
skyldu á sveitarnefndirnar, að eins til þess 
að ljetta henni af prestunum. Viðvíkjandi 
sektunum vildi hann benda þingmanni Skapt- 
fellinga á, að nefndin ætlaðist varla til, að 
hvert brot gegn lögum þessum skyldi varða 
50 kr. sektum; þvert á móti væri það sjálf- 
sagt, að sektir venjulega yrðu miklu lægri 
og jafnvel eigi nema fáir aurar, en menn 
gætu hugsað sjer svo stórt brot gegn 
þeim, að sektirnar mættu vera 50 krónur.

Ásgeir Einarsson kvað framsögumann að 
eins hafa haft það í móti orðum sínum, að 
hann hefði eigi sjeð orðið hæfilegleika; en 
hann vissi það, að margir foreldrar væru
svo fátækir, að þá skorti efni til að koma
börnum sínum til mennta burt frá sjer, og 
því hefði sjer boðið við hinum háu sektum; 
hann sæi eigi, hvaðan ætti að taka þann 
kostnað, er af því leiddi. J>ar sem þing- 
maður Skagfirðinga gæti eigi skilið, að 
börn gætu eigi lært að skrifa og reikna, þá
kæmi það víst af því, að hann hefði eigi
kennt mörgum ónæmum börnum kristindómiun.

Framsögumaður kvað það vera belga 
skyldu prestsins, að sjá um, að börnum 
þeim, er eigi gætu notið fræðslu í heima- 
húsum, væri komið fyrir annarsstaðar, og 
ef eigi annað væri hægt, þá á kostnað 
hreppssjóðsins; þingmaður Húnvetninga hefði 
átt að kippa burt 53. gr. stjórnarskrárinnar, 
áður en hann fann að þessu atriði hjá 
nefndinni, því að hún hefði beinlínis þessa 
ákvörðun inni að halda, og til þess að 
þingmaðurinn sæi, hversu hraparlega hann 
hefði barizt við skuggann sinn, vildi hann 
leyfa sjer að lesa upp greinina. (Ásgeir 
Einarsson: Misskilningur, þar er eigi talað 
um skript og reikning). Nei, en nefndin 
ætlast til, að sama ákvörðun nái nú til þeirra 
vísindagreina. pingmaður Skagfirðinga hefði 
sagt, að hann hefði eigi svarað sjer út af 
skyldu presta til að útvega skriffæri og þess 
konar, en hann vildi benda honurn á, að þó 
að prestar sjeu skyldir að útvega, eru þeir 
eigi skyldir að borga, því að «útvega« og 
»borga« er sitt hvað. Hann vildi eigi 
heimta, að sveitin keypti slíkt nema að eins 
fyrir sveitarbörn. par sem hann tryði eigi 
því, að börn gætu eigi lært að skrifa og 
reikna, þá skyldi hann benda honum á, að 
sum væru svo tornæm og sum svo málhölt, 
að þeim yrði aldrei kennt að lesa, og með 
því að þingmaðurinn mundi þessu lítt kunn- 
ugur, ætlaðist hann til, að hann tæki orð 
kunnugra manna eins trúanleg og sín eigin, 
og hann hlyti að játa, að hann hefði minna 
vit á slíku, en prestar út um landið.

Málinu var því næst vísað til 2. um- 
ræðu í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 37. 
fundi, 14. ágúst.

Breytingartillögur I 365. 366, sbr. nefnd- 
arálit í  3 3 6 -3 3 8 .

Framsögumaður (Eiríkur Kúld) sagði, 
að fram hefðu komið 2 breytingaratkvæði 
við frumvarpið, og væri hann þeim mönn- 
um, sem þau hefðu gjört, þakklátur, því 
þeir vildu málinu vel, en hann gæti þó
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eigi fallizt á breytingar þeirra. Hvað snerti 
breytingaruppástungu 1. þingmanns Hún- 
vetninga, þá væri það auðskilið, að til-
gangurinn væri góður, en hann óttaðist 
víst, að valdinu yrði beytt ófyrirsynju, en 
slikt væri óþarfi. fað  megi hugsa sjer, að 
enginn á bænum geti kennt skript og 
reikning, og efni vanti til að koma börn-
um fyrir, og enginn fáist, að fara þangað
til að kenna; það væri því annaðhvort að
leggja árar í bát, eða prestur að hafa heim- 
ild til að taka barnið burtu; en það geti 
engin hætta verið í því, þó þetta eigi sjer 
stað; það sjeu öll líkindi til, að hrepps- 
nefndir muni styðja það eptir mætti, og 
presturinn í síðustu lög leggja það til, að 
tekið verði lögtak. En hvað snerti breyt- 
ingaratkvæði 2. þingmanns Skaptfellinga, 
þá væri hann að vísu eigi móti þvi, en 
hann áliti það óþarft; ef þingmaðurinn 
læsi frumvarpið vel, þá sæi hann, að þar 
væri til tekið a l l t  að 50 kr.; það væri 
það hæsta stig; sjev þætti rjett, að til 
taka hið hæsta, því það fældi frá, að brjóta 
lögin ; yfir höfuð mundi það bezt að fylgja 
nefndinni.

Ásgeir Einarsson kvaðst vilja halda 
þessum krakka undir skírn, þó hann væri 
ekki s tó r ; hann væri hlessa á því, að þing- 
maður Barðstrendinga skyldi eigi skilja 
meininguna í breytingaruppástungu sinni; 
sjer ofbyði sem sje að leggja slíka sekt á 
fátæklinga og taka hana svo lögtaki, þegar 
þeir gætu ekki borgað, og ef það kæmi 
af fátækt, að menn eigi borguðu, þá 
væri svo bart að gengið með lögtakinu, að 
hann gæti eigi verið þar með. En ef ætti 
að hlífa þeim við lögtakinu, þá væru þessi 
lög til einskis, því það væri eigi til neins 
að háfa þau lög, sem eigi væri framfylgt. 
Hann vildi því heldur fella frumvarpið, eins 
og skilið hefði verið við það, ef breytingar- 
atkvæðið fjelli.

Stefán Eirihston sagðist ekki standa 
upp til að mæla mikið með breytingarat- 
kvæði sínu. Sjer þætti ísjárvert, að hafa 
sektirnar svo háar, eins og til tekið væri í

frumvarpinu. Kostnaðurinn í 4. gr. væri 
nógur, þó eigi bættist þetta við. J>að hefði 
því verið tilgangur sinn, að girða fyrir, að 
hæsta stig sektanna yrði mjög hátt; það 
ætti bezt við, að fara sem mannúðlegast að 
í máli þessu; flestir foreldrar mundu taka 
þessu vel, og því óþarfi að hafa sektirnar 
svo gífurlegar, að jafnvel vandræði gætu 
leitt af þeim fyrir sveitafjelögin.

Framsögumaður var samdóma 2. þing- 
manni Skaptfellinga i því, að bezt væri að 
fara vel í mál þetta, og eins, að því muadi 
tekið vel, og að því leyti væri ástæða að 
fylgja uppástungu hans; en hann vildi 
benda á það, að enginn beitti háum sekt- 
um nema í sjerstökum tilfellum. Sjer sýnd- 
ist því ekkert móti því, að háar sektir sjeu 
til, en hann kvaðst játa, að báðum þessum 
þingmönnum gengi gott til með breytingar 
sínar.

Ásgeir Eúiarsson sagði, að af því fram- 
sögumaður hefði borið svo mikið traust til 
hreppsnefndanna, þá ætlaði hann að bera 
svo gott traust til prestanna, og eigi gefa 
1. gr. atkvæði sitt.

Sighvatur Ámason sagði, að breytingar- 
uppástunga 1. þingmanns Húnvetninga væri 
vel takandi í má l ; hún bætti úr, því hún 
ákvæði, hvav beita eigi valdi, og svo liggi i 
henni hlífð, þar sem fátækt sje fyrir; 
kinoki menn sjer að láta börnin frá sjer, 
verði það að vera álitsmál í hreppnum. 
Hann mundi því hiklaust gefa breytingu 
þessari atkvæði sitt.

Framsögumaður kvaðst eigi vilja gjöra 
þetta að kappsmáli, það væri á deildarinnar 
valdi, hvað hún vildi gjöra við málið. Með 
tilliti til 1. þingmanns Húnvetninga vildi 
hann benda á, að þær ákvarðanir, sem 
nefndin hefði sleppt síðast í l .g r .,  þær væru 
einmitt teknar fram í 3. gr. bjá nefndinni.

|>á var gengið til a t k v æ ð a eptir prent- 
aðri atkvæðaskrá (I 374—375), og fjellu at- 
kvæðin þannig:

1. tölul. samþykktur með 9 atkvæðum.
2. tölul. með áfallinni breytingu samþykkt- 

ur með 9 atkvæðum.
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3. tölul. samþykktur með 9 atkvæðum.
4. tölul. með áföllnum viðauka samþykktur 

með 9 atkvæðum.
5. tölul. samþykktur með 9 atkvæðum.
6. tölul. fallinn.
7. tölul. samþykktur með 7 atkvæðum.
8. tölul. með áfallinni breytingu samþykkt- 

ur með 10 atkvæðum.
9. tölul. samþykktur með 6 atkvæðum.

10. tölul. með áfallinni breytingu samþykkt- 
ur með 10 atkvæðum.

11 . tölul. samþykktur með 10 atkvæðum.
12. tölul. þar með fallinn.

Málinu síðan vísað til 3. umræðu með 
10 atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a í  efri deild á 40. fundi,
16. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 396.

Með því að enginn tók til máls, ljet 
forseti ganga til a t k v æ ð a  um frumvarpið, 
og var það samþykkt með 9 atkvæðum. 
Kvað forseti það nú verða sent til neðri 
deildar.

F y r s t a u m r æ ð a  í neðri deild, á 48. 
fundi, 19. ágúst.

Frumvarpið, oins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 423— 
424.

Guðmundur Einarsson: |>að gleður mig 
sannarlega, að frumvarp þetta er komið fram, 
og vona jeg, að það fái meðmæli deildar- 
innar. í  frumvarpi þessu er komið hálfa 
leið á móti þeim almennings vilja, að börn- 
in fái sem bezta uppfræðing, og á móti 
þerri löngun hjá prestunum, að hjálpa ungl- 
ingunum til framfara. Frumvarp þetta inn- 
heldur því nýja hvöt, bæði fyrir prestana til 
að líta sem bezt eptir uppfræðingn og fram- 
förum ungmenna, sem og fyrir foreldra og 
vandamenn til að stíga feti lengra en hing- 
að til hefur gjört verið í því, er lítur að 
menntun og uppfræðingu barna þeirra. Ef 
tíminn hefði verið nægur, þá hefði jeg vilj- 
að stinga upp á nokkrum breytingum við

frumvarp þetta, en tíminn er nú svo naum- 
ur orðinn, að jeg vil ekki eiga undir því, 
að koma með breytingartillögur við frum- 
varpið, og að það kynni að verða til þess 
að fella málið eða að varna því, að það næði 
fram að ganga. Jeg vil því mæla sem mest 
og bezt með frumvarpi þessu, og verð að 
álíta það gott framfarastig til menntunar 
almennings.

Pórarinn Böðvanson: Mjer er ómögu-
legt að vera eins glaður yfir frumvarpi þessu, 
eins og þinginaður Dalamanna. fa ð  gleður 
mig reyndar, að meiningin með frumvarp- 
inu er góð, og það mundieinnig gleðja mig, 
ef frumvarpið gæti haft þann árangur, sem 
uppástungumenn þess hafa ætlazt til. En 
prestanna vegna verð jeg að vera óglaður 
yfir því. pó að nú sje 1. umræða máls 
þessa, þá skal jeg leyfa mjer að hlaupa yfir 
frumvarpið grein fyrir grein. í  1. grein er 
prestunum gjört að skyldu, að þeir skuli sjá 
um, að öll börn, sem til þess eru hæf, að 
áliti prests og meðhjálpara, læri að skrifa 
og reikna. Jeg verð að ætla, að þessi skylda 
prestanna, að grennslast eptir þessu og að 
hafa eptirlit með þessu, sje svo þungbær, að 
hún sje með öllu ofvaxin þeim prestum, er 
erfiðuin brauðum þjóna. í  3. grein liggur 
sú ákvörðun, að ef presturinn á að fara sam- 
vizkusamlega að, þá á hann að taka börnin 
undir próf og gefa þeim einkunnir. Efþetta 
á að takast stranglega, getur það orðið lítt 
kleyft. Stefnan í 5. gr. er sú, að hvert brot 
gegn lögnm þessum varði 25 krónum, eða ef 
barnið getur eigi lært að skrifa og reikna, 
þá skuli prestar eða hlutaðeigendur sektast 
þessutn sektum. Nú fer eigi að verða mikil 
gleði preátanna vegna. Jeg er því í mikl- 
um vafa um, hvernig jeg á að gefa atkvæði 
um frumvarp þetta, eins og það nú er lag- 
að, þótt jeg að öðru leyti væri manna fús- 
astur á, að stvrkja mál þetta; því að mjer 
virðist mjög viðsjárvert og þykir enda eng- 
in ástæða til, að gefa út ströng lög fyrir 
prestana, sem þeim veitir erfitt mjög að 
fylgja, og rangt að gefa út þau lög, sem 
menn ekki geta hlýtt.
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Páll prestur Pálsson: Jeg tek í satna 
strenginn og þingmaður Dalamanna, að jeg 
er glaður yfir því, að frumvarp þetta er 
fram komið, og þó nijer að sumu leyti þyki 
það þurfa breytinga við, þá ann jeg málinu 
svo mjög, að jeg vil engar breytingartillög- 
ur gjöra við það, til þess að það því heldur 
fái fram að ganga. Jeg játa að vísu, að 
frumvarp þetta hefur inni að halda nokkurn 
lítinn viðauka við atarfsvið eða verkahring 
prestanna, og eykur þeim nokkra erfiðleika, 
en aðgætandi er, að prestinum er eigi ein- 
um gjört að skyldu að hafa eptirlit með 
uppfræðingu barnanna, heldur meðhjálpur- 
unum einnig, enda get jeg varla ímyndað 
mjer annað, en að flestir prestarmundu hafa 
yndi af því, að uppfylla sem bezt þessa skyldu 
sína. 2.þingmaður Gullbringusýslu kvaðprest- 
um mundu verða svo þungbært að hafa bók- 
færslu um framfarir barnanna í skript og 
lestri; enm ájeg  spyrja: er það þá eigi bein 
skylda prestanna að skrifa í embættisbækur 
sínar, hvað langt hvert barn er komið í 
lærdómi og hvernig það les ? Eiga þeir eigi að 
grennslast eptir menntunarástandi sóknar- 
fólks síns, og hafa eptirlit með uppfræðingu 
barnanna í sóknum sínum? Jeg ætla eigi 
betur, en að þetta sje bein skylda þeirra. 
f>að er snertir þá ákvörðun 3.greinar frum- 
varpsins, að presturinn skuli rita inn í hús- 
vitjunarbókina einkunnir um kunnáttu barn- 
anna, þá veit jeg ekki betur, en að prestur- 
inn hvort sem er riti á hverju ári inn í 
húsvitjunarbókina, hve langt börnin eru 
komin í kverinu, og mundi prestum víst 
ekki muna mikið um, þótt hann þá skrifaði 
einkunnirnar um skript og reikning um leið. 
J>að er sektirnar snertir, þá hræða þær mig 
eigi mikið; það er auðvitað, að svo er um 
þessar sektir sem aðrar, að þær eru ægi- 
legar fyrir þá eina, er vanrækja köllun sína, 
en eigi fyrir hina, er gegna henni vel. Jeg 
lýsi því yfir því áliti mínu, að jeg tel frum- 
varp þetta hina mestu rjettarbót, og vil jeg 
því fastlega mæla með því, að það nái fram 
að ganga.

Guðmundur Einarsson: Bæði er svo, að

1. þingmaður Skaptfellinga hefur tekið það 
fram, er jeg vildi sagt hafa, enda get jeg 
eigi talað um frumvarpið, nema að fara út 
í einstakar greinir þess, og mun jeg því 
geyma mjer orðið þangað til við 2. um- 
ræðu.

Pnrarinn Böðvarsson: Jeg skal taka 
það upp aptur, að ef frumvarp þetta væri 
tekið lauslega, þá væri hægt að fara eptir 
því; en ef það er tekið samvizkusamlega, þá 
verður það of þungt fyrir flesta presta, þó 
að það kunni eigi að verða of þungt fyrir
1. þingmann Skaptfellinga. Eptir 1. grein 
á presturinn að dæma um, hver börn sjeu 
hæf eða eigi hæf til þess að læra að skrifa 
og reikna. En hver börn eru hæf til þessa, 
og hver eru óhæf? Jeg ímynda mjer, að * 
það yrðu flest börn, er álíta mætti hæf til 
þessa. 1. þingmaður Skaptfellinga hjelt, að 
þetta mundi eigi mikill viðauki við starf- 
svið prestanna; en jeg verð að ætla þetta 
sannarlega verulega viðbót.

Porlákur Guðmundsson: Jeg mæli með
því, að mál þetta nái að ganga til 2. um- 
ræðu, til þess að mönnum gefist kostur á 
að fara út í einstakar greinir þess, og geta 
þá komið í Ijós bæði kostir og ókostirfrum- 
varpsins.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti undir a t k v æ ð i  deildarinnar, hvort 
málinu skyldi vísað til 2 . umræðu, og var 
það samþykkt með 12 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 
53. fundi; 21. ágúst.

Breytingartillaga I 489.
Pórarinn Böðvarsson: J>að er sann-

ast að segja, að mjer þótti ísjárvert að 
kasta frumvarpi þessu, en þó virðist mjer 
það óhafandi með 5. grein. Jeg leyfi mjer 
því að skora á hina heiðruðu deild að fella 
þá grein burt og taka síðan frumvarp þetta 
óbreytt.

Guðmundur Einarsson: Jeg er alveg
samdóma hinum heiðraða þingmanni, að jeg 
vil fella 5. grein; jeg álít nóga trygging í
4. grein.

86
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fsleifur Gíslason: Frutnvarp þetta á
upptök sín í mínu hjeraði, og er byggt á 
áskorun fundar, sem þar var haldinn. Mjer 
hefði því þótt mjög leitt, hefði jeg neyðzt 
til að greiða atkvæði móti því, og það hefði 
jeg gjört, hefði það legið fyrir nú, eins og 
það var við 1 . umræðu, en nú, þegar stung- 
ið er uppá að fella úr 5. greinina, get jeg 
glaður gefið atkvæði með því.

Páll Pálsson prestur: Mig gladdi stór- 
lega, að sjá breyting hins háttvirta 2. 
þingmanns Gullbringusýslu, og þó gladdi 
mig enn meir að sannfærast um, að hann 
er sannur framfaramaður. Jeg bið hinn
heiðraða þingmann að þiggja mínar beztu 
þakkir.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg neitaði að
vísu aldrei þessu frumvarpi, því tilgangurinn 
er loílegur og góður, en ákvörðunina í 5. 
gr. um 25 kr. sektir fyrir hvert barn, sem 
einhver kynni að segja að hefði mátt kenna 
að skrifa, en kunni það ekki, á hana hefði 
jeg aldrei fallizt. Nú vona jeg, að frum- 
varp þetta gangi fram og verði til upp- 
byggingar.

|>á var gengið til a t k v æ ð a  og var:
1. Frumvarpsins 1. gr. samþykkt með 12

atkvæðum.
2. Frumvarpsins 2. gr. samþykkt með 11

atkvæðum.
3. Frumvarpsins 3. gr. samþykkt með 13

atkvæðum.
4. Frumvarpsins 4. gr. samþykkt með lla tk v .
5. Breytingartillaga 2. þingmanns Gull-

bringusýslu, að 5. gr. falli burt, sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

6. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
7. Málinu skotið til 3. umræðu með 16

atkvæðum.

í> rið ja  u m r æ ð a  í neðri deild, á 
57. fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 495.

Með því enginn tók til máls, bar for- 
seti frumvarpið upp til a t k v æ ð a ,  og var 
það samþykkt með 14 atkvæðum.

Kvað forseti það nú verða sent aptur 
til efri deildarinnar.

E in  u m r æ ð a í  efri deild, á 53. fundi,
26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 
5 2 0 -5 2 1 .

Framsögumaður (Eiríltur Kúld) sagði, 
að deildarmenn sæju, að frumvarpið kæmi 
nú aptur óbreytt frá neðri deildinni, að því 
undanskildu, að sektirnar hefðu verið felld- 
ar burtu, og þó að þær breytingar hefðu 
gjörðar verið í neðri deildinni, þá vildi hann 
ráða deildinni til að samþykkja frumvarp 
þetta, eins og það lægi nú fyrir.

Jón Jónsson kvaðst vera á sömu skoðun 
og þingmaður Barðstrendinga um það, að 
deildin ætti að fallast á frumvarpið, eins og 
það nú kæmi fyrir, og vildi hann geta þess, 
að sjer virtist það ljóst, að sektaákvarðanir 
þær, sem væru í hinum eldri lögum um 
uppfræðing barna í kristindómi, einnig 
næðu til skyldna þeirra, sem nú væru orðin 
lög um að uppfræða börn í skript og 
reikningi.

Framsögumaður sagði sjer sýndist eigi 
spursmál vera um að samþykkja frumvarpið, 
þó þessi grein væri felld burt, því að hann 
fyrir sitt leyti vildi eigi missa frumvarpið.

Forseti ljet þá greiða a t k v æ ð i  um 
frumvarpið, og var það samþykkt með öllum 
atkvæðum, og kvað hann það yrði afgreitt 
til landshöfðingja sem lö g  f r á  a l þ i n g i .

B.
Frumvarp til laga um  u p p f r æ ð i n g  

b a r n a .  Frá Jóni Jónssyni, 2. þingmanni 
Skagflrðinga. Sjá I 269—270.

F y r s t a u m r æ ð a  í efri deild, á 28. 
fundi, 5. ágúst.

Flutningsmaður (Jón Jónsson) sagði, að 
þingmaður Barðstrendinga hefði í gær tekið 
það fram, að með uppástungu þingmanns 
Eangæinga væri mjog aukið starf presta;
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en ef hann nú skoðaði þær skyldur, sem 
prestar hefðu samkvæmt lögunum, þá væru 
þær talsvert öðruvísi en þær skyldur, er þeir 
nú almennt gegndu.

Lög þau, sem nú væru í gildi um barna- 
uppfræðinguna, væru tilskipanirnar frá 29. 
maí 1744, um barnaspurningar, og 27. maí 
1746, um húsvitjanir, og loksins konungs- 
brjeí frá 2. júlí 1790, um uppfræðslu ung- 
dómsins í Skálholtsstipti.

Samkvæmt þessum lögum væri hver hús- 
ráðandi skyldur til að sjá um, að sjerhvert 
barn á heimili han3 byrjaði að lesa fyr en 
það væri 5 ára gamalt; hver prestur væri 
skyldur til á hverjum sunnudegi á árinu að 
yfirheyra börnin eptir messu í barnalær- 
dómi og sannri guðfræði, og ætti hann ept- 
ir yfirheyrsluna að setja þeim, sem lært 
hafa að lesa, það fyrir, sem þau ættu að 
læra, þangað til næsta yfirheyrsla gæti farið 
fram, og væri það skylda húsbænda, sam- 
kvæmt leiðbeiningu prestsins, að sjá um, að 
þetta yrði gjört, og að námið yrði börnunum 
að sönnu gagni.

J>ar að auki ættu prestarnir minnst 
tvisvar sinnum á ári að húsvitja á hverju 
heimili í prestakallinu; en væri prestakallið 
lítið og engin útkirkja, ættu þeir að hús- 
vitja optar. J>eir ættu að rannsaka, hvernig 
börnunum væri kenut þar á bænum, og væri 
hvert hjú, ef húsbóndinn væri eigi fær um 
að kenna börnunum, skylt að gjöra þetta. 
Yæri hvorki húsbóndi nje neinn annar mað- 
ur á bænum fær um að kenna börnunum, 
væri það skylda prestsins, að taka börnin 
frá heimilinu og koma þeim fyrir annars- 
staðar, ef í nauðirnar ræki, jafnvel án sam- 
þykkis foreldra eða húsbænda, og væru þeir, 
er sýndu tregðu í þessu, sekir 4 mörkum 
fyrir hvert barn ; en þau hjú, sem væru fær 
um að kenna börnum og vildu eigi taka að 
sjer þessa kennslu, skyldi setja í gapastokk 
um 2 klukkustundir eða lengur.

Loksins ættu prestarnir á húsvitjunar- 
ferðum sinum að grennslast eptir því, hverjar 
bækur væru til á hverju heimili, og væru hús- 
bændur skyldir, að viðlagðri 2 marka sekt,

að kaupa þær bækur, sem prestur áliti 
nauðsynlegar. f>ar að auki ætti presturinn 
að kaupa sjálfur bækurnar gegn endurgjaldi 
frá húsráðandanum. En sá prestur, sem 
vanrækti skyldu sína í nefndu tilliti, og 
sjer í lagi ekki spyrði börnin í sóknum sín- 
um á hverjum sunnudegi, væri sekur { 
fyrsta og annað sinn svo háum sektum, 
er hann gæti borgað, eins og konungsbrjef 
22. apríl 1635 kæmist að orði, en í þriðja 
sinn skyldi hann settur frá embætti.

J>egar þessar ákvarðanir væru athugaðar, 
og þess gætt, að prestur samkvæmt hinni 
gildandi löggjöf ekki að eins væru skyldir að 
leggja út kostnaðinn við bókakaup, heldur 
einnig að taka börn frá hirðulausum hús- 
ráðendum, og koma þeim til uppfræðslu á 
öðrum heimilum, þá vonaði hann, að öllum 
yrði ljóst, jafnvel þingmanni Barðstrendinga, 
að ef lögum þessum væri fylgt fram, eins 
og börnin, foreldrar þeirra og alþingi á 
heimting á, þá yrði það flestum prestum, 
eptir því sem þeir nú gegndu störfum sín- 
um, talsverður meiri starfsauki og talsvert 
útlátasamara, en þó þeim væri falið það á 
hendur, sem þingmaður Rangæinga og hann 
hefði stungið upp á.

Með tilliti til hinna einstöku greina í 
hinu fyrirliggjandi frumvarpi, vildi hann 
taka fram, að hann eigi ætlaðist til, að 
börn almennt lærðu landafræði Erslevs og 
mannkynssöguágrip P. Melsteds. Ágripin 
handa alþýðubörnum ættu að vera margfalt 
minni, ef til vildi eigi lengri en svo, að 
þau kæmust bæði í kver á borð við kver 
síra Helga Hálfdánarsonar. |>etta yrði eigi 
eins mikil byrði fyrir börn og húsráðendur, 
eins og maður fyrst skyldi halda. Hver 
barnafræðari vissi, að börn ættu langtum 
hægra með að læra einmitt þær greinir í 
Balles kveri, sem væru landfræðilegs efnis, 
en þær greinir, sem innihjeldu siðalærdóm 
og trúarlærdóm, og væri sá lærdómur, eins 
og öll hugsunarfræði, langtum óaðgengilegri 
fyrir börn en landafræði og saga.

í  sambandi við þetta vildi hann og 
benda á, að ef vjer fengjum ekki jafnframt
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kveri síra Helga Hálfdánarsonar landfræðis- 
kver, þá mundi margur sakna mjög mikið hinna 
áminnztu greina hjá Balle. Reynslan væri 
búin að sýna, að það eptirlit, sem prófastar 
og biskup hafa með því, að prestar fullnægi 
skyldum sínum samkvæmt hinum áminnztu 
lögum, væri þýðingarlítið; hins vegar von- 
aði hann, að 4. gr. frumvarpsins gæti veitt 
prestum og öðrum hlutaðeigendum talsvert 
aðhald. Væri sjerstaklega varla neitt á móti 
því, að gjöra það að skilyrði fyrir að ganga 
í hjónaband, að hlutaðeigendur kynnu að 
lesa og skrifa. Lögin reyndu að varna ör- 
eiga giptingum; en væri ekki fullt eins mikil 
ástæða til þess að sjá um, að hjónaefni 
gætu útvegað börnum sínum, er þau kynnu 
að fá, þá andlegu fæðu, er þau gætu þarfn- 
azt, eins og hina líkamlegu.

Samkvæmt 5. gr. gætu sektirnar orðið 
frá 1 eyri allt að 100 kr. Hann gjörði ráð 
fyrir, að smábrot húsráðanda yrðu hæfilega 
afplánuð með nokkrum aurum. Aptur á 
móti gætu einnig fyrir komið brot, sjer í 
lagi frá prestum, sem vanrækja optar en 
einu sinni húsvitjanir og barnaspurningar, 
sem 100 kr. væri ekki of þung refsing fyrir, 
og væri eldri löggjöfin, eins ogfrá er skýrt, 
jafnvel strangari með tilliti til slíkra brota, 
en hjer er stungið upp á.

Hann gjörði ráð fyrir, að deildin mundi 
vísa frumvarpi þessu til nefndar þeirrar, 
sem sett hefði verið í gær, og vonaði, að 
nefndin sæi, að starf hennar í rauninni væri 
mjög ljett, og að hinn háttvirti prestur, sem 
væri í nefndinni, yrði ekki því til fyrirstöðu, 
að nefndin flýtti störfum sínum sem mest, 
svo að þingmaður Rangæinga gæti komið 
fram á þessu þingi þeirri miklu og góðu 
rjettarbót, sem hann hefði orðið fyrsti frum- 
kvöðull að; en hinn 2 . konungkjörna þing- 
mann, sem væri í stiptsyfirvöldunum, vildi 
hann minna á biskupsbrjef það frá 30. maí 
þ. á., sem þingmaður Barðstrendinga hefði 
getið um í gær, og sem einmitt gengi út frá 
því, að þessi rjettarbót væri mjög nauðsyn- 
leg og áríðandi.
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Jón Pjetursson áleit frumvarpið mikils- 
vert og gott í mörgum greinum ; en þar eð 
nnnað sams konar frumvarp lægi hjer fyrir, 
sýndist sjer bezt við eiga, að vísa frumvarpi 
þessu til þeirrar nefndar, er þegar væri sett 
í hinu málinu, eins og flutningsmaður sjálfur 
hefði stungið upp á.

Benedikt Kristjánsson kvaðst vilja styðja 
að því, að frumvarpi þessu væri vísað til 
nefndar þeirrar, er sett var í gær í frum- 
varpinu um skyldur presta og safnaða að 
uppfræða unglinga; þegar hann nú hefði 
heyrt þessa snjöllu og áhrifamiklu ræðu 
flutningsmanns, efaðist hann eigi um, að 
frumvarpið væri af góðum rótum runnið, 
og vildi hann nú í verkinu láta flutnings- 
manni í ljós þakklæti sitt og styðja að því 
með atkvæði sínu, að frumvarpinu verði vís- 
að til hinnar sömu nefndar. Hann vissi 
einnig, að flutningsmanni væri umhugað 
um, að þingmaður Barðstrendinga fengi það 
til meðferðar, og að lögfræðingur væri við 
höndina í nefninni, til að útþýða lögin með 
flutningsmanni, og sömuleiðis einn úr bú- 
andmanna flokki, sem vissi, hverja byrði 
mætti leggja á húsfeður í þessu efni.

Jón Hjaltalín kvað sjer þykja undarlegt, 
að maður, sem hefði farið um allt land, 
skyldi koma með slíkt frumvarp fyrir þingið; 
þingmaður Barðstrendinga hefði nógsamlega 
sýnt og sannað, að slíkt fyrirkomulag gæti 
alls eigi átt sjer stað, og sannaðist það á 
frumvarpi þessu, «skipað gæti jeg væri mjer 
hlýtt». Fyrir slíka draumóra væri eigi vert 
að eyða peningum landsins, og yrði hann 
fyrir sitt leyti að vera á móti þeim skipun- 
um, sem væru ómögulegar og næðu engri 
átt. Hann áliti frumvarpið svo úr garði 
gjört, að ekki væri heil brú í því, og vonaði 
hann að deildin Ijeti eigi slíkan ósóma frá 
sjer koma. (Forseti: |>etta á maður ekki að 
segja).

Forseti ljet þá ganga til a t k v æ ð a  um, 
hvort frumvarpinu skyldi vísa til hinnar
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sömu nefndar sem var sett í málinu um 
frumvarp til laga um skyldu prests og safn- 
aða að kenna börnum að skrifa og reikna, 
og var það samþykkt með 7 atkvæðum.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u ,  á 34. 
fundi, 12. ágúst.

Nefndarálit, I 336—338.
Flutningsmaður (Jón Jónsson) t ó k 

f r u m v a r p i ð  a p t u r ,  án þess nokkur frek- 
ari umræða yrði um það.

XLIV. LEYSING Á SÓKNAEBANDI.

Frumvarp til laga um leysing á sóknar- 
bandi. Frá Arnljóti Ólafssyni og Einari 
Ásmundssyni. Sjá I 136—137.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 18. 
fundi, 22. júlí.

Framsögumaður (Arnljótur Ólafsson): 
Jeg þarf ekki að mæla fram með frum- 
varpi þessu, því að það mælir sjálft fram 
með sjer. fa ð  er ekki nýtt frumvarp, 
heldur kom það fram á þingi í hitt eð 
fyrra, og fjekk þá svo góðan byr hjá deild-
inni, að jeg er viss um hún lætur það
ganga til 2. umræðu.

Þórarinn Röðvarsson: Jeg skal játa,
að jeg er flulningsmönnum þessa frum- 
varps samdóma í mörgu, sem snertir kirkj-
una, en í þessu máli get jeg ekki fylgt
þeim. f>að er virðingarvert af þinginu, að 
gefa út lög um það, sem þörf er á að gefa 
lög um og betur má fara, en þetta á sjer 
ekki stað í þessu máli. Til þess að ný lög 
geti öðlazt gildi, þá þarf það að vera sann- 
færing allra þingmanna, að þau, sem áður 
hafa gilt, sjeu ekki góð. Hjá oss á sókn- 
arband sjer stað, því að kirkjan er sam- 
einuð ríkinu; stjórnin á hjá oss að hafa 
eptirlit með guðsþjónustunni, og sjá um,

að prestar ræki hvervetna vel köllun sína, 
og að hver sál hafi það, sem hún þarf til 
uppfræðingar í trú  og siðgæði. Jeg vil nú 
spyrja, er þörf á, að þessu sje breytt? Fer 
það betur, ef því er breytt? Jeg verð að 
kveða nei við þessu. förfina þekki jeg ekki.
Ef horft er á sögu þessa máls, þá munu 
ekki vera fleiri en 4 menn á hverri öld, 
sem hafa þótzt þurfa þessa frelsis við, og 
fyrst maður er farinn að líta á söguna, 
hvaða ástæða er það, sem þessir menn 
hafa haft til að óska frelsisins? Ástæðan 
hefur verið sú, að þeir hafa verið reiðir 
sóknarpresti sínum ; er þetta það, sem 
menn vilja ala upp í mönnum, að hverj- 
um, sem þykir eitthvað við sóknarprest 
sinn af röngum sökum eða án saka, verði 
gefinn laus taumurinn. Einn gamall kirkju- 
faðir hefur sagt, að þrír níundu hlutar af 
kristindóminum væri umburðarlyndi, og get- 
ur þetta eins átt við presta eins og söfn- 
uði. Lúther sagðist þurfa að sýna umburð- 
arlyndi við börn sín, við konu sína, við páfann, 
og allt líf sitt væri stöðugt umburðarlyndi. 
Prestar þurfa að hafa umburðarlyndi við 
söfnuði, og söfnuðir við presta. Slík lög, • 
sem þessi, eru ekki til að betra ástandið, - 
heldur til að auka sundurlyndið og gjöra 
þann mann óánægðan, er áður var ánægður; 
þessi sannfæring mín er byggð á reynslu. 
Væri tími til kominn að leysa allt, þá væri 
ekki víst nema jeg væri flutningsmönnum 
samdóma ; en nú er kirkjan enn sameinuð 
við ríkið, og ekki enn kominn tími til að 
losa þetta samband, og hættulegt að losa 
um það. Jeg vil biðja flutningsmenn að at- 
huga afleiðingarnar, sem af því geta orðið, 
að hver, sem er yfir 16ára, geti heimtað, að 
öll aukaverk sjeu gjörð af öðrum prestum en 
sínum eigin; eitt prestsverk verður þó eptir, 
sem prestinum leyfist að fremja; honum 
leyfist enn að prjedika; en ætli hann finni á- 
stæðu til að prjedika guðsorð, þegar hann 
er ekki beðinn um að gjöra neitt aukaverk?
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eða eru líkindi til, að söfnuðurinn finni á- 
stæðu til að hlýða á prjedikun hjá presti, 
sem hann ekki trúir fyrir neinu aukaverki? 
Er ekki ástæða til að ætla, að þessi prestur 
hverfi í eiginlegum skilningi úr tölu presta? 
Og þó á hann að sitja að öllum föstum 
tekjum eptir sem áður. pað er vert aðgæta 
þess, að ástæðan til að skilja við prestsinn, 
getur opt verið sú, að hann er vandlætinga- 
samur um uppfræðing barna og umvöndun- 
arsamur um siðferði; en bændur, sem hirðu- 
lausir eru um slíkt, leita þá til þess, semer 
fús á að gjöra litlar kröfur; að þessu vilja 
líklega fiutningsmenn ekki styðja. förfin 
á leysingu söknarbands er ekki mikil hjer 
á landi, því að hjer er ekki um marga trú- 
arflokka að ræða, enda inundi ekki hægt að 
nota þetta leyfi á mörgum stöðum sökum 
strjálbyggðar landsins. Hafi bændur í gær
(í málinu um tekjur presta og kirkna 3. 
umr.) talað í anda bænda yfir höfuð, þá 
held jeg, að þeir hlífi sjer við miklum kostnaði 
til utansóknarpresta, og fari ekki að sækja 
þá langar leiðir. Hjer við bætist, að sam- 
lyndið og brdðernið milli prestanna verður 
ekki eins gott og vera ætti. Margur prestur 
merkur og góður getur, ef þetta verður að 
lögum, sjeð óroerkari prest ganga inn í sína 
kirkju og fremja þá athöfn, sem hann eptir 
eigin saanfæringu er viss um, að hann hefði 
getað gjört miklu betur. Yfir höfuð verða 
menn að gæta þess, að þær hvatir, sem leiða 
menn til að skilja við preat sinn, eru sjald- 
an sannar hvatir eða góðar. Út í einstök 
atriði skal jeg ekki fara á þessu stigi máls- 
in s ; jeg vil að eins geta þess, að mjer finnst 
mjer dálítið misboðið, ef jeg á fagran messu- 
skrúða, ef óþrifinn prestur á að hafa leyfi 
til að skemma hana; jeg veit ekki, hvers 
vegna því er ekki bætt við, að hann megi 
líka taka hcmpuna mína, því að jeg á eig- 
inlega hana engu fremur en messuskrúðann; 
fari messuskrúðinn, hlýt jeg að leggja nýjan 
til. Að endingn vil jeg endurtaka það, að

tími er ekki enn kominn til að gjöra þetta 
að lögum, ogþvívil jeg biðja flutningsmenn 
að geyma frumvarpið annaðhvort til betri 
tíma, þegar það getur ekki gjört tjón, eða 
þá til verri tíma, þegar engu er hægt að 
spilla meir.

Einar Ásmundsson: Jeg þykist viss um,
að öll þjóð vor væntir mikilla umræðna um 
presta- og brauðamálið á þessu þingi. Jeg 
get ekki álitið, að þetta mál sje enn byrjað, 
þótt 2 smáfrumvörp um húsagjald til kirkna 
og aukatekjur presta hafi verið rædd, því að 
þau mál eru svo óveruleg atriði í þessu mik- 
ilvæga máli. Umræðan um aðalmálið álít 
jeg að byrji fyrst í dag, þegar um þetta 
frumvarp er að ræða, og þingið verður því 
að minni ætlun að átta sig vel á því, hvaða 
stefnu það vill fylgja í þessu máli. pað eru
2 aðalstefnur mögulegar í málinu, sem hver 
verður að byggja á sínar tillögur. Önnur 
stefnan er sú, að halda kirkjunni rígbund- 
inni við þjdðfjelagið, þannig að það semjiog 
setji öll lög fyrir hana og hafi hana ávallt í 
eptirdragi. Hin stefnan er sú, að látakirkjuna 
vera sem frjálslegasta og sjálfráðasta í sínum 
eigin málefnum. Jeg lýsi því yfir nú í upp- 
hafi málsins, að jeg hlýt að fylgja hinni 
frjálsu stefnu, ekki af keppni, heldur af því, að 
það er hjartans sannfæring min, að það sje 
kirkjunni hollast og bezt, að ráða sjálf sín- 
um eigin málum. fa ð  kemur hjer opt fyr- 
ir, þegar ræða er um nýmæli, að menn 
standa upp og tala um, að tíminn sje ekki 
enn kominn til þess að innleiða breytingar, 
rjett eins og þeir hafi í hendi sinni stunda- 
glas, og geti sagt nákvæmlega, hve nær hinn 
rjetti tími er kominn eða ekki kominn. 2. 
þingmaður Gullbringusýslu horfði nú á 
stundaglasið og tök þau orð upp tvisvar, 
að tíminn væri ekki enn kominn til að leyfa 
mönnum að halda sjer til þess prests, sem 
þeim er bezt að skapi. Jeg verð að játa, 
að jeg hef ekki neitt stundaglas til þess að 
meta, hvort tíminn sje kominn eða ekki, en
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eptir minni ætlun hefur sá tími aldrei kom- 
ið, að rjett væri að leggja þessi deðlilegu 
bönd á meðlimi kirkjunnar. Er ekki kom- 
inn tími til að leysa hin röngu og óeðlilegu 
bönd af kirkjunni eða trúarfjelaginu ? Jú! 
vissulega er sá tími kominn fyrir eins löngu, 
eins og langt er síðan þau voru á hana 
lögð. pað getur verið, að það sje einhver 
ástæða til að hugsa, að fjelagsskapurinn 
muni komast á ringulreið við þetta frelsi, 
en jeg held það sje þó of mikil hræðsla. fa ð  
getur ef til vill litið svo út í sumra augum, 
sem fjelagsskipunin komist á ringulreið, 
þégar óeðlileg bönd eru af numin;  en það 
kemur af því, að menn eru orðnir svo vanir 
að skoða það sem nauðsyn, að allt liggi í 
böndum. Jeg veit að vísu, að nú sem 
stendur er friður, en líka þögn og svefn í 
kirkjunni; hún sefur á sínum kodda og gjör- 
ir ekki helmings gagn við það, sem hún 
ætti að gjöra, gæti gjört og mundi gjöra, ef 
hún væri frjáls. Jeg játa hreinskilnislega, 
að jeg hef ekki lært mikið í kirkjusögu, og 
ekki gengið til þess á fyrirlestra á presta- 
skólanum, en svo mikið þykist jeg vita, að 
meðan kirkjan eða kristnin var frjáls og ó- 
háð veraldlegu valdi, þá breiddist hún óðum 
út og kristnaði margar heiðnar þjóðir, já 
hálfan heiminn á fáum öldum; en þegar hún 
var bundin við þjóðQelagið rómverska, þá 
sofnaði hún út af, og hefur síðan nálega 
staðið í stað, að minnsta kosti er hálfur 
heimurinn heiðinn enn þann dag í dag. Að 
svo mæltu vil jeg snúa mjer að 2. þingmanni 
Gullbringusýslu; mjer þykir það undarlegt, 
að hann skuli ekki með okkur flutnings- 
mönnum vilja stíga hið fyrsta stig í þá 
frjálsu stefnu, sem frumvarpið fer fram á. 
fingmaðurinn hefur þó verið svo lítillátur, 
að vera með mjer í að semja annað frum- 
varp um að losa um það band, er hamlar 
söfnuðunum að ráða nokkru, sem teljandi 
sje, um sín eigin mál. Mjer finnst það hart 
að leyfa ekki manni, sem óánægður er með

prest sinn, ef til vill af mjög góðri og gildri 
ástæðu, að leita til annars prests. J>að er 
að mínu áliti gott, að þjóðfjelagið sjer um, 
að nógir prestar sjeu til í landinu, hvort sem 
þeir eru nú álitnir hæfilega margir 170 eða 
140 alls, en það get jeg ekki fallizt á, sem 
rjetta eða góða reglu, að tjóðra vissa menn 
við vissan p re s t; mjer finnst að rjettast sje 
að losa um tjóðurböndin, og einmitt gefa 
mönnum lausa taumana, eins og einum hátt- 
virtum þingmanni þóknaðist að kalla það. 
Prestarnir eiga að minni skoðun að vera 
frjálsir leiðtogar og lærifeður frjálsra manna, 
og jeg skil ekki í öðru, en að einmitt þeir 
sjálfir vilji líka síður vera tjóðurhælar á- 
nauðugra manna.

Halldrír Kr. Friðriksson : Jeg ætlaði að 
leita dálítillar upplýsingar hjá flutnings- 
manni. Aptast í frumvarpinu stendur: «Ný 
grein bætist við, sem verður 10. grein». 
Á þetta að standa þannig í lögunum? eða 
á þetta að tákna það, að frumvarp þetta sje 
uppvakinn draugur frá þinginu 1877 ? Ef 
svo er, þá hefði þessi uppvakningur átt að 
koma í lögulegri búningi inn á þingið, enda 
væri bezt að kveða hann sem fijótast niður 
aptur.

Flutningsmaður: Jeg skal fræða þing- 
mann Reykvíkinga um þetta efni: Frumvarp 
þetta átti að sýna okkur 1. þingmanni Ey- 
firðinga og mjer, áðurþað væri full prentað; 
en sökum tímaleysis varð eigi af því, svo 
okkur gafst eigi færi til að lagfæra þetta. 
J>essi orð eiga að falla úr, eins og auðvitað 
er. Jeg skal eigi tala langt um efni frum- 
varpsins. 1. þingmaður Eyfirðinga talaði 
svo vel um mál þetta, að jeg hef mjög fáu 
þar við að bæta. Jeg geng að því vísu, að 
hvað sem menn kunna að hafa á móti 
frumvarpi þessu, þá munu menn þó eigi 
hafa á móti því, er stendur í stjórnar- 
skránni. Mig furðar á því, að þar sem 
margir þingmenn hafa haft það á móti 
stjórnarskránni, að þeim þyki hún eigi nógu
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frjálsleg, að þá skuli þessum sömu mönnum 
vera þó svo mislagðar bendur, að þeir eigi 
vilja nota frelsi það í trúarefnum, er stjórn- 
arskráin býður. Menn geta eigi skafið það 
út, er stendur í 4 5 .-4 7 . grein stjórnar- 
skrárinnar. Jeg get eigi skilið í því, hvern- 
ig nokkrum manni, sem les þessar greinir 
stjórnarskrárinnar, getur dottið í hug, að 
binda hvern mann aptan við sóknarprest 
sinn. í  46. grein stendur: «Landsmenn
eiga rjett á að stofna fjelög til að þjóna 
guði með þeim hætti, sem bezt á við sann- 
færing hvers eins». Eru þessi orð sam- 
kvæmni við það, að banna mönnum, að 
nota nokkurn þannprest, er þeir vilja, utan 
sóknarprestinn ? í  47. grein stendur: «Eng- 
inn má neins í missa af borgaralegum og 
þjóðlegum rjettindum fyrir sakir trúarbragða 
sinna», en eptir orðum 2. þingmanns Gull- 
bringusýslu má enginn fá fullnægju í trúar- 
bragðaefnum hjá öðrum presti en sóknar- 
presti sínum, og það þótt hann enga full- 
nægju finni bjá honum. Er þetta sanngirni 
og frelsi, er þetta samkvæmni? Jeg spyr 
engan veginn 2. þingmann Gullbringusýslu 
einan að þessu, heldur hina heiðruðu deild. 
Er samkvæmni í því, að leyfa öllum að 
hlaupa burtu úr þjóðkirkjunni og stofna 
söfnuð, en leyfa mönnum ekkert frelsi innan 
vebanda kirkjunnar? Jeg vil ekkert gapa- 
frelsi hafa, en slíkt frelsi, sem frumvarp 
þetta fer fram á, vil jeg að mönnum sje 
veitt. Jeg veit að vísu, að 2. þingmaður 
Gullbringusýslu er frjálslyndur maður; en 
hann vill byrja smátt og smátt á frelsinu, 
og kennaþað, eins og börnum er kennt, að 
byrja á því minnsta, og feta sig svo upp 
eptir. En frumvarp það, er hjer liggur fyrir, 
er eigi annaðen barnalærdómur kristinna 
manna frelsis ; það er að eins hin 1. grein 
í frelsisfræði kristilegrar kirkju. Jeg er viss 
um, að annar þingmaður Gullbringusýslu 
hefur eigi haldið ræðu sína fyrir þá sök, að 
hann væri móti frumvarpinu, heldur til þess

að heyra hjá bónda eins ágæta ræðu eins 
og 1. þingmaður Eyjafjarðarsýslu hjelt.

Guðmundur Einarsson: Mjer þótti merki- 
legt, að 1. þingmaður Norðurmúlasýslu skyldi 
eigi lesa nema helminginn af 46. gr. stjórn- 
arskrárinnar. Hann gleymdi að lesa síðari 
hluta greinarinnar, er hljóðar þannig: «J>ó 
má ekki kenna eða fremja neitt, sem er 
gagnstætt góðu siðferði, og allsherjar reglu». 
þegar maður leggur þessi orð til grundvall- 
ar og heimfærir þau til frumvarps þess, sem 
hjer ræðir um, þá er mín skoðun sú, efþað 
yrði að lögum, þá mundi það spilla góðum 
siðum og trufia allsherjar reglu. Góðu sið- 
ferði mundi það spilla, þegar það leyfir 16 
ára gömlu barni og ýmsum óráðsmönnum 
að ráða sjer og hlaupa eptir sínum eigin 
geðþótta frá einum prestinum til annars. 
Allsherjarregla mundi spillast, því við það 
truflaðist samheldi kirkjulegs fjelags, og sá 
eindrægnisandi, sem nauðsynlegt er að 
ríki í söfnuðunum. |>ar sem 1 . þing- 
maður EyjaQarðarsýslu kallaði prestana 
tjóðurhæla, þá er slíkt óvirðingarnafn, sem 
ekki er svaravert. Jeg aptur á móti get 
kallað þá safnaðafeður eða formenn, sem 
söfnuðirnir eiga að halda sjer til, eins og 
börn til föður, hjú til húsbónda, hásetar til 
formanns. pað væri skrítið, ef hvert hjú 
gæti hlaupið af heimilinu, hve nær sem 
það vildi, gæti það fundið sjer eitthvað til. 
|>að væri fallegt, ef hásetarnir gætu hlaup- 
ið úr skiprúminu, hve nær sem þeim þókn- 
aðist, gætu þeir fegrað það með einhverju. 
Slík of-frelsislög, sem þessi eru, eru því 
næsta ísjárverð. Eins m arguroger maðurinn, 
eins margt er sinnið, og þó að sumir sjeu 
gætnir reglumeun, þá eru sumir ógætnir 
óreglumenn, og sökum þessara síðari má 
ekki gefa of lausan tauminn.

Framsögumaður: Jeg ætla að svara
þingmanni Dalamanna því einu, að sje 
frumvarp þetta gagnstætt stjórnarskránni, 
þá er í rauninni okkur flutningsmönnunum
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alls ekki þar um að kenna, heldur stjórn- 
inni, sem lagði frumvarpið fyrir síðasta 
þing. Ef því frumvarp þetta spillir góðum 
siðum og allsherjar reglu, þá verður þing- 
maðurinn að hefja ákæru um það efni gegn 
stjórninni sjálfri, en eigi okkur hjer nú á 
þingi.

Benedikt Sveimson: Að því er snertir
46. grein stjórnarskrárinnar, þá segir þar: 
"landsmenn eiga rjett á að stofna f j e l ö g  
til að þjóna guði með þeim hætti, sem 
bezt á við sannfæring hvers eins; þó má 
ekki kenna eða fremja neitt, sem er gagn- 
stætt góðu siðferði og allsherjar reglu». 
Hjer talast um fjelög, hjer er verið að 
gefa meginreglu um stofnun þeirra fjelaga, 
sem í meginatriðum mismuna frá þjóð- 
kirkjunni, og eru slík fjelög, gagnvart og í 
mótsetningu við þjóðkirkjuna, bundin því, að 
þau eigi kenni eða fremji neitt, sem er 
gagnstætt góðu siðferði og allsherjar reglu. 
fingmaður Dalamanna getur því á engan 
hátt borið grein þessa fyrir sig, þegar hann 
kemur með mótbárur gegn þessu frumvarpi, 
því að í frumvarpinu ræðir um, að rýmka 
um frelsi einstakra manna innan vebanda 
sjálfrar þjóðkirkjunnar.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg ætla að 
kveðja þingmenn þá, er talað hafa með 
frumvarpi þessu, nokkrum orðum, áður en 
gengið er til atkvæða í málinu. Mig furðar 
á því, er 1. þingmaður Eyfirðinga sagði, að 
þjóðfjel'agið setti kirkjunni lög. Jeg er viss 
um, að þingmaðurinn er svo kunnugur kirkj- 
legum málefnum, að þetta hefur eigi verið 
meining hans, heldur hefur honum annað- 
hvort orðið mismæli, eða hann hefur litið 
of fljótt á málið. J>jóðQelagið setur kirkj- 
unni eigi lög, heldur gjörir konungurinn það; 
hann er æðsti presturinn; hann setur kirkj- 
unni lög í sambandi við yfirmann kirkjunnar 
á íslandi, nl. biskupinn, (M argir: ja so!) 
og eptir tillögum ráðherra íslands. 1 . þing- 
maður Eyfirðinga sagði, að jeg hefði haldið

á stundaglasi síðast er jeg talaði. {>etta 
er sannleikur. En hvert er þá stundaglasið? 
Stundaglasið er þekking mín á ástandi 
kirkjunnar, þekkingin á því, að ástand kirkj- 
unnar hjer á landi sje enn eigi svo vaxið, 
að vert sje að gjöra slíkar breytingar, sem 
frumvarp þetta fer fram á. Jeg er samdóma 
þingmanninum um það, að losa um það í 
kirkjulegum málum, er losað verður. En þetta 
los get jeg ekki álitið heilt nje hálft. J>að 
verður að standa óhaggað, að prestarnir sjeu 
skipaðir af æðsta presti kirkjunnar nl. kon- 
ungi. Alþingi hefur ekkert við kirkjuleg 
mál að gjöra, nema þau ein, er peningamál 
eru. í  kirkjulegum málefnum er kon- 
ungur vor enn einvaldur. Sami þing- 
maður talaði um óeðlileg bönd ,  er hvíldu 
á mönnum í kirkjulegum málefnum. En 
það eru til bönd, sem með öllu eru 
nauðsynleg. Maðurinn er eigi þannig 
skapaður, að hann geti verið án allra banda. 
Einn hinn merkasti guðfræðingur hefur 
þannig sagt: »Maðurinn hefur eigi þá
fullkomleglegleika til að bera, að hann geti 
fullkomlega ákvarðað sig sjálfur án hjálpar 
frá öðrum». Sami þingmaður sagði, að 
kirkjan svæfi, hans orð i heiðri, og það 
skal jeg játa, að það er ofmikið satt í 
þessu. En þetta frumvarp er eigi eindregið 
meðal, ef kirkjan svæfi, og það los, það 
frelsi í kirkjulegum málum, er frumvarpið 
hefur að færa, er eigi nóg til þess, að vekja 
kirkjuna af svefni hennar. J>að er annað, 
en breytingin á kirkjustjórninni, er fær vak- 
ið hana. 1. þingmaður Eyfirðinga leiddi 
menn jafnvel í sannleika um sögu kirkjunn- 
ar. Jeg játa það, að jeg hef sjeð þá skoð- 
un, er þingmaðurinn kom með, að kirkjan 
hafi beðið tjón af því, að komast undir yfir- 
ráð rómverska ríkisins, — hjá fleirum en 
þingmanninum; en jeg er annarar meining- 
ar. Auðvitað er, að margt mátti finna 
keisara þeim til lasts, er tók kirkjuna 
fyrstur undir vernd sína, en jeg fyrir mitt
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leyti verð að ætla, að hann hafi gjört mesta 
Velgjörning með því. Kirkjan útbreiddist 
eptir það meira en áður út um heiminn, 
að vísu eigi með frelsi, heldur með ofríki, 
en ávextirnir urðu þeir sömu með tímanum. 
Sami þingmaður gjörði ráð fyrir því, að 
sumir prestar væru svo ljelegir, að vart 
væri við þá unandi. En jeg vil aptur á 
mdti helzt ganga út frá því, að hver maður 
eigi góðan prest; því að það er skylda yfir- 
stjdrnandanna kirkju vorrar, að annast um, 
að hvert prestakall fái góðan prest. Um 
tjdðurhæla 1. þingmanns Eyfirðinga ætla 
jeg mjer ekki að tala; þingmaður Dala- 
manna hefur minnzt á þá, að svo miklu 
leyti, sem þess var þörf.

Jeg verð einnig að kveðja 1. þing- 
mann Norðurmúlasýslu. Jeg skal taka það
fram, að jeg er á sama máli og hann um
það, að menn hjer á landi eigi að fá meiri 
hlutdeild í kirkjulegum málefnum, en nú 
hafa þeir, og að æskilegt kynni að vera, 
að sdknarmenn fengju rjett til þess að
kjdsa sjer prest; og skal jeg einnig játa, 
að jeg skyldi vera á hans rnáli, það er 
frumvarp þetta snertir, ef jeg eigi óttaðist, 
að tími væri eigi enn kominn til þess, að 
lög í þá átt, er frumvarpið fer fram á,
næðu fram að ganga. Svo frjálslyndur er 
jeg, að jeg tel það mikla neyð, að hafa 
þann mann fyrir prest, sem maður er 
mjög óánægður með, sem setja má út á, 
eða maður hefur ástæðu til að setja út á. 
En hinn 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
lagði hvorki rjetta áherzlu nje þýðing í 
stjórnarskrána, enda vitnaði hann minnst til 
45. greinar, er segir: «Hin evangeliska lút- 
erska kirkja s k a l  vera þjóðkirkja á íslandi, 
og s k a l  hið opinbera að því leyti styðja hana 
og vernda». Er mönnum hjer á landi þá 
samkvæmt þessu veitt algjört frelsi í kirkju- 
legum málefnum? Hans hátign konungur- 
inn segir, að þjdðkirkjan skuli studd og 
vernduð af hinu opinbera (Arnljóiur Ólafs-

son: «Hvað er þjdðkirkja?»). Jjóðkirkja er 
sú kirkja, sem liggur undir vernd stjórnar- 
innar, og þjóðin á að fylgja, þótt hinum ein- 
staka sje gefin heimild til að vera annarar 
trúar. Frelsið er eptir stjórnarskránni leyft 
hið innra, en eigi h iðytra; frelsi fyrir sam- 
vizkuna er leyft, og það lætur eigi heldur 
binda sig. |>að er eigi leyft í stjórnarskránni, 
að íslendingar megi allir verða kaþólskireða 
Mormónar. 46. grein stjórnarskrárinnar er 
alls eigi á móti mínum skilningi. {>ótt það 
sje aðalreglan, að lúterska kirkjan eigi að 
vera þjóðkirkja, þá mega þó einstakir menn 
dýrka guð á þann hátt, er þeir vilja. 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu tók það til dæm- 
is, að stjdrnarskráin leyfði mönnum að hlaupa 
burt úr þjóðkirkjunni. petta  er satt, og að 
þessu leyti losar stjórnarskráin um samvizku- 
frelsi manna; en það þarf stjórnarskráin eigi 
að leyfa;því að slíkt frelsi tekur samvizkan 
sjer sjálf, án þess að henni verði bannað 
það. Jeg ætla að enda mál mitt á því að 
lýsa því yfir, að jeg er mauna fúsastur á að 
fara fram á það frelsi, sem miðar til efling- 
ar og upphefðar hinni kristilegu kirkju á 
meðal vor.

Síðan var málinu skotið til 2. umræðu 
með 14 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

Framsögumaður (Arnljótur Ólafsson): 
Jeg þarf ekki að mæla með frumvarpi þessu; 
þessu máli var tekið svo vel við 1 . umræðu, 
að mig minnir. Jeg ætla að eins að geta þess, 
að bráðum er von á máli úr Norðurlandi, 
sem gengur í líka stefnu, jeg veit reyndar ekki 
í hvaða mynd það er, en það er frá nokkrum 
hluta safnaðar. Bendir það atvik sem fleira 
á, að nauðsynlegt sje, að máli þessu verði 
framgengt. Jeg vona að 1. þingmaður Skag- 
firðinga geti gefið skýrslu um, hvernig þessu 
norðlenzka máli er háttað.

Friðrik Stefánsson: J>að er kemur til
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þess, er l.þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, 
að jeg mundi geta gefið skýrslu um, að 
söfnuður í Skagafirði vildi fá meira frelsi, þá 
er því þannig háttað, að tvær sóknir, Hof- 
staða- og Flugumýrar, er áður voru samein- 
aðar, óska að fá sjerstakan prest; er það því 
að nokkru leyti annað mál en hjer ræðir um. 
En fyrst jeg er á annað borð staðinn upp, 
þá skal jeg fara fáum orðum um þetta mál. 
Oss er þannig háttað, að vjer erum allir 
samdóma, þegar um almennt landsfrelsi er 
að ræða, að vilja hafa það sem fullkomn- 
ast; en þegar þingið aptur fer að skipta 
þessu allsherjar frelsi út til einstakra manna 
og stjetta í landinu, þá segja víst margir og 
það með sönnu, að því sjeu mislagðar hend- 
ur. En allt eru mannaverk, sem þurfa ondur- 
bótar og eru breytanleg. Mjer fyrir mitt 
leyti finnst frumvarp þetta um leysing 
sóknarbandsins svo frjálslegt og vel samið, 
að jeg álít sjálfsagt að fylgja því fram, og 
mjer sýnast þeir, sem mæla á móti því, eigi 
vera hæfir að stofna frjálsa kirkju, því þetta 
verður þó ekki talið nema lítið undirstöðu- 
atriði til þess. Jeg verð að ætla, að mót- 
mæli þeirra komi af ótta fyrir því, að tekj- 
ur presta minnki, ef þetta verður að lögum, 
og menn mega hafa þann prest, er þeir vilja, 
eins og bændur áður máttu á þjóðveldis- 
tímunum segja sig í þing með þeim goða, 
er þeir helzt vildu. f>ví held jeg að þetta 
frumvarp hafi þann mikla kost, ef það verð- 
ur að lögum, að það gjöri presta skyldu- 
ræknari en sumir þeirra eru nú, og er það 
mikilsvert. Einnig fer bezt á því að öllu 
leyti, að þar sem tveir vinna saman, að báð- 
ir sjeu frjálsir.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg ætlaði í þetta 
sinn ekki að standa upp í máli þessu, en 1. 
þingmaður Skagfirðinga kom mjer til þess. 
Hann sagði, að þeir, sem mæltu móti frum- 
varpi þessu, mundu óttast, að tekjur presta 
minnkuðu, en jeg mæli sterklega á móti því, 
að það sje af ótta fyrir því, að tekjur presta

minnki, að jeg mæli á móti frumvarpi þessu. 
Jeg hef allt aðrar ástæður, sem jeg þykist 
vera búinn að sýna svo greinilega, að eigi 
sje þörf að taka þær optar fram. Hann 
sagði, að þetta mundi verða til að gjöra 
presta skylduræknari, því mótmæli jeg; það 
er þvert á móti til þess, að ala upp í þeim 
óskyldurækni; því að mönnum leiðist hjá 
þeim prestum, sem áminna og aðvara, og 
hlaupa til hinna, sem þeir sæta minni á- 
minningum af, og þeir fá svo flesta á sitt 
band. Annars er jeg eigi svo mjög á móti 
frumvarpi þessu; jeg vona, að það verði 
meinlítið, en jeg held gagnslítið, og það er 
mín skoðun, að þingið eigi að fara varlega 
í að búa til lög, þar sem eigi er ástæða til, og 
breyta því, sem eigi er til batnaðar að breytt 
sje. 1. þingmaður Skagfirðinga sagði, að 
frumvarp þetta væri frjálslegt, en mjer virð- 
ist fielsið í því naumt skamtað; í því er 
gengið út frá því, sem jeg vil aldrei ganga 
út frá, sem sje, að prestar vanræki skyldu 
sína. Hjer eru ekki mismunandi trúarfiokkar, 
landið er strjálbyggt, ogá útkjálkum er ómögu- 
legt að neyta þessara laga, þar sem þó helzt er 
ábótabant, því að þar eru brauðin rýrust og 
fæstir prestar. Hinn 1. þingmaður Eyfirð- 
inga gjörðiprestastjettinniþann heiður,aðlíkja 
prestunum við tjóðurhæla; jeg hafði sann- 
arlega vonast eptir heppilegri samlíkingu hjá 
honum; slíkt nafn getur átt við alla em- 
bættismenn, ef það á við prestana. J>að 
getur átt við hið háleitasta, sólina, og hefði 
jeg heldur getað búizt við, að hann líkti 
prestunum við sól, er söfnuðirnir gengu um 
innan vissra takmarka. Hver er þessi stóri 
munur á prestum og sýslumönnum? Ef 
manni þykir við prest, þá má maður hlaupa 
frá honum til annars, en bjeraðsbúa er ekki 
leyft að hlaupast brott, þó honum þyki eitt- 
hvað við sýslumann sinn. Frelsið verður 
aldrei án takmarka, þau ytri takmörk skaða 
ekki, heldur hin innri, og að sleppa öllum 
takmörkum í þessu efni, álít jeg ekki gott
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og ekki þarflegt, eins og nú stendur á bjer 
á landi. Vil jeg því helzt raælast til að 
geyma þetta fruinvarp, þangað til reiki- 
stjörnurnar hætta að ganga kring um sól- 
ina, eða fá leyfi til að hverfa frá þeim.

Framsögumaður: 2. þingmaður Gull-
bringusýslu sannaði enn betur en áður var 
gjört, að málinu hefur verið vel tekið. J>ó 
virtist mjer brydda í ræðu hans á mótsögn. 
Hann sagðist ekki sjá mikið frelsi í frum- 
varpi þessu, og þykir honum þá nú eigi ó- 
maksins vert að mæla fram með því, af því 
það hafi of lítið frelsi að geyma, en hann 
mælti á móti frumvarpinu við fyrstu um- 
ræðu, af því honum þótti það þá of frjáls- 
legt. En jeg vil þó segja, að í frumvarpinu 
felist talsvert frelsi, og skal jeg einkum 
benda á 1. gr. Vjer getum hugsað oss, að 
afleiðingar frumvarps þessa verði litlar að 
því leyti, að fáir vilji nota rjettindi þess 
eða frelsisgjöf og enda að enginn vilji óska 
eptir öðrum presti, en hann hefur; en er þá 
afleiðingin engin, eða er hún lítilsverð? Nei 
engan veginn. Noti sóknarmenn sjer eigi 
frelsið, þá er það sönnun þess, að allir vilji 
sjálfviljugir hvíla umhverfis þessa miðsól, 
eða þennan tjóðurhæl. fa ð  er örugg sönn- 
un þess, að þau bönd, er tengja söfnuðina 
við presta sína, eru ekki þrældómsbönd, 
heldur frelsis- og kærleiksbönd, og sem vott- 
orð þessa hygg jeg að frumvarpið hafa mikla 
þýðing. f ó t t  jeg yfirfari allar greinir 
frumvarpsins, get jeg enga fundið, er breyti 
til hins lakara, eða getur það kallast oífrelsi, 
þó menn megi fara frá einum presti til 
annars, sem fullnægir betur trúarþörfum 
þeirra; þar sem talað er um, að leysingi 
hafi rjett til að láta kjörprest sinn skíra, 
ferma, gipta o. s. frv., en eigi tiltekið, að 
hann megi láta hann flytja helgidagaræðu í 
kirkjunni, þá er það eðlilegt; því að hver 
maður má hlýða á ræðu prests við sóknar- 
kirkju hans, og kjörpresturinn á að vera 
«skipaður yfir einhvern söfnuð». í  9. gr.

stendur, að sjerhver sóknarleysingi hafi rjett 
á að láta kjörprest sinn fremja ekki einung- 
is öll aukaverk, svo sem skírn, ferming 
hjónavígslu og yfirsöng, heldur og taka fólk 
til altaris, og að flytja skriptaræður, líkræð- 
ur og hjónavígsluræður í sóknarkirkjunni. 
fe tta  er eðlilega gjört til þess, að eigi þurfi 
að byggja nýja kirkju til þessa, heldur megi 
nota sóknarkirkjuna. En leysingi skal og 
gjalda öll lögboðin gjöld til sóknarkirkjunnar. 
Er það gjört til þess að styðja kirkjuna, og 
hins vegar er því svo ráðstafað, að prestur- 
inn missir aldrei hinar föstu tekjur sínar. 
í>annig eru tiltekin mörk milli stuðnings 
þjóðkirkjunnar og yfirráða hins einstaka. 
Jeg er sannfæiður um, að 2. þingmaður 
Gullbringusýslu muni í hjarta sínu aðhyllast 
frumvarp þetta, því að eptir þeirri litlu 
þekkingu, sem jeg hef á honum, er hann 
rjettur stillingar- og frelsismaður.

Einar Ásmundsson: Jeg ætlaði mjer
ekki að tala meira í þessu máli, en jeg 
þegar hef gjört, en jeg varð svo hrifinn af 
hinni fögru ræðu 2. þingmanns Gullbringu- 
sýslu, að jeg get ekki á mjer setið að taka 
til máls. Jeg álít það svo háleitt og 
skáldlegt, að líkja prestunum við sólir og 
sóknarmönnunum við plánetur, eins og 
hann gjörði, að jeg verð að lýsa því hátíð- 
lega yfir hjer að lögbergi, að jeg vil fallast 
á þessa samlíking og álít hana heppilega. 
Mjer skildist þingmaðurinn ekki vilja róta 
upp í þessum sólkerfum, en í öðru máli, 
sem þessu er skylt, hefur hann þó verið 
mjer samdóma um að róta upp í þeim, og 
gjöra þau 170 sólkerfi, sem nú eru hjer á 
landi, að 140. Jeg ætla að þetta komi af
því, að hann vill hafa lagabönd til að 
halda sólkerfum sínum saman, og er hrædd- 
ur um þau fari annars á ringulreið. Við
flutningsmennirnir viljum þar í mót halda
þeim saman með kærleiksböndum, og lofa 
hverri plánotu að snúast um þá sól, sem
hún vill helzt dragast að sjálfkrafa. Með
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þessu frumvarpi er annars ekki meir rdtað 
upp í sólkerfunum en með öðru frumvarpi, 
sem kemur frá nefnd, er þingmaðurinn 
hefur sjálfur setið í.

G u ð m u n d u r  E in a r s so n :  Jeg skal hvorki
elta sólkerfasnúninga 1. þingmanns Eyfirð- 
inga, nje sannfæringartal 1. þingmanns 
Norðurmúlasýslu, en mjer duttu í hug tvö 
spakmæli, annað er: «andinn lifir æ hinn
sami» hjá oss íslendingum, og hitt er: «sje 
lögunum sundurskipt, þá er sundurskipt 
friðnum#. Jeg er hræddur um, að ef farið 
verður að róta upp í þessum lögum, þá 
verði og sundurskipt friðnum milli prests 
og safnaðar. pví hvað er það, sem veldur 
því, að sóknarbarn vill skilja við prest 
sinn? Mun það ekki optast nær koma af 
einhverri ósamkvæmni milli þeirra ? Og 
þegar maður fær rjett til að yfirgefa prest 
sinn og fara til annars fyrir eitthvað, er á 
milli kann að bera, og máske fyrir það, 
sem presturinn er skyldur til að finna að 
eða hefur rjett á að heimta, þá er hætt 
við, að af því leiði sundurþykkju og sundur- 
lyndi á báðar hliðar. Og þegar nú 16 ára 
barn hefur leyfi til að segja skilið við sókn- 
arprest sinu, þá er hætt við, að það geti 
leiðzt af ekki sem ástæðubeztum fortölum 
annara. Jeg vil ekki takmarka frelsi manna 
um of, en jeg vil reyna að koma í veg fyr- 
ir að óhlutvandir menn fái ráðrúm til að 
koma til leiðar óeiningu, þar sem þarf að 
vera eindrægni andans í bandi friðarins. 
I>ess vegna mun jeg gefa sjerhverri grein 
frumvarpsins mótatkvæði mitt.

Þ ó r a r i n n  í i ö ð v a r s s o n : Jeg heyrði 1.
þingmann Norðurmúlasýslu fara í gegnum 
frumvarpið, og reyna til að sýna frelsið í 
því, og honum heppnaðist ekki betur en svo, 
að mjer fannst frelsið fara alveg út um þúf- 
ur. Hann sagði, að þetta og ^þetta væri 
leyft, af því það væri samvizkumálefni. Er 
það þá samvizkumálefni, að láta skíra barn, 
að láta lýtalausan prest skíra barn sitt?

því að prestur með lýtum, töluverðum lýt- 
um á ekki að vera prestur. Hann sagði,að 
það væri leyft að sækja aðra kirkju, en sína 
sóknarkirkju. {>að kalla jeg ekki neitt veru- 
legt frelsi, en hitt mundi jeg kalla verulegt 
frelsi, ef söfnuðurinn gæti kallað hvern þann 
prest, sem hann vildi til að prjedika yfir 
sjer. 1. þingmaður Eyfirðinga tók vel und- 
ir likinguna um sólkerfin; jeg held, að sú 
líking ætti að geta færzt til sanns vegar, 
þar sem presturinn á að lýsa innan þeirra 
takmarka, sem hann er yfir settur. Jeg á- 
lít það rjett, og ekki í neinni mótsögn við 
frelsið, að hver prestur og jafnvel hver mað- 
ut' hafi sem fastast ákveðinn verkahring. 
|>au bönd eru alveg eðlileg, og takmörkun 
á verkahring er skilyrði fyrir því, að vel sje 
unnið. Nú mun jeg ekki tala meira móti 
þessu frumvarpi, en lýsi því yfir, að jeg 
mun sitja fyrir hverri grein þess.

Þ o r l á h u r  G u ð m u n d s s o n : Jeg var ekki með- 
mæltur þessu frumvarpi 1877; en nú er jeg 
kominn að þeirri niðurstöðu, að ekki sje 
nauðsynlegt að mæla móti því; því að það 
er sannast að segja, að ekki er ofmikið af 
andlegu frelsi hjer á landi, og svo skammt 
sem vjer erum komnir í veraldlegum og 
verklegum framförum, þá erum vjer þó 
mörgum stigum skemmra á leið komnir í 
andlegu frelsi. J>etta getur þó orðið spor 
til andlegs frelsis, og get jeg ómögulega 
sjeð, að það geti skaðað. f>að væri, ef til 
vill, ráðlegra að binda aldurstakmarkið við 
25 á r ; hitt getur aldrei orðið bættulegt, og 
jeg ímynda mjer, að það muni sjaldan koma 
fyrir, að mikill hluti safnaðar yfirgefi prest 
sinn, nema hann sje óhæfiegur að þjóna 
söfnuði, og þá kemur þetta vel við.

Framsögumaður: Af því mjer er mjög 
annt um, að þingmaður Dalamanna misskilji 
mig ekki, þá vil jeg víkja fáeinutn orðum 
að ræðu hans. Hann sagði, að þessi lög 
gætu kveykt ósamkvæmnis- og óvildar anda 
milli prests og safnaðar. fe t ta  get jeg ekki
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sjeð, því að övild og ósamkvæmni kemur af 
einhverjum meiningarmun, sem hlýtur að 
hafa verið til staðar milli prestsins og sókn- 
arbarnsins, áður en það fer að nota sjer 
þann rjett, sem frumvarpið gefur. Vjer vit- 
um allir, að ómögulegt er, að hneykslanir 
komi ekki. J>að er ómögulegt að kærleik- 
urinn milli prests og safnaðar sje hvervetna 
um land allt svo mikill, að ekki sje ein- 
hverstaðar til ósamkvæmni milli prestsins 
og einhvers af söfnuðinum. En hvað á nú 
þá að gjöra? Hvort er rjettara og hentugra, 
að ágreiningseplið eða hneykslunarmaðurinn, 
ef þingmaðurinn vill kalla bann svo, verði 
að dúsa enda þvernauðugur í söfnuðinum, 
eins eptir sem áður, eða að gefa honum svo 
mikið frelsi, að hann megi þiggja guðsþjón- 
ustu af öðrum presti? Hvort af þessu tvennu 
ætli sje betur lagið til að eyða óánægjunni 
og friða hina ósáttu. Nú skilja leiðir okk- 
ar; jeg vil heldur, að sá maður, sem er í 
ósamkvæmni við mig, fari burt úr söfnuð- 
inum, og hafi svo eigi tilefni til að kveykja 
þennan ófriðaranda hjá öðrum. 2. þingmanni 
Gullbringusýslu vil jeg svara því, að jeg hef 
ekkert á móti því, að frelsið verði aukið 
svo, eins og hann fór fram á, að leysingjar 
geti fengið annan prest til að flytja stól- 
ræður, ef þeir óska þess.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg ætla ekki
að þrátta við 1. þingmann Norðurmúlasýslu, 
því að jeg vona að deildin skilji okkur báða. 
fað  vita allir, að menn geta fengið kon- 
ungsleyti til að losast við prest sinn, og 
munu sumir þeirra, sem fengið hafa slíkt 
leyfi, að ætlan minni, ekki hafa sótt um það 
af sem beztum hvötum. |>ingmaðurinn 
sagði, að betri væri fullkominn aðskilnaður en 
að prestur og söfnuður væru saman í ósamlyndi. 
Er það þá rjett, að hjón skilji undir eins og 
þeim kemur ekki saman ? Er ekki betra að 
sambandið og kærleikurinn dragi þau sam- 
an, heldur en að þau geti, hvað lítið sem á 
milli ber, hlaupið í sundur, máske í bráð-

ræði? En samband milli prests og safnaðar 
er líkt sambandinú milli hjóna. (Arnljótur 
ólafsson : Piestur og söfnuður eiga ekki
börn saman!). Jú, andleg börn. fingm að- 
urinu sagði, að betra væri, að sóknarmaður- 
inn færi burt, ef hann er óánægður með 
prest sinn ; en hann fer ekki burt, hann 
verður eins eptir sem áður kyrr í söfnuðin- 
um, og ertir ef til vill prest sinn daglega, 
og kemur máske öðrum til þess, eða prest- 
ur ertir hann, af því losið er komið á.

f á  var gengið til a t k v æ ð  a, og var
1. grein samþykkt með 12 atkvæðum gegn 4.
2. — — — 14 — — 1.
3. — — — 14 — — 2.
4. — — — 14 — — 3.
5. — — — 14 — — 2.
6. — — — 14 — — 3.
7.—10. grein samþykkt hver fyrir sig með 

14 atkvæðum gegn 1.
Málinu var síðan vísað til 3. umræðu 

með 14 atkv. gegn 4

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 22. 
fundi, 26. júlí.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( Á r n l j ó t u r  ó la f s s o n ) :  Jeg 
álít nú mál þetta fullrætt, og þær mótbárur 
fram komnar móti því, sem geta komið fram. 
Aðvísu er enn ein mótbára, sem ekki er kom- 
in fram til h líta r; það er hræðslan við 
frelsið, og hún getur ekki komið fram, af 
því að hana vantar orð, svo hún sje fram- 
bærileg. Maðurinn, sem hefur þessa mótbáru, 
kinokar sjer við að koma fram með hana. 
£að er mín sannfæring um þetta mál, ept- 
ir þeirri þekkingu, sem jeg hef á lands- 
háttum og á samkomulagi milli presta og 
safnaða, að þessi lög verði óvíða notuð; en 
það kalla jeg hinn mesta kost við lögin, ef 
þau geta sýnt, að allir sóknarmenn sjeu 
tengdir þeim frelsis- og vináttu-böndum við 
presta sína, að þeir vilji eigi nota sjer 
lög þessi. {>etta vottorð er nauðsyn- 
legt fyrir oss prestana, þá falla öll þau
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orð, sem svo rjettilega hafa verið sögð 
í umræðunum um frumvarp þetta, að vjer 
sjeum að lögum tjóðurhælar sóknarbarna 
vorra. Eigum vjer ekki að hrinda af oss 
slíku ámæli, og láta reynsluna skera úr, 
hvort vjer sjeum sannkallaðir tjóðurhælar 
eða festarhælar safnaðanna? fe tta  er ann- 
ar kosturinn við frumvarp þetta. En það 
er enn annar kostur við frumvarpið. fað  
er eins með prestastjettina sem aðrar stjett- 
ir, að misjafn er sauður í mörgu tje. J>að 
er ekki tiltökumál, þótt prestar þeir sjeu 
til hjer á landi, sem ekki ættu að vera 
prestar (Heir!). Nú vil jeg spyrja alla þá,
sem er annt um, að prestar standi sóma- 
samlega í stöðu sinni, hvaða meðul hafa 
söfnuðurnir nú til þess að umbæta presta 
sína, þegar þeir þurfa umbóta við? fe ir  
geta kvartað og klagað prestinn. Jeg veit 
eitt dæmi þess, að söfnuður kvartaði tvisvar 
eða þó þrisvar yfir presti sínum, kvartaði 
fyrst til prófasts, og prófastur var með 
söfnuðinum og áminnti prestinn. En þessi 
áminning endaði svo, að prófasturinn varð 
að bera prestinn buit frá sjer, því honum 
ofbuðu orð hans og athæfi. Síðan klagaði 
prófastur til biskups, en Qekk hjer um bil 
það svar frá honum: »Jeg get ekkert gjört 
í þessu efni, nema biðja þig að áminna 
prestinn með kærleika«. Prófastur var þeg- 
ar búinn að áminna hann, en af stríði og 
óskammfeilni ljet presturinn ekki af óreglu 
sinni. Jeg vil ekkert segja um biskupa 
vora nema gott, hvorki þann, sem nú er, 
nje þá, er áður hafa verið, og ekki tala um 
þá nema með virðingu; en það verð jeg að 
segja, að biskup getur ekki þvingað prest 
til að vera öðruvísi en hann er; hann vant- 
ar vald til þess, þótt viljinn sje góður. 
J>egar þetta er svona, og vjer megum heyra 
í útlendum blöðum af löndum vorum prest- 
um hjer á landi borna mjög illa söguna, og 
megum með kinnroða játa, að það sje eigi 
tilhæfulaust, hvað getum vjer þá annað gjört,

en gefa söfnuðunum vald til, að hafa að- 
hald að prestum sínum. Lög þessi geta 
gefið slíkt aðhald; ef söfnuðurinn er óguð- 
rækinn og ósiðsamur, þá er ekki hægt að 
bæta, en ef hann er guðrækinn söfnuður, þá 
segir hann við prestinn sinn, ef hann er 
drykkjumaður og óreglumaður: »ef þú gjör- 
ir þetta optar, þá göngum vjer frá þjer og 
förum til annars prests*. J>etta er meira 
aðhald, en allt prófasts- og biskups vald 
getur haft.

í s l e i fu r  G ís la so n :  Aður en mál þetta
yfirgefur deildina, álít jeg við eiga, að gjöra 
grein fyrir, hvernig jeg mun greiða atkvæði, 
til þess að þögnin skuli ekki vera tekin sem 
samþykki. Sannfæring mín um þetta efni 
befur ekki breytzt hið minnsta síðan í hitt 
eð fyrra, að engin þörf sje fyrir þetta mikla 
eða litla frelsi, sem frumvarp þetta hefur 
fram að bjóða; heldur ekki er horfinn ótt- 
inn fyrir því, að það muni hafa skaðlegar 
afleiðingar. Jeg vil ekki taka það upp apt- 
ur, sem tekið hefur verið fram gegn frum- 
varpi þessu, einkum af öðrum þingmanni 
Gullbringusýslu, við 2. umræðu málsins, því 
jeg get skrifað undir hvert orð, er hann sagði 
þá hjer að lútandi, en lýsi því að eins yfir, 
að jeg álít það enn ekki einungis óþarft, 
heldur að það jafnvel geti orðið mjög skað- 
legt. pó uppástungumenn þekki 1 eða 2 
söfnuði fyrir norðan, þar sem þessi þörf er, 
þá er það engin sönnun fyrir almennri þörf 
fyrir þetta frelsi. Og þvílíkar hneykslunar- 
hellur kirkjunnar og prestastjettarinnar ættu 
heldur að fara alveg burt úr henni, og það 
má fá þær burt, ef söfnuðirnir eru nógu 
stöðugir í að kvarta. Jeg mun því eins og 
fyr gefa atkvæði móti þessu frumvarpi.

G u ð m u n d u r  E i n n r s s o n : Jeg játa, að
ræða þingmanns Norðurmúlasýslu var mjög 
fögur og mælsk, en hann skoðaði málið að 
eins frá annari hliðinni, frá hinni fögru hlið 
þess, en málið hefur aðra hlið álitsljótari. 
Eins og hann kom með dæmi um, hvað
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nauðsynlegt frumvarpið væri, kirkjulegu frelsi 
til eflingar, eins mætti koma með mörg 
dæmi, sem sýndu og sönnuðu, að þegar los- 
að er ofmjög um böndin, þá nota óhlutvand- 
ir menn sjer það, til þess að koma sínum 
ætlunum fram, er spilla kirkjulegu samheldi, 
og slíka spilling mun frumvarpið fremur 
auka en minnka. Jeg er því á sama máli 
og þingmaður Eangæinga, að þetta frumvarp 
sje ótímabær burður.

Tryggvi Gunnarsson: Af því þetta er
3. umræða, þá finnst mjer eiga við að láta 
ekki málið fara svo fram hjá mjer í þriðja 
sinni, að jeg ekki gjöri grein fyrir skoðun 
minni á því. Jeg mun gefa m itt atkvæði 
með þessu frumvarpi af þeim ástæðum, að 
jeg þekki ekki fáa presta, sem eru svo, að 
það er næstum synd að neyða menn til að 
taka við prestsþjónustu af þeim. Jeg furða 
mig á, að sjá og heyra, að flestir hinir hátt- 
virtu prestar hjer á þinginu eru á móti 
þessu frumvarpi, það hlýfcur annað hvort að 
koma af miklum ókunnugleik, hvernig ástatt 
er sumstaðar í prestastjettinni, eða það 
kemur af allt of miklu skeytingarleysi fyrir 
þörfum safnaðanna, og sóma prestastjettar- 
innar, eða í þriðja lagi, að þeir hugsa sjer 
að ráða bót á þessu upp á annan máta, en 
frumvarpið fer fram á. Af því jeg þekki, 
að þessir prestar eru mjög samvizkusamir 
og heiðvirðir menn, þá verð jeg að álíta, að 
hið síðast talda sje orsökin til mótstöðu 
þeirra. fingm aður Dalamanna hjelt, að 
þetta frumvarp mundi leiða til offrelsis, en 
það fæ jeg ekki skilið, mjer virðist, að það 
geti ekki haft þýðing fyrir góða presta, og 
verði að eins notað, þar sem prestar ekki 
standa vel í stöðu sinni; eða er alþýða vor 
orðin svo spillt, að hætt sje við að hún 
muni yfirgefa góðan prest og fara til þess, 
sem er hirðulaus og drykkfelldur? nei! jeg 
vona að það sje ekki. feg ar jeg beyri, að 
hinir háæruverðugu herrar fara að greiða 
atkvæði móti frumvarpinu tii að fella það,

þá verð jeg að hugsa, að þeir ætli sjer að 
fara þann veg, til þess að koma þessu vand- 
ræðamáli safnaðanna í gott horf, að skrifa 
biskupi strax og þeir eru gengnir af þingi, 
og skora á hann að skrifa prestum þeim, 
sem eru diykkfelldir eða hirðulausir að bjóða 
þeim að bæta ráð sitt, einnig skrifa söfn- 
uðum um að hafa betra eptirlit á þessu, og 
reka rjettar síns í þessu efni meira en hing- 
að til. En jeg vil spyrja þá, hvort þeir eru 
vissir um, að þessi vegur sje svo greiður, að 
hægt sje á fám árum að kippa þessu í lið- 
inn ? og hvort ekki muni vera vissara að 
samþykkja frumvarpið, og gefa söfnuðunum 
sjálfum vald til að hafa aðhald að prestum 
sínum, í hið minnsta á meðan að þeirsjálfir 
eru að koma fyrirætlun sinni fram ? Um 
daginn var notuð sú líking í þessu máli, 
að prestunum var líkt við sól, en sóknar- 
mönnum við plánetur, þessi líking getur vel 
staðizt, þegar um góða presta er að ræða, 
en þeir prestar eru til, sem eru svo dimmir 
og veita svo lítinn yl hjörtum sóknarbarna 
þeirra, að þau hljóta að kólna út af, ef þau 
eigi leita sjer að yl og birtu annarstaðar 
(fs le i fu r  G ís lason  : Burt með þá!) Reynsl-
an sýnir, að söfnuðunum veitir eigi svo Ijett 
að losast við þá. fingm aður Rangæinga 
sagði, að það mundi ekki vera nema á 1 
eða 2 stöðum, sem prestum væri mjög á- 
bótavant; já! jeg vil óska, að ekki þyrfti að 
bæta 0 (núlli) aptan við þá tölu. Jeg hef 
hreyft þessu máli með vilja, sem einkum 
stefnir að ofdrykkju allt of margra presta, 
því jeg álít, að það megi ekki lengur orða- 
laust ganga, og rjett sje að raddir komi fram 
bæði á þingi hjer, og víðar um það, hve á- 
bótavant er í kirkju vorri, og hve nauðsyn- 
legt er, að einhver bót verði ráðin á því.

P á ll  Pálsson. p r e s t u r : Af því jeg er prestur, 
munu menn að líkindum búast við því, 
að jeg verði móti þessu frumvarpi, og það 
því fremur sem jeg hef verið frá útlöudum 
virtur þeim vitnisburði að «jeg væri öllum
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kristindómi til niðurdreps». Samt sem áður 
vil jeg láta þetta frumvarp fá fram að ganga 
og segi sem p restu r: fari þeir sem fara 
vilja. |>ó jeg kunni að vera álitinn vondur, 
af sumum, þá hef jeg þó svo næma sam- 
vizku, að jeg vil ekki verða til þess, að 
n a u ð g a  neinum til þess að meðtaka af 
mjer fæðu hins andlega lífs, sem býðst í 
guðsorði og sakramentunum, og enn síður 
að hafa þauáhrif,að hann geti ekki leitað svöl- 
unar sálu sinni, nema hjá þeim, sem hann geti 
ekki fellt sig við. 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu talaði um, að sárt væri að sjá í 
útlendum blöðum illar fregnír um presta- 
stjett hjerá landi, en jeg vil geta þess, að eins 
og ósannar fregnir í því og öðru geta átt 
sjer stað innan lands, eins muni þær, og 
eigi síður, vera óáreiðanlegar, þegar þær 
verða lausafregnir, sem berast landa á milli, 
og gæti leysing sóknarbandsins sannarlega 
orðið þegjandi vottur um það, hvort presturinn 
væri hafandi, því það er þó alltaf hægt að 
sjá, hversu margir vilja. nýta hann.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : fe ir  mega vera 
óttalega vondir prestarnir á Norður- og 
Austurlandi, fyrst nauðsynin er svona brýn 
þar á, að fá þessi lög, eins og þingmenn- 
irnir þaðan láta sjer um munn fara. En 
því beita þá ekki söfnuðirnir lögum og rjetti 
móti slíkum prestum? Jeg veit ekki betur, 
en að lög sjeu til um þetta efni, og full- 
treysti yfirvöldunum til að skerast í málið, 
ef rjettilega er kvartað yfir einhverjum 
presti. J>ar að auki getur hver sem vill 
sótt um konungsleyfi, til þess að mega fara 
til annars prests, og njóta þjónustu hans. 
Jpingmaður Suðurmúlasýslu kom aptur með 
líkinguna um sól og plánetur, og skal jeg 
með engu móti lasta hana, en þess bið jeg 
þingmanninn að gæta, að pláneturnar eru 
b u n d n a r  með l ö g u m  við sólina, og því 
eru full líkindi til að illa færi og óskipulega, 
ef pláneturnar mættu reika hingað og þangað

eptir eigin vild, og snarast inn í önnur sól- 
kerfi.

H já l m u r  P je t u r s s o n : Jeg tek ekki til
máls til að skýra þetta mál betur, en búið 
er, heldur af því mjer finnst rjett að fieiri 
láti í ljósi skoðanir sínar um það en prest- 
arnir einir. Jeg hef nú reynt, að gjöra mjer 
það skiljanlegt, hvort þessi lög mundu verða 
til gagns eða ógagns, og hvort þetta væri 
offrelsi eða ekki, og eptir því sem jeg skoða 
þetta mál lengur, eptir því sannfærist jeg 
betur um, að það eigifram að ganga. Mjer 
finnst að leysa eigi öll óeðlileg bönd, en 
sjeu óeðlileg bönd vond í öðru, þá eru þau 
það öllu fremur í þessu. J>eir sem talað 
hafa móti frumvarpinu, þeim hefur sjálfsagt 
gengið gott eitt til, en jeg held þeir sjeu of 
hræddir. Jeg fyrir m itt leyti er ekki með 
frumvarpinu af því, að jeg ætli mjer að 
nota rjett þann, er það gefur, því að jeg 
hef aldrei á tt þann prest, er jeg hef viljað 
losast við, og þannig ætla jeg flesta aðra 
vera skapi farna, en ef það kemur fyrir, að 
óvild komi upp milli prests og sóknarmanns 
þá er miklu rjettara, að þeir skilji á þennan 
hátt, heldur en að þeir sjeu bundnir saman 
nauðugir, því það álít jeg óeðlilegt og 
vont.

B j ö m  J ó n s s o n : Mig furðar það stór- 
um, að margir hinna heiðruðu kennimanna 
bjer á þíngi, og einkum þeir, skuli vera mót- 
fallnir frumvarpi þessu. ímynda þeir sjer 
þá, að það muniafFarasælla, að haldamönn- 
um nauðugum í sóknarbandi? og halda 
þeir, að nokkurt trúarlíf geti blessazt og 
þróazt, þar sem á að fara að beita nauð- 
ung því til eflingar? Að þessi lög, ef þau 
kornast á, kynnu að verða vanbrúkuð, er 
ekkert tiltökumál, því svo er um öll lög. 
Menn óttast að af þessu gæti risið, að ó- 
vandaður maður yfirgæfi sóknarprest sinn, 
af því hann væri eptirgangssamur, og færi 
til annars, sem linari væri í sóknum, en
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þess háttar ótti gæti gengið býsna Jángt, 
og væri það næstum því samkvæmt þá líka 
að banna mönnum að róa á sjó, af því að 
þeir kynnu að drukkna. Menn vita, að hverj- 
um manni er frjálst að leita sjer þess lækn- 
is, sem hann vill, og það hneykslar engan; 
svo mundi og frelsi til að hafa þann prest, 
er menn helzt kjósa, ekki hneyksla neinn, ef 
annað hefði eigi lengi verið lög og þar með 
helgað af vananum. Hefði frelsi í þessu 
efni á tt sjer stað fyr hjer á landi, má ganga 
að því vakandi, að mönnum þætti nú sókn- 
arband með öllu ó h a f a n d i  e f n ú  ætti að 
fara að taka það í lög. fa ð  er búið að 
reyna þessi lög í Danmörku um 24 ár, og 
mun enginn bera það, að þau hafi gjört 
skaða. |>ví frjálsara sem sambandið milli 
prests og sóknarbarna er, því eðlilegra er 
það. Hinn háttvirti þingmaður Dalamanna 
hafði um daginn upp hið alkunna spak- 
mæli porgeirs Ljósvetningagoða,þegar kristni 
skyldi lögtaka árið 1000 á alþingi: »Sje 
lögunnm sundurskipt, þá er og sundurskipt 
friðinum», og vildi láta það við eiga um 
þetta efni. En hjer átti miklu betur við 
önnur setning, sú, að sje lögum beitt til 
að fjötra saman það, sem eptir eðli sínu á 
að vera óbundið, þá er friðnum sundur 
skipt. Prestar eru ekki valdsmenn, ogverði 
þessu frumvarpi hafnað, virðist mjer það 
sorglegur vottur þess, að þeir, sem efuðust 
um, að vjer íslendingar værum vaxnir því 
naumlega útilátna frelsi, sem stjórnarskráin 
veitti oss, hafi haft nokkuð til síns máls.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s so n :  J>ingmaður
Dalamanna áleit lög í þessu efni óþörf, þar 
sem menn gætu fengið konunglegt leyfi til 
að nota annan prest, en siun eigin sóknar- 
prest, en jeg held það yrði talsvert hægra, 
að hafa til þess lagaleyfi, og þyrfti maður 
t. a. m. að láta þjónusta sig, kynni það að 
geta dregizt of lengi að ná í konungsleyfið, 
og Iífið ekki entist til að bíða eptir leyfinu. 
fingm aður Strandamanna líkti þessu við

ííkamlegt lækningafrelsi, og er það að vísu 
rjett. En nú, þegar vjer erum að berjast 
fyrir að fá líkamlegt lækningafrelsi, þá er 
óeðlilegt að vera að halda i gömul úrelt og 
jafnvel skaðleg kirkjubönd, sem fyrirmuna 
mönnum að leita sálinni saðningar, svölun- 
ar og lækningar hjá þeim presti, er hver 
getur bezt fellt sig við. Jeg þekki Iíka frá 
barnæsku minni eitt stórkostlegt, já hrópandi 
dæmi upp á, hvaða afleiðing þetta band 
getur haft, og í því tilfelli mundi hafa þótfc 
gott að hafa þetta lagaboð, og hefði víst 
verið bæði presti og söfnuði hollara og ham- 
ingjulegra; því jeg ætla, aðallirverði aðjáta, 
að betra sje að skilja, en saman að búa fyrir 
þá, sem ekki semur í hverri stöðu sem er. 
Að öðru leyti legg jeg enga áherzlu á það, 
þó nafnlausar skammir komi fram í blöðun- 
um ; því það er miklu fremur þeim til óvirð- 
ingar, er rita, en hinum, sem fyrir verða, 
og að vera að senda slíkt úr öðrum heims- 
álfum, þaðan sem menn ekki verða dregnir 
til ábyrgðar fyrir orð sín, er í fyllsta máta 
ómannlegt.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg skal leyfa mjer 
að beina þeirri spurningu til þingmanns 
Reykvíkinga og þingmanns Dalamanua. Fyrir 
hvern prjedikar presturinn? Prjedikar hann 
fyrir sjálfan sig? jeg held ekki. Prjedikar 
hann fyrir peninga eintóma? nei. Prjedikar 
hann fyrir söfnuðinn? já». Sje nú svo, sem 
jeg vona að allir játi, hvernig á þá að gefa 
honum rjett til að veita þeim manni and- 
lega þjónustu, sem ekki vill þiggja hana af 
honum. fe tta  væri, að jeg kveði svo að 
orði, nokkurs konar «andleg nauðgun», því 
fráleitari, sem hjer er um háleitari hluti að 
tala. Nauðung sú, er átti sjer stað hjer á
17. og 18. öld, að enginn mátti á einokun- 
ardögum verzlunarinnar verzla við annan en 
einhvern vissan kaupmann; þessi nauðung, 
segi jeg, er eigi hálft svo óeðlileg oghneyksl- 
anleg, sem hin kennimannlega nauðungin. 
Getur nokkur þá viljað halda henni?
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Forseti leitaði a t k v æ ð a ,  og var frum- 
varpið samþykkt með 14 atkvæðum gegn 5, 
að við höfðu nafnakalli eptir ösk 6 þing- 
manna þeirra:

Friðriks Stefánssonar,
Einars Ásmundssonar,
Snorra Pálssonar,
Eggerts Gunnarssonar,
Tryggva Gunnarssonar, og 
Arnljóts Ólafssonar, 

og sögðu
J á :

Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórður fórðarson, 
porlákur Guðmundsson.

Nei:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson, 
í>orsteinn Jónsson, 

og kvað forseti nú málið mundu verða af- 
greitt til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 24. 
fundi, 29. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild : I 235—236.

Á sge ir  E in a r s s o n  sagði, að það hefði 
eigi verið ætlun sín að standa fyrstur upp í 
þessu máli. Orðið frelsi, sagði hann, væri 
fagurt og þýðingarmikið orð, en væri opt 
misbrúkað og misskilið. Hann sagði, að

þetta mál hefði verið rætt f hitt eð fyrra. 
og hefði þá verið sett í samband við 46. og
47. gr. stjórnarskrárinnar um trúarbragða- 
frelsi. Hann kvað sjer þykja þetta atriði í 
kirkjulögunum þýðingarlítið, því þó fáeinir 
menn geti notað það, þá geti þeir sízt not- 
að það, sem helzt þurfi þess við. Svo væri 
t. d. í Strandasýslu, að þeir, sem eigi vildu 
nota sinn prest, þeir ættu opt örðugt með að 
ná í annan prest. Hugmynd þessi væri yfir 
höfuð lík lækni, sem, þar sem útlimirnir 
væru slegnir með kaunum, Ijeti sjer ein- 
ungis umhugað um brjóstið, en ljeti svo 
hina aðra limi drafna niður. Hann viidi 
leyfa sjer að spyrja, hvort þetta gæti eigi 
orðið skaðlegt? Jú. J>að gæti orðið til 
þess, að menn fældust frá vandlætingasöm- 
um presti til annars, er eigi væri eins vand- 
látur, og þannig hlyti að fara svo, að af- 
leiðingarnar yrðu einungis illar. Hann 
vildi enn fremur spyrja, hvort sú væri 
meiningin, að lög þessi ættu að halda 
prestunum í skeQum, að þeir eigi lifðu 
hneykslanlega? Ef svo væri, þá kvað hann 
hjer eiga við það, er sagt var um Gyð- 
inga: “pjer gjaldið tíund af myntu og ku-
meni» o. s. frv. Sjer fyndist það eigi 
rjett, að þrefa um þetta, þar á móti sýnd- 
ist sjer það eiga við, að söfnuðirnir fengju 
að kjósa sjer presta, og það vildi hann 
styðja. Ef menn vildu koma óreglupresti 
frá, þá kvað hann þessa eigi við þurfa, ef 
sóknarmönnum væri gjört hægra fyrir með 
það, en hingað til hefði átt sjer stað; en 
sem betur færi, væru þeir nú á tímum 
orðnir fáir. Hann sagði, að það væri 
miklu þarfara, ef þingið vildi styðja að 
því, að söfnuðirnir fengju sjálfir að kjósa 
presta sína, en áður en slíkt gæti komizt 
á, sagði hann að gjöra þyrfti ýmsar breyt- 
ingar, þannig jafna brauðin og bæta þau. 
|>að mælti og öll sanngirni með því, að 
brauðin yrðu jafnari, því prestar hefðu 
sömu skyldur og sama kostnað til lær-

88*
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dóms, hver gagnvart öðrum, sem læknar 
hefðu hver á móti öðrum. Hann sagði, að 
það mætti eigi heldur taka of mikið tillit 
til þess, að prestar væru orðnir gamlir, er 
um veiting væri að ræða, því aldurinn 
væri eigi einhlítur, ef hann, ef til vill, 
hefði vanrækt embætti sitt. Að endingu 
kvaðst hann vonast þess, að hinni heiðr- 
uðu deild færist svo skynsamlega, að hún 
skapaði frumvarpinu aldur, eða kæmi því 
á fæðingarhreppinn aptur

S te f á n  E ir ík s s o n  sagði, að eins og hinni 
heiðruðu þingdeild væri kunnugt, hefði 
hann eigi verið málinu meðmæltur 1877, og 
hefði hann eigi breytt skoðun sinni síðan. 
Hann kvaðst álíta, að þetta væri landinu
miklu fremur til aptur- en framfara, að
því er snerti kristilega uppfræðslu; það
þyrfti ekki að lesa þetta frumvarp langt 
til að sannfærast um nytsemi þess. Hann 
vildi þannig taka til dæmis, að sextán vetra 
gamall piltur ætti að vera sjálfum sjer 
ráðandi í andlegum efnum og geta þannig 
sjeð fyrir sálu sinni, en hann mætti eigi
ráða einum eyri af Qármunum sínum.
( B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n : Hann er fermdur).
Hann getur líka verið ófermdur, og þó
hann væri fermdur, þá væri það opt eigi 
nema nafnið tómt. Hann sagði, að í 
þessu frumvarpi feldist ekki annað en það, 
að trassar með uppfræðing barna hlypu 
helzt burt frá samvizkusömum presti til 
hinna, sem miður væru aðfinningasamir. 
|>að væri því sín skoðun, að þó frumvarpið
yrði að lögum, þá mundi það, er alls væri
vandlega gætt, verða gagnslaust, því sú af- 
leiðing þess, er helzt lægi í augum uppi, 
væri sú, að vekja trúarflokka, og að hinu 
leyti væri það einnig gagnslaust, því eptir 
því sem til hagaði hjer á landi, mundu 
engir fara yfir lengri vegi að fá sjer kjör- 
prest, og kasta þannig ærnu fje til þessa 
mikla frelsis. Að öðru leyti sagði hann, að 
1. þingmaður Húnvetninga hefði tekið það

fram, er sjer hefði verið í hug, en yfir 
höfuð ætti mál þetta eigi að kosta landið 
meir en það væri búið að kosta, og því 
ætti deildin nú þegar að fella frumvarpið.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  sagði, að til þess að 
íhuga málið vandlega, þyrftu menn að bera 
saman hið ytra lagaband safnaðanna við 
híð innra nauðsynlega band rnilli prests og 
safnaða. Hann kvaðst vilja benda 2. þing- 
manni Skaptfellinga á,að eigi væri hætt við 
að menn hlypu frá góðum og skylduræknum 
presti til annars verra, en ef þetta kæmi 
fyrir, þá væri það þeim, er það gjörðu, til 
ósóma. En ef lagabandið á að halda mönn- 
um við prestiun, þá væri það hart, að vera 
neyddur til að sitja við það, hvort mönnum 
líkar betur eða ver. Hann sagðist álíta, að 
sá prestur, er eigi gjörði skyldu sína og sem 
menn yfir liöfuð eigi gætu fellt sig við, sliti 
hið innra band milli sín og safnaðarins, og 
drægi niður og deyddi trúarlífið. Skaðinn 
við þetta gamla nauðungarband, þegar svo 
bæri til, væri meiri en kostir þeir, er sumir 
þingmenn hefðu talið því til gildis. f a r  
sem 2. þingmaður Skaptfellinga hefði tekið
16 vetra gamlau pilt til dæmis, þá kvaðst 
hann vera honum samdómaíþví, að aldurs- 
takmarkið væri of lágt.

B e n e d ik t  K r i s t j á m s o n  kvaðst standa upp 
til þess, að eigi hallaðist á, því sem stæði 
væru 2 á móti einum. Hann kvaðst yfir höfuð 
að tala vera frumvarpinu meðmæltur, og 
eigi óttast misbrúkun þá, sem 1. þingmaður 
Húnvetninga hefði óttast svo mjög. 1. 
þingmaður Húnvetninga hefði að vísu kann- 
ast við, að frumvarpið innihjeldi frelsi, en 
eigi þótt það nóg. Hann vildi spyrja, hvort 
hann áliti, að það yrði misbrúkað af því 
það væri of lítið? Hvaða frelsi gæti verið 
dýrmætara, en það, sem snerti trúarlíf manna. 
Reyndar sagðist hann álíta, að hjer væri að 
eins farið nokkuð á leið, en það væri eigi 
móti, heldur þvert á móti með frumvarpinu. 
J>að væri betra, að frelsið kæmi smátt og
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smátt, því þá læri menn að brúka það smátt 
og smátt og misbrúki það síður. Hann 
sagði, að það væri hið innra band virðingar 
og kærleika, sem ætti að tengja einstaklinginn 
í söfnuðinum við prestinn; það gæti jafnvel 
veriðhættulegt,aðleggja útvortis bönd á menn 
og halda þeim nauðugum við prest sinn; ef 
svo væri, gætu menn eigi með fúsum vilja 
hlýtt á prestinn flytja guðsorð, eða á maður 
að þiggja sakramentin af þeim presti, sem 
maður eigi virðir? Hann sagði, að menn 
hjeldu, að það yrði misbrúkað og tækju til 
dæmis, að foreldrar, sem vanræktu fræðslu 
barna s in n a , færu með þau frá góðum 
presti til annars miður vandláts. (Átgeir 
Einarsson: Dæmi eru til þess). Hann sagði, 
að svo kynni að vera, en gjöra mætti ráð 
fyrir því rniklu optar, að meun forðuöust 
að nota hirðulitla presta, og leituðu þeirra, 
er skylduræknari væru og vandlátari sú 
þekking, sem hann hefði af söfnuðum, mælti 
að minnsta kosti með þeirri skoðun; það 
væri því sín skoðun, að ef lögin kæmust á, 
þá mundu þau gjöra meira gott en illt. —
1. þingmaður Húnvetninga hefði að vísu 
sagt, að víða væri örðugt að ná í annan 
prest, en það væri eigi næg ástæða. J>etta 
gæti reyndar átt sjer stað t. d. í Vest- 
mannaeyjum, en víðast hvar væru litlar 
torfærur á því. 2. þingmaður Skaptfellinga 
hefði borið kvíðboga fyrir því, að upp mundu 
koma trúarbragðaflokkar, en hvaða hætta 
gæti verið í því; það væri gjört ráð fyrir 
því í stjórnarskránni; en ef þeir væru til, 
yrðu þeir að hafa sjerstakan prest, því eng- 
ínn lútherskur prestur mundi veita annarar 
trúar flokkum prestsþjónustu. fv í hefði 
verið beitt sem ástæðu móti þessu frumvarpi, 
að það vært eigi komið frá stjórninni, og 
þeirri mótbáru svaraði hann, að stjórnin 
hefði sent í hitt eð fyrra frumvarp líks efn- 
is, en af því það var fellt, þá hefði hún að 
líkindum eigi viljað senda það aptur. Hann 
sagði, að málið hefði þá farizt fyrir af því,

að menn hefðu eigi verið búnir að átta sig 
á því; en síðan hefðu þingmenn haft nægan 
tíma til að átta sig á því. Loks kvaðst 
hann vilja láta þá ósk í ljósi, að deildin 
vísaði málinu til 2. umræðu. (Á sge ir  E i n -  

a rs so n :  Á fæðingarhreppinn).
E i r í k u r  K ú l d  sagði, að sjer virtist nú 

vera farið aptan að siðunum, þar sem þing- 
maður J>ingeyinga nú væri mótfallinn þeim 
mönnum, er hann endrarnær eigi væri van- 
ur að vera andvígur. |>ingmanninum hefði 
þótt frumvarpið gott, af því það innihjeldi 
frelsi; en hefði þó játað, að þetta frelsi væri 
helzt til lítið; en hann kvaðst verða að 
segja, að sjer virtist þetta frelsi svo lítið, 
að eigi ætti við að eyða fje og tíma til þess 
að ræða það fram og aptur; hann kvaðst 
álíta hjer stigið að eins eitt hænufet, ekki 
til frelsis, heldur verulegs ófrelsis, þar sem 
frumvarp þetta svo eigi yrði til annars, en 
sundra friði og einingu milli presta og
safnaða, og jafnvel milli presta innbyrðis,
og væri það mjög slæmt. Sannfæring sín
væri enn hin sama sem 1877, og mundi 
þjóðarinnar einnig vera svo, því annars 
mundi einhver rödd hafa látið til sín heyra, 
en það væri ekki. Hann kvaðst eigi nú
sem stæði ætla að fara út í einstakar grein- 
ar frumvarpsins, en einungis taka fram, hve 
háskalegar afleiðingar þetta gæti haft fyrir 
barnauppfræðing. J>ar sem þingmaður fing - 
eyinga hefði talað um ytri og innri bönd, 
þá væri það annaðhvort misskilningur, eða 
hann hefði eigi skilið hinn heiðraða þing- 
mann. Loks sagðist hann vera á móti því, 
að málið gengi til 2. umræðu, heldur halda 
því fram, að því væri þegar vísað aptur á 
sinn fæðingarhrepp.

J ó n  J ó n s so n  kvað sig ekki gjöra lítið úr 
þingmanni Húnvetninga. Hann hefði fyrir 
30 árum síðan setið á þingi með föður sín- 
um og komið sjer vel saman við hann, og 
nú hefði hann sjálfur kynnzt honum, og 
sannfærzt um, að fáir hefðu meiri ættjarð-
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arást og nákvæmari þekking á högum ftíst- 
jarðarinnar en hann; en þrátt fyrir allt 
þetta, gæti hann þó eigi verið honum sam- 
þykkur í þetta sinn. Nú væri hann orðinn 
gamall, og efaðist um, að frelsið gæti haft 
eins góðar verkanir, eins og hann hefði ver- 
ið sannfærður um fvrir 30 árum, er hann 
hefði barizt fyrir frelsi því, er nú væri að 
miklu leyti fengið. Hann hefði talað um, 
að örðugt væri sumstaðar fyrir sóknarmenn, 
að fara til prests í annari sókn, en íil þess 
þyrftu menn ef til vill eigi að vera neyddir; 
það mætti með lítilfjörlegri breytingu á laga- 
frumvarpinu koma því til leiðar, að sóknar- 
bændur kysu sjer annan prest, er ekki væri 
skipaður yfir annan söfnuð, og fengju hann 
til að þjóna sjer að fullu, með eða í stað 
þess prests er konungur hefði skipað, því 
að þótt söfnuðuiinn yrði þá að borga báð- 
um prestunum, þá gæti svo staðið á, að 
hann horfði ekki í að leggja á sig þann 
kostnað. Annars vildi hann biðja deildina 
að hugleiða, hvort eigi væri of fljótt að 
hrinda málinu, áður en alþingisfrjettirnar 
væru búnar að skýra oss frá ræðum og á- 
stæðum manna í neðri deildinni.

J ó n  H ja l t a l í n  sagði, að sjer þætti það 
undarlegt, að menn væru að halda langar 
ræður um mál, sem ætti að fella þegar í 
stað, meðan fjöldi af merkum málurn lægi 
óafgreidd. fe tta  lagafrumvarp mundi eigi 
valda einingu heldur óeiningu, og yfir höfuð 
þætti sjer bezt að hætta öllu mögli um 
trúna; því að það leiddi aldrei til neins 
góðs. jpingmaður Húnvetninga hefði talað 
vel móti málinu, og væri ráðlegast, að eyða 
eigi fieirum orðum að því, það mundi hvort 
sem væri gjöra lítið gagn, en þó minni sóma 
þinginu.

Á sg e i r  E in a r s s o n  kvað sjer hafa orðið 
það alvog óviljandi, að neyða sinn heiðraða 
sessunaut til að standa upp. f>ar sem hann 
hefði verið að stagast á frelsi því, er frum- 
varpið vildi veita, þá dytti sjer í hug, orð

eins þjóðfundarmanns um stjórnarfrumvarp- 
ið, sem þá kom, að það væri því líkast, er 
nízk móðir gæfi barni sínu brauðbita. Svo 
hefði þingmaðurinn komið með það snjall- 
ræði, að sækja annan prest inn í sóknina; 
það færi sannarlega vel á því, ef tveir eða 
þrír keyptu til sín prest, er ætti að þjóna 
þremur eða fjórum kirkjum; hann efaðist 
stórlega um, að þeir hefðu nokkurn rjett til 
að taka hann þannig frá hans eigin sókn- 
armönnum, er kannske þyrftu hans með 
sjálfir á þeim sama tím a; eigi þætti sjer það 
heldur samkvæmt því, er komið hefði fram 
í umræðunum um aukatekjur presta, að 
menn væru svo fúsir á að fleygja út til 
presta fje sínu, sem þingmaðurinn ímyndaði 
sjer.

Síðan var gengið til atkvæða, og málinu 
h r u n d i ð  frá 2. umræðu með 6 atkvæðum 
gegn 5.

XLV. AUKATEKJUK PEESTA.

Frumvarp til laga um breyting á til- 
skipun 27. janúar 1847. Frá prestakalla- 
og kirknanefndinni. Sjá I 243, sbr. XIII. 
mál hjer að framan II 72—89.

F y r s t a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 38. 
fundi, 12. ágúst.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( l ’ó r a r i n n  B ö ð v a rsso n ) :  

Efnið í þessu frumvarpi hefur áður verið svo 
rætt í þessari deild, að jeg hvorki þarf nje 
ætla mjer að vekja umræður með því nje 
móti. Að öðru leyti er það nú einfaldara 
en áður og yfirgripsminna. Efni frumvarps 
þessa hefur nú áður náð samþykki beggja 
deilda, svo jeg vona, að það nú komist 
ldakklaust af það sem eptir er.

P ó r ð u r  P ó r ð a r s s o n :  Eins og hin heiðr-
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aða deild má ske man, var jeg ekki hlynnt- 
ur mdður þessa frumvarps, sem hjer 
liggur fyrir, og sem nokkrum hinna fjölfrdðu 
— að jeg ekki að dæmi annars þingmanns 
segi Qölkunnugu nefndarmanna, hefur tekizt 
að vekja upp aptur, því vart hafa þeir nefnd- 
armenn stutt að því, sem voru því mótfalln- 
ir, áður en það sofnaði í efri deildinni. í  
móti þessu frumvarpi er það, að það verður 
fátækustu sóknum eða hreppum að mest- 
um þyngslum, því þar er langflest af þessu 
fólki, og þar eru sveltarútsvörin tilfinnan- 
legur og þungur skattur. í efnasveitum 
gjörði það minna til, enda veit jeg til, að 
víða meðal betri bænda er sá siður, að borga 
presti án lagaskyldu fyrir feiming hreppsó- 
maga, sem eru í góðum vistum eða í fóstri. 
Eptir minni skoðun er það bæði leiðinlegt 
og óvinsælt fyrir presta að sjá ekki fætækra- 
sjóðina í friði, sem aðallega eru stofnaðir til 
þess að viðhalda lífi fátæklinga.

P á ll  p r e s t u r  P á l s s o n : Jeg skal vera svo
drenglyndur að gangast við faðerni þessa frum- 
varps ásamt öðrum fleirum í prestakallanefnd- 
inni, en líka sá, sem einurð hef að taka 
aptur atkvæði m itt og sleppa þessu frum- 
varpi, sem jeg álít slysahró og prestastjett- 
inni ekki samboðið að berjast fyrir til streitu 
Jeg skal játa, að jeg er þrár, en vil með 
þessari yfirlýsingu minni sýna, að jeg er þó 
ekki sauðþrár, og eptir sem málavextir 
standa, gef jeg frumvarpi þessu eigi at- 
kæði mitt.

G u ð m u n d u r  E in a r s s o n  : J>að er fyrst,
að jeg efast um formgildi þessa frumvarps, 
sem nú kemur hjer upp vakið eða endurfætt, 
enda er það skoðun mín, að ekki sje vert 
að halda efni þess til streitu, ætla jeg að 
menn muni finna nóg til ámælis embættis- 
bræðrum mínum í þessum málum, þótt þetta 
detti úr sögunni. f>að sem þingmaður Snæ- 
fellinga sagði, að í efnaðri sóknum væri sið- 
ur að borga án lagaskyldu fyrir börn, sem 
lægju á 3veit, þá hefur mjer ekki orðið að

því. í  þau bráðum 40 ár, sem jeg hef ver- 
ið prestur, hefur mjer að eins einu sinni 
verið borgað fyrir prestsverk við sveitaró- 
maga, og það þótt margt sveitarbarn hafi 
dvalið dögum saman á heimili mínu til upp- 
fræðingar. Jeg ætla að vera mótfallinn 
frumvarpi þessu, bæði sökum forms þess og 
líka sakir þess, að það yrði prestastjettinni frem- 
ur til ósóma en sóma, gangi það fram með kappi.

G r í m u r  T h o m se n :  Jeg skal leyfa mjer 
að spyrja að eins að því, hvort frumvarp 
þetta muni vera líklegt til að rísa upp apt- 
ur í þessari deild í þ r i ð j a  s i n n ,  ef það 
skyldi falla nú, því eptir því greiði jeg at- 
kvæði mitt.

A m l j ó i u r  Ó l a f s s o n : Fyrir mitt leyti mun 
jeg greiða atkvæði í móti þessum uppvakn- 
ingi, sem jeg hef verið laus við að hafa vak- 
ið upp frá dauðum.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg gat rjett til þess,
að frumvarp þetta mundi ekki græða á um-
ræðum um það. En þar sem því er barið 
við, að sveitarsjóðir sjeu of fátækir til þess 
að borga prestsþjónustu, þá liggur ekki ann- 
að svar beinna við en það, að enginn sjóð-
ur er eða á að vera of fátækur til að standa
í skilum. fingmaður Snæfellinga sagði, að 
engin gjöld nema til fátækra liggi eða eigi 
að liggja á sveitarsjóðum. Má jeg ekki 
minna hann, auk annars, á yfirsetukvenna- 
launin? En hann þekkir annars ekki held- 
ur þau lög. Hann talar líka um að það sje 
rangt, að sjá ekki þessa sjóði í friði. Jú, 
jeg skal játa, að bezt væri fyrir sveitarsjóði, 
að enginn tæki neitt úr þeim. En þing- 
maðurinn er ekki búinn að koma því á. 
Kannske hann vildi líka láta þá í friði,þeg- 
ar um uppfóstur og menntun fátækra barna 
er að ræða. Meiningin i því, sem hann 
sagði, var sú, að hann vildi ekki láta presta 
og kirkjur fá það, sem rjett og sanngjarnt 
er, og hefði hann svo ekki þurft að tala 
fieira. Frumvarpið fer ekki fram á annað, 

. en að prestum og kirkjum veitist það, sem
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rjett og jöfnuður er. fingmaður Skaptfell- 
inga virðist stæra sig af því, að hann er 
nú móthverfur því, sem hann áður var með, 
en það er eflaust ástæðulaust metnaðarefni. 
fingm aður Dalamanna álítur það formleysi, 
að «vekja upp aptur», og sama segir 1 . 
þingmaður Gullbringusýslu, en jeg fæ ekki 
sjeð neitt formleysi í því; enda veitjegekki 
betur, en báðir hinir heiðruðu þingmenn hafi 
áður gjört sig seka í sama tiltæki, enda er 
þetta frumvarpið nýtt og enginn uppvakn- 
ingur að formi til; báðar deildirnar hafa 
þrásækilega gjört það sama og samþykkt það 
frumvarp, sem var líks efnis því, sem áður 
var fellt, en efnið í þessu frumvarpi var þar 
að auki ekki fellt, heldur samþykkt. Jeg er 
mótfallinn skoðun þingmanns Dalamanna, 
að þetta frumvarp geti aukið prestastjettinni 
ámæli; hitt þykir mjer bæði ámælisvert og 
minnkun, ef jeg tek aptur eitthvað, sem 
jeg álít rjett og satt.

P á ll  p r e s t u r  P á l s s o n : Að vísu er þetta
nýtt frumvarp að forminu til, en samt sem 
áður segi jeg skilið við það, enda þykir mjer 
enginn ósómi að því, þótt jeg breyti skoðun 
minni, þá er jeg sannfærist um það, er á 
betra veg leiðir.

Pórður Pórðarson: Hinn heiðraði flutn-
ingsmaður hjelt, að mjer væri ekki kunnugt* 
að yfmetukonum væri borgað úr sveitar- 
sjóðnum, jú! enþaðálít jeg hreint neyðarúr- 
ræði, og þó töluvert öðru máli að gegna en 
um presta, sem hafa talsverð föst laun, sem 
jeg fyrir mitt leyti er ekkert á móti að sjeu 
rífkuð, eins og jeg hef áður látið í Ijósi, og 
vil styðja að, ef það er gjört með jöfnuði, 
en þessu frumvarpi verð jeg enn sem fyrri 
að mótmæla fastlega.

G u ð m u n d u r  E in a r s s o n :  Jeg skal að eins 
geta þess, að þegar jeg á að gefa atkvæði 
um málefni, sem þingmaður, fer jeg sem næst 
jeg get hag og vilja kjósanda minna eða 
þjóðarinuar, hvort sem mjer p e r s  ón u l e g a  
þykir það æskilegt eða ekki.

F r a m s ö g u m a ð u r : fingm anni Snæfellinga 
get jeg eigi vel svarað, því annaðhvort heyrði 
jeg ekki ástæður hans, eða þær voru litlar 
sem engar. fingmaður Skaptfellinga sagði, 
að hjer væri um smámuni að tala, sem mun- 
uðu litlu, en allt satt og rjett munar miklu. 
fingmaður Dalamanna kvaðst láta vilja kjós- 
anda sinna skera úr vandamálunum. Jeg 
fylgi ekki þeirri reglu, jeg fylgi því fram, 
sem jeg álít satt og rjett. |>að er samkvæmt 
þeim eiði, sem jeg hef unnið sem þingmað- 
ur, og samvizkan leyfir ekki annað. f>ing- 
maðurinn mun hafa unnið sama eið. Að 
öðru leyti veit jeg ekki til, að þetta sje á 
móti vilja almennings, því mál þetta kom 
til umræðu á almennum hjeraðsfundi ímínu 
kjördæmi, og var samþykkt í einu hljóði.

í>á var gengið til a tk  væð a og var frum- 
varpiuu h r u n d i ð  frá 2. umræðu með 11 
atkvæðum gegn 8.

XLVI SALA Á ÍTÖKUM KIRKNA.

Frumvarp til laga um sölu á ítökum 
kirkna. Frá nefndinni í prestakallamálinu. 
Sjá 1 293.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, 
38. fundi, 12. ágúst.

P ó r a r i n n  B öðvarsfson:  f>etta frumvarp 
er svo stutt, meinlaust, einfalt og ljóst, 
að það þarf hvorki útskýringar nje með- 
mæla, og vona jeg, að það gangi umræðu- 
laust til 2 . umræðu.

F r a n n ö g u m a ð u r  ( H j á l m u r  P je tursson ):  
Jeg segi sama og hinn heiðraði 2. þing- 
maður Gullbringusýslu, að mál þetta er ó- 
brotið og meinlaust, en það er samt ekki 
gagnslaust. Jeg skal gangast við faðerni 
þessa litla frumvarps. J>að vita allir, að 
margar kirkjur eiga ítök nær og fjær, sem 
þeim verður að mjög misjöfnum notum.



Prestum er ætlað að vernda og ávaxta 
þess konar eignir kirknanna vegna, en það 
tekst harla misjafnlega og getur opt ollað 
þeim kostnaðar og dþæginda. ítök þessi 
eru opt mikils virði í sjálfu sjer, en sökum 
fjarlægðar og annara kringumstæðna einatt 
lítilsvirdi eigendum. Ef þess konar eignir 
yrðu almennt seldar, er jeg viss um, að það 
yrði gróði fyrir kiikjurnar, eins og það ljetti 
líka töluverðri armæðu af prestunum. Allt 
eins er háttað með bændakirkjur, að þær 
eiga víða ítök, sem miklu hagkvæmara væri 
að yrðu seld.

Jeg vona, að þetta frumvarp gangi um- 
talslaust til 2. umræðu.

|>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og mál- 
inu skotið til 2. umræðu með 16 atkvæð- 
um.

Ö n n u r  u m r æ ð a í  neðri deild, á 42. 
fundi, 14. ágúst.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( H já l m u r  P je tursson ):  
Jeg þykist ekki þurfa að mæla fram með 
þessu frumvarpi, því að deildin hefur sýnt, 
að hún viðurkennir, að það sje nauðsynlegt, 
með því að vísa því mótmælalaust til 2 . 
umræðu, og engin breytingaratkvæði eru fram 
komin, svo jeg hef ástæðu til að vona, að 
deildin breyti eins vel við það nú við þessa 
umræðu. Jeg vil að eins geta þess, að það 
er ef til vill þörf á breytingu við 3. gr., að 
í stað «biskups» komi «stiptsyfirvalda», en 
það má gjöra til 3. umræðu, ef mjer eða 
öðrum sýnist svo betur fara.

f>á var gengið til a t k v æ ð a, og var:
1. gr. samþykkt með 17 atkvæðum.
2. — -----— 1 7 -------
3. — ------  — 1 6 -------
3. — ------ — 1 6 -------

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu.
Málinu skotið til 3. umræðu í einu hljóði.

í > r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 44. 
fundi, 16. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 293.

Breytingartillögur I 386.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( H já lm u r  P je tursson);  

fíjer liggja fyrir 2 breytingaruppástungur, 
sem eru framkomnar af þeirri ástæðu, að 
það þótti eiga betur við, að stiptsyfirvöldin 
samþykktu söluna á ítökum kirkna, heldur 
en að biskupinn gjörði það einn. Jeg legg 
ekki mikla áherzlu á þessar tillögur, jafnvel 
þó jeg álíti rjettara, að stiptsyfirvöldin sam- 
þykki söluna, því að þetta er fjármál, þó 
lítið sje í sum ítökin varið. Jeg skýt því 
annars tii deildarinnar, hvort hún vill sam- 
þykkja tillögurnar. Hvað málið sjálft snert- 
ir, þarf ekki að fjölyrða um það, því aðþað 
hel'ur gengið hingað til umræðu- og mót- 
mælalaust gegnum deildina, og býst jeg því 
við, að það gjöri það eins við þessa síðustu 
umræðu.

P ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n : Jeg vil taka það 
fram, að mjer finnst standa á sama, hvort 
breytingaruppástungurnar komast að ; þær 
geta vel staðizt, og það er ekkert á móti að 
fella þær; landshöfðingi á að staðfesta söl- 
una síðast, hvort sem er. Eptir gildandi 
lögum þarf eiginlega konungsúrskurð til 
þess, að sala á fasteign geti framfarið, og 
þó flest ítök sjeu eiginlega ekki fasteignir, 
þá geta þó sum þeirra ef til vill talizt fast- 
eignir. Jeg ætla samt sem áður, að þetta 
geti ekki verið frumvarpinu til fyrirstöðu.

F r a m s ö g u m a ð u r  : Jeg vil þó heldur
mæla með, að breytingaruppástungurnar verði 
samþykktar. f>ær geta að minnsta kosti 
ekki spillt. Ef þær verða samþykktar, þá 
er biskup þó ekki útilokaður frá að koma 
fram skoðun sinni, en amtmaður er útilok- 
aður, ef þær falla, og það er jeg hræddur 
um að geti spillt fyrir frumvarpinu í efri 
deildinni, enda sje jeg ekkert á móti því, að 
stiptsyfirvöldin sjeu hjer rjettir hlutaðeig- 
endur, samkvæmt venjunni.

f>á var gengið til a t k v æ ð a  um breyt- 
ingartillögurnar frá meira hluta prestakalla- 
nefndarinnar, og var:

1 . liður samþykktur í einu hljóði.

89
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Frumvarpið allt með á orðnum bieyting- 
um samþykkt í einu hljdði.

Kvað forseti það mundu verða afgreitt 
til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 46. 
fundi, 20. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 
432.

Frumvarpinu var umræðulaust vísað til
2. umræðu með 8 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 48. 
fundi, 22. ágúst.

Með því að enginn tók til máls, ljet 
forseti ganga til a t k v æ ð a  um frumvarpið, 
og var

1. grein samþykkt með 7 atkvæðum;

4.  ------------ --------- 7 ------
Frumvarpinu var vísað til 3. umræðu með

7 atkvæðum.

J>r i ðj a  u m r æ ð a  í efri deild, á 51. 
fundi, 21 . ágúst.

J ó n i  P je i u r t s y n i  fannst frumvarpið fara 
fram á það, sem væri gagnstætt stjórnar- 
skránni; því ef þetta mætti gjöra, að selja 
ítök kirkna án samþykkis alþingis í hvert 
einstakt skipti, þá mætti og selja jarðjr 
þeirra án samþykkis alþingis. En það 
mætti eigi að hans áliti, af því þær heyrðu 
undir landssjóð; því gæti hann eigi, og 
vonaði deildin gæti eigi heldur, fallizt á 
þetta. Hann gæti eigi skilið, hví þessar 
sölur mættu eigi koma fyrir alþingi. f>ó í- 
takið væri máske lítið, ætti það samt eigi 
að verða til að brjóta stjórnarskrána. fað  
hefði verið sagt, að rjettur þingsins væri 
ekki of mikill, og því yrði það að halda 
fast í þann rjett, sem það hefði.

Ásgeir Einarsson kvaðst eigi þurfa að 
bæta við orð hins 3. konungkjörna þing- 
manns, en þingið hefði sagt, að þetta 
heyrði undir sig. Jpetta væri samkvæmt

því, sem farið hefði verið frarn á í heiðar- 
sölumálinu. Alþingi gæti því eigi annað 
en haldið því formi, að láta slíkar sölur 
koma undir sig; hann væri því að öllu 
leyti samdóma hinum 3. konungkjörna
þingmanni.

Forseti bar þá frumvarpið upp til a t -  
k væða ,  og var það f e l l t  með 8 atkvæðum.

XLVI. SKÓLAMÁL.

Uppástunga til þingsályktunar um, að 
setja nefnd til að rannsaka brúkun á lands- 
fje handa hinum lærða skóla, og til að íhuga 
önnur málefni, er varða skólann. Frá Grími 
Thomsen, 1. þingmanni Iíjósar- og Gull- 
bringusyslu. Sjá I 74.

Á 7. fundi neðri deildar, 9. júlí, var 
samkvæmt uppástungu forseta samþykkt að 
hafa eina umræðu um þetta mál.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 9. fundi,
11 . júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  ( G r ím u r  T h o m sen ):  Upp- 
ástunga sú, er jeg hef gjört, liggur fyrir 
þingmönnum, og er, að jeg vona, full-ljós, 
en því hef jeg borið hana upp nú  þe g a r ,  
að mjer þótti hæpið, að láta mál þetta bíða 
þess, að yfirskoðunarnefnd landsreikninganna 
fjallaði um það, því það gæti dregizt of 
lengi. En þessi nefnd, sem jeg hef leyft 
mjer að stinga upp á, er samkvæm stjórnar- 
skrárinnar 22. gr., hvað hið formlega snert- 
ir, og ætlunarverk hennar vildi jeg láta 
vera, að rannsaka með nákvæmni, og sjálf- 
sagt nærgætni, reikninga hins lærða skóla, 
og útvega hinar nauðsynlegu skýrslur. fa ð  
mundi taka miklu meiri tíma, ef yfirskoðun- 
arnefndinni væri ætlaður þessi starfi. Mjer 
virðist það og nauðsynlegt, að ganga úr 
skugga um það, hvað aðgjörðir við skólann 
kosta, og enginn vona jeg geti heimtað það 
af okkur yfirskoðunarmönnunum, að við sje- 
um byggingarfróðir menn, en þinginu í
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heild sinni fulltreysti jeg til að geta dæmt 
um mál þetta með greind og gætni. Verði 
nú nefnd þessi, er jeg sting upp á, sett, 
ætti hún að minni skoðun að taka mörg 
fieiri atriði til yfirvegunar, t. a. m. breyt- 
ing þá á umsjón skólans, sem hreyft hefur 
verið, takmörkun á tölu lærisveina skólans, 
sem jeg ímynda mjer gæti orðið næsta ó- 
geðfelld foreldrum út um landið, því það er 
eitthvað leitt við það, að g e t a  ekki, fá 
ekki, að koma syni sínum til kennslu, þó 
menn hefðu til þess bæði viljann og máttinn; 
en um þessi einstöku atriði skal jeg því 
síður fjölyrða nú, sem þetta ætti að vera 
ætlunarverk nefndar þeirrar, er jeg hef 
stungið upp á, og sem jeg vona verði kos- 
in, þrí bún getar gefið ekki að eins yfir- 
skoðunarnefnd landsreikninganna, heldur og 
þinginu sjálfu margar leiðbeiningar í þessu 
máli.

L a n d i h ö f ð i n g i : f>ó mjer að vísu virðist, 
að yfirskoðunarmenn landsreikninganna hafi 
fullkomið tækifæri til að endurskoða og 
gagnskoða þessa reikninga sem aðra, skal 
jeg ekki leggja á móti því, að nefnd vjsrði 
kosin eptir uppástungu hins heiðraða þing- 
manns, jafnvel þó jeg verði að játa, að jeg 
ekki hef neinar háar vonir um árangurinn 
af henni, Verði nefnd þessi sett, er það 
sjálfsagt, að jeg fúslega læt henni í tje þær 
upplýsingar, er jeg get. Að öðru leyti skal 
jeg á þessu stigi málsins ekki minnast á 
hin einstöku atriði þess.

I l a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k s s o n : Jeg skal að
vísu ekki fastlega mæla móti því, að nefnd 
verði sett í máli þessu, þó jeg reyndar verði 
að játa, að mjer virðist hún óþörf; það 
skyldi þá vera að hún gæti gefið leiðbein- 
ing um, hversu mikið framvegis þyrfti með 
til ýmissa útgjalda skólans, en annað gagn 
virðist mjer lítið geta af henni flotið, þar 
sem yfirskoðunarmenn landsreikningsins hafa 
tekið gjöld skólans eins til íhugunar og 
önnur gjöld.

F orse t i :  Fyrst ekki taka fleiri til máls,
er umræðu þessari lokið.

I Var síðan gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
uppástungan samþykkt í einu hljóði.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg leyfl mjer að stinga 
upp á 3 manna nefnd, og geta þess, að jeg 
álít ekki rjett að kjósa mig í hana, þó 
einhverjum kæmi það til hugar, af því jeg 
var yfirskoðunarmaður landsreikninganna.

F o r s e t i : f>ingmenn eru sjálfráðir um, 
hverja þeir kjósa í nefndina, og verða þeim 
eigi settar neinar reglur í því tilliti.

Var síðan til atkvæða gengið og í nefnd- 
ina kosnir:

Snorri Pálsson með 11 atkvæðum. 
Tryggvi Gunnarsson með 11 atkvæðum.

|>á hlutu þeir fórarinn Böðvarsson og 
Halldór Kr. Friðriksson, 8 atkvæði hvor, og 
rjeð hlutkesti því, að í nefndinni varð 

Halldór Kr. Friðriksson.

Nefndarálit sjá I 401—408.
Á 47. fundi neðri deildarinnar, 18. ágúst, 

var samkvæmt uppástungu forseta samþykkt 
að hafa 2 umræður um uppástungur nefnd- 
arinnar í máli þessu.

F y r r i  u m r æ ð a  í neðri deild, á 48. fundi, 
19. ágúst.

Breytingaruppástungur I 457. 464.
Framsögumaður {Halldór Kr. Friðrtks- 

son): Jeg vona, að nefndarálit þetta sje svo 
ljóst, að það þurfi lítilla skýringa; það er 
öllum ljóst, hver atriði eru tekin fram í því, 
hverjar umbætur nefndin álítur nauðsynlegar, 
og við hverjar ástæður tillögur hennar eiga 
að styðjast. Eins og öllum er kunnugt, var 
oss falið á hendur að skoða reikninga skól- 
ans og svo að athuga ýms önnur atriði, sem 
skólann snerta; var nefndinni því í sjálfs- 
vald sett, hve langt hún færi í því efni. 
f>að er snertir reikingana, þá vona jeg, að 
öllum sje ljós stefna nefndarinnar í því efni, 
sem sje, að viðhafður sje meiri sparnaður 
á fje skólans hjer eptir, en hingað til 
hefur gjört verið; hefur nefndin einnig 
sýnt, að þessi mikla brúkun kæmi til af 
því, að hlutaðeigendur keyptu óhaganlega

89*
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fyrir skólann. Nefndin hefur líka tekið það 
skýrt fram, að nauðsyn bæri til, að hafa 
framvegis betri gætur á meðferð á því, sem 
gengur til skólans, en þá kemur sú spurn- 
ing, hvernig eigi að koma í veg fyrir, að reikn- 
ingar skólans verði eptirleiðis eins háir, eins 
og nefndinni virðast þeir hafa verið, og 
hvernig meiri sparnaður verði við hafður. 
Nfifndin áleit, að þetta væri mest því að 
kenna, að enginn einn maður hefur eigin- 
lega haft aðalumsjón skólans á hendi og 
forstöðu kaupanna, og þessa aðalumsjón vill 
nefndin að skólastjóri hali á hendi, og eng- 
in veruleg aðgjörð á skólahúsinu utan og 
innan sje gjörð nema með hans samþykki, og 
heldur engin innkaup. En þegar um stór 
kaup er að ræða, þá álítum vjer, til þess 
að fá vörurnar sem ódýrastar, nauðsynlegt 
að hafa undirboð, og það í tíma, því að ef 
það er ekki fyr en í ótíma, þá eru menn 
ef til vill neyddir til að halda sjer til eins 
manns, sem þeir annars ekki hefðu viljað. 
Vjer álítum, að mikið mætti bæta úr þessum 
vandkvæðum með undirboði í hinum stærri 
kaupum, og með því, að reyna meir til að 
fá betra verð á ýmsum aðgjörðum skólans, 
°g er í eg sannfærður um, að það mætti tak- 
ast. f>á er annað atriði, sem jeg vil þegar 
tala um, sem er breyting vor á skólaárinu. 
Nú er svo ákveðið, að skólaárið skuli byrja 
15. september og enda 15. júní. J>essi til- 
högun hefur mörgum þótt mikið óhaganleg, 
og á þessu þingi hefur líka komið fram 
bænarskrá frá Húnvetningum um, að breyta 
þessu þannig, að skólaárið byrji og endi, 
eins og ákveðið var í hinni gömlu reglu- 
gjörð; þessari skoðun er nefndin öldungis 
samdóma, og vona jeg, að nefndin hafi sýnt, 
að óánægja sú, sem sprottin er af þessari 
tilhögun, hafi við gild og góð rök að styðj- 
ast, og þessi óánægja er ekki einungis ríkj- 
andi hjá þeim, sem bænarskrána hafa sent; 
heldur hjá öllum þorra landsmanna, svo að 
hjer er ekki eingöngu að ræða um skoðun 
þingmanna, heldur um vilja allra lands- 
manna, og í þessu efni á hann mestu að 
ráða. J>að hefur af vangá fallið burt hjá

oss einn töluliður, sem einmitt nú er kom- 
inn í viðaukaatkvæðí frá 2. þingmanni Hún- 
vetninga, og vona jeg, að það geti komizt 
að. |>að er snertir brjef stiptsyfirvaldanna 
um að takmarka tölu nýsveina, þá ímynda 
jeg mjer, að vjer höfum þar h itt á óskir 
landsmanna, því það má öllum þykja óeðli- 
legt, að neita piltum um inntöku í skólann, 
þegar þeir eru til þess færir að ná prófi, 
þar sem þó kennslan ev kauplaus; höfum 
vjer gjört grein fyrir því, af hverju ákvörð- 
un þessi væri sprottin frá hálfu stiptsyfir- 
valdanna, og að vjer álítum eigi nægar á- 
stæður fyrir henni. f>að er snertir 4. tölul. 
eða hina nýju skólaieglugjörð, þá hafa svo 
margar aðfinningar við hana komið í Ijós, að 
þó ekki væri annað, þá væri full ástæða til að 
rannsaka, hvort þessar aðfinningar ættu við 
rök að styðjast, jeg veit ekld til, að nokkuð 
hafi um hana verið ritað, annað en aðfinn- 
ingar. Af þessum orsökum höfum vjer 
stungið upp á því, að öllum hinum föstu 
kennurum skólans væri skipað í nefnd á- 
samt tveimur mönnum, sem til þess þættu 
færastir, til þess að endurskoða reglugjörð 
þessa. Kennararnir ættu helzt að vera 
færir um að dæma um, hvernig öllu skyldi 
haga, sem að kennslunni lýtur, segja, 
hverjar vísindagreinir á að kenna, og hve 
mikið í hverri einni, og hversu þeim skyldi 
niðurskipa. En til þess, að þeim yrði eigi 
brugðið um einstrengingsskap í skoðunum sín- 
um, þá þótti oss rjettara, að tveir menn 
aðrir væru með þeim í nefndinni, til þess 
að stemma stigu fyrir því, að kennararnir 
færu oflangt eða einstrengingslega í nokk- 
urt atriði. f>á kemur umsjónin, þessi stóri 
steinn í götunni, sem er svo örðugur við- 
fangs, og sem hefur valdið svo miklum á- 
greiningi. Jeg ímynda mjer, að allir játi, 
að umsjón sje nauðsynleg. |>að er sjálfsagt, 
að öll yfirumsjón hlýtur að hvíla á skóla- 
stjóra, en hann getur ekki haft umsjón með 
hverju einstöku, og hlýtur því að fá ein- 
hvern sjer til aðstoðar, en sjálfsagt upp á 
sína ábyrgð. En nú er spurningin, hvort 
umsjón sú, sem einn kennari getur gegnt,
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sje nægileg; vjer álítum, að svo sje ekki, 
og þess vegna höfum sjer lagt það til, að 
skipaður sje einn umsjónarmaður í skólan- 
um, sem undir yfirstjórn og á ábyrgð skóla- 
stjóra hafi alla umsjónina á hendi; álítum 
vjer það nægan starfa fyrir einn mann, 
þótt hann hefði ekki annað á bendi, en af 
því að mótbárur hafa áður komið gegn sjer- 
stökum manni, þá stakk nefndin upp á 
varaatkvæði, som vjer vildum eigi sleppa, 
ef hitt næði eigi fram að ganga; en jeg 
vona, að deildin fallist á höfuðuppástung- 
una, að einn maður sje aðalumsjónarmaður, 
skólastjóra til aðstoðar, en hann hafi alla 
ábyrgð á gjörðum hans, og segi því fyrir um 
hvað eina, sem hefur mikla þýðing fyrir skólann.

Þ ó r a r i n n  B uðvarnson  : Jeg efast ekki
um, að nefndarálit þetta sje vel samið, langt 
er það, og svo langt, að jeg ætla ekki að 
fara í gegnum nema uiðurlagsatriði þess. 
pað er reikningana snertir, þá skal jeg sízt 
þrátta við nefndina um það, að óþarflega 
mikið fje hafi verið brúkað, ekki einungis 
til kola og Ijósa, heldur til káks á skóla- 
húsinu og annara útgjalda, og ímynda jeg 
mjer, að nefndin hafi hjer alls ekki farið of 
langt. En þegar til ráðsins, til að bæta úr 
þessu, kemur, þá get jeg ekki eins verið með 
nefndinni. Jeg verð að álíta undirboð mjög 
varhugavert í sumum tilfellum; að kaupa 
sem ódýrastar vörur handa skólanum, álit 
jeg ekki rjett, jeg vil taka til dæmis stein- 
olíu; ef hún er slæm, getur hún jafnvel orðið 
skólasveinum að líftjóni. Jeg er samdóma 
nefndinni í því, að einn haganlega settur 
umsjónarmaður eigi að hafa öll kaupáhendi 
fyrir skólann, en það get jeg alls ekki fall- 
izt á, að hann gjöri allt á ábyrgð skóla- 
stjóra, og jog er hræddur um, að ef fram- 
sögumaðnr yrði skólastjóri, þá þætti honum 
sú ábyrgð ærið þung og óþægileg; því að 
eptir þessari setningu nefndarinnar þyrfti 
skólastjóri að sjá um alla meðferð á kolum 
og steinolíu, jafnvel vera við í hvert skipti, 
sem kveykt er og lagt í ofnana. Jeg get 
ekkert sjeð á móti því, að umsjónarmaður 
hafi sjálfur ábyrgð af gjörðum sínum, ogþað

er hitt snertir, að skólastjóri eigi að sjáum 
skólahúsið utan og  innan, þá er það óskylt 
hans eiginlega embætti og gagnstætt því, 
sem við gengst í flestum öðrum skóluna í 
norðurálfu, og gagnstætt því, sem hjer hef- 
ur tíðkazt; í eldri skólum hjer á landi hafði 
brytinn alla þess háttar umsjón. Jeg vil 
fyrir m itt leyti leggja það til, að skipaður 
sje umsjónarmaður, sem hafi alla ábyrgð af 
umsjóninni og öll störf á hendi, sem að 
henni lúta, sje dyravörður, reikningshaldari, 
bókavörður skólans og reikni út einkunnir 
lærisveina; það er auðvitað, að hann þarf 
töluverð laun, en jeg ætla, að þau laun, sem 
nefudin hofur stungið upp á, sjeu nægileg. 
Varauppástungan er hinni ólík að því, að 
jeg finn þar enga ábyrgð, hvorki af hálfu 
skólastjóra, nje annars. f>á kemur 3. tölul.; 
jeg held framsögumaður hafi sagt, að nefnd- 
in hafi leitt rök að því, af hverjum ástæð- 
um þetta stiptsyfirvaldabrjef um að tak- 
marka tölu nýsveina væri sprottið, en jeg 
held þó, að honum hafi láðzt að geta hinn- 
ar fyrstu orsakar til þess, sem var sú, að 
því er mjer hefur sagt verið, að kennararnir 
samkvæmt ákvörðun, sem þeir gjörðu á kenn- 
arafundi, hafi skorað á stiptsyfirvöldin að 
taka eigi fieiri nýsveina en 16 inn í skól- 
ann. Undir þessa ákvörðun var yfirkennar- 
inn einnig ritaður, og jeg hef ekki heyrt, að 
hann hafi haft á móti þessari ákvörðun hið 
minnsta; hitt hef jeg heyrt, að skólastjóri 
hafi viljað fara vægar í málið og binda á- 
kvæðið við 20, en því hafi undirkennararnir 
verið á móti; líklega hefur samt yfirkennar- 
inn verið með skólastjóra í þessu sem öðru(!) 
Lærisveinar hafa sjálfir sagt mjer af fundi 
þessum, og jeg hef enga ástæðu til að rengja 
það, og hjá skólastjóra hef jeg sjeð fundar- 
samþykktina. Jeg verð því að álíta, að 
stiptsyfirvöldunum sje vorkunn, þótt þau hafi 
samþykkt þessa ákvörðun kennaranna, þójeg 
fyrir m itt leyti sje henni alls ekki meðmælt- 
ur, því að jeg álít hana sannkallað neyðar- 
úrræði; en annaðhvort er að gjöra, að tak- 
marka fjölda lærisveina, ef hann fer fram úr 
því, sem húsrúm og kringumstæður leyfa
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eða veita ótakmarkað fje til skólans; hvort- 
tveggja verður ekki gjört, að spara sem mest 
fje til skólans, og segja þó, að svo mörg 
hundruð lærisveina megi kenna, sem vilji. 
En ef skipta á alþingissalnum í 2 herbergi, 
þá vil jeg spyrja, hvar á að halda bænir? 
hvar eiga raðanir fram að fara? Keyndar 
má gjöra þetta á ganginum, þar er rúm; 
skólinn getur naumast misst þennan sal, 
nema ef honum yrði skipt í sundur með 
tjaldi, sem mætti taka niður, þegar á þyrfti 
að halda. Jeg tala ekki um þetta, af því 
að jeg vilji halda þessari ákvörðun, því að 
jeg vil gjarnan óska, að brjef þetta gangi 
sem fyrst úr gildi, því að það sjá allir, að 
það er ærinn óhagur fyrir landsmenn, að 
senda hingað sonu sína til prófs, og að þeir 
verði svo apturreka, þótt þeir sjeu hæfir 
til inntöku. Framsögumaður tók fram, að 
nauðsyn bæri til að breyta skólatimanum, 
og láta hann vera eins og áður. f>að er 
satt, að jeg hef orðið var við eina bæna- 
skrá um að fá þessa breyting, en jeg hef 
ekki heyrt einn skólasvein kvarta um, að 
þessi ákvörðun, sem nú er, væri óhagkvæm; 
nefndin leggur mikla áherzlu á fjármissi 
hlutaðeiganda, sem leiði af þessari nýju á- 
kvörðun, en jeg held, að ómögulegt sje 
að sanna það. Utanþingsnefndin þekkti 
eigi þann fjármissi, en hún þekkti, að 
eigi er hentugt fyrir lærisveina, að sitja 
við lestur síðari hluta júnímánaðar, og 
hún lagði áherzlu á annað, sem sje líf 
og heilsu lærisveina, en það gjörir eigi þessi 
nefnd; jeg hefjafnvel Iesið í einhverju norð- 
lenzku blaði, að skólapiltar gætn eigi gjört 
annað en rista torf, er þeir kæmu heim á 
vorin, en þegar jeg var í skóla, var skóla 
sagt upp í maímánaðarlok, og þá hafði jeg 
nóg annað að gjöra, þegar jeg kom heim, 
og það er ætlun mín, að skólapiltar hafi þá 
almennt unnið meira en nú; því að nú 
munu þeir færri, sem standa í stritvinnu í 
septembermánuði. Jeg verð því að álíta, að 
rangt sje að breyta þessari ákvörðun, sem 
nú er, og óþægindi mikil, því að það er 
kunnugt, að piltar hafa opt lagt líf sitt í

hættu á haustferðum sínum í skólann; verð 
jeg því að ráða frá þessari breytingu nefnd- 
arinnar. J>á er skólareglugjörðin, sem jeg 
veit, að einn af þessum nefndarmönnum 
mun leggja mesta áherzlu á, en jeg hygg, 
að gallar hennar sjeu ekki eins miklir, ogmenn 
hafa gjört sjer að venju að telja á henni, því 
að það er orðinn vani að tala ekki öðruvísi um 
hana, en sem óhafandi, og það er snertir 
uppástungu nefndarinnar, að allir föstu kenn- 
ararnir og tveir menn þar að auki sjeu 
skipaðir í nýja skólanefnd, þá þykist jeg 
reyndar vita, að minna muni ritað um þá 
reglugjörð, er þeir semja, í Morgunblaðinu, 
en ritað hefur verið um þessa; mundi og 
minna íitað um hina nýju reglugjörð í 
íslenzkum blöðum, til að níða hana, ef 
þessir tveir utanskólanefndarmenn væru rit- 
stjóri fjóðólfs og ritstjóri einhvers norð- 
lenzks blaðs. Reglugjörð fyrir skóla er 
mikið vandaverk, og þessi gamla spurning, 
»hvað er sannleikur«, á þar vel við, og þó 
framsögumanni ■ þyki þessi nýja reglugjörð 
óhafandi, þá er hún ekki fremur óhafandi 
en sú gamla, sem hún er að miklu leyti 
sniðin eptir; það geta ávallt komið hundruð 
manna, semsegja: þetta er rjettast, þetta á 
að kenna; en eptir því verður ekki ávallt 
farið, og að segja, að þessi reglugjörð sje 
óhafandi, það er rangt, og það sem um 
hana hefur verið ritað, hefur fiest verið 
þvættingur eintómur; það má margt um 
hana segja, en svo veiður líka, þó breytt 
sje til, og jeg álít ekki rjett að breyta henni, 
fyr en að minnsta kosti búið er að útskrifa 
þá, sem eptir henni hafa lært, jafnvel nokkr- 
um sinnum; þá sjest bezt, hvernig hún 
hefur reynzt. Jeg ætla að svo stöddu ekki 
að fara út í hinar sjerstöku greinir reglu- 
gjörðarinnar, nje sýna, hve ranglega hefur 
verið fundið að henni. Niðurstaðan hjá 
rnjer verður sú, að jeg fellst á fyrsta tölu- 
lið, en vil í staðinn fyrir annan tölulið 
koma með nýjan, sem ákveði, að umsjónar- 
maður sje settur, sem hafi alla umsjón 
skólans, og alla ábyrgð af því, sem ekki 
lýtur að kennslunni. 3. tölulið mundi jeg
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samþykkja, ef jeg væri viss um, að rúm 
væri til í skólanum handa svo mörgum, 
sem vildi. 4. tölul. vildi jeg óska að felld- 
ur væri.

Arnljntur Ölafsson: Jeg er á þeirri
skoðun um nefndarálit þetta, að nefndin 
eigi beztu þakkir skilið bæði fyrir það, að 
hún hefur sýnt fram á, hvernig farið hafi 
verið með fje skólans, og líka fyrir margar 
góðar tillögur, sem hún hefur gjört um 
kennsluna, svo sem breyting á skólaárinu og 
fyrirkomulag bekkjanna. Nefndarálitið er í 
tveimur aðalpörtum. Er annar höfuðkaflinn, 
og hann er fyrri, um fjárstjórn skólans, en 
hinn er um kennsluna. Að því er snertir 
fjárstjórnina, þá virðist mjer nefndin hafa 
farið næsta mjúkum höndum um fjármeðferð 
skólans; að vísu hefur hún bent á verðlag 
á þeim vörum, sem keyptar hafa verið fyrir 
skólann hin síðustu árin, en þó er jeg 
hræddur um, að henni hafi gleymzt að geta 
þess, hve mikið af sápu og sóda hafi verið 
eytt á gluggarúður skólans. Eúðurnar eru 
margar, og hefur því að likindum tals- 
vert gengið til að halda þeim hreinum (!!). 
Jeg ætla svo ekki að fara lengra út í reikn- 
ingana. Nefndin hefur fyllilega sýnt, að það 
er ekki allt gull, sem glóir, og að það sýn- 
ist eiga sjer stað í fjárstjórn skólans, sem 
sagt er að títt sje í einu landi (Yesturheimi), 
að þar þyki engin óráðvendni að fara með 
almennings fje sem herfang. En áður en 
jeg sný mjer að hinum kafianum, ætla jeg 
að geta um aðra uppástungu nefndarinnar, 
að skipaður verði umsjónarmaður í skólan- 
um, sem undir yfirumsjón og yfirstjórn 
skólastjóra og á hans ábyrgð hafi á hendi 
alla umsjón með skólahúsinu og piltum, og 
umönnun alla og framkvæmd alls þess, sem 
skólinn þarf með. f e tta  þykir mjer greipi- 
leg uppástunga. f>essi tilsjónarmaður á að 
hafa alla umsjón, ekki einungis fjárstjórn 
og bústjórn skólans, heldur einnig tilsjón 
með öllu því, sem snertir athæfi pilta utan 
bekkja og innan, eða með öðrum orðum: alla 
umsjón í skólanum, svo að enginn annar 
hefur neina umsjón ekki einu sinni skóla-

stjórinn á að hafa nokkra umsjón. Tilsjón- 
armaður þessi á að að hafa alla framkvæmd, 
já útvega fje handa skólanum, ef það endist 
eigi, sem áætlað er; þetta er mikið vald, og 
það sem er undarlegast, að það skal allt 
vera á «ábyrgð skólastjóra». Slíkt veit jeg 
ekki til að eigi sjer nokkursstaðar stað, nema 
þar sem maðurinn sjálfur tekur sjer um- 
umboðsmann. f>etta er því á móti allri 
stjórnaraðferð, og jeger fyrir mitt leyti mjög svo 
mótfallinn þessari tillögu nefndarinnar. Jeg 
hygg enda, að umsjónarmannsnafnið sje eigi 
svo vinsælt, að menn ættu að vilja halda 
því sem lengst. Mjer lízt miklu betur 
á varauppástunguna, eigi fyrir þá sök, að 
umsjónarmaðurinn er þar nefndur dyravörð- 
ur, og eigi heldur fyrir hitt, að hann hefur 
eigi nema 1000 kr. í laun í staðinn fyrir 
1700 kr., heldur af því, að þar er verksvið 
hans rjettara. Hann á að annast bara um 
húsið, um bústjórn skólans, svo sem þvott,
o. fl. En nefndin verður að fyrirgefa mjer, 
þó jeg geti ekki fallizt á þessi orð í vara- 
uppástungunni: «Og aðstoði kennqrana og
skólastjóra við umsjónina með lærisveinum». 
Jeg álit það eigi með öllu að aðgreina bú- 
stjórn skólans frá umsjóninni með piltum 
og epirlitinu með kennslunni. Að minni 
ætlun er það eðlilegast, að einn maður sje 
skipaður til að hafa á hendi alla bústjórn 
skólans, en hann hafl enga umsjón með 
piltum, nema að því leyti, sem þeir kunna 
að skemma eitthvað af skólans munum, svo 
sem brjóta rúður; því álít jeg að hann eigi 
að skipta sjer af, og komast fyrir, hver 
skemmt hafi, og heimta borgun fyrir það, 
ef uppvíst verður. f>essi maður álít jeg eigi 
að hafa búsýslu skólans á hendi upp á sína 
eigin ábyrgð. Landshöfðinginn, sem ávísar 
fjeð, yfirskoðunarmenniinir og seinast þing- 
ið eiga aðgang að þessum manni einum. 
Jeg get eigi ætlazt til, að skólastjóri hlaupi 
ofan í búð að spyrja um verð á steinolíu, 
kolum, lampaglösum, rúðum, gólfsópum, 
hrákadöllum o. s. frv. En það er kemur til 
umsjónarinnar, þá er jeg á því, að einn 
kennaranna hafi hana á hendi, þó þannig,
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að umsjónarmaður sje kosinn af piltum í 
hverjum bekk, í svefnloptunum ogútivið, og 
vil jeg, að piltar hafi atkvæði við þessar kosn- 
in g ar; en þar að auki álít jeg rjett, að 
skólastjóri með ráði kennaranna kjósi sjer 5 
menn einkum úr efsta bekk, sem hafi eptir- 
lit á hinum umsjónarmönnunum, og að 
skólastjóri snúi sjer til þeirra í því, er eptir- 
lit snertir með piltum. Með þessu geta menn 
greint hina fjárhagslegu umsjón frá hinni 
siðferðislegu eða hinni vísindalegu umsjón. 
Jeg vil ekki, að skólastjóri þurfi að blanda 
sjer inn í búreikninga skólans, heldur að 
hann hafi þessa hægari og kennslulegu um- 
sjón með ráði þessara 5 lærisveina, og þessir 
5 haíi aptur hliðsjón af hinum. |>etta felst 
að nokkru leyti í varauppástungunni, en 
er ekki ljóslega tekið fram og ekki ætl- 
azt til, að þessir 5 lærisveinar sjeu látnir 
taka þátt í umsjóninni (Framsögumaður: Á 
ekki við). Jeg veit ekki hvað á við, ef ekki 
það, sem gagnlegt er og nauðsynlegt, f>á 
er annað atriði, sem er það, að jeg álít al- 
veg rjett, að rektor hafi alla ábyrgð á um- 
sjón með lærisveinum, en ekki stiptsyfirvöld- 
in, svo ekki þurfi allajafna að ganga frá 
Heródesi til Pílatusar, því að þessi halaróa 
af embættismönnum, þar sem enginn hefur 
ábyrgð á því, sem hann gjörir, hana álítjeg 
óhafandi. Um stiptsyfirvaldabrjefið hirðijeg 
ekki að tala, 2. þingmaður Gullbringu- 
sýslu hefur gjört það. Jeg felli mig vel við
1. og 4. uppástuugu nefndarinnar; mjerfinn- 
ast þær góðar og ndg rök leidd að þeim. 
En 2.̂  uppástunguna vil jeg fella, og sam- 
þykkja varauppástunguna með dálitlum breyt- 
ingum, og að svo mæltu þakka jeg nefnd- 
inni fyrir starf sitt, sem jeg álít, aðhúnhafi  
yfir höfuð að tala leyst vel af hendi.

Framsögvmaður: Jeg get ekki neitað
því, að mjer fannst ræða 2. þingmanns Gull- 
bringusýslu lítið annað en hártogun, enda 
sýndi hann nauðalitla þckking á þessu máli; 
en það er kemur til þess, er 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu sagði, .þá fannst mjer reynd- 
ar sumt vera hártogun, en sumt átti við 
nokkrar ástæður að styðjast. Sumt Qell um

sjálft sig, af því að það felst í nefndarálit- 
inu, og sumar ákvarðanir hans á ekki við 
að taka fram, t. a. m. hve margir umsjón- 
armenn skuli teknir úr flokki lærisveina; 
slíkt er að öllu leyti komið undirskólastjóra, 
og á ekki við að setja honum reglu fyrir 
því. 2. þingmaður Gullbringusýslu vildi ekki 
samþykkjast undirboðið, af því að steinolían 
kynni að verða slæm, en hann veit þó lík- 
lega, að þegar eitthvað er boðið upp, þá er 
það keypt með því skilyrði, að það sje góð 
vara. Ef sá, sem selur, heldur eigi skilyrð- 
in, þá er auðvitað, að hann hlýtur að borga 
skaðabætur. Báðir þingmennirnir voru sam- 
dóma um það, að það væri ófært, að um- 
sjónarmaðurinn væii á ábyrgð skólastjóra, 
en fyrst er það, að jeg ætlast ekki til, að 
skólastjóri gái í hvert skipti að því, hvernig 
kveykt er, eða skipti sjer af, hvort það er 
gjört 5 eða 10 mínútum fyr eða seinna, en 
jeg ætlast til, að hann skipti sjer af því, ef 
einhver óregla á sjer stað í því efni. 2. 
þingmaður Gullbringusýslu sagði, að ef jeg 
yrði skólastjóri, þá mundi jeg ekki fella mig 
við þessa ákvörðun ; en jeg get sagt bonum, 
að þann stutta tíma, sem jeg var skólastjóri, 
þá fannst mjer það beinlínis skylda mín, að 
sjá um,að piltar fengju allt,er þeir þurftumeð. 
Ef umsjónarmaður á að hafa alla ábyrgð, þá 
veit jeg ekki, hvert piltar eiga að snúa sjer, ef 
ágreiningur verður, og þá hefur umsjónarmað- 
ur fullt vald til að brúkafje skólans, eins og 
hann vill. Annað atriði er það, að þar 
sem þessir menn vilja greina umsjón húss- 
ins frá umsjón með lærisveinum, þá lendir 
þessari umsjón mjög víða saman, og þegar 
nú umsjónarmaður hefur alla ábyrgð, hver 
á þá að skera úr milli hans og skólastjóra? 
Hitt er eðlilegast, að umsjón hússins sje 
undir yfirumsjón skólastjóra og á hans á- 
byrgð, og þetta getur mikið vel gengið.

Ef umsjónarmaður á að hafa yfirumsjón 
með húsinu, en skólastjóri og kennarinn 
með allri reglu, þá getur það opt komið í 
bága, svo að jeg get ekki sjeð, að nefndin 
hafi farið skakkt, því að þetta getur vel 
samrýmzt, hvernig sem uppástungan er
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tekin, en auðvitað er, að það má hártoga 
hana. fegar umsjóninni er því þannig 
háttað, sem nefndin stingur upp á, þá er 
auðvitað, að þegar um einhver stórkaup er 
að ræða fyrir skólann, þá er eðlilegast, að 
skólastjóri leiti samþykkis yfirstjórnar skól- 
ans um kaupin.

2. þingmaður Gullbringusýslu segir, að 
þetta fyrirkomulag hafi aldrei á tt sjer 
stað, en jeg get þá sagt honum, að frá 
1851 til 1867 var enginn umsjónarmaður 
nema rektor sjálfur; hann stóð fyrir öllum 
kaupum og útvegum til skólans. Jeg vil 
segja, að það sje alls eigi heppilegt, að láta 
dyravörð kaupa hvað eina smávegis, og sú 
raun hefur líka á orðið, að það hefur eigi 
vel gefizt; margt smátt gjörir eitt stórt, og 
jeg vil segja, að af þessari tilhögun sjeu 
aðfinningar þingsins að miklu leyti sprottn- 
ar. J>ingmanninum þótti óþarft að breyta 
ákvörðun stiptsyfirvalda-brjefsins. Hann 
kvað skólapilta hafa sagt sjer af þessum 
kennarafundi, — nú þykir mjer ætla að 
fara að versna fyrir honum;  — hann 
fer eptir því, sem skólapiltar segja honum; 
þeir vita helzt um það. Jeg get ekki kall- 
að annað eins og þetta, annað en » t a k t -  
l e y s i » .  |>ar sem hann segir, að yfirkenn- 
arinn hafi verið við og samþykkt þetta, þá 
neita jeg því, að jeg hafi nokkurntíma sam- 
þykkt þessa ákvörðun; jeg var henni mót- 
fallinn, en eptir því sem nú er komið fram, 
þá var það yfirsjón mín, að jeg eigi ljet rita 
mótmæli mín í fundarbókina; en það kom 
til af því, að mjer datt ekki í hug, að 
stiptsyfirvöldin mundu samþykkja þetta, því 
að jeg sá ekki og sje ekki enn, að þeirra 
vald nái svo langt. par sem hann talaði 
um húsrúmsleysið, þá vona jeg, að það sje 
ljóst af nefndarálitinu, að bæta megi úr 
því án mikils kostnaðar, og hálfur þessi 
salur er fullstór til að halda í honum bæn- 
ir og raðanir (translocationes). En það er 
á þingsins valdi, hvort það vill hafa þetta 
band eða eigi; ef deildin álítur það rjett, 
þá er hún um það, en þetta er skoðun 
nefndarinnar, og þess ber vel að gæta, að

þetta atriði snertir alla landsmenn, og jeg 
verð að halda því fram, að úr því að
kennslan er kauplaus, þá sje óeðlilegt og
ófrjálslegt, að neita þeim piltum um inn- 
töku, sem hæfir eru. f>ví, sem þingmaður- 
inn sagði um breyting skólaársins, get jeg 
ekki verið að svara, ástæður hans voru 
ekki svo mikils virði, að um þær sje orðum 
eyðandi; en það er ferðalögin snertir, þá 
verð jeg þó að minna hann á, að ekki alls 
fyrir löngu var talað um það hjer í deild- 
inni, að strandsiglingaskipið fiytti pilta til 
og frá, svo að lífshættan er þá eigi svo 
mikil við feiðalögin, og þó að þeir færu 
landveg á haustin, þá get jeg ekki sjeð, að 
þeim sje meiri vorkunn en okkur, þegar við
vorum í skóla. pað er snertir reglugjörð-
ina, þá skal jeg ekki margt um hana tala; það 
á hjer ekki við að fara út í einstakar greinar 
hennar, og hygg jeg líka, að jeg niðri ekki 
þingmönnum, þótt jeg segi, að margir þeirra 
þekki ekki svo vel til, að þeir geti dæmt um 
reglugjörð þessa; en jeg vil spyrja deildina 
að því, hvort það sje ekki almennings álit, 
að reglugjörðin þurfi bó ta; og ef það er, þá 
er næg ástæða til að ratinsaka, hvort óá- 
nægja landsmanna eigi við rök að styðjast. 
Jeg skal taka eitt dæmi til að sýna, hve vel 
hún hefur gefizt; árið 1877 voru 29 piltar 
í fyrsta bekk, þá sagði jeg, að eigi væri 
auðið að kenna þeim öllum saman eptir 
þessari reglugjörð nema þeim sjálfum til 
tjóns, og hvernig fór? 5 af þeim sögðu sig 
úr skóla sama árið ; 9 sátu eptir, og einum 
var vikið í burtu úr fyrsta bekk í vor, og 
af þeim 15, sem komust upp í 2. bekk, 
sátu nú tveir eptir í vor, svo að einir 13 
gátu komizt áfram tafarlaust og þó sumir 
með veikum mætti. Er þetta gleðilegt tákn 
tímanna ; og væri ekki fyrir þessa sök á- 
stæða til að íhuga reglugjörðina? En jeg 
skal ekki þrátta um þetta að þessu sinni, 
en hitt álít jeg með öllu nauðsynlegt, að 
hafa umsjónarmann við skólann, og til þess 
að allt gangi sem greiðast, þá er nauðsyn- 
legt, að skólastjóri hafi yfirumsjónina.

Tryggvi Gunnarsson: 1. þingmaður
90
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Norðurmúlasýslu ljet ánægju sína í ljdsi yfir 
aðgjörðum nefndarinnar í máli þessu, en 
tók það þ<5 fram, að nefndin hefði farið 
mjúkum höndum um reikninga skólans. 
Verið getur, að nefndin hafi gjört svo, en 
það var þá af því, að hún áleit hentugast, 
að fara ekki lengra út í málið, en þetta, og 
taka að eins aðalpóstana fyrir, fyrst hún 
komst að þeirri niðurstöðu, að rjettast væri 
að gjöra ekki frekari gangskör um reikning- 
ana í heild sinni. fað  var alls eigi fyrir 
gleymsku sakir, að nefndin tilgreindi hvorki 
sóda nje sápu sem eitt af því, er sjer þætti 
ofhátt verðlag á, heldur af því, að nefndinni 
þótti það svo smásmuglegt hjá öðru meira; 
því að það var margt, sem nefndinni þótti 
ákaflega margt keypt af og dýrt, t. d. 
vatnsfiöskur, rúður o. s. frv. f>ó hún í bráð 
hafi sleppt að minnast á þetta, þá er hún 
þó neydd tii að skýra nokkuð nákvæmar frá 
þessu, af því að umsjónarmaður skólans 
hefur skrifað nefndinni brjef, og skorað á 
hana að taka aptur þau ummæli sín, að 
hann hafi brúkað sóda og sápu skólans í 
þvotta. í  brjefi þessu skýrir hann frá, að 
sjer hafi með brjefi stiptsyfirvaldanna 22. 
sept. 1875 verið falið á hendur að annast 
línþvotta skólans, en um leið verið skyldað- 
ur til að leggja sjálfur til sóda og sápu. 
f>etta brjef var oss ókunnugt; en jeg vil 
taka það fram, að vjer höfum aldrei sagt 
annað, en að oss virtist «af r e i k n i n g u n -  
u m  mega ráða, að sóda og sápa» hefði 
verið brúkað í þvotta að einhverju leyti, og 
skal jeg nú leggja það undir dóm deildar- 
innar, hvort nefndin hefur eigi haft ástæðu 
til að segja það. Árið 1875 eru tilfærð í 
reikningum skólans 24 pnd. sóda og 29 pnd. 
af sápu, samtals 53 pnd.; 1876 32 pnd. af 
hvoru fyrir sig, til samans 64 pnd.; 1877 
14 pnd. af hvoru fyrir sig, til samans 28 
pnd.; 1878 19 pnd. sóda, 24 pnd. sápu, sam- 
tals 43 pnd. f>etta er sagt í nefndu brjefi 
að brúkað hafi verið til að hreinsa með 
glugga, rúður, lampa o. s. frv.; en oss þótti 
það ólíklegt, að svona mikið skyldi til þess 
ganga, þó aldrei nema rúðurnar hafi verið

þvegnar vel og vandlega; en jeg fyrir m itt 
leyti vil eigi rengja orð umsjónarmannsins, 
því að jeg verð að álíta hann svo heiðar- 
legan og áreiðanlegan mann, að hann segi 
hjer eigi annað en það eitt, sem satt er; en 
eigi að síður finn jeg ekki ástæðu til fyrir 
nefndina, að taka aptur það, er hún hefur 
sagt, því hún hefur ekki sagt, að sápa og 
sóda hafi verið brúkað, heldur, að slíkt líti 
svo út af reikningunum. J>ví verður ekki 
neitað, að það er óskiljanlegt, í hverju það 
liggur, að 1877 eru brúkuð 28 pnd. en 
1876 64 pnd. til alveg sama starfa. En 
annað, sem þetta brjef umsjónarmannsins 
bendir til, er það, að það lítur svo út, sem 
hann sje á sömu skoðun og 2 . þingmaður 
Gullbringusýslu, þar sem hann tók fram, að 
nefndin hefði eigi farið oflangt eða hart út 
í mál þetta; því að í brjefi sínu bendir um- 
sjónarmaður eigi einu orði á neitt annað 
atriði, en þetta, sem honum þykir sjer geng- 
ið of nærri, eða sjer sje órjettur gjörður. 
f>etta er góð bending fyrir deildina, þegar 
hún síðar meir á að fara að dæma um 
reikninga skólans. Jeg ætla mjer eigi að 
fara langt út í reikningana eða sýna hinn 
mikla mismun á verðinu á ýmsum hlutum, 
er til skólans eru keyptir, eða hið báa verð 
hjá því, sem annarsstaðar viðgengst. Jeg 
ætla að eins að taka það dæmi, að sóda er 
hjer settur á 12 aura, en fyrir norðan kost- 
ar hann eigi nema 8— 10 aura; vitriol er 
hjer sett á 16 aura, fyrir norðan á 10— 12 
aura. Jeg ætla lítið eitt að drepa á það, 
er 2. þingmaður Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu sagði, að ef undirboðið yrði látið fram 
fara, þá mundi það leiða til þess, að vör- 
urnar yrðu verri. En jeg held, að eigi þurfi 
að óttast þetta; þessi venja er höfð hver- 
vetna í útlöndum,þegar um opinberar stofn- 
anir er að ræða, og væri þetta sjálfsagt eigi 
gjört, ef það reyndist ver en sú venja, sem 
við þennan skóla er höfð. J>ar sem hann 
mælti í móti breytingu á skólaárinu, þá furð- 
ar mig á því, þegar litið er á ferðir gufu- 
skipsins, sem skólasveinar annars eigi geta 
notað, og til þess hagnaðar, sem þeir geta
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haft af því, að vera við slátt hálfum mán- 
uði lengur. Að öðru leyti skal jeg eigi fara 
neitt út í reglugjörð skólans, eða hvað 
hentugt sje með umsjónarmann. f>ví að 
það er eigi von, að leikmenn geti dæmt um 
slíkt efni, þegar þá, sem eru skólagengnir 
og eiga að hafa betur vit á því, greinir svo 
mjög á um það efni.

Varaforseti: Jafnframt Og jeg læt í
ljósi gleði mína yfir því, að nefndin hefur 
farið þá leið í máli þessu, sem jeg bjóst við, 
þá ætla jeg að fara fáum orðum um málið. 
Jeg er samdóma 1. þingmanni Norðurmúla- 
sýslu um, að nefndin hafi farið mjög mjúk- 
nm höndum um meðferðina á fje skólans og 
nm reikninga hans. En nefndinni hefur þó 
yfirsjezt í einu lítilræði, þar sem hún eigi 
telur, að árið 1876 hafi verið eytt nema 
1248 pottum af steinolíu, í stað 1300 potta, 
og kemur þetta til af því, að nefndina hefur 
vantað fylgiskjölin við reikninga skólans. 
En af því að nefndin yfir höfuð hefur farið 
í sömu stefnu sem yfirskoðunarmenn lands- 
reikninganna, þá legg jeg enga áherzlu á 
þetta. Aðalatriðið er, að nefndin er sam- 
dóma yfirskoðunarmönnunum um það, að 
fjarskaleg eyðslusemi eigi sjer stað við lat- 
fnuskólann í Reykjavík. En þó lítur svo út, 
sem umræðurnar um skólann á þinginu 1877 
hafi haft nokkur áhrif á brúkunina við skól- 
ann. Yjer sjáurn, að brúkunin á eldivið og 
ljósmeti hefur minnkað 1877, en 1878 hef- 
ur þetta aukizt aptur. Árið 1877 gengu 
upp að eins 901 pottur af steinolíu, og er 
það góð bending til þingsins, þegar fje skal 
veita til skólans, að veita þá eigi meira en 
þörf cr á. 2. þingmaður Gullbringusýslu 
hjelt fast fram umsjónarmanninum við lat- 
ínuskólann, og kvað slíkan umsjónarmann 
vera við alla skóla í norðurálfunni, enda 
hefði verið svo hjer á landi. En jeg get 
ejgi verið á sömu meiningu og þingmaður- 
i nn ; því að þótt. bryti hafi verið á Hólum, 
þá er það eðlilegt, því að þar hagaði allt

öðru vísi til en hjer í Reykjavíkur-skóla; 
skólapiltar í Hóla-skóla borðuðu í skólahús-' 
inu og voru þar í þjónustu; en hjer er allt 
öðru vísi ástatt. Á Englandi er skóli einn, 
er Eton-skóli kallast, og skal jeg leyfa mjer 
að benda 2. þingmanni Gullbringusýslu og 
nefndinni á, hvernig þar til hagar. Læri- 
sveinar skóla þessa eru, eins og hjer, sumir 
bæjarsveinar (Oppidans), en sumir aptur 
heimasveinar (Scholars). |>ar er enginn 
sjerstakur umsjónarmaður, heldur eru skóla- 
stjóri og kennararnir í sameiningu yfirum- 
sjónarmenn, en efstubekkingar (sem þar eru
6. bekkingar) hafa alla umsjón fyrir utan 
skólann og alla ábyrgð á því, að allt fari 
fram með reglu og siðsemi meðal skólapilt- 
anna. í efsta bekk eru að eins 20 læri- 
sveinar, og eru þó 870 lærisveinar í öllum 
skólanum, og þessum 20 lærisveinum er 
falið á hendur að hafa umsjónina á hendi, 
og ef einhver óregla á sjer stað, þá tekur 
rektor efstubekkinga fyrir, les fyrir þeim 
og ávítar þá fyrir það, að þeir eigi upp- 
fylli skyldu sína. Hefði reynslan sýnt, að 
það væri annaðhvort hagur fyrir skólann í 
fjárhagslegu tilliti eða fyrir siðferði lærisvein- 
anna, að hafa þennan sjerstaka umsjónar- 
mann, þá skyldi jeg ekki hafa á móti hon- 
um. En jeg held, að hið gagnstæða hafi 
á tt sjer stað. Og það er siðferði pilta snert- 
ir, þá eru misjafnir tímarnir í því tilliti; 
sum árin hefur það verið í góðu lagi, og 
sum, ef til vill, í miður góðu lagi. En það 
er fjárhag skólans snertir, þá hefði nefndin 
getað tekið það fram, að fje skólans hef- 
ur nú hin síðari árin verið varið gagnstætt 
öllum fjárhagslegum reglum, þar sem sá ó- 
siður er kominn á, að skólinn er látinn 
hafa sjóð, er umsjónarmanninum er borgað- 
ur fyrirfram. En jeg veit eigi, hvort það er 
meiningin, að umsjónarmaðurinn hafi sjer- 
stakan skólasjóð undir höndum, eða hvort 
þörf sje á nokkrum milligöngumanni milli 
kennara skólans og landfógeta; jeg verð

90*
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fyrir m itt leyti að ætla, að kennararnir sjeu 
eigi ofgóðir til að fara sjálfir niður til land- 
fógetans og hefja laun sín. Jeg er því al- 
veg mótfallinn aðaluppástungunni undir 2. 
tölul., og verð að ætla, að rjettast sje, að 
reikningar skólans sjeu í höndum landfóget- 
ans. Jeg skal því veia samdóma 1. þing- 
manni Norðurmúlasýslu um, að greiða at- 
kvæði fyrir varauppástungunni undir 2 . tölul. 
Um stiptsyfirvaldabrjefið 15. maí þ. á. er 
það að segja, að jeg verð að álíta rjettast, 
að það verði fellt úr gíldi. Að vísu hafði 
jeg engan njósnarraann á kennarafundinum, 
eins og 2. þingmaður Gullbringusýslu, en jeg 
verð að trúa framsögumanni, að hann hafi 
verið mótfallinn brjefi því, er fundurinn rit- 
aði stiptsyfirvöldunum, og að framsögumað- 
ur sje sjálfum sjer samkvæmur. Jeg er sam- 
dóma nefndinni um, að ákvæði stiptsyfir- 
valdabrjefsins sje næsta óvinsælt og ófrjáls- 
legt, þar sem gjörðir hafa veiið apturreka 
nýsveinar, er þó voru fullhæfir til inntöku í 
skólann, og má nærri geta, að slíkt mun 
vera sárt fyrir foreldra sveinanna og aðta 
þá, er að þeim standa. J>að er skólareglu- 
gjörðina nýju snertir, þá er nú komið við 
kaunin á mjer, þegar henni er hallmælt, 
eins og nærri má geta, þar sem jeg var 
einn af þeim, er var með að semja hana. 
En jeg skal þó eigi vera hreykinn af henni; 
en það get jeg vel ímyndað mjer, að þótt 
nefnd yrði skipuð af nýju til að endur- 
skoða reglugjörð þessa, og kennarar yrðu 
kvaddir í nefnd þessa ásamt tveim útvöld- 
um mönnum, þá mundu kennararuir eigi 
verða á eitt sáttir í máli þessu. En ef 
menn eru óánægðir með reglugjörðina, þá 
er sjálfsagt, að hún sje lögð undir endut- 
skoðun, og rannsökuð sem bezt má verða. 
J>að er snertir 1. tölulið í niðurlagsatriðum 
nefndarálitsins, þá vildi jeg spyrja, hvort 
formlegt mundi, að hafa þessi orð: «og
annara þeirra stofnana, er landssjóðurinn 
kostar». Mjer virðist skólanefndin hafa

haft nóg að starfa, þar sem hún þurfti að 
yfirlíta alla reikninga s k ó l a n s  og ásig- 
komulag hans ; en hvort nefndin hefur haft 
köllun til að sjá um aðrar stofnanir, það 
virðist mjer mjög vafasamt. Jeg vil því 
stinga upp á því við nefndina, að hún felli 
þessi orð í burtu.

Þ ó r a r i n n  f l ö ð o a r s s o n : Jeg ætla fyrst
og fremst að svara framsögumanni, þar
sem hann bar mjer á brýn, að jeg hártog- 
aði nefndarálitið. Jeg held, að framsögu- 
manni hafi annaðhvort runnið í skap eða 
hann hafi misskilið orð mín. pað er
snertir ábyrgð skólastjóra, þá var þing- 
maðurinn að berja það blákalt áfram, að 
umsjónarmaður skólans mætti gjöra hvað 
sem hann vildi á ábyrgð skólastjóra, t. d. 
hella niður steinolíu, brenna kolunum í 
ógegnd, o. s. frv. Hann talaði um, að 
skólastjóri ætti að hafa umsjón með skóla- 
húsinu utan og innan, og vitnaði til sjálfs 
sín þessa 11 daga, sem hann var skóla- 
stjóri. Jeg hef nú að vísu heyrt, að fram-
sögumaður hafi verið duglegur þessa fáu
daga, sem hann var skólastjóri, og hafi út- 
vegað piltum ýmislegt, er þeir með þurftu, 
ef ekki um daga, þá um nætur; en jeg vil 
spyrja framsögumann: mundi hann eigi 
hafa orðið þreyttur, hefði hann verið svona 
duglegur í mörg ár? Framsögumaður bar 
mjer á brýn, að skólapiltur hefði sagt mjer 
af kennarafundinum. En jeg get sagt 
honum, að piltar vita margt; en jeg hef 
eigi piltana eina fyrir mjer í þessu efni, 
heldur og stiptsyfirvöldin sjálf. Jeg skal 
eigi þræta um það, hvort þingmaðurinn 
samþykkti brjefið til stiptsyfirvaldanna, en 
víst er um það, að liann skrifaði undir 
það. Framsögumaður hafði það sem aðal- 
ástæðu móti skólareglugjörðinni, að almenn- 
ingur væri svo óánægður með hana. En af 
hverju er þessi óánægja risin öðru en þeitn 
greinum, er ritaðar hafa verið í blöðunum 
um reglugjörðina? Menn út um landið
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hafa ætlað, að reglugjörð þessi væri 
skrýmsli, en þd er hún að mestu leyti f 
samhljóðun við reglugjörð þá, er samin var 
1850, nema hvað þessi nýja reglugjörð 
hefur stórum bætt hina eldri. Framsögu- 
maður vildi láta þingmenn vita, að þeir 
hefðu eigi vit á að dæma um skólamálefni, 
og þess vegna eigi heldur um skólareglu- 
gjörðina. f>etta getur nú verið heiður fyr- 
ir þingmenn, en jeg fyrir mitt leyti álít 
það eigi heiður, og tek það eigi sem góða 
vöru. Hann taldi það sem sönnun fyrir 
því, að reglugjörðin væri óhafandi, að vet- 
urinn 1877 hefðu 29 lærisveinar verið í 1. 
bekk, og sumir þeirra hefðu hætt við lær- 
dóm. En er það víst, að þetta sje reglu- 
gjörðinni að kenna? Jeg held, að þetta 
geti eins verið kennurunum að kenna. Jeg 
held, að aldrei verði samin svo góð skóla- 
reglugjörð, að slæmir kennarar geti eigi 
gjört hana óhafandi. f>ar sem framsögu- 
maður sagði, að með skólareglugjörðinni 
nýju væri of hlaðið á pilta, þá er það á 
kennaranna valdi, hvort of hlaðið er á 
piltana eða eigi; þvi að það er komið 
undir kennurunum, hve langt eða skammt 
er farið út í þær vísindagreinir, er kenndar 
eru. Varaforseti gat eigi verið mjer sam- 
dóma um umsjónarmanninn, og vitnaði 
hann í e i n n  skóla á Englandi; en jeg 
held, að það hefði verið betri sönnun, ef 
hann hefði sýnt, að þetta ætti sjer almennt 
stað í skólum á Englandi. Jeg játa, að 
svipað fyrirkomulag var í Bessastaðaskóla; 
en jeg verð að efast um, að sú regla, að 
piltar sjeu að mestu leyti umsjónarmenn, 
geti gilt, eins og nú er ástatt hjer í Reykja- 
vík. Varaforseti kvaðst eigi hafa haft 
njósnarmann til að halda njósnum fyrir og 
segja sjer, hvað gjörðist í skólanum. Jeg 
kannast eigi við, að jeg hafi haft neinn 
njósnarmann; en af þvi að jeg um nokkra 
áratugi hef haft pilta í skólanum, þá veit 
jeg ýmislegt þaðan. Jeg er samdóma vara-

forseta um, að þótt allir kennararnir sett- 
ust á fund, og færu að semja nýja skóla- 
reglugjörð, þá mundu menn hafa ýmislegt 
út á hana að setja.

Guðmundur Einarsson : Jeg er á því, að 
nefndin hafi Ieyst starfa sinn vel af hendi. 
Með tilliti til þess, sem varaforseti sagði um 
skólana á Englandi, þá skal jeg geta þess, 
að jeg nýlega hef lesið bók um skólana þar, 
sem heitir að mig minnir «Livet i St. Vin- 
fred Skole», og þeir sem hafa undirstjórn 
og undirumsjón í skólunum, eru kallaðir 
«Monitores» (áminnendur). |>essi bók sýnir, 
að ýms ófögur dæmi koma fyrir í skólum 
þessum, og að þessir Monitorar eru sumir 
ágætispiltar, en sumir reyndar miður en 
skyldi. Ef vjer lítum aptur til okkar skóla- 
lífs, þá sjáum vjer, að þessi umsjón piltanna 
sjálfra getur reynzt misjafnlega. f>að er 
auðvitað, að hún getur reynzt allgóð, eins og
1. þingmaður Norðurmúlasýslu tók fram; en 
það getur þó í mörgu tilliti verið athuga- 
vert, að fela slíka umsjón piltum sjálfum í 
hendur, og mun jeg því heldur hallast að 
aðaluppástungunni í nefndarálitinu, það er 
eptirlitið snertir. J>að er stiptsvfirvalda- 
brjefinu viðvíkur,þá er jeg þeirrar skoðunar, 
að það eigi sem fyrst að nemast úr gildi. 
En í tilliti til skólareglugjörðarinnar er jeg 
þeirrar meiningar, að það sjeu eigi blöðin, 
sem hafa komið oss á þá skoðun, að reglu- 
gjörðin sje miður heppileg, heldur sje það 
vor eigin sannfæring; en að hverju leyti 
þessi sannfæring sje á rökum byggð, þar um 
dæmi jeg eigi, En svo virðist, sem heilbrigð 
skynsemi hljóti að játa, að töluverðir gallar 
sjeu á reglugjörð þessari, t. d. að það mál, 
sem hin frægustu vísindarit eru skrifuð á, 
er varla lært svo, að skólapiltarnir sjeu færir 
um að lesa á því nema hinar allra-auðveld- 
ustu og Ijettustu bækur, eða að ekki sje haft 
tillit til einkunna, sem piltar hafa í einstaka 
vísindagrein við burtfararprófið.

F r a m s ö g u m a ð u r ; Jeg ímynda mjer, að
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mál þetta sje nú fyllilega rætt orðið, og skal 
jeg því eigi fara langt út í það. Af orðum 
varaforseta er það að ráða, að hann hafi tekið 
svo eptir, sem sú sje tilætlun nefndarinnar, 
að umsjónarmaðurinn eigi að hafa reikninga 
skólans á hendi. En sú var eigi tilætlun 
nefndarinnar, eins og sjá má af orðum henn- 
ar á 4. blaðsíðu nefndarálitsins, er þannig 
hljóða: ofíeikninga skólans tölum vjer eigi 
um, því að vjer verðum að telja það víst, 
hvernig sem umsjóninni framvegis verður 
hagað, að þeir verði allir fengnir landfógeta 
í hendur, þar sem þeir eiga að vera, og þar 
sem þingið hefur áður ætlazt til að þeir 
væru». Umsjónarmaðurinn á eigi að hafa 
neina reikninga á hendi, en að eins annast 
um allar útveganir. 2. þingmanni Gull- 
bringusýslu finn jeg ekki ástæðu til að svara, 
því allt það, sem hann sagði, voru hártog- 
anir einar og misskilningur. Hann sagði, 
að umsjónarmaðurinn mætti gjöra allt það, 
er hann vildi upp á ábyrgð skólastjóra. IJað 
er auðvitað, að svo framarlega sem umsjón- 
armaðurinn gjörir eitthvað, þá stendur hann 
skólastjóra til ábyrgðar um það; þingið á 
aptur á móti aðganginn að rektor, en rektor 
að umsjónarmanninum. Sami þingmaður 
sagði, að hve skökk sem reglugjörðin annars 
væri, þá væri það kennurunum að kenna, ef 
hún væri eigi hafandi. fað  er satt, að mik- 
iðgeta kennararnir gjört til, en þó ekki svona 
mikið. Jeg tek það dæmi, að þar sem kenn- 
ararnir eiga t. a. m. að vera búnir að kenna 
ensku á 4 árum svo vel, að piltar skilji 
liverja ljetta bók, þá er þeim eigi í sjálfs 
vald sett, hvernig þeir kenna hana eða hve 
mikið þeir kenna hana. En má jeg spyrja
2. þingmann Gnllbríngusýslu, hvort hann er 
þeirrar skoðunar, að óánægjan yfir skóla- 
reglugjörðinni sje sprottin af ritgjörðum þeim, 
er um hana hafa verið skráðar, en að rit- 
gjörðirnar sjeu aptur sprottnar af ánægju 
yfir reglugjörðinni ? Nei, ritgjörðirnar eru 
sprottnar af óánægju landsmanna. Hvort

þessar ritgjörðir sjen allar rjettar, getaverið 
deildar skoðanir um, enda getur það og ver- 
ið, að kennararnir mundu eigi vera á sama 
máli allir, ef þeir færu að semja nýja reglu- 
gjörð fyrir skólann. Jeg vona, að hverjum 
gefi það að skilja, að engum muni vera það 
ljósara, hvernig á að haga niðurskipun 
kennslugreinanna, og engum hægra að dæma 
um það, en kennurunum sjálfum, enda er 
jeg þess viss, að aðalstefnan mundi verða 
hin sama hjá þeim öllum, þótt þeim bæri á 
milli í einstökum smáatriðum.

P á l l  p r e s t u r  P á h s o n : Jeg ætla með fám 
orðum að leiða athygli deildarmanna að 
breytingartillögu minni við síðustu orðin í
3, tölulið, er fer í þá stefnu, að stiptsyfir- 
valdabrjefið frá 15. maí þ. á. verði nú þ e g a r  
úr gildi fellt. Jeg hef heyrt, að sumir pilt- 
ar, sem gengu undir inntökupróf í vor, hafi 
verið gjörðir apturreka samkvæmt þessu stipts- 
yfirvaldabrjefi, jafnvel þó þeir hafi haft nægi- 
lega kunnáttu. Ef brjef þetta væri því «nú 
þegar» úr gildi numið, þá gæti svo farið, að 
einmitt þessir sömu piltar gætu fengið að- 
gang að skólanum nú þegar í haust.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti málið undir a t k v æ ð i ,  og fjellu þau 
þannig:
1. 1 . liður í þingsályktunaruppástungum

nefndarinnar samþykktur með 19 at- 
kvæðum.

2. 2 . liður fyrri málsgrein felld með 10 at- 
kvæðum gegn 10.

3. 2. liður síðari málsgrein samþykkt með
17 atkvæðum.

4. Breytingartillaga l.þingmanns Skaptfell- 
inga samþykkt með 15 atkvæðum.

5. 3. liður í þingsályktunaruppástungum
nefndarinnar með áorðnum breytingum 
samþykktur með 19 atkvæðum.

6. Viðaukauppástunga 2. þingmatins Hún-
vetninga samþykkt með 13 atkvæðum.

7. 4. liður í þingsályktunaruppástungum
nefndarinnar samþykktur með 19 atkv.
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S í ð a r i  u m r æ ð a  í neðri deild, á 
53. fundi, 21. ágúst.

fingsályktunaruppástungan, eins og 
hún var samþykkt við fyrri umræðu, sjá
1 483-4 8 4 .

Breytingartllögur I 481. 486.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( í l a l l d ó r  K r .  F r ið -  

riknson):  fegar þetta mál var til fyrri um- 
ræðu, var felldur burt einn liður í þings- 
ályktuninni, sem jeg verð að telja að betra 
hefði verið að staðið hefði. Nú liggja fyrir
2 breytingartillögur; önnur frá 6 þingmönn- 
um við 3. tölul. um, að ákvörðun stipts- 
yfirvaldanna um inntökupróf nýsveina á 
haustum verði úr gildi numin, og að inn- 
tökupróf yfir höfuð fari fram á vorin. 
Hingað til hefur það verið svo, að inntöku- 
prófið á eiginlega að fara fram á vorin; en 
af því rektor og kennararnir hafa hliðrað til, 
þá hefur einnig verið haldið próf á sumrin og 
um haustið, áður en skólinn byrjar. Út af 
ákvörðun stiptsyfirvaldanna, að nýsveinar 
megi ekki vera nema 16, leiddi það, að allir 
nýsveinarnir verða að koma í einu, til þess 
þeir hæfustu verði valdir úr. fa ð  sjá allir, 
að það er eðlilegast og bezt fyrir alla hlut- 
aðeigendur, að nýsveinar verði reyndir á 
vorin, einkum þegar þeir ekki reynast hæfir 
til inntöku, því að á haustin er svo miklu 
örðugra fyrir þá að komast heim aptur. Að 
svo miklu leyti er jeg meðmæltur þessari 
tillögu. Önnur tillagan er frá 8 þingmönn- 
um, um að sú upphæð fyrir árin 1875—79, 
sem vanalega er greidd, þegar borgað er í 
peningum, endurborgist landssjóðnum af 
þeim, sem hlut á að máli. f>essa tillögu 
get jeg ekki aðhyllzt, og ræð þinginu frá að 
samþykkja hana. Ef þessi upphæð, 6 af 
hundraði, hefur ekki verið áskilin, þegar 
vörurnar voru keyptar, þá getur hlutaðeig- 
andi kaupmaður ekki skyldazt til að greiða 
þessa uppbót mörgum áður síðar. Að fara 
í mál út af þessu við blutaðeigandi kaup- 
mann, álít jeg óráðlegt, og vil því fastlega

ráða deildinni frá að samþykkja þessa til- 
lögu, en með hinni tillögunni vil jeg mæla, 
vegna þess að inntökuprófið verður þá kostn- 
aðarminna fyrir landsmenn, auk þess að það 
verður þægilegra fyrir kennarana, en á það 
le£g Jeg euga áherzlu. Samt sem áður munu 
kennararnir ekki neita um, að halda inn- 
tökupróf á haustum, ef þess þarf, en aðal- 
reglan verður, að það verður haldið á vorin.

I s le i fu r  G ís la so n :  Jeg þarf ekki að mæla
m«ð breytingartillögu þeirri, er jeg stend 
fremstur undir, því að framsögumaður hefur 
þegar mælt fram með henni. f>að sem mjer 
gekk til að koma með hana, var það, að 
mjer fannst vanta hjá nefndinni að taka 
fram, að ákvörðun stiptsyfirvaldanna um 
inntökupróf á haustin væri úr gildi felld. 
Jeg ímynda mjer, að allir sjeu mjer sam- 
dóma um, að öll heimakennsla á sumrum 
sje óeðlileg, og eigi ekki að eiga sjer stað, 
nema sem undantekning; þar að auki getur 
það komið fyrir, eins og fiamsögumaður tók 
fram, að piltar verði apturreka, og þá verð- 
ur afleiðingin sú, að þeir annaðhvort verða 
að ferðast heim aptur á þeim tíma, þegar 
allra veðra er von, eða koma sjer fyrir hjer 
með ærnum kostnaði, og er hvorugur kost- 
urinn góður. En jeg veit, að jeg þarf ekki 
að mæla fleira með þessari uppástungu, og 
að engum muni blandast hugur um að greiða 
atkvæði með henni.

V a r a f o r s e t i :  |>að er reyndar sá vægð-
arandi drottnandi í þessari deild, og henni 
er svo illa við allt eptirlit, að það er með 
hræðslu og efa, að jeg ber þessa tillögu 
upp fyrir deildina. Framsögumaður mælti 
á móti henni, og þó er húu eðlileg afleið- 
ing af nefndarálitinu, og fer fram á það, 
sem er mjög saklaust, það er að lands- 
höfðinginn sjái um, að sú uppbót, sem 
vanalega er greidd, þegar kaupmönnum er 
borgað í peningum, verði endurgoldin lands- 
sjóðnum. £>etta þarf ekki að leiða til 
málaferla; málið verður fyrst rannsakað, og
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hafi kaupmaður greitt þessa uppbæð, eins 
og hann er vanur, þá er hún heimtuð af 
þeim, sem við henni hefur tekið; en hafi 
hann ekki greitt þessa upphæð, þá ímynda 
jeg mjer, að hann verði fús til að gjöra 
það nú, þar sem hann á við svo góðan 
skiptavin, eins og skólinn er. J>etta er 
beinlínis eðlileg afieiðing af nefndarálitinu, 
sem sýnir, hvað hörmulega viðsjálir reikn- 
ingar skólans eru.

P á l l  P á ls so n  p r e s l u r :  Jeg er viss um,
að það mun gleðja alla landsmenn, ef þessi 
þingsályktun fær fram að ganga, því megn 
óánægja hefur ríkt yfir brjefi stiptsyfir- 
valdanna. Jeg vildi helzt, að prentað væri 
í þingsályktunina með skáletri, að þetta 
brjef stiptsyfirvaldanna væri n ú  þ e g a r  úr 
gildi fellt, og jeg legg áherzlu á það, að 
þeir, sem hefur verið vísað fiá við síðasta 
inntökupróf, þó þeir hafi verið eins færir 
eins og aðrir piltar áður, megi eiga vissan 
aðgang til skólans á komanda hausti. Jeg 
legg sjerstaka áherzlu á þetta, af því jeg 
veit, að feður þeirra og foreldrar eru sorg- 
bitnir yfir þessum afdrifum. f>ó þingið 
hefði ekkert annað gjört en þetta, þá segi 
jeg, að það hafi gjört nokkuð.

Porlákur Guðmundsson: Jeg get ekki
verið framsögumanni samdóma um það, að 
hættulegt sje að samþykkja tillögu vora 8 
þingmanna. Vjer gátum ekki búizt við, að 
sjá þessa meðhöndlun á reikningum skól- 
ans, þar sem varaforseti þegar 1875 gaf 
góða hugvekju út af því, hvernig reikning- 
um skólans væri hagað, og að brúka mætti 
nsinna af kolum og steinolíu. |>að var 
nefndarálitið sjálft, sem gaf oss tilefni til 
þessarar tillögu. Nefndin hefur sjálf fund- 
ið til þess, að það er óeðlilegt, að skólinn 
skuli ekki hafa fengið kaupbæti, sem al- 
gengt er í Eeykjavík að greiða þeim, sem 
borga í peningum út í hönd, og nemur 
þessi kaupbætir 367 kr., sem ekki er nein 
lítil upphæð. Mjer finnst það ekkert til-

tökumál, þó vjer höfum bent til þessa; oss 
datt jafnvel í hug að fara lengra, og stinga 
upp á, að innkaupin væru rannsökuð, en 
vjer Ijetum oss nægja, að heimta kaup- 
bætinn. Jeg þekki svo vel kaupmann 
þann, sem hjer á mestan hlut að máli, að 
jeg efast ekki um, að hann bæti skólanum 
þetta upp, ef hann ekki þegar hefur svarað 
þessu fje; að minnsta kosti veit jeg, að 
hann bætir prívatmönnum upp, þó liðin 
sjeu jafnvel nokkur ár frá, og því síðtir 
mun hann neita svo góðum skiptavini, sem 
skólinn er, og þar sem gengið er eptir 
hverjum eyri af landsins fje, og á að ganga 
eptir hverjum eyri, því skyldi þá ganga 
fram hjá þessu.

ís le i fur  Gíslason : Jeg er samdóma and- 
anum í tillögu 8 þingmanna í sjálfu sjer, 
og álít, að nefndin hafi heldur verið of 
mjúk en of hörð í ummælum sínum um 
reikninga skólans; en jeg hef eina ástæðu 
til þess, að vera á móti henni. Jeg er 
hræddur um, ef þessi breyting verður sam- 
þykkt hjer, að efri deildinni kunni að þókn- 
ast, að senda oss þessa þingsályktun aptur, 
og hún geti þá ekki fengið framgang, .en 
jeg álít hina liði þingsályktunarinnar vera 
svo miklar rjettarbætur, að það væri illa 
farið, ef henni yrði spillt með þessari á- 
kvörðun, og því vil jeg ekki eiga það á 
hættu að samþykkja hana.

V a r a f o r s e t i : Jeg get ekki trúað því, að 
efri deildin geti ekki fallizt á þessa breyt- 
ing, sem er alveg byggð á nefndarálitinu, 
og jeg efast ekki um, að kaupmaður sá, 
sem hlut á að máli, hafi hann ekki þegar 
gefið þessar kaupbætur, muni vinna það til 
að greiða þær nú, til þess framvegis að 
sæta kaupum við skólann, —v og hafi 
hann greitt þær, þá getur enginn verið í 
vafa um, að þessi tillaga á fram að ganga.

I> órar in n  B ö ð v a r s s o n :  f>ví hefur verið 
lýst yfir, að tillaga hinna 8 þingmanna sje 
sanngjörn og samkvæm tillögum nefndar-
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innar, og að sje hægt að fá þessar kaupbæt- 
ur, 6 af hundraði, fyrir 4 síðast liðin ár, og 
þess vegna skal jeg ekkert tala um þá til- 
lögu, en jeg verð þó að geta þess, að jeg 
óttast, að þetta muni kosta málssókn, og 
það sje lítt gjörlegt að fara því fram, þar 
sem um umsamið kaupverð er að ræða. Með 
hinni breytingartillögunni þarf jeg ekki að 
mæla, því að framsögumaður tók henni vel, 
og þingmaður Rangæinga hefur þegar mælt 
með henni. Jeg er þeirrar skoðunar, að 
æskilegt væri, að stiptsyfirvaldabrjefið yrði 
úr gildi numið, en jeg vil þó taka það fram, 
að það brjef er sprottið af samhuga beiðni 
allra kennaranna, og þingmaður Reykvíkinga 
mælti þar ekki eitt. orð á móti. Og . fyrst 
að allir skólakennararnir hafa álitið það 
nauðsynlegt, að því væru sett takmörk, hve 
margir mættu koma í skólann, er þá ekki 
ísjárvert fyrir þingmenn, sem margir þekkja 
hjer ekkert til, að segja hið gagnstæða? 
Landshöfðinginn á að hlutast til um, að 
3kólaárinu verði breytt aptur, en jeg efast 
um, að sú breyting sje landsmönnum að 
skapi eða hentug. Enn á að setja nefnd í 
skólamálinu, og eiga allir kennararnir að 
sitja í þeirri nefnd; jeg segi það satt, að 
jeg óska að lifa svo lengi, að jeg geti fengið 
að sjá þá reglugjörð, sem kemur frá þeirri 
nefnd, en þess verð jeg að óska, að hinni 
nýju reglugjörð, sem nú er, verði ekki breytt 
strax, því að sumir, er hafa skrifazt út eptir 
hinni gömlu reglugjörð, hafa, svo jeg hef 
heyrt, óskað þess, að þeir hefðu heldurverið 
útskrifaðir eptir þeirri reglugjörð, sem nú er.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mjer er alveg óskilj-
anlegt, að nokkuð geti komið út af breyt-
indartillögu hinna 8 þingmanna. Ef kaup-
maðurinn neitar að gefa kaupbætur, þá er
eigi auðið að skylda hann til þess, og það 
er athugavert, að töluvert afþessari upphæð 
er fyrir vörur, sem aldrei eru gefnar kaup- 
bætur af. f>að er annað mál, að fá má
þennan kaupmann til þess framvegis aðgefa

kaupbætur, og, ef til vill, meiri kaupbætur 
en öðrum. f>essar uppbætur eru svo ýmis- 
legar; sumir gefa að eins uppbót, ef ljeð er 
borgað þegar í stað eða innan 3 vikna, og 
því gat nefndin ekki farið fram á, að fá 
kaupbæturnar borgaðar úr því svona langt 
er liðið, frá því að reikningarnir voru borg- 
aðir. 2. þingmaður Gullbringusýslu sagði, 
að þetta stiptsyfirvaldabrjef hefði verið sam- 
hljóða beiðni allra kennaranna, en þetta er 
ekki s a t t ; jeg mælti á móti á kennarafund- 
inum, en því miður Ijet jeg ekki bóka mót- 
mæli mín, því að satt að segja datt mjer 
ekki í hug, að stiptsyfirvöldin ein mundu 
leiða þetta mál til lykta, heldur láta það 
ganga til úrskurðar stjórnarinnar.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a ,  og var
1. Breytingartillaga porláks Guðmundssonar

o. fi. við 1. tölul. samþykkt með 12 at- 
kvæðum gegn 1.

2. Breytingartillaga ísleifs Gíslasonar o. fi. 
við 3. tölul. samþykkt í einu hljóði.

3. pingsályktunin öll með áorðnum breyt- 
ingum samþykkt í einu hljóði.
Kvað forseti síðan uppástunguna verða 

afgreidda til efri deildar.

Á 50. fundi efri deildarinnar, 24. ágúst 
var ályktað samkvæmt uppástungu forseta, 
að hafa eina umræðu um þetta mál.

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 52. fundi,
25. ágúst.

fingsályktunaruppástungan, eins og hún 
var samþykkt við síðari umræðu í neðri 
deildinni, sjá I 499—500.

Með því að engar umræður urðu um málið, 
Ijet forseti ganga til a t k v æ ð a ,  og var 
uppástungan óbreytt samþykkt með öllum 
samhljóða atkvæðum.

Kvað forseti hana nú mundu verða af- 
greidda til landshöfðingja sem á l y k t u n  
f r á  a l þ i n g i .

91
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XLVIII. PRENTUN PRESTASKÓLAFYR- 
IRLESTRA.

Tillaga til þingsályktunar frá Arnljóti 
Ólafssyni. Sjá I 281.

Á 35. fundi neðri deildarinnar, 9. ágúst, 
var ályktað samkvæmt uppástungu forseta 
að hafa eina umræðu um þetta mál.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 43. fundi, 
15. ágúst.

F lu tn in g s m a ð u r  [ A r n l j ó t u r  O lafason):  Jeg 
treysti því, að jeg þurfi eigi að útlista lengi 
þessa þingsályktunartillögu. Jeg skal að eins 
geta þess, að kennarar þeir, er nú eru við 
prestaskólann, hafa verið þar svo lengi, að 
þeir eru eflaust búnir að koma sjer niður á 
þeim fyrirlestrum, sem þeir finna að rjettir 
sjeu. Tveir af kennurum þessum eru sem 
sje búnir að vera kennarar við skólann yfir 
30 ár, og hinn þriðji kennarinn 12 ár, svo 
tíminn er líklega orðinn nógu langur fyrir 
þá, til þess að gjöra fyrirlestra sína svo úr 
garði, að þeir sjeu frambærilegir, hvort sem 
þeir eru prentaðir sem fyrirlestrar eða 
kennslubækur. Jeg verð að ætla, að orsökin 
til þess, að kennarar þessir hafa eigi látið 
prenta fyrirlestra sína, sje sú, að þeir hafa 
eigi fengið ytri hvöt til þessa, en menn þess- 
ir allir eru svo hæverskir, að þeir vilja eigi 
sjálfkrafa trana speki sinni fram. fess 
vegna vildi jeg, að þeir fengju þessa þjóðar- 
ósk að heyra, að láta nú ljós sitt skína fyrir 
mönnum, fieirum en þeim einum, er sitja 
innan veggja prestaskólans. Jeg sje eigi 
hina minnstu ástæðu, er sje því til fyrir- 
stöðu, að þessir fyrirlestrar geti komið út; 
því að landshöfðingi hefur sjálfsagt það vald, 
að hann getur heimtað af prestaskólakenn- 
urunum, að þeir gefi út fyrirlestra sína 
sem handrit. Munurinn á fyrirlestrum, 
prentuðum sem »handrit«, og kennslubók- 
um er sá, að sjeu fyrirlestrarnir prentaðir 
sem handrit, þá má eigi álíta þá eða dæma 
um þá nema sem bráðabirgðarbók, er lögð |

sje til grunclvallar fyrir kennsltinni. Jeg 
efa alls eigi, að allir kennararnir við presta- 
skólann verði fúsir á, að gefa út fyrirlestra 
sína, þegar þessi hvöt er komin fram fyrir 
þá. En árangurinn af því, að þessir fyrir- 
lestrar eru gefnir út, er fyrst og fremst sá, 
að lærisveinar prestaskólans hafa þá bók, 
svo þeir þurfa eigi framar að verja tíma 
sínum til einlægra skripta, og verð jeg að 
álíta, að prestaskólalærisveinar mundu geta 
lesið eins mikið á 2 árum, þegar þeir hafa 
prentaðar kennslubækur við að styðjast, 
eins og þeir mundu lesa á 3 árum með því 
lagi, sem nú er á kennslunni. Jeg vona, 
að þeir, sem hafa gengið á prestaskólann, 
sjeu mjer samdóma um, að þetta sjeu eng- 
ar öfgar. £>að hefur verið stungið upp á 
því, að auka kennslutímann á prestaskólan- 
um um 1 ár, þannig að hann eptirleiðis 
yrði 3 ár; en jeg ímynda mjer, að allir sjái, 
að rjettara sje, að fyrirlestrarnir verði gefnir 
út, en að leggja nýja byrði á alla lærisvein- 
ana og auka þeim kostnað. Af þessum or- 
sökum vona jeg, að deildin gefi tillögu þess- 
ari atkvæði sitt.

Þ ó r a r i n n  B ö ð va rsso n :  Jeg er eigi með
öllu ósamþykkur tillögu þessari, en eigi 
heldur að öllu leyti samþykkur henni. Mjer 
heyrðist það vera aðalástæðan hjá fiutnings- 
manni, að kennararnir væru búnir að vera 
svo lengi við prestaskólann, að þeir gætu 
látið prenta fyrirlestra eða kennslubækur; 
þessu samsinni jeg, en flutningsmaður veit, 
að ekkert er óbreytilegt í heimi þessum, og 
ekki heldur guðfræðiskennslan; og jeg veit, 
að að minnsta kosti einn af prestaskóla- 
kennurunum breytir fyrirlestrum sínum ár- 
lega; enda liggur það í hlutarins eðli, að 
þeir kennarar, sem fylgja vilja tímanum, 
hljóta að breyta til. Jeg er í vafa um, 
hvort nauðsyn er, að nokkuð sje prentað í 
þessu augnamiði; en ef slíka bók skal prenta, 
þá ættu það eigi að vera fyrirlestrar, heldur 
kennslubók, er kennarinn legði til grund-
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vallar fyrir kennslunni, en gæti þ<5 farið út 
fyrir hana og gjört athugasemdir við hana, 
ef honum svo sýndist. Jeg er því eigi ó- 
samþykkur því, að kennslubækur sjeu 
prentaðar, en hinu, að fyrirlestrar sjeu 
prentaðir, því að þeir þyrftu að prentast 
á hverju ári, og mundi það verða ær- 
inn kostnaður. Flutningsmaður sagði, að 
prestaskólakennararnir væru svo hæverskir, 
að þeir eigi mundu gefa út fyrirlestra sína, 
nema þeir fengju ytri hvöt til þess. J>etta 
getur nú vel verið, en jeg held að meira 
þurfi en hvöt í orði frá flutningsmanni; jeg 
held, að þeim þætti það nokkur fyrirhöfn, 
og að þeir ættu rjett til að fá ritlaun. J>að 
er eitt að skrifa upp fyrirlestra, sem fylla 
má, þegar fyrir er lesið, og annað að gefa 
út kennslubækur, er fullnægjandi sjeu í 
hverri vísindagrein. pað var önnur aðal- 
ástæðan hjá framsögumanni, að það væri 
svo mikil tímatöf fyrir prestaskólalærisvein- 
ana að þurfa að skrifa fyrirlestrana. 
J>essa ástæðu legg jeg mikla áherzlu á; 
það er víst um það, að það er þreytandi 
mjög fyrir lærisveinana, að sitja hálfan dag- 
inn við það að skiifa þessa fyrirlcstra; og 
af þeirri ástæðu er jeg eigi ósamþykkur því, 
að gefnar sjeu út kennslubækur, að minnsta 
kosti í sumum greinum, svo sem trúfræði 
og siðfræði, þar á móti álítjeg lítt gjörlegt, 
að gefa út kennslubækur í útkýringu bibl- 
íunnar. Flutningsmaður sagði, að ekkert 
væri því til fyrirstöðu, að kennslubækur 
þessar yrðu gefnar út; og að mínum skiln- 
ingi er engin verulag hindrun fyrir þessu, 
nema það er kostnaðinn snertir, því að það 
mundi mikill kostnaður að gefa út áreiðan- 
legar kennslubækur, og það eigi að eins 
prentunarkostnaðurinn, heldur og ritlaun til 
’höfundanna. |>ar sem flutningsmaður bar 
saman kostnað þann, er leiðir af tillögum 
skólanefndarinnar, að prestaskólatíminn skuli 
eptirleiðis vera 3 ár, þá gætti hann þess 
eigi, að kostnaður þessi verður eigi svo

fjarskalega mikill, af því að lærisveinarnir 
losna fyr frá skólanum hið síðasta árið 
(þriðja árið), en nú gjöra þeir; því að nú 
losna þeir eigi fyr en síðast í ágúst, og 
verður kostnaðarmunurinn því eigi svo veru- 
legur. En þó að kostnaðarmunurinn verði 
nokkur við þessa 3 ára tímaákvörðun, þá virð- 
ist mjer þó nauðsynlegt, að einskorða kennslu- 
tímann á prestaskólanum við 3 ár, því að 
ef guðfræðisnámið á að verða til verulegs 
gagns, þá veitir eigi af þeim tím a; en ef 
námið á eigi að verða nema að nafninu til, 
þá er líka nóg að hafa eigi nema hálft ár. 
Prestaskólatíminn hefur hingað til allt af verið 
á 3. ár, þannig að fyrra kennsluárið hefur verið 
jafnlangt vanalegu skólaári, en hið síðara 
kennsluárið hefur staðið fram í seinni hluta 
ágústmánaðar, en það er lengri tími en hin 
venjulegu skólaár. Að hinu leytinu verð jeg 
að álíta, að ef kennslutíminn á prestaskólanum 
verður hjeðan í frá 3 ár, þá verði lærisveinar 
skólans eptirleiðis betur að sjer, en þeir 
hingað til hafa verið. f>að er eigi að miða 
við það, þótt flutningsmaður sje vel að sjer, 
hann, sem áður hefur farið utan, og numið 
alls konar vísindi og listir við háskólann í 
Kaupmannahöfn. Ef því landssjóðurinn vildi 
leggja fje til göðra kennslubóka, þá er jeg 
því ekki mótfallinn ; en ef jeg þekki hinn 
háttvirta flutningsmann, hinn 1. þingmann 
Norðurmúlasýslu rjett, þá mundi honum 
þykja það ærinn kostnaður. J>ar sem flutn- 
ingsmaður sagði, að óskandi væri, að presta- 
skólakennararnir ljetu ljós sitt skína fyrir 
mönnum, og birtu á prenti speki sína, þd 
er jeg hræddur um, að árangurinn af því 
mundi verða minni en flutningsmaður ætlar. 
Jeg tek til dæmis útskýring nýja testa- 
m entisins; jeg er hræddur um, að almenn- 
ingur mundi eigi komast í skilning um hin 
grísku og hebresku orð, sem koma svo tíðum 
fyrir í biblíuþýðingunni; ogþóttslíkarkennslu- 
bækur sjeu hentugar fyrirþá, er guðfræði nema, 
þá eru þær eigi hentugar til alþýðulesturs.

91*
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Halldór Kr. Friðriksson: Mjer finnst
2. þingmaður Gullbringusýslu yfir höfuð vera 
samþykkur þingsályktunartillögu þessari, og 
jeg fyrir m itt leyti stend eigi upp til þess 
að mótmæla flutningsmanni, heldur til að 
styðja mál hans, og tjá þingsályktunarupp- 
ástungu þessari að hugsuninni til samþykki 
mitt. En jeg er þó á nokkuð annari skoð- 
un en flutningsmaður, einkum að því er 
þessa fyrirlestra snertir, og halla jeg mjer í 
því efni fremur að skoðun 2. þingmanns 
Gullbringusýslu. Mjer virðist eigi heppilega 
orðað í tillögunni, þar sem talað er um «fyr- 
irlestra». Mundi vera svo mikil þörf á því 
að kosta f]e til þess, að prenta skýringar 
(Exegetik) yflr allt nýja testamentið? Jeg 
er viss um, að hver stúdent, sem útskrifast 
hjeðan frá latínuskólanum, er svo fær, að 
hann getur notað sjer bækur á öðrum mál- 
um, sjer í lagi á dönsku, og þar sem 2. 
þingmaður Gullbringusýslu kvað það æski- 
legt vera, að fá kennslubækur á íslenzku í 
öllum þeim vísindagreinum, er kenndar eru 
á prestaskólanum, þá ætla jeg þess enga 
þörf; vjer höfum kirkjusögur á dönsku, t. 
a. m. Hase og Kurtz, og ímynda jeg mjer, 
að hvorugur þeirra kennara, er við presta- 
skólann eru, muni semja betri kirkjusögu 
en þessar eru, og ætla jeg þó alls eigi að 
gjöra lítið úr lærdómi þeirra, því að jeg 
játa, að þeir eru vel að sjer í vísindagrein- 
um þeim, er þeir kenna. |>að er þá eink- 
um Moral og Dogmatik, er væri nauðsyn 
á að semja kennslubækur í, en jeg veit 
reyndar eigi, hve mikið maður græddi á 
þvi, þótt einhver útdráttur úr Martensens 
Dogmatik væri prentaður; jeg held, að 
eins gott væri að lesa Martensen á frum- 
málinu. Jeg er samdóma flutningsmanni 
um, að hætta ætti öllum fyrirlestrum á 
prestaskólanum, því að lærisveinarnir mundu 
eigi að eins vinna við það 3. árið, er nú 
er verið að ræða að kennslutíminn á presta- 
skólanum verði lengdur um, heldur miklu

meira. Hve miklum tíma af þessura tveim 
kennsluárum á prestaskólanum munu læri- 
sveinarnir verja til lesturs ? Ekki einu 
sinni öðru árinu; hinn tíminn allur gengur 
til þess, að skrifa fyrirlestrana. Jeg er 
þess vegna sannfærður um, að lærisveinar 
prestaskólans gætu unnið meira en þetta 
3. ár, ef þeir hefðu hentugar bækur til að 
lesa. En það er auðvitað, að góð kennsla
getur eigi þrælbundið sig við eina bók; ef 
einhver vildi lesa stærri bók, hvað mundi 
vera móti því? Enda mundu lærisvein- 
arnir eigi að eins geta lesið jafnstórar 
bækur, heldur miklu stærri bækur, en fyr- 
irlestrarnir eru, og mundu þeir því fá meiri 
og meiri «alsidig» menntuu og skilning á 
vísindagreinum þeim, er á prestaskólanum 
eru kenndar. Mjer virðist óheppilegt orð 
hjá flutningsmanni að tala um f y r i r -  
l e s t r a ,  því að jeg ímynda mjer, að hans 
hugsun sje, að hætta skuli öllum fyrir- 
lestrum við skólann, og kenna eptir prent- 
uðum bókum; og ef kennurunum þykja 
eigi neinar bækur á útlendu máli hentugar 
til að kenna eptir, þá er eigi annað fyrir, 
en að láta semja þær á íslenzku, og prenta 
þær síðan. f a r  sem 2. þingmaður Gull-
bringusýslu sagði, að lítill munur yrði á 
prestaskóla-kennslutímanum, þótt hann ept- 
irleiðis yrði ákveðinn 3 ár, frá því sem 
hann er nú, þar sem kennslutíminn er á
3. ár, þá verð jeg þó að ætla, að mikill 
munur sje á 2 mánuðum og 9 mánuðum; 
það er satt, að kennslutíminn á presta- 
skólanum er eins og nú stendur 9 mánuðir 
hið fyrra kennsluárið, en 11 mánuðir hið 
síðara (nefnilega júlí og ágúst umfram liið 
síðara árið, og þó eigi allur ágúst), en það 
verður þó hver maður að játa, að mikið 
munar um 7 mánuði.

Uleifur Gislason: Jeg er í aðalefninu
alveg samdóma flutningsmanni þingsálykt- 
unartillögu þessarar, því að jeg þekki það 
af reynslunni, hve þreytandi það er fyrir
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prestaskólalærisvoinana, að sitja heilan og 
hálfan daginn og skrifa þessa fyrirlestra, það 
er að segja, ef menn skrifa þá sjálfir og lifa 
ekki á lánum, eins og opt mun hafa viðgeng- 
jzt, og mjer er fullkunnugt um, hvílíkur 
tímaspillir þessar miklu skriptir eru, og jeg 
er samdóma þingmanni Reykvíkinga um, að 
meira en eitt ár mundi vinnast, ef lærisvein- 
arnir hefðu prentaðar bækur að lesa, því að 
þessum fyrhiestrum er haldið áfram allt 
fram í maímánaðarlok hið siðara kennslu- 
árið. En það er ein fyrirspurn, er jeg vildi 
gjöra til flutningsmanns, og hún er sú: 
hvernig hugsar hann sjer fyrirkomulagið, 
þegar kennaraskipti verða á prestaskólanum ? 
Hvort eiga hinir nýju kennararnir að vera 
bundnir við hinar fyrri kennslubækur, er 
fyrirrennarar þeirra hafa haft til að kenna 
eptir? eða skal þá semja aðrar nýjar kennslu- 
bækur? J>ví að það ræður mjög að líkindum, 
að þessir nýju kennarar mundu eigi vilja 
binda sig við hinar eldri kennslubækur. 
fessari spurniugu leyfi jeg mjer að beina 
til hins háttvirta flutningsmanns.

Flutningsmaður : J>að gleður mig, að allir 
þeir þingmenn, er talað hafa í máli þessu, 
eru samdóma tillögu þessari í aðalefninu. 
Jeg ætla nú að leysa úr því, er þingmenn 
þessir einna helzt hafa hneykslazt á, nl. 
þessari ákvörðun, «að forstöðumaður presta- 
skólans og kennararnir láti sem allra fyrst 
prenta fyrirlestra sína sem handrit». pessa 
málsgrein setti jeg þannig orðaða, af því að 
kennararnir gcta eigi skorazt undan að gefa 
út fyrirlestra sína sem handrit, ef yfirvaldið 
skipar þeim að gjöra það. J»eir geta eigi barið 
því við, að þeir hafi eigi fyrirlestra til, nje 
að þeir sjeu ekki boðlegir; því að yfirvaldið 
getur sagt: «það er skylda yðar, að láta
prenta, þegarþjer hafið handritið t.il». petta 
er að minnsta kosti viðurkennd regla við 
háskólann, ef hart er að gengið. Jeg ætla 
að svara spurningu þeirri, er 2. þingmaður 
Rangæinga beindi að mjer. Jeg álít sjálf-

sagt, að nýir kennarar sjeu eigi bundnir við 
hinar fyrri kennslubækur, því kennararnir 
sjálfir eru ekki einu sinni bundnir við sína 
eigin kennslubók, heldur fylgja þeir henni að 
eins í þeim atriðum, er þeir eigi breyta 
skoðun sinni, og mun standa óbreytt í öll- 
um aðalatriðum, en þeir fara út fyrir hana 
í skýringuuni, þegar þeim þykir það við eiga. 
Lærisveinninn les bókina undir, en kennar- 
inn hlýðir honum yfir hana og skýrir hana 
fyrir lærisveininum, eða fer yfir bókina sem 
kallað er «explicando & examinando*. f a r  
við vinnst það, að þurfa eigi að skrifa upp 
annað, en athugasemdir kennarans. |>ar 
sem 2. þingmaður Gullbringusýslu talaði 
um kostnaðinn, þá verður hann að gæta að 
því, að ef prestaskólalærisveinarnir eiga ept- 
iileiðis að ganga 3 ár á skólann í staðinn 
fyrir 2 ár, þá þurfa þriðjungi fleiri lærisvein- 
ar að ganga í skólann, tilþess aðjafnmargir 
Útskriflst. (Þ ó r a r i n n  f í ö ð v u r s s o n : ætliþað?) 
|>að vona jeg að sje reikningslega rjett, 
hvort sem það er eptir reikningsbók 2. þing- 
manns Gullbringusýslu eða eigi. Og komist 
það fyrirkomulag á að lengja kennsluna, þá 
yrði að hækka húsaleigustyrkinn við presta- 
skólann um þriðjung, og þá mundi að öllum 
líkindum einnig koma sú uppástunga frá 
einhverjum háæiuverðugum þingmanni að 
fjölga ölmusunum við prestaskólann. Jeg 
er viss um, að sparnaður verður við það, að 
gefa út fyrirlestrana, bæði fjesparnaður og 
tímasparnaður. Jeg er og viss um, að 2. 
þingmaður Gullbringusýslu er mjer samdóma 
um, að svo mikill fjársjóður guðsorða sje 
fólginn í þessum fyrirlestrum, að liann verði 
eigi tölum talinn nje vogum voginn, og eigi 
sje unnt að meta, hve dýrmætur þessi fjár- 
sjóður er fyrir alla kirkjuna og uppbyggi- 
legur fyrir allt mannlegt fjelag. Jog verð að 
ætla, að kennararnir við prestaskólann muni 
reyndar heldur kjósa, að gefa út reglulegar 
kennslubækur en fyrirlestra, og verð jeg fyrir 
mitt leyti að álíta það heppilegra. Ij að væii t.
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a. m. æskilegt fyrir þá þingmeun, «er eigi 
rata leið sína«, svo sem sagt hefur verið, að 
fá útgefna góða kennslubók í hugsunarfræði 
(Logik), og það væii einnig ákjósanlegt fyrir 
suma presta, að fá útgefna góða sálfræði, 
því að ræðurnar hafa eigi mikil áhrif á til- 
heyrendurna, ef þær eru sálfræðislausar. 
f>að getur verið, að einn af kennurunum við 
prestaskólann breyti árlega fyrirlestrum sín- 
um, en þær breytingar eru víst eigi mikils- 
verðar. Jeg get eigi skilið í því, að aðalat- 
riði trúfræðinnar eða meginstefna siðfræð- 
innar nje útskýring biblíunnar breytist árlega; 
því að ef biblían, sem á að vera hinn eini 
vegur til sáluhjálpar og undirstaða fyrir allri 
guðfræðiskennslu, er óbreytanleg — og því 
hefur eigi verið mótmælt nje það hrakið í 
athugasemdunum og hinum skörpu rann- 
sóknum um hið nýja kver — þá er eigi lík- 
legt, að vísindagreinir þær, er á biblíunni 
eru byggðar, geti breytzt áiiega í neinu veru- 
legu. Jeg veit að sönnu, að mjer ber eigi 
að dæma um þetta efni, þar sem jeg að 
eins er sljettur og rjettur prestur, en eigi 
háæruverðugur prófastur. En mjer þætti 
fróðlegt að heyra hjá slíkum háæruverðugum 
mönnum, í hverju tilliti guðfræðin geti ár- 
lega breytzt, þar sem þó kirkjan stendur á- 
valit á sama grundvelli og hin æðsta vera 
er óbreytileg.

Guðmundur Einarsson : Jeg hef aldei á 
prestaskólanum verið; jeg veit því ekkert 
persónulega um hann, en jeg lifi þó enn 
eins konar skólalífi, og vildi gjarnan vera 
kominn aptur í skóla, því skólalífið var einn 
hinn skemmtilegasti hluti æfi minnar, og 
jeg hef mestu ánægju af að frjetta, hvað 
því Iíður, og þess vegna spyrjeghvern þann, 
sem jeg alít að viti, hvað því líður, eitthvað 
um það. Einkum spyr jeg um kennsluað- 
ferðina. Og það er til prestaskólans kemur, 
þá er það um hann að segja, að allir þeir, 
er jeg hef spurt um ástand skóla þessa, 
hafa lokið upp sama munni um, að kennslu-

mátinn væri ekki ánægjulegur, og hafa þeir 
tekið fram þ r j á r  ástæður fyrir þessu: í 
fyrsta lagi, að hann væri þ v i n g a n d i ,  því 
að önnur aðferð væri höfð við kennsluna en 
sú, sem menn álitu hentugasta. í  öðru lagi, 
að hann (o. kennslumátinn) væri þ r e y t a n d i ,  
því að menn væru neyddir til að sitja við 
skriptir heilan og hálfan daginn, og verði 
svo á stundum örmagna af þreytu, þegar 
þeir stæðu upp. í  þriðja lagi, að hann væri 
ó n ó g u r ,  af því að menn ýmist skrifuðu svo 
illa, að lítt læsilegt yrði, eða þá að þeir töp- 
uðu heilum klausum úr. fe t ta  hef jeg heyrt 
Qölda marga piesta og kandídata segja, er 
gengið hafa á prestaskólaun, og má svo 
kalla, að það sje consensus gentium, eða í 
allra munni, að kennsluaðferðin á presta- 
skólanum sje mjög svo óviðfeldin. f>að 
liggur í augum uppi, að eins og kennslu- 
bækur eru hafðar í latínuskólanum og þykja 
þar nauðsynlogar, eins er full þörf að hafa 
kennslubækur í prestaskólanum, er lagðar 
sjeu til grundvallar við kennsluna, en þar 
fyrir er sjálfsagt, að kennarinn fari út fyrir 
bókþessa, og gefi ýmsar munnlegar bending- 
ar og útskýringar um ýms atriði, sýni fram 
á ýmsar nýjar skoðanir, o. s. frv. En með 
tilliti til þess, að þessar skýringar mundu 
verða svo fróðlegar fyrir almenning, eins og
1. þingmaður Norðurmúlasýslu drap á, þá 
kann það að vera s a t t ; en þær verða þá að 
vera nokkuð öðruvísi framsettar, en «skýr- 
ingar yfir nokkra staði í nýja testamentinu», 
sem komu út hjerna um árið, og hneyksl- 
uðu marga, af því þær þóttu of heimspeki- 
Iegar.

Váll prestur h ilsson : J>að er eigi margt, 
er jeg ætla að taka fram um mál þetta. 
Jeg  ætla að eins að lýsa yfir því, að jeg er 
grundvallarhugsuninni í þingsályktunartillögu 
þessari alveg samdóma. En það er eitt, sem 
jeg get eigi fellt mig við, sem sje þá 
ákvörðun, að kennararnir skuli láta prenta 
f y r i r l e s t r a  sína, en flutningsmaður hef-
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ur nú sjálfur tekið fram, að það sje eigi 
meining hans, að skylda þá til að láta 
prenta fyrirlestra sína, heldur sje það mein- 
ingin, að samdar verði kennslubækur, sem 
lagðar verði til grundvallar fyrir hinni 
munnlegu tilsögn á prestaskólanum. Slíkt 
mundi hljóta að spara mikinn tíma, og það 
miklu meiri tíma, en sem svarar þriðja ár- 
inu, sem sumir hafa talað svo mikið um, 
ef kennslutíminn á prestaskólanum yrði 
lengdur um eitt ár. Jeg get sagt það fyrir 
mína reynslu, að varla er hægt að verja svo 
miklu sem öðru árinu af kennslutím- 
anum þar, til þess að lesa vísindagreinirnar; 
því að meir en helmingurinn gengur til 
skripta ; og þegar stúdentarnir koma þreytt- 
ir frá skriptunum heim til sín,þar sem þeir 
hafa setið eins og dauðar maskínur, þá eru 
þeir eigi, sem eigi er heldur von á, upp- 
lagðir nje fæiir til þess að setjast við lestur 
og fara að læra og skilja. Jeg get eigi fall- 
izt á, að frjettir þær, er þingmaður Dala- 
manna var að segja, frá prestaskólanum, 
sjeu yfir höfuð rjett hermdar, því að sumar 
af þeim frjettum hef jeg að minnsta kosti 
aldrei heyrt, og enn síður reynt, heldur hið 
gagnstæða,

Þ ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n :  Jeg hef eigi heyrt 
þessa megnu óánægju, sem þingmaður Dala- 
manna sagði að væri með prestaskólann hjer, 
og bý jeg þó nser skólanum, en þingmaður- 
i n n ; menn verða að vara sig á því, að sög- 
urnar berast misjafnlega, þegar löng er leið- 
in. fess  er og að gæta, að fáir munu þeir 
skólar vera, er lærisveinarnir eru fullkomlega 
ánægðir með. Jeg tek það enn sem áður 
fram, að ef nokkuð á að prenta til að hafa 
við kennsluna á prestaskólanum, þá eigi það 
að vera reglulegar kennslubækur. En jeg 
verð að álíta, að hvort sem kennslan fer 
fram eptir munnlegum fyrirlestrum eða eptir 
bók, þá eigi hún að fara fram á íslenzku, 
og þess vegna get jeg eigi álitið heppilegt, 
að fara að innleiða danskar eða þýzkar bæk- I

ur við kennsluna á prestaskólanum; jegheld 
líka, að útlendar bækur hafi nóg afiagað 
guðfræðismálið hjá oss. I>ar sem svo mikil 
áherzla var lögð á það, að það stytti svo 
tímann, að hafa prentaðar bækur við kennsl- 
una, þá held jeg, að meira þurfi en að lesa 
bækur. Aðalmunurinn verður að minniætl- 
un sá, að eins og nú er, situr lærisveinninn 
og skrifar, í stað þess, að þegar bækur eru 
hafðar við kennsluna, þá situr lærisveinninn 
í tímanum, meðan kennarinn skýrir fyrir honum 
bókina, sem hann þá verður aðsitja við og lesa 
áður, svoaðef veláaðlesa, þá styttist tíminn 
ekki verulega. J>ingmaður Beykvíkingagjörði 
þá athugasemd, að 2 mánuðir væri styttri 
tími en 9 mánuðir. fe tta  er satt, og jeg 
vissi þetta jafnvel áður, en þingmaðurinn 
fræddi mig um það. En munurinn á kostnað- 
inum er eigi eins mikill og látið er; því að 
2 sumarmánuðir eru dýrari en 2 vetrarmán- 
uðir, að minnsta kosti fyrir þá, er unnið 
geta. Elutningsmaður hjelt, að prestaskóla- 
kennararnir gætu eigi neitað því, að láta 
prénta fyrirlestra sína. En jeg held, að 
svo gæti farið, að þeir neituðu því; því að 
þeir gætu sagt, að þeir hefðu eigi til upp- 
skrifaðar nema einstöku greinir, sem þeir 
hefðu fylgt og haft sjer til stuðnings við 
fyrirlestrana, og alls ekki fyrirlestra, búna 
undir prentun, og þá rekur aptur að þeirri 
spurningu, hvort þeir eigi mundu geta heimt- 
að þóknun fyrir þann starfa sinn, að semja 
þessar kennslubækur. Flutningsmaður sagði, 
að í fyrirlestrum prestskólakennaranna mundi 
ómetanlegur fjársjóður geymdur; því neita 
jeg ekki, og jeg fyrir m itt leyti met þennan 
fjársjóð eigi lítils ; en jeg er hræddur um, 
að svo kynni að fara, þegar til kastanna 
kæmi, að landssjóðurinn áliti þennan fjár- 
sjóð of dýran. En jeg get eigi ætlað, að 
alþýða manna hafi svo mjög mikla nytsemd 
eða gagn af því, þótt þessir fyrirlestrar eða 
þessar kennslubækur yrðu gefnar út, því að 
þótt þær væru frambærilegar fyrir stúdent-



728

ana, þá er eigi þar fyrir sagt, að þær væru 
hentugar fyrir almenning. Flutningsmaöur 
sagði, að meginreglur vísindagreinanna á 
prestaskólanum breyttust eigi, af því að und- 
irstaða vísindagreinanna væri óbreytanleg. En 
flutningsmaður veit þó, að framsetningin og 
niðurröðunin á vísindagreinunum eru breyt- 
ingum undirorpnar, og skoðanir manna um 
ýms atriði geta verið margvíslegar og breyti- 
legar. Flutningsmaður hefur sjálfsagt sjeð 
siðfræði, sem nýlega er komin út, og að 
mínu áliti er ein hin morkilegasta siðfræði, 
er í kristninni hefur nokkru sinni verið 
sam in; þessi siðfræði er eptir biskup Mar- 
tensen. f>ar er mörgu breytt frá því, er áð- 
ur hefur verið, og grundvöllurinn að miklu 
leyti nýr og breyttur; það er auðvitað, að 
siðferðisreglurnar (Moralprincipin) eru hin 
sömu og áður, því að þær úreldast eigi. 
Hann minntist á nýja kverið. Ef hann ber 
nýja kverið saman við hin eldri kver, þá sjer 
hann, að skoðanirnar hafa breytzt og breyt- 
ast, og það eigi svo óverulega. f>að er rjett, 
að sáluhjálparvonin er óbreytanleg, og þó 
verður flutningsmaðurinn að vita, að lúters- 
trúarmenn og kaþólskir hafa eigi þau sömu 
skilyrði fyrir rjettlætingunni, og þekkingin 
á sáluhjálparefnum er eigi óbreytanleg. f>að 
er mismunur í þessu tilliti hjá hverjum 
manni, og skoðanirnar eins margar ogmarg- 
víslegar eins og  mennirnir eru margir.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, bar 
forseti þingsályktunartillögu þessa undir a t -  
k v æ ð i  deildarmanna, og var hún samþykkt 
með 18 atkvæðum.

Kvað forseti hana nú mundu verða af- 
greidda til landshöfðingja sem á l y k t u n  
n e ð r i  d e i l d a r  a l þ i n g i s .

XLIX. STOFNUN HEILBRIGÐISRÁÐS. 
A.

Frumvarp til laga um að leggja niður

landlæknisembættið á íslandi, um stofnun 
heilbrigðisráðs og um breyting á launum 
kennaranna við læknaskólann. Frá fórði 
|>órðarsyni, þingmanni Snæfellinga. Sjá 1 76.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á
8. fundi, 10. júli.

F lu tn in g s m a ð u r  (P á r ð u r  P ó r ð a r s o n ) : Mál 
þetta hefur nú legið frammi fyrir mönnum 
á lestrarsalnum, og mun því víst öllum 
þingmönnum kunnugt, jeg skal því að eins 
fara fám orðum um það. Mjer virðist oss 
íslendingum sem öðrum menntuðum þjóðum 
liggja á því, að fá heilbrigðisráð, og getum 
ekki látið oss nægja með að hafa að eins 
einn mann, sem sje landlækninn, sem sjái 
um allt heilbrigðis-ástand landsins, því þó 
vjer, sem stendur, eigum því happi að 
hrósa, að eiga jafn framúrskarandi mann, 
sem vorn núverandi landlækni, þá er óvíst, 
að hans rúm verði ætíð jafn vel skipað. f>að 
virðist og hægra fyrir 2 menn, að hafa ept- 
irlit með lyfjabúðum landsins, heldur en 1 
mann, þar sem þeir þá geta skiptzt á með 
ferðalög. En það mun hjer í þessu máli, 
sem víðar, ekki óþarft að minnast á kostn- 
aðinn, og skal jeg þá geta þess, að við þetta 
fyrirkomulag, sem hjer er stungið upp á, 
aukast ekki gjöld landssjóðsins, heldur þvert 
á móti minnka. Laun landlæknis að með- 
taldri þóknun til hans sem forstöðumanns
læknaskólans e r u ...........................  4,800 kr.
Laun fasta kennarans . . . .  1,800 —
þóknun til lækuis í 1. læknisum-

d æ m in u ...........................  800 —
•Samtals 7,400 kr. 

En eptir frumvarpiuu, sem hjer liggur fyrir, 
er forstöðumanni ætlað í laun 3,500 kr. 
hinum fasta kennara , . . . 2,400 — 
og þóknun til læknis í 1. læknis-

umdæminu . . . .  800 —
samtals 6,700 kr. 

og sparast þ á ................................. 700 kr.
Við þetta fyrirkomulag vinnst og það, að
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laun hins fasta kennara við læknaskólann 
bætast um 600 kr., sem ekki virðist van- 
þörf á, þar sem laun hans voru að eins 
1,800 kr., sem jeg vona að hinir háttvirtu 
þingdeildarmenn játi með mjer að sjeu 
mjög lítil laun fyrir embættismann, sem 
verður að búa hjer á mölinni, án þess að 
hafa nokkur aukalaun. Jeg skal svo ekki 
fara fleirum orðum um þetta mál, fyr en 
jeg heyri undirtektir þingdeildarmanna, en 
einungis óska, að málið gangi til 2. umræðu.

V a r a f o r s e t i :  f>ó jeg reyndar áður hafi
fremur verið á móti samkynja máli og 
þessu, vil jeg ekki leggja móti því nú, því 
mjer virðist efnið gott. Landlæknir vor 
hefur að vísu til þessa verið nokkurs konar 
heilbrigðisráð, en það er ekki við því að 
búast, að hann sje nú orðinn ljettur á fæti. 
Mjer virðast mörg atriði of óljóst tekin 
fram, að jeg að eins nefni kennslu ljós- 
mæðra, sem ætti að felast á hendur þeim 
manni, sem væri sjerstaklega fróður í þeirri 
vísindagrein (Specialist). En þessu og öðru 
eins má breyta með ráði góðra og fróðra 
manna. Jeg sje heldur ekkert á móti því, 
að bera mál þetta upp nú þegar, þó land- 
læknisembættið sje nú í góðum höndum. 
Jeg mæli því fram með því, að mál þetta 
gangi til 2. umræðu.

F o rse t i  skaut því t i l a t k v æ ð a ,  hvort 
málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með 20 atkvæðum, og sam- 
þykkt með 12 atkvæðum, að setja í það 3 
manna nefnd. Fyrir kosningu urðu:

fó rðu r fórðarson með 15 atkæðum.
Grímur Thomsen með 12 atkvæðum.
Stefán Stephensen með 9 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a í  neðri deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.

Nefndarálit I 150—151.
Flutningsmaður t ó k frumvarpið a p t u r.

B.
Frumvarp til laga um breyting á 1. og 2.

grein laga um stofnun læknaskóla í Reykja- 
vík, 11. febr. 1876. Frá nefndinni í næsta 
máli á undan. Sjá I 150—151.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.

L a n d s h ö f ð in g i : Hinum háttvirtu þing- 
mönnum er þaðkunnugt,að skipun umboðs- 
valdsins, alstaðar þar sem hið konstí- 
tutionelle stjórnarform er innleitt, er byggð 
á þeirri grundarreglu, að bæði umboðsvald- 
ið og ábyrgð sú, er því er samfara, eigi að 
vera óskipt hjá einum manni Á einveldis- 
tímanum var aptur á móti sú grundvallar- 
regla, að umboðsvaldið skuli falið fleirum 
mönnum í sameiningu á hendur, hið koll- 
egiale System; en með þessu hverfur bæði 
sönn eining (Enhed) í framkvæmdinni, og 
sönn eða fullkomin ábyrgð á henni. f a r  
sem enn er óbreytt eitthvert kollegium, má 
skoða það sem nokkurs konar fornmenjar 
einveldisins, t. d. det kgl. danske Sundheds- 
kollegium í Danmörku. Jeg veit ekki betur, 
en að allir gagnkunnugir menn í Danmörku 
sjeu þeirrar skoðunar, að mjög æskilegt sje 
að breyta þessu fyrirkomulagi á læknaskip- 
uninni, og að fela einum manni sem Me- 
dicinaldirektör hið æðsta vald í þeim málum 
á hendur. Og mjer flnnst engin ástæða til 
að breyta fyrirkomulagi því, sem við höfum, 
þar sem hið æðsta umboðsvald í þessum 
málum er falið landlækninum á hendur, er 
einn hefur allt eptirlitið með hjeraðslæknum 
og lyfsölum, með læknaskólanum, og alla 
ábyrgð á þessu eptirliti. Að skipta þessum 
störfum á milli þriggja manna mun að 
mínu áliti vera óhaganlegt, því að með 
þessu móti getur bæði eining og þrek í 
framkvæmdinni hindrazt, og ábyrgðin verð- 
ur óglögg. H itt er annað mál, að land- 
læknirinn mun optast nær hafa hvöt til 
þess, að ráðfæra sig í vafasömum málum, 
sjer í lagi í álitsmálum, við kollega sína við 
læknaskólann, og jeg bef ekki neitt á móti

92
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því, að honum verði gjört þetta að skyldu, 
en því ber að mínu áliti að halda föstu, að 
hann einn hefur ábyrgð bæði af fram- 
kvæmdarstörfum þeim og álitsgjörðum þeim, 
er hvíla á honum.

Aptur á móti er jeg hinni heiðruðu 
nefnd alveg samdóma um það, að æskilegt 
sje, þegar landlæknisembættið losnar, að 
breyta launaákvörðunum þeim, er settar eru 
í 2. og 3. gr. Iaganna 11. febr. 1876 um 
stofnun læknaskóla í Eeykjavík, og aðhyll- 
ist, jeg í þessu tilliti 4. gr. þessa frumvarps. 
Einnig er jeg nefndinni alveg samdóma um, 
að æskilegt sje, að fela hinum fasta kennara 
við læknaskólann á hendur að kenna yfir- 
setukvennafræðina; en þar sem það berum 
orðum er ákveðið í yfirsetukvennalögunum
17. desbr. 1875 »að engin getur orðið skip- 
uð yfirsetukona, nema hún hafi notið 
kennslu og gengið undir próf annaðhvort 
á fæðingarstofnuninni í Kaupmannahöfn eða 
hjá landlækninum í Eeykjavík» o. s. frv., 
mun það vera rjettast með þessu frumvarpi 
beinlínis að breyta þessari ákvörðun í yfir- 
setukvennalögunum samkvæmt því, sem hin 
heiðraða nefnd hefur tekið fram í nefndar- 
álitinu.

F ra m s ö g u m a ð u r  (G r im u r  Thomsen):  
Jeg skal játa það, að landshöfðinginn hefur 
rjett að mæla, þar sem hann segir, að 
það sje eigi samkvæmt eðli hins nú ver- 
andi tíma að stofna kollegia; en menn 
mega eigi missa sjónar á því, að uppá- j 
stunga sú, er hjer er um að ræða, er upp- 
haflega komin frá hjeraðsfundi, sem hefur 
hugsað sjer, að hagfelldara væri, að starfi 
sá, er landlæknirinn hefur nú á hendi, væri 
—álíka og á sjer stað um störf sveita- 
fjelaga—, á hendi fleiri en eins manns. 
Landshöfðinginn tók það og fram, að hið 
konunglega danska heilbrigðisráð sje enn 
við lýði, en jeg hef nú reyndar heyrt, að í 
ráði sje, að því sje breytt, þannig að starfi 
þess sje falinn einum manni á hendur. En

þótt mikið tali fyrir þeirri skoðun, sem 
Jandshöfðingiun bar fram, þá er þó aðgæt- 
andi, að sú efsta ábyrgð mun ávallt hljóta 
að vera hjá landsstjórninni, enda er svo, að 
heilbrigðismálefnin heyra undir einn ráð- 
gjafanna í Kaupmannahöfn; virðist mjer það 
eigi mikil breyting, þótt þessi undirábyrgð 
sje flutt til. Að öðru leyti er jeg fús á að 
koma til móts við landshöfðingjann í máli 
þessu, og ná samkomulagi við hann. |>að 
er h itt snertir, að sú ákvörðun í yfirsetu- 
kvennalögunum 17. desember 1875, að eng- 
in geti orðið yfirsetukona, nema hún hafi 
notið kennslu og gengið undir próf ann- 
aðhvort á fæðingarstofnuninni í Kaup- 
mannahöfn, eða hjá landlækninum í Eeykj- 
vík», — sje felld burtu, þá álítjeg það rjett, 
og þyrfti þá að bæta aptan við 5. grein 
frumvarpsins ákvörðun í þessa átt.

L a n d s h ö f ð in g in n :  Jeg skal geta þess,
að þegar jeg talaði um ábyrgð þá, er fram- 
kvæmdarstjórnin hefur, þá talaði jeg eigi 
um konstitutionella ábyrgð, heldur um á- 
byrgð hvers embættismanns; það er auðvit- 
að, að hin stjórnarlega ábyrgð hvílir á ráð- 
gjafanum, en eigi á landlækninum.

f>á tóku eigi fieiri til máls. Bar for- 
seti því málið undir a t k v æ ð i ,  og var því 
vísað til 2. umræðu með 20 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 19. 
fundi, 23. júlí.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r ím u r  T ho m sen ) :  Jeg 
sje, að Iandshöfðingi er eígi viðstaddur; hann 
hafði við 1. umræðu þessa frumvarps ráð- 
gjört, að koma með breyting við frumvarp- 
ið, og lýsti jeg því yfir, að nefndarmenn 
mundu fúsir á að taka þeirri breytingu, ef 
þeir sæju, að hún væri frumvarpinu til bót- 
ar. Landshöfðingi gjörði þá athugasemd, að 
það væri á móti anda tímans, að fela fleir- 
um en einum manni á hendur stjórn opin- 
berra mála. Hann gat þess og, að í Kaup- 
mannahöfn ætti að af nema heilbrigðisráð
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og fela einum manni á hendur völd þes8. 
í  Noregi er sú breyting á komin. En samt 
sem áður er jeg landshöfðingja eigi sam- 
dóma, að þetta sje á móti venju þjóða með 
Bjálfsforræði; jeg skal taka til dæmis eitt 
land, sem hefur víst fullt sjálfsforræði, það 
er England, þar eru 3 ráð, verzlunarráð 
(board of trade), sjóhermálaráð (board of 
admiralty), og einmitt heilbrigðisráð (board 
of health). J>að er sjálfsagt, að ráðgjafinn, 
sem hefur þessi ráð undir sjer, hefur hina 
konstitutionellu ábyrgð, en hin verklega 
ábyrgð er á formönnum ráðanna. Mjer sýn- 
ast því mótbárur landshöfðingja eigi svo 
sterkar, að af þeim sje ástæða til að breyta 
frumvarpi nefndarinnar. Landshöfðingi gat 
þess, að í 5.gr. þyifti líka að af nema eina 
eða fleiri greinar í yfirsetukvennalögunum frá
17. desbr. 1876. Jeg hef kynnt mjer þau, 
og jeg sje ekki mögulegt að upphefja nokkra 
grein í þeim með þessu frumvarpi. Land- 
iæknirinn er nefndur þar á nokkrum stöð- 
um, og að yfirsetukonur eigi að taka próf 
hjá honum og hjeraðslækni. En ef land- 
læknisembættið er úr lögum numið, þá fell- 
ur lærdómspróf yfirsetukvenna hjá honum af 
sjálfu sjer, en þá eru hjeraðslæknarnir eptir. 
En ef sjerstök grein er úr lögum numin, þá 
fellur einnig sú ákvörðun, að þær skuli taka 
próf hjá hjeraðslækni. Mjer virðist óþarft, 
að taka það ávallt fram í nýjum lögum, þó 
smábreytingar verði á einhverjum eldri lög- 
um.

H a l l d ö r  K r .  F r ið r i la so n :  Mjer synist
hjer standa eins á og með næsta frumvarp 
á undan, að þessi tvö frumvörp geti ekki 
samrýmzt, o g  verði því að fella hið fyrra 
áður en hitt er tekið til umræðu, því að 
annars er eigi gott að segja, fyrir hverja 
grein í frumvarpinu grein nefndarálitsins á 
að koma.

F r a m s ö g u m a ð u r :  |>etta frumvarp hefur 
verið til l.'um ræ ðu; þessi mótbára hefði þá 
átt að koma.

F o rse t i :  fe tta  frumvarp hefur áður verið 
til fyrstu umræðu, og var þá tekið aptur.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Jeg verð að
geta þess, að jeg fyrir m itt leyti er sam- 
dóma landshöfðingja um, að eigi sje hent- 
ugt, að heilbrigðisráð sje skipað hjer á
landi. Slíkt verður eigi til annars, en að
mál þau, er undir álit eða úrskurð heil-
brigðisráðsins eru borin, rekast frá einum 
til annars; hver einn af meðlimum ráðs- 
ins vill hrinda ábyrgðinni af sjer yfir á 
hinn. En þetta getur aptur orðið til þess, 
að málin nái seinna fram að ganga, og að 
dragi úr framkvæmdum ráðsins. Jeg hygg 
því betra, að einn maður hafi á hendi 
störf þessi, svo sem verið hefur til þessa. 
Jeg get eigi heldur annað ímyndað mjer, 
en að landlæknirinn (oða hvað sem sá er 
kallaður, er starfa þennan hefur á hendi) 
muni taka þessa menn, er nefndir eru í
frumvarpinu, til ráðaneytis sjer. Að öðru 
leyti fellst jeg á þær breytingar nefndar- 
innar, er snerta skipun læknaskólans.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg geymdi mjer eina 
litla ástæðu. Hvort mun eigi betra, áður 
en þingmaður Reykvíkinga ákveður, að ekk- 
ert heilbrigðisráð skuli sett, að hann þá 
fyrst ákveði, að það ráð (Collegium), er 
heitir «stiptsyfirvöld», sje af numið? Stipts- 
yfirvöldin mynda ráð; þau hafa yfirráð yfir 
latínuskólanum og yfir höfuð öllum skólum 
hjer á landi, að barnaskólum með töldum, 
og hafa í stuttu máli öll kennslumál hjer 
á landi undir sinni yfirumsjón.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Jeg fyrir
mitt leyti sje engan hag af því, að stipts- 
yfirvöldin sjeu eins skipuð, og þau eru. 
Mjer virðist það ekkert betra, þótt tvö 
stiptsyfirvöld sjeu, heldur en þótt allar 
framkvæmdir þær, er nú heyra undir verk- 
svið þeirra, liggi t. a. m. á biskupnum 
einum. f>að kemur opt fyrir, að málin 
dragast, af því að þessi tvö stiptsyfirvöld 
þurfa svo og svo langan tíma til að geta
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náð samkomulagi sín í milli, enda getur 
farið svo, að úr málunum dragi, af því að 
þau eru að lempa sig hvort eptir öðru. 
Auk þess standa stiptsyfirvöldin undir ann- 
ari yflrstjórn.

F r a m s ö g u m a ð u r : f>að er auðvitað, að
þar sem tveir eru í einu ráði, þar er 
bættara við, að eigi náist samkomulag, af 
því að enginn meiri hlutinn getur orðið. 
En í heilbrigðisráði því, er hjer ræðir um, 
er ætlazt til, að þrír verði, svo að eigi er 
að óttast, að enginn meiri hluti verði, ef á- 
greiningur verður.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, var 
frumvarpið borið upp til a t k v æ ð a ,  og 
fjellu þau þannig:
1. grein frumvarpsins samþykkt með 13 at-

kvæðum gegn 3.
2. grein frumvarpsins samþykkt með 15 at-

kvæðum.
3. grein frumvarpsins samþykkt með 12 at-

kvæðum.
4. grein frumvarpsins samþykkt með 13 at-

kvæðum.
5. grein frumvarpsins samþykkt með 11 at-

kvæðum.
Málinu vísað til 3. umræðu með 14 at- 

kvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 21. 
fundi, 25. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 208.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( G r ím u r  T h o m scn ) : 
J>ær helztu mótbárur, sem fram hafa komið 
í þessu máli, hygg jeg að sprottnar sjeu af 
meiningamun, hvort einn maður eigi að 
hafa yfirumsjón læknaskólans og allra heil- 
brigðismála, eða fleiri menn, hið svo nefnda 
lieilbrigðisráð. Jeg álít eigi nauðsynlegt, að 
ítreka það nú, sem jeg tók fram við 2. 
umræðu málsins, en það er ósk mín, að 
þingmenn þessarar deildar vildu lofa 
frumvarpinu upp í efri deildina, svo hún

gæti lagað það, og það gæti komið hingað 
aptur í svo fullkomnum og góðum búningi, 
sem menn framast óska.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
frumvarpið borið undir a t k v æ ð i ,  og sam- 
þykkt með 16 atkvæðum. Síðan var það 
sent efri deild.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 23. 
fundi, 28. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 221.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  kvaðst vilja leggja 
það til, að nefnd væri sett i málið, eigi af 
því, að hann hefði komizt upp á svo gott 
síðast, er hann rjeð til þess í næsta máli 
á undan, heldur af því, að málið hefði eigi 
verið rætt fyr, svo að hvorki þingi nje þjóð 
hefði gefizt tími til að hugleiða það.

F o rse t i  bar tillögu þessa undir atkvæði, 
og varð að við hafa nafnakall og sögðu 

Já:
Árni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson.

Var nefnd þannig samþykkt með 6 atkvæð- 
um gegn 5, og urðu þessir fyrir kosningu: 

Jón Hjaltalín með 7 atkv.
Árni Thorstcinson — 5 — 
SighvaturÁrnason— 5 —

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 35. fundi, 13. ágúst.

Nefndarálit I 315—316.
F r a m s ö g u m a ð u r  (J ó n  H ja l ta l ín )  kvaðst
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geta verið stuttorður, því fremur sem flest 
þau atriði, er hann vildi benda til, væru 
tekin fram í nefndarálitinu. Nefndinni hefði 
þótt breyting á hinu núverandi fyrirkomu- 
lagi óþarfa vífilengjur, þar sem hjer riði mest 
á fljótum framkvæmdum. Keynslan hefði og 
sýnt, að stór heilbrigðisráð eigi hefðu gjört 
það gagn, er menn hefðu ætlazt til; það 
hefði auk annarstaðar sýnt sig í Calcutta, 
þar sem þó væri heilbrigðisráð, er saman- 
stæði af 100 mönnum. Kólera hefði naum- 
lega drepið niður eins marga og hún gjörði 
í Kaupmannahðfn, ef allt vald hefði verið 
lagt í hendur eins manns í stað ráðsins; 
hún hefði kostað 6000 manna líf og ríkið 
150000 dala. Hann sagði það og vera 
gamla reglu, að þar sem bráða hættu bæri 
að höndum, væri bezt að hafa einn mann, 
og það hefðu hinir gömlu Rómverjar gjört, 
svo væri og annað móti þessu ráði, að það 
ætti hjer alls ekki við.

E i r í k u r  K ú l d  sagði, að sjer væri þetta reynd- 
ar ekkert kappsmál, en hann vildi þó heldur 
styðja frumvarpið, þar sem honum hefði af 
kjósendum sínum verið falið á hendur að flytja 
það. Hann kvaðst heldur ekki sjá neitt 
hættulegt í frumvarpinu, því eins og kunn- 
ugt væri, sæju betur augu en auga, og hjer 
væri að eins spursmál um, að setja 3 fyrir 
einn. Nefndin vildi eigi hafa frumvarpið, af 
því nægilegt eptirlit mundi þá vanta, ef það 
fengi framgang. I>að gæti verið, að svo 
yrði, ef sinn væri í hverju amti, en þar sem 
nú væri stungið upp á, að þeir allir skyldu 
vera i Reykjavík, þyrfti þetta eigi að vera 
til fyrirstöðu. Hvað eptirlit með lyfjabúð- 
um snerti, þá gætu læknar á þeim stöðum 
haft það á hendi, og þeim væri sjálfum á- 
ríðandi að hafa eptirlit með því, að meðul 
lyfsalans ávallt væru góð, því álit þeirra væri 
að miklu'leyti komið undir því, með því þeirra 
Iækningar eðlilega færu þar eptir. Nefndin 
hefði og tekið það fram móti frumvarpinu, 
að fyrir gæti komið, að skera ætti úr máli, 
er einn af meðlimum ráðsins væri riðinn við, 
og það væri eigi heppilegt, en hann kvaðst 
vilja spyrja að, hvort þá eigi mætti fara að

eins og gjört væri í slíkum tilfellum við 
landsyfirrjettinn, að setja annan í staðinn. 
Hann legði me8ta áherzluna á það, að þeir 
væru allir saman; þó heilbrigðisráð eigi hefði 
reynzt vel annarstaðar, svo sem í Calcutta. 
þá sannaði það eigi mikið, því þar hagaði 
líklega öðruvísi til en á íslandi.

Á s g e i r  E i n a r s s o n  kvaðst eigi hafa svo 
vel vit á þessu máli; hann hefði heyrt máls- 
hátt þann, er þingmaður Barðstrendinga 
hefði tekið fram, að betur sæju augu en 
auga — en hann vildi nefna annan, er hljóð- 
aði svo, að eigi væri bú það drjúgt, þar sem 
margar væru ráðskonur. Sjer hefði og dott- 
ið í hug, að undarlegt væri það um eins 
frjálsa þjóð og hinir gömlu Rómverjar hefðu 
verið, að þeir ávallt hefðu sett einn mann 
til alræðis, þegar hætta hefði verið á ferð- 
um. Hann hefði líka heyrt getið eða lesið 
orð eins ráðgjafa, þegar Napóleon 1. var að 
stríða á ]?ýzkalandi, og þau hefðu verið á 
þessa leið: «þið sitjið og ráðslagið, meðan
fjandmaðurinn vinnur sigur». Hann vildi 
og taka annað dæmi fram, sem væri nær. 
þegar bólan hefði komið hjer með frönsku 
skipunum, hefði ef til vill farið öðruvísi 
en fór, ef margir hefðu átt þá að gjöra ráð- 
stafanir; framkvæmdirnar hefðu þá kann ske 
orðið aðrar. Annað dæmi væri, er mönnum 
væri hjer minnisstætt, nefnil. fjárkláðinn, 
þar hefðu þó verið nógu margar nefndirnar, 
en hver hefði verið árangurinn? en þegar 
loks einn maður hefði komið, er að vísu 
stundum hefði verið nokkuð brokkgengur, 
þá hefði hann þó kveðið hann niður, og 
kláðasögurnar hefðu hætt. Auðvitað væri, 
að mikið væri komið undir manninum; væri 
hann ónýtur og duglaus, þá væru 3 menn 
betri, ef þeir væru duglegir, og sætu ekki 
of lengi á ráðstefnu, og otuðu hver öðrum 
til framkvæmdanna. Hvað loks snerti sjálf- 
an sig, þá væri hann, eins og menn vissu, 
heldur breytingamaður, en hann kvaðst þó 
eigi vilja breyta, nema ef útlit væri til að 
betra fengist.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst vilja svara þing- 
manni Barðstrendinga fáum orðum; hann
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hefði sagt, að betur sæju augu en auga, en 
annar málsháttur segði, að margir kokkar 
gjörðu grautinn sangan. Einn maður hefði 
eigi nema við sjálfan sig að þrátta, og það 
hefðu hinir gömlu Eómverjar sjeð.

S te f á n  E ir ík s s o n  kvaðst vilja tala fáein 
orð, áður gengið væri til atkvæða. Sá mað- 
ur, er kunnugastur væri heilbrigðisráðum í 
öðrum löndum, hefði komið með þá sögu- 
sögn í nefndarálitinu, að heilbrigðisráð gjörðu 
lítið gagn, og ef svo væri, kvaðst hann eigi 
sjá, að mikil þörf væri á þeim. Auðvitað 
væri, að það væri að vísu góður og gildur 
málsháttur, sem þingmaður Barðstrendinga 
hefði komið með, að betur sæju augu en 
auga, en annar málsháttur segði líka, að 
sínum augum liti hver á silfrið, og í þessu 
máli hefði hann viljað líta á það, hefði hjer 
verið að ræða um sparnað á landsfje, en 
úr því hann væri enginn, og ekki heldur 
að áliti kunnugia rnanna gagn að þessum 
heilbrigðisráðum, mundi hann gefa atkvæði 
móti frumvarpinu.

Framsögurrmður kvað sjer hafa láðzt 
eptir að geta þess, að þingmaður Barð- 
strendinga gæti sjeð það í þingtíðindunum, 
að hann hefði allt af barizt móti öllum 
nefndum. Sem eitt heppilegt dæmi þess,
hvernig gangi með þessar löngu ráðstefnur 
nefndanna, mætti geta þess, að í bardaga 
einum á Indlandi hefðu Englendingar tekið 
150 failbyssur, meðan hinir voru að ráðgast 
um, hvernig þeir skyldu haga bardagan- 
um, en svo varö náttúrlega ekkert úr hon- 
um, því að þeir hjeldu undan, er þeir höfðu 
misst fallbyssurnar.

f í e n e d ik t  K r i s t j á m s o n  kvaðst vera þing- 
manni Barðstrendinga alveg samdóma um 
þetta mál. J>að gæti verið gott, að setja 
einn mann til að standa fyrir framkvæmd- 
um einhvers verks, en til þess þyrfti annað 
hvort að liggja í augum uppi, hvernig ætti 
að framkvæma það, eða þessi eini maður 
yrði að hafa framúrskarandi hæfilegleika; en 
þegar talað væri um að sjá hið rjettasta og 
bezta í einhverju máli, þá hlyti það að verða 
hægra, ef mennirnir væru fleiri og jafn-

skynsamir. Hann yrði að leggja áherzlu á 
það, að stefna tímans væri sú, að fleiri 
menn, en einn, skyldu Qalla um hvert mál. 
Framsögumaður hefði tekið til dæmis dauð- 
ann, að hann biði eigi eptir löngum ráða- 
gjörðum, en hann vildi skjóta því til hans 
sem læknis, hvort hann mundi, er hann 
ætti við ofurefli dauðans að eiga, eigi vera 
úrræðabetri og öruggari, ef hann hefði ein- 
hvern embættisbróður hjá sjer.

F r a m s ö g u m tið u r  kvað þetta eigi koma 
málinu við; hið verulegasta væri það, að 
ráðagjöiðir nefndanna yrðu til tímatafar, 
sem gæti gjört afar-mikinn skaða, ef skjótt 
þyrfti til ráða að taka ; og það mundi sann- 
ast, að þetta fyrirkomulag reyndist óheppi- 
legt.

E i r i k u r  K ú l d  kvað framsögumann leggja 
mesta áherzlu á það, að þetta fyrirkomulag 
yrði til skaða, er bráða nauðsyn bæri að ; 
hann vildi þá spyrja hann, hvort hann hefði 
haft nokkuð í móti því, þegar bólan kom 
hingað um árið, að hafa tvo menn, er hann 
hefði getað ráðfært sig við, og sem vafa- 
laust hefðu orðið honum samdóma um, hvað 
gjöra skyldi, það væri aðgætandi, að þegar 
mennirnir væru allir á sama máli, yrði það 
engin tímatöf; annars ímyndaði hann sjer, 
að enginn einn læknir gæti, — þegar slík 
hætta bæri að höndum — einn gjört allar 
ráðstafanir, nema jafnframt að fara til vald- 
stjórnarinnar, sem yrði að styðja fram- 
kvæmdir þess, sem hann vildi láta gjöra, til 
að afátýra yfirvofandi hættu.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að þó að allir 
þeir, er ættu að sitja í hinu fyrirhugaða 
heilbrigðisráði, ættu heima hjer í bænum, 
þá gæti þó stundum komið fyrir, að þeir 
gætu eigi komið sam an; þar að auki gætu 
þeir vel orðið sundurþykkir. Voltaire hefði 
vel komizt að orði um þessar nefndir; hann 
sagði, að þær gætu verið góðar til að sjá 
hvað þjenaði, en kæmu til ógagns, þegar 
ætti að fara að bæta úr.

F o rse t i  ljet þá ganga til a t k v æ ð a um, 
hvort málinu skyldi vísa til 2. umræðu, og 
varþað f e l l t  með 7 atkv. gegn 4.
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L. LANDBÚNAÐARLÖG.

A.
Frumvarp til l a n d b ú n a ð a r l a g a  fyrir 

ísland. Stjórnarfrumvarp, lagt fram í cfri 
deild, á 2. fundi, 2. júlí. Sjá I  29—73.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 3. 
fundi, 3. júlí.

B e r g u r  T h o rb e rg  kvaðst ætla, að enginn 
árangur mundi verða af umræðum á þessu 
stigi málsins, og þætti sjer sjálfsagt að sett 
væri nefnd í svo mikilsvarðandi máli og 
stakk upp á 3 manna nefnd.

M ugnús S te p h e n se n  spurði, hvort það 
væri ekki meining þingmannsins, að umræð- 
unni væri frestað, en fyrstu umræðu ekki 
lokið.

B e r g u r  T h o rb e rg  kvað það hafa verið 
meining sína.

Með því að enginn mælti í móti, Ijet 
forseti þegar kjósa 3 manna nefnd í málinu, 
og voru þessir kosnir:

Árni Thorsteinson með 8 atkvæðum.
Sighvatur Árnason með 7 atkvæðum.
Magnús Stephensen með 4 atkvæðum.

Á 4. fundi, 5. júlí, skýrði formaður nefnd- 
arinnar, Árni Thorsteinson, frá, að með því að 
landbúnaðarlagamálið vær i svo vandasamt, 
þá óskaði nefndin að í hana væri bætt. 2 
þingmönnum, þeim Bergi Thorberg og 
Benedikt Kristjánssyni, og var það samþykkt 
í einu hljóði.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 34. fundi, 12. ágúst.

Nefndarálit sjá I 321—323.
F r a m s ö g u m a ð u r  (M a g n ú s  Stephensen)  

kvaðst vona, að deildarmenn hefðu kynnt 
sjer ástæður nefndarinnar fyrir áliti hennar, 
og vildi hann að svo komnu eigi fara fleir- 
um orðum um ástæður þessar, fyr en hann 
heyrði skoðanir deildarmanna um þær. Á- 
stæðurnar væru að sínu áliti nægar til þess 
að sýna álit nefndarinnar á stjórnarfrum- 
varpinu.

Landshöfðingi kvaðst vilja geta þess, að 
þar sem nú væru að eins 14 dagar eptir af 
þingtímanum, þá yrði hann að fallast á 
nefndarálitið, nefnilega að taka að eins 
einn kafla úr stjórnarfrumvarpinu, sem mest 
væri áríðandi og þarfastur, og væri kaflinn 
um bygging og ábúð jarða án efa einbver 
hinn mest áríðandi kafli landbúnaðarlaganna; 
og bæri því eigi eptir sinni skoðun að ræða 
frumvarpið í heild sinni, jafnvel þó það væri 
æskilegt ef tíminn leyfði. J>ar eð nefndin 
hefði látið álit sitt í ljósi um frumvarpið, 
gæti deildin nú rætt það í heild sinni, þó 
eigi væri auðið að gjöra út um það, og 
mundu deildarmenn verða að kannast við, 
að nefndinni hefði gengið gott til, er hún 
valdi þennan mikilsvarðandi kafla, er auð- 
velt væri að staðfesta út af fyrir sig, án 
þess að bíða eptir úrslitum hinna annara 
kafla frumvarpsins.

J ó n  J ó n s so n  kvaðst vera samdóma lands- 
höfðingjanum um það, að nefndin hefði haft 
nægan tíma til að íhuga allt frumvarpið 
( L a n d sh ö fð in g i  kvaðst eigi hafa sagt það). 
pað væri mjög merkilegt að nefndin skyldi 
hafa haft málið til meðferðar i 6 vikur, og 
að eins hafa tekið fyrir einn kafla þess, sem 
hún hefði breytt fáum atriðum í, og bætt 
við einum 2 greinum, hitt annað væri að 
eins orðabreytingar. Nefndin hel'ði ráðið til 
að fella stjórnarfrumvarpið, en taka aptur í 
þess stað nefndarálitið, og mundi hinn 5. 
konungkjörni þingmaður einkum hafa verið 
hvatamaður til þess; en sjer virtist nú sem 
áður, að þó menn vildu breyta einhverju 
frumvarpi með því að setja annað í þess 
stað, ætti ekki við að fella eldra frumvarpið, 
fyr en búið væri að fallast á hið nýjafrum- 
varp, og hefði þingdeildin í h itt eð fyrra 
einmitt haft þessa aðferð við skiptalögin, 
eins og þessi aðferð að mestu leyti var höfð 
með tilliti tilsóttvarnarlaganna í ár. Nefndin 
virtist eigi hafa beitt kröptum sínum eins 
og henni borið hefði, og yrði hann bæði 
fyrir sína hönd og annara þingmanna í nafni 
kjósanda þeirra, að ávíta nefndina fyiir iðnis- 
skort og áhugaleysi. Nefndin hefði varla
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þurft langrar umhugsunar til þess að koma 
sjer saman um aðalstefnu sína, því það kom 
þegar fram í blöðum og á fundum í vor, að 
láta landbúnaðarlögin bíða til næsta þings, 
en taka einstaka kafla þeirra. Nefndin befði 
tekið flestallar ákvarðanir sínar úr stjórnar- 
frumvarpi því, sem nú væri spurning um að 
fella. Sjer þættu flestar breytingar nefndar- 
innar heppilegar, en fyndist jafnframt, að 
hún hefði á tt að fara lengra, íhuga betur 
greinir sínar og stjórnarfrumvarpsins um 
jarðabætur, og hugleiða, hvort eigi væri á- 
stæða til að veita endurgjald fyrir húsa- 
byggingar leiguliða á sama hátt og fyrir 
jarðabætur. Nefndin og stjórnarfrumvarpið 
hefði reyndar í því tilliti fylgt lögum þeim, 
sem nú væru í gildi; en það væri því ó- 
haganlegra, þar sem menn nú vildu fara 
að koma á steinhúsum, sem eigi væri unnt 
að rífa og flytja með sjer. Hin gamlaregla 
mætti vera viðunandi, þar sem um torfhús 
og moldarkofa væri að ræða, en alls eigi um 
steinhús. Nefndin hefði ráðið deildinni til 
að aðhyllast 117.—118. gr. stjórnarfrum- 
varpsins. í  sambandi hjer við væri ástæða 
til að íhuga, hvort ekki væri haganlegt nú 
þegar að lögleiða 36.—41. gr. stjórnarfrum- 
varpsins um ágang af fjenaði annara manna 
og innsetning hans; í sambandi hjer við 
væri ástæða til að hugleiða 216.—223. gr. 
þess frumvarps, sem komið hefði frá minna 
hluta hinnar fyrstu landbúnaðarnefndar.

Eiríkur Kúld kvaðst neyðast til að svara
2. þingmanni Skagfirðinga fám orðum. 
Hann kvaðst líta öðrum augum á nefndar- 
álitið en þessi þingmaður, og gæti hann 
hvergi fundið það í nefndarálitinu, er f 
minnsta máta beindi að því, að fella stjórn- 
arfrumvarpið, heldur að eins að fresta því 
«um sinn», og væri það að hans áliti mjög 
heppilegt, því að frumvarpið mundi eigi 
vera svo ljóst mönnum út um landið, að eigi 
þyrfti að kynna sjer það betur; og þætti 
sjer mjög vel fallið að ræða kafla og kafla úr 
því áhverju þingi,þar til því væri lokið, eink- 
um ef þess væri gætt, að nú væri eigi nema 
14 dagar eptir af þingtímanum í ár. Hann

kvaðst vilja frábiðja sjer, að 2. þingmaður 
Skagfirðinga ávítaði nefndina í sínu umboði 
fyrir iðjuleysi við starfa sinn, nema af þing- 
maðurinn gæti sannað, að hann hefði um- 
boð til þess frá sjer og öðrum þingmönnum; 
og sagðist hann Iýsa yfir því, að hann í 
einu og öllu væri nefndinni samdóma, og 
vildi hann að sem fyrst væri gengið til a t- 
kvæða um frumvarpið.

F o is e t i  kvaðst ætla, að ræðurnar yrðu 
takmarkaðri, ef gengið væri til atkvæða um 
frumvarpið, því annars mætti rekja allar 
greinir frumvarpsins fram og aptur, og 
lengja ræðurnar í það óendanlega, og vildi 
hann því bera það upp sem fyrst.

Á r n i  T h o rs te in so n  kvaðst vilja bera af 
nefndinni áburð 2. þingmanns Skagfirðinga. 
Hann vildi gefa deildinni þá upplýsing, að 
á þessum 6 vikum hefði nefndin haldið 26 
eða 27 fundi; og hefði hver þeirra varað 
2—3 tíma, og einnig hefði talsverður tími 
gengið til þess utan fundar fyrir nefndar- 
menn að kynna sjer málið, svo og til 
prentunar og annars undirbúnings, og væri 
þessi starfi meiri en 2. þingmaður Skagfirð- 
inga hugsaði; en þingmaðurinn æ tti mjög 
hægt með að tala um þetta, og það því 
fremur sem hann hefði mikið traustá  sjálf- 
um sjer, og treystisjeraðfylgjasannleikanum 
í hverju einu; en það hefði verið mikið 
erfiðara íyrir nefndina, þar sem hún hefði 
þurft að verja löngum tíma til að leita að 
sannleikanum og því sem rjett væri. Sami 
þingmaður hefði einnig borið nefndinni á 
brýn, að hún hefði eigi íhugað málið ná- 
kvæmlega, en honum mundi ókunnugt um, 
hvort hún hefði gjört það eða eigi. Hver, 
sem skoðaði frumvarpið, mundi komast að 
raun um, að margt væri við það að athuga, 
og sjer væri nær að halda, að ekki mundi 
fljótara eða betur hafa gengið, þó þessi 
þingmaður hefði verið með í nefndinni.

J ó n  F j e t u n s o n  sagði, að eigi mætti 
kasta lögum, er væru gildandi og væru um 
áríðandi málefni, og gefa engin lög í stað- 
inn;  það væri hægur vandi að sýna, að 
margar ákvarðamr væru í stjórnarfrumvarp-
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inu, ..er eigi ættu við ástandið hjer á landi; 
en hann kvaðst eigi ætla að fara mikið út 
i það; hann vonaði, að menn tækju frum- 
varp nefndarinnar, þó það væri eigi eins 
yfirgripsmikið; nefndin hefði eigi rjett að 
mæla, er hún segði, að stjórnin hefði viljað 
láta frumvarp sitt vera systematiska heild, 
jafnvel þótt í enda frumvarpsins væri grein 
ura það, hver eldri lög væru felld úr gildi 
við það, því hvernig hefði stjórnin ætlazt 
til þessa, þar sem hún hefði heilan kapí- 
tuia, er hljóðaði um ýmislegt um búnaðar- 
málefni, en hvernig gæti slíkur kapítuli 
staðið í systematiskum lögum? í  ástæðun- 
nm fyrir stjórnarfrumvarpinu, bls. 28, stæði, 
að hinir 2 nefndarmenn, o : í utanþingsnefnd- 
inni, hefðu eigi getað aðhyllzt frumvarp 
mitt, og þar eð þá hefði greint svo mjög á 
við mig um undirstöðuatriði málsins, hefðu 
þeir orðið að semja nýtt sjerskilt frumvarp; 
þetta frumvarp hefði landshöfðingja þótt 
langtum betra en mitt, bæði að f o r m i  og 
efni ,  og þetta hefði stjórnin aðhyllzt, og 
lagt því frumvarp meiri hlutans til grund- 
vallar fyrir frumvarpi sínu. Nú áskildi mig 
við meiri hlutann, að jeg vildi reyna til að 
hafa fruravarpið systematiskt, en hann vildi 
það eigi, og stjórnin og landshöfðingi hafa 
því einmitt álitið, að frumvarpið ætti eigi 
að vera systematiskt.

J ó n  J ó n sso n  sagði, að hinn 6. konung- 
kjörni þingmaður hefði viljað afsaka nefnd- 
ina og tilfært, að hún hefði haldið 26 fundi, 
en það væri einmitt þess vegna að hann á- 
sakaði hana, að hún eigi hefði gjört meira 
á svo löngum tíma. |>á hefði hann tilfært 
prentunina, en hún hefði í hæsta lagi getað 
tafið nefndina í 2 daga. Hinn 6. konung- 
kjörni þingmaður hefði og sagt, að aðfinn- 
ingar þessar væru byggðar á einhverju 
sjálfstrausti, en það væri misskilningur; það 
væri einmitt af trausti til nefndarinnar, þar 
sem í henni hefðu verið góðir lögfræðingar. 
Hvað snerti þingmann Barðstrendinga, þá 
virtist hann eigi vera sterkur í þingsköpun- 
um, og vildi hann benda honum á það, sem 
varaforseti hefði tekið fram í gær, að þegar

búið væri að fella annað frumvarpið, lægi 
fyrir alveg nýtt mál og ný umræða. Hinn
3. konungkjörni þingmaður hefði fundið það' 
að stjórnarfrumvarpinu, að það væri eigi 
systematiskt og ætti eigi við hjer á landi, 
og væri hann því ánægður með frumvarp 
nefndarinnar, en hann yrði þá einnig að 
vera ánægður með stjórnarfrumvarpið, því 
nefndarfrumvarpið væri lítið annað en orða- 
breytiug frá stjórnarfrumvarpinu, og í ein- 
stökum atriðum jafnvel eigi eins samkvæmt 
eldri lögum og hitt væri. Hann vonaði 
loks, að þingdeildin eigi felldi frumvarp 
stjórnarinnar.

Stefán E i r i k n o n  kvaðst eigi ætla á 
þessu stigi málsins að tala mikið. Hann 
væri i vafa um, hvort fella ætti nú þeg- 
ar landbúnaðarlaga—stjórnarfrumvarpið, eða 
einungis fresta umræðum, eins og nefndin 
benti til í 1. niðurlagsatriði sínu. fa ð  
væru margar ákvarðanir í frumvarpi stjórn- 
arinnar, sem hann alls ekki vildi fella, t. 
a. m. kaflinn um brot á landsrjettindum o. 
fl., en sem nefndin hefði ekki hreyft við. 
|>að væri auðvitað, að nú væri ekki tími 
til, vegna þess hvað liðið er á þingtímann, 
að vísa málinu til nefndarinnar aptur. J>að 
mundi því einn vegur að ræða þennan 
kafla stjórnarfrumvarpsins, sem nefndin 
hefði tekið fyrir, eða þá að felia hvort- 
tveggja, en með því að fella frumvarp 
stjórnarinnar frá umræðum nú, áliti hann, 
að það ekki væri fellt frá umræðum seinni 
þinga, enda vildi bann óska, að stjórnin 
legði hina óumræddu kafla þess fyrir næsta 
þing.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst þakka hinum 
hæstvirta landshöfðingja fyrir undirtektir 
hans við nefndina, og þar sem aðrir þrír 
þingmenn væru nefndinni samdóma, mundi 
hún taka sjer ljett ávítur þingmanns Skag- 
firðinga, því honum væri líklega eigi vel 
ljóst, hver starfi nefndarinnar hefði verið. 
Hún hefði rætt alla kapítula og hverja ein- 
staka grein stjórnarfrumvarpsins jafn ná- 
kvæmlega, og þá fyrst, er hún var búin að 
því, komizt að þeirri niðurstöðu, að nú

93
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væri eigi tiltækilegt að Iögleiða meira en 
þessa 2 kafla. í>ar sem hinn 3. konung- 
kjörni þingmaður hefði haldið því fram, að 
það ekki væri meining stjórnarinnar, að 
frumvarp hennar ætti að vera úttæmandi, 
þá gæti hann ekki fallizt á þá skoðun. Ef 
menn læsu 131. grein stjórnarfrumvarps- 
ins, þá væri gefið, að þegar Jónsbókar 
Eekabálkur og hinar eldri ákvarðanir væru 
numdar burtu, þá ættu rekaákvarðanir 
þessa frumvarps einar að gilda hjer eptir. 
Sama væri að segja um veiði, þegar 1.—4. 
gr. í tilsk. 20. júní 1849 væri numin úr 
gildi, að þá væri eigi annað, sem gilti um 
það efni, en ákvarðanir stjórnarfrumvarps- 
in s ; sama væri enn fremur um bygging 
jarða og úttektir, þegar Landsleigubálkur 
og seinni lög um sama efni væri upp haf- 
inn. Meining nefndarinnar hefði eigi verið 
að fella stjórnarfrumvarpið algjört, því þá 
hefði hún afskorið sig frá að koma með 
kafla úr því sem sjerstök lög. Hún hefði 
eigi viljað taka frumvarpið til umræðu í 
heild sinni, enda væri að nefndarinnar á- 
liti eins mikill ávinningur, að fá sjerstaka 
kapítula í frumvarpinu lögleidda sem sjer- 
stök lög, eins og að fá þau lögleidd öll í 
einu.

Jón Pjetursson sagði, að bera yrði 
frumvarpið upp og annaðhvort taka það 
eða fella það; þingdeildin hefði engin ráð 
yfir tilkomandi þingum.

Forseti bar því næst upp til a t k v æ ð a  
fyrra niðurlagsatriði nefndarinnar, að þing- 
deildin ekki að sinni ræði frumvarp stjórn- 
arinnar í heild þess, og var það samþykkt 
með 8 atkvæðum^

B.
Prumvarp til laga um v i ð s k i p t i  

l a n d s d r o t t n a  og l e i g u l i ð a ,  b ygg- 
i n g  j a r ð a  og ú t t e k t i r .  Frá nefnd- 
inni í næsta máli á undan. Sjá I 323—329.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 34. 
fundi, 12. ágúst.

Framsögumaður (Magnús Stephensen) 
sagði, að þetta væri fyrsta umræða, og væri 
því eigi leyfilegt að fara út í einstakar 
greinir. Hann vildi geta þess, að 30 fyrstu 
greinirnar væru sniðnar eptir 7. kapítula 
stjórnarfrumvarpsins, hinar 10 næstu væru 
sniðnar eptir 8. kapítulanum, og loks hefði 
nefndin bætt við 2 greinum. Hin síðasta 
grein frumvarpsins væri eptir 117.—118. gr. 
stjórnarfrumvarpsins, hún væri að vísu í 
nokkuð lausu sambandi við frumvarpið, en 
nefndinni hefði þótt nauðsynlegt, að hafa 
líka ákvörðuu. pingmaður Skagfirðinga væri 
eigi nefndinni samdóma um það, hve yfir- 
gripsmikið frumvarpið ætti að vera. J>annig 
hefði hann sjerstaklega viljað láta frumvarp- 
ið ná til ákvarðana stjórnarfrumvarpsins um 
innsetning fjenaðar; nefndin hefði nákvæm- 
lega íhugað þetta atriði, en það væri að- 
gætandi, að stjórnarfrumvarpið að eins setti 
ákvarðanir um það, er menn r e k a fjenað sinn 
í annars manns land eða of nærri mörkum, 
en ekki um misgöngur fjenaðar, og mundu 
þær þó vera almennastar og helzt þurfa á- 
kvarðanir um það tilfelli; heldur ekki hefði 
nefndin getað notað ákvarðanirnar í frum- 
varpi minni hlutans, því þar væri alstaðar 
gjört ráð fyrir löggörðum. Nefndin hefði 
hins vegar eigi treyst sjer til að koma með 
uppástungur um þetta atriði, sem hún hefði 
getað verið ánægð með, sjer í lagi vegna 
þess, hve lítinn tíma hún hafði til umráða.

Jón Pjetursson sagði, að með því að 
frumvarp nefndarinnar h je ti: «frumvarp til 
laga um viðskipti landsdrottna og leiguliða, 
bygging jarða og úttektir», þá gætu eigi 
þær greinir, er þingmaður Skaptfellinga hefði 
nefnt, komizt þar að, því að til þess þyrfti 
að gefa frumvarpinu yfirgripsmeiri fyrirsögn, 
og einmitt af sömu ástæðu þætti sjer mjög 
vafasamt, hvort 41. og 42. gr. nefndarinnar 
ættu með rjettu heima í frumvarpinu; því 
að þær snertu ekki neitt það, er fyrirsögnin 
hljóðaði upp á, heldur væri þar talað um 
viðskipti sameiganda á jörð, og í kafla í 1. 
gr. væri ákveðið, hvernig eigandi megi nota
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eign sína; þetta værí að vísu dverulegt at- 
riði, en sjer þætti það að eins fallegra.

J ó n  J ó n s so n  kvað hægt vera, að breyta 
fyrirsögninni, og væri það þegar nauðsyn- 
legt eptir því, sem nefndarfruœvarpið hefði 
inni að halda; en fyrst menn vildu velja 
einstakar greinir, þá væri hægt að skjóta 
inn í ákvörðun um fjenað. Hann játaði, að 
ákvarðanir stjómarfrumvarpsins væru máske 
eigi fullkomlega sannar og haganlegar, en 
hann skildi eigi í því, hvers vegna eigi mætti 
verja tímanum til þess að fínna sannleikann 
í því, sem öðru. Hann bæri engu minna 
traust til hinna ólögfróðu nefndarmanna, en 
hinna lögfróðu, sakir reynslu þeirra, og 
mundu þeir hafa stutt nefndina í því, sem 
hún hefði gjört, og hefði á tt að gjöra; en 
samt vildi hann leyfa sjer að hugsa, að hinir 
lögfróðu nefndarmenn bæru aðalábyrgðina 
fyrir drátt þann, sem orðið hefði á málinu. 
Sjer fyndist, að nefndin hefði eigi farið nógu 
langt út í málið um tilkall leiguliða til end- 
urgjalds fyrir endurbætur á jörðu, og að 
haganlegt gæti verið, að breyta reglunum í
11. gr. um endurgjald fyrir húsabyggingar; 
þessi grein stæði í rauninni í nánu sambandi 
við 21. gr. um jarðabætur. Eins og nefndin 
að sínu áliti hefði átt að fara lengra í því, 
að tryggja landseta gagnvart landsdrottni, 
eins virtist honum spurning um, hvort nefnd- 
in hefði tekið nægilegt tillit til rjettinda 
þeirra, er bæru landsdrottni gagnvart land- 
seta samkvæmt hlutarins eðli oglögumann- 
ara landa. Ef leiguliðinn fengi endurgjald 
fyrir jarðabætur, þá værí rjettast, að skoð- 
unargjörð fram færi bæði áður og eptir, að 
jarðabæturnar væru unnar og að landsdrott- 
inn væri í tíma látinn vita af hinum fyrir- 
huguðu jarðabótum; því svo gæti farið, að 
leiguliðinn misbrúkaði rjett sinn gagnvart 
landsdrottni; tillit til þessa hefði verið liaft 
í lögum annara landa (Á m i  T h o rs te in so n  : 
Hverra landa lögum?), þau lög væru bæði í 
Danmörku frá 19. febr. 1861, og að líkind- 
um víðar. pó landseti hingað til hefði hjer á 
landi optast borið lægra hlut í viðskiptum sín- 
um við landsdrottna, væri ekki víst, að það

yrði æfinlega. Hvað nýmælið í 2. gr. nefnd- 
arfrumvarpsins snerti, sýndist sjer vera geng- 
ið allnærri eignarrjettinum, sem væri og ætti 
að vera friðhelgur.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvað sjerJjykja of 
mjög farið út í einstakar greinar frumvarps- 
ins, með því það lægi nú eigi fyrir til 2. 
umræðu. par sem þingmaður Skagfirðinga 
vildi láta nefndina taka inn í frumvarp sitt 
ákvörðun um ágang af fjenaði og innsetn- 
ing hans, þá væri honum ráð, að reyna að 
koma henni að sjálfur við 2. umræðu, og 
vildi hann eigi fieira um það atriði tala hjá 
honum, heldur að eins um það, er hann 
hefði minnzt á jarðabætur, og fundið að á- 
kvörðunum nefndarinnar um húsabyggingar. 
Sjer þætti nefndin alls eigi vítaverð fyrir 
ákvarðanir sínar, að því er snerti húsagjörð; 
það væri mjög ísjárvert að sínu áliti, ef 
leiguliða væri gefinn rjettur til með lögum 
að byggja steinhús á jörðinni, og heimta, að 
landsdrottinn keypti húsið, er hann færi af 
jörðinni, þótt jörð væri lítil og húsið alls 
ekki við hæfi hennar; vel mætti hugsa sjer, 
að landsdrottinn væri fátækur, en leiguliði 
væri ríkur maður, sem hafa vildi góð húsa- 
kynni; en þá sýndist sjer gengið mjög nærri 
rjetti landsdrottins, ef hann væri skyldur að 
kaupa hús þau, er hann hefði byggt, þá er 
hann færi, jafnvel þó að þau heyrðu eigi til 
sjálfri jörðinni; yfir höfuð sýndist sjer nefnd- 
in vel hafa gætt rjettar leiguliða gegn lands- 
drottni. jþeir þingmenn, er eigi þætti nógu 
ýtarlega fram tekin sum atriði hjá nefnd- 
inni, yrðu að gæta þess, að sem optast væru 
frjálsir samningar milli leiguliða og lands- 
drottins, sem þá væru teknir fram í bygg- 
ingarbrjefinu; en ákvarðanir lagafrumvarps- 
ins væru að eins gjörðar fyrir þau tilfelli, er 
engir slíkir samningar væru fyrir hendi, og 
gætu þeir því gjört sjer góða von um, að 
svo yrði ura samið, er jarðir væru byggðar, 
sem þeir vildu, þó að eigi væru neinar laga- 
ákvarðanir um það. Ef leiguliði vildi vinna 
jarðabætur ótilkvaddur, væri honum það 
sjálfsagt heimilt, en ef hann mætti á hverja 
augnabliki heimta endurgjald fyrir þær af
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landsdrottni, þætti sjer með því hallað all- 
mikið rjetti bans; en þegar ákveðið væri, að 
hann ætti eigi heimting á því, fyr en hann 
færi frá jörðunni, þætti sjer vel gætt rjettar 
hvorstvcggja. Deildin mætti að öðru leyti 
hlakka mjög til, að góðar endurbætur á frum- 
varpinu væru í vændum, og einkum er hún 
ætti von á þeim frá svo fljótvirkum, skarp- 
skyggnum og vandvirkum manni, sem til 
þess mundi verða að gjöra þær.

Jón Pjetursson kvað sjer einkum þykja 
vanta tvennt í nefndarfrumvarpið; annað 
væri ákvarðanir um nýbyggendur, og rjett 
þeirra gagnvart jarðareigendum eða lands- 
drottnum sínum, og hitt um fyrirsvarsbænd- 
ur og hjáleigubændur þeirra. A nokkrum 
stöðum, einkum fyrir vestan, væru stórar 
jarðir, er einn höfuðbóndi byggi á, en utan 
um hann, eða á torfunni, væru margir hjá- 
leigubændur, er sumir hefðu grasnyt svo 
sem handa einni kú, en sumir væru 
alveg þurrabúðarmenn; nú væri það venja, 
að landsdrottinn, er á alla torfuna, byggir 
höfuðjörðina einhverjum bónda, en hann 
síðan hjáleigurnar öðrum, og svaraði lands- 
drottni afgjaldinu af allri torfunni, og 
heimtaði sjálfur inn afgjaldið af kotunum, 
og yrði þannig að nokkru leyti eins og 
umboðsmaður landeiganda, nema hvað hann 
stæði í ábyrgð fyrir allri torfunni; ef fyrir- 
svarsbóndinn fellur frá, eru kotbændurnir 
vegalausir, þangað til þeir hafa fengið á ný 
bygging hjá þeim nýja fyrirsvarsbónda. í 
sambandi við þetta stæði svo annað atriði, 
er opt yrði að miklum vandræðum á ver- 
tíðinni; kotbændur þyrftu að fá sjer skip til 
útróðrar, og ljær þá fyrirsvarsbóndinn þeim 
skjp, er hann á, og þetta fyrirkomulag er 
mikið g o tt ; en svo væri þetta orðið svo 
misbrúkað, að kotbændur fengju eigi að 
halda sjálfir út báti, þó að þeir ættu og 
hefðu vinnumann, heldur yrðu þeir að ráða 
bæði sig og hann á vegu fyrirsvarsbónda. 
Um þetta samsand milli fyrirsvarsbænda 
og hjáleigubænda, þætti sjer nefndin hafa 
á tt að setja einhverjar fastar ákvarðanir, til 
að koma í veg fyrir þessa vanbrúkun.

Stefán Eiríksson kvað sjer þykja nefnd- 
in hafa verið mjög nákvæm í því, að ákveða 
skýrt rjett leiguliða og landsdrottins hvers 
um sig í þessum kafla, sem hún hefði tek- 
ið fyrir, en að eins í einstökum atriðum 
geðjaðist sjer eigi að frumvarpinu, t. d. þar 
sem landsdrottinn væri skyldur til að láta 
jörðinni fylgja í góðu standi hús fyrir allan 
þann fjenað, er jörðin bæri, því að svo yrði 
hann að skilja aðalákvarðanir 7. gr. Eigi 
líkaði sjer heldur sú ákvörðun, að leiguliði 
mætti eigi ljá slægjur, nema í móti kæmi 
jafnmikið af heyi, eins og t. a. m. stæði í 
niðurlagi 14. gr„ nú væri það kunnugt, að 
sumir bændur hefðu lítinn annan heyskap 
en þann, er þeir fengju að, og gæti þá ver- 
ið óhentugt, að þurfa jafnan að leita leyfis 
hjá landsdrottni, ef hann byggi langt í 
burtu, og eins og hann hefði bent á, sæi 
hann ekki, að landsdrottinn mætti einu sinni 
leyfa leiguliða þetta, nema því að eins, að 
hann fengi hey aptur jafnmikið og jafngott. 
J>essi ákvörðun væri því óhafandi í búnað- 
arlögum, og mundi hann taka sjer breyting 
við þá grein. Til grundvallar fyrir síðustu 
grein nefndarinnar fyndist sjer liggja ein- 
hver sameignarhugsun, og vildi hann helzt, 
að sú grein stæði eigi í frumvarpinu, með 
því hún ætti alls ekki við á þessum stað, 
þar sem hún væii 117. gr. í stjórnarfrum- 
varpinu, og ætti að því leyti ekkert skylt 
við rjettindi landsdrottins og leiguliða.

Á s g e i r  E in a r s s o n  kvað sjer þykja það 
BÓpraktisktn, er stæði í þingsköpum, að eigi 
mætti fara út í einstakar greinir við fyrstu 
umræðu, því að hann sæi sjer engan veg til 
að tala um frumvarp þetta án þess. Sjer 
þætti æskilegt bann það, er nefndin legði 
fyrir að byggja þeim, er þægju af sveit úr 
öðrum sveitum, jörð, því að slíkt hefðu 
menn stundum gjört áður til mikils ógagns 
fyrir hlutaðeigandi sveit; landsdrottni væri 
og að líkindum enginn hagur í því, að fá 
jörð sína slíkum ábúanda í hendur; en 
hversu góð sem sjer þætti þessi ákvörðun, 
mundi hann eigi hafa þorað að koma fram 
með hana, af því hún kynni að ganga nokk-
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nö nærri eignarrjettinum; en af því að svo 
margir lögfræðingar sætu í nefndinni, væri 
víst áreiðanlegt, að hún væri lögleg. Hvað 
snerti ákvörðunina um jarðarhúsin, þá sýnd- 
ist sjer mjög ísjárvert, að skylda landsdrott- 
in til, að láta fylgja jörðinni öll nauðsyn- 
leg hús ; ef t. d. á einhverri jörð væru að 
eins fjenaðarhús fyrir nokkur kúgildi, og 
svo kæmi nýr ábúandi, er hefði 600 fjár, 
þá væri það eigi lítill kostnaður fyrir lands- 
drottin, ef á hann væri steypt þeim kostn- 
aði, áð kaupa eða byggja öll þau hús, er 
hann þyrfti; ef sú áætlun væri rjett sem 
almenn væri, að tvær kr. kostaði að byggja 
fyrir sauðinn, þá kostaði 800 kr. að byggja 
hús fyrir 400 fjár; eigi batnaði heldur, ef 
landsdrottnum væri gjört að skyldu að 
kaupa nýbyggða veggi, ef leiguliði skildi þá 
eptir, er hann færi frá jörðinni. Til þess 
að draga n<5g úr þessari ákvörðun, þætti 
sjer eigi nægja, þð að seinna stæði «eptir því 
sem venja er í hverri sveit», því að eptir 
sínu áliti yrði eigi dæmt, að færri hús væru 
nauðsynleg, en þyrftu handa f]ena<)i þeim, 
er jörðin gæti borið; hann væri líka sann- 
færður um, að margir leiguliðar mundu neita 
að hafa svo mörg hús í ábyrgð sinni, hann 
skyldi gjarna játa, að fjárhús á jörðum væru 
of fá, en sjer þætti rjettara að koma þeim 
á smámsaman. Sjer þætti eigi heldur heppi- 
legt að banna leiguliðum að taka húsfólk 
án leyfis landsdrottins, því að vel gæti kom- 
ið fyrir, að sveitarnefndin væri í vandræð- 
um með að koma slíku húsfólki fyrir og 
neyddi því upp á hann, en ef nú óvild væri 
milli landsdrottins og hans, gæti hann not- 
að sjer það, til þess að byggja leiguliða út, 
því að útbyggingarsök væri það, ef hann 
breytti móti byggingarbrjefinu. Að skylda 
leiguliða til að bjarga öllum reka lands- 
drottins, og hafa að eins fyrir álnarkefii, og 
þaðan af minni spýtur, þætti sjer ósann- 
girni, að hann eigi segði verra, en ef 
hann eigi væri skyldaður til þess, heldur 
að eins látið vera undir samkomulagi kom- 
ið, væri ekkert um það að tala. J>ó að 
nefndin hefði yfir höfuð farið svo liðlega

með þetta tnál, sem hann gæti hugsað sjer, 
þá væru þannig ýms atriði, er hann eigi 
væri henni samdóma í. Hin síðasta grein 
þætti sjer eigi svo fullkomin sem skyldi; 
nefndin hefði á tt að taka þar betur fram 
um ágang af annara fjenaði, en um þetta 
allt væri tækifæri til að hugsa betur til 2. 
umræðu málsins.

Jón Jónsson sagði, að það væri ónær- 
gætni af þingmanni fúngeyinga, að skipa 
sjer og öðrum þingmönnum að koma nú 
með breytingaruppástungu á þeim stutta 
tíma, sem nú er eptir af þingtímanum, þar 
nefndin hefði eigi getað gjört það á 6 vikum. 
Hvað endurgjald fyrir húsabygging á leigu- 
jörð snerti, hefði sjer aldrei dottið í hug að 
mæla fram með endurgjaldi handa leiguliða 
fyrir slíkar endurbætur, nema því að eins, að 
jarðabæturnar gætu orðið jörðunni að góðu.

Framsögumaður sagði, að þeir, sem tal- 
að hefðu, hefðu helzt vikið að einstökum 
greinum, en með því að málið væri til 1. 
umræðu, þá vildi hann eigi fara út í þær. 
Að því er snerti athugasemdir þeirra þing- 
manna, sem að einhverju hefðu fundið, þá 
væri eigi ljóst, hver væri skoðun þeirra, og 
eigi auðvelt að segja, fyr en ákveðnar upp- 
ástungur lægju fyrir, hvort nefndin mundi 
aðhyllast það, er þeir færu fram á. Hinn
3. konungkjörni þingmaður hefði tekið málið 
í heild sinni, en fundið það að, að sumt, 
sem að efni og eptir fyrirsögn ætti undir 
frumvarpið, hefði nefndin eigi tekið, en apt- 
ur tekið með annað, sem ekki hefði undir 
það átt, og væru það einkum 2 síðustu 
greinirnar og 1. grein. Yiðvíkjandi síðustu 
grein, þá hefði verið ágreiningur um hana í 
nefndinni, og hjeldi hann fyrir sitt leyti 
greininni ekki neitt fram ; en 41. gr. heyrði 
undir frumvarpið eptir fyrirsögn þess um 
bygging ja rð a ; hann skyldi að vísu játa, að 
greinin væri í nokkuð lausu sambandi við 
næsta kaflann á undan, en nefndinni hefði 
virzt nauðsynlegt, að teknar væru í frum- 
varpið ákvarðanir um byggingarráð yfir 
jörðu, þegar fieiri eiga hana saman, og ekki 
fundið, að hún ætti betur við á öðrum stað.
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1. gr. áliti hann að heyrði eðlilega undir 
frumvarpið, og væri nauðsynlegt að hafa 
hana í broddi fylkingar. En þar sem þing- 
maðurinn hefði talað um, að rjett væri að 
taka ákvarðanir um nýbýli inn í frumvarpið, 
þá gat hann þess, að nefndin hefði talað 
um þau, en viljað sneiða hjá þeim, bæði af 
því að nefndarmenn hefðu ekki verið neitt 
hlynntir nýbýlum, og af því að þeim ekki 
hefði virzt ástæða til að breyta að svo 
stöddu þeim ákvörðunum, sem settar eru 
um nýbýli í tilsk. 15. apríl 1776. Hitt 
annað, um forsvarsbændur og hjáleigubænd- 
ur, og það að hjáleigubændur væru skyldir 
að róa á útvegum forsvarsbænda, það áliti 
hann, að heyrði undir sjávarútveg, og 
eptir ástæðunum fyrir þingmannsins eigin 
frumvarpi hefði hann ' ekki viljað taka 
neitt inn í frumvarp sitt, sem heyrði 
undir sjávarútveg, en það væri augljóst, 
að þetta snerti mest, ef ekki eingöngu, sjáv- 
arbændur; en að því ersnerti forsvarsbænd- 
ur, þá væru þeir umboðsmenn eiganda, og um 
þá giltu því þær reglur, sem giltu um aðra 
umboðsmenn; það væri því enginn galli á 
frumvarpinu, þó þetta væri eigi tekið 
með.

Forseti bar þá upp til a t k v æð a ,  
hvort málið skyldi koma til 2. umræðu, og 
var það samþykkt með 10 atkvæðum.

Ö n n u r u m r æ ð a í efri deild, á 
36. og 37. fundi. 14. ágúst.

Breytingartillögur I 365.
Jón Jónsson sagði, að hinn 5. kon- 

ungkjörni þingmaður hefði viljað afsaka 
þann drátt, er nefndin hefði haft á þessu 
máli rneð því, að hún hefði oiðið að íhuga 
málið í heild sinni, en hvar sæist árang- 
urinn af allri þessari íhugun. Hann kæmi 
ekki fram í nefndarálitinu, og sæi maður 
ekki af því, að nefndin hefði íhugað annað 
af stjórnarfrumvaipinu en þær greinir, er 
hún hefði tekið upp í frumvarp sitt. Hann 
vildi og benda á, að mál þetta hefði verið 
rætt í blöðunum, og fróðlegt hefði verið að

sjá álit nefndarinnar um það, sem þar hefði 
verið tekið fram; en nefndarálitið minnt- 
ist ekki fremur á þær greinir en á frumvarp 
minna hlutans o. s. frv. fingm aður f in g - 
eyinga hefði skorað á sig að koma með 
breytingaruppástungur, en hann kvaðst eigi 
hafa getað undir búið þær nægilega eptir 
allan þann drátt, er málið nú hefði orðið 
fyrir, enda væri óvíst, hvort þær breytingar 
mundu fá góðan byr, meðan þeir menn 
rjeðu, er í þessu máli mundu hafa mest að 
segja. f a r  á móti vildi hann leyfa sjer að 
gefa nefndinni nokkrar bendingar, er hann 
vonaði að hún gæti tekið til greina. Hann 
væri móti 42, gr. og 2. gr., og gæti því 
alls eigi aðhyllzt þær. Hvað 42. gr. snerti, 
væri hann móti henni af því, að hún ætti 
eigi heima í þessu frumvarpi, og væri auk 
þess að litlum notum, og hefði verið fullt 
eins nauðsynlegt, að taka upp í frumvarpið 
ákvarðanir um innsetning fjár. Hin 2. 
grein virtist sjer skerða eignarrjettinn, 
og hætt væri við, að hreppsnefndirnar, ef 
þær ættu að ráða byggingu jarða, tækju 
meira tillit til einstrengingslegrar sveitar- 
skoðunar en til þess, sem landshagur út- 
heimti. fessi ákvörðun ætti heldur eigi 
heima í landbúnaðarlögum. Stefna þeirra 
ætti að vera sú, að styðja að því, að jarðir 
sjeu sem bezt setnar, en margur fátækling- 
ur, jafnvel þó hann hefði þegið af sveit, t.
a. m. sökum sjúkdóms, gæti orðið eða ver- 
ið bezti búmaður, og væri það hart, að 
svipta slíka menn aðganginum að því, að 
rjetta við síðar meir. Viðvíkjandi 1. grein 
væri það víst ætlun nefndarinnar, að menn 
því að eins væru skyldir til að halda jörð- 
unni í leigufæru standi, að menn eigi sjálfir 
byggju á henni, en til þess að það yrði 
fullkomlega Ijóst, gæti verið gott, að skjóta 
inn í 2. línu greinarinnar orðinu «þá». 
Að öðru leyti væri hann nefndinni sam- 
dóma um, að bjer á landi ætti eigi við að 
takmarka sundurskipting eða samlagning
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jarða, en þá ætti ekki við að heimta, að öllum 
húsum yrði haldið uppi í leigufæru standi 
á jörð þeirri, sem væri lögð niður. f>að 
væru ekki lög nú, og nefndin þyrfti því 
fremur að orða grein sína ljóslega í þessu 
tilliti, sem stjórnarfrumvarpið í 43. grein 
sinni einmitt hjeldi þessum nýmælum fram. 
Að 4. grein þætti sjer það, að nefndin 
hefði sleppt úr 46. grein stjórnarfrumvarps- 
ins ákvörðuninni um kúgildatöluna og leig- 
urnar. Gæti verið ástæða til, að takmarka 
ijett landsdrottna til að setja inn ný kú- 
gildi á jarðir sínar. Viðvíkjandi 6. grein 
vildi hann geta þess, að hann kynni betur 
við orð 48. greinar stjórnarfrumvarpsins 
• þeim, sem fyrst var byggt», en orðin «er 
fyr tók». Til þess að komast hjá öllum 
misskilningi á þesssari grein, vildi hann 
skjóta því til nefndarinnar, að bæta við 
orðið »tók» orðinu »heima». í  11. gr. 
hefur nefndin því að eins viljað láta leigu- 
liða geta heimtað, að landsdrottinn kaupi 
af honum hús eða, sem komi í sama stað 
niður, gefa honum endurgjald fyiir þau, að út- 
tektarmenn álíti þau nauðsynleg á jöröu 
eptir 7. grein, petta  virtist sjer bæði vera 
gegn hlutarins eðli og ekki koma heim við 
regluna í 36. grein nefndarinnar, er skyldar 
landsdrottin til að kaupa húsaukann, þegar 
úttektarmennirnir álíta, að jörðin þurfl við- 
aukans með, en það er ljóst, að jörðin getur 
vel verið leigufær samkvæmt 7. gr., og 
samt þurft húsanna með, ef hún á að vera 
vel setin. Hjer við ætti að bera saman 21. 
grein nefndarfrumvarpsins, og virtist sjer, 
að sama skilyrði ætti að vera fyrir endur- 
gjaldi fyrir húsabyggingar eins og fyrir end- 
urgjaldi fyrir jarðabætur. Spurningin væri, 
hvort jörðin hefði batnað við húsagjörðina, 
og þá ætti leiguliði heimting á endurgjaldi.

Við 14. grein væri það athugandi, að 
óheppilegt væri að segja, að leiguliði mætti 
ekki á neinn hátt farga sauöataði, því það 
gæti varla verið ætlun nefndarinnar, að

banna leiguliða að brenna taði, þar sem 
ekkert annað eldsneyti væri. í  sömu grein 
vildi hann skjóta því til nefndarinnar, að 
bæta við orðið »hey» orðunum, »úr garði», 
svo að það yrði Ijóst, að hjer með væri eigi 
bannað, að selja nýslegið hey eða slægjur.

Hvað 17. grein snerti, þá hefði nefndin 
þar fylgt stjórnarfrumvarpinu, en sjer sýnd- 
ist vafasamt, hvort ástæða væri til að gjöra 
svo mikla breyting, sem nefndin gjörði ráð 
fyrir, frá eldri lögunum. Samkvæmt 29. 
kap. landsleigubálks Jónsbókar ætti leigu- 
liði að ábyrgjast 2 hluti húsa þeirra, sem 
færust úr eldsvoða, landsdrottinn ‘/s, en sam- 
kvæmt reglu nefndarinnar gæti hæglega 
landsdrottinn fengið að bera *l& af skaðan- 
um í samapburði við leiguliða. Sýndistsjer 
sanngjarnast, að hvor tæki hálfan skaðann. í
19. grein væri sleppt niðurlagi 61. greinar 
stjórnarfrunpvarpsins, þó það væri í sam- 
kvæmni við eldri lög landsins, og í sjálfu 
sjer hentug ákvörðun. |>ar að auki vildi 
hann bend^ á, að ísjárvert væri, að láta 
landsdrottinn halda þessari kröfu, til að vísa 
leiguliða bqrt um óákveðinn tíma, og væri 
hið sama um 20. grein, að einnig þar væri 
ástæða til að til taka tíma, innan hvers 
landsdrottipn ætti að gjöra rjett sinn gild- 
andi gegn leiguliða út af óunnum jarðabót- 
um. Um 21. grein hefði hann talað áður, 
og gæti því verið stuttorður um hana. Hann 
skyldi sjerstaklega benda á, að það væri ó- 
heppilegt að miða endurgjaldið við, hvað 
jörðín hefði rífkað til afgjaldsbækkunar. 
Gæti vel verið, að alls ekki yrði nein spurn- 
ing um neitt afgjald, þegar t. a. m. eigandi 
sjálfur tæki við jörðinni eptir hlutaðeigandi 
leiguliða. Hvað 26. grein snerti, þá væri á- 
stæða til að gefa leiguliða rjett á að borga 
í peningum þegar hann vildi. Reyndar 
mundi, ef peningaeklan hjeldist við í land- 
inu, sjaldan verða spurning þar um; en það 
gæti þó komið fyrir, að hann heldur vildi 
gjöra það en borga «in natura». Nefndin
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hefði sleppt 79. gr. stjórnarfrunmrpsins, af 
því hún líklega hefði álitið það sjálfsagt, 
sem þar væri; en sjer virtist þó æskilegt að 
halda 79. gr., þvíþá væru skyldur úttektar- 
manna með tilliti til jarðabóta ljósar. (Fram- 
sögumafSur: J>að stendur í 24. gr.) Vel, 
en það veitti ekki af því,'að taka það fram 
aptur hjer, einkam þar sem nefndin hefði 
tekið hjer aptur fram, að það ætti að meta 
spjöll á jörðum. (Árni Tkorsteinsson sagði, 
að þingmaðurinn ætti að lesa frumvarpið). 
Nefndin hefði á tt að lesa stjórnarfrumvarp- 
ið betur en hún hefði gjört, euda hefði hún 
haft tíma til þess, þar sem hún hefði haft 
6 vikur fyrir sjer og ijallað um það á 26 
fundum. Loksins kvaðst hann þó vona, að 
þingdeildin aðhylltist frumvarpið, þvi það 
innihjeldi miklar rjettarbætur þrátt fyrir 
annmarka þá, sem væru á því, og hefði 
hann vegna naumleika tímans, að eins get- 
að talið nokkra af þeim.

Sighvntur Árnaton kvaðst kunna 2. þing- 
manni Skagflrðinga þakkir fyrir það litla, 
sem hann hefði stutt nefndina, en hinu, er 
þíngmaðurinn hefði haft að athuga við frum- 
varp nefndarinnar, ætlaði hann eigi að svara, 
þar eð hinir aðrir meðnefndarmenn sínir 
væru færari til þess, og hefði hann reynslu 
fyrir því, að hann gæti eigi svarað þess- 
um aðfinningum hans, fyr en hann sæi 
þær svartar á hvítu, enda hefði margt af 
því, sem þingmaðurinn hefði sagt, eigi 
verið svaravert. Hann sagði, að það 
hefði legið við, að hann við 1. umræðu 
máls þessa hefði borið hönd fyrir höfuð 
nefndarinnar gegn áburði þessa þingmanns, 
en þá hefðu hinir nefndarmennirnir tekið 
af sjer ómakið; en þar eð þingmaðurinn nú 
á ný kæmi með ásakanir gegn nefndinni, 
þá gæti hann eigi setið á sjer að svara 
honum fáum orðum bæði fyrir sína hönd 
og meðnefndarmanna sinna. Hann gæti 
sagt þingmanninum það með sanni, að nefnd- 
in hefði gjört sitt ýtrasta til, eigi að flýta

sjer, heldur að vanda starfa sinn. 2. þingmaður 
Skagfirðinga væri fljótur, og það væri mikils 
vert, ef vandvirknin fylgdi með, en ef að 
nefndin hefði lagt meiri áherzlu á flýti en 
vandvirkni, þá væri eigi ólíklegt, að einhver 
mundi hafa borið nefndinni á brýn fljótfærni 
og óvandvirkni, en fyrir sitt leyti áliti hann, 
að vandvirknin væri mikilsverðari en flýtir, 
sem þingmaðurinn gjörði svo mikið úr, og 
sannaðist þá, að «það eru hyggindi, sem í 
hag koma». Of mikil fljótfærni væri eigi góð, 
heldur jafnvel skaðleg, og væru nú dæmi um 
það deginum ljósari, og væri það nægileg 
ástæða til að sýna, að 2. þingmaður Skag- 
firðinga hefði ástæðulaust kastað steini á 
nefndina, Hvað frumvarpið snerti, þá játaði 
hann, hvað fyrirsögnina snerti, að hinar 
einstöku greinir að efninu til heyrðu eigi 
beinlínis undir fyiirsögnina, og vildi hann 
því gjarna sætta sig við að breyta henni, 
meðfram til að geta haldið hinum einstöku 
greinum frumvarpsins, t. d. 42. gr.; og þætti 
sjer vel við eiga að skipta frumvarpinu í 
kapítula með fyrirsögnum, og að fyrirsögn 
frumvarpsins væri t. d. «Um landbúnaðar- 
málefni#; 1. kafli: um notkun jarða, 1. gr.;
2. kafli: um viðskipti landsdrottins og leigu- 
liða, 2.—30.gr.; 3. kafli: Um úttektir jarða,
30.—40. gr.; 4. kafli: Um byggingarráð og 
ítölu í haga, 41.—42. gr., og þyrfti þá eigi 
að fella neitt úr frumvarpinu sökum fyrir- 
sagnarinnar. f>að hefði verið fundið að 42. 
gr., að hún ætti hjer eigi heima, og væri 
óþörf, en sjer sýndist hún vera mjög nauð- 
synleg, að minnsta kosti væri svo ástatt víða 
á Suðurlandi vegna landþrengsla, en þó svo 
væri, að hún væri eigi nauðsynleg annars- 
staðar á landinu, þá væri hún þar meinlaus, 
en grein þessi tæmdi eigi ethið og vildi hanu 
því koma sjer saman við meðnefndarmenn 
sína um viðauka við hana, til þess að hún 
næði tilgangi sínum, nl. ef þessi ítala fjen- 
aðarins næði lagagildi, þá þyrfti ákvörðun 
um ítölu kúgilda í haga, sem væri allt annað
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en kúgildi til tíundar eða veiðlags, og áliti 
hann greinina eigi meira en hálfa, meðan 
hún væri eins og nú; en sjer sýndist því 
að eins mega nema úr gildi eldri lög, að 
hin nýju lög tæmdu það efni til fulls. Hvað 
breytingar þingmanns Skaptfellinga snerti, 
gæti hann fellt sig við tvær afþeim, því að 
þær væru að eins til skýringar, en eigi efn- 
isbreytingar. Hvað breytinguna við 17. gr. 
snerti, þá mælti margt bæði með henni og 
móti, og ætlaði hann eigi að tala um hana 
að sinni. 2. þingmaður Skagfirðinga og
þingmaður Húnvetninga hefðu rætt mikið 
um brot gegn landsrjettindum, um innsetn- 
ing fjenaðar o. fl., og skyldi hann játa, að 
æskilegt væri að fá sem fyrst þær ákvarð- 
anir um það inn í lögin, sem bæði sam- 
svöruðu þörfum vorum og tím a; en þetta 
mundi vera meira vandamál en svo, að 
hægt væri að gjöra þessar ákvarðanir vel 
úr garði á stuttum tíma. Eins og hann 
hefði áður tekið fram, treysti hann sjer ekki 
til að svara 2. þingmanni Skagfirðinga, því 
hann hefði ekki skilið ræðu hans um málið, 
nærri til hlítar.

Eiríkur Kúld kvaðst hvorki ætla sjer að 
verða eins langorður nje harðorður við nefnd- 
ina og 2. þingmaður Skagfirðinga; hann hefði 
reynt að taka eptir ræðu þingmannsins og 
fylgja henni, en þingmaðurinn hefði á ferð- 
um sínum milli stjórnarfrumvarpsins og 
nefndarfrumvarpsins komizt inn í völundar- 
hús og villzt þar svo, að sig hafi tekið að 
sundla og svima á eptir honum, og þótt 
ráðlegast að leita dyranna. Hann kvaðst 
vera nefndinni þakklátur fyrir það, að hún 
hefði haft áhuga á því, að vanda ftágang 
sinn á máli þessu, enda væri slíks að vænta 
af jafn Iærðum og skarpvitrum mönnum, 
og vildi hann unna þeim sannmælis í því, 
þó 2. þingmaður Skagfirðinga virtist eigi 
gjöra það. J>að væru að eins fáar athuga- 
semdir, sem hann vildi gjöra við einstakar 
greinir frumvarpsins, jafnvel þó hann treysti

sjer eigi til að koma með það, sem nefnd- 
armenn hefðu eigi þegar áður hugsað um. 
Hvað 42. gr. snerti, þá væri hann á sama 
máli og þingmaður Rangæinga í því, að 
vilja eigi missa hana, því hún væri einkar 
nauðsynleg. Grein þessi mundi eigi að eins 
nauðsynleg vera fyrir Suðurland, heldur 
þekkti hann víða til á Vesturlandi, þar sem 
landþrengsli væru mikil, og grein þessi því 
ómissandi. Hann kynni eigi við ákvarðan- 
irnar í 2. gr., og þætti þær of harðar, og 
gengið allnærri eignarrjettinum, t. d. ef auð- 
ugur maður ætti son, sem í 10 ár hefði 
búið í annari sveit og eignazt mörg börn og 
orðið fjeþrota, svo að hann hefði fengið fá- 
tækrastyrk í þeim hreppi, og nú mætti 
faðir hans eigi byggja honum ábýli, er hann 
ætti í sínum hreppi, til þess sjer væri hægra 
að styrkja hann, heldur flæmdi hreppsnefnd- 
in son hans burt, þó hann byggði honum 
jörð í sínum hreppi, og hjeldi þar á ofan 
eptir hálfri landskuldinni. 7. gr. Ijelli sjer
eigi vel, því sjer sýndist hún leggja of mikl- 
ar kvaðir á landsdrottin. |>ar væri heldur
engin ákvörðun um það, hve stór húsin
skyldu vera; hann hefði heldur viljað láta 
binda þau við bæjarhús og fjós yfir þærkýr, 
er hafðar yrðu á jörðunni, og öll ærkúgildi, 
er á jörðunni væru; það væri heldur enginn 
hagur fyrir landseta að hafa mörg jarðar- 
hús, því þegar hann færi, yrði hann að
svara ofanálagi á þau öll. í 11. gr. sýnd-
ist sjer eigi ljóst, hvað meint væri með 
«húsaefni»; það væri að líkindum viðurinn, 
því grjót og torf mundi leiguliði eigi mega 
fiytja í burtu eða kæra sig um það. Fyrir 
vestan hagaði sumstaðar svo tii, að ábúandi 
sækti langt að hellur, sem hann hefði á 
hús, og sem hann mundi gjarnan vilja fiytja 
burt aptur með sjer, og gæti hann ímyndað 
sjer, að nefndin hefði haft eitthvað þessu 
líkt fyrir augum með ákvörðun sinni «húsa- 
efni», og óskaði hann því skýringar á því. 
Sú ákvörðun væri einnig í þessari grein, að
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hús skuli rifin fyrir Jónsmessu, en þá sýnd- 
ist sjer þurfa að taka fram ákvarðanir um 
það, að eigi skyldi gjöra spjöll á grasi, þar 
eð húsin, sem vanalega stæðu í túni, ætti 
að rífa á vorin um gróðrartímann. 2. þing- 
maður Skagfirðinga hefði hneykslazt á orð- 
inu að «farga» í 14.gr., og væri það misskiln- 
ingur hjá þingmanninum,því að farga mundi 
aldrei geta þýtt hjer að brenna. Hvað ákvörð- 
unina um heyið snerti, þá sýndist sjer hún ó- 
fær, og jafnvel geta valdið því, að skepnur 
Qellu í harðindabjeruðum; onda væri á- 
kvörðunin til einskis hagnaðar fyrir lands- 
drottin eða leiguliða. Sumstaðar væri 
einnig þannig háttað, að heyin yrðu ónýt, 
ef fyrnd væru meir en 1 ár. Enn væri eitt 
á móti þeirri ákvörðun, nefnil. að menn á 
útigöngujörðum þyrftu fremur fiestum öðr- 
um að fá hey á vetrum, ef óvanaleg harð- 
indi væru, en útigöngujarðir hefðu vanalega 
litlar og rýrar slægjur, svo ábúendunum væri 
eigi auðið að endurgjalda hey með heyi, og 
væru þeir þannig útilokaðir frá allri hey- 
hjálp, og sýndist sjer það mjðg athugavert. 
Hann væri samdóma nefndinni í því, að eigi 
bæri að selja nýslegið gras, eins og menn 
sæju hjer daglega, og sem hann ímyndaði 
sjer að hefði vakað fyrir nefndinni og or- 
sakað þessar ströngu ákvarðanir. Hann 
hjeldi þessu eigi til kapps, en vildi að eins 
benda nefndinni á þessi atriði í því skyni, 
að hún tæki til greina það, sem hún gæti 
fallizt á af þeim.

Framsögumaður (Magnús Stephensen) 
kvað sjer mundu fara líkt og þingmanni 
Barðstrendinga og Eangvellinga, að ef hann 
ætti að fara að rekja út í æsar ræðu þing- 
manns Skagfirðinga, þá mundi sjer verða 
hollast að hafa hana fyrir sjer svarta á 
hvítu, bæði til þess að skilja hana og 
m una; en þeim útásetningum hans, er hann 
myndi eptir, skyldi hann leitast við að 
svara. Móti 1. gr. hefði hann eigi heyrt 
þingmanninn hafa annað en það, að eigi

væri nógu skýrt kveðið á, hvort jarðeigandi 
væri skyldur að halda jörðinni í leigufæru 
standi samkvæmt 7. gr., ef hann byggði 
hana eigi öðrum, heldur legði hana undir 
sína bújörð; þessi grein í frumvarpinu væri 
tekin eptir 43. gr. stjórnarfrumvarpsins, og 
þar væri sú ákvörðun, að hann væri skyld- 
að gjöra þetta, en það hefði nefndinni þótt 
of hart, og fellt því ákvörðunina burt, og 
sýnt með því, hvert væri hennar álit um 
þetta efni; henni hefði sýnzt ófært að leggja 
þá skyldu á jarðaeigandann, að halda uppi 
öllum húsum á þeirri jörð, er væri engum 
byggð, og hann hefði lagt undir ábúðarjörð 
sína, fyrir þá sök eingöngu, að hún ein- 
hvern tíma hefði verið býli út af fyrir sig. 
Að skjóta inn í greinina »þá«, eins og 
þingmaðurinn vildi, þætti sjer hvorki gjöra 
til nje frá. þingmaður Skagfirðinga og 
Barðstrendinga hefðu báðir hreyft mótmæl- 
um móti 2. gr., þar á móti hefði þingmað- 
ur Húnvetninga lýst yfir henni ánægju 
sinni; hann væri gamall hreppstjóri og 
því kunnugt um, hversu opt sveitir neyttu 
þess bragðs, er greininni væri ætlað að 
girða fyrir, að koma sveitarómögum af sjer 
á aðrar sveitir, með því að halda þeim þar 
við, stundum jafnvel með því að hjálpa 
þeim í pukri, þangað til þeir væru búnir að 
vinna sjer þar sveit; eigi gæti hann skilið, 
að greinin kæmi neitt í bága við stjórnar- 
skrána; að minnsta kosti væri eigi gengið 
nær eignarrjettinum í henni, heldur en í 
tilskipun um húsmenn og lausamenn. Sá 
helmingur af landskuldinni, er nefndin vildi 
láta sveitina halda eptir, ætlaðist hún til að 
væri eins og sekt á jarðeiganda fyrir að 
hafa brotið móti lögum þessum. Að öðru 
leyti væri það komið undir smekk manna, 
hversu strangir þeir vildu vera í því, að 
tryggja sveitir fyrir slíkum órjettindum, og 
kæmi það fram við atkvæðagreiðsluna. Hvað 
snerti 4. gr., þá væri hún tekin eptir 46. 
grein stjórnarfrumvarpsins, en sleppt síðari
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hluta hennar, af því að nefndinni þdtti 
hann koma í bága við samningsfrelsið; 
nefndinni hefði þdtt rjettast, að landsdrott- 
inn og leiguliði semdu sjálfir um tölu kú- 
gilda og  leigu af þeim, enda væri það orðin 
svo föst venja, að leiga eptir kúgildi hvert 
sje 20 álnir, að eigi virtist ástæða til að 
óttast, að menn færu að breyta út af því. 
í  sambandi við það vildi hann einnig benda 
á þá ákvörðun í 34. gr. tíundarlaganna, að 
við tíundarframtal mætti eigi telja frá meir 
en eitt kúgildi fyrir hver 5 hundruð í jörð- 
inni, og vrði leiguliði því að tíunda þau 
kúgildi, er landsdrottinn setti upp á hann 
þar fram yfir; þetta kæmi því meir við hinu 
opinbera, en landbúnaðinum. Hvað 6. gr. 
snerti, hefði nefndin ætlazt til, að hún 
væri lík 48. gr. í stjórnarfrumvarpinu; að 
eins hefði nefndin ætlað að vera fornyrt, 
með fram sjálfsagt til að geðjast þingmanni 
Skagfirðinga, og sett þetta orð »tók« í stað- 
inn fyrir »var byggt«, af því að það stæði 
í Jónsbókar landsleigubálki; en það hefði 
þá orðið svona til þess, að þingmaðurinn 
misskildi greinina.

fingm anni Skaptfellinga og Barðstrend- 
inga hefði hvorugum geðjazt að 7. gr., en 
sjer þætti þeir báðir taka hana nokkuð á 
annan hátt, en nefndin ætlaðist t i l ; öll þau 
hús, er tiltekin væru í greininni, íbúðarhús, 
geymsluhús og fjenaðarhús, væru nauðsyn- 
leg fyrir manninn, er hann kæmi að jörð- 
inni; það væri t. a. m. ófært fyrir hann að 
hafa ekki neitt geymsluhús til að láta inn í 
flutning sinn, er hann kæmi að jörðinni. 
Svo yrðu menn að gæta að því, að tala og 
stærð húsa fer eptir því, sem v e n j a  er í 
sveitinni; ef þess vegna venja væri í sveit- 
inni, að eigi fylgdu önnur fjenaðarhús en 
fjós, þá ætti eptir grein þessari einungis að 
fylgja Qós, og ef meira væri venjulegt, þá 
meira. feg ar þessarar ákvörðunar væri 
gætt, mundi þessi byrði vart verða þung á 
landsdrottnum; þá væri þyngri ákvörðunin í

49. gr. stjórnarfrumvarpsins, þar sem heimt- 
að væri baðstofa, búr, eldhús, bæjardyr, 
smiðja, skemma, fjós fyrir svo margar kýr, 
sem túnið fóðrar, hesthús fyrir hross þau, 
er þurfi til að vinna upp jörðina, og fjárhús, 
er taki helming þess fjár, er jörðin fram- 
fiyfcur í meðalári.

|>á hefði þingmanni Skagfirðinga þótt
l l .g r .  eigi samkvæm 21. og 36.gr.; en or- 
sökin til þess, að nefndin vildi hafa rýmri 
ákvörðun í henni en hinum, væri sú, að 
leiguliði hefði alltaf þann útveg með hús, 
að flytja þau með sjer, ef jarðeigandinn vildi 
eigi kaupa þau, en því gæti hann eigi kom- 
ið við með stækkun húsa (36. gr.) eða 
jarðabætur (21. gr.). fingm aður Barðstrend- 
inga hefði spurt, hvað nefndin skildi við 
«húsaefni» í niðurlagi sömu greinar; sjálfur 
hefði hann nefnt hellu, sem víða væri mik- 
ið höfð til að gjöra hús upp með, og svo 
vildi hann bæta við tróði, er haft væri 
víða milli súðar og þekju.

Hvað snerti orðið «farga» í 14.gr., vildi 
hann skírskota til þess, sem þingmaður 
Barðstrendinga hefði sagt; það væri engin 
ástæða til að halda, að með greininni væri 
bannað að nota áburð til eldsneytis, heldur 
hitt, að Iáta hann burt af jörðunni, og svo 
það, sem einkum hefði vakað fyrir nefndinni, 
að fleygja honum í sjó eða vötn, sem dæmi 
væru til að menn gjörðu. Viðvíkjandi hey- 
sölunni vildi hann benda þingmanni Barð- 
strendinga á, að hún v æ r i  l eyf ð ,  ef 
landsdrottinn gæfi til samþykki sitt; þing- 
maðurinn hefði rjett að mæla í því, að með- 
fram hefði vakað fyrir nefndinni græna hey- 
ið, sem flutt væri hjer til bæjarins, en það 
væri líka flutt á útmánuðum úr garðinum, 
svo að skepnurnar heima mættu kannske 
horfalla; greinin gæti verið heldur ströng, 
og hann vildi gjarnan fallast á, ef einhver 
meðalvegur yrði fundinn, en að sleppa alveg 
ákvörðun um þetta efni, þætti sjer ófært, 
því að auðvitað væri, að það hey, sem þann-

94*
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ig væri flutt af jörðinni, kæmi henni eigi 
að notum ; breytingaratkvæði þingmanns 
Skaptfellinga um þetta atriði, að á eptir: 
«hey» bætist inn í «sem hann hefur aflað 
á jörðinni», gæti hann vel fellt sig við.

Breytingaratkvæði bins sama þingmanns 
við 17. gr. væri að líkindum sprottið af því, 
að hann ímyndaði sjer, að það væri freistni 
fyrir landseta, er húsin væru orðin forn og 
hrörleg, að kveykja í þeim, til þess að fá 
önnur ný á kostnað landsdrottins; nú væri 
síðar í greininni ákveðið, að leiguliði skyldi 
gjalda álag á húsin, ef þau hefðu eigi áður 
verið fullgild að viðum, og með þessu þætti 
sjer fullkomlega byrgt fyrir, að leiguliði 
neytti þessa bragðs. Ef nú þau orð, er 
hann vildi, væru felld í burtu, yrði farið 
eptir 29. kap. í Jánsbók með uppbygging 
þeirra húsa, er fyrir eldi færust, og þá ætti 
landsdrottinn að reisa þau aptur að þriðj- 
ungi, en ef leiguliða yrði engin sök gefin á 
eldsvoðanum, þætti sjer skn'tið, að hann 
yrði harðar úti með tilliti til þeirra húsa, 
er færust á þann hátt, en þeirra, er skriður 
eyddu eða landskjálftar og önnur náttúru- 
áföll, og vildi hann skjóta því til þingmanns- 
ins sjálfs, hvort honum þætti samkvæmni 
í því.

Um 19. og 20. gr. hefði þingmaður 
Skagfirðinga talað margt, en sjer hefði he.yrzt 
hann keyra sig þar.svo fastan, að hann yrði 
víst feginn, að falla frá því öllu saman, og 
því ætlaði hann hvorki að eyða orðum að 
því, að hrekja það, nje til þess, að hjálpa 
honum úr ógöngunum.

í  21. gr. hefði sami þingmaður eigi skil- 
ið, hvernig fara ætti með þóknun fyrirjarða- 
bætur handa leiguliða, er hann færi frá, ef 
landsdrottinn tæki sjálfur við jörðinni. Mein- 
ingin væri sú. Ef leiguliði þættist eiga heimt- 
ing á þóknun, þá kveddi hann til úttektar- 
menn að meta, hvað hefði verið sanngjarn 
leigumáli á jörðinni, áður en þær voru unn- 
ar, og hvað, eptir að þær voru unnar, og

mismunurinn, sem eptir þeirra dómi væri 
hæfilegur, væri kapítalísjeraður það, sem 
leiguliði ætti heimting á að fá uppbót fyrir, 
með öðrum oiðum, landseti ætti heimting á 
þeirri upphæð, sem mismunurinn væri laga- 
leiga af, og ætti þetta jafnt við, hvort sem 
landsdrottinn færi sjálfur að jörðinni, eða 
leigði hana öðrum. í  24. gr. hefði þing- 
manninum þótt jarðabótunum gjört of lágt 
undir höfði með því, að nefna þær með 
skemmdum og jarðníðslu ; en að í stjórnar- 
frumvarpinu væri þetta sitt í hvorri grein, 
kæmi til af því, að þar væri ætlazt til í 63. 
gr., að úttektarmenn skyldu meta jarðabæt- 
ur, en 5 gjörðarmenn jarðníðslu; nú ætlað- 
ist nefndin til, að sömu menn skyldu hvort- 
tveggja meta, og þá væri eugin ástæða til 
að hafa það sitt í hvorri grein. í  26. gr. 
hefði þingmaðurinn viljað gefa leiguliðum 
leyfi til að greiða landskuld í peningum; 
þetta ætti eigi við í lögum þessum eptir 
sínu áliti, því að með því væri gengið of 
nærri samningsfrelsinu; ef landsdrottinn tæki 
til í byggingarbrjefinu, í hverjum aurum 
gjalda skyldi, þá ætti eigi við, að löggjafar- 
valdið færi að blanda sjer í hans rjett.

Hvað sneiti 42. gr., þá væri hann á 
sama máli og þingmaður Eangvellinga og 
Barðstrendinga; hann hefði tekið það fram 
við 1. umræðu, að nefndin hefði eigi verið 
á eitt sátt um, hvort hana skyldi taka inn 
í frumvarpið, en þar eð hann sæi, að marg- 
ir þingmenn væru með því, þá mundi hann 
eigi vera á móti því.

Stefán Eiríksson sagði, að af því hann 
ætti breytingaratkvæði við frumvarpið, þá 
ætlaði hann að mæla nokkur oið, en hann 
skyldi eigi tefja lengi, enda væru ræðurnar 
orðnar býsna langar. Hann hefði að vísu 
aldrei búixt við, að framsögumaður mundi 
fallast á breyting sína við 7. gr., enda 
sannaðist það á þingmálum ekki síður en 
öðrum málum, að hverjum þætti sinn fugl 
fagur; honum þætti greinin svo fögur, þó
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sjer þætti það eigi, að hann vildi engar 
breytingar á henni. 7. gr. gæti, ef vel væri 
að gáð, lagt of mikla byrði á leiguliða, og 
undir eins skaðað landsdrottin. Sá, sem 
kemur að jörðinni, getur eptir byrjun grein- 
arinnar heimtað svo og svo mörg hús; ef 
hann nú býr lengi á jörðinni, getur gengið 
af honum, svo að hann getur eigi goldið á- 
lagið, er hann fer burtu, því það getur þó 
verið allmikið, þar sem eptir 37. gr. á að 
taka út túngarða, vörzlugarða, maturtagarða, 
ijenaðarrjettir, heygarða, stíflugarða og fl. 
I>að gæti því auðveldlega farið svo, að lands- 
drottinn missti mikið af álaginu. Hann 
vildi því að eins tiltaka íbúðarhús, t. d. bæj- 
ardyr, baðstofu, stofuhús, búr, eldhús, smiðju 
og má ske fjós, því það væri sumstaðar bú- 
ið í þeim enn hjer á landi, þó sjer reyndar 
gæti aldrei geðjazt að slíku íbúðarhúsi. 
Nefndin þættist að vísu hafa bætt úr þessu 
með því að hafa sett «eptir því sem venja 
er í hverri sveit». Breytingunni við 14. 
grein væri framsögumaður eigi móti; hún 
blyti líka að koma í greinina, til þess hún 
yrði hafandi; en þar á móti væri framsögu- 
manni ekki um breytinguna við 17. grein; 
hún gæti og ef til vildi verið óþörf; en sjer 
sýndist þó, að greinin gæti orðið hvöt fyrir 
leiguliða til að hirða miður um eldsvoða; 
hann gæti hugsað sem svo, að húsin væru 
nú orðin mjög hrörleg og lítt búandi í 
þeim, en ef þau eyddust í eldsvoða, þá ætti 
landsdrottinn að leggja til smíði alla og 
við í ný hús; það væri því bezt að láta 
þau fara í eldinn. J>að væri því sitt álit, 
að greinin gæti orðið til þess að gjöra 
menn árvakrari með eldsvoða. fað  hefði 
mikið verið talað um 42. grein, en það 
væri sama álit, sem hann hefði um hana 
nú sem áður við 1. umræðu, að það sje í 
henni sameignar hugsun; hún væri tekin 
úr 117. grein stjórnarfrumvarpsins, þar sem 
talað væri um hagbeit á afrjettum, og ætti 
hún því alls ekki við í þessu frumvarpi,

heldur þar sem menn ættu saman afrjettar- 
lönd, eða að margbýli væri á einni jarðar- 
torfu, eins og talað væri um í 11. kapí- 
tula stjórnarfrumvarpsins. Hann kynni einn- 
ig eigi við, þar sem stæði í greininni: »bít- 
ast í örtröð», það væri sama og bítast í 
flag; þá fjelli sjer betur við orðatiltæki 
stjórnarfrumvarpsins, sem byggt væri á orð- 
um Jónsbókar »svo skal í haga telja, að 
eigi sje nýtara, þó færra sje». Hann hefði 
nú minnzt á breytingar sínar, en yflr höfuð 
Qellist hann að öðru leyti á greinir frum- 
varpsins, að undanskildri 42. gr.

Jón Pjetursson sagði, að nefndin hefði 
leyst starfa sinn, yfir höfuð að tala, vel af 
hendi. Hún hefði kastað stjórnarfrumvarp- 
inu og búið til nýtt frumvarp, en haft 
samt frumvarp stjórnarinnar fyrir augum, 
og þar sem hún hefði breytt, þá væri það 
til hins betra. Hann vildi eigi gjöra breyt- 
ingaratkvæði í þessu máli, því hann bygg- 
ist við, að þau mundu ekki tekin til greina, 
en hann vildi samt tala lítið eitt um 
hinar einstöku greinir frumvarpsins. Að 
því er snerti 1. gr., þá gat hann þess, að 
hún væri eptir stjórnarfrumvarpinu, en hún 
væri engan veginn heppilega samin. Ef mað- 
ur hefði 2 jarðir, og vildi t. d. Ijá syni 
sínum aðra til ábúðar leigulaust, þá mætti 
hann það eigi, því eptir þessum lögum væri 
hann skyldur að taka landskuld og leigur 
eptir jörðina, og mætti eigi byggja hana 
leigulaust. J>ó væri maður eptir frumvarp- 
inu eigi skyldur, að selja öðrum jörð sína 
til leigu, er hann eigi sjálfur notar, nema 
þegar svo stendur á, að jörðin er ekki í 
leigufæru standi, eða svo hýst, sem getið er 
í 7. grein; þess vegna, þegar jörðin eigi 
væri í leigufæru standi, yrði eiganda að 
standa frjálst fyrir, hvort hann vildi selja 
öðrum hana á leigu, eða byggja öðrum hana 
leigulaust, eða setja hana í eyði. En lík- 
lega hefði nú nefndin eigi meint annað með 
þessari ákvörðun sinni, en það, sem stæði
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í J  B. Llb. 41.kap. »Enginn maður skal b<51- 
stað sinn í eyði leggja, ef hann fær byggt»; 
en sje nú þetta meiningin, verðar auðsjáan- 
lega að orða greinina allt öðru vísi. Og 
hvað liggur nú við eptir frumvarpinu, ef 
roaður eigi hlýðnast því boði, áð selja öðr- 
um jörð sína til leigu, þegar hann eigi 
notar hana sjálfur, og hún er í leigufæru 
standi? Ekki neitt, það stendur ekkert um 
það í frumvarpinu. |>á eru öðru vísi ákvarð- 
anir Jónsbókarinnar, hún segir, að þá, er 
maður eigi fái jörð sína byggða, skuli hann 
bjóða hana þeim, er næstir búa, fyrir sann- 
gjarna leigu; ef þeir ekki vilja hana, þá 
sektast þeir á beitinni, ef skepnur þeirra 
koma inn á hana, en vildi hann eigi bjóða 
þeim jörðina til leigu, skyldi hún óheilög 
við beit skepna þeirra. Síðan er nú sagt í 
greininni; »rjett er að sami maður búi á 
tveimur jörðum o. s. frv., en inna skal hann 
öll þau gjöld, er á þeim liggja». fað  
þarf eigi að taka fram í lögum , að 
menn megi nota rjett sinn, heldur 
það, ef takmörkun er gjörð á honum. 
Hann hjelt því, að klausan hefði verið rjett- 
ar orðuð þannig: «Ef maður býr á 2 jörð-
um, o. s. frv., skal hann inna o. s. frv.» Á- 
kvörðunin: «hjáleigur má leggja niður» o. s. 
frv., þætti sjer góð. Viðvíkjandi 2. gr., þá 
væri það auðvitað, að maður mætti leigja 
jörð sfna bverjum, sem maður vildi; tak- 
mörkunina á rjettinum ætti að taka fram, 
en eigi rjettinn sjálfan; sjer fjelli takmörk- 
unin vel í geð. Hann áliti rangt, aðskylda 
landsdrottin til að gefa ætíð byggingar- 
brjef, eins og gjört væri í 3. greininni, og 
einkum að láta það hafa slík eptirköst, sem 
hjer er gjört, færist það fyrir. Vor eldrilög 
væru langtura frjálsari í þessu efni; það væri 
skrítið, að í fruravarpi Melsteðs hefði lands- 
drottni verið gjört að skyldu að gefa bygg- 
ingarbrjef, en einn í rentukammerinu hefði 
skrifað út á spássíuna, að eigi mundi eiga 
við á íslandi að heimta slíkt; lík lög væru

að vísu fyrir Kaupmannahöfn, að þegar hús 
væru leigð þar, ætti að gjöra um það 2 frum- 
rituð brjef, er tilgreindu skilmálana, og van- 
rækti húseigandinn það, þyrfti leiguliðinn 
eigi að lúka hærri leigu, en hann kannaðist 
við, að hann hefði lofað, eða hinn gæti sann- 
að upp á hann; en það væri sá mikli mis- 
munur, að húseigandinn gæti sagt leigulið- 
anum upp með hálfs árs fyrirvara, og þyrfti 
því ekki að missa meira en eins árs leigu, en 
eptir frumvarpinu ætti landsdrottinn að missa 
allt afgjaldið, ef til vildi, meðan leiguliði og 
ekkja hans lifðu. Hjer á landi gæti optsvo 
við borið, að leiguliði flytti inn á jörð, áður 
landsdrottinn gæti gefið út byggingarbrjefið, 
og þegar hann væri þangað kominn, mundi 
hann þakka fyrir að taka á móti því. Ábúand- 
inn gæti og eyðilagt byggingarbrjefið, efeig- 
andinn týndi sínu frumriti, og hann kæraist 
að því, og þannig komið til að sitja æfilangt 
á jörðinni, án þess að borga nokkuð eptir 
hana. Viðvíkjandi 4.gr., þá væri þar heimt- 
að, að landsdrottinn skuli í byggingarbrjef- 
inu tilgreina landamerki jarðarinnar, gjöri 
hann það eigi, ætti byggingarbrjefið víst að 
vera ónýtt, og þetta skoðast svo, sem Ieigu- 
liði ekki hefði fengið byggingarbrjef. J>að 
væri nú óneitanlega gott bæði fyrir lands- 
drottna og leiguliða, að vita landamerki jarða 
sinna; en hversu fáir mundu þeir nú hjer 
á landi, sem hefðu landamerkjabrjef fyrir 
jörðura sínum ; menn keyptu og bvggðu jarðir 
vanalega með því landi og hlunnindum, er 
þeim fylgt hefðu; menn fylgdu því hjer í 
venjunni; það væri þannig ógjörlegt að gjöra 
slíkt landsdrottni að skvldu, að tilgreina í 
byggingarbrjefinu landamerkin, því það gæti 
orðið til þess, að jarðir yrðu óbyggðar. Eig- 
andi mætti eigi byggja meira, en hann gæti 
sannað að hann eigi, en hvernig getamenn 
það, ef landamerkjabrjefin vanta. Viðvíkj- 
andi 8. gr., þar sem stæði «nema fráfarandi 
leyfi», þá væri slík ákvörðun með öllu óþörf; 
eins væri ákvörðunin í 9. grein «nema við-
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takandi leyfi» o. s.frv. ónauðsynleg. J>ar sem 
stæði í 10. grein, að fráfarandi eigi mætti 
flytja burt hey, o. s. frv. «nje neitt annað, 
sem sú jörð gaf af sjer», þá væri þessi sein- 
ustu orð of yfirgripsmikil, því hann mætti 
þó flytja burtu t. d. kartöflur og rófur, er hann 
hefur aflað á jörðunni. Að þvi er snerti
12. gr., þá væri það víða venja að teðja sinn 
helming túns hvort ár; eins væru þaðsumir, 
sem vildu leðja að haustinu, en aðrir að 
vorinu, og hvað væri þá meint með orðun- 
um í sömu grein, «'í tæka tíð ?». En þar 
sem stæði: «Eigi má fráfarandi — en til
búsþarfa», þá væru mörg hús við brottför 
fráfaranda, sem þyrftu aðgjörða við, og það 
væri óþarfa meinsemi, að meina honum að 
gjöra við þau, til að ljetta á álaginu; en 
slík vinna væri þó ekki til búsþarfa. 13. 
gr. gæfi leiguliða meiri rjett en áður; áður 
hefði verið undantekinn leiguliðanotum trjá- 
reki og hvalreki, og ýms fleiri hlunnindi. 
í>að hefði (iigi fylgt, nema svo væri um 
samið. f>ar sem í 18. gr. væri talað um 
skemmdir af vatnagangi eða öðru þvilíku, þá 
ættu báðir að taka þátt í að bæta það, leigu- 
liði og landsdrottinn eptir frumvarpinu, og 
það vildi hann fella sig við, en þó leyfa 
leiguliða að fara burtu, ef bann vildi, án 
þess að taka þátt í bótum, og eins, ef hann 
eigi vildi taka þátt í þeim, þá mætti lands- 
drottinn láta hann fara burt. f a r  sem 
stæðií 20.gr. «eptir óvilhallra mannamati», 
þá væri óvíst, að landsdrottinn gæfi um slíka 
borgun fyrir hið áskilda, og það væri óeðli- 
legt, að skylda hann til þessa. Hvort og 
hvað mikið endurgjald leiguliða bæri fyrir 
jarðabætur, væri komið undir því, hvort hann 
væri lengi á jörðinni eðaeigi; það gætiverið, 
að hann gjörði jarðabæturnar fyrstu árin, og 
það gæti verið, að hann gjörði miklar bæt- 
ur síðustu árin, ef hann vildi neyða lands- 
drottinn til að selja og hann væri fátækur; 
það væri eigi eintómt verk leiguliða, sem 
gjörði, að jörð yxi til leigu, því þar sem vel

hagaði til, þyrfti mjög lítið til þess opt og 
tíðum, en það gæti orðið æði-dýrt, eflands- 
drottinn ætti að borga það.

Jón Jónsson kvað sig undra ekki, þó 
þingmaður Barðstrendinga skildi ekki ræður 
sínar, en það væri sjaldan, að menn þyrftu 
að frýja hinum 5. konungkjörna þingmanni 
vits eða skilningsleysis. Framsögumaður 
hefði talað um ógöngur sínar við 19. og 20. 
grein; þetta væri nú tómt skilningsleysi hjá 
þingmanninum. Hann hefði fundið það að 
þessum greinum, að það gæti komið fyrir, 
að leiguliði gæti eigi vegna einhverra gildra 
orsaka fullnægt kröfum þeim, er þær gjörðu 
til hans, og því væri hart að lofa lands- 
drottni að reka hann burtu, án þess að 
nokkur tímatakmörk væru sett um það, að 
rjettur hans til þess gæti fyrnzt. |>að 
mundi æfinlega hægt fyrir landsdrottin að 
sanna vanrækt landsetans, en þegar langur 
tími væri liðinn, áður en landsdrottinn 
gerði rjett sinn gildandi, gæti það orðið 
örðugt fyrir leiguliðann, að færa fullar sann- 
anir fyrir því, sem hefði komið því til leiðar, 
að eitthvert ár hefði hann ekki getað 
unnið upp tún og engjar o. s. frv. Hann 
ætlaði eigi að leiða ýtarlegri rök að því, því 
hann kæmi eigi með breytingaratkvæði; 
hann hefði þegar bent á hinn ófyrirgefan- 
lega drátt nefndarinnar á þessu máli, og 
bann vildi segja þingmanni Bangæinga það, 
að hann þekkti þá 3 embættisbræður sína, 
er í nefndinni hefðu setið, betur en hann, 
og vissi, að ef þeir hefðu í þessu máli tekið 
á þeim dugnaði, er þeir sýndu í sumum 
öðrum málum, þá hefðu þeir getað komið 
þessu máli í kring á miklu styttri tíma, en 
þeir nú hefðu brúkað til þess. Hann væri 
þingmauninum samdóma um fyrirsögn frum- 
varpsins, en heldur vildi hann sleppa 42. 
grein en vegna hennar skipta jafnlitlum 
lögum í kafla. |>að væri því síður ástæða til 
að flýta sjer að lögleiða 42. gr., sem til 
væru í Jónsbók ákvarðanir um sama efni,



752

og væri eigi til neins að setja á pappírinn 
nýjar ákvarðanir, beldur væri nær, að fram 
fylgja hinum gömlu. J>ar næst vildi hann 
snúa sjer að framsögumanni aptur, og 
þakka honum fyrir rösklegar undirtektir 
undir athugasemdir sínar. Hann vildi þá 
fyrst skjóta því til deildarinnar, hvort hún 
vildi eigi alveg fella fyrstu setninguna 
framan af 1. gr. frumvarpsins; hún virtist 
í rauninni óþörf, og hinn 3. konungkjörni 
þingmaður hefði bent á, að hún yrði mis- 
skilin í fleirum atriðum en því, sem hann 
hefði tekið fram. Um 2. gr. væri hann 
samþykkur framsögumanni, að rjett væri að 
stemma stigu fyrir, að sveitir kæmu af sjer 
ómögum á aðrar sveitir með brögðum og 
undirferli; en framsögumaður hefði sjálfur 
bent á, að slíkt heyrði fremur heima í fá- 
tækralöggjöfinni eða lögum um lausamenn 
og húsmenn, en hjer í landbúnaðarlögunum. 
Jafnvel minna hluta frumvarpið, sem væri 
ýtarlegast af öllum landbúnaðarfrumvörpum 
hefði eigi slíka ákvörðun. Hvað kúgilda- 
leiguna snerti, þá vildi hann benda á, að 
tíundarlögin gætu ekkert hjálpað leiguliðum 
gegn þeim landsdrottnum, sem kynnu að 
vilja ofþyngja þeim með að bæta inn nýj- 
um kúgildum eða að hækka kúgildaleigur. 
Hvað 6. gr. snerti, skyldi hann játa, að hann 
hefði eigi munað eptir þeim orðum í lands- 
leigubálki, er framsögumaður hefði vitnað í, 
en hann vildi samt leggja það til, að á eptir 
orðinu «tók» væri til skýringar bætt við 
orðinu «heima». Viðvíkjandi 11. gr., þætti 
sjer eigi vera nógu vel sjeð um rjett leigu- 
liða, þó hann mætti flytja burt hús þau, er 
hann hefði byggt. Húsið gæti ef til vill 
orðið jörðinni til mikils gagns, og leigulið- 
inn gæti verið nýbúinn að byggja það, 
og væri þá hart að skipa honum að 
rífa það burt, endurgjaldslaust. Viðvíkj- 
andi orðinu «farga» vildi hann skjóta 
til nefndarinnar, hvort henni litist eigi að 
nema burtu allan efa, þó það er framsögu-

maður hefði sagt því til skýringar, mundi 
miða til rjettara skilnings á orðinu. Viðvíkj- 
andi heysölu þætti sjer hart að banna að 
selja grænt hey; hvi mætti eigi bóndi, er 
hefði yfirfijótanlegar slægjur, slá og hirða 
sjálfur hey á því landi, er hann ekki sjálfur 
þyrfti með, og selja þetta hey? sýndist sjer 
þetta ekkert verra fyrir landsdrottinn, en að 
lofa leiguliða að Ijá öðrum slægjur. Ef þetta 
væri alveg bannað, yrði bæði hjer og í öðr- 
um kaupstöðum lítt mögulegt að hafa nokkra 
málnytu, sem þó væri nauðsynleg, enda gætu 
bændur fengið í flestum kaupstöðum nógan 
áburð fyrir heyið, er þeir ljetu; hann vildi 
því leggja það til, að i stað breytingarat- 
kvæðis þingmanns Skaptfellinga væri bætt 
inn á eptir orðinu «hey» orðunum «úr garði». 
Að selja hey úr garði burt frá jörðinni, væri 
ástæða að banna en varla meira. Viðvíkj- 
andi því, sem framsögumaður benti þing- 
manni Skaptfellinga á, að ef leiguliði kveykti 
í húsum sínum, þá yrði hann að endurgjalda, 
þá vildi hann taka það fram, að löggjöfin 
ætti að sjá um, að engin freistni væri fyrir 
leiguliða til að gjöra þetta. Sjer þætti það 
hart, að skylda landsdrottin til að leggja 
til við og smíðar, því að með því væri hon- 
um lögð miklu þyngri byrði á herðar en 
leiguliða, einkum ef um baðstofur væri að 
gjöra, eða önnur hús, sem mikill viður væri 
í; þetta væri þar að auki eigi í samkvæmni 
við það, sem stæði í 18. grein um aðrar 
skemmdir; þar væri kveðið svo á, að þeir 
skyldu leggja báðir til jafnan kostnað. Við- 
víkjandi 13. gr. væri hann samdóma hinum
3. konungkjörna þingmanni, að betra væri 
að kveða þar nákvæmar að orði, því að eins 
og hún nú væri orðuð, mætti skilja hana 
svo, sem leiguliði ætti einnig reka. Fram- 
sögumaður hefði sagt, að það væri að skerða 
samningsfrelsi, að leyfa leiguliðum að gjalda 
landskuldina í peningum; en sjer þætti eins 
mega takmarka frelsið í þessu tilliti, eins og 
svo víða annarstaðar í frumvarpinu og væri
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ekki gott að láta landsdrottna hafa of mikið 
frelsi til að -kúga leiguliða. Enn fremur 
hefði framsögumaður tekið það fram, að 
menn hefðu átt að bera 1. gr. nefndarfrum- 
varþsins saman við stjórnarfrumvarpið, og 
ráða af því, að nefndin hafði sleppt úr einni 
ákvörðun, að hún ætlaðist eigi til að hún 
gilti; nú hefði hann víða sjeð, að nefndin 
hefði sleppt úr stjórnarfrumvarpinu að eins 
fyrir stuttleika sakir, og hann vildi benda 
henni á, að ef hún væri eigi á sama máli 
og stjórnarfrumvarpið, væri hyggilegra að 
láta það í Ijósi á einhvern skvrari hátt, en 
með því að sleppa því, sem stjórnarfrum- 
varpið hefði sagt.

A m i Thorateimon kvaðst vilja gjöra 
grein fvrir, að hann gæfi atkvæði sitt móti
21. og 42. grein. Viðvíkjandi 21. grein, 
þá þættu sjer ákvarðanir þær, er þar væru, 
ekki í öllu sanngjarnar; leiguliði ætti að fá 
endurgjald fyrir þær jarðabætur, er hann 
gjörði, og þá helzt strax, en borga aptur 
á móti hækkað afgjald. Arðutinn af jarða- 
bótum væri eign leiguliða, meðan hann 
væri á jörðunni, og þess vegna rangt að 
draga bann frá endurgjaldinu. Heldur ekki 
virtist honum sanngjarnt, að gjöra mun á 
jarðabótum eptir samningi, sem eigi væru 
endurgoldnar, og öðrum jarðabótum, sem 
ætti að endurgjalda. Að því er snerti 42. 
grein, þá gæti hann eigi fellt sig vel við 
hana, af sömu ástæðum og aðrir hefðu tek- 
ið fram.

Stefán Eiríhsson kvaðst vilja mælast til, 
að forseti skipti í sundur breytingu sinni 
við 7. grein, þá hún yrði borin upp til at- 
kvæða, og fyrst væri leitað atkvæða um 
orðið "geymsluhús* og síðan um orðið 
«ljenaðarhús».

Sighvatur Árnason kvaðst eigi ætla sjer 
að svara hinum 3. konungkjörna þingmanni 
nje þingmanni Skagfirðinga, nema að því 
er snerti 42. grein. Hinn síðar nefndi 
hefði sagt hana óþarfa, af því að hin gömlu

lög um það efni væru góð, og þingmanni 
Skaptfellinga hefði fallið betur það, sem 
stæði í Jónsbók um það, en eptir hvoru 
hjeldi hann að hægra yrði að ganga: að
telja svo í haga sem Jónsbók segir „að 
ekki sje vænna þó færra væri, en þó skipað 
til fulls“ eða hinu, sem stendur í frum- 
varpinu: „að telja svo í haga, að eigi sje 
hætt við að bítist í örtröð“? Annars væri 
þetta, og hlyti að vera, hvoru sem gengið 
væri eptir, mest megnis álitsmál. í>ing- 
maður Skagfirðinga hefði sagt, að eigi víéri 
nóg að koma nýjum lögum á pappírinn, en 
hann vildi spyrja hann, hvort gamli papp- 
írinn væri betri, þar sem efnið eigi ætti 
við tímann.

pegar hjer var komið, stakk forseti upp 
á, að umræðunum væri hætt, og með því 
enginn mælti á móti því, var gengið til 
a t k v æ ð a ,  og var:

1. 1. gr. samþykkt með 9 atkvæðum.
2. 2. — -----— 9 ------------
3. 3. — --- =- — 9 ---
4. 4. — -------------  9 ------
5. 5. — -----— 1 0 ------------
6. 6. — ---— 1 0 -------
7. Breytingaratkvæði Stefáns Eiríkssonar 

við 7. gr.
a, i'geymsluhús" falli burt, fellt.
b, «fjenaðarhús» — — —

8. 7. gr. samþykkt með 8 atkvæðum.
9. 8. — -----— 1 0 --

10. 9. — -----— 9 -
11. 10. -  ---  -  10 -

12. 11. — ---— 1 1 -
13.12. — ------ — 8 --------
14. 13. — -----— 1 0 ------
15. Breytingaratkvæði Stefáns Eiríkssonar 

samþykkt með 6 atkv.
16.15. gr. samþykkt með 9 atkvæðum.
1 7 .1 6 .  — ------— 1 0 -------------
18. Breytingaratkvæði Stefáns Eiríkssonar 

fellt.

95
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19. 17. gr. samþykkt með 8 atkvæðum.
20.18. — ---------  — 10 ------
21.19. — --------- — 9 ---------

22. 20. — --------- — 10 ------
23. 21. — ---------  — 8 ------
24. 22. — --------- — 10 ------
25. 23. — --------- — 10 ------
26.24. — ------ ------------- 10 ------
27. 25. — ------ — 9 ------
28. 26. — --------- — 10 ---------

29. 27. — --------- — 10 -------
30. 28. — --------- — 10 -------
31. 29. — --------- — 9 ---------

32. 30. — ---------  — 10 ---------

33. 31. — --------- — 10 ---------

34. 32. — ----------— 10 -------
35. 33. — --------- — 10 ---------

36. 34. — --------- — 9 ---------

37. 35. — --------- — 9 ---------

38. 36. — --------- — 10 ---------

39. 37. — --------- — 10 ---------

40. 38. — --------- — 10 -------
41. 39. — — _  — 10 ---------

42. 40. — --------- — 10 ---------

43. 41. — --------- — 10 ---------

44. 42. — --------- -------------- 7 _________

Fyrirsögnin samþykkt með 7 atkv.
Málinu síðan vísað til 3. umræðu með 

10 atkvæðum.

í >r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 39. 
fundi, 16. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 390—395.

Breytingartillögur I 398.
Framsögumaður (Magnús Stephensen) 

kvaðst vilja skjóta því til forseta, hvort 
breytingaruppástungur hinna 3 þingmanna 
Sighvats Árnasonar, Ásgeirs Einarssonar og 
Stefáns Eiríksonar, gætu komið til umræðu 
í dag samkvæmt 43. gr. þingskapanna; upp- 
ástungur þessar hefðu komið í dag í stað 
þess, að þær hefðu átt að koma í gær.

Ásgeir Einarsson kvaðst vilja spyrja,

hvort þessar uppástungur ættu lægri rjett 
en aðrar, er komið hefðu fram í öðru máli 
fyrir skömmu síðan og sem eins hefði stað- 
ið á, en hjer stæði þó betur á, því þetta 
væri viðaukaatkvæði. Állir þekktu efnið til 
hlítar, og það væri einungis um að gjöra, 
hvort að menn vildu lofa málinu að komast 
fram eða eigi. Ef það væri nokkurt ný- 
mæli, sem hann vildi að næði fram að 
ganga, þá væri það þetta frumvarp; ef menn 
samt sem áður vildu láta það bíða og hvíla 
sig, þá væri hann eigi móti þvf, en hann 
vildi einungis lýsa yfir því, að sinn vilji 
væri, að málið fengi framgang. En úr því 
nefndin hefði sett seinustu greinina, þá 
þyrfti viðaukagreinirnar, því þær ættu við 
greinina og væru máttarstólpi hennar, enda 
mundu viðaukagreinirnar verða teknar upp 
í neðri deildinni, ef frumvarpið fengi þar 
áheyrn.

Sighvatur Árnason sagði, að ef uppá- 
stungur þessar gætu með nokkru móti kom- 
izt að formsins vegna, þá vildi hann óska 
þess; efnið væri sjeistaklegt og ekki marg- 
brotið, og mundu deildarmenn varla þurfa 
langan tíma til átta sig á því; það væri 
einungis formið, sem væri um að gjöra. Ef 
þetta gæti eigi komizt fram til umræðu 
með aðalmálinu, þá vildi hann leyfa sjer að 
stinga upp á því, að mál það, sem þetta 
ætti við, yrði látið bíða kvöldfundar.

Benedikt Kristjánsson benti á, að þar sem 
í 2. gr. stæði: upegar búfjenaður — sem
segir í 1. gr.», þá hefðu nppástungumenn- 
irnir gleymt sjer, og væri því uppástungan 
óformleg og þyrfti að lagfærast.

Forseti bar þá upp til a t k v æ ð a, hvort 
uppástungan skyldi koma til umræðu, og 
voru með því 7 atkvæði, en með því að 3,U 
hlutar atkvæða þurftu til þess, að breytingar- 
uppástungurnar kæmust að, var því bafnað 
með atkvæðagreiðslunni.

Framsögumaður kvaðst vilja gjöra grein 
fyrir breytingum nefndarinnar. ]?að hefði
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verið tekið fram við 2. uœræðu um frum- 
varpið, að betra mundi, að skipta frumvarp- 
inu í kafla. fe tta  hefði nefndin fallizt á með 
því að stinga upp á, að rómverska talan 1 
kæmi fyrir framan 1. grein, og rómverska 
talan II á undan 31. grein, og III á undan 
42. grein. fe tta  hefði nefndin álitið að 
væri nóg til að sýna kaflana. í  annan stað 
hefði nefndin stungið upp á að flytja 41. 
grein fram milli 1. og 2. greinar, því hún 
virtist eiga þar betur við eptir efninu. En 
aðalbreyting nefndarinnar væri við 14. gr. 
Við fyrri málsgrein hefði nefndinni eigi þótt 
heppilegt, að leiguliði mætti ljá hver hlynn- 
indi jarðar, sem væru, ef hann að eins fengi 
önnur í staðinn, þannig t. d. ]já varp fyrir 
mótak eða annað því um líkt, heldur hefði 
henni þótt rjettara að binda það við sam- 
þykki landsdrottins, og hefði hún því bætt 
við á eptir orðunum: «eigimáhann heldur» 
orðunum: «án leyfis landsdrottins». pá hefði 
nefndin eptir bendingu þingmanns Barðstrend- 
inga breyttsíðarimálsgrein umheylán þannig, 
að leyfilegt væri að selja hey í harð- 
indum án þess að fá það aptur; ef menn 
því kæmust í heyþrot í harðindum, þá 
gætu menn farið til hreppsnefndarinnar og 
leitað bjálpar hjá henni, og hún þá apt- 
ur skorað á þann, er byrgur væri, að 
hjálpa, en hann skyldi þá hafa leyfi til að 
selja gegn öðru en heyi. 1. þingmanni 
Eangæinga hefði þótt vanta ákvörðun um 
það, hvernig ætti að fara að, er úttektar- 
menn hefðu ákveðið, hve margar skepnur af 
hverri tegund maður mætti hafa flandisínu, 
en hlutaðeigendur máske vildu hafa aðrar 
skepnur í landi sínu, en ákveðið væri, þann- 
ig t. d. fleira sauðlje en talið væri, en apt- 
ur færri kýr eða hross. Nefndin hefði yfir- 
vegað, hvernig menn gætu sett ákvarðanir 
um, hversu margar skepnar hverrar tegund- 
ar skuli setja móti skepnum annarar teg- 
undar, en það væri eigi gott að setja á- 
kvarðanir um þetta efni fyrir allar jarðir um

allt land, því það, sem ætti við f einu hjer- 
aði, það ætti eigi við í öðru; því hefði nefnd- 
inni þótt fara bezt á því, að láta úttektar- 
mennina ákveða þetta; það væri ekki meiri 
hætta að trúa þeim fyrir því, en fyrir að 
hafa ítöluna sjálfa á hendi. Loks hefði 
nefndin bætt við nýjum kafla og grein um 
það, hvaða lagaboð væru úr gildi numin, því 
rjettara hefði þótt, að það væru til teknar 
ákvarðanir, sem fjellu úr gildi. Svo hefði 
nefndin og breytt fyrirsögninni, og bæ ttinn 
í orðunum: «og fleira» vegna 42. gr. Með 
því að breytingar hinna 3 þingmanna hefðu 
ekki komizt að, þá mundu nú eigi vera fleiri 
breytingar, og vildi hann því vona, að þing- 
deildarmenn tækju þessum breytingum vel, 
og heldur greiddu fyrir málinu.

S i g h v a t u r  Á r n a w n  sagðist hafa hreyft 
smáathugasemdum við frumvarpið við 2. um- 
ræðu, og vildi hann því víkja að því aptur 
með fám orðum. Framsögumaður hefði nú 
að vísu tekið fram ástæður fyrir viðauka 
nefndarinnar við 42. grein um ítölu í haga, 
og hefði hann orðið ásáttur við nefndina um 
það, að gjöra búfjenaðarmatið í haga að á- 
litsmáli, en sleppa að taka upp lagaákvörð- 
un um kúgildi í haga. Að því er snerti 
skipting frumvarpsins, þá hefði nefndin fall- 
izt á að skipta því með rómverskum tölum, 
en eigi með fyrirsögnum; þetta vildi hann 
reyndar heldur en ekkert eða enga skipting, 
en hitt hefði hann viljað miklu heldur, að 
um leið hefði komið fyrirsögn fyrir hverjum 
kafla; því þó það lægi nú Ijóst bæði fyrir 
meðnefndarmönnum sínum og öðrum þing- 
mönnum, hvað hver kafli í frumvarpinu undir 
þessum stóru tölum hefði inni að halda, þá 
beri að gá að því, að almenningur út um 
landið verður í jafnmiklum vafa eptir sem 
áður um, hvarþetta eða hitt erað finna í lög- 
u num; eins og auðvitað er, að ef einhver 
vildi finna eitthvað í.löngu máli, þá væri 
það þó sannarlega hægra um hönd, ef fyrir- 
sögn væri fyrir hverjum kafla; svona væru

95*



756

t. d. hegningarlögin o. fl. f>að væri því eigi 
eins dæmi, þó þetta hefði verið þannighjer; 
en að fara að koma með sjerstakar breyt- 
ingar um þetta, hefði hann eigi sjeð sjer til 
neins, úr því nefndin hefði ekki fallizt á 
þetta með sjer.

Á sge ir  E in a r s s o n  sagði, að það hefði
farið fyrir nefndinni, sem opt færi fyrir
mönnum, að þeir vildu halda í það, sem 
þeir hefðu náð. J>að væri eitt atriði, sem 
hann hefði bent á við 2. umræðu, og væri 
það þar sem ábúandi væri, er annar ætti 
reka; sjer þætti nóg, þó þetta væri í Jóns- 
bók og eldri lögum, þó það væri eigi í nýj- 
um lögum og endurbættum lögum, því það 
mundi sannast, að það mundi valda óánægju 
manna á meðal. f>að væru reyndar fleiri 
atriði, er hann gæti bent á að væru við-
sjárverð, en það vildi hann taka fram, að ef
þessi viðauki kæmist á, þá yrði bann að 
fótakefli, það mundi sannast.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst hafa enn minni á- 
stæðu en sumir þingmenn, sem nú hefðu 
talað, til þess að vera ánægður með aðgjörð- 
ir nefndarinnar, samt mundi hann gefa 
frumvarpinu atkvæði sitt, sökum hinna 
miklu rjettarbóta, er það þrátt fyrir ýmsa 
galla hefði að innihalda, og hefði þjóðin í 
mörg ár æskt eptir þessum rjettarbótum ; en 
það vildi hann taka fram, að að eins drátt- 
ur sá, sem hefði orðið á málinu hjá nefnd- 
inni, væri valdur að því, að frumvarpið eptir 
þessi mörgu ár, sem liðin eru, síðan fyrst var 
talað um að endurbæta landbúnaðarlög vor, 
kæmi eigi eins vandlega undirbúið frá þing- 
inu, og þjóðin hefði mátt búast við.

J ó n  P je tu rsso n  sagði, að nefndin vildi 
fella úr 14. gr.: «nema það sje í umskipt-
um fyrir önnur hlunnindi og landsnytjar, er 
leigujörð hans þarf»; þetta kynni hann vei 
við, en sjer þætti engin ástæða til, að bæta 
því inn í, sem nefndin styngi upp á, nefni- 
lega «án leyfis landsdrottins», því að eigi 
væri að sínu áliti meiri þörf á því þar, en

annarstaðar í greininni, t. d. þar sem talað 
væri um að farga áburði. Hann kynni og 
betur við breyting nefndarinnar á ákvörð- 
uninni um heysölu; en þar sem hún svo 
vildi gjöra þá undantekning, að ef hrepps- 
nefnd skoraði á leiguliðann í harðindum, þá 
þyrfti hann eigi leyfi landsdrottins til þess, 
þá þætti sjer það eigi heppilegt, því að 
hver ætti að dæma um það, hvort harð- 
indi væru? (Framsögumaður: Hrepps-
nefndin). £á væri það lagt undir álit 
hreppsnefndarinnar, hve nær leiguliði mætti 
brjóta sitt byggingarbrjef, án þess að 
spyrja landsdrottinn að; ef t. d. leiguliðinn 
vildi fá sjer korn fyrir hey sitt um vetrar- 
tímann, gæti hún sagt, að það væri vel- 
komið; hann þyrfti eigi leyfi landsdrottins 
til þeás, því að það væru harðindi. Með 
þessari ákvörðun þætti sjer því hallað 
rjetti landsdrottins. Breyting nefndarinnar 
undir 6. tölulið þætti sjer rjett í sjálfri 
sjer, en hann treysti eigi óvöldum mönnum 
til þess starfa, er nefndin ætlaði þeim þar; 
hvers vegna tæki nefndin heldur til út- 
tektarmenn en aðra? Að sínu áliti væru 
þeir eigi færari til slíks, en aðrir óvilhallir 
menn. Fyrst að úttektarmönnum væri 
ætluð «ítalan» ætti eins að mega heimta 
«yfirítölu», eins og «yfirúttekt». (Fram- 
sögumaður: sjálfsagt). Loks vildi hann 
geta þess, að í lagaboðum þeim, er 
talin væiu upp í 43. grein nefndarinnar að 
falla ættu úr gildi með lögum þessum, 
væru sumar þær ákvarðanir, er nefndin 
hvorki hefði tekið inn í frumvarp sitt, nje 
sett neitt í staðinn fyrir, og væri því ísjár- 
vert að samþykkja hana. f>ar sem nefndin 
vildi bæta aptan við fyrirsögnina »og fl.»., 
þá þætti sjer betra að láta fysirsögnina vera 
óbreytta, því að hann sæi enga ástæðu til, 
að tilgreina síður, hvað það væri, heldur en 
hitt, sem tilgreint væri í fyrirsögninni,

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvaðst ætla að 
geyma hinum 5. konungkjörna þingmanni,
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að svara hinum 3. konungkjörna þingmanni, 
og mæla það eitt um það, að bezt sje að 
láta þá um það, því að þar sjeu báðir nógu 
skýrir; en hvað snerti þingmann Skagfirð- 
inga, þá hefði hann að visu ámælt nefnd- 
inni mjög, en aldrei réynt hið minnsta til 
að bæta frumvarpið, en nefndin mundi, 
hvað sem því liði, gjöra sig vel ánægða við 
hann, þar sem hann lofaði að gefa atkvæði 
sitt með frumvarpinu; hann ætlaði því eigi, 
að svara honum neinu, heldur þingmanni 
Húnvetninga; þingmaðurinn væri illa á- 
nægður með þá ákvörðun um reka, sem 
stæði í 15. gr., en fyrir sitt leyti gæti 
hann eigi sjeð neitt móti því, að leiguliði 
væri áminntur um, að hann þurfi að gjöra 
vissan samning við landsdrottin um það 
efni, er hann tæki jörð á leigu, og eptir 
sínum skilningi gongi þessi grein eigi 
lengra; það væri alls eigi meiningin með 
henni, að hin álnarlöngu keflin væri hin 
eina og lögákveðin borgun fyrir reka hirð- 
inguna, heldur hitt, að landsdrottinn hefði 
eigi rjett til, að skilja frá jörðinni þennan 
smáreka, þó að hann hjeldi öllum stórreka 
fyrir sig; um borgun fyrir reka hirðinguna 
hlyti hann að semja, öldungis þar fyrir 
utan.

Á ig e i r  E in a r s s o n  kvað það sannast 
á þingmanni f>ingeyinga, að hann vildi færa 
alla hluti til betri vegar; en hann hefði 
enn eigi orðið var við, að prestar skildu 
greinina þannig, heldur mundu þeir þykjast 
skyldir, að slaka eigi til með tilliti til rjett- 
ar kirkjunnar, þegar hún ætti reka, og kalla, 
að þetta væri hin lögákveðna borgun, sem 
þeir ættu ekki með að gefa eptir frá brauð- 
inu;  hann ímyndaði sjer, að hinn 3. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði orðið var við 
þetta, er hann var í Strandasýslu sýslumað- 
ur. £ar að auki ætti þessi grein eigi hjer 
inn í, fyrst að nefndin hefði ekki tekið all- 
an Rekabálk. Hann byggist eigi við, að geta 
sannfært nefndina um þetta fremur nú en |

áður, og skyldi hann því eigi gjðra það að 
kappsmáli.

Benediht Kristjánsson kvaðst verða að 
svara þingmanni Húnvetninga fám orðum 
viðvíkjandi skoðun presta á máli þessu, úr 
því hann á annað borð hefði dreift þeim við 
þetta mál, þó að það kæmi eigi meira þeim 
við en öðrum, og ætlaði hann þá að byrja 
á því, að færa orð þingmannsins til betri 
vegar, þar sem bann hefði talað um skiln- 
ing presta á «greininni» því að hann væri 
enn alveg ósjeður; hann hefði víst á tt við 
skilning þeirra á tilsvarandi ákvörðun í Jóns* 
bók; en hvað sem nú því liði, þá þekkti 
hann presta, sem ættu reka og ljetu eigi 
álnar löngu keflin ein vera borgun fyrir 
hirðing á honum, heldur borguðu hana al- 
veg sjerstaklega; hann vissi þannig dæmi 
til þess, að leiguliði væri látinn hafa '/« af 
stórviðarreka og jafnvel ’/s. Hann vissi 
líka dæmi til, að prestar hefðu í byggingar- 
brjefi gjört leiguliða að skyldu, að hirða rek- 
ann, en eigi tiltekið, að álnarkeflin ættu að 
koma u pp í það. Álnar kefii og þaðan af 
minni fylgdu jörðinni, eins og t. d. þari, og 
mætti eigi frá henni skilja. fingmaðurinn 
yrði að reyna að skilja það, að fyrir utan 
greinina lægi öll ákvörðun um það, hvað 
leiguliði skyldi hafa fyrir hirðinguna.

S te f á n  E ir íh s so n  kvað sjer þykja sumar 
breytingar nefndarinnar vera til bóta, en 
þegar hann talaði um frumvarpið í heild 
þess, þætti sjer það lítilfjðrlegt, fyrst að 
nefndin hefði eigi getað náð inn í það ept- 
ir allan þann tima, sem hún hafði það til 
meðferðar, aðalatriðum stjórnarfrumvarpsins; 
og einkanlega gæfi hann lítið fyrir það vegna 
þess, að nefndin tók eigi úr 6. kapítula 
stjórnarfrumvarpsins ákvörðun um ágang af 
annara Qenaði og innsetning fjár, því að 
það væri sá kafii, er að sínu áliti riði mest 
á ; það mætti að vísu segja, að þær ákvarð- 
anir, sem nú væru látnar óhreyfðar í stjórn- 
arfrumvarpinu, gætu komizt að á næstu
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þingum, en það væri eins líklegt, að það 
fengi að liggja í dái í mörg ár. Eins og 
frumvarpið nú væri úr garði gjört, þætti 
sjer það hvorki heilt nje hálft, og stæði sjer 
því á engu, hvort það fengi fram að ganga 
eða eigi.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvað líta svo út, sem 
þingmaður Skaptfellinga hefði eigi verið á 
þingi 1865, er hann ætlaði, að alltaf hefði 
verið farið fram á yfirgripsmeiri breytingar 
á landbúnaðarlöggjöf vorri, en í þessu frum- 
varpi stæði. í  tíðindunum frá því alþingi 
mætti lesa, að þingmaður Kangvellinga, er 
þá var flutningsmaður þessa sama máls, 
hefði sjálfur tekið fram, hver atriði í land- 
búnaðarlöggjöfinni hann ætlaðist til að hin 
nýja lagasetning næði yfir, en alls eigi talið 
þar á meðal innsetning Qár, eins og líka 
nefndin, sem sett var í málið á því þingi, 
eingöngu hefði tekið fram sömu atriði og 
þingmaður Rangæinga. Á því þingi hefði 
komið úr Suðurþingeyjarsýslu bænarskrá um 
jarðarbyggingar, þingmaður Rangvellinga 
hefði komið með uppástungur um viðskipti 
landsdrottna og leiguliða, og úr Skaptafells- 
sýslu hefði komið bænarskrá um jarðabætur; 
allt þetta væri sameinað og tekið i nní f rum- 
varp það, er hjer lægi fyrir. Að blína ein- 
göngu á innsetning fjár og kalla það mest 
áríðandi af öllum landbúnaðarlögum, væri 
eigi svaravert; það sem væri tekið inn í 
frumvarp þetta, hefði hvervetna verið talið 
mest vert, bæði á þingi 1865, og síð- 
ar. Hvað snerti mótbárur hins 3. kon- 
ungkjörna þingmanns, þá þætti sjer engin 
þörf að ganga gegnum þær, því sjer hefðu 
ekki þótt þær svo verulegar, og um þau at- 
riði, er hann tók fram, gætu menn haft 
ýmsar skoðanir; nefndinni hefði þótt bót í 
breytingum sínum, og þó að þær kæmust 
eigi að, þætti sjer samt frumvarpið dágott.

Jón Jónsson kvað það, sem hinn 3. 
konungkjörni þingmaður tók fram viðvíkj- 
andi 43. grein, þurfa nákvæmari íhugunar,

en 5. konungkjörni þingmaður vildi; hann 
ætlaði sjer því eigi að gefa atkvæði með 
þessari grein, enda ætti nefndin eigi að 
gjöra hana að kappsmáli, því að það væri 
eigi venja í lögum, er næðu yfir svo tak- 
markað svið sem þessi, að til taka, hvaða 
lagaboð fjellu úr gildi við þau. fe tta  hefði 
verið gjört í hegningarlögunum og í stjórn- 
arfrumvarpinu, en nefndin hefði sjeð um, 
að frumvarp þetta kæmi eigi í neinn sam- 
jöfnuð við þessi lög. í  annan stað væri 
það ónauðsynlegt, því það segði sig sjálft, 
að þær greiuar, er hið nýja frumvarp tæki 
yfir, fjellu úr gildi jafnskjótt sem það yrði 
að lögum; en í þessu tilfelli gæti orðið 
skaðlegt að samþykkja 43. greinina.

E i r í k u r  l ú í l d  kvaðst nefndinni þakk- 
látur fyrir, að hún hefði tekið bendingar 
sínar til greina, og mundi hann gefa at- 
kvæði með frumvarpinu. Hann vildi játa 
það, að gallar gætu verið á því, en það 
ætti eptir að koma í neðri deildina, og 
mundi hún þá af nema smágallana. Hún 
hefði sjeð þá galla, sem hefðu verið á 
frumvörpum, er komið hefðu úr þessari 
deild þangað, t. d. á frumvarpi til laga um 
stefnufrest í einkamálum, og eins mundi 
verða um þetta; og ef hún á annað borð 
sæi þá, sem eigi .þyrfti að efa, þá mundi 
hún og sjá ráð til að bæta úr þeim. En 
það væri að sínu áliti þakkavert, ef slík 
rjettarbót kæmist á.

pá var gengið til a t k v æ ð a  um breyt- 
ingaruppástungur nefndarinnar, og fjellu 
þau 'þannig:

1. töluliður samþykktur með 9 atkvæðum
2. — ------— 11 samhljóða

atkvæðum.
3. tölul. a. samþykktur með 10 atkvæðum

— b . ------— 1 0 --------------

4. — ------ — 8 ---------
5. _  ------ _  8 ---------



759

6. töluliður samþykktur með 1 0 ------
7. -  ------- -  8 -------
8.  —  ---------- —  8 ------------------------

Frumvarpið síðan með áorðnum breytingum 
samþykkt méð 8 atkvæðum, og kvað forseti 
það nu mundu verða afgreitt til neðri deild- 
arinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 47. 
fundi, 18. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 457 
- 4 6 3 .

H já l m u r  P je t u r s s o n : Mál þetta er þá
loksins komið frá efri deildinni, og jeg skal 
játa, að það hefur þar fengið góða meðferð, 
einkum álít jeg það hyggilegt, að þessu 
umfangsmikla landbúnaðarmáli hefur nú af 
efri deildinni verið skipt í kafla. En nú er 
annaðhvort að gjöra fyrir þessari deild, að 
láta það breytingarlaust ná fram að ganga, 
eða þá að fresta málinu, af þeirri ástæðu, 
að svo er liðið á þingtímann, að eigi er 
unnt, að það komist fram, ef breytingar eru 
gjörðar; en jeg álít mjög varhugavert, að 
leiða frumvarpið þannig óbreytt í lög, því 
að það er auðvitað, að margt er í því, sem 
betur mætti fara og breyta þyrfti, og þes3 
vegna legg jeg það til, að nefnd sje sett í 
málið til þess að yfirvega það sem bezt, og 
held jeg, að þetta yrði hollara fyrir málið, 
heldur en fara að káka við það með breyt- 
ingartillögum, sem sjálfsagt verða miklu 
fleiri, ef eigi er sett nefnd. fa ð  gæti líka 
verið spursmál um, hvort ekki væri rjett að 
bæta við einum kafla eða fleirum, svo sem 
um afrjettarmál og fjenaðarmörk, því að 
það snertir sveitastjórn, og finnst mjer, að 
þetta ætti vel við aptan við þennan kafia; 
en um þessi mál þyrftu að líkindum ekki 
margar eða langar greinir; yfir höfuð eru í 
þessu máli mörg atriði, sem vandlega þarf 
að hugleiða, og þess vegna vil jeg leggja 
það til, að nefnd sje sett.

P ó l l  P á tsson ,  p r e s t u r : Jeg er öldungis 
samdóma þingmanni Mýramanna; jeg finn 
að vísu víða talsverðar rjettarbætur í frum- 
varpinu, en víða marga stórgalla, og ef það 
ætti að ganga svona óbreytt í gegnum 
deildina, þá get jeg ekki greitt atkvæði með 
því; verð jeg því að ráða til, að nefnd sje 
sett í málið.

F o r s e t í : Jeg er samdóma mönnum þeim, 
sem talað hafa um frumvarp þetta, að það 
sje eigi svo úr garði gjört, sem skyldi, og 
þurfi því breytinga við, en jeg álít samt 
þýðingarlítið að setja nefnd í þetta mál, 
þegar svona er liðið á þingtímann; jeg hef 
reyndar ekkert á móti nefnd, en vil þá, að 
hún sje kosin með þeim fyrirvara, að hún 
komi með álit sitt fyrir þinglok, þyí að það 
gæti orðið málinu til mikilla bóta.

V a r a f o r s e t i : Jeg vil leiða athygli deild- 
arinnar að því, að í efri deildinni var sett 
nefnd í mál þ e tta ; var hún 6 vikur með álit 
sitt, þess vegna get jeg ekki sjeð, að þó 
nefnd verði sett hjer, að hún geti látið álit 
sitt í ljósi, áður en þingi er slitið. Jeg í- 
mynda mjer, að það verði til einskis gagns 
að setja nefnd; nú eru fyrir deildinni nefnd- 
arálit í 3 mikilsvarðandi málum, og þing- 
tíminn þegar á enda, verð jeg því að álíta, 
að málinu sje betra að hvíla sig til næsta 
þings.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg er á sama
máli og varaforseti, að eigi sje tími til
að ræða þetta mál á þessu þingi, þar sem
svo mörg áríðandi mál liggja fyrir, og svo 
er mál þetta að mjer virðist svo ljóst, að 
það geti haft framgang nefndarlaust, verði 
tími til. Jeg ímynda mjer líka, að svo sje
um fleiri sem mig, að þeir hafi nóg að
hugsa um hin mikilsvarðandi mál, sem fyrir 
liggja, og sem eru svo mikilsvarðandi, að 
hver þingmaðar ætti að hugleiða þau vel.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Jeg hefði verið einn 
af þeim, sem nefnd vilja, ef nokkur tími 
væri til fyrir hana að láta álit sitt í ljósi, en
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nú er því eigi að heilsa, en frumvarp þetta 
er um svo mikilsvert efni og svo lagað, að 
mjer virðist eigi tiltækilegt að láta það ná 
fram að ganga án vandlegrar íhugunar; það 
er margt í því, sem jeg get ekki fallizt á, 
og menn ættu ekkí að vera svo fljótir að 
nema úr gildi lög, sem eru mörg hundruð 
ára gömul, eins og þau lög eru, sem hjer 
ræðir um að breyta, að menn ættu ef til vill 
í sumum greinum verri lög, og óhentugri 
ákvarðanir, en áður voru. Jeg er nú f 
miklum vafa, hvort að jeg á að mæla með 
nefnd. J»að er auðvitað, að ef hún gæti 
gefið álit sitt, áður en þinginu lýkur, þá er 
talsvert stig stigið í málinu til undirbúnings 
síðari tíma, en jeg álít, að það sje hæpið, 
að nefnd, er sett yrði, gæti þetta, því að 
málið þarf mikilla smábreytinga. pingsköpin 
leyfa eigi, að málið sje rætt við þessa um- 
ræðu grein fyrir grein, en jeg vil til dæmis 
nefha eina ákvörðun í frumvarpinu, sem jeg 
álít mjög ósanngjarna; hún er sú, að fyrir 
úttekt jarðar á að gjalda 4 kr., hvort sem 
jörðin, sem er tekin út, er lítið kot, eða 
stórbýlisjörð, og frumvarpið gjörir þó ráð 
fyrir, að ekki einungis jarðarhús sjeu tekin 
út, heldur öll mannvirki á jörðinni, og þar 
að auki tún, engjar, skógur, eggver o. s. frv. 
f a ð  sjá allir, hve ósanngjarnt þetta er, að 
jafnmikið skuli borga fyrir úttekt á smábýli, 
ef það að eins heitir lögbýli, og fyrir úttekt 
á stóru höfuðbýli; en ef ekki væru nú aðrir 
gallar en þessi á frumvarpinu, þá læt jeg 
það vera, en á því eru margir aðrir gallar, 
sem eigi er hægt að bæta með breytingarat- 
kvæðum, sem koma frá ýmsum og ýmislega 
löguð; fer jeg ekki út í það að þessu sinni, 
að telja upp galla frumvarpsins, sem mjer 
þykja vera á þvi, með því til þess þarf að 
taka grein fyrir grein. Jeg held jeg verði 
þó heldur að ráða til nefndar, í þeirri von, 
að hún gæti verið búin að gefa álit sitt, 
áður en þinginu er slitið, því að með því 
gæfist landsmönnum betri kostur á að ræða

málið til næsta þings í blöðum og á fund- 
u m ; en ef það er ekki hægt, þá vildi jeg 
helzt, að málið væri þegar fellt, svo það 
tefði ekki fyrir öðrum málum, sem von er 
um að útrædd verði.

H já l m u r  P je t u r s a o n : Jeg skal játa, að 
það var neyðarúrræði fyrir mjer, að stinga 
upp á nefnd; mjer þótti ókurteyst og eigi 
rjett af oss, að fella málið orðalaust, en þó 
menn taki að gjöra breytingaratkvæði við 
það, þá er það ætlun mín, að það bættieigi 
frumvarpið svo sem með þarf. Af þessu á- 
leit jeg þó betra, að nefnd væri sett, eink- 
um ef hún gæti látið álit sitt í Ijósi, áður 
en þingi er slitið, sem jeg tel sjálfsagt að 
hún gæti. Út í einstakar greinar ætla jeg 
ekki að fara, en jeg ímynda mjer, að þær 
sjeu fleiri en færri, sem þurfa breytingar við.

H a l l d ó r  K r .  F riðr iksson  : J>ví neitar víst 
enginn, að mál þetta sje mikilsvarðandi, og 
þó frumvarp þetta sje eigi nema þáttur úr 
því, þá er það þó mikið stig til framfara, ef 
það kemst á ; en jeg er samdóma 1. þing- 
manni Eyfirðinga um það, að mál þetta er 
svo áríðandi, að gjalda verði varhuga við, 
að fieygja frá sjer hinum gömlu lögum, nema 
auðsætt sje, að til verulegra bóta horfi; en 
það er ætlun mín, að til þess sje enginn 
tími, hvort sem nefnd er sett eða eigi, að 
bæta úr þeim göllum, sem á því kunna að 
vera. Eina ráðið til að koma málinu fram, 
er að taka það, eins og það liggur fyrir, en 
að kjósa nefnd, er að eins til þess að tefja 
nefndarmenn frá öðrum mikilsvarðandi mál- 
um, sem liggja fyrir og nauðsyn ber aðkoma 
fram á þessu þingi. f>eir, sem talað hafa, 
segja, að frumvarpinu sje mjög ábótavant, 
en þingmaður Mýramanna taldi það bót, ef 
nefndarálit fengist í málinu; en það er eptir 
að vita, hvort nefndin getur lokið því, og 
svo eigum vjer ekki víst, að deildin fallist á 
það nefndarálit, sem kynni að koma, því að 
henni gefst eigi tími til að ræða það, og 
hvað er þá unnið? Annaðhvort er að gjöra,
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að fella málið þegar á þessu stigi, eða láta 
það ganga til 2. umræðu, og sjá, hverjar 
breytingartillögur koma við frumvarpið, og 
hvort þær ná samþykki deildarinnar, þá fyrst 
er nokkur leiðbeining fengin fyrir síðariþing, 
í hverju þessu frumvarpi þurfi að breyta, en 
hitt ætla jeg ekki til neins, nema tefja tím- 
ann, að kjósa nefnd, til að semja nefndar- 
álit, sem deildinni gefst aldrei kostur á að 
ræða.

Þ ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n : Jeg verð líka að 
vera eindreginn á móti nefnd, því að þótt 
hún fái samið álit sitt, þá gefst þinginu 
enginn kostur á að ræða málið, og því verð 
jeg að álíta rjettara að fella málið frá 2. 
umræðu, ef deildinni annars þykir frumvarp- 
ið óhafandi, eins og það e r ; jeg fyrir mitt 
leyti sje ekki þá stórgalla, sem aðrir þykjast 
s já ; mjer sýnist mikil íjettarbót í frumvarp- 
inu, og það er snertir hin gömlu lög, sem 
menn eru svo hræddir við að breyta, þá eru
þau ekki öll 100 ára, sum þeirra eru víst
miklu yngri og sumt að eins venjur. Jeg 
álít rjettara, að málið gangi til 2. umræðu, 
þá gefst deildinni kostur á að sjá breyting- 
artillögurnar og þann vísdóm, sem þær hafa 
inni að halda. Jeg tek það upp aptur, að 
jpg álít mikla rjettarbót í frumvarpinu. Er 
í því meðal annars margt skýrt ákveðið, sem 
áður hefur verið óákveðið, og margar ákvarð- 
anir rjettar og eðlilegar. Margir hinir 
helztu þingmenn í efri deildinni hafa unnið 
að þessu máli með mestu alúð í langan 
tíma, og furðar mig, ef hinir háttvirtu þing- 
menn, sem talað hafa móti frumvarpi þessu, 
geta bætt um það á stuttum tíma. i ’rum-
varp þetta er að líkindum ekki án allra
galla, heldur en önnur frumvörp, en þá má 
þá laga síðar.

P á l l  P á ls so n  p r e s i u r :  Af umræðunum er 
svo að heyra, sem flestir sjeu á því, að ráða 
frumvarpið af dögum, en það sem menngreinir 
á um er, hvort heldur á að skera það niður nú 
þegar, kyrkja það í nefnd eða kæfa það með

breytingaratkvæðum ; jeg fyrir mitt leyti vil 
þá þegar láta til skarar skríða og bana því 
nú þegar. Eeyndar sagði þingmaður Mýra- 
manna, að sjer fyndist það ókurteysi, en 
við hvern er það ókurteysi? við frumvarpið 
sjálft eða aðra? Jeg get þó aldrei álitið það 
neitt sjerlega ókurteyst við feður þess. 2. 
þingmaður Gullbringusýslu kvaðst enga 
galla sjá á frumvarpiuu, á því furðar mig 
stórlega, hann hefur þó sjeð galla þar, sem 
þeir hafa verið minni, og það væri líka 
skárra frumvarpið, sem er í 43 greinum, ef 
í engri greininni væri nein rjettarbót.

Arnljótur Ólafsson: jpað er líklega ekki 
til mikils að tala um þetta má l ; það er eigi 
nema um tvennt að gjöra, annaðhvort sam- 
þykkja það óbreytt eða stytta því stundir. 
Allir þeir, sem talað hafa um málið, hafa 
sýnt, að lagafrumvarp þetta er eigi svo úr 
garði gjört, að gjörlegt sje að samþykkja 
það óbreytt. Mál þetta er líka svo yfir- 
gripsmikið, að það er varla hugsandi, að efri 
deildin með öllu sínu ágæti hafi getað búið 
það svo út, að það sje fullgott. Frumvarp 
þetta er nákvæmara að sumu leyti, en hin 
gildandi lög ; enþað er enda haldverra. Sum- 
ar greinir þess hafa í byrjun eitthvert ákvæði, 
en þær snúast svo um sjálfa sig og verða 
að lyktum að engu eða því nær engu t. a. 
m. 8. gr. Síðari hluti þeirrar greinar af- 
tekur í raun rjettri fyrra hlut hennar «öll 
nauðsynleg íbúðarhús» o. s. frv. Sumar 
greinir get jeg ekki fundið að sjeu byggðar 
á nokkrum rjettlætis grundvelli, svo sem til 
dæmis 18. og 19. gr., þar sem svo er á- 
kveðið, að ef jörð verður fyrir einhverjum 
skemmdum af völdum náttúrunnar, og sem 
leiguliða verður eigi sök á gefin, þá á hann 
þó að gjöra að nokkru við þær skemmdir 
fyrir alls ekki neitt í sameiningu við lands- 
drottin. Jeg nefni þetta dæmi sem meg- 
insetning, til að sýna enn ljósara, hversu 
það er varhugavert að láta frumvarpið ó- 
breytt ná fram að ganga. Jeg nefni þetta

96
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meginsetning í landbúnaðarlögunum, að 
leiguliðinn njóti sömu kosta og sama rjett- 
ar sem hver annar leigunautur. En nú, ef 
jeg tek á leigu einhvern tiltekinn hlut, svo 
sem hús, hest, bát, skip o. s. frv., þá er jeg 
eigi skyldur til að svara fyrir þær skemmdir, 
er jeg hefi eigi valdið með athæfi mínu eða 
vanhirðu. Hví skyldi jeg þá skyldur þess 
sem leiguliði á leigubóli? Hjer er rótað um 
rjettargrundvellinum, eða rjettara sagt hinn 
forni órjettur gegn leiguliðum er eigi leiðrjett- 
ur. Mjer liggur við að segja, að deildin 
gæti ekki svarað fyrir það, að samþykkja 
frumvarpið óbreytt, og er þá ekki um ann- 
að að gjöra en stytta því stundir. J>að stend- 
ur rjett á sama, hvort menn fella það nú 
þegar, eða kæfa það í nefnd, þótt það kunni 
að þykja kurteysara, en hvort af tvennu deild- 
in gjörir, þá er auðsætt að húo gjörir það 
ekki af öðru en tímaleysi.

G u ð m u n d u r  Ó la fsson:  Væri jeg leigu-
liði og frumvarp þetta yrði að lögum, þá 
fiýtti jeg mjer að segja lausu, því að jeg á- 
lít fiest allar greinar þess lítt hafandi. Frum- 
varpið er yfir höfuð svo ónákvæmt, óákveð- 
ið og allt á víðáttu, að það yrði mesti við- 
sjálsgripur ef ekki vandræðagripur, að sam- 
þvkkja það svona, eins og það liggur nú 
fyrir. J>urfi nokkur lög að vera nákvæm og 
greinileg, þá eru það búnaðarlög. Samt 
held jeg, að það væri sómasamlegra fyrir 
deildina, að láta það daga upp í nefnd, held- 
ur en að verða því strax að bana, með því 
að skera það fyrir borð, sem menn segja; 
verð jeg því að mæla með því að nefnd 
verði sett í málið, hún kynni þó að geta 
jafnað á því stærstu gúlana. £>etta gæti 
orðið til leiðbeiningar seinna.

P o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : Jeg tok undir
með þeim, sem ekki geta fellt sig við frum- 
varp þetta, eins og það liggur fyrir, en samt 
virðist mjer það nokkuð hart, að skera það 
þegar hjer við borðið; efri deildin hefur að 
mínu áliti byrjað heppilega í frumvarpi

þessu, en endað óheppilega, því að mjer 
finnst detta úr því botninn, þar sem sízt 
skyldi, samt sem áður er jeg ekki á því að fella 
það strax, heldur láta það ganga til 2. umræðu, 
því að það sjá allir, að betra er að sjá, hverj- 
ar breytingartillögur koma við það, þá geta 
menn eins fellt það, ef mönuum virðist ekki 
það fá þá bót, sem það þarf, og það er í öllu 
falli kurteysara við annað eins stórmál og 
þetta er, enda þó menn sjái, að það ekki 
geti klárazt.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  Jeg verð einnig
að styðja að því, að mál þetta fái að ganga 
til 2. umræðu; þá geta menn komið með 
breytingaratkvæði við frumvarpið, og þó það 
aldrei verði útkljáð á þessu þingi, þá er það 
þó leiðbeining fyrir seinni tímann, að málið 
sje nú nokkuð ræ tt; álit efri deildarinnar um 
málið sjest nú, og sýnist mjer vel til fallið, að 
skoðun neðri deildarinnar komi einnig fram. 
Að setja nefnd í málið, álít jeg óþarft, þegar 
tíminn er orðinn svo stuttur, sem þingið er 
saman; en vil að eins styðja, að málið gangi 
til 2. umræðu.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
var gengið til atkvæða, og var málinu vísað 
til 2. umræðu með 17 atkvæðum, en fellt 
að setja nefnd í það með 14 atkvæðum.

Á 55. fundi neðri deildar, 22. ágúst, 
átti frumvarpið að koma til 2. umræðu, en 
eptir ósk nokkurra þingmanna var því 
frestaö, tiJ þess að komið yrði að því breyt- 
ingaratkvæðum, og kom það ekki framar til 
umræðu.

Breytingartillögur I 539—543.

LI. LANDAMEKKJALÖG.

Lagafrumvarp um landamerkjanefndir og 
gjörðardóma í landaþrætumálum. Frá J>or-
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láki Guðmundssyni, Guðmundi Ólafssyni, 
Einari Ásmundssyni og Hjálmi Pjeturssyni. 
Sjá I 2 4 -2 8 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 6. 
fundi, 8. júlí.

Porláhur Guðmundsson: Mál þetta er
þingmönnum kunnugt, og þarf jeg því ekki 
að vera langorður um það. það mun öll- 
um ljóst, að landamerki hjer á landi eru 
víðast hvar næsta óglögg og óákveðin, og 
þarf jeg víst ekki að leiða nein rök að því, 
að þetta bæði getar og gjörir, að vekja 
úlfúð og grannaþras. fe tta  mál er verulegt 
og alvarlegt rjettarspursmál, því kæmust 
gjörðardómar á hjá oss, væri það veruleg 
breyting og að minni skoðun til batnaðar, 
og líka hins mesta peningasparnaðar, því 
betri mundi magur gjörðardómur, en feitur 
prósess, og kynni þetta mál að leiða til 
þess, að gjörðardómar væru innleiddir í 
fleirum málum, þá áliti jeg vel fara. — Fyr 
á dögum þótti það gott meðal vor, að hafa 
gjörðardóma; því skyldu þeir ekki geta ver- 
ið eins þarflegir nú og þá? fað  kæmi og 
undarlega fyrir, ef að hið 3. löggjafarþing 
vort hafnaði gjörðardómum, þar sem vorir 
beztu menn á ráðgjafarþingi 1861 hjeldu 
því sterklega fram, að þeir yrðu bjer inn 
leiddir, og þar á meðal 3 lagamenn.

P á ll  P á h s o n  b ó n d i :  Jeg vil því
fremur styðja þetta mál, sem líkt hefur 
komið fram á fundi hjá oss Húnvetningum. 
Jeg vil því leggja það til, að nefnd verði 
kosin í mál þetta, því fremur, sem mjer 
virðist það næsta áríðandi og þurfa ná- 
kvæmrar rannsóknar við, því það er hverju 
orði sannara, að landamerki víðast hvar 
eru næsta óglögg.

B e n e d ik t  S v e in s so n :  Jeg vil mæla fram
með nefnd í máli þessu, þó það máske ætti 
helzt að koma til landbúnaðarnefndarinnar, 
sem á síðan mun verða sett hjer í deildinni. 
Allir vita, hve landamerki eru óviss hjer á

landi. Jeg ætla það vafa bundið, hvort 
nokkur gæti sagt, að þær jarðir sjeu fleiri 
á landinu, sem hafa viss landamerki, en 
hinar, sem óviss hafa. En þegar menn nú 
gæta að því, að eignarrjetturinn yfir fast- 
eignum er að sama skapi óviss, sem landa- 
merki þeirra, þá sjest fyrst, hve mál þetta 
er umvarðandi, oghve óeðlilegt það er, að 
sleppa því út úr landbúnaðarlögunum, þó 
það sje gjört í öllum þeim 3 frumvörpum, 
sem jeg hef sjeð. Forfeður vorir námu líka 
land með vissum ummerkjum, og seldu 
jafnan land með vissum ummerkjum, en 
máldagarnir og landamerkjabrjefin eru glöt- 
uð, eins og annað gamalt og gott. Eigi 
menn nú að fara að bæta úr þessu, já, 
þá er að leita rjettar síns í því efni, þá 
er vegurinn gegnum dómstólana. En hann 
er því miður bæði d ý r og óvi s s .  £að 
væri góðu fyrir goldið, mætti eigi fieirum 
en mjer detta í hug orð mannsins forðum. 
Ljónið bauð honum til sín, en hann sagði: 
»Jeg þori eigi að nálgast þig ljón, því öll 
sporin liggja t i l  en ekkert f r á  þjer«! — 
Frumvarpið finnst mjer nú stinga upp á 
heppilegra úrræði, og því vil jeg vera því 
meðmæltur, þó þannig, að eigendum sje eigi 
afskorinn vegur sá, að leita hinna almennu 
dómstóla með vissum takmörkunum.

E i n a r  Á sm u n d ss o m  Jeg verð að vera 
á sama máli og þingmaðurinn, er síðast 
talaði, að mjer finnst mál þetta standa í 
nánu sambandi við landbúnaðarlögin, en 
þar fyrir vil jeg ekki láta það bíða eptir 
þeim, því jeg skil ekki, að þetta frumvarp 
geti komið í neinn bága við landbúnaðar- 
lögin, og þótt svo væri, yrði hægra að víkja 
þeim atriðum við í landbúnaðarlögunum, 
sem að landamerkjamálinu lúta, því í 
landbúnaðarlagafrumvarpi stjórnarinnar eru 
landamerki að eins nefnd t. a, m. í 3. gr., 
að hver jörð eigi land innan ákveðinna um- 
merkja, en ekkert talað um, svo jeg muni, 
hverja aðferð eigi að hafa til þess, að fá þau 
ákveðin, þar sem þau eru óljós, en þetta

96*
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er einka-tilgangur þess frumvarps, sem nú 
liggur fyrir til umræðu.

Benedikt Sveimson: Meining mín var
ekki sú, að málið þyrfti nauðsynlega að 
bíða eptir landbúnaðarmálinu í heild sinni, 
sem liggur fyrir efri deildinni, heldur hitt, 
að það væri nefnd þeirri, sem kosin 
verður í þetta mál, í sjálfsvald sett, að 
koma því inn í landbúnaðarlaga-bálkinn, 
af því það eptir eðli sínu á þ'ar heima.

G u ð m u n d u r  Ó la fs so n :  Mjer virðist, að
mál þetta ekki eigi að setjast í samband við 
landbúnaðarlögin, því hver veit, hvort og 
hve nær þau verða útkljáð ? mál þetta virðist 
mjer mikils umvarðandi. Vjer viljum allir 
vita, hvað vjer eigum, og er það talið rjett 
og náttúrlegt. En hvað jarðeignirnar snert- 
ir, þá er máske engin eign óákveðnari hjá 
oss en þær. fe tta  er ógott ástand og 
hættulegt ástand. Landamerkjamálið er því 
l í f s n a u ð s y n j a m á l  fyrir oss, og verður 
það allt af meira og meira, eptir því sem 
framfarir vorar aukast, og jörðin verður oss 
dýrmætari. Annað mál er það, hvort frum- 
varp það, er hjer liggur fyrir, er svo úr 
garðigjört, að það finni náð í augum hinn- 
ar háttvirtu deildar, eða geti svarað hinum 
mikilvæga tilgangi; en það er líka hingað 
komið til að fá búningsbót. Er það ósk 
mín, að það gangi til 2. umræðu, og að 
nefnd verði í það sett.

Poriákur Guðmund>ison: Jeg mæli með 
því, að mál þetta gangi til 2. umræðu.

Forseli skaut því til a t k v æ ð a ,  hvort 
mál þetta skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það samþykkt í einu hljóði, og með 17 
atkvæðum samþykkt 5 manna nefnd.

Fyrir kosningu urðu: 
porlákur Guðmundsson með 15 atkv.
Benedikt Sveinsson — 14 —
Guðmundur Olafsson — 12 —
Stefán Stephensen — 11 —
Jporsteinn Jónsson — 8 —
fórður fórðarson hafði og 8 atkvæði, 

en þar rjeði hlutkesti, að forsteinn Jónsson 
varð nefndarmaður.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

Nefndarálit I 196—198.
Forseti: Hjer stendur eins á, og áður

fyrri hefur komið fyrir á þinginu, að nefnd- 
in kemur með nýtt frumvarp í staðinn fyr- 
ir það frumvarp, sem henni var fengið til 
meðferðar, og er auðsætt, að þau verða eigi 
tekin bæði fyrir í einu til meðferðar. Jeg 
sje því ekki annað ráð betra, en að flutn- 
ingsmenn fyrra frumvarpíáns taki það aptur, 
svo að einungis nefndarfrumvarpið komi til 
umræðu.

Porlákur Guðrnundsson: Jeg er einn af
þeim seinni, er undir frumvarpinu standa, 
eins og það liggur hjer fyrir til umræðu, og 
jeg sakna margs úr fyrra frumvarpinu, sem 
ekki komst inn hjá nefndinni, en jeg verð 
að játa, að jeg varð að gefa skilninginn 
fanginn undir trúarinnar hlýðni, og skarp- 
leika og lagavizku hins háttvirta 1. þing- 
manns Árnessýslu, og jeg fyrir mitt leyti 
er ekki einráður um, að taka frumvarpið 
aptur; en jeg skal skjóta því til hinna hátt- 
virtu þingmanna, sem með mjer hafa flutt 
frumvarpið, hvaða meining þeir hafi um 
það; jeg óska helzt, að þeir ekki taki frum- 
varpið aptur.

E i n a r  Á s m u n d s s o n : þetta frumvarp
kom hjer á þing í hitt eð fyrra, og nú er 
það komið öldungis óbreytt aptur, af því að 
það varð þá eigi útrætt. Jeg veit, að úr 
ýmsum áttum hafa komið óskir um, að lög 
væru sett um þetta efni, og þar á meðal frá 
fundi í Eyjafirði, er jeg átti með kjósend- 
um mínum; fólu þeir mjer að fiytja þetta 
mál á þinginu. fessar óskir eru sprottnar 
af vernlegri þörf, með því landamerki milli 
jarða eru víða hvar óljós og ágreiningur um 
þau. petta er því miður mikið fyrir hirðu- 
leysi þeirra, sem jarðir eiga. Ef þeir töl- 
uðu sig saman um landamerki milli jarða 
sinna, gætu þeir eflaust opt og einatt kom- 
ið sjer saman og að miklu leyti ráðið bót á 
vandkvæðum þessum. Nú óska menn fyrst 
og fremst, að þessi óvissa og ágreiningur
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sje upp hafinn, að svo miklu leyti sem 
mögulegt er, án rjettargangs og málaferla 
á fyrirhafnarlítinn og friðsaman hátt, og í 
annan stað, að rjettargangsmátinn í landa- 
þrætumálum verði gjörður svo kostnaðar- 
lífcill og óbrotinn, sem kostur er á. Nefnd- 
in, sem hafði þetta mál til meðferðar á þing- 
inu í h itt eð fyrra, vildi reyna til að semja 
lögin svo, að þau uppfylltu sem bezt báðar 
þessar óskir, og því skipti hún frumvarpinu 
í tvo kafla, 1. um skrásetning landamerkja 
og skyldur manna til að setja glögg merki 
og við halda þeim jarða í milli, þar sem 
menn geta orðið ásáttir, og 2. um það, 
hvernig útkljá skyldi ágreining um landa- 
merki með dómi á kostnaðarlítinn hátt.

Hin heiðraða nefnd, sem nú hefur haft 
málið til meðferðar hefur sleppt fyrri kafl- 
anum, og álitið hann óþarfan, en jeg get 
ekki verið á þeirri skoðun, og vil því ekki 
að mínum hluta taka frumvarpið aptur, 
heldur óska, að umræðunum um það sje 
fram haldið. Aptur get jeg að mörgu leyti 
fellt mig vel við breytingar nefndarinnar 
við síðari kaflann, sem jeg verð að skoða 
sem eitt stórt breytingaratkvæði.

F o r s e t i : f>ingmaðurinn hefur rjett fyrir
sJeri °g j eg sJe ekki helTlur neitt á móti því, 
að þetta fyrra frumvarp gangi sinn lögá- 
kveðinn gang í gegnum þingið, úr því flutn- 
ingsmaðurinn vill hafa það svo. En jeg sje 
engan veg til, að hnýta nefndarfrumvarpinu 
þar aptan við, eða tengja það við aðalfrum- 
varpið sem breytingartillögur, enda hefur 
nefndin enga bending geflð um, hvernig 
eigi að fara að því, og jeg hef heldur eigi 
búið mig undir það. Ef nefndarfrumvarp 
þetta á því að komast fram, sje jeg eigi 
annað ráð til þess en það, að nefndin taki 
við báðum frumvörpunum aptur, og reyni 
að sameina þau með breytingaratkvæðum 
til 3. umræðu.

R e n e d ik t  S v e i n s s o n : Jeg skal geta þess, 
að mig furðaði stórlega á því, er 2. þing- 
maður Árnessýslu lýsti því yfir, að hann 
hefði dansað nauðugur í nefndinni, er hann 
var með í því að fella burtu fyrri kafia frum-

varps þess, er nefndinni var fengið til álita. 
Jeg vissi ekki betur, en öll nefndin væri 
samhuga í þessu. Mjer virðist enn eins og 
áður þessi nefndagrúi of umfangsmikill; að 
neyða jarðeigendur á sama hátt, sem frum- 
varpið fer fram á, til svo vafningsmikilla 
starfa, sje jeg ekki, hvernig fær samrýmzt 
við grundvallareðli eignarrjettarins. Svo 
verð jeg að efast um, að það sje unnt 
að framkvæma þennan fyrri kafla; mjer 
finnst, að slíkar ákvarðanir ættu að ganga 
út frá landsstjórninni og gjörast fyrir reikn- 
ing landssjóðsins. Að mínu áliti er í frum- 
varpi nefndarinnar allt það gjört, sem eðli- 
lega verður gjört fyrir hvern einstakan 
landeiganda; þeim er sem sje með því gef- 
inn kostur á að útkljá landaþræturnar á 
fljótan og kostnaðarlítinn hátt.

F o r s e t i : Jeg skal benda þingmanninum 
á það, að hann er ekki framsögumaður; 
vildi jeg óska, að einhver hinna fjögurra, 
sem undir frumvarpinu standa, væri fram- 
sögumaður þess.

E i n a r  Á a m u n d sso n :  Jeg sækist ekki eptír 
að vera framsögumaður; það er víst viðtek- 
in regla hjer á þinginu, að þegar fleiri en 
einn eru flytjendur einhvers máls, þá er sá, 
sem fyrst hefur undirskrifað, álitinn fram- 
sögumaður, nema annar sje tilgreindur, og 
álít jeg því, að 2. þingmaður Árnessýslu sje 
framsögumaður þessa frumvarps. J>að er 
kemur til ástæðna þeirra, sem nefndin færir 
fyrir því, að sleppa fyrri kaflanum, að henni 
virtist málið verða of umfangsmikið og 
leggja ríkari bönd á einstaka landeigendur, 
en góðu hóíi gegnir, þá verð jeg að játa, að 
jeg skil ekki, hvað hún hugsar með þessu 
orði: «umfangsmikið»; mjer virðist það ekki 
neitt ákaflega umfangsmikið að skrifa upp 
landamerki í hverri sveit, og engu síður 
nauðsynlegt að skrásetja þau, þó skýr sjeu 
nú, því þótt þau sjeu það, geta þau orðið 
óljós með tímanum og valdið ágreiningi, ef 
þau eru ekki skrásett í tíma. |>ar sem 
nefndin kallar það að leggja of rík bönd á 
landeigendur, að gjöra þeim að skyldu, að 
hafa glögg landamerki sín í milli, þá get jeg
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ekki skilið, að svo sje. Jeg þykist ekki vera 
gefinn fyrir að leggja á menn fleiri eða rík- 
ari bönd, en þörf er á, en það band held jeg 
þó að nanðsynlegt sje, að hver og einn viti, 
hvað hann á eða ekki á. Jeg sje ekki, að reglu 
verði viðhaldið í mannfjelaginu án þess. Á 
hinn bóginn skal jeg játa, að mjer líkar eigi 
fyrri kafli frumvarpsins, oghöfum vjer hugsað 
oss að gjöra málið einfaldara, því að því 
verður eigi neitað, að það er, ef til vill, 
gjört flóknara en þörf er á.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d sso n  : Hjer liggur
ekki fyrir að ræða um nefndarálitið, heldur 
um frumvarpið sjálft. Jeg komst að þeirri 
niðurstöðu, að fyrri kaflinn sje umfangs- 
mikill, og það gjörði, að jeg ekki hjelt því 
fast fram í nefndinni; en jeg held, að 
draga mætti hann sam an; í honum eru 
nauðsynlegar ákvarðanir; jeg get ekki sjeð, 
að það sjeu of rík bönd, að eigendur sjeu 
skyldaðir til að vita, hvað þeir eiga, það 
er ekki meira en að skipa þeim að merkja 
fje s itt; það er þó lögskipað frá ómuna- 
tíð. J>að verður að gjöra eigendum að 
skyldu, að halda uppi mörkunum á land- 
eignum sínum, því að það er nauðsynlegt 
og tryggir eignarrjett þeirra, og að allt sje 
innfært í löggilta landamerkjabók, og það 
er jeg viss um að gengi með góðu víða, 
þegar menn sæju nytsemi þess. Ætlan 
mín er, að það væri gott, ef frumvarp 
þetta kæmist gegn um deildina til 3. um- 
ræðu, þá gætum vjer, sem í nefndinni er- 
um, komið oss saman við þá höfunda þessa 
frumvarps, sem ekki eru í nefndinni með 
það, hvað haganlegast væri í þessu efni, og 
vona jeg þá, að gagnið úr fyrri kaflanum 
rísi af rústum sínum.

T r y g g v i  G u nn a rs i io n :  Jeg legg það til,
að þessari umræðu sje frestað, því að ef 
málið gengur til 3. umræðu með þeim bún- 
ingi, sem það nú hefur, þá lítur út fyrir, 
að svo miklar breytingar verði gjörðar við 
það, að of lítili tími verði við eina um- 
ræðu til að ræða það nákvæmlega, og greiða 
rjett atkvæði um það.

Forseti: í  tilefni af umræðum þeim,

sem orðið hafa um frumvörpin, vil jeg apt- 
ur benda á, hvort ekki muni ráðlegast að 
nefndin taki aptur við frumvörpunum og 
taki 2 menn samkvæmt 9. grein þing- 
skapanna sjer til aðstoðar, til að sameina 
þau og lagfæra.

B e n e d ik t  S v e in s so n  : Jeg er þakklátur
fyrir það, að fá 2 menn, nefndinni til að- 
stoðar, svo að málið mætti verða sem 
vandlegast íhugað, og kýs jeg báða þing- 
menn Eyflrðinga.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var gengið til a t k v æ ð a, og var umræð- 
unni frestað með 20 atkvæðum, og sam- 
þykkt uppástungan um að bæta í nefndma 
í málinu pingmönnum Eyflrðinga.

F r a m h a l d  a n n a r a r  u m r æ ð u  í 
neðri deild, á 30. fundi, 5. ágúst.

Breytingartillögur I 197. 244. 251. 254.
F r a m s ö g u m a ð u r  (B e n e d ik t  S v e in s s o n ) : 

Jeg þarf líklega ekki að fara mörgum orðum 
um frumvarp þetta, það er komið í svo mörg- 
um myndum, og mörgum sinnum inn í deild- 
ina, að þingmenn þekkja það víst orðið út í 
æsar, enda ætla jeg og, að frumvarpið sje 
nú loksins orðið glöggt og greinilega samið. 
Eins og auðveldlega má sjá, skiptist frum- 
varpið í 2 aðalkafla; fyrri kaflinn frá 1.—4. 
gr., sem 5. gr. bindur sig víð sem hegning- 
arákvörðuu, inniheldur almennar ákvarðanir 
um það, að gjöra það að skyldu allra land- 
eiganda, að setja glógg landamerki milli 
jarða sinna, til þess að ekki einungis eign- 
arrjetturinn verði áreiðanlegur, heldur einnig 
notkunarrjetturinn. Hefur þessi óvissa um 
landamerkin hingað til valdið óþolandi á- 
greiningi og rjettaróvissu, enda bera skýrslur 
þær frá umboðsmönnum, hreppsnefndum og 
sýslunefndum, sem fylgja málinu um bygg- 
ing þjóðjarðanna, þess Ijósastan vottinn, hve 
mjög og almennt menn finna til landamerkja- 
óvissunnar, einnig hvað jarðir landssjóðsins 
snertir. í  5. grein er, sem sagt, gefin al- 
menn regla um, hverri hegningu það varðar, 
ef 1.—4. gr. er eigi hlýtt. Hinn kaflinn,
7.—14. gr., inniheldur aptur reglur um það,
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hvernig einstakir eigendur eða ábúendur skuli 
leita rjettar síns, og fá enda allrar þrætu, 
þegar þeir annaðhvort ekki geta eða vilja 
komið sjer samað um landamerkin. fv í 
verður eigi neitað, að í þessum kafla sjeu 
nokkur nýmæli, en þó svo lítil, sem unnt 
virtist. J>essi nýmæli eru einkanlega fólgin 
í því, að landaþrætunni skal lokið með 
«gjörðardómi», þó þannig, að hlutaðeigend- 
um gefst tækifæri til að koma með öll gögn 
og upplýsingar máli sínu til stuðnings, eins 
og undir almennum málarekstri, og sam- 
kvæmt þessu er sýslumaður oddviti dómsins; 
gjörðardómur sá, sem frumvarpið ráðgjörir, 
er því eigi annað í raun rjettri en dómur 
með meðdómsmönnum, og hefur þannigstoð 
sína og líkingu í gildandi rjettarfari, og hin 
sjerstaklegu afbrigði við hann eru sjer í lagi 
fólgin í því, að hann sem optast verður fulln- 
aðardómur, sem eigi verður hrundið. Nefnd- 
in gekk út frá því sjónarmiði, að gjörðar- 
dómurinn skyldi vera fullnaðardómur í öll- 
um þeim atriðum, sem heyrðu undir «facta» 
málsins, eða að hann, hvað málsins factisku 
hlið snerti, skyldi vera fyrstu og seinustu 
úrslit málsins. Gagnvart lögunum sjálfum, 
þá er svo ákveðið í frumvarpinu, að í öllum 
þeim tilfellum, sem nokkur vafi leikur á, þá 
skuli og gjörðardómurinn standa óhaggaður, 
en sje hann augljóslega rangur, eða hrindi 
augljósum lagabókstaf, þá sje rjett að hrinda 
honum ógildingardómi með yfirdómi. fe tta  
er nú í stuttu máli aðalmergur málsins.

f á  eru ýmsar breytingartillögur, sem 
komið hafa við frumvarp þetta frá þingmanni 
Dalamanna; 1. tölul. breytingartillögu hans 
við 2. gr. sýnist mjer vera óþarfur; hugsun- 
in, sem liggur í þessari tillögu, felst í orð- 
unum rjett á undan. Hvað viðvíkur 2. tölul. 
við sömu gr., að orðin: «eða hlaða merkja- 
garð» falli burt, þá hef jeg fyrir m itt leyti 
ekkert á móti honum ; það getur vel staðið 
svo á, að það sje of þung skylda á landeíg- 
endur að hlaða merkigarð. Yiðaukanum við
3. gr. hef jeg heldur ekkert á m óti; hann er 
til skýringar. Jeg held líka, að það hafi 
vakað fyrir nefndinni, að eigi væri sann-

gjarnt, að sú umfangsmikla skylda og á- 
byrgð, sem ræðir um í frumvarpinu, væri 
strax lögð mönnum á herðar, og að því væri 
ástæða til að til taka nokkurn frest. Saraa 
er að segja um 5. tölul. breytingartillög- 
unnar; jeg er hræddur um, að ef þetta yrði 
almenn regla þegar í stað, þá yrði lögunum 
eigi hlýtt, en mjer þykir reyndar fresturinn 
nokkuð langur. 6. tölul. er að eins til skýr- 
iugar, og sömuleiðis 7. tölul. £>á er 8. tölul.; 
með þessari breytingu get jeg ekki verið, 
það er ærið óvanalegt, að sektir sjeu borg- 
aðar til annars en til sveitarsjóðs, sýslusjóðs 
eða landssjóðs. Viðvíkjandi orðunum : »Nú er 
gjörðardómur dæmdur ómerkur», þá meinar 
víst uppástungumaður formhlið málsins; jeg 
þykist vita, að hann vilji eigi láta hrindagjörð- 
ardómnum, nema gallar sjeu á forminu, og 
fer þetta að vísu skemmra, en ákvörðun frum- 
varpsins, sem einnig yfirgn'pur aðalefni (Re- 
alitet) málsins. Yfir höfuð er jeg eigi mjög 
mótfallinn breytingartillögum þingmanns 
Dalamanna, en um breytingartillögur 2. þing- 
manns Húnvetninga get jeg ekki sagt hið 
sama, þó jeg sjái, að hann hefur viljað bæta 
málið, og eigi eyða því. En mjer virðist úrræði 
hans mjög óheppileg. Færi maður eptir 1. 
tölul., yrði málið meðal annars ærið um- 
fangsmikið, í staðinn fyrir að nefndin vildi 
hafa lögin sem allra einföldust og óbrotnust. 
Sama er að segja um 2. tölul.; jeg get fall- 
izt á, að hann sje eins vel til fallinn og á- 
kvarðanir nefndarinnar. í  3. tölul. er auð- 
sjeð, að hann gengur út frá annari grund- 
vallarskoðun en nefndarfrumvarpið; hann 
miðar áfrýjun dómsins við það, hve þrætu- 
landið er mikils virði; en mjer virðist, þó að 
þetta sjónarmið væri tekið, aðupphæðsú, er 
hann til tekur, sje of há; 200 kr. samsvara 
sem sje 2 fasteignarhundruðum, og það yrði 
mjög sjaldan, að þrætulandið yrði svo mik- 
ils virði. En þetta er ekki aðalatriðið, því 
þessi breyting felur í sjer aðra grundvall- 
arbreyting á frumvarpinu; því að samkvæmt 
henni á gjörðardómurinn, hvað augljóslega 
rangur sem hann er, að vera óhaggan- 
legur, þegar hann ræðir um minna eu
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200 kr. virði; en á hinn bóginn, þó hann 
sje augljóslega rjettur, aldrei fullnaðardóm- 
ur, ef um þessa upphæð, eða aðra stærri 
er að ræða; en það er einmitt hið laga- 
lega gildi dómsins, sem nefndin leggur til 
grundvallar, hvort sem um stórt þrætuland 
eða lítið er að ræða. Á 4. tölul. legg jeg 
ekki mikla áherzlu, en jeg álít þó miklu 
rjettara, að hvor borgi sínum gjörðar- 
mönnum. Jeg ætla að svo stöddu ekki að 
tala fleira um þetta frumvarp, jeg vona að 
deildin hlynni að því og leiðrjetti þá galla, 
sem kunna enn að vera á því; jeg get 
staðhæft það, að nefndin hefur lagt sig í
líma að leysa þetta vandaverk svo vel af
hendi, sem henni var auðið.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg skyldi halda, 
að frumvarp þetta þætti eigi óþarft. Jeg 
held, að það sje hin mesta nauðsyn, að fá
Ijós lög um þetta efni, því að jeg þekki
dæmi til þess, að það er mjög erfitt að fá
glögg landamerki, og ná því sanna. Jeg
þekki einn prest, og er honum töluvert
kunnugur, það er presturinn í Görðum, 
hann höfðaði mál á móti stórkaupmanni
einum í Kaupmannahöfn út úr landaþrætu, 
gekk málið til hæstarjettar og erlendis fjekk 
prestur hinn bezta málfærslumann, en sú varð 
niðurstaðan, að eptir 8 ár var málið alveg 
eins óútkljáð. Dómur hæstarjettar var svo 
snilldarlega saminn, að hann leiddi jafnvel 
útvalda í villu, því að ekki einungis hlut- 
iiðeigandi kaupmaður heldur og málafærslu- 
maður landsyfirrjettarins hjelt, að málið 
væri útkljáð. Málið fer eigi fram á annað, 
en að fá glögg merki á kirkjueign einni. 
petta dæmi hygg jeg að sje næg ástæða til 
þess, að þessu frumvarpi sje vel tekið. £essa 
breyting, að við hafa gjörðardóma, álít jeg 
heppilega, og jeg treysti þeim dómum betur, 
sem kveðnir eru upp á landamærum sjálfum 
í ljósi þessarar sólar, heldur en þeim, sem 
upp eru kveðnir í einhverjum afkima og í 
einhverju lagalegu ljósi. Jeg vildi minnast 
á einstöku atriði í frumvarpinu. í  4. gr. 
stendur: «f>á er landeigandi hefur fengið 
alla, er lönd eiga til móts við hann, til að I

rita samþykki sitt á merkjalýsing hans, 
skal hann þinglýsa henni á manntalsþingi, 
þar sem jörð hans er í þingsókn». Nú vil 
jeg spyrja, hvernig á að fara að, ef þeir 
vilja eigi allir rita samþykki sitt á merkja- 
lýsinguna? (F r a m s ö g u m a ð v r : J>að stendur í
7. gr.). En þá vil jeg benda nefndinni á, 
hvort þessar þinglýsingar munu ekki geta 
orðið ærið langar, ef lýsa á ummerkjum 
allra jarða, mundi ekki nóg að rita Iýsing- 
una í gjörðabók? 5. gr. þykir mjer nokkuð 
hörð, og með þessu frumvarpi er iögð tölu- 
verð byrði á umsjónarmennina, svo sem 
prestana, og jeg vil segja, að það geti kost- 
að þá fleiri tugi króna. Við byrjun 7. gr. 
kann jeg ekki; jeg held, að hún sje ekki 
fullkomlega Ijós, og sje vottur um það, að 
frunavarpið hafi einu sinni verið tvö frum- 
vörp ; getur verið að það sje misskilningur, 
en hótfindni erþað ekki. í  11. gr. er gjört 
ráð fyrir, að gjörðarmaður mæti eigi, og 
það er rjett, ec þá felhir burt að ryðja 
dóminn og ekki er óhugsandi, að fieiri gjörð- 
armenn mæti ekki, og má þá, að mjer skilst, 
oddviti taka menn í þeirra stað, en þá er 
samsetning gjörðardómsins breytt með öllu.

F á l l  Fáteson b é n d i : Framsögumaður var 
eigi mjög mótfallinn breytingartiilögum
mínum, enda þótt hann gæti eigi að öllu 
leyti fellt sig við þær, og jeg játa, að þær 
ganga í dálítið aðra stefnu, en nefndin hef- 
ur farið. Jeg álít, að samkvæmt þeirri rjett- 
arbreyting, að útkljá málið með gjörðar- 
dómi, í stað þess að láta það ganga laga- 
veginn, þá þurfi trygging fyrir því, að þessi 
dómur verði svo vel skipaður sem auðið er, 
og SÚ trygging hygg jeg að sje í breyting- 
artillögum mínum. Eptir hugmynd nefnd- 
arinnar virðist engin trygging fyrir því, að 
gjörðardómur verði vel saman settur, það 
er að segja, ef að málspartarnir sjálfir kjósa 
gjörðarmennina, má búast við, að þeir verði 
eigi annað en málafærslumenn frammi fyrir 
sýslumanninum, og sýslumaðurinn yrði þá 
einn dómari; með þessu álít jeg stigið einu feti 
aptur á bak; því eins og nú er, nefnir þó 
sýslumaðurinn sjálfur meðdómsmenn í landa-
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þrætumálum, og lætur hann þá ætíð vcra 
málsprófunum óháða og optast svo valin- 
kunna og skynsama menn, sem honum er 
h æ g t; en með því fyrirkomulagi, sem frum- 
varpið gjörir ráð fyrir, verða gjörðardóms- 
mennirnir meir og minna háðir málspört- 
unum. í>etta vil jeg koma í veg fyrir með 
því að viðhafa almennar kosningar. Ef kos- 
ið er af hreppsnefndunum, þá er meiri 
trygging fyrir því, að kosnir sjeu hinir 
beztu menn, sem völ er á í hverri sýslu; sú 
mesta trygging fyrir því, að dómurinn sje 
vel skipaður, er auðvitað sú, að mennirnir 
sjeu þeir beztu og óhlutdrægustu, sem völ er 
á. Breyting mín við 7. grein stendur og 
fellur með 1. tölul. þá kemur 12. gr.; þar 
hefur nefndin stungið upp á því, að gjörð- 
ardómur sje hinn seinasti dómur, þó með 
þeirri undantekningu, að sje gjörðardómur 
augljóslega rangur, þá megi skjóta hon- 
um til yfirdóms. J>essi ákvörðun þykir mjer 
viðsjál. Hvernig á að sanna, að gjörð- 
ardómur sje eigi rjettur? f>að verður 
eigi gjört nema með öðrum dómi, og ef 
það sannast, þá eiga gjörðarmenn, er dóm- 
inn dæmdu, að gjalda allan kostnað. fe tta  
álít jeg mjög óheppilegt, Hvað ætli sýslu- 
menn segðu, ef þeir ættu að borga öll þau 
mál, sem dómar þeirra standa ekki í? |>eir 
ljetu það víst vera, og mig undrar, að hinn 
heiðraði 1. þingmaður Árnesinga skuli hafa 
komið með slíka ákvörðun inn í frumvarpið. 
Auk þess þykir mjer það nokkuð viðsjált 
að hepta menn frá, að leita rjettar síns á 
á annan hátt, ekki sizt, þegar um talsverð- 
an eignarrjett er að ræða ; þess vegna hef 
jeg komið með þá breyting, að ef þrætuland- 
ið væri 200 kr. virði, þá væri leyfilegt að 
skjóta þeim dómi til yfirrjettar, ef mót- 
partarnir vildu. J>að getur verið, að upp- 
hæð þessi sje ekki rjett sett hjá mjer, en 
því má breyta, þó jeg reyndar sjái eigi, að 
hún sje ofhá, því ef málið fer til yfirdóms- 
ins, mun kostnaðurinn optast verða svo mik- 
ill, sem nemur 200 kr., og þess vegna virt- 
ist mjer ekki vera vert að leyfa þeim, að 
skjóta máli sínu til yfirrjettar, þar sem

þrætulandið væri minna virði, en koítnaðin- 
um næmi við málskotið. Jeg álít þetta 
mikið nauðsynja mál, og vanda við það að 
eiga, og má því eigi hrapa að því, en sjer 
í lagi legg jeg áherzlu á það, að gjörðar- 
dómurinn sje vel og skynsamlega saman 
settur, því að það er mjög áríðandi.

A rn J já tu r  Ó la fsson:  Jeg hef að eins
fáar at.hugasemdir að gjöra við frumvarp 
þetta. Jeg vildi leiða athygli að einu orði 
í 1. og 3. grein. í  1. gr. stendur. «Um- 
s j ó n a r m e n n  þeirra jarða, sem eigi eru 
einstakra manna eign, hafa og sömu skyldna 
að gæta að því, er til slíkra jarða kemur». 
En í 3. grein stendur. »Eigandi og u m- 
r á ð a m a ð u r  hverrar jarðar» o. s. frv. 
Jeg get ímyndað mjer, að þetta orð »um- 
sjónarmaðui'" geti valdið misskilningi, ef 
það á að vera sama sem »umráðamaður» 
í 3. grein, þá væri rjettara að hafa sama 
orðið á báðum stöðum. Jeg kynni annars 
betur við, að lögin byrjuðu á 3. gr. en 1. gr. 
væri 3. gr. |>á byrjuðu þau á að skylda 
mann til að skrásetja landamerki, og síðan 
gefa reglur um, hvernig fara ætti, þegar 
landamerki eru eigi glögg, og svo að halda 
þeim við. í  upphafi 7. gr. finnst mjer eitt- 
hvað vanta, þar stendur, «Ef tveir menn 
búa á jörðum þeim, er land eiga saman» o. 
s. frv., en ætti að vera að jeg hygg, ef tveir 
menn eða fieiri, o. s. frv., því það getur 
hugsazt, að fieiri en tveir búi á jörðunum. 
Um mismuninn á breytingum 2. þingmanns 
Húnvetninga og frumvarpinu má margt 
segJa i j eg hallast fremur að skoðun nefnd- 
arinnar. Jeg er ekki viss um, að allar 
hreppsnefndir geti komið sjer saman um 8 
menn, nje menn hitt ávallt á beztu menn- 
ina; auk þess er þessi aðferð kostnaðar- 
samari, því ef landaþrætan er á útjöðrum 
sýslunnar þurfa gjörðármenn að ferðast svo 
langan veg.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n :  1. tölul. breyt-
ingartillögu minnar við 2. gr. setti jeg af 
því, að jeg vildi spara að þurfa að hlaða þar 
merki, sem glögg örnefni voru, en orðin 
«að hlaða merkjagarð», vildi jeg fella burt,
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af því að jeg vil ekki láta neyða annan ; 
mann til að hlaða á móti hinum ; úr því gæti j 
orðið ’ninn mesti ójöfnuður. Viðaukann við j  

2. gr. setti jeg af því, að mjer virtist eigi 
sanngjarnt, að sá sje sektaður, sem vinna 
vill að merkjasetningu, vilji hinn ekki 
vinna;  því að það getur komið fyrir. Eins 
getur það komið fyrir, að annar vilji ekki 
skrifa undir merkjalýsing af þráa eða óá- 
nægju ; þá er rjett, að hann sje, en ekki 
hinn, skyldaður til að krefjast gjörðardóms 
innan árs og dags. Mjer þótti tíminn eitt 
ár langt um of stuttur, og hinn stytzti tími 
er að minni skoðun 3 hin næstu ár; þess 
vegna gjörði jeg þessa breyting við 5. gr.
8. tölul. byggði jeg á því, að mjer þykir ó- 
hæfilegt, að láta allan kostnað lenda á gjörð- 
armönnum, ef dóminum yrði hrundið. Gjörð- 
armenn eru lögskyldir til að sitja í dómin- 
um, ekki eru þeir löglærðir; sýslumaður get- 
ur opt verið ungur og óreyndur, og það sjá 
allir, að það er mjög ósanngjarnt, að láta 
þá sæta öllum sektunum, og þykist jeg vel 
geta varið þessa breyting að því leyti, að 
hún er sanngjarnari en grein frumvarpsins, 
en allt um það tek jeg þennan tölul. aptur, 
því jeg ætla mjer að hallast að breytingu 
2. þingmanns Húnvetninga; mjer þykir 
reyndar upphæðin 200 kr. of há hjá honum, 
en í aðalefninu er jeg honum samdóma, og 
þar sem 1. þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, 
að aðferð hans væri kostnaðarsamari, þá er 
það eigi í raun og veru. Aptur á móti er 
jeg ekki á máli 2. þingmanns Húnvetninga 
um gjörðarmanna kosninguna, og halla mjer 
þar að uppástungu nefndarinnar, því eptir 
henni getur maður kosið sjer gjörðarmenn 
þar sem maður vill. Uppástunga nefndar- 
innar, að fleygja öllum kostnaðinum á gjörð- 
armenn, er óhafandi.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d sso n  : Jeg þarf ekki að 
tala mikið um breytingartillögur þingmanns 
Dalamanna; jeg skal taka það fram um 2. 
gr., að það var ekki meiniug nefndarinnar, 
að gjöra það beinlínis að skyldu, að hlaða 
merkjagarð, heldur að viðhalda gamalli 
venju, mjer finnst því, að sú breytingartil-

laga hans, að fella þau orð burtu, sje eigi 
heppileg. fa ð  er rjett að halda þeirri gömlu 
og góðu hugsun, að hlaða merkjagarð, þar 
sem menn geta eða vilja það, annað erekki 
gjört að beinlínis skyldu, og hjer getur 
komizt að það 5 búa mat, sem nefndin 
hefur sett í frumvarpið. Við breytingartil- 
lögur 2. þingmanns Húnvetninga get jeg 
ekki fellt mig. Jeg get ekki sjeð, að betra 
sje að setja fasta gjörðardóma, og það er 
engin trygging fyrir því, að beztu mennirn- 
ir sitji i þeim; kosningarnar eru þá eins 
komnar undir teningskasti. Hver hreppur 
á að kjósa 8 rnenn, eins sá, sem hefur ekki 
nema 15 búendur, eins og sá, sem hefur 
100, þetta þykir mjer lítil sanngirni, og eng- 
in rjettartrygging, betri en sú, er nefndin 
hefur sett. Eina ákvörðun vantar líka al- 
gjörlega hjá þingmanninum; 2 af þeim
mönnum, sem eru í gjörðardómi, geta átt 
jörðina, eða verið vonzlaðir eiganda, þá verða 
ekki eptir nema 6, og er þá gjörðardómur 
ekki lögskipaður. fað  getur líka opt stað- 
ið svo á, að menn utan sýslu sjeu betur til- 
fallnir, eða þekki betur t i l ; svo gætu líka 
fastir gjörðardómar orðið kostbærir fyrir 
hlutaðeigendur, því optast mundu menn 
kjósa i dóminn úr þinghánni, sem jörðin er 
í. Jeg veit, að þingmanninum hefur geng- 
ið gott til breytiuga sinna, þó jeg geti ekki 
fellt mig við þær. Kosning sú, er hann vill 
hafa, þykir mjer næsta umfangsmikil, að 
kjósa fyrst til þriggja ára á þann hátt, er 
hann hefir sturigið upp á, yrði eins um- 
fangsmikið og að kjósa amtsráð, og svo 
kæmu aukakosningar opt fyrir, jeg vona því, 
að deildin haldi sjer yfir höfuð til frum- 
varpsins.

Einar Ásmundsson: Allir þingdeildar-
menn hafa talað mjög vel og sanngjarnlega 
um mál þetta, og vil jeg þó sjerstaklega 
nefna þar til 1. þingmann Norðurmúlasýslu 
og 2. þingmann Gullbringusýslu, þótt þeir 
hafi fundið ýmislegt út á það að setja, og 
er skaði, að eigi skuli hafa verið gjörðar 
breytingartillögur í þá stefnu, er þeir hafa 
talað. Jeg vona, að allir kannist við, að
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mál þetta er nauðsynjaraál, og að allir vilji 
leggja sinn stein í þessa bygging, og að 
þeir, sena út á málið hafa að setja, komi 
sjer saman við nefndina til 3. umræðu. Jeg 
hef og ýmislegt við málið að athuga, því að 
jeg álít þetta mál hið mesta vandaverk. 
Hjer eru nú fram komnar tvennar skýrar 
og glöggar breytingartillögur, og um þær 
hljóta menn að greiða atkvæði. Jeg sný 
mjer þá fyrst að breytingartillögum þing- 
manns Dalamanna, og kem jeg þá fyrst að 
breytingaruppástungunni við 2. gr. undir 
tölulið 1., að eptir orðið «skal» (í annari 
línu) komi: «þar sem ekki verður við glögg 
örnefni stuðzt» setja o. s. fi v. fessi breyt- 
ing virðist mjer eigi heppileg, því að þótt 
þessi örnefni sjeu glögg í dag, þá eru þau 
óglögg á morgun, þar sem þau breytast með 
timalengdinni, og i-inmitt af þessari orsök 
hafa margar landaþrætur risið. í frumvarpi 
nefndarinnar stendur, að þar sem eigi eru 
glögg landamerki, er náttúran hefur sett, 
þar skuli skýra þau meðmarksteinum og með 
vörðum. Jeg veit vel, að ýmsir hlutir, sem 
hafa nöfn, geta á stundum verið svo glögg 
landamerki, að nægi, en víðast hvar eru 
nöfnin svo hvikul og breytileg, að þegar ó- 
kunnugir menn koma að jörðunum, þá 
þekkjast þau eigi lengur eða gleymast, og 
hlutunum eru þá gefin örinur nöfn. pá 
kem jeg að 2. tölulið í breytingaruppástungu 
þingmanns Dalamanna. Með þeirri breyt- 
ingu vill þingmaðurinn útilykja þá ákvörð- 
un, að hlaðinn sje merkjagarður. fe tta  get jeg 
cigi fallizt á. f a r  sem annarhvor hlutað- 
eiganda vill hlaða merkjagarð, en hinn eigi, 
þar hlýtur það eptir frumvarpinu að koma 
undir álit nágranna þeirra, hvort það er 
gjörlegt eða eigi. Jeg skil eigi í 
því, hví eigi getur verið mögulegt að 
hlaða merkjagarð nú sem í fornöld; slíkt 
væri sannarlega stór apturför. í Jónsbók 
stendur: «Garð skal hverr maður hafa
fyrir landi s í nu; garður er granna sættir». 
Jeg verð því að vera mótfallinn þessari 
breytingaruppástungu. Á breytingaruppá- 
stunguna undir 3. tölul. get jeg vel fallizt.

|>á er breytingartillagan við 3. gr. undir 4. 
tölul., og fer hún í þá stefnu, að þeir ábú- 
endur, sem eigi oru ánægðir með landa- 
merkjalýsing þess manns, er landsnytjar á 
móti þeim, skuli skyldir til innan árs og 
dags að krefjast gjörðardóms samkvæmt 7. 
grein. Jeg held, að það sje eigi heppilegt 
að s k y l d a  menn til að fara í mál; það er 
nóg, að menn neyðist til þess, þess vegna 
erjeg á móti þessu breytingaratkvæði. Breyt- 
ingaruppástungurnar undir 5. og 6. tölul. 
fellst jeg á, en breytingartillagan undir 7. 
tölul. virðist mjer reyndar óþörf, og því eigi 
vert að samþykkja bana.

f>á sný jeg mjer að breytingartillögum
2. þingmanns Húnvetninga. í  þeiin er margt 
gott og hugleiðingarvert, en þó get jeg eigi 
fallizt á þær, eins og þær eru lagaðar; en 
þær standa í svo nánu sambandi hver við 
aðra, að annaðhvort er að gjöra, að sam- 
þykkja þær allar eða enga þeirra. f>að er hug- 
lciðingarvert, sem hann sagði, að meiri trygg- 
ingfengist, ef kosnir væru beztu menn af al- 
menningi í hverjum hreppi; en jeg sje eigi, 
að þessi trygging fáist með þessari aðferð, 
nema með óvenjulegri fyrirhöfn. fingm að- 
urinn stingur upp á, að eigi sjeu nema 8 
menn í sýslu hverri kosnir í gjörðardóminn. 
En jeg álít, að ef þessi tilhögun er höfð, þá 
ættu dómendurnir að vera fleiri, svo nógir 
væru til vara og til umskipta, að sínu leyti 
eins og venjulegt er í þeim löndum, þarsem 
kviðdómar tíðkast. fa ð  getur opt orðið 
næsta örðugt í stórum sýslum að ná til þess- 
ara góðu manna. f>eir geta, ef til vill, setið 
í öðrum-enda sýslunnar, þar sem gjörðar- 
dómurinn á að heyjast í hinum enda henn- 
ar, og vil jeg í þessu tilliti taka Skapta- 
fellssýslu til dæmis. Jeg vil helzt ráða 2. 
þingmanni Húnvetninga til að taka aptur 
þessar breytingartillögur sínar, en reyua að 
ná samkomulagi við nefndina, og koma þá 
með breytingaruppástungur til 3. umræðu. 
En ef þingmaðurinn eigi vill gjöra þetta, þá 
legg jeg það til, að breytingartillögur hans 
sjeu felldar að þessu sinni. J>að er og eitt, 
sem vantar hjá 2. þingmanni Húnvetninga,
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og það er, að búa til betii kosningarlög fyrir 
þessa dómendur, en þingmaðurinn hefurgjört. 
f>að er eigi skýrt tekið frara, með hverju 
móti hreppsnefndirnar eigi að kjósa dóm- 
endurna, hvort atkvæði hverrar hreppsnefnd- 
ar fyrir sig eigi að gilda, eða hvort telja eigi 
saman atkvæði allra hreppsnefndarmannanna 
hvers í sínu lagi o. s. frv.

G v ð m u n d u r  E in a r s so n  : J>að er sjaldan,
að mjer og 1. þingmanni Eyfirðinga ber á 
milli. Mjer finnst sumt eigi rjett athugað 
af þingmanninum. Mjer virðist með öllu 
óþarft að hlaða vörðu, þar sem skýr eru ör- 
nefni, enda haldast örnefnin lengstum við 
lýði, og verða að haldast við, nái lagafrum- 
varpið gildi. fað  er til merkjagarðanna 
kemur, þá virðist mjer það of hörð álaga, 
að skylda einn mann, sem, ef til vill, er sár- 
fátækur, til þess að hlaða garð á móti ná- 
granna sínum, sem ef til vill, er ríkur og 
kappsamur, og að báðir eigi jafnt fram að 
leggja; og þótt til tekið sje í frumvarpinu, 
að 5 menn skuli til mats kvaddir, ef á þarf 
að halda, þá getur þessi ákvörðun orðið við- 
sjárverð. Jeg vil eigi að ábúendum sje í- 
þyngt yfir skör fram. 1. þingmaður Eyfirð- 
inga sagði viðvíkjandi breytingartillögu minni 
við 3. gr., að með henni væru menn skyld- 
aðir til að fara í mál, og krefjast gjörðar- 
dóms. En frumvarpið gjörir þetta einmitt. 
Ef maður kemur eigi á ákveðnum landa- 
merkjum á jörð sinni, þá er maður orðinn 
sekur. Jeg set svo, að l.þingmaður Eyfiið- 
inga komi til mín með merkjalýsinguna, og 
segi: “Skrifaðu undir þetta, góðurinn minn», 
og þá segi jeg: «Æ, nei; það gjöri jegekki”, 
þá er þingmanninum annaðhvort að gjöra, 
að liggja undir sekt eða að höfða málið móti 
mjer. f>etta vil jeg ekki. Jeg vil, að jeg, 
sem skorast undan að skrifa undir merki 
af ástæðulítilli undanfærslu, sje skyldugri til 
að höfða málið. Um þetta atriði vil jeg þó 
hugsa betur.

J>egar hjer var komið, var umræðunum 
hætt eptir ósk 8 þingmanna, þeirra:

Bjarnar Jónssonar,
Arnljóts Olafssonar,

Friðriks Stefánssonar,
I>orláks Guðmundssonar, 
ísleifs Gíslasonar,
Páls Pálssonar, prests, 
pórarins Böðvarssonar og 
Guðmundar Ólafssonar.

Ljet forseti þá ganga til a t k v æ ð a, og
fjellu þau þannig:

1. 1. gr. nefndarfrumvarpsins (hins nýja) 
samþykkt með 20 atkvæðum.

2. 1. liður í breytingartiilögum Guðmund- 
ar Einarssonar felldur með 14 atkvæð- 
um gegn 5.

3. 2. liður í breytingartillögum Guðmund- 
ar Einarssonar felldur með 14 atkvæð- 
um gegn 5.

4. 3. liður í breytingartillögum Guðmund- 
ar Einarssonar samþykktur með 13 at- 
kvæðum.

5. 2. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) 
með áorðinni breytingu samþykkt með 
19 atkvæðum.

6. 4. liður í breytingartillögum Guðmund- 
ar Einarssonar felldur með 14 atkvæð- 
um gegn 4.

7. 3. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) ó- 
breytt samþykkt með 18 atkvæðum.

8. 4. grein nefndarfrumvarpsins samþykkt 
með 19 atkvæðum.

9. 5. liður í bieytingartillögum Guðmund- 
ar Einarssonar samþykktur með 14 at- 
kvæðum.

10. 6. liður í breytingartillögum Guðmund- 
ar Einarssonar samþykktur með 13 at- 
kvæðum.

11. 5. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) 
samþykkt með 19 atkvæðum.

12. 6. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

13. 8. gtein eldra frumvarpsins þar með 
fallin.

14. 1. liður í breytingartillögum Páls Páls- 
sonar bónda folldur með 10 atkvæðum 
gegn 4.

15. 2. liður í breytingartillögum Páls Páls- 
sonar bónda þar með fallinn.

16. 7. liður í breytingartillögum Guðmund-



ar Einarssonar fallinn við atkvæða- 
greiðsluna um 4. lið í breytingartillög- 
um hans.

17. 7. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) sam- 
þykkt með 18 atkvæðum.

18. 1. grein eldra frumvarpsins þar með 
fallin.

19. 8. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) sam- 
þykkt með 18 atkvæðum.

20. 2. grein eldra frumvarpsins þar með
fallin.

21. 9. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) sam- 
þykkt með 20 atkvæðum.

22. 3. grein eldra frumvarpsins þar með
fallin.

23. 10. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) 
samþykkt með 20 atkvæðum.

24. 4. grein eldra frumvarpsins þar með
fallin.

25. 11. grein nefndaifiumvarpsins (nýja) 
samþykkt með 19 atkvæðum.

26. 5. grein eldra frumvarpsins þar með
fallin.

27. 3. liður í breytingartillögum Páls Páls- 
sonar bónda felldur með 15 atkvæðum 
gegn 6.

28. 8. liður í breytingartillögum Guðmund- 
ar Einarssonar tekinn aptur af íiutn- 
ingsmanni.

29. 12. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) 
samþykkt með 17 atkvæðum.

30. 6. grein eldra frumvarpsins þar með 
fallin.

31. 13. grein nefndarfrumvarpsins (nýja) 
samþykkt með 18 atkvæðum.

32. 7. grein eldra frumvarpsins þar ineð 
fallin.

33. 4. liður í breytingartillögum Páls bónda 
Pálssonar sjálífallinn við atkvæðagreiðsl- 
una um 1. liðinn í breytingartillögum 
hans.

34. 14. grein nefndai frumvarpsins (nýja) 
samþykkt með 19 atkvæðum.

35. 9. grein eldra frumvarpsins þar með 
fallin.

36. Fyrirsögnin (frumvarp til landamorkja- 
laga) samþykkt án atkvæðagreiðslu.

37. Málinu skotið til 3. umræðu með 19 
atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 41. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 277—279.

Breytingartillögur I 365—366.
Framsögumaður (B e n e d ik t  S v e im s o n ) : 

Jeg skal vera svo fáorður um frumvarp 
þetta, sem mjer er auðið. Við 2. umræðu 
komu engar breytingartillögur frá 7 manna 
nefndinni, sem myndaðist upp úr þeirri 5 
manna nefnd, sem fyrst var skipuð, en nú 
sje jeg, að komnar eru fram margar breyt- 
ingartillögur og mikilvægar, en í aðaltegund- 
i nniþærhinar  sömu, sem lágu fyrir 5 manna 
nefndinni á fyrsta stigi málsins, og sem hún 
af góðum og gildum ástæðum hafnaði. Og 
slíkt hið sama gjörði 7 manna nefndin. 
Jeg álít það nú mjög svo óheppilegt, að 
slíkar breytingartillögur sem þessar komi 
fram að nýju á síðasta stigi málsins, því að 
það er erfitt á litlum tíma að glöggva sig 
á því, að þær uppástungur, sem áður eru 
felldar, miði til þess að bæta málið, enda 
mun það ekki verða sagt með sanni um 
þessar breytingartillögur. fessar breyting-. 
artillögur eru nú þar að auki að mestu leyti 
hinar sömu, sem komu fram í hitt eð fyrra 
og skyldu menn því hafa ímyndað sjer, að 
menn væru búnir að glöggva sig á því, að 
þær sjeu miður heppilegar. |>að er snertir 
það atriði í þessum breytingartillögum, er 
lýtur að breytingu á niðurröðuninni á frum- 
varpsgreinunum, þá sje jeg ekki, að í því 
sje fólgin nokkur breyting til bóta, og að 
svo miklu leyti, sem jeg kann að hugsa 
eptir rjettum hugsunarreglum, þá virðist 
mjer 1. gr. rjett sett hjá nefndinni, því að 
hún er sú grundvallarregla, er öll lögin 
stefna að, og á því að standa fyrst en ekki 
langt aptur í lögunum; annað mál er það, 
að jeg skil vel hugsun uppástungumanna, 
en hún er þar fyrir eigi rjett. J>á kemur 
hin mikilfenga breyting, sem á að verða á
7. gr. Jeg hef áður tekið fram, að þessar
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mikilfeogu nefndarkosningar hafa í för með 
sjer ó'mak og endalausa vafninga, en eru 
ekki nærri því eins frjálslegar og tryggjandi 
eins og grein frnmvarpsins. Breytingartil- 
lagan bindur hlutaðeigendur við sýslufjelagið, 
en það þykir mjer hart, að binda svo hend- 
ur manna, að þeir eigi megi upp á sinn 
kostnað kjósa menn, sem liann hefur bezt 
traust til, í gjörðardóm, þegar þetta verður 
gjört án þess að málspartarnir líði neinn 
halla af því. Jeg vil taka það dæmi, að ef 
tveir menn í Skagafirði ættu í landaþrætu, 
hví skyldi þeim þá vera bannað, að taka 
sjer gjörðarmenn úr öðrum sýslufjelögum, 
t. a. m. þannig, að annar tæki sýslumanninn 
úr Húnavatnssýslu, hinn sýslumanninn úr 
Eyjafjarðarsýslu; á þann hátt yrði gjörðardóm- 
urinn skipaður 3 lagamönnum. fessar al- 
mennu kosningar álít jeg á hinn bóginn alls 
eigi heppilegar í sjálfu sjer, og einkum er það 
óheppilegt að láta hlutkesti nokkurn tíma 
ráða því, hverjir í gjörðardómi sjeu, því að 
sá maður, sem hlutuiinn eða hendingin til- 
nefnir, getur opt verið óhæfari til að sitja 
í gjörðardómi, en hinn er, sem úr gengur; 
jeg álít eðlilegast og sjálfsagt, að hver mað- 
ur taki þann í gjörðardóm, er hann helzt 
vildi fyrir sig kjósa. Breyting þessi er því 
að mínu áliti mikið verri en framvarpið. |>á 
kemur önnur aðalbreyting, sem sje við 7. 
grein. Byrjar grein uppástungumanna þann- 
ig : »Ef tveir menn eiga lönd, er liggja 
saman, og skilur á um landamerki, skal sá, 
er þrætu vill Ijúka, stefna hinum með 
fimmtardómsstefnu á varnarþingi h a n s « ,
o. s. frv. Gái menn velaðþessu! Hjererlögð 
áherzla á eiganda jarðarinnar. Eigandi að 
jörðu í Húnavatnssýslu getur verið norður 
í Múlasýslu, hann getur verið í Kaupmanna- 
höfn, og hvar sem er, jafnvel fyrir utan 
konungsins ríki og lönd, í Ameríku t. a. m., 
ef því annar maður á land, sem liggur 
saman við land þess manns, sem er vestur 
í Ameríku, þá á hann, ef þræta verður, að 
stefna honum með fimmtarstefnu á varnar- 
þingi h a n s ,  eptir þessari reglu. Jeg tek 
dæmið í nokkuð stórri og glöggri mynd, svo

menn geti sjeð gallann á breytingartillögunni. 
Jeg tek það fram, að hið persónulega varn- 
arþing eiganda getur legið fyrir utan ríki 
Danakonungs. Nefndin hefur þar á móti 
tekið til varnarþing jarðarinnar. |>að sjer 
því hver maður, að með þessari breytingu 
er einni aðalgrundvallarreglu frumvarpsins 
kollvarpað, og þetta getur heldur eigi sam- 
rýmzt 13. gr. frumvarpsins, sem uppástungu- 
menn hafa látið vera óbreytta; þar stendur: 
»Ef eigandi býr eigi á jörðu og er í annari 
þinghá, skal leiguliði vera löglegur umboðs- 
maður hans, nema hann nefni annan til, 
er sje í þinghánni*. Áf þessari grein er 
það Ijóst, að fimmtarstefnan eða málið fer 
áldrei út fyrir þinghána. Jeg get því alls 
ekki fallizt á þessa breyting, þó jeg viti, að 
uppástungumönnum hafi gengið gott eitt til 
með henni. f>á er þriðja breytingin á 12. 
gr., sem hljóðar þannig: »Ef annarhvor
málsaðila álítur gjörðardóm rangan að lög- 
um, má hann áfrýja honum til ógildingar 
fyrir yfirdóm Iandsins innan tólf mánaða«. 
J>etta er líka veruleg breyting á frumvarpi 
nefndarinnar; með þessari reglu er að minni 
hyggju fækkað um of þeim tilfellum, þar 
sem gjörðardómur er fullnaðarúrslit málsins; 
álít jeg því, að þetta kollvarpi einnig mikils- 
verðii grundvallarreglu nefndarinnar. ]?ó læt 
jeg þessa breyting út af fyrir sig vera, en 
af því að gjörðardómurinn, samkvæmt hin- 
um fyrri breytingum, fær minni trygging, 
við að takmarkast við sýslufjelagið, en eptir 
nefndarfrumvarpinu, þá virðist mjer hún alls- 
endis óþörf, ef nefndarfrumvarpið verður 
samþykkt, og breytingartillögurnar felldar. 
En reynslan mun sanna, að þessi setning 
þingmanns Húnvetninga, ef hún kemst að, 
rýri um of þýðing gjörðardómanna, og opni 
leið fyrir óþarfa málaferlum. jpetta eru 
aðalbreytingarnar; á hinar smærri legg jeg 
minni áherzlu, þó skal jeg geta þess, að 
breytingin á 14. gr. getur ekki komizt að 
samkvæmt hinum greinum frumvarpsins. 
Jeg sje hjer ekki annað liggja fyrir, en að 
annaðhvort sjeu allar breytingartillögurnar 
teknar, eða allar felldar; ef þær eru allar
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teknar, þá raska þær algjöilega grundvallar- 
reglum nefndarinnar, en jeg sje ekki vel, 
hvernig þær geta samrýmzt þeim greinum 
frumvarpsins, sem eptir verða. Deildin er 
sjálfráð, hvern veginn hún vill velja, en 
mjer virðist frumvarpið verða óhafandi, ef 
breytingarnar komast að, og allri þeirri 
fyrirhöfn og öllum þeim tíma, sem nefndin 
hefur varið, til að gjöra þetta frumvarp sem 
bezt úr garði, er þá til ónýtis eytt. Ef 
frumvarpið, eins og það er, gengur bjeðan, 
þá mun hin hávísa efri deild geta fundið 
gallana á því.

Páll Pálsson bóndi: Jeg vil með fám
orðum gjöra deildinni Ijósar ástæður vorar 
fyrir breytingartillögum þessum. Eptir því, 
sem mjer er kunnugt, eru 3 tilfelli til við- 
víkjandi landamerkjum. Fyrsta tilfellið er 
það, þegar glögg landamerki eru til, og 
onginn vafi um þau ; þetta ætti því að 
standa fyrst í lögunum, en um þetta hljóð- 
ar 3., 4. og 5. gr. frumvarpsins, og þess 
vegna höfum vjer sett þær fyrst. þessu 
næst er annað tilfellið, að landamerki sjeu 
til, en óglögg, en þó ekki ágreiningur um 
þau. jpessi landamerki þarf því að eins að 
gjöra glögg með vörðum, görðum eða mark- 
steinum. f>etta ætluðum vjer að næst ætti 
að koma í lögunum, en um þetta hljóðar
1. og 2. grein frumvarpsins, og fyrir því 
settum vjer þær á eptir. 3. atriðið er það, 
þegar engin landamerki eru eða ágreining- 
ur, og um það hijóðar frumvarpið frá 7. 
grein og til enda, nefnilega um það, hvern- 
ig skuli útkljá landaþrætuna, eða um gjörð- 
ardómana. En nú. kemur spurningin sú, 
hvernig setja skai saman gjörðardómana, 
því að undir þá eiga öll landaþrætumál að 
koma eptir hugníynd frumvarpsins. Oss 
þótti áreiðanlegra að halda því fram, að 
kosningar gjörðarmanna væru almennar, en 
að hver einstakur maður mætti kjósa sjer 
gjörðarmenn. Sú regla getur verið varúð- 
^rverð, hver málsparturinn getur kosið þá 
menn, sem annaðhvort er honum eitthvað 
háðir eða hlynntir, og sem því vefja málið 
og verða því eins og jeg tók fram við 2.

umræðu, sem málafærslumenn frammi fyrir 
hinum eina dómara, sýslumanninum; þetta 
virtist oss ekki nóg trygging fyrir því, að 
gjörðardómar yrðu ætíð sem rjettastir; en 
það er mjög áríðandi, að maður geti borið 
fullkomið traust til dómanna, þegar þeir 
eru seinustu úrslit málsins, og að hvorki 
eigi sjer stað í þeim meðhald eða lagaflækj- 
ur, sem opt villa sjónir fyrir mönnum á 
hinu sanna og rjetta. Fyrir oss vakti 
sama regla, sem fylgt er, þegar kosnir eru 
menn til amtsráða, og jeg veit eigi til, að 
þær kosningar hafi misheppnazt. Jeg er 
viss um, að almennar kosningar eru betri, 
en að hver einstakur maður kjósi sjer þá, 
sem hann helzt vill. Nú kemur að 7. gr. 
frumvarpsins; jeg játa það, að jeg fann 
aldrei, og finn ekki enn, þrátt fyrir skýr- 
ing framsögumanns, rjeltan skilning á þeirri 
groin. í henni segir: «Ef tveir menn búa
á jörðum, er land eiga saman, og skilur á 
um landamerki, skal sá, er þrætu vill ljúka, 
stefna hinum með fimmtarstefnu á varnar- 
þingi rjettu”. Hvert er þetta rjetta varn- 
arþing? Jeg finn það ekki. En þar sem 
framsögumaður setti út á það, að varnar- 
þing væri hjá oss bundið við eiganda, þá 
veit hann þó víst, að hver jarðeigandi 
verður að hafa umboðsmann, og þessi um- 
boðsmaður hefur því öllu hinu sama að 
gegna í landaþrætumálum og eigandi sjálf- 
ur, svo að jeg get ekki sjeð, að þessi mót- 
bára geti fellt greinina, hún er miklu ljós- 
ar orðuð hjá oss en hjá nefndinni; auk 
þess vantaði ákvörðun hjá nefndinni um 
það, ef hvorugur vildi ryðja úr gjörðar- 
dómnum, sem vel getur fyrir komið.

Ef 7. gr. nefndarinnar er borin saman 
við 12. gr., þá get jeg ekki skilið, að nokkrir 
fáist í gjörðardóm með þeim kostum, að 
þeir skuli borga allan kostnað, ef gjörðar- 
dómur reyndist rangur, og er eigi staðfest- 
ur af yfirrjetti. í  12. gr. stendur: »|>ó
skal þeim rjett, er treystist til að sanna,
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að gjörðardómur sje a u g l j ó s l e g a  rang- 
ur að lögum, að áfrýja honum til ógildingar 
fyrir yfirdóm landsins innan 12 mánaðan. 
fessi orð »augljóslega rangur» eru mjög 
vafasöm; hver sönnun á að vera fyrir því, 
að hann sje augljóslega rangur? Framsögu- 
manni hættir annars opt við að hafa slík 
orðatiltæki í frumvörpum sínum, sem væru 
æði vafasöm, eða jafnvel óskiljanleg heil- 
brigðri skynsemi manna, en slík orðatil- 
tæki virðast mjer ekki heppileg í lögum. 
Jeg ímynda mjer, að það sje ekki hægt að 
segja, hvort einn dómur sje rangur, fyr en 
annar dómstóll eða yfirdómurinn er búinn 
að skera úr því. £ essar greinar reka sig 
því hvor á aðra. f á  er miðsetningin i 14. 
gr.; «Borga sknlu málsaðilar hvor fyrir sig 
þeim mönnum, er þeir hafa nefnt í gjörðar- 
dóm; oddamanni borga málsaðilar í sam- 
einingm. J>essa setning get jeg ekki fellt 
mig við. Jeg skal tiltaka dæmi. Jeg og 
framsögumaður skyldum búa á jörðum, er 
ættu land saman, og okkur greinir á um 
landamerki; framsögumaður veit, hver hin 
rjettu landamerki eru, og getur sannað það; 
en jeg fer undan í fiæmingi og vil ekki ú t- 
kljá ágreininginn; hann neyðist því til að 
stefna mjer fyrir gjörðardóm, svo að hann 
verði ekki fyrir sekt þeirri, er 5. gr. ákveð- 
ur, og hann getur sannað fyrir gjörðardómi, 
að hann hefur á rjettu að standa; en samt 
á hann að borga helming málskostnaðar 
gagnvart mjer, sem neyddi hann til að leita 
rjettar síns. fe t ta  þykir mjer ekki sann- 
gjarnt, og jeg er viss um, að 1. þingmaður 
Árnesinga kallaði þetta ekki rjettlátt, en 
gjörðardómurinn er neyddur til þess að 
dæma svona eptir 14. gr. frumvarpsins, þó 
hann sjálfur áliti það ranglátt; slíkar ákvarð- 
anir eiga því ekki að vera í frumvarpinu.

Framsögumaður : Jeg skal ekki svara
2. þingmanni Húnavatnssýslu mörgu, hann 
hefur raðað niður greinunum eptir því, sem 
hann hugsar, en það á eigi við, þegar ræða

er um, hvernig lagaskipun á að vera. Hið 
verulegasta atriði, sem hann fann að, voru 
orðin í 12. gr. « a u g l j ó s l e g a  rangur». 
fingmaðurinn verður að gæta þess, aðþetta 
orð «augljóslega» er ekki hættuleg ákvörðun. 
Jeg er því alveg samdóma, að það sje gjör- 
legast, að skipa gjörðardóma og innleiða þá 
í landaþrætumálum, eins og nefndin sting- 
ur upp á, en þetta gjöri jeg með þeim fyr- 
irvara, að skipa megi gjörðardóma hjer á 
landi þeim mönnum, sem geti sjeð, hvaða 
gjörðardómur er «augljóslega» rangur, því 
hvernig eiga þeir menn, sem geta eigi sjeð 
hvað er «augljóslega" rangt, að geta útkljáð 
málið, eða geta sjeð yfir höfuð, hvað sje 
rjett eða rangt í málinu? Nei, ef það er 
meiuingin, að menn sjeu svo glámskyggn- 
ir, að þeir sjái eigi hvað cr « a u g l j ó s -  
l e g a »  rangt, þá held jeg, að bezt 
og ráðlegast sje, að hætta við að setja lög 
um gjörðardómaskipun í landaþrætumálum 
hjer á landi, þá er bezt að láta skilning 
laganna liggja eins og nú er, undir eins- 
konar katólskum klerkadóin, eða andlegt 
skuggaeinveldi. fingmaðurinn er mjer lík- 
lega samdóma um það, að sá ágreiningur, sem 
dags daglega er hjer á þinginu manna á 
millum, veltur ekki á því, að þingmenn eigi 
geti sjeð og sagt, hvað sje «augljóslega» 
rangt, heldur á hinu, sem er vafasamt í sjálfu 
sjer. Jeg get ekki ímyndað mjer, að nokkur 
dómur, sem skipaður er s k y n s ö m u m  og 
r á ð v ö n d u m  mönnum, vel að merkja, geti 
ekki sjeð, hvað augljóslega er rangt, en hitt 
getur verið, að hann sjái ekki það, sem er 
vafasamt, svo sem t. a. m. hvernig myrk 
og óglögg skjöl skuli útleggja, en aptur 
hlýtur hann að geta skilið augljósa máldaga, 
beinan og hreinan framburð eiðsvarinna 
vitna, skýlaus eignar- og heimildarskjöl o. 
s. frv. Yæri slíku hrundið af gjörðardómi, 
væri hann augljóslega rangur. Sama mætti 
segja um formhlið málsins. Jeg get því 
eigi álitið þetta hættulega reglu, og jeg hef
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svo mikið traust á hinni alþekktu skarp- 
skyggni alþýðumanna hjer á landi, að þeir 
muni eigi dæma a u g l j ó s l e g a  rangagjörð- 
ardóma í sameiningu við sýslumenn sem 
oddvita; en á hinn bóginn er það má ske 
engum unnt að finna hið eina rjetta, þegar 
vafi er á málinu í sjálfu sjer. 2. þing- 
manni Húnvetninga þykir óhafandi, að 
gjörðarmenn borgi afrýjunarkostnaðinn, ef 
dómurinn reynist « a u g l j ó s l e g a »  rangur, 
en jeg vil segja, að ef gjörðarmennirnir 
eptir að hafa kynnt sjer nákvæmlega alla 
málavöxtu, landslag og allt, sem að málinu 
lýtur, dæma « a u g l j ó s l e g a »  rangan dóm, 
þá sjeu þeir ekki of góðir til að borga á- 
frýjunarkostnaðinn. par sem þingmaðurinn 
sagði, að það væri ósanngjarnt, að sá máls- 
aðili borgaði gjörðarmönnunum, er hefði á 
rjettu að standa, þá er hjer við aðgætandi, 
að menn hafa opt eigi eins glögga hug- 
mynd um sinn eiginn rjett, eins og aðrir, 
og jeg get þannig vel ímyndað mjer, að sá, 
sem verður orsök til þess, að málið kemur 
í gjörðardóm, hafi haft ranga hugmynd um 
það á undan gjörðardóminum. pað er því 
engin mótsögn í þvi, að gefa linari reglu 
um málsaðila á undan gjörðardóminum, en 
gjörðarmennina og málsaðila eptir að dóm- 
urinn er fallinn og málið er upplýst. Jeg 
ætla svo ekki að tala frekar um þetta 
mál; jeg vona, að þingmaðurinn sjái, að á- 
greiningurinn okkar á milli er ekki eins 
mikill, eins og honum hingað til hefur 
sýnzt hann vera, ella get jeg eigi sann- 
fært hann.

l l a U d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : J>ótt fram-
sögumaður hafi tekið skýrt fram aðalatriðin 
í 7. gr. og 12. gr., er jeg bonum þó ekki 
samdóma. Hann finnur að byrjun 7. gr. í 
breytingartillögum vorum: »Ef tveir eiga
lönd, er liggja saman«, o. s. frv. Hverjir 
eru eiginlega hinir rjettu málsaðilar? Eru 
það ekki eigendurnir? pað hygg jeg, og 
mjer finnst rjettara að hafa eigendur en á-

búendur. En þar sem hann sagði, að eig- 
andi jarðar í Húnavatnssýslu gæti verið 
austur í Múlasýslu, þá er það mikið rjett. 
En einmitt 13. gr. nefndarinnar tekur af 
allan vafa í því efni, hún tekur það fram, 
að ef eigandi sje eigi í þinghá jarðarinnar, 
þá skuli leiguliði eða annar, sem eigandi til 
þess nefnir, vera löglegur umboðsmaður 
hans. £>að stendur því öldungis á sama, 
hvar eigandi er, leiguliðinn er hans umboðs- 
maður og að öllu leyti í hans stað, ef 
hann er eigi innan þingháar, svo að sú 
mótbára framsögumanns fellur. J>ó jeg 
meti mikils greind bænda, þá get jeg þó 
ekki treyst því, að þeim geti ekki yfirsjezt 
í þess kyns dómum; framsögumaður vill 
eigi skjóta gjörðardómi undir yfirdóm, nema 
hann hafi gjört þingsafglöp, en það þarf 
ekki til, gjörðardómur getur gjört minna 
úr einhverju skjali eða máldaga en ætti að 
vera, án þess algjörlega að hrinda því; svo 
er og annað, það getur komið upplýsing í 
málið, eptir að gjörðardómur er fallinn, 
sem eigi var hægt að ná í áður, hvernig á þá að 
að fara? Sú upplýsing getur eigi komizt 
að eptir frumvarpinu, og er því ónýt, þessi 
orð: »augljóslega rangur« eru því mjög
varhugaverð, Eitt atriði er enn, sem jeg 
kann ekki við; í 7. gr. stendur: »Skal sá 
er þrætu vill ljúka, stefna hinum með 
fimmtarstefnu á var nar þ i ngi  rjettu«. Hann 
á að stefna honum á varnarþingi rjettu, 
stefnan á þó að fara fram fimm dögum áður 
en til þings kemur; en það liggur eigi í 
þessum orðum; þessu þarf því að breyta, svo 
að það misskiljist eigi. f>etta eru þær at- 
hugasemdir, sem jeg vildi gjöra. |>að er 
snertir eigendur og ábúendur, þá sje jeg 
ekki þá galla í breytingartillögunum, sem
13. gr. ekki skýrir.

F r a m s ö g u m a ð u r : £>að, sem þingmaður 
Keykvíkinga sagði um 7. gr., get jeg ekki 
fallizt á ; jeg álít hana rjett orðaða, og hann 
skildi líka, hvað í henni lá. J>að er kemur
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til þess, sem hann sagði, að menn væru 
útilokaðir frá að koma með nýjar upplýs- 
ingar, eptir að gjörðardómur er uppkveðinn, 
þá er það að segja, að þetta atriði kom til 
umræðu í nefndinni, en hún vildi eigi hafa 
neina ákvörðun um það, sökum þess að 
fresturinn er gefinn svo langur, að máls- 
partarnir geta komið með öll sín gögn. 
Hinn háttvirti þingmaður gætir víst að því, 
að fresturinn getur verið 18 mánuðir, og á 
þessum tíma má grafa upp allar skýrslur 
bæði utaniands og innan. Sá, sem vanrækir 
að gæta rjettar síns allan þennan tíma, er 
sjálfur sök í því, ef hann tapar málinu fyrir 
þær sakir. Svona leit öll nefndin á þetta 
atriði.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg virði mikils 
stefnu þá, sem 2. þingmaður Húnvetninga 
hefur í kosningu gjörðarmanna, en þó get 
jeg ekki fallizt á hana. Mjer þætti það ó- 
neitanlega hart, ef jeg væri í landaþrætu, 
að mega ekki sjálfur kjósa þá menn, er jeg 
áliti færasta og sem jeg treysti bezt, heldur 
vera neyddur til að hlíta dómi þeirra manna, 
sem mjer eru sendir af óviðkomandi mönn- 
um, og sem jeg, ef til vill, ekkert þekki og 
hef ekkert traust á. í  þessu atriði verð jeg 
því að hallast að frumvarpinu ; aptur er annað 
atriði í því, sem mjer þykir alveg óhafandi, 
og það eru orðin í 12. gr., að gjörðardómi 
megi áfrýja, þegar hann er «augljóslega 
rangur». Hvað er augljóslega rangtP og 
liver á að skera úr því? hvar eru takmörk 
milli rangur og augljóslega rangur? Dóm- 
um er áfrýjað vanalega af því að sá, er á- 
frýjar, álítur þá ranga, annars mundi hann 
sjálfsagt ekki kosta til þess, en um það get- 
ur víst orðið ágreiningur, hve nær hann er 
augljóslega rangur, og hve nær er heimild 
eptir þessum lögum að áfrýja gjörðardómi. 
Einnig er jeg hræddur um, að fáir fengjust 
til að vera gjörðarmenn, ef þeir ættu að 
borga kostnaðinn, þegar seinna kæmu fram 
máldagar fyrir þvi, að eigi hefði verið rjett

dæmt. í þessu atriði er jeg á móti frum- 
varpinu og vil samþykkja þá breyting, er 
að þessu lýtur, en greiði atkvæði í móti 
öllu hinu.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
Ijet forseti ganga til a t k v æ ð a  um frum- 
varpið ásamt breytingartillögum 6 þing- 
manna, sem komið höfðu, og var:
1. liður folldur með 10 atkvæðum gegn 6.
2. liður þar með sjálffallinn.
3. liður felldur með 10 atkvæðum gegn 6.
4 —6. liður þar með fallnir.
7. liður: orðin : «(sbr. 6. gr.)» falli úr, sjálf- 

fallið.
Fyrir: «fó skal» o. s. frv. kom i: «Ef
annarhvor o. s. frv.» samþykkt með 12 
atkvæðum.

8. liður felldur með 10 atkvæðum gegn 6. 
Frumvarpið allt með áorðnum breyting-

um samþykkt með 15 atkvæðum.
Kvað forseti það mundu verða afgreitt 

til efri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 44. 
fundi, 19. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 
3 8 7 -3 8 9 .

V a r a f o r s e t i  stakk upp á því, að nefnd 
væri sett í máli þessu, þar eð það væri ný- 
mæli, og ísjárvert að ræða það, fyr en nefnd 
væri búin að ganga gegnum það og rann- 
saka það.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  kvaðst hafa staðið 
upp, þar eð varaforseti hefði stungið upp á 
nefnd, því þar eð sjer hefði gefizt kostur á 
að eiga við slík mál i hjeraði, væri sjer það 
nokkuð ljóst, að þótt frumvarpið hefði nokkra 
galla, væru þeir engan veginn svo miklir, að 
þeir væru fráfælandi, eða eigi mætti bæta 
úr þeim með breytingartillögum án nefndar, 
sem eigi mundi verða til annars en fella 
málið, þar eð tíminn væri orðinn stuttur.
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Frá næstum ölluna hjtiraðsfundum hefðu 
komið uppástungur um, að fá larjdaþrætur 
útkljáðarmeð gjörðardómum, sem víða ættu 
sjer stað, og væru margar greinar þessa 
frumvarps samkvæmar uppástungum hjer- 
aðsfundanna, jafnvel þó að hann hefði kosið, 
að sumar þeirra hefðu verið nokkuð öðru- 
vísi, en nú væri eigi tími til að breyta 
þeim, enda væru gallarnir eigi svo stórkost- 
legir, að frumvarpið þyrfti að falla fyrir þá, 
og væri bezt að láta reynsluna skera úr þvi, 
hvaða lagfæringa þyrfti með, og mundi hún 
verða eins aífarasæl í því, eins og þótt nú 
væri sett nefnd í málinu. Hann væri alveg 
á móti nefnd sakir tímaleysis, því hann 
vildi láta málið fá framgang á þessu þingi, 
með því að það væri vilji landsmanna yíir 
höfuð.

Benedikt Kristjánsson sagði, að þettu 
væri mikið velferðarmál, og væri hann mót- 
fallinn því, að nefnd væri sett í því, því það 
væri það sama að setja nefnd í því, sem 
að fella það; og að svo stöddu væri hann 
eigi sannfærður um, að nauðsyn væri á að 
breyta mörgu í frumvarpi þessu, einkum 
þar eð neðri deildin mundi hafa lagt allan 
hug á, að gjöra það svo vel úr garði, 
sem unnt hefði verið. Hann efaðist eigi 
um, að smágalla þá, er á því kynnu að vera, 
mætti bæta með breytingaratkvæðum.

Eiríkur Kúld kvaðst eigi vera á þeirra 
máli, er eigi vildu nefnd setja í máliþessu, 
því að hann áliti talsverða galla vera á því, 
en einn kost sæi hann við það, að það væri 
fornyrt, og mundi þingmanni fingeyinga 
því hafa líkað það svo vel. Hann áliti, að 
betra væri að setja nefnd í því, þó svo færi, 
að það fengi eigi framgang á þessu þingi, 
heldur en það væri afgreitt frá þinginu með 
stórgöllum, svo að almenningur væri óá- 
nægður með það, enda væri ekki brýn nauð- 
syn á því, að það yrði staðfest á þessu 
þingi. Hann efaðist eigi um, að það tæki 
miklum bótum, ef nefnd væri sett í því, og

væri hann því á sama máli og varaforseti í 
því að leggja það til, að nefnd yrði kosin í 
því.

Jón Pjetursson sagði, að frumvarpið 
væri vel samið, en hann kynni eigi við, að 
það væri fyrst í framvarpinu, sem síðar ætti 
að koma, og aptur stæði það síðar, er ætti 
að koma fyr, því það væri mjög áríðandi f 
öllum lögum, að niðurröðunin væri góð, og 
gjörði mjög mikið til.

F o rse t i  ljet þá ganga til a t k v æ ð a  um, 
hvort nefnd skyldi kjósa, og var það sam- 
þykkt með 6 atkvæðum móti 4.

Voru þessir kosnir:
Jón Pjetursson með 6 atkvæðum.
Bonedikt Kristjánsson með 5 atkv.
Bergur Thorberg með 4 atkv.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u ,  á 50, 
fundi, 23. ágúst.

Nefndarálit, sjá I 485—486.
F r a m s ö g u m a b u r  ( B e n e d ik t  K r i s t j á m s o n )  

kvað það mjög æskilegt, að frumvarp þetta 
gæti nú orðið að Iögum. Nefndin hefði að 
vísu sjeð ýmsa smágalla á frumvarpinu, en 
álitið, að þeir eigi spilltu rjettarbót þeirri, 
er í því væri falin. En með því tíminn 
væri stuttur, mætti eigi stofna frumvarpinu 
í hættu með breytingum. Með því þetta 
væri framhald fyrstu umræðu, vildi hann 
ekki ganga inn á hin einstöku atriði. Hann 

j  þyrfti eigi að skýra frá því, að víða væri 
ágreiningur út af landamerkjum milli jarða, 
og gæti hann opt komið. illu til leiðar. 
fessi ágreiningur væri og opt svo lítill, að 
ekki tæki að fara í mál, því það væri dýrt, 
en í frumvarpinu væri bent á góðan og 
greiðan veg til að fá föst landamerki. Hann 
vildi því vona, að það fengi að ganga til
2. umræðu, og leyfi fengist hjá landshöfð- 
ingja til fljótari umræðu en þingsköp bjóða, 
því ef frumvarpið ætti framgang að fá, 
yrði að flýta sem mest fyrir því.

F o n e t i  bar þá upp til a t k v æ ð a ,  hvort

98*
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frumvarpið skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það samþykkt með samhljóða atkvæð- 
um.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 52. 
fundi, 25. ágúst.

F r a m s ö g u m a ð u r  (B e n e d ik t  K r i s t já n s so n )  

kvað hvorki hafa komið breytingaratkvæði 
við frumvarp þetta nje mótmæli í móti því, 
og þess vegna hefði hann eigi ástæðu til að 
tala um það, fyr en hann heyrði undir- 
tektir manna.

Á s g e i r  E in a r sso n  kvaðst eigi hafa talað 
fyr í máli þessu, en allt fyrir það gæti 
hann eigi fallizt á það, og vildi hann bcnda 
á nokkrar misfellur. fegar við 1. grein 
þyrftu menn að líta kringum sig, áður en 
þeir samþykktu, að gjöra mönnum að skyldu 
að hlaða vörður allt í kringum afrjettir all- 
ar. J>ar sem i 7. gr. væri svo ákveðið, 
að stefna skyldi með »fimmtarstefnu á 
varnarþingi rjettu«, þá þættu sjer þessi orð 
óljós; það væri víst eigi leyfilegt, að stefna 
á venjulegan hátt eptir þessu, því að hann 
gjörði ekki ráð fyrir, að orðið »fimmtar- 
stefna« væri haft einungis af því, að það 
væri í fornum lögum, án þess að meint 
væri nokkuð með því. Sama væri að 
segja um »varnarþing«; hvers varnarþing 
væri hjer um talað? Eigi þætti sjer 
heppilegt að gjöra það að aðalreglu, að 
menn kysu sjálfir menn í gjörðardóma til 
að dæma mál sín; betur felldi hann sigvið, 
að í sýslu hverri væri standandi nefnd, sem 
hefði þennan starfa á hendi, eins og komið 
hefði fram breytingaratkvæði um í neðri 
deild; í hana ætti svo að kjósa einungis 
valinkunna menn, en aptur mundu máls- 
aðilar sjálfir hugsa um að fá þá menn í 
dóm, er þeii' hvor um sig vissu sjer hlið- 
holla; þess vegna mundi fara svo, að sýslu- 
maður, svo sem sjálfkjörinn oddamaður, 
rjeði einn úrslitum, svo að dómurinn yrði 
eigi annað í raun rjettri, en sýslumanns

úrskurður eða hjeraðsdómur. f>að væru ný- 
mæli, að landsyfirrjettur hefði eigi vald 
nema til að ógilda gjörðardóma; hver ætti 
að dæma svo, er landsyfirrjettur hefði ógilt 
dóm gjörðarmanna? Hann vildi samt við- 
urkenna, að frumvarp þetta innihjeldi marg- 
ar góðar bendingar, en það væri eitt af 
þeim málum, er sannarlega ætti að leggjast 
undir dóm þjóðarinnar, enda væri það ná- 
skylt landbúnaðarlögunum,og mætti að sinni 
ætlun vel bíða eptir þeim. f>að væri engan 
veginn heppilegt að hrapa að því, að sam- 
þykkja þetta frumvarp, áður en þjóðinni 
hefði gefizt kostur á að kynna sjer það, því 
að menn mættu þá ganga að því vísu, að 
farið yrði fram á breytingar á því vonum 
bráðar, og það mundi hvorki auka virðing 
þingtsms hjá þjóðinni nje stjórninni, er það 
sæist, að það hrapaði svo að því að sam- 
þykkja lög, að allt af yrði að vera að hræra 
í þeim á eptir á næsta þingi, og væri það 
þeirra manna ábyrgðarhluti, sem hjeldu 
fram slíkum málum.

Framsögumaður kvaðst eigi vera sam- 
dóma þingmanni Húnvetninga um það, að 
þeir gallar væru á frumvarpi þessu, að á- 
stæða væri til að fella það. Hvað það suerti, 
að 1. gr. legði landeigendum of mikinn 
vanda á hendur, þar sem þeir ættu að setja 
landamerki um afrjettir, þá vildi hann taka 
það fram, að eins og deilur gætu risið út 
af landamerkjum heimalanda, eins gætu þær 
risið út af landamerkjum á afrjettarlöndum, 
og þess vegna væri eins æskilegt að hefja 
allan vafa í því efni með föstum landamerkj- 
um; optast mundi einnig haga svo til, að 
vandinn og örðugleikinn yrði eigi meiri, að 
setja glögg mörk um afrjettir, heldur en um 
heimajarðir, því að afrjettarlönd sjeu venju- 
lega stærri, þá er bæði, að þau þarf eigi 
eins nákvæmlega að ákveða, og svo eru þau 
opt að miklu eða öllu leyti ákveðin með 
örnefnum, giljum eða fjöllum, hnjúkum eða 
hólum o. s. frv. J>á hefði þingmanninum
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þdtt torskilið um varnarþingið; varnarþing 
manna er venjulega það þing, sem er í 
þeirri þinghá, er maður á lögheimili í, og 
nú væri venjulega hver hrdppur þinghá, en 
hjer mundi varnarþingið miðast við jörðina; 
hlutaðeigandi yrði að mæta á varnarþingi 
þessu, til þess að svara fyrir sig og kveðja 
menn í gjörð. Eigi sýndist sjer sú tilhög- 
un heppilegri, að gjörðarmenn væru tiltekn- 
ir fyrir fram, og væri standandi nefnd; menn 
í henni gætu verið ekki síður hlutdrægir, 
en þeir, er málspartar nefndu, og svo veitti 
fyrirkomulag gjörðarddmanna næga trygging 
gegn hlutdrægni, þar sem hvor málsaðili fyrir 
sig mætti ryðja úr dómnum helmingi þeirra, 
er hinn nefndi, ef honum þættu þeir líkir 
til hlutdrægni, svo mættu menn eigi held- 
ur ætla eiðsvörnum mönnum slíkt sam- 
vizkuleysi. Hvað snerti ógildingarvald yfir- 
dómsins, þá kannaðist hann við, að það 
væri nýmæli, en lögfróðir menn segðu, að 
það væri eigi óheppilegt, enda lægi það í 
augum uppi, að yfirdómararnir gætu eigi 
verið eins vel inni í málinu, eins og gjörð- 
armenn, sem optast yrðu víst gagnkunnug- 
ir, því að þó að uppdráttur fylgi venju- 
lega slíkum málum, getur það eigi gefið 
eins glöggva hugmynd, og ef menn ganga 
um sjálfan staðinn. f>á hefði þingmaður- 
inn enn fremur spurt, hver ætti að dæma 
málið, er gjörðardómur væri dæmdur ógild- 
ur; það lægi í augum uppi, þá yrði málið 
tekið fyrir aptur á sama hátt og fyr, ann- 
aðhvort af sömu dómsmönnum eða öðrum 
nýjum. Hvað fimmtarstefnuna snerti, þá 
væri hún að vísu orðin gömul og úr gildi 
gengin, en ekkert væri móti að taka hana 
upp aptur, því að 5 nátta frestur væri 
nógur fyrir hlutaðeigendur. Hann skyldi 
fúslega játa það, að gallar nokkrir væru á 
frumvarpinu, og það játaði nefndin, en þó 
þætti sjer þeir eigi svo margir, eða veru- 
legir, að frumvarpið allt ætti að falla fyr-

ir þá; því að yfir höfuð væri það skýrt og 
greinilega samið.

Eirikur Kúld kvaðst samdóma 1. þing- 
manni Húnvetninga, og þætti sjer furða, að
1. þingmaður þingeyinga skyldi vilja halda 
máli þessu til streitu; nefndin hefði játað, 
að á frumvarpinu væru gallar, og þætti sjer 
ófært, að láta frumvarpið fara með göllum, sem 
menn vissu af, og hefði þingmaður Hún- 
vetninga sýnt fram á, að þeir væru stórir. 
Hann vildi t. d. spyrja, hvernig ætti að 
setja mörk á fjöllum? f>að væru flöll í 
Snæfellsnessýslu, sem höfð væru til beitar 
fyrir fje, og sem margar jarðir ættu saman, 
og á einu þeirra ætti Helgafellskirkja land, 
og vildi hann eigi eiga að hlaða þar landa- 
merkjagarð. f>á væru nú stefnurnar, hann 
fyrir sitt leyti hefði vanizt og eigi heyrt um 
annað talað, en að stefna ætti á lögheimili; 
gjörðardómar væru að vísu gamlir og glæsi- 
legir og allt frá Njálu dögum, en eigi sæi 
hann næga ástæðu til, að fara að lciðu þá 
inn á undan kviðdómunum. Hann hefði 
þá skoðun enn, sem hann hefði haft um 
daginn, að eigi lægi svo á að flýta fyrir 
málinu, einkum er menn sæju á því galla. 
Um 12. gr. vildi hann eigi tala, en vonaði, 
að lögfróðir menn ljetu álit sitt í ljós um 
hana, hann vildi, að frumvarpið biði, meðan 
Iíkindi væru til, að lík mál kæmust eigi 
fram, hann ætlaði því að gefa atkvæði móti 
málinu.

M n g n ú s  S tephensen  tók undir með 1. 
þingmanni Húnvetninga, að gallar væru á 
frumvarpinu, og vildi hann þar fyrst og 
fremst nefna ákvörðunina í 7. grein um að 
stefna á varnarþingi; því hann gæti eigi 
skilið, að það ætti að birta stefnuna á þing- 
staðnum, heldur væru það gömul lög að birta 
hana á lögheimili. |>að gæti má ske verið 
meint varnarþing jarðar; en ef eigandi væri 
langt í burtu, gætu því fylgt örðugleikar; 
vitaskuld væri, að ábúandi samkvæmt 13. gr.
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væri þá umböðsmaður eiganda; en það væri 
ekki víst, að eiganda væri áválít þjent með, 
að leiguliði hans hjeldi uppi svörum fyrir 
hann í slíkum málum. f>ar sem væri sagt í
12. grein, að áfrýja mætti til landsyfirrjettar 
til ónýtingar dómi, sem annarhvor máls- 
parta áliti rangan að lögum, þá vildi hann 
spyrja, hver væri meiningin með orðunum 
«að lögum». Hann imyndaði sjer, að þessi 
orð stæðu einungis til fyllingar, en það færi 
miður vel á þ v í; því þau gætu valdið mis- 
skilningi í þá átt, að dómnrinn væri rangur 
í formlegu tilliti, svo að yfirdómurinn mætti 
að eins ógilda dóm af formlegum ástæðum, 
en ekki vegna «realitets» dómsins, og þá 
væri nú verið að innleiða hjer «kassations- 
dóma», sem hjer væru óþekktir. J>á vildi 
hann spyrja, bverjir ættu að dæma aptur, 
hinir sömu dómendur eða n ý ir; erlendis 
væri það víða, að, þegar "kassationsdómstólar» 
ógiltu dóm, ætti annar dómstóll, en sá, sem 
fyrst dæmdi málið, að dæma það á ný. 
Líka gæti verið spurning um, að helmingi 
fleiri ættu að dæma dóminn á ný, eins og 
t. a. m. ætti sjer stað um yfirskoðanir, yfir- 
möt og yfirúttektir; en um allt þetta vant- 
aði ákvarðanir í frumvarpinu. Enn væri það 
athugavert, að þegar málspartarnir ættu 
að kjósa dómendurna, þá mundu þeir hvor 
um sig varla verða svo skyni skroppnir, að 
kjósa aðra en þá, sem dæmdu þeim í hag, 
og þegar tveir gjörðarmenn dæmdu með 
hvorum málsparti, mundi atkvæði odda- 
mannsins, sem á að vera sýslumaðurinn, ráða, 
og það mundi í flestum ef ekki öllum til- 
fellum verða niðurstaðan, að atkvæði sýslu- 
manns mundi ráða úrslitum, og hvað væri 
þá unnið með þessum nýja dómstóli? J>á 
væri það galli á frumvarpinu, að s k i p a ð  
væri að hafa glögg landamerki; hann vildi 
t. d. gjöra ráð fyrir, að 2 menn byggju á 
jörðum, er saman liggja, en hafa óglögg 
landamerki, og kæmu sjer þó vel saman og 
lifðu í bróðerni og einingu, þá gæti þessi

skipun orðið til þess, að koma af stað deil- 
utn; sjer þætti nóg, ef tiltekið væri, hvern- 
ig ætti að útkljá, ef ágreiningur kæmi. Ef 
nú gallar þeir, er nefndin hefði sjeð, væru 
margir og allir aðrir, en þessir, þá litist 
sjer nú eigi á frumvarpið. Hann vildi því 
leggja það til, að frumvarpið biði; því það 
mundi fara bezt á því. J>annig hefði neðri 
deildin farið með frumvarp til laga um við- 
skipti landsdrottna og leiguliða, og þætti 
sjer rjett að feta i fótspor neðri deildarinn- 
ar í því efni.

S i g h v a l u r  Á rtu ison  kvaðst eigi ætla að 
kasta þungum steini á þá þingmenn, sem óá- 
nægðir væru með frumvarpið; en það væri 
eigi að síður mikið spursmál, hvort það ætti 
að kasta því, þó menn væru eigi ánægðir 
með það, en tími væri eigi til að breyta 
því. Ef menn athuguðu upphaf 7. gr., þá 
sæju menn, að eigi væri bein skylda að 
fara í þrætumál. Hann væri mest óánægð- 
ur með 12. gr., því ef slík mál ættu að út- 
kljást með gjörðardómi, þá ættu þau eigi 
að fara fyrir landsyfirrjettinn. J>ar sem 
stæði «rangur að lögum» í greininni, þá á- 
liti hann, að meiningin væri, ef eigi væru 
nægar lagasannanir fyrir dómnum. Lands- 
yfirrjetturinn gæti að eins farið eptir lagá- 
sönnunum, en hinir gætu og farið eptir 
þeim sönnunum, er þeir fyndu í brjósti 
sjer, og væri þetta tvennt ólíkt, svo búast 
mætti við, og vel gæti farið svo, þó gjörðar- 
dómur væri rjettur, að landsyfirrjetturinn ó- 
nýtti dóminn, af því hann væri ekki byggð- 
ur á lagasönnunum, og er þetta að byggja 
upp með annaii hendiuni, það sem maður 
brýtur með hinni. ( M n g n m  S t e p h e m e n :  

Hve opt á að áfrýja?) í>að vildi hann játa 
að eigi væri tekið fram, en sjer fyndist sjálf- 
sagt, að annaðhvort væri málið dottið nið- 
ur, eða hlutaðeigendur yrðu að byrja með 
það á ný. Hann vildi leggja það til, að 
málið fengi að koma til 3. umræðu; en leitt 
þætti sjcr, að málið væri eigi svo úr garði
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gjört sem hann tildi. Hann fyrir sitt leyti 
vildi hafa undirgjörðardóm í sveit hverri, 
en yfirgjörðardóm í sýslu hverri, og að gjörð- 
ardómsmenn væru valdir af hjeraðsbúum 
með frjálsum kosningum sem í standandi 
nefnd; sýslumaður skyldi einungis vera i 
þeim, er fyrir sýsluna væru. pó þetta frum- 
varp hefði sína galla, þá áliti hann samt, 
að vel mætti bjargast við það, því það væri 
óheppilegt, ef mál þetta kæmist eigi fram, 
sem þjóðin hefur svo mikinn áhuga á, og 
svo áliti hann nauðsynlegt, að þetta mál 
gengi á undan landbúnaðarlögunum eða að 
minnsta kosti jafnframt þeim, því lands- 
drottnar vita ekki sjálfir, eins og stendur, 
hvað þeir byggja um leið og þeir leigja jarð- 
ir sínar; og í öðru lagi er nauðsynlegt, að 
þetta mál gangi á undan endurskoðun jarða- 
bókarinnar, sem allareiðu liggur fyrir, því 
jarðir verða ekki glögglega metnar, á með- 
an sá mikli landamerkja vafi er óútkljáður, 
sem allvíða á sjer stað.

J ó n  J ó i m o n  sagði, að deildin ætti 
eigi að hafa tillit til þess, hvernig neðri 
deildin færi með sum frumvörp þau, er ftá 
þessari deild gengju til hennar, og ætti hún 
því að líta óvilhöllum augum á þetta frum- 
varp, án tillits til þess, þó menn kynnu að 
vera hinum 5. konungkjörna þingmanni 
samdóma um, að frumvarp efri deildarinn- 
ar um bygging jarða hefði orðið hart úti í 
neðri deildinni. Sjer sýndist menn gjöra 
of mikið úr göllunum á frumvarpi þessu. 
Hann kvaðst vera á sama máli og þing- 
maður Húnvetninga, að hart væri að skylda 
menn til að setja landamerki hvervetna 
umhverfis afrjetti, en hjer væri sú bót í 
máli, að engin opinber sekt lægi við, þó 
boði þessu væri eigi hlýtt. (M a g n m  S te p h e n -  

sen: 5. gr.; þingmaðurinn ætti að lesa frum- 
varpið, áður en hann fer að ræða um það). 
{>að hefði bann gert, og betur en 5. kon- 
ungkjörni þingmaður, því hjer væri engin 
sekt ákveðin til hins opinbera; bjer væri að

eins að ræða um prívat mál milli einstakra 
manna, t. d. að bóndi kærði nágranna sinn, ef 
hann áliti, að landamerkin væru ekki í reglu; 
en enginn stafur væri ílögunum um, að vald- 
stjórnin ætti að hafa sókn á slíkum málum; 
en þegar svo væri, mundu sektirnar fyrir 
vantandi landamerki ekki verða þyngri fyr- 
ir bændur, en sektir fyrir fjenaðar-ágang, 
sem fáir hingað til hefðu kvartað yfir. 
pingmanni Húnvetninga hefði þótt vand- 
skilið: »á varnarþingi rjetttu», en þingmað- 
urinn yrði vel að gæta að því, að ekki væri 
talað um að birta stefnu á varnarþingi, 
heldur að stefna; að stefna, væri eins vel að 
leggja stefnuna í dóm eins og að birtá 
hana. í  sveitum hefðu menn nú engan 
fastan þingstað. Slíkur staður væri ein- 
ungis hjer í Reykjavík, en hvergi upp til 
sveita, þar sem öll mál væru tekin fyrir 
á aukaþingum, er halda mætti, hvar sem 
maður vildi innan takmarka þinghárinnar. 
( M a g n ú s Sic-phemen:  Er þetta aukaþing?)
Sjálfsagt úr því að ekkert er fyvirskipað 
um, að það eigi að fara með þessi mál á 
manntalsþingi. Birting á stefnu gæti farið 
fram, hvar sem vera skyldi. {M a g n ú s S te p -  

hensen :  Hvað er að stefna). Hann ætti
ekki að þurfa að kenna þingmanninum að að 
stefna væri bæði að skrifa stefnuna, birta 
hana og leggja hana í dóm. Hinn 5. kon- 
ungkjörni þingmaður þóttist ekki geta 
treyst því, að bændur þeir, er kosnir yrðu 
í gjörðardóma, yrðu óvilhallir, en hann 
væri sannfærður um, að eigi mundi óhægra 
að fá óvilhalla menn meðal bænda en milli 
embættismanna, enda væri sjeð fyrir því í 
frumvarpi þessu, þar sem ekki mætti kjósa 
nema óvilballa menn, en þar af leiddi, að 
enginn, sem væri málsaðilum nokkuð venzl- 
aður, gæti komizt í gjörðardóm, en þar að 
auki hefði hinn málsaðilinn vald á að ryðja 
helmingnum af þeim mönnum, er hinn að- 
ilinn kysi. Hann væri samdóma hinum 
5. konungkjörna þingmanni um það, að

J
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þar sem spurning væri um að áfrýja gjörðar- 
dómnura, gætu eigi Romið til greina aðrar 
en formalítetsástæður, annaðhvort að gjörðar- 
dómurinn hefði ekki verið samsettur að 
lögum eða haft löglega málsmeðferð, eðaþá, 
að hann hefði dæmt um annað en landa- 
merki, eða það sem hann hefði lögheimild 
til að dæma um. Hinn 5. konungkjörni 
þingmaður hefði eigi sagzt skilja í, livernig 
fara ætti að, þegar yfirdómurÍDn væri búinn 
að dæma ómerkan gjörðardóm, en um það 
gætiþóengum heilvita manni blandazt hugur, 
að þá ætti að taka málið upp aptur frá rótum, 
eins og ef gjörðardórour aldrei hefði verið í 
því háður. ( i l a g n ú s  S t e p h e m e n :  Nei!). Hinn 
5. konungkjörni þingmaður mætti eigi neita 
því, þar eð hann hlyti að vita, að hver sá 
dómur, er dæmdur væri ómerkur, væri þar 
með orðinn að engu, svo að málið væri al- 
veg í sama ástandi, eins og enginn dóraur 
hefði farið fram í því. fe t la  væri almenn 
regla, er frumvarpið breytti ekki í neinu. 
Hann væri á sama raáli og þingraaður 
Rangæinga um það, að mikil þörf væri á 
Jögum þessum og þó að nokkrir gaUar væru 
á frumvarpi þessu, þá væru þeir eigi svo 
miklir, að málið ætti að falla fyrir þeirra 
skuld.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að einum þing- 
mannihefði þóttstefnufresturinn of stuttur, ef 
svo stæði á, að eigandi væri í fjarska, en 
það væri auðvitað, að ef eigandinn væri 
langt í burtu, þá hefði hann umboðsmann 
innan hjeraðs; en ef svo væri eigi, þá mundi 
leiguliði hans geta haldið uppi svörum fyrir 
hann, eins og gjört væri ráð fyrir, enda 
væri óvíst, hvort jarðeigandinn væri færari 
um að verja rjett sinn, en leiguliðinn, sem 
ef til vildi væri miklu kunnugri málavöxt- 
um en hann. Að vísu játaði hann, aðþetta 
væri mjög mismunandi frá núverandi rjett- 
arástandi, en þó væri aldrei Iandaþrætumál 
út.kljáð, nema með 4 meðdómendum, og 
væri það eigi dæmalaust, að þeirra dómar

hefðu verið staðfestir, þar sem dórasatkvæði 
hlutaðeigandi hjeraðsdómara hefði fallið. 
Hann vildi taka það upp aptur, sem hann 
hefði getið um við 1. uraræðu, að óheppi- 
legt væri, að jarðir væru raeð óvissum merkj- 
um, og væri því mjög æskilegt, að geta 
fengið bót á þvi á haganlegan hátt og sem 
kostnaðarminnst. J>að hefði borið til, að 
landaþrætumál hefðu gengið fyrir alla þrjá 
dómstólana, og hefðu verið dæmd sitt á 
hvern hátt fyrir þeim öllum, og loksins
hefði rjetturinn að lyktum orðið dýrari, en 
rjettarmissirinn var ella; hjer í þessu frum- 
varpi væri hægur raáti til að fara eptir í 
slíkum málum, og þættu sjer því eigi þeir 
gallar, sem á fruravarpinu væru, vera nægir 
til þess að fella það.

S te fá n  E iríksson  sagði,að æði-Iangar ura- 
ræður væru orðnar um raál þetta, enda
ætlaði hann ekki að tala langt. Lögfróðir
menn hefðu við 1. umræðu kannast við
galla á þessu frumvarpi, og sagt, að það 
þyifti lagfæringar við, einkum hinn 3. kon- 
ungkjörni þingroaður, enda hefði hann nú 
sannfærzt um það við umræður þær, er nú 
befðu haldnar verið, að gallar þessir væru 
meiri en minni. 2. þingmaður Skagfirðinga 
hefði talað ura, að eigi þyrfti að óttast sekt- 
ir, þó frumvarpi þessu væri eigi hlýtt, eu 
hann kvaðst vilja benda þeim þingmanni á
2. gr. frumvarpsins, þar sem tekið sje fram, 
að ef annar vill vinna að landamerkjum, en 
hinn ekki, þá sektist sá, er eigi vill vinna 
samkværat 5. gr. Sjer fyndist ástæðulaust 
að vísa frumvarpinu til 3. umræðu, því að 
hjeðan af væri ómögulegt að koraa breyting- 
ura að, sakir tímaleysis, og kvaðst hann 
fyrir sitt Ieyti ekki sjá, hvað málið græddi 
við það að ganga til 3. umræðu.

J ó n  P je tu r s so n  kvaðst hafa viljað setja 
nefnd í málinu við 1. umræðu, þar eð sjer 
hefði sýnzt nokkrir gallar á því, einkum 
hvað niðurskipun efnisins snerti; 1. og 2. 
gr. kæmi offljótt, því að það væri raiður rjett,
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að skylda menn til að viðhalda landamerkj- 
um, fyrri enn útkljáð væri, annaðhvort með 
samkomulagi eða dómi, hver landamerkin 
væru. Enn fremur sýndist sjer hið opinbera 
grípa ofmikið inn í einstakra manna yfirráð 
yfir eignum þeirra. Ef nágrannar kæmu 
sjer ekki saman, þá varðaði það hegningu 
samkvæmt 5. g r .; en ef deildin vildi nú
gjöra breytingar við frumvarp þetta, þá
kæmist það eigi af á þessu þingi. Hann í- 
mynd;iði sjer, að í frumvarpinu væri yfir 
höfuð margt gott, og að það mætti nota í 
heild sinni. í  öðru lagaboði, er deildin befði 
fallizt á, hefðu áþekkar skyldur verið lagðar 
á landsdrottin, þar sem manni hefði verið 
gjört að skyldu, að segja til landamerkja í 
byggingarbrjefinii. «Á v a r  n a r þi ngi» í
7. gr. hlyti að vera prentvilla.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að þeir þing- 
menn, sem hefðu talað, hefðu fundið galla 
á nefndarálitinu; hann skyldi játa það, að 
nefndinni hefði heldur eigi líkað frumvarpið 
að öllu leyti, en hún hefði eigi stungið upp 
á því, að frumvarpið yrði samþykkt, ef henni 
hefði þótt gallarnir vera eins margir, og
5. konungkjörni þingmaður hefði sagt. Ef
eigandi væri skyldnr að byggja jörð með 
ákveðnum merkjum, þá yrði hann og að 
þekkja þau, enda væri eigi neitt á móti því, 
að ákveða slíkt. Hann kvaðst heldur eigi 
geta fallizt á það, að ef dómur væri dæmd- 
ur óraerkur, að þá skyldi kjósa helmingi 
fieiri til að taka málið aptur fy rir; það 
væri víst meiningin, að fara að eins og 
getið væri um í frumvarpinu, þegar málið 
ætti að taka upp að nýju. Hann vildi játa, 
að hann hefði eigi veitt því eptirtekt, er 
stæði í 7. gr. «á varnarþingi rjettu», en 
það væri víst prentvilla, heldur en það ætti að 
skiljasvo, að eins og lesin væru á þingi eign- 
arskjöl, eins ætti að fara hjer að með birt- 
ing á stefnu á þingi; að öðru leyti ætlaði 
hann eigi að gjöra þetta að kappsmáli, enda 
fyndi hann til þess, að sig vantaði lagavit

til að verjast fyrir hinni snörpu aðsókn, er 
frumvarp þetta yrði fyrir, en hann vonaði 
þó, að deildin ljeti það fara til 3. umræðu.

Eiríkur Kúld sagði, að játað hefði ver- 
ið, að gallar væru á þessu frumvarpi, en þó 
það mætti kannske nota það í heild sinni, en 
hann gæti þó eigi verið á því; tilgangurinn 
væri víst góður, en frágangurinn harla 
slæmur. Hann væri, eins og menn vissu, 
enginn lagamaður, enda hefði hann lítið 
skilið í því, er þingmaður Skagfirðinga hefði 
farið með. Orðin í 7. gr. «Varnarþingi 
rjettu», væru óbrúkandi; eptir því mætti 
sýslumaður eigi skrifa heima hjá sjer stefnu, 
heldur yrði einmitt að gjöra það á þing- 
staðnum, og síðan birta hana á þingstaðn- 
um, þó sá, sem stefna ætti, væri hvergi ná- 
lægur. Hann kvaðst og vona, að hver einn 
sæi, að frumvarpið væri óbrúkandi í einu 
sem öllu, og hinn 3. konungkjörni þingmað- 
ur hefði og játað, að miklir gallar væru á 
því; hann gæti og eigi heldur gefið atkvæði 
þeim lögum, er sjálfir þeir, er hefðu samið 
þau, játuðu, að væru mjög miklir gallar á.

Á sg e ir  E in a r sa o n  sagði, að lagt hefði 
verið með því, að frumvarpið gengi til 3. um- 
ræðu, og hefði það víst einna mest verið af 
kurteisi eða einhverjum brjóstgæðum við 
það, en hann vildi þó eigi kaupa svo dýrt 
þetta kurteisisnafn, sem sú umræða kostaði, 
sem vart mundi vinna málinu mikið gagn. 
Hann væri að vísu málinu meðmæltur, en 
gæti þó eigi gefið atkvæði fyrir því, að það 
svo lagað, sem það nú væri, gengi til 3. 
umræðu.

Jón Jónsson vildi aptur benda þing- 
manni Barðstrendinga á það, að þó menn 
hefðu í sveitum þinghús, þá hefðu menn 
þó eigi neinn lögbundinn þingstað; það 
mætti halda rjettarþing á hverjum stað, er 
sýslumaður sjálfur vildi. Hinn sami þing- 
maður hefði og sagt, að hann væri eigi 
lögfróður, en samt vonaði hann, að þing- 
maðurinn gæti skilið, ef hann vildi, að
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mikill munur væri á opinberri sekt o g ! 
prívat sekt, er lögregluvaldið hefði ekkert með 
að gjöra, og sein ekki mætti höfða opinbert 
lögreglumál fyrir. £>ingmaðurinn hefði eigi 
viljað fallast á frumvarp þetta af því, að 
það væri ekki alveg galialaust, en hann 
vildi spyrja þingmann Barðstrendinga, hvort 
eigi hefðu verið gallar á prestamálinu, og 
hefði þd þingmaðurinn gefið því máli at- 
kvæði.

Forseti bar því næst málið upp til a t-  
k v æð a ,  og fjellu þau þannig:

1. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 3.

2. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 3.

3. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 4.

4. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 4.

5. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 3.

6. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 4.

7. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 4.

8. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 3.

9. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 4.

10. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 4.

11. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 2.

12. grein frumvarpsins felld með 5 atkvæð- 
um gegn 1.

13. og 14. grein frumvarpsins felld með 5 
atkvæðum gegn 1.

Hinn 2. og 6. konungkjörni þingmaður 
voru eigi viðstaddir.

Voru þannig allar greinar frumvarpsins 
fallnar, og frumvarpið því ályktað f e l l t  í 
heild sinni.

LII. FIIIÐUN Á LAXI.

A.

Frumvarp til laga um b r e y t i n g  á 
v i ð a u k a l ö g u m v i ð J ó n s b ó k a r  l a n d s -  
l e i g u b á l k s  56.  k a p í t u l a ,  um friðun á 
laxi. 11. maí 1876. Frá Grími Thomsen, 
1. þingmanni Gullbringusýslu. Sjá I 204.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 21. 
fundi, 25. júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  (O r í m u r  Thom sen)  : 
Jafnframt því, sem jeg bið deildina að virða 
til vorkunnar, þó jeg, sem ekki er lagamað- 
ur, komi fram með þetta frumvarp, vil jeg 
geta þess, að jeg skoða þetta sem undir- 
stöðu undir önnur betri og fullkomnari 
lög, vil jeg óska, að nefnd verði sett í 
þetta mál, og fel jeg góðfúsu athygli lienn- 
ar frumvarp þetta.

f a ð  er kunnugt, að nokkru eptir að þessi 
viðaukalög komu út, kom út í stjórnartíð- 
indunum brjef frá stjórnarherra íslands til 
landshöfðingja, þar sem hann tilkynnir lands- 
höfðingja, að lögin 11. maí 1876 sjeu ekki 
eiginlega friðunarlög ; í brjefinu slendur: 
"Að með því að fyrirmæli 2. grein í 
lögum 11. maí 1876 um þvergirðing yfir á, 
virðast, eptir því sem framkom í umræðun- 
um um málið á alþingi, að öllu samanlögðu 
samkvæm frumreglunum í Jónsbókar lands- 
leigubálki 56. kap., og að eins hafa að geyma 
nánari útlistun á þessum reglum, og með 
því að svo er að sjá á sambandinu milli 
Jónsbókar og laganna 11. maí 1876, sem 
ætlazt sje til, að skilyrði það, er áminuzt 
fyrirmæli Jónsbókar eru bundin, sem sje, 
að f l e i r i  en e i n n  e i g i  ve i ð i  í s ö m u  
á, þurfi einnig til þess, að 2. gr. laganna 
frá 11. maí 1876 verði beitt». J>etta er 
sönnun fyrir því, að ráðgjafinn hefir eigi 
gætt þess, að lögin eru einmitt um friðun 
á laxi. Friðunarlög eru þau lög, sem banna 
bæði eigendum og öðrum að spilla hlunn- 
indum, sem eru til almennings gagns og
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góða. En þetta ráðherrabrjef hefur orðið til 
þess, að hið opinbera hefur eigi skorizt í 
naálið, með því að þetta brjef yirðist að af 
nema það, að þessi lög sjeu friðunarlög. 
pað er kunnugt, að frumvarp um friðun á 
laxi hefur tvisvar áður komið fyrir þingið, 
1867 og 1871. 1867 var málið ræ tt ná-
kvæmlega. í  Noregi eru lög um friðun á 
laxi frá 1863, og sömuleiðis eru lög sama 
efnis á Englandi frá 1861. J>essi lög hafa 
miklu ljósari ákvarðanir, en vor lög hjer á 
landi. 1 5. gr. viðaukalaganna stendur: 
«Engar veiðivjelar, net eða veiðibrellur má 
við hafa, er taki smálax, og skulu þvi þau 
veiðiáhöld vera svo gjörð, að smálax gangi 
í gegnum þau. Skulu möskvar í öllum 
riðnum veiðarfærum eigi vera minni, þá vot- 
ir eru, en 9 þumlungar ummáls, og milli 
rima í grindum, sem í veiðivjelum eru hafð- 
ar, skal vera svo mikið bil, að lax, sem er 
9 þumlunga gildur geti smogið þær». 
Eeynslan er nú búin að sýna, að þessi á- 
kvörðun er ónóg til að sanna, að fastar 
veiðivjelar sjeu ólöglegar. í norsku lögun- 
um, í 4. gr. stendur: «í fjörðum og með
sjávarströnd og í árósurn og svo langt upp- 
eptir, sem lax og sjóbirtingur getur gengið, 
má til veiðiskapar eigi leggja net eða önn- 
ur riðin veiðarfæri með minni möskvum en 
svo að 2 ’/« þuml. sje milli hnúta. Nú eru 
aðrar veiðivjelar settar þar, sem fiskur helzt 
vill ganga, eða á hægt með að ganga, þá 
skulu eigi færri en 10 ferhyrnd op á þeirri 
veiðivjel, og sje hver hlið á því opi eigi 
styttri 2 lU þumlungs. Ef grindur eru á 
veiðivjol og spelar í grindinni beint upp 
og niður, skulu tveir þumlungar vera á milli 
spelanna». A notamöskvum eiga eptir lög- 
um þessum 2'U þuml. að vera milli hnúta, 
og þá 2 þuml. milli spela. Nú virðist lög- 
gjafarvaldinu hafa yfirsjezt, þegar þess er gætt 
hvað ákveðið er um stærð möskvanna. J>egar 
stjórnin lagði frumvarpið fyrir þingið 1871, 
þá tók hún fram, að í möskvum skyldi vera

'U úr þumlungi þrengra milli hnúta en á 
milli spela og þá 2 þumlungar milli spela. 
J>að hefur margt illt í för sjer, að lögin sjeu 
óljós; dómstólarnir vita eigi, hvernig dæma 
skal, og ef þeir dæma hver á móti öðrum, 
er hætt við, að rjettarmeðvitundin dofni, og 
þá er ástandið í landinu ekki gott. Vjer 
lifum ekki á þeirri öld, er sjálftekt var framin 
eptir Grágásarlögum, nú er engin Sturlunga- 
öld; jeg álít sjálftekt mjög óheppilega, og ó- 
helgisákvarðanir mjög ískyggilegar laga- 
ákvarðanir. Ef einhver, sem á laxveiði, 
segði: «Jeg má veiða eins og jeg vil», væri 
það sama, sem einhver, er á æðarvarp, segði: 
«Jeg má skjóta æðarfuglinn». í  öllum lönd- 
um eru lög, sem vernda atvinnuvegi manna 
t. a. m. í Danmörku lög gegn «Bundvaa- 
der». Vjer höfum líka hjer þess konar lög, 
svo sem þorskanetalögin, friðunarlög á æð- 
arfugli, lög gegn selaskotum, og ef til vill 
önnur fleiri. Að endingu skal jeg leyfa 
mjer að óska þess, að nefnd verði sett í 
málið, og því vísað til 2. umræðu.

Páll Páhson b ó n d i : Jeg er flutnings-
manni samdóma í mörgu og næstum öllu, 
sem hann sagði, og honum þakklátur fyrir 
að hafa komið með þetta frumvarp. Jeg 
vona, að þingdeildin muni, að 1875, þegar 
Iaxalögin voru til umræðu, Ijet jeg í Ijósi, 
að mjer þættu þau torveld að skilja, og 
var liræddur um, að þau mundu fremur 
auka þras og rifrildi, en hitt. fe tta  hefur 
nú komið fram, því að rjettaróvissan er 
víða mikil, þó verst sje hjei' á Suðurlandi, 
og held jeg ástandið sje lítið betra og 
kannske verra en áður. Jeg get að vísu 
ekki fellt mig við sumt í frumvarpinu, og 
er jeg því meðmæltur, að nefnd verði kos- 
in og öll laxalögin tekin fyrir,

Hulldór Kr. Friðriksson: Jeg gef ein-
ungis atkvæði með máli þessu, með því 
skilyrði, að öll laxalögin verði tekin fyrir; 
þvi að þetta frumvarp álít jeg að ekki verði 
til neinna bóta. Jeg vil því styðja
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að því, að nefnd verði kosin, þótt jeg hafi 
ekki fengizt mikið við þetta mál, þá man 
jeg þó, að svo mikil þrætni var um þetta 
mál bæði 1867 og 1871, og að ekki allir 
voru samdóma, t. d. um stærð möskvanna
o. s. frv., og eins ímynda jeg mjer enn 
verði. Að minnsta kosti er ekki enn feng- 
in vissa fyrir, að ekki sjeu til fleiri en ein 
tegund laxa, berglax er sagður minni en 
annar lax og margir eru þeir, er telja hann 
sjerstaka tegund, að minnsta kosti er það 
athugavert, hvort sá lax, sem gengur upp í 
smáár, sje ekki minni en sá lax, sem geng- 
ur upp í stórár. Að því leyti þykir mjer 
vænt um, að þetta mál verði tekið fyrir, að 
jeg er samdóma þingmanni Húnvetninga, að 
hin síðustu laxalög eru verri en ekki u e it t ; 
þau hafa vakið ósamlyndi og þrætur og 
ekkert gagn gjört. Nú er svo komið, að 
vjer heyrum um sjálfstekt dag eptir dag, 
og þeir þykjast frægastir, sem gjöra mest 
hervirkið, og hirða hvorki um dóm nje lög. 
Jeg vil því að málið verði tekið svo fyrir, 
að þessu verði afstýrt, svo ekki ástandið 
verði eins og á Sturlungaöld, þegar hún var 
verst.

Benedikt Sveimson: Jeg er einn af
þeim, sem eru flutningsmanni þakklátir fyr- 
ir frumvarpið, að því leyti sem það gef- 
ur tilefni til að hreyfa þessu máli í þing- 
deildinni. Annað mál er það, að jeg er í 
miklum vafa um það, hvort hin einstöku 
atriði ekki felast í lögum þeim, sem nú gilda, 
og get jeg ekki nú sem stendur sagt einu 
sinni, að hin gildandi lög ekki taki langt 
fram þessu frumvarpi, að því leyti sem þau 
gefa ljósa almenna reglu. Jeg álít ekkert á
móti því, að þetta mál sje yfirvegað, ef það
er meiningin, að laxafrföunarlögin verði svo 
skerpt, að engum geti dottið í hug að ganga 
í berhögg við þan og snúa þeim í hendi 
sjer, eins og jeg sný þessu blaði, sem jeg
held á í hendinni. En jeg ætla það torvelt,
að semja glöggvari lög en laxafriðunarlögin

frá 1876. þingmaður Eeykvíkinga talaði um 
hervirki, en jeg álít, að hann eigi að gæta 
reglunnar »noli accusare absentem«. Efþeir 
menn, sem hann talaði um, hafa haft fyrir 
sjer leyfi laganna til þess, sem þeir gjörðu, 
þá situr það eigi á þingmanninura, eða 
neinum öðrum í þingdeildinni, að áfella þá.

H a l t d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Hervirki geta
með engu móti verið lögmæt; þótt einhver 
þykist hafa orðið fyrir órjetti, þá hefur 
hann ekkert leyfi til þess að taka sjer 
sjálfur rjett án dóms og laga.

Benedikt Sveimson: f>að geta komið 
fyrir þau tilfelli, að leyft sje í lögunum, 
að taka sjer sjálfur rjett sinn, og þetta á 
sjer einmitt stað í laxafriðunarlögunum.

Hjálmur Yjetursson: Jeg stend ekki upp 
til þess að þakka flutningsmanni fyrir frum- 
varpið, því eigi get jeg fallizt á það eins og 
það er, en þar á móti get jeg þakkað hon- 
um fyrir ræðuna, er hann hjelt. Ef það er 
skoðun deildarinnar, að taka þetta mál fyrir, 
þá mun þurfa að taka fvrir fleiri atriði en 
þau, sem frumvarp þetta hefur inni að halda, 
og mun þurfa talsverðan tíma til þess, ept- 
ir reynslu þeirri, sem mjer er kunnugt um 
að undanförnu, þegar þetta mál hefur verið 
til meðferðar á þingi. Mjer er heldur eigi 
kunnugt um, að kvartanir hafi komið víða 
að yfir hinum gildandi lögum, en þetta eina 
dæmi, sem bent hefur verið á, og sem margir 
þekkja, er að vísu þess vert, að því sje 
gaumur gefinn, og ef að það er rjett meint, 
að lögin hafi valdið þrætum á þessum stað, 
þá játa jeg, að þetta eina dæmi er svo 
skarpt, að jeg finn ástæðu til að mæla með 
því, að lögin verði tekin fyrir, þó jeg ekki 
þekki, að almennings þörf beri til þess að 
breyta þeim.

þ o r l ú k u r  G u ð m u n d s so n :  Jeg er þing-
manni Mýramanna samdóma, að þetta dæmi, 
sem hjer liefur komið fytir, er skarpt og 
skarpast, en það er þó ekki hið eina dæmi 
þess, að nauðsynlegt sje að breyta lögun-
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um; þannig veif jeg, að í Árnessýslu sjer í 
lagi hefur tímaákvðrðunin í lögunum vakið 
almenna óánægju og almennt misijetti. 
|>e3s vegna vil jeg að málið gangi til 2. 
umræðu, og að nefnd verði sett til að íhuga 
laxalögin í heild sinni, fyrst að málinu á
annað borð er hreyft.

|>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
málinu vísað til 2. umræðu í einu hljóði, 
samþykkt 3 manna nefnd með 11 atkvæð- 
um og kosnir í hana:

tírímur Thomsen með 18 atkv.
Hjálmur Pjetursson — 14 —
Páll bóndi Pálsson — 10 —

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 29. 
fundi, 4. ágúst.

Nefndarálit I 237.
Með því að nefndin í málinu hafði sam- 

ið nýtt frumvarp um sama efni, tó k  flutn- 
ingsmaður frumvarp sitt a p t u r .

B.
Frumvarp til laga um f r i ð u n  á l axi .  

Frá nefndinni í næsta máli á undan. Sjá 
I 2 3 7 -2 3 8 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild á 29. 
fundi, 4. ágúst.

T M n d sh ö fð in g i : Jeg er nefndinni samdóma 
um 'það, að mjög æskilegt sje að taka af 
allan vafa, sem kynni að rísa af ákvörðun- 
um viðaukalaganna 11. maí 1876, og að svo 
miklu leyti ætla jeg að mæla með frumvarpi 
því, er hjer liggur fyrir. En jeg skal leyfa 
mjer þegar á þessu stigi málsins að benda 
að einu atriði, sem virðist vera ástæða til 
að nefndin taki til ýtarlegri yfirvegunar og ef 
til vill gjöri breytingaruppástungu um frum- 
varpið til 2. umræðu. Deildinni er kunn- 
ugt, að viðaukalagaákvarðanir þær, er hafa 
valdið mestum misskilningi, eru 2. og 5. 
gr., sem sje um þvergirðingar og um laxa- 

, kistur, eða fastar veiðivjelar með grindum, 
og hefur þetta átt sjer stað með tilliti til

Elliðaánna, þar sem einn maður á alla veið- 
ina, og þessi eignarrjettur hans, samkvæmt 
hæstarjettardómi 16. febr. 1875, veitti hon- 
um heimild til að þvergirða þessar ár þrátt 
fyrir ákvarðanir Jónsbókar landsleigubálks 
56. kapítula, en við þessa ákvörðun eru 
lögin 11. maí 1876 viðaukalög. En þegar 
þessi rjettindi eru innifalin í eignarrjetti 
þeim, er nú á sjer stað með tilliti til Ell- 
iðaánna, þá er auðsjeð, að löggjafarvaldið 
ekki geti gripið fram yfir þessar ár, nema 
því að eins að 50. gr. stjórnarskrárinnar 
verði tekin til greina. Eptir þessari grein 
stjórnarskrárinnar «er eignarrjetturinn frið- 
helgur; engan máskylda til að láta af hendi 
eign sína, nema almennings þörf krefji; þarf 
til þess lagaboð og k o m i  f u l l t  v e r ð  
f y r i r »  og eptir orðum greinarinnar mun 
að mínu áliti útheimtast annaðhvort sjerlegt 
lagaboð um «Expropriation» Elliðaánna, ef 
þingið vill banna á þeim þvergirðingar þær, 
sem heimilaðar eru með hæstarjettardómi, 
eða að minnsta kosti að sjerleg ákvörð- 
un í þessa stefnu verði tekin inn í laga- 
frumvarp það, er hjer ræðir um. J>að 
er annar háskalegur misskilningur á við- 
aukalögum 11. maí 1876, sem frumvarp- 
ið miðar til að koma í veg fyrir, sem sje 
í 7. gr. viðaukal. «öll ólögmæt veiðiáhöld 
skulu upptæk og ólöglegir veiðigarðar óhelg- 
ir», þar sem þessi ákvörðun hefur — þótt 
ótrúlegt sje, í «civiliseruðu» fjelagi — verið 
skilin á þann hátt, að hverjum manni, er 
álítur einhver veiðiáhöld ólögleg, sje heimilt 
sjálfur að taka þau upp, án þess að leita 
úrgreiðslu yfirvalda og dómstóla landsins 
um þetta atriði. Mjer virðist það þpss vegna 
heppilegt, að frumvarpið einnig í þessu tilliti 
reynir til með 6. gr., að taka af allan vafa.

F ra m n ö g u m n ð u r  ( l l j á l m u r  P jc tursso n) :  

Jeg þarf ekki að tala langt fyrir þossu 
frumvarpi. Nefndin varð ásátt um, að ef á 
annað borð væri farið að hreyfa við þessu 
máli, þá væri rjettara, að fara svo langt, að
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viðaukalög 11. maí 1876 gætu orðið úr 
lögum numin, heldur en hafa lög þessi í 
mörgu lagi. Jeg skal ekld dæma um, hvern- 
ig nefndin hefur leyst starfa sinn af hendi, 
en geta þess, að hún er fús til að taka öll- 
um góðum bendingum, og jeg fyrir mitt 
leyti, hef álitið nokkrar bieytingar á frum- 
varpinu, ef til vill nauðsynlegar. Jeg get 
eigi fallizt á það, er hinn hæstvirti lands- 
höfðingi gat um, og sem mjer skildist á þá 
leið, að nefndin hefði átt að haga áliti sínu 
eptir gömlum dómum, jeg verð þvert á 
móti að vera á því, að nefndin liafl átt að 
láta sjer slíkt alveg óviðkomandi eins og hún 
líka gjörði; hún hafði einungis fyrir augum 
nauðsynlega friðun laxsins án tillits til þess, 
hvort einn maður eða fleiri ætti veiðirjett í 
einhverri á, og án tillits til þeirra dóma, 
sem kunna að vera til, og sem byggðir eru 
á fornum lögum. Jeg verð að álíta, að ekld 
eigi við, þegar um almenn friðunarlög er 
að ræða, að taka tillit til einstakra manna 
eða einstakra kringumstæðna; því eins og 
tveir menn eigi mega veiða allan þann lax 
sem kemur í veiðar þeirra, þótt svo mætti 
álíta frá sjónarmiði eignarrjettarins, að þeir 
ættu hann, á meðan hann staðnæmist í 
veiðum þeirra, eins má heldur eigi sá, sem 
einn á land tveim megin að á, veiða allan 
þann lax, sem þar kemur; því þetta mundi 
eyðileggja veiðina, bæði fyrir sjálfum honum 
og öðrum. Nefndinni var að vísu kunnugt 
um óreglu þá, sem viðgengizt hefur nálægt 
Eeykjavík, bæði í sumar og að undanförnu, 
en hún áleit heldur eigi rjett, að binda álit 
sitt við það, heldur áleit hún sjer skylt að 
reyna til að finna þær ákvarðanir, sem ættu 
sem bezt við um friðun á laxi um land allt; 
þess hefur verið getið, að menn væru farnir 
að taka rjett sinn sjálfir, og að lögin ættu 
að vera svo útbúin, að þau gæfu ekki tilefni 
til þess; þessu er jog alveg samdóma, en 
jeg get ekki kannazt við, að þetta frumvarp 
gefi tilefni til þess, þótt það yrði að lögum.

V a m f o r s e t i  : Jeg vil leiða athygli lands- 
höfðingja að ákvörðun í enzkum laxveiða- 
lögum 6. ágúst 1861, því að jeg ímynda

mjer, að Englendingar eins vel kunni að 
vernda eign manna eins og Islendingar og 
Danir, og að þeir láti sjer eins annt um 
eignarrjettinn. Englendingar banna að við- 
hafa þvergirðingar, þó það hafi verið «í lög- 
helgi frá ómuna tíð». Dómur hæstarjettar 
kemur ekki þessu máli við, því að hæsti- 
rjettur gat ekki dæmt eptir þessum lögum, 
sem ekki voru t i l ; mjer væri forvitni á að 
vita, ef þetta frumvarp verður að lögum, 
hvort hann muni dæma eins. J»ingdeildin 
raan, að þetta mál lá fyrir þinginu 1867 og 
1871. £>á bar mönnum einkum á milli um 
að sumir vildu ekki láta veiða minni lax en 
9 þumlunga, en sumir vildu binda tak- 
markið við 8þumlunga; þá var sá þingmað- 
ur lijer á þingi, sem vjer allirsöknum, Páll 
Vídalín ; hann átti veiði í á, og fjekk því 
til leiðar komið, að hið lægra takmark var 
sett, en nú er laxinn þar útdauður. Jeg 
hef áreiðanlega vissu fyrir því, að nú veið- 
ist ekkert á forkelshóli, Víðidalstungu eða 
Galtarnesi, af því að ólögleg veiðiaðferð var 
höfð á bæ, sem neðar liggur, en jeg skal 
ekki nefna. Ákvörðunin í 4. gr. um, hvað 
víðir möskvarnir eiga að vera, er tekin eptir 
norskum lögum (sjá alþingistíðindi 1867 bls. 
257), og að 2 þumlungar skuli milli spela, 
er líka tekið eptir dæmi þeirra þjóða, sem 
álíta nauðsynlegt að friða laxinn; en þar 
sem þessar ákvarðanir reynast ónógar, er 
sýslunefndum eptir óvilhallra manna mati 
gefið leyfi til að gefa undanþágur. |>að væri 
undarlegt, ef ekki mætti eins gefa lög um 
friðun á laxi, eins og um friðun á æðar- 
fugli. Eigandi æðarvarpsins má ekki skjóta 
fuglinn, heldur en hver anna r ; jeg vil taka 
til dæmis, að eigandi varps á ísafirði, þar 
som ekki er nema cin varpeyja, færi að 
skjóta á fuglinn, þá er jeg viss um, að þó 
hann ekki gæti spillt, fyrir öðrum, þá mundi 
hæstirjcttur ekki dæma, að hann hefði leyfi 
til að spilla varpinu fyrir sjálfum sjer með 
því að skjóta fuglinn. |>egar friðunarlög 
eru gefin, þá er það ekki til að blanda sjer 
í einstakra manna rjett, heldur til þess að 
áríðandi atvinnuvegur ekki gangi til þurrðar.
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I.andíhöfðingi: Jeg bentá að 50. grein 
stjórnarskráarinnar, af því að eins og nú er 
ástatt nieð eignarrjettinn á Elliðaánum, má 
ganga að því vísu, að eigandi þeirra, ef 
frumvarp þetta verður að lögum, muni höfða 
mál gegn landssjóðnum og krefjast skaða- 
bóta, og landssjóðurinn verða dæmdur til að 
greiða þær.

Páll bóndi Pálsson: f>að var hugmynd
nefndarinnar, að hafa eigi tillit til þess, 
hvort einn eða fleiri ættu veiði í á, heldur 
hafði nefndin fyrir augum, að semja frið- 
unarlög, sem gætu átt við á öllum stöð- 
um, og þennan þráð má rekja gegn um allt 
frumvarpið. Yiðvíkjandi þessari spurningu 
eða rjettara sagt aðvörun landshöfðingja, 
þá er það eigi einstakt dæmi með Elliða- 
árnar, þótt einn eigi veiði í þeim, því það 
er víða á landi hjer, að menn eiga einir 
alla veiði í einhverri á eða kvísl, og geta 
þannig eyðilagt. veiðina; en það eiga menn 
einmitt að fyrirbyggja. f>að er alveg eins 
með þetta eins og um friðunarlögin á 
Breiðafirði; þau taka jafnt yfir alla. Lands- 
höfðinginn sagði, að hæstarjettardómur væri 
fyrir því, að þvergirða mætti á, er einn 
ætti alla veiði í. J>etta er rjett, en hæsta- 
rjettardómur þessi er eptir þeim lögum, er 
þá giltu. f>að er eigi þar með sagt, hvern- 
ig hæstirjettur mundi dæma eptir þessu 
frumvarpi, ef það yrði að lögum. I>að er 
höfuðsetningin, hvar sem friðunarlög eru, 
að jafnt er friðað fyrir hvern einstaban 
sem fyrir marga; það er almenningur, en 
eigi sjerstakir menn, sem hafðir eru fyrir 
augum; það verða þingmenn að gjöra sjer 
vel ljóst. Jeg þekki að vísu eigi nákvæm- 
lega þennan dóm, sem landshöfðinginn 
vitnaði til, en eptir því sem rnjer er frek- 
ast kunnugt, fer hann eigi út í þetta at- 
riði, nefnilega að hafa almenning fyiir 
augum, heldur dæmir að eins um ein- 
stakt atriði, og það eptir þeim lögum, er 
þá giltu, nefnilega Jónsbók; en nú virðist 
Jónsbók ekki næg til þess að friða laxinn, 
og af því er þetta lagafrumvarp sprottið. 
Keynslan er nú þegar búin að sýna m eð;

því, hvað laxveiði er mjög víða eyðilögð, að 
Jónsbók hefur ekki verið næg til þessarar 
friðunar laxinum, og að það er nauðsyn, að 
fyrirbyggja það, að hver, sem á einn veiði 
í á eða kvísl, megi fara með veiðina eptir 
vild sinni, þetta vakti fyrir nefndinni, og 
þetta vildi hún fyrirbyggja með frumvarpi 
því, er hjer liggur fyrir.

T r y g g v i  G u n n a r s s o / i : Jeg skal eigi
blanda mjer í það, hvort rjett er að und- 
anskilja vissar ár eða staði í þesssum lög- 
um, því þá þyrfti að bæta inn í þau nýrri 
grein um það, en jeg vil tala um frumvarp- 
ið, sem það eigi að vera almenn lög, eu 
ekki fyrir einstaka menn, og vil láta þá 
skoðun mína í ljósi, að jeg álít frumvarpið, 
bót á þeim lögum, er nú gilda. Jeg vil að 
laxinn sje friðaður, en þó eigi farið lengra 
en svo, að menn geti náð nokkru af hon- 
um. En auðvitað er, að illt er að hitta 
meðalveginn í þessu, því veiðinni hagar svo 
margvíslega í ám hjer á landi. Jeg finn 
helzt misjöfnur á 2. gr., og bið jeg nefnd- 
ina að hugleiða, hvort það sje heppileg á- 
kvörðun, að nfastar veiðivjelar megi því að 
eins hafa við, ef opin göng sjeu höfð eptir 
árfarvegi neðan úr botni og upp úr vatni, 
þ a r s e m v a t n e r d ý p s t í ám og kvísl- 
um». Mjer virðist þetta mjög óheppileg á- 
kvörðun. Jeg ætla að benda nefndinni á 
dæmi, sem fyrir getur komið. f>egar svo 
hagar til í einni á, að grynnra er við ann- 
an bakka hennar en annan, og tveir menn 
eiga land að ánni hvor sínu megin og vatn 
í miðja á, eptir Jónsbók, þá má sá eigi 
þvergirða, sem land á að ánni, þar sem hún 
er dýpst, en hinn sem land á að ánni, þar 
sem hún er grunn, hann má þvergirða fyr- 
ir allan þann helming árinnar, sem hann á 
fyrir sínu landi.

f>egar um þær ár er að ræða, sem 
vatusmiklar eru og eigi hægt að ráða við, 
þá er þessi ákvörðun næsta óheppileg fyrir 
þann mann, sem land á að ánni, þar sem 
hún er dýpst, og getur orðið til þess, að 
veiðin verði honum því nær ónýt. En þeg- 
ar um vatnslitla á er að ræða, geta þeir,
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sem veiði eiga í ánni, bæði breytt göngu 
laxins með skágrindum og netum, og líka 
beint vatninu þannig, að eigi varði við 
lög, þ<5 þessi ákvörðun standi. Ákvörðun 
þessi er að minni ætlan dheppileg í öðiu 
tilfellinu, en órjettlát í hinu, og vil jeg 
því spyrja nefndina, hvort eigi muni betra, 
að ákvæði laganna fari í þá átt, að land- 
eigendur eigi l/a hlut árinnar hvor fyrir 
sínu landi, en '/3  hlutur árinnar í miðj- 
unni sje vegur fyrir laxinn til að ganga 
eptir; eða ef þingmönnum þykir þetta bil 
of breitt, að landeigendum sjeu heimilir 2/6 
hlutar árinnar, hverjum fyrir sínu landi, en 
'/5 hlutur áriunar sje almennings eigu, eða 
alfaravegur friðhelgur fyrir laxinn til að 
ganga eptir leið sína millum fjalls og fjöru. 
Munu lögin eigi happalegri 0g beinari með 
þessu? Jcg skil 5. grein frumvarpsins 
þannig, að sýslunefndin geti gjört undan- 
tekning frá einstökum fyrirmælum frum- 
varpsins, ef önnur veiði, t. d. silungsveiði, 
er í einhverri á, en jeg skil eigi, að sýslu- 
nefndin megi breyta grundvallarreglum lag- 
a n n a , heldur að eins smá-ákvörðunum 
þeirra. Jeg ætla eigi að fara lengra út í 
þetta mál, ea  leyfi mjer að spyrja, hvort 
eigi sje rjett að friða silung einnig í þá 
átt, að eigi megi heldur þvergirða ár, sem 
silungsveiði er í, því að víða hjer á landi 
gæti silungsveiði orðið að miklum notum, 
ef vel væri með farið. f>ótt bannað sje að 
þ v e r g i r ð a  ár hjer í lögum þessum, þá 
er það eigi nóg, til þess að friða silung- 
inn, því að fyrirsögn laganna er: »um
friðun á laxi •>.

H a U d ó r  K r .  F r iðr iksson  : í  frumvarpi
því, er hjer liggnr fyrir, er blandað saman 
tvennu: annað er það, að nema úr gildi 
ákvarðanir Jónsbókar, og hitt, að friða 
laxinn. Lögin 1876 eru viðaukalög við 
Jónsbók; í Jónsbók segir: „Hver á veiði
fyrir sínu landi, n e m a  me ð  l ö g u m  
s j e  f r á  k o m i n “ ; en þessari viðbót 
«nema með lögum sje frákomin», er sum- 
um hverjum nú á tímum mjög gjarnt á að 
sleppa. J>egar um það er að ræða, að friða

lax, hvort er þá tilgangurinn, að allur lax 
sje friðaður? Nei, þetta er gjört í þeim 
tilgangi, að láta ungviðið þroskast, en eigi 
til þess að friða hinn gamla laxinn. J>að er 
athugavert, að rugla þeim hugmyndum eigi 
saman að friða unga laxinn og að svipta 
menn rjettinum til þess að veiða. £>ar sem 
veiðin er orðin einstaks manns eign, þá er 
eigi rjett að svipta þennan mann eignarrjett- 
inum. petta er sannað með hæstarjettar- 
dómi. fe tta  befur enginn vefengt, nema 1. 
þingmaður Árnesinga ; hann þóttist eiga það 
víst, hjerna um árið, og var búinn að prje- 
dika það hvervetna, að Thomsen hefði enga 
heimild til að þvergirða Elliðaárnar, og var 
jafnvel farinn aðbjóðamönnum til kaups veið- 
ina í ánni ;  en það tókst öðruvísi en þingmað- 
uritin ætlaði. J>egar einhver maður á alla 
veiði í á, þá er rjett að sjá svo um, að 
hinn ungi lax sje friðaður, en til þess þarf 
eigi annað, en að bilið á milli grindanna 
eða rimanna í veiðivjelunum sje svo stórt, 
að laxinn geti gengið þar í gegn. Hæsti- 
rjettur hefur dæmt, að þvergirðingarnar 
væru leyfilegar; eignarrjetturinn er hinn 
sami, lögin hafa engan svipt eignarrjetti, 
heldur miða þau að eins til þess að friða 
unga laxinn. Og ef það hefur áður verið 
rjett að þvergirða, þegar einn á alla veiði, 
þá er það enn r je t t ; en þetta er takmarkað 
að því leyti, að ungi laxinn er nú friðaður. 
Yaraforseti 0. fl. skírskotuðu til þess, að 
enginn hefði rjett til að skjóta æðarfugl; af 
því að almenningi væri hagur að æðarfugl- 
inum, og því væri að sínu leyti eins með 
laxinn, að eigi mætti eyða honum, af því að 
laxveiðin kæmi almenningi að svo miklum 
notum. En einmitt þetta, að banna mönn- 
um að skjóta æðarfugl eða eyða honum á 
þann hátt, svarar til þess, að friða itnglax 
í ám. En það er hvergi bannað, að maður 
með öðru móti geti fælt fuglinn, í burtu. 
Ef varaforseti vill ekki hafa þessar fáu æð- 
arkollur í Bessastaðanesi, sem eru þar, þá 
hefur hann rjett til að fæla þær í burtu; 
það er hans eignarrjettur. Eins er með 
laxveiðina, að enginn hefur rjett til þess að
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eyða henni með því að drepa smálax; það  
banna lögin; en menn hafa rjett til að 
drepa fullorðinn lax. Enginn má þvergiröa 
ár öðrum tilskaða; ef einhverá veiði í ánni 
fyrir ofan mig, þá má jeg ekki þvergirða 
án a ; en þegar jeg er einn eigandi að allri 
veiði í ánni, þá getur enginn bannað mjer 
að þvergirða hana. Jeg er sannfærður um, 
að nefndin gefur mjer rjett í þessu, þegar 
hún skoðar betur huga sinn. Sú var til- 
ætlun laxalaganna 1876, að friða unglaxinn, 
svo að hann gæti aukizt, og almenningur 
eigi biði skaða við eyðing hans; þess vegna 
var svo mælt fyrir í lögum þessum, að á 
þeim stöðum, þar sem þvergirðingar má hafa, 
skyldi sjeð fyrir því, að bilið á milli spel- 
anna væri nógu vítt. |>ar sem vara- 
forseti las upp tilvitnanir í ensk lög, þá 
sannar það ekkert; þingmaðurinn sýndi 
aldrei, að í þessum ensku lögum væri um 
einstaka menn að ræða, er ættu a l l a  
veiði í ánum. Annars er mjer fullkunn- 
ugt um það, að Englendingar eru svo 
sárir á eignarrjettinum og virða svo mikils 
friðhelgi hans, að þeir fara eigi að svipta 
menn honum að þarflausu. Einstakar greinir 
ætla jeg ekki að fara út í að þessu sinni, því 
að það á eigi við nú við þessa umræðu, enda 
hafa sumir þingmenn nógu mikið um þær 
rætt og bent á ýmsa smágalla við þær. En 
því verður ekki neitað, að lög þessi eru af 
sjerstökum rótum runnin, og fyrir því er 
það hin bezta sönnun, að menn hafa ekkert 
skipt sjer afþví, hvernig laxalögunum hefur 
verið fylgt, og hver veiðimáti hefur tíðkazt 
nema á einum bletti landsins, nfl. hvernig 
lögin hafaverið haldin af eiganda Elliðaánna. 
J>að er óheppilegt, ef þetta er sprottið af æs- 
ingum þeirra manna, sem sízt ættu að æsa 
menn til óspekta. fingið ætti yfir höfuð 
að forðast að koma með lög, sem gefa til- 
efni til slíkra verka og slíks athæfis, sem 
menn hafa í frammi haft við eiganda Ell- 
iðaánna.

Varaforseti: Jeg ætla að svara þingmanni 
Reykvíkinga fáum orðum, sem einnig geta 
átt við mótbárur landshöfðingja. Mjer virð-

ast þessir herrar halda sjer við sjerstaka 
skoðun í máli þessu; þeir halda sjer við 
sjerstakar ár, en þannig fór nefndin eigi að. 
En jeg vil óska þess, að menn haldi sjer 
við hina almennu stefnu máls þessa. Lands- 
höfðinginn og þiqgmaður Reykvíkinga ganga 
út frá því, að með hæstarjettardómi þeim, 
er fjell í Elliðaáamálinu hjer um árið, sje 
hverjum þeim leyft að þvergirða á, er einn 
á alla veiði í henni. f>að gengur hreint 
yfir mig, að aðrir eins lagamenn og hinn 
háttvirti landshöfðingi og þingmaður Reyk- 
víkinga skuli láta slíkt sem þetta sjer um 
munn fara. |>að er auðsjeð af þessu, að 
þeir hafa eigi lesið vel brjef ráðgjafans fyrir 
ísland um laxveiði í Elliðaám, dags, 26. maí 
1877 (Stj.tíð. fyrir árið 1877, B. bls. 95). 
í  brjefi þessu segir svo: «Með því að fyrir- 
mæli 2. greinar í lögum 11. maí 1875 um 
þvergirðingar yfir á virðast, eptir því sem 
kom fram í umræðunum um máliðá alþingi, 
að öllu samanlögðu samkvæm frumreglunum 
í Jónsbókar landsleigubálki, 56. kap., og að 
eins hafa að geyma nánari útlistun á þ e s s -  
um reglum, og með því að svo er að sjá á 
sambandinu milli Jónsbókar og laganna 11. 
maí 1876, sem ætlazt sje til, að skilyrði 
það, er áminnzt fyrirmæli Jónsbókar eru 
bundin, sem sje, að fieiri en einn eigi veiði 
í sömu á, þurfi eiunig tilþess, að 2.gr. lag- 
anna frá 11. maí 1876 verði beitt, virðist 
ákvörðun þessi, þrátt fyrir það, þótt orð 
hennar sjeu víðtæk, að eins stefna að því 
að tiltaka nákvæmar þau rjettindi, er bera 
ýmsum mönnum, er eiga veiði í sömu á, 
hverjum gagnvart öðrum. Eins og þess 
vegna með bæstarjettardómi frá 16. febrúar
1875 hefur vorið ákveðið, að fyrirmæli Jóns- 
bókar geti eigi varnað því, að Thomsen, sem 
einn á laxveiðina í Elliðaánum, þvergirði 
þessar ár, þannig hyggur ráðgjafinn eptir 
því, sem sem tekið er fram, að hann hafi 
þennan rjett eins eptir að lögin frá 11. maí
1876 náðu gildi». Ráðgjafinn styður eigi 
rjettinn til að þvergirða árnar á þvf, að einn 
maður sje eigandi þeirra, heldur á því, að 
viðaukalögin 11. maí 1876 gangi í sömu
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stefnu og Jónsbók. Ráðgjafinn gefur þing- 
inu með brjefi þessu bending om, að breyta 
lögum þessum í aðra stefnu. Meiningin í 
brjefi ráðgjafans er þessi: «Ef viðaukalögin
11. maí 1876 væru nógu Ijós, ef þau væru 
annað en viðaukalög við Jónsbókar lands- 
leigubálks 56. kapitula, þá mundi jeg leggja 
þann úrskurðá, að viðkomanda eiganda væri 
eigi heimilt að þvergirða árnar. Ef lög 
þessi hjetu öðru nafni en viðaukalög, þá 
væri jeg á því, að banna mætti þvergirðing- 
ar«. Jeg skora á þingmann Reykvíkinga að 
segja mjer, hvort annað getur legið í ráð- 
herrabrjefi þessu. J>ingmaðurinn sagöi, að 
Englendingar væru svo fastheldnir við eign- 
arrjett manna og svo sárir á honum ; og 
þetta er satt; en þó er það tekið upp í 
Iaxalög þeirra, að þótt einn maður eigi alla 
veiði í á, þá megi hann þar fyrir eigi þver- 
girða hana; en lögin veita þesssum manni 
þó ýmsar aðrar undanþágur í smáatriðum.

H a l t d ó r  K r .  F r i ð r i k s s o n ; Varaforseti 
sagði, að það lægi í ráðherrabrjefinu, að 
«meðþví að viðaukalögin væru að eins við- 
bót ein við Jónsbók, og skýring á henni, þá 
mundi hann (o: ráðherrann) veraáþví máli, 
að þvergirðingar væru leyfðar, og hefði ráð- 
gjafinn með þessu gefið þinginu bending um, 
að breyta viðaukalögunum í aðra stefnu, svo 
að þau yrðu ljósari«. En maður getur skil- 
ið ráðherrabrjefið á annan hátt; vjer getum 
vel hugsað oss, að þessi sje meining ráð- 
gjafans: »Ef jeg hefði álitið, að eignarrjett- 
ur nokkurs manns gæti skerzt með lögum 
þessum, þá hefði jeg aldrei staðfest lögin«.

Með því að fieiri tóku eigi til máls, bar 
forseti undir a t k v æ ð i  deildarinnar, hvort 
málinu skyldi vísað til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með 18 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 36. 
fundi, 11. ágúst.

Breytingartillögur I 257. 269—270.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( H já l m u r  P je tu r s s o n ) : 

Nokkrar ýtarlegar breytingaruppástungur við 
nefndarfrumvarpið frá hinum heiðraða 1. 
þingmanni Eyfirðinga liggja hjer fyrir, en

fiestar eru þær að efni til og anda mjög 
sviplíkar frumvarpinu. í  1. gr. hefur hann 
breytt veiðitímanum og bætt þeirri ákvörð- 
un við, að sýslunefndir, með samþykki amts- 
ráðs, ákveði veiðitíma í hverri á, og er þetta 
sama hugsun, sem felst í frumvarpinu, því 
öllum kemur saman um það, að ógjörlegt 
sje að setja fastákveðnar reglur um veiði- 
tíma, vegna þess, hvað misjafnlega hagar til 
viðvíkjandi laxveiði og laxgöngu á hinum 
ýmsu ólíku stöðum, en jeg held, að breyt- 
ingartillaga þingmannsins sje eigi nauðsyn- 
leg, því jeg ætla, að nægileg ráðstöfun í 
þessu efni sje fólgin í 5. gr. frumvarpsins, 
þar sem segir, að sýslunefnd megi gjöra 
nauðsynlegar undantekningar frá hinum al- 
mennu ákvörðunum laga þessara, ef sjálfum 
grundvallarreglunum sje eigi haggað. Jeg 
held líka, að breytingartillagan sje óhag- 
kvæmari en frumvarpið, að því leyti, að hún 
bindur þetta eingöngu við fastar reglugjörð- 
ir, samþykktar af amtsráðum, en jeg ætla, 
að hagkvæmara sje að gefa sýslunefndunum 
meira vald og lausari hendur, að minnsta 
kosti til að setja bráðabirgðarreglur. Jeg 
felli mig ekki heldur við breytinguna við 2. 
grein. Ákvörðunin um 40 faðma millibilið 
eptir árfarvegi getur eins vel, eða öllu 
fremur, valdið misklíð og misskilningi, 
eins og millibil þau, er frumvarpið ákveður, 
enda kann á stöku stöðum að standa svo á, 
að allt veiðisvið einhverrar jarðar sje ekki 
lengraen einm itt40 faðmar, og gætiþá þessi á- 
kvörðun útilokað einstöku menn frá að nota 
veiðirjett sinn. Tillaga þingmannsins, að 
spelarnir sjeu sívalir, þykir mjer heppileg; 
orðið »lögreglustjóri« er og betur valið en 
»yfirvald«. Síðustu greinarnar eru víða 
betur orðaðar. Að sektirnar sjeu hækkaðar, 
get jeg vel fellt mig við, enda væri jeg ekki 
á móti að lækka hið lægsta stig þeirra, því 
vel getur hugsazt minna brot en 20 króna 
virði. Jeg álít óheppilegt, að samþykkja 
sína grein úr hvoru, frumvarpinu og breyt- 
ingartillögunum, heldur ræð jeg hinni heiðr- 
uðu deild til að taka frumvarp nefndarinnar, 
því jeg álít betra, að nefndiu og höfundur
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breytinganna komi sjer saman í milli um- 
ræðnanna, því, eins og jeg ljet í ljósi við 
hina fyrri umræðu þessa máls, er jeg fyrir 
mitt leyti fús til að taka öllum þeim breyt- 
ingum, er jeg álít til bóta.

E i n a r  A s m u n d s s o n :  Jeg skal játa, að
hinn heiðraði framsögumaður talaði með 
fullri sanngirni um tillögur mínar, enda skal 
jeg sýna jöfnuð í móti. 1. grein þykir mjer 
ljósar orðuð hjá mjer og frjálsari að því 
leyti, að þar er eigi byrjun og endir veiði- 
tímans bundinn við sama mánaðardag fyrir 
allt land, en það álít jeg hagfelldara fyrir þá 
sök, að Iaxgangan er mismunandi á ýmsum 
stöðum, öðruvísi á Suðurlandi og Vestur- 
landi, en á Norðurlandi. Fyrir þessa sök 
vildi jeg setja þá ákvörðun, að veiðitíminn 
byrjaði »ekki fyrri en frá 20. degi maímán., 
og ekki seinna en frá 10. degi júnímánað- 
ar», en að veiðitíminn sje þó ætíð og 
alstaðar 3 mánuðir. Enn fremur hef jeg 
gjört ákvörðunina nákvæmari um tímann, 
sem laxinn á hafa frjálsa göngu einu sinni 
í viku, með því að tilltaka, að hann skyldi 
vera frá miðri sunnudagsnótt til miðrar 
mánudagsnætur. |>etta kalla jeg ljósar á- 
kveðið og frjálsara en í frumvarpinu. Um 
breytinguna við 2. grein skal jeg geta þess, 
að mjer þykir sú ákvörðun og þau fyrir- 
mæli, sem jeg hef sett í breytingartillögu 
minni, líkari því, sem nú eru lög. í lögum 
þeim, sem nú gilda, er bannað að leggja 
net eða garða eða aðrar fastar veiðivjelar 
lengra en út í miðja á, enda sje eigi vatn 
dýpst, þar sem net eða garður eða veiðivjel 
liggur. Eptir því sem laxveiðamenn segja, 
fer mestallur lax eptir dýpsta ál í hverri 
kvísl eða á, og dýpsti áll er því eiginlega 
hin sanna miðja árinnar, að því er laxveið- 
ina snertir. J>ar sem framsögumaður álítur, 
að eptirlitið á 40 faðma millibilinu. upp og 
ofan eptir ánni verði of erfitt, þá get jeg 
ekki ætlað það erfiðara en eptirlitið á IV2 
álnar breiðu göngunum milli þvergarðanna, 
samkvæmt nefndarfrumvarpinu; þar yrði ef- 
laust hægra að fara kringum lögin, t. a. m. 
með lausavjelum, sem skjóta mætti fljótlega

ifyrir þessi mjóu göng og loka þeim með, 
þegar ekki væri hætt við, að neinn sá, sem 
það kynni að vilja átelja, yrði var við. Við- 
víkjandi 3. grein er mín tillaga eflaust á- 
kvarðaðri og vissari; árstraumar fyrir mynn- 
um og ósum ná misjafnlega langt fram, og 
fer þetta eptir vatnsmegni, straumhraða og 
dýpi árinnar, og sömuleiðis er þetta takmark 
frumvarpsins mjög breytilegt eptir sjávar- 
föllum, og getur því valdið sífelldum ágreiningi. 
þess vegna álít jeg ráðlegt að tiltaka ákveð- 
ið faðmatal. 4. gr. ætla jeg sje öllu ljósar 
orðuð hjá mjer. Að öðru leyti þreyti jeg 
ekki til kapps um neitt í breytingum mín- 
um, og gef mig gjarnan fanginn undir til- 
lögur hins hyggna og hófsama framsögu- 
manns, sem eflaust er slíku málefni kunn- 
ugri og vaxnari en jeg. Málið er áríðandi 
og vandamál, og ættu sem flestir þeirra, sem 
til þoss treysta sjer, að láta skoðun sína í 
Ijósi, áður en greidd eru atkvæði.

Þ ó r a r i n n  B t íð v a rs so n  : Jeg tek það upp: 
málið er áríðandi; það er áríðandi, að lax- 
veiði hjer á landi sje ekki skert eða skemmd, 
en því miður verð jeg að vera þeirrar skoð- 
unar, að hún verði það, ef þetta, sem hjer 
liggur fyrir, er gjört að lögum, það er að 
segja, skemmd fyrir mönnum, því jeg efast 
alls ekki um, að laxveiðin heldur eflist og 
aukist fyrir s e l n u m.  Tíminn frá 1. sept. 
til 1. júní, svo og 24 stundir á viku hinn 
tímann, þegar enginn má veiða, svo opin 
göng á hverri á, þar sem hún er dýpst, eða 
með öðrum orðum, þar sem laxinn gengur; 
þetta er mikið frelsi fyrir laxinn, og mundi 
sú raun verða á, að margur missti, skað- 
laust nauðsynlegri laxgöngu, ekki litla veiði. 
Breytingarnar frá 1. þingmanni Eyfirðinga 
líka mjer talsvert betur. |>ar sem t. d. 
frumvarpið gefur sýslunefudum vald til að 
veita undanþágur frá ákvæðum þessara laga, 
þó með því skilyrði, að óvilhallir menn vilji 
ábyrgjast fulla friðun laxins, — þá felli jeg 
mig betur við ákvarðanir 1. þingmanns Ey- 
flrðinga í 5. gr. breytingartillaga hans. Jeg 
mun því greiða atkvæði m itt með breyting- 
unum. J>að er sjálfsagt nauðsynlegt, að
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friða laxinn, svo hann geti tímgazt, en þá 
cr of langt farið, ef hann er friðaður svo, 
að hann komi engum manni að notum.

H a l ld ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Mín skoðun
um frumvarpið er mjög lík skoðun 2. þing- 
manns Gullbringusýslu, enda fellst jeg ekki 
heldur á breytingartillögurnar. Hin heiðr- 
aða deild verður þó að gjalda sterkan var- 
huga við því, að ganga ekki of nærri eign- 
arjetti manna. Að til taka sömu stærð á 
laxi í lögum fyrir allt land, leiðir til rang- 
inda, því að það, sem er meðallax í einu 
hjeraði, er smálax í öðru, enda yrði lítil 
laxveiði eptir þessum lögum, þar sem lax 
er smæstur. Leyfi það, sem sýslunefnd og 
amtsráði er hjer gefið, er eigi nægilega 
tryggjandi svo lengi, sem þeim er ekki 
leyft að rýmka möskva i-ða millibil rima. 
í>ar sem að eins smár lax gengur í ár, sje 
jeg ekki betur en öll veiði hverfi eptir 
þessum frumvörpum. Jeg vona, að nefndin 
athugi vel þetta mál og rýmki einkum vald 
sýslunefnda í þessu efni. Með 2. grein á 
auðsjáanlega að útiloka alla aðra veiðiað- 
ferð en þá, sem þar er ákveðin. fe tta  
getur orðið fáum einstökum mikið ógagn 
en engum gagn, eptir mínum skilningi, og 
er afar-varhugavert gagnvart eignarrjetti 
manna. Eptir frumvarpinu má ekki veiða 
með föstum vjelum neinstaðar þar, sem áll 
er dýpstur; en þetta getur eytt allri veiði 
í minni ám ; ár og vötn eru svo marg- 
breytt, og eðli laxgöngu að sama skapi, að 
mjög erfitt er að einbinda alstaðar veiðiað- 
ferð manna með slíkum föstum lagafyrir- 
mælum. Eins er með hina tilteknu stærð 
hins ftiðaða lax; sá lax, sem ummáls er 9 
þumlungar, getur verið að sje 2 þumlung- 
ar að þykkt þvert í gegn. Væri eigi mun 
rjettara að fela sýslunefnd á hendur að á- 
kveða slíkar tölur eða stærðarmál, eins og 
þar eða þar hagar til? Jeg treysti hinni 
heiðruðu nefnd til að athuga miklu betur 
þetta frumvarp, og reyna til að fá því 
þannig breytt, að það verði öllum til gagns 
og efli laxveiði á landi hjer.

Framsögumaður: Jeg gleymdi að minn-

ast á breytingartillögu 2. þingmanns Ár- 
nesinga, sem fer því fram, að lengja veiði- 
tírnann fram í september. Á þá ákvörðun 
fellst jeg með engu móti, því þá er fjöldi 
laxa farinn að hrygna, enda orðinn magur 
eða horaður; mundi slíkt mjög skemma 
viðkomu laxins og verða að almennum 
skaða. Um breyting 1. þingmanns Eyfirð- 
inga við 2. grein vil jeg enn fremur at- 
huga, að svo getur staðið á, að dýpsti áll 
sje við annan bakka árinnar, og væri þá 
með þessu leyft að girða frá öðru landinu 
meiri hluta, eða mestan hluta árinnar, þeg- 
ar sá hluti er að eins grynnri en dýpsti áll- 
inn; en þetta gæti orðið hættulegt og vald- 
ið órjettvísi, einkum ef svo stæði á, að land- 
eigandinn þeim megin, sem dýpsti áll er 
við bakka, eigi ætti land annarstaðar að 
ánni, eða þá, ef á annan hátt stæði svo á, 
að hanneigigæti notað veiðirjett sinn; út af 
þessu gæti risið ágreiningur, og tel jeg því 
frumvarpið betra í þessu efni. Hinum 
heiðraða þingmanni Reykjavíkur og mjer 
kemur nú eflaust seint saman um ýms at- 
riði í þessu máli. Hann gjörir Qarska mun 
á stærð laxins í hinum ýmsu ám landsins. 
Jú, jeg játa, að laxinn er eigi jafnstór 
í öllum ám, þótt eigi muni það eins 
miklu, eins og þingmaðurinn heldur, en 
þess ber og vel að gæta, að í sumum ám 
hefur þetta orsakazt af mannavöldum, oger 
það mjög eðlilegt, að laxinn sje minni í 
þeim ám, þar scm búið er að drepa allan 
stórlaxinn. pingmaðurinn heldur, að 5 —7 
punda laxar smjúgi veiðivjelar eptir ákvæð- 
um frumvarpsins og þar með allur lax í 
smærri vatnsföllum, en jeg get sannað — 
þótt eigi geti jeg sannfærthann — aðþess- 
ar vjelar muni halda flest öllum ef eigi öll- 
um 3 punda löxum. Hvað eignarrjettinn 
snertir, þá verð jeg að álíta, að sá einstaki 
eigi alls ekki að hafa meiri rjett í þessu 
efni, heldur en þó fleiri menn eigi veiði 
saman, því ef einn maður, sem á land tveim 
megin að einni á, mætti þvergirða á, eða á 
annan hátt veiða allan þann lax, sem þar 
kemur; þá hefðu líka fleiri menn liinn sama
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rjett, ef þeir kæmu sjer saman um að 
veiða allan þann lax, er kæmi að löndum 
þeirra; jeg verð að álíta eignarrjettinn jafn- 
friðhelgan, hvort sem hann tilheyrir einum 
manni eða fleirum, og jafnframt verð jeg 
að álíta, að einstaks manns eignarrjettur 
hafi eigi meiri helgi gagnvart því almenna 
heldur en eignarrjettur fleiri manna í sam- 
einingu; þess ber líka að gæta, að sá, sem 
einn á veiði í á, græðir eigi minna með tíð 
og tíma á þessum friðunarlögum, þátt hann 
eigi einn veiðina. En eptir setningu þing- 
manns Reykvíkinga má hann drepa allan 
lax, ef hann á einn alla veiði. í  þessum 
lögum ríður á, að eitt gangi yfir alla, því 
með því er eignarrjettinum bezt borgið. fin g - 
maðurinn misskilur frumvarpið, ef hann á- 
lítur, að allt dýpið eigi að vera opið. Jj>etta 
stendur hvergi, en nokkuð af því hlýtur op- 
ið að vera, því ella er áin sama sem þver- 
girt. Hinn sami þingmaður hjelt, að 9 
þuml gildur lax væri meir en 2 þuml. 
þykkur, en ef hann gætir vel að, og aflar 
sjer-upplýsingar um þetta, þá mun hann 
komast að raun um, að þetta mun láta nærri.

Porlákur Guðmundsson: Jeg hef leyft 
mjet að koma með breytingaruppástungu við 
frumvarp þetta, og hafa þingmenn eigi getað 
fellt sig við hana. Svo er um m itt kjör- 
dæmi, Árnessýslu, sem er sú sýsla, sem mest 
er laxveiði í, að þeir menn, er búa efst uppi 
með ánni; þeir eru útilokaðir frá allri veiði, 
og fá engan lax, ef þeir eiga að lifa eptir 
lögum þeim, er komu frá þinginu 1875. Svo 
stendur nefnil. á, að laxinn gengur eigi efst 
upp í Hvítá eða smáárnar, sem renna í 
Hvítá ofarlega, fyr en seinast í ágúst eða í 
soptembermánuði, og þá er tímatakmark það 
útrunnið, er veiða má á. En þeir, sem nið- 
ur með ánni búa, taka aptur á mdti þegar 
hvern þann lax, er að landi gengur, þar 
sem þeir mega leggja sínar veiðivjelar þegar 
20. maí, áður en nokkur lax gjarnast er 
genginn. J>etta getur því eigi kallazt al- 
menn friðun. Áreiðanlegir menn hafa auk 
þess sagt mjer, að lax sá, er þeir veiddu í 
septembermánuði, væri eintdmur hængur,

og ætla jeg, að eigi þurfi að tortryggja 
þetta. J>að er og sannreynt, að laxinn 
hrygnir fram á jólaföstu. Jeg hef því leyft 
mjer, að koma með breytingaratkvæði í þá 
átt, að laxinn skuli friðaður frá 15. degi 
septembermánaðar til 15. dags júnímán- 
aðar. Mjer þótti og óákveðið, hvern- 
ig nefndin komst að orði í 1. g re in : »og 
þar að auki 24 stundir í viku hverri frá 
sunnudagsnótt til mánudagsnætur«. Mjer 
virðist, að fara mætti svo í kringum þessa 
ákvörðun, að menn gætu verið að hringla í 
ánni alla nóttina, og veitt, og ef um eptir- 
lit ætti að hugsa, annaðhvort af lögreglu- 
stjórninni eða þeim, sem ofar búa, þá er 
þetta ekki hagkvæmt eða vel hugsað, að 
binda þetta ekki við bjartan dag, eða hinn 
vanalega vinnutíma. |>ótti mjer því betur 
fara, að orða þetta, svo sem jeg hef gjört. 
Áð öðru leyti er jeg samþykkur því, og legg 
mikla áherzlu á það,að sýslunefndirnarfái sem 
mest vald í þessu máli. Mjer virðist heppilegri 
ákvörðun 1. þingmanns Eyfirðinga í tölul. 6. 
í breytingarappástungum hans, þar sem 
hann felur eptirlitið með, að lögum þessum 
sje hlýtt, á vald sýslumönnum og hrepp- 
stjórum; og er þessi ákvörðun ákveðnari en 
hjá nefndinni, þar sem eptirlitið er eng- 
um falið, nema sýslumaður á að taka upp 
ólögmætar veiðivjelar.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik v s o n : Framsögumað- 
ur talaði um, að laxveiði væri nálega með 
öllu eydd í sumum veiðiám landsins. Jeg 
þræti nú ekki um það, en jeg hef heyrt 
þetta svo opt. J>að kom fram hjer á þing- 
inu 1871, að Borgfirðingar væru búnir að 
eyða allri laxveiði sinni í Hvítá. En jeg 
veit ekki betur, en að þar hafi veiðzt jafn- 
vel betur eptir en áður. Gallinn er eigi sá, 
að of mikið sje veitt, og þótt laxveiðin í 
einhverri á hafi minnkað eða eyðzt, svo að 
jeg taki mjer orð framsögumanns í munn, 
þá mundi víst óhægt að sanna, að það kæmi 
til af því, að of mikið hefði verið veitt í 
ánni, eða að það orsakaðist af þeirri veiði- 
aðferð, er tiðkazt hefði þar, því að menn 
hafa ýmsar ímyndanir um slíkt, og er hægra
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að segja, að það komi til af þvf og því, en 
að sanna það. J>að er búið að dæma 
svo opt um þessar fiskiveiðar, og skoð- 
anir manna um það efni hafa ver- 
ið svo misjafnar og ólíkar, að eigi er 
hægt að segja, hver rjettust er. Hvorki 
jeg nje framsögumaður höfum nokkurn 
tíma lax verið, og getum við því hvor- 
ugur sagt, hverja hvöt laxinn hefur til þess 
að ganga annað árið upp í þessa ána, en 
h itt árið upp í iiina. par sem hann segir, 
að grindurnar, eins og þær eru ákveðnar í 
frumvarpinu, haldi 3 punda laxi, þá verð 
jeg að neita því; jeg held, að óhætt sje að 
fullyrða, að grindur þær, er nefndin tiltekur, 
haldi eigi 3 punda laxi. f>ar sem fram- 
sögumaður sag<M, að lög þessi ættu að 
ganga jafnt yfir alla, hvort sem einn eða 
fieiri ættu veiði í á, þá er það hvorki rjett 
nje sanngjarnt. f>að er mikill munur á því, 
hvort einn eða tveir menn búa við ána efst 
uppi við fjöll, og eiga þar veiði í henni, 
því að þá eiga þeir eigi alla veiði í ánni, 
og þessir menn mega því eigi skemma fyrir 
öðrum veiðina, eða það er einn maður, sem 
á alla veiði í ánni ; því að ef svo stendur 
á, að einn maður á alla veiðina í ánni, þá 
er allt öðru máli að gegna. Jeg hef að 
vísu alls eigi neitt á móti því, að þessum 
manni sjeu sett bæfileg takmörk fyrir því, 
hve stór sá Iax sje, er hann megi veiða. 
Varaforseti skírs':otaði um daginn í ensku 
lögin frá 1861. (Varaforseli: Jeg sagði, að í 
þeim lögum væri þeim, er einn ætti alla 
veiði í á, bannaðar þvergirðingar). Mjer 
stendur á sama, þingmaðurinn getur eigi 
sagt, að í öllum ám á Englandi og Skot- 
landi sjeu bannaðar þvergirðingar. En ein- 
m itt þessi lög frá 1861 ná eigi nema til 
ánna á Englandi, og þó eigi til þeirra allra, 
því að áin Tweed er undanskilin. f>ar þyk- 
ir þó ástæða að gjöra undantekning og þess 
vegna ætti oss eigi heldur að þykja minnk- 
un að því, að gjöra undantekning frá lög- 
unum. Framsögumaður sagði, að þvergirð- 
ingar skyldu bannaðar, þar sem vatn væri 
dýpst. En jeg verð að ætla, að það sje

hreinn óþarfi, því að þótt kista sje í þess- 
um dýpsta ál, þá vex vatnið í hinum 
grynnra hlut árinnar við það, og hefur því 
laxinn þar fríja rás. En þó að girt sje fyr- 
ir laxinn þar, er grynningarnar eru, en all- 
ur dýpsti hlutinn sje ógirtur látinn, þá er 
það hið sama sem að banna veiðina. Furð- 
ar mig stórum á því, að eins skynsamur 
maður, og eins vanur veiðimaður og fram- 
sögumaður er, skuli koma með slíkt.

V a r a f o r s e t i : Framsögumaður mælti svo 
vel fyrir máli þessu, að jeg hef þar litlu við 
að bæta. En á einu furðaði mig, að þing- 
maður Reykvíkinga skyldi í andarslitrunum 
vera að egna menn upp á móti sjer, og 
verður hann að kenna sjálfum sjer um, þó 
jeg neyðist til að kasta einni eða tveim 
rekum á hann. f>ó aðjeg segði, að ýmsar und- 
antekningar giltu um veiðina í þeim ám á 
Englandi, er einn maður er eigandi að allri 
veiði í, þá gildir þessi regla eigi um þvergirð- 
ingar, þótt löghelgi eigi sjer stað frá ómunatíð, 
( l l a l l d ó r  K r .  Frifirilcímon: Tweed). SÚ á
er undantekning, af því að hún er undir 
þeim lögum, er giltu, áður en lögin frá 
1861 náðu gildi. J>ingmaður Reykvíkinga 
talar annars, eins og hann ætti veiði í 
einhverri sjerstakri á. En þetta frumvarp 
nefndarinnar hefur ekkert tillit til þess, 
hvort einn eða fieiri eiga veiði í á, hvort þeir 
eru heldur 10 eða 12, heldur er frumvarp 
þetta almenn friðunarlög; hjer er eigi tal- 
að um að halla rjetti neins manns. 2. 
þingmaður Gullbringusýslu sagði, að nefnd- 
inni hefði eigi tekizt að friða laxinn fyrir 
seli og örn. þetta er sa tt; og ef 2. þing- 
maður Gullbringusýslu vill koma mcð 
breytingaratkvæði í þá stefnu til 3. um- 
ræðu, þá er honum það í sjálfsvald sett. 
pað er snertir ágreining þann, er risið 
hefur millum framsögumanns og hins hátt- 
virta framliðna þingmanns Roykvíkinga, þá 
skal jeg taka það fram, að þegar jeg heyri 
framsögumann segja, að 9 þumlunga lax 
sje eigi 3 pund, og þegar jeg enn fremur 
heyrði þingmenn játa, að framsögumaður 
bæði vilji vel og sje laxfróður maður, þá
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ætla jeg, að þessi orð hans sjeu tiúverðug. 
fa ð  hefur verið tekið fram, að ákvörðunin í
2. gr.um hin opnu göng, er vera skulu eptir 
ánni, þar sem vatnið er dýpst, og ákvörð- 
unin í 4. grein um bilið á milli spelanna, 
sje óheppileg. En jeg skal geta þess, að 
ákvarðanir þessar eru fyrst og fremst 
teknar úr hinum ensku veiðilögum upp í 
hin norsku veiðilög, og þaðan höfum vjer 
fengið þær, og verð jeg að ætla, að vjer 
íslendingar sjeum eigi laxfróðari en þessar 
þjóðir. f>ingmaður Eeykvíkinga var eigi á 
því, að lax mundi ganga til þurrðar í ám 
hjer á landi; en þó get jeg fært honum 
það dæmi, að í Víðidalsá er laxinn geng- 
inn svo til þurrðar, að þar engin veiði 
framar er. f>að er snertir breytingaruppá- 
stungur 1. þingmanns Eyfirðinga, þá má 
segja um þær, eins og annað, er frá þeim 
manni kemur, að þær eru sjerlega vandað- 
ar, en þó einkum að orðfæri. Eins og 
framsögumaður benti á, er ákvörðun 2. 
greinar í breytingaruppástungum þingmanns- 
ins eigi heppileg. Að öðru leyti tek jeg 
það fram, að mjer er svo  annt um, að 
hin bágborna rjettarmeðvitund, er á sjer 
stað hjer, það er laxveiðar snertir, hverfi, 
að jeg er fús á að fallast á breytingartil- 
lögur 1. þingmanns Eyfirðinga, ef þær 
þykja betri, heldur en að málið falli. Jeg 
verð að álíta sumar orðabreytingarnar til 
góðs, svo sem í 1. lið «hvarvetna» í stað 
«hvervetna» og í 4. tölulið «spölur» í stað 
«speli». f>essar breytingar verð jeg að á- 
líta breytingar til hins betra. Sumir hafa 
fundið að því, að ákvörðunin í 1. grein um 
tímann sje eigi hentug alstaðar á landinu; 
en 5. grein ræður bót á þessu vandkvæði, 
þar sem sýslunefndirnar eptir henni geta 
gjört breyting á þessu, ef þörf þykir til 
þess bera. Eitt þótti mjer merkilegt; 1. 
þingmaður Eyfirðinga sagði, að hann vildi 
gjöra sem minnstar breytingar, af því að 
hann væri eigi laxfróður maður. En þegar 
til kemur, þá sjáum vjer, að þingmaðurinn 
breytir hverri einustu grein í frumvarpinu.

Framsögumaður: Jeg ætla að gjöra eina

athugasemd við ræðu þingmanns Reykvík- 
inga. Hann sagði, að vatnið dýpkaði í op- 
inu við garðsendana. f>etta er rjett, þegar 
svo stendur á, að sandur er í botninum á 
ánni, en þar sem klappir eru í botninum, 
þar dýpkar vatnið ekki, af því að það nær 
ekki að grafa sig niður. En væri nú botn- 
inn laus, þar sem garðurinu væri lagður og 
kista eða önnur veiðivjelværi svo sett í þenn- 
an garð og ef þessari veiðivjel væri svo 
hagað, að hún eigi hlífði botninum, þá get- 
ur áin grafið sig niður, og síðan komið áll 
á grynningunum á þessum stað. Hvernig 
sem jeg skoða þetta, þá sje jeg eigi, að 
þessu verði komið fyrir á betri og hagfelld- 
ari hátt en frumvarpið gjörir.

PorláJcur G u ð m u n d s s o n :  í  6. gr. laganna 
frá l l .m a íl8 7 G  er þessi ákvörðun, að amts- 
iáðin gjöri undantekningar, lík þeirri, sem 
er í 5. gr. þessa frumvarps, en jeg 
veit ekki, hvort nokkurntíma hefur ver- 
ið reynt að neyta þeirra, en það er því 
verra, ef það hefur alveg verið vanrækt að 
reyna þvílíkar undanþágur, þegar svo stóð á 
að það var nauðsynlegt Jeg verð líka að 
taka það fram, að mjer fellur betur 5. gr. 
eptir breytingartillögu 1. þingmanns Eyfirð- 
inga, heldur en hjá nefndinni. f>að er mjög 
áríðandi, að sýslunefndunum sje gefið sem 
mest vald til að gjöra aukaákvarðanir, eink- 
um þar sem svo hagar til, að smáár eru. 
f>að var ágreiningur milli framsögumanns 
og þingmanns Eeykvíkinga um það, hvort 
lax væri að smækka hjer í ám eða eigi. 
En jeg skal geta þess, að jeg hef gamalla 
manna sagnirfyrir mjer, að laxhjer í Korpúlfs- 
staðaá og Elliðaánum hafi mikið smækkað 
í seinni tíð. Og það er mín meining, að ef 
eigandi Elliðaánna hefði kisturnar ofar í 
ánum, t. d. upp undir Stórafossi, þá veiddi 
hann miklu meira, því að þá gæti laxinn 
notið eðlis síns til að fjölga, er hann væri 
eigi strax veiddur niður undir árósum, og 
enda hrakinn til baka frá ferska vatninu, 
með þvergirðingum fast niður við sjó.

P á l l  P á ls so n  b ó n d i :  Mjer finnst 1. gr.
1. þingmanns Eyfirðinga vera samhljóða 5.
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gr. nefndarinnar, þótt hún sje með öðrum 
orðum ; álít jeg hana því litla breyting. í
1. gr. hjá honum er tímatakmarkið að 
vísu sett, en þó svo, að sýslunefnd eða 
sýslunefndir skulu ákveða hve nær veiðitím- 
inn skalbyrja og enda, en hjá nefndinni er 
tímatakmarkið fast á kveðið í 1. gr., en 
sýslunefndinni eða sýslunefndunum er aptur 
í 5. gr. gefin heimild að veita undanþágu 
frá þeirri ákvörðun, sem öðrum í lögunum, 
þar sem það virðist mjög nauðsynlegt, þó 
með því skilyrði, að álit óvilhallra manna 
sje fyrir því, að breytingin sje nauðsynleg, 
en skaði þó ekki friðun laxins; þetta skil- 
yrði finnst mjer ómissandi. Eptir veiðilög- 
unum á hver landeigandi út í miðja á eða 
árfarveg. En með 2. gr, breytingartillög- 
unnar breytist þessi rjettur, þar í henni er 
leyft að leggja út í miðjan dýpsta ál árinu- 
ar. Nú getur hylurinn eða állinn verið við 
annan bakkann, og þegar leyft er að leggja 
ú t í miðjan dýpsta ál, þá má leggja næst- 
um yfir þvera ána. þannig getur veiðihafið 
orðið því nær allt öðru megin, en sem ekki 
neitt hinu megin; þetta virðist ekki vera 
rjett hugsað hjá þingmanninum. J>að er 
snertir þetta 40 faðma millibil, þá hagar 
víða svo til, að jarðir eiga ekki svo mikið 
land að einni á og þó svo sje, þá verða 
veiðivjelar ekki við hafðar nema á einum 
stað fyrir landi jarðarinnar, svo að þessi á- 
kvörðun er ekki hentug. Jeg sje ekki, að 
ákvörðun nefndarinnar, að opin göng sjeu 
höfð neðan úr botni þar, sem vatnið er 
dýpst, sje ísjárverð; einhverja ákvörðun verð- 
ur að bafa. Að öðru leyti eru breytingar
1. þingmanns Eyfirðinga mest orðabreyting- 
ar og "að efninu er öðruvísi niðurraðað, og 
getur hann og nefndin sjálfsagt komið sjer 
saman um þær. J>ingmaður Reykvíkinga 
talaði mikið um stærð laxins, eins og æfð- 
ur veiðimaður. En jeg get sagt honum, að 
það er áreiðanlegt, að 3 pnd. lax er fullir 
9 þumlungar ummáls, og jeg vil spyrja 
þingmanninn, hvort hann er viss um, að 
þessi smái lax tímgist á því ári, sem hann 
er svona lítill. Ef hann nú ekki tímgast

svona ungur, þá er ekki nóg að friða hann 
eingöngu heldur verður einnig að friða 
nokkuð af hinum stærri líka, og til þess 
verður að banna allar þvergirðingar. Mjer 
sýnist því, að deildin ætti að fallast á frum- 
varp nefndarinnar; orðfærið má auðvitað 
laga, en eins og framsögumaður tók fram, 
hygg jeg eigi heppilegt, að samþykkja sumt 
úr því en sumt úr breytingartillögunni; því 
að það getur orðið málinu að falli, en það 
virðist mjer óheppilegt vegna hinnar miklu 
rjettaróvissu, sem nú á sjer stað, eptir 
þeim lögum, sem nú gilda.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Jeg álít varúðar- 
vert að leggja í vald sýslunefndanna að 
gjöra undanþágur frá lögunum, og vil eigi 
leyfa, að lögunum sje raskað í nokkru af 
þeim, heldur að eins gefa nefndunum mynd- 
ugleika til að semja reglugjörðir um allt 
það, sem lögin láta óákveðið. Jeg vil ekki 
taka inn í lögin aðrar reglur eða ákvarðan- 
ir en þær, sem mega standa stöðugar og 
óhaggaðar, en lofa svo sýslunefndum og 
amtsráðum að hafa frjálsar hendur til að 
haga öllu öðru eptir því, sem henta þykir í 
hverjum stað. J>að var misskilningur hjá
2. þingmanni Húnvetninga, þar sem hann 
sagði, að eptir minni tillögu mætfci sá, sem 
veiði á að eins fram í miðja á, leggja langt 
um lengra en hann á veiði, þegar dýpsti 
áll er við landið á móti. þetta  liggur eng- 
an veginní orðunum í breytingartillögu minni. 
Ef maður á ekki nema út í miðja ána, þá 
má hann heldur eigi leggja lengra, þó langt 
sje enn eptir að miðjum dýpsta ál. £>ótt 
enginn megi leggja l e n g r a  en fram í miðj- 
an dýpsta ál, þá hlýtur margur ef til vill 
að leggja s k e m m r a ,  þegar svo er ástatt 
sem þingmaðurinn gjörir ráð fyrir. Ef sá 
helmingur, sem einhverri jörð heyrir til af 
veiðiá, er mjög grunnur, þá leiðir þar af, að 
þar getur eigi verið nema ljeleg eða alls 
engin veiðistöð.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, 
voru greidd a t k v æ ð i  í málinu, og fjellu 
þau á þessa leið:



1. Breytingartillaga frá £>orláki Guðmunds- 
syni felld með 10 atkvæðum gegn 1.

2. 1. liður í breylingaratkvæði Einars Ás- 
mundssonar samþykktur með 11 atkv.

3. 1. gr. frumvarpsins þar með fallin.
4. 2. liður í breytingaratkvæði Einars Ás- 

mundssonar felldur með 10 atkvæðum 
gegn 8.

5. 2. gr. frumvarpsins samþykkt með 10 
atkvæðum.

6. 3. liður í breytingaratkvæði Einars Ás- 
mundssonar felldur með 12 atkvæðum 
gegn 6.

7. 3. gr. frumvarpsins samþykkt með 13 
atkvæðum.

8. 4. liður í breytingartillögu Einars Ás- 
mundssonar samþykktur með 11 atkv.

9. 4. gr. frumvarpsins þar með fallin.
10. 5. liður í breytingartillögu Einars Ás- 

mundssonar samþykktur með 12 atkv.
11. 5. gr. frumvarpsins þar með fallin.
12. 6. liður í breytingartillögu Einars Ás- 

mundssonar samþykktur með 12 atkv. 
gegn 7.

að við höfðu nafnakalli sakir dglöggrar at-
kvæðagreiðslu, og sögðu 

J a :
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
f>órarinn Böðvarsson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,

Páll Pálsson prestur,
Páll Pálsson bóndi, 
fórður fórðarson.

13. 6. gr. fruravarpsins þar með fallin.
14. 7. liður í breytingartillögu Einars Ás-

mundssonar samþykktur með 15 atkv.
15. 7. gr. frumvarpsins þar með fallin.
16. 8. — ------ samþykkt með 15

atkvæðum.
17. 9. gr. frumvarpsins samþykkt með 15 

atkvæðum.
18. Fyrirsögnin samþykkt án atkvæða- 

greiðslu.
19. Málinu skotið til 3. umræðu með 15 

atkvæðum.
Annar þingmaður Eyfirðinga og fyrri 

þingmaður Norðurmúlasýsln voru gengnir af 
fundi á undan atkvæðagreiðiilunni með leyfi 
forseta.

f r i ð j a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 41. 
fundi, 14. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 350—351.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( H j á l m u r  P je tu rs so n ): Jeg 
ætla, að jeg þurfi eigi að tala margt, þar 
sem engar breytingaruppástungur liggja fyr- 
ir, og gæti jeg því sparað mjer umræður um 
þetta mál að svo komnu. Jeg ætla samt 
með sem fæstum orðum að drepa á það, er 
þingmaður Reykvíkinga sagði við 2. umræðu 
máls þessa, og þá sjer í lagi það, er hann 
líkti saman þekking manna á fiskigöngu í 
sjó og laxgöngu í ám. En jeg held, að þetta 
sje alveg ólíkt og geti eigi komizt í neinn 
samjöfnuð. í  smá-ám þekkir maður botninn 
og straumlagið, og sjer því, hvernig þessu 
er háttað og hvernig laxinn hagar göngu 
sinni. Hann sagði, að laxinn gengi þetta 
árið í þessa ána, en h itt árið í hina. En 
þetta er alveg gagnstætt þeirri reynslu, sem 
bæði er hjer á landi og í útlöndum, og þvert 
á móti því, er hinir laxfróðustu menn segja. 
f>að er viðurkennt, að það sje hið almenna,
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að sami laxinn gangi ár eptir ár í sömu 
ána. Jeg gæti leitt vitni að því að menn 
hafa þekkt sömu laxana ár eptir ár í sama 
fljótinu, svo lengi sem þeir hafa fengið að 
lifa. Jeg skal játa, að Iaxgangan í ánum 
getur breytzt af öðrum orsökum en manna- 
völdum, bæði af þvf að árdsar grynnast og 
breytast, og af fleiri breytingum á ánum og 
straumlaginu í þeim. En sú ályktun, að 
menn geti eigi þekkt laxgönguna betur en 
fiskigönguna, er gagnstæð kringumstæðunum 
og þeirri þekkingu, sem menn hafa á þessu máli.

H a l l d ó r  K r ,  F r i ð r i k s s o n : Framsögu-
maður neyðir mig til þess að standa upp, 
þótt jeg ætlaði eigi að standa upp; því að 
annaðhvort hefur hann ranghermt orð mín 
eða hann hefur misskilið þau. Jeg sagði, að 
menn gætu eigi dæmt svo um laxgönguna 
í ánum, að þeir gætu sagt með nokkurri 
vissu, hvers vegna laxinn gengi í ána þetta 
árið, en eigi hitt, eins og á hinn bóginn eigi 
verður sagt, hvernig á því stendur, að fisk- 
urinn gengur eigi inn á þetta miðið þetta 
árið, heldur hitt miðið. Ef jeg spyr þing- 
manninn, hvers vegna laxinn sje svo lítill í 
ánum á Suðurlandi nú í sumar, þá getur 
hann eigi svarað mjer neinu, sem nokkur 
sönnun sje, hversu mikið sem hann skrifar. 
Hver ástæða er til þess, að laxinn er svo 
lítill í Hvítá í Borgarfirði í ár? Slíkt er 
eigi unnt að segja. Og ef eigi verður sögð 
orsökin til sííks, þegar um hinar stærri árn- 
ar er að ræða, þá verður orsökin eigi heldur 
sögð, þegar um hinar minni árnar er að 
ræða. Og þar sem framsögumaður sagði, 
að hann og aðrir hefðu þekkt sama laxinn 
ár eptir ár í sama fijótinu, þá held jeg, að 
þurft hafi að setja merki á þennan lax til 
þess að hann þekktist aptur, ( F lu tn in g s m a ð -  

u r : |>að var gjört), og þótt merki hafi verið 
sett á lax þennan, og hann þekkzt aptur 
næsta ár, þá er eigi þar með sagt, að allir 
laxar gangi ár eptir ár í sömu ána. En lát- 
um það nú svo vera, að hver lax leiti á

sínar gömlu stöðvar; en hví er áin þá lax- 
laus þetta árið, þar sem þó bezta laxveiði 
var h itt árið? fessu verður eigi svarað, 
eins og því heldur eigi verður svarað, hvi 
fiskilausteða fiskilítið hefur verið í Faxaflóa 
3 undanfarin ár, en góðar fiskiveiðar í ár. 
Hvernig stendur á því, að góð veiði er í 
Elliðaánum í sumar, en lítil veiði annars- 
staðar? Fyrir þessu verða eigi sagðar nein- 
ar verulegar ástæður, en það má geta sjer 
ýmislegs til. Ef sagt er, að það sje af 
mannavöldum, að svo lítið veiðist í Hvítá í 
sumar, hví gengur laxinn þá eigi í aðrar ár? 
£að er varúðarvert, að leggja sleggjudóma 
á um það, hverjar ástæður eru til þessa.
|>egar menn ætla að byggja lög á ástæðum,
þá verða menn að þekkja þessar ástæður til 
hlítar. I>að verður að fara varlega i, að 
draga ályktanir af þess konar viðburðum, 
sem fyrir kunna að koma, en menn geta 
eigi gjört sjer ljósa grein fyrir.

F r a r m ö g u m a ð u r : Mig furðar á því, hve
þingmaður Reykvíkinga er illa að sjer í 
máli þessu; en af því að jeg er góðurkunu- 
ingi hans, þá vil jeg gjarnan leiðbeina hon- 
um dálítið, af því að jeg þekki betur til
þessa máls. Jeg ætlast eigi til þess af þing-
manninum, að hann viti allar orsakirnar til 
þess, hvernig laxinn hagar göngu sinni; en 
hefði hann um sína tíð tekið betur eptir 
ýmsu, er að þessu máli lýtur, þá hefði hann 
haft tækifæri til að kynna sjer þetta m á l  

betur. Jeg gæti komið með margar ástæð- 
ur fyrir því, að laxinn gengur minna í 
sumar árnar annað árið en annað, ef mjer 
þætti þörf á því, og skal jeg að eins til færa 
fátt eitt. fað  er t. d. áreiðanlegt um smá- 
ar ár, að þegar þær botnfrjósa undir eins á 
haustin og hrognin þannig eyðileggjast, þá 
gengur minni lax upp i þær næsta ár á ept- 
ir ; þegar þurviðri vilja til að vorinu um lax- 
göngutímann, cða þegar lítill snjór er i Qöll- 
um og ár vatnslitlar, þá bamlar það lax- 
göngunni, og miklu fleira mætti telja, ef
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þeas væri nokkur þörf, en jeg held, að þess 
þurfi ekki. Jeg ímynda rnjer, að deildin á- 
líti það einskis virði, er þingmaður Reykvík- 
inga ber blákalfc áfram í máli þessu, án þess 
að færa nokkur rök fyrir orðum sínum, og 
án þess að hann taki nokkuð til greina þau 
rök og þær sannanir, er aðrir þingmenn 
færa fyrir máli sínu.

V a r a f o r s e t i :  Með tilliti til þess, erþing- 
maður Reykvíkinga sagði, verð jeg að Jýsa 
sorg minni yfir því, að mjer og þingmann- 
inum getur eigi komið saman um neitt það, 
er að fiskiveiðum lýtur. þingtnaðurinn sagði 
um daginn, að á Englandi væru gjöiðarýms- 
ar undantekningar með þær ár, er löghclgi 
hefði verið á frá ómuna tíð. fe tta  á sjer 
stað með sumar ár, en eigi allar, og sjer í 
lagi gildir þetta um eina á á Englandi. En 
jeg skal aptur á móti benda þingmanninum 
á það, er stendur í hinum ensku laxalögum 
frá 6. ágúst 1861, og Iesa má á 264. og 
265. bls. í alþingistíðindunum 1867 IÍ. parti. 
1 11. grein þessara laga segir svo: uEnga
fasta veiðivjel af neinu tagi má láta niður 
eða nota til laxveiða í nokkru landvatni eða 
slíkum vötnum, er fiæðir í og fjarar»; og í 
enda hinnar sömu greinar stendur: «f>óskal 
grein þessi ekki rjúfa neinn fornan rjett eða 
fiskiaðferð, sem framin er í löghelgi, þá er þess- 
ar ákvarðanir verða að lögum, samkvæmt 
heimildum og lofum frá ómunatíð». Af 
þessu sjest, að hin almenna regla er sú, að 
eigi má skerða með lögunum rjett þann, er 
löghelgi heimilar, og má enn fremur sjá það 
af upphafinu á 12. grein, er þannig hljóð- 
ar: «Enga veiðigarða nje fiskistífiur við
mylnnr skal við hafa til veiðiljettis, nema 
slíkar stífiur, er notaðar eru í fullri lög- 
helgi eptir ómuna heimild eða eldgöml- 
um lofum». fe tta  eru nú þær undantekn- 
ingar, er ensku laxalögin gjöra. En nú 
segir enn fremurí 12.gr.: «Má og enga fiski- 
stífiu við hafa til Iaxveiða jafnvel þó hún 
sje í l ö g h e l g i  n o t u ð ,  svo sem áður er

tekið fram, nema á henni sje op það til 
frjálsrar fiskigöngu, er hjer eptir verður 
nefnt. Enga mylnu fiskigarða, þó í löghelgi 
sjeu notaðir, svo sem fyr segir, má viðhafa 
til laxveiða, nema á þeim sje fiskismuga, 
svo löguð og víð, sem innanríkisráðaneytið 
heimilar, slíkan garð má heldur ekki nota 
til laxveiða, nema því að eins, að ávallt sje 
nógur vatnsstraumur í greindri smugu til 
þess, að lax geti farið upp og niður um 
hana o. s. frv. Af þessu sjest, að Englend- 
ingar banna allar þvergirðingar, og það í 
þeim ám, sem löghelgi er á frá ómunatíð. 
Að þessum orðum vil jeg leiða athygli þing- 
rnanns Reykvíkinga, þannig mæla lög Eng- 
lendinga fyrir, og  verð jeg að ætla, að oss 
þurfi eigi að þykja minnkun að, að fylgja 
dæmi Englendinga. Jeg verð að ætla, að 
frumvarp það, er hjer liggur fyrir, sje mikil 
ijettaibót, og það ímynda jeg mjer að 
hver sá, er friðinn elskar, játi, því að ef 
frumvarpið yrði að lögum, mundi það girða 
fyiir það hið hryggilega rjettarástand og 
rjettarmeðvitund, er nú á sjer stað í máli 
þessu. Með þeirri þvergirðingu vil jeg vera, 
því að það væri næsta óheppilegt, ef nú 
skyldi koma aptur það ófriðarástand, sem 
forðum áttisjerstaðáSturlungaöId. Jeg vona 
að báðir flokkarnir í máli þessu, bæði þeir, 
er halda fast við hin eldri viðaukalög frá
11. maí 1876, og hinir, er álíta, að hverjum 
sje heimilt að fylgja sínum skilningi á lög- 
unum, jegvona, að báðir þessir flokkar leiðist 
til þess, að verða frumvarpi þessu hlynntir.

P o r lá l tu r  G u ð m u n d s s o n :  Eins Og þing—
mönnum er kunnugt, kom jeg með breyt- 
ingartillögu við frumvarp þetta við 2. um- 
ræðu málsins, nefnilega við 1. grein frum- 
varpsins, en henni var eigi vel tekið. Jeg 
bjóst nú við, að nefndin mundi sjálf gjöra 
einhverjar breytingar við frumvarpið eptir 
þeim bendingum, er hún fjekk við 2." um- 
ræða; en mjer hefir brugðizt þessi von; því 
að, eins og framsögumaður tók fram, hefur 
engin breytingartillaga verið gjörð við frum- 
varpið að þessu sinni. En jeg verð samt sem 
áður að lýsa því yfir, að jeger hálf myrkfælinn
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við 1. grein fruravarpsins. Jeg get eigi fellt 
mig við þessa ákvörðun.aðlaxskuli vera frið- 
helgur «frá miðri sunnudagsnó tt til miðr- 
ar mánudagsnæt ur » .  Mjer virðist Qarskalega 
óheppilegt, að binda þessa ákvörðun við 
nóttina, einmitt þann tímann, þegar menn 
eru í fasta svefni og eiga að hvíla sig eptir 
dagsins erfiði; jeg get eigi heldur skilið í 
því, hvernig menn eiga að taka upp veiði- 
vjelarnar og leggja þær aptur um miðja nótt 
þegar dimmt er orðið. Jeg held, að slíkt 
gæti orðið til þess að menn drukknuðu, enda 
er það eigi óalmennt hjer á landi, að menn 
hafa farizt þannig vofeiflega við veiðiskap, 
og það sjer hver heilvita maður, að þegar 
menn eru að gutla við þessar laxveiðar um 
há-lágnættið, og það ef til vill í stórum ám, 
þá er eigi við öðru að búasten einhverjum 
slysunum. Eptir frumvarpi þessu er auðsætt, 
að ef það verður að lögum, þá er mönnum 
annaðhvort að gjöra, að hringla við veiði- 
skapinn alla nóttina, eða þá að bíða dags- 
birtunnar, og leggja þá veiðivjelar sínar, en 
við það missist af tímanum. Jeg held því, 
að svo fari, að ef frumvarp þetta verður að 
lögum, þá verði ómögulegt að hlýðnast því. 
J>að er snertir 3. grein frumvarpsins, 
þá kom 1. þingmaður Eyfirðinga með 
breytingartillögur við hana til 2. um- 
ræðu, og virtist mjer sú bieytingartil- 
laga hin heppilegasta, þar sem hún fór 
því fram, að eigi megi leggja net eða aðra 
veiðivjel í stöðuvatn eða sjó úti fyrir árós- 
um, sem lax gengui- í, svo eigi sje að 
minnsta kosti 40 faðma breiður vegur, þar 
sem vatn er dýpst, er lax geti haft frjálsa 
göngu um. En þessi breytingartillaga var 
nú felld við 2. umræðu. í frumvarpinu er 
grein þessi orðuð þannig: «Ekki má leggja
net eða veiðivjel í eða úti fyrir ár- eða 
vatnaósum, svo langt sem ár eða vatns- 
straumur nær». J>að, hvar straumurinn 
þrýtur, er komið undir mismunandi kring- 
umstæðum, sjer í lagi, hvernig á sjó stend- 
ur, hvað fjöruborð er mikið, hvað hálent 
er, þar sem ár falla í sjó. En má jeg 
spyrja: hver á að meta, hversu langt þessi

ár- eða vatnsstraumur næi? Og hvað tekur 
við, þegar straumur þessi þrýtur, mega menn 
þá þvergirða? Jeg held, að það gætu orðið 
mismunandi meiningar um, hvar straum- 
urinn þryti, eða hve langt hann næði, og 
gæti sú raunin á orðið eptir á, að þessi á- 
kvörðun frumvarpsins væri mjög misskilin 
og enda vanbrúkuð; enda held jeg hana al- 
veg óhafandi, að minnsta kosti tekur hún 
ekki fram sams konar ákvörðun í friðunar- 
lögunum frá 11. maí 1876, og furðar mig 
á, að nefudin hefur ekki sjeð þennan aug- 
Ijósa galla.

F r a m s ö g u m a f iu r : 2. þingmaður Árnes-
inga er allt af að hugsa um haustnóttina; 
en jeg vona, að hann sje nú horfinn frá 
því, að vilja leyfa að veiða fram á haust. 
En það lítur út fyrir, að þingmaðurinn hafi 
eigi gætt að því, er stendur í 5. grein 
frumvarpsins, þar sem sýslunefndum og 
amtsráðum er heimilað, að kveða skýrar á 
um ýms atriði í lögunum og semja reglu- 
gjörð i því augnamiði. ]?að er því auð- 
vitað, að eins mætti laga það atriði í 1. 
grein, er 2. þingmaður Árnesinga hefur 
fundið að, sem annað, þar sem sýslunefnd- 
unum er heimilt að gjöra ýmsar undan- 
tekningar frá hinutn einstöku ákvæðum 
laganna, og get jeg eigi sjeð, að það geti 
skaðað eða los komi á lögin fyrir það, þótt 
sýslunefndunum sje leyft að slaka til í 
ýmsum tilfellum, frá því sem lögin á- 
kveða. Sama er að segja um það, er
2. þingmaður Árnesinga fann sjerstaklega 
að 3. grein, að það heyri undir sýslunefnd- 
irnar í sýslufélagi hverju, að laga misfell- 
urnar á þeirri grein sem öðrum greinum 
frumvarpsins. Annars vona jeg, að þing- 
deildinni sje orðið mál þetta svo kunnugt, að 
hún eigi hægt með að greiða atkvæði um það, 
enda sýndi atkvæðagieiðslan við 2. umræðu 
máls þessa það, því að það tókst furðu vel að 
vinza hið helzta úr í frumvarpinu og þeim breyt- 
ingartillögum, sem þá lágu fyrir. Misskilning 
þingmanns Reykvíkinga erómögulegt að leið- 
rjetta, því að jeg verð að ætla, að þær ástæður 
sjeu komnarfram í máli þessu, að hverheilvita
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maður, sem eigi er blindaður af hleypidóm- 
um, ókunnugleik og vanþekkingu, hljóti að 
sjá, að frumvarp þetta cr á góðum og gildum 
rökum byggt og svo Ijóst, að eigi þurfi 
meira en meðal vit til að skilja það. Eða 
skyldi það vera nokkur gild ástæða gegn 
friðtinarlögum, að menn þekkja eigi út í 
hörgul allt eðli laxins, uppruna hans 
og uppeldi, nje af hverjum orsökum það 
kemur, að veiðilítið er eitt ár fremur en 
annað. Ef eigi ætti að setja lög um neitt, 
fyr en mönnum er ful l kunnugt  um allt á- 
stand náttúrunnar og hafa ful l komna þekk- 
ing á eðli fugla og fiska til h l í t a r ,  þá liygg 
jeg að fá lög mundu samin, því að jeg ætla, 
að það sje aliueiint viðurkennt og hafi ávallt 
verið játað, að mannleg skynsemi sje ófull- 
komin og mannlegt hyggjuvit nái skamml. 
En ef þingmaður Eeykvíkinga er annarar 
meiningar en jeg urn þetta efni, og hann 
ætlar, að menn geti kannað leyndardóma 
náttúrunnar, þá hlýtur hann að ganga út 
frá því, að men'nirnir hafi nú meira vit, en 
þeir hafa haft til þessa.

P o r l á k u r  G u ð m u n d sa o n  : f>að er undar- 
legt að vera alltaf að miða við þessa 5. gr., 
rjett eins og hún væri búin til, til þess að 
sýslunefndirnar gætu leikið sjer að frum- 
varpi þessu, eins og skopparakringlu. pað 
er sjálfsagt, að sín reglan hentar hverju 
hjeraðinu, það er laxveiðar snertir, og í því 
tilliti er nauðsytilegt að gefa sýslunefndun- 
um heimild til að breyta hinum einstöku 
ákvörðunum laga þessara, ef þeim þykir þess 
þurfa, og þær álíta, að það henti betur í
þeirra sýslufjelagi; en lögin frá 11. maí
1876 heimila einnig amtsráðum slíkar breyt- 
ingar. En mjer þykir það undrum sæta, að
þegar verið er að búa til friðunarlög fyrir
lax, þá sje um leið með sömu lögum búnar
til gildrur fyrir menn, og svo ei um þessi 
lög, ef þeim skal fylgt; en jeg er eigi 
hræddur um, að þótt frumvarp þetta verði 
að lögum, þá verði því nokkurntíma hlýtt, 
að minnsta kosti eigi hinni 1. grein þess, 
enda hverfur með þessari miðnættissclningu

allt eptirlit, og allir mögulegleikar á eptirliti 
með þessum myrkraverkum.

Páll bóndi Páhw n: Jeg hef litlu að
bæta við það, er framsögumaður og varafor- 
seti hafa tekið fram. fað  er misskiln-
ingur hjá 2. þingmanni Árnesinga, þegar 
hann var að setja út á 1. grein
frumvarpsins. Aðalatriðið var það, að friða 
laxinn 9 mánuði af ári hverju, og auk þess
24 tíma í viku hverri; en til þess að tiltaka
eitthvert víst tímatakmark, þá stakk nefnd- 
in upp á, að laxinn skyldi friðaður frá miðri 
sunnudagsnótt til miðrar mánudagsnætur. 
Hugmynd nefndarinnar var sú, að hún vissi, 
að ádráttur á ár tíðkast opt og tíðum helzt 
á laitgardögum, og er opt verið að því fram 
yfir kl. 6 cða fram undir klukkan 12; þetta 
er hagkvæmt vegna sláttarins, því flestir 
þeir, er ádráttarveiði stunda, brúka einmitt 
tímann fiá kl. 6 til kl. 11 til 12 til þessa 
veiðiskapar á laugardagskvöldum. Mjer virð- 
ist lítil ástæða til þess að ætla, að menn 
muui fara sjer að voða, af því að þeir verði 
við veiðiskapinn fram á svarta nótt; enda 
er eigi heldur neinum bannað þeim, er fast- 
ar veiðivjelar hafa, að taka upp veiðivjelarn- 
ar nokkru fyrir miðnætti á laugardagskvöld- 
um, svo að þeir lendi eigi í myrkri. Fram- 
sögumaður tók það og skýrt og skorinort 
fram, að ef þessi ákvörðun þætti óhagkvæm, 
þá væri sýslunefndunum í sjálfs vald sett að 
tiltaka annað tímatakmark. f>ar sem 2. þing- 
maður Árnesinga sagðium 3. gr. frumvarps- 
ins, að hún væri ónákvæm og að fara mætti 
í kringum hana, þá skil jeg eigi í því, hvernig 
sjórinn verður þvergirtur; jeg held að það 
þyrfti að loggja æðistóran sveig til þess, og 
virtist mjer orð hans vera mestpart tóm 
hártogun.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k s s o n : Jeg ætla að
svara varaforseta nokkrum orðum. Hann 
tókfram, að ýmsar undantekningar ættu sjer 
stað í hinum ensku laxalögum ; en hann bætti 
því við, að í ýmsu ættu aptur engar undan- 
tekningar sjer stað. En hver eru þau atvik, 
er þcssar undantekningar ná aldrei til? J>að
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er, að öllum er bannað, hvernig sem ástend- 
ur, að hindra göngu smálaxins eða ung- 
laxins. í  12. grein hinna ensku laxalaga 
segir svo: «Má og enga fiskistíflu við hafa 
til laxveiða, jafnvel þó hún sje í löghelgi 
notuð, svo sem áður er tekið fram, nema í 
henni sje op það til frjálsrar fiskigöngu, er 
hjer eptir verður nefnt. Enga mylnufiski- 
garða, þó í löghelgi sjeu notaðir, svo sem fyr 
segir, má við hafa til laxveiða, nema á þeim 
sje fiskismuga, svo löguð og víð, sem innan- 
ríkisráðaneytið heimilam. Nú þykir mjer 
fara að skerðast þessi ályktun, sem varafor- 
seti dró af þessum lögum. Og enn fremur 
segir í grein þessari: «slíkan garð má held- 
ur ekki nota til laxveiða, noma því að eins 
að ávallt sje nógur vatnsstraumur í greindri 
smugu til þess, að lax geti farið upp og 
niður um hana». f>að er auðsjeð, að hjer í 
þessari grein er töluverð takmörkun leyfð, 
enda eru ákvarðanir þessarar greinar miklu 
víðari en hinar tilsvarandi ákvarðanir í frum- 
varpi því, er hjer ræðir um. par sem vara- 
forseti sagði, að lögin frá 11. maí 1876 
hefðu þá galla á sjer, er misskilningi gætu 
valdið, og að þennan misskilning þyrfti að 
fyrirbyggja, þá er þetta rjett, og hefur mjer 
aldrei dottið í hug að segja, að þessi lög 
eigi þyrftu umbóta við; miklu fremur játa 
jeg, að í þeim eru ýms óljós orðatiltæki, sem 
full ástæða væri til að breyta. Jeg viltaka til 
dæmis 2. grein, þar sem sagt er, að eigi 
megi þvergirða á, en þó má leggja net eða 
garða eða aðrar fastar veiðivjelar út í miðja 
á. þessi grein verður misskilin ; þvíaðsetj- 
um svo, að tveir menn eigi veiði hvor á 
móti öðrum í einni á ; þá mega þeir eptir 
grein þessari hvor fyrir sig leggja veiðivjel 
út í miðja ána hvor á móti öðrum, þangað 
til vjelarnar ná saman, og þá er áin þver- 
girt. Jeg er samdóma varaforseta um, að 
slílc orðatiltæki sem þessi, er slíkum mis- 
skilningi eru undirorpin, eigi að nema burtu 
úr viðaukalögunum. En eru eigi komnar 
aðrar ákvarðanir, sem eigi eru betri, inn í 
frumvarp það, er hjer liggur nú fyrir? f>að 
er sjálfsagt, að þetta frumvarp hefur kosti

að sumu leyti, ogsnmar ákvarðanir þf>ss eru 
ljósari en ákvarðanir viðaukalaganna; enjeg 
verð þó að ætla, að það geti eigi stemmt 
stigu fyrir óspektir þær, er varaforseti vill 
forðast, og að jafnvel sumar ákvarðanir þess 
sjeu svo lagaðar, að þær jafnvel miklu frem- 
ur geti valdið kriti og sundurþykki. Jeg 
ímynda injer, að þeir gallar sjeu á þessu 
frumvarpi, að það muni eigi taka fram við- 
aukalögunum frá 11. maí 1876. J>ar sem 
framsögumaður var að fræða mig um það, 
að ísinn skemmdi hrogn laxins, og spillti 
þess vegna fyrir laxgöngunni næsta ár, þá 
vissi jeg það vel, og margt annað fieira, er 
tálmar laxgöngunni, og þurfti jeg eigi kenn- 
ing frainsögumanns í því efni. En þó menn 
þekki ýmsar ástæður til þessa, þá þekkja 
menn eigi allar ástæðurnar til þess. pað 
vita allir, að ísinn skemmir hrognin; en er 
það ávallt risið af þeirri orsök, þegar laxinn 
gengur eigi í árnar?

V n r u fo r se t i :  Jeg sje þá loksins, að
þingmaður Reykvíkiuga er meðmæltur frum- 
varpi þessu, þar sem hann talar um kosti 
þess. En viðvíkjandi hinum ensku lögum 
skal jeg geta þess, að það er nefnt seinna í 
þeirn (í 27. gr. laganna, er lesa má á 272. 
bls í þingtíðindunum 1867), hversu víð þessi 
göng eiga að vera, því að í 27. gr. (4.) segir 
svo: «Göngin skulu hvergi vera mjórri, þar 
sem mjóst er, en svari einum tíunda hluta 
árbreiddarinnar; þó skulu göngin aldrei þurfa 
að vera víðari en 40 fet, nje mjórri en 3 
fet'i. f>etta er nú meginregla, sem fylgt er 
í hinum ensku veiðilögum, og sem frum- 
varp það, er nú er um að ræða, hefur tekið 
upp. En viðvíkjandi því, er 2. þingmaður 
Árnesinga tók fram sem mótbárur gegn 
frumvarpinu, þá er þingmanninum vístkunn- 
ugt um, að nokkrir beztu bændurnir hjer í 
grenndinni hafa skuldbundið sig til þess að 
skerast s j á l f i r  í leikinn,efþeir verða þess 
varir, að laxalögunum er eigi h lý tt; en má 
jeg spyrja þingmanninn, hvort hann eigi 
hyggur, að ef frumvarp þetta verður að lög- 
um, þá muni það gjöra enda á þessu athæfi, 
sem nú hefur átt sjer stað um nokkur ár,
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að tnenn sjálfir brjóti veiðivjelarnar úr, þeg- 
ar þeir ætla, að lögunum sje eigi hlýtt? Ef 
þingmaðurinn óskar, að þetta athæfi haldist, 
þá get jeg skilið, að hann vilji eigi sam- 
þykkjast frumvarp þetta; en ef hann óskar, 
að það af nemist, þá vona jeg, að þingmað- 
urinn samþykkist frumvarpið, og láti 1. gr. 
þess eigi vera því til neinnar fyrirstöðu. pað 
er eitt af því viðsjárverðasta, er fyrir hefur 
komið hjer, þegar sannað verður, að margir 
hinir beztu bændur hafi skriflega skuldbund- 
ið sig til að brjóta veiðivjelar úr ám, þar 
sem þeir álíta, að fyrirmælum Jónsbókar og 
viðaukalaganna 11. maí 1876 sje eigi hlýtt. 
Á þessu rjettarástandi ætti þingið að gjöra 
enda, og það gjörir frumvarp þetta, ef það 
verður að lögum, þótt það eigi innihjeldi 
nema 2., 4. og 6. grein sína. Og jeg þyk- 
ist þess fullviss, að 2. þingmaður Árnesinga, 
sem ereinn partur af löggjafarvaldinu, muni 
álíta það skyldu sína, að stuðla til þess af 
öllum mætti og kröptum, að koma í vegiun 
fyrir, að nokkur áslæða eða átylla geti verið 
til slíkra atfara, sem þingmanninum er 
kunnugtum aðtíðkasthafa hjer í grenndinni.

Benedikt Sveinsson: Jeg hef enn eigi 
tekið til máls í máli þessu og ekkert lagt 
til í því, hvorki til nje frá. Tilgangur minn 
hefur verið sá, að mjer yrði eigi um kennt, 
hvernig framvarpið yrði úr garði gjört, að 
það yrði eigi sagt um mig, og mjer lögð 
ámælisorð fyrir það, að jeg hefði hleypt 
kappi í málið. En nú er mál þetta 
komið á hið síðasta stig, og er búið að fá 
öll þau smiðshögg, sem það á von á frá 
hinum háttvirtu höfuudum þess, og nú er 
þá svo komið, að jeg get eigi leitt hjá mjer 
að tala fáein orð um það. Aðalspurningin 
er þá sú: á deildin að fara að setja ný frið- 
unarlög? Eða á deildin að samþykkja þetta 
frumvarp sem ný friðunarlög, í staðinn 
fyrir hin gildandi friðunarlög l l .m a í 1876? 
Ef menn vilja gjöra sjer þessa spurning 
ljósa, þá er henni bezt svarað með annari 
spurningu, þeirri sem sje; hefur þetta hið 
nýja frumvarp um friðun á laxi nokkra yfir- 
burði yfir hin gildandi lög? Ef það hefur

enga yfirburði, hver ástæða er þá fyrir deild- 
ina að vera að fjalla um mál þetta, meira 
en orðið er, þar sem hún hefur svo mörgum 
málum að sinna, en svo nauman tíma. Jeg 
tek það fram, að það er eigi að eins tími 
neðri deildarinnar,sem þetta mál eyðir, held- 
ur verður málið, ef það nær fram að ganga 
í þessari deild, eins og lög gjöra ráð fyrir, 
að fara upp í efri deildina, og þar tefur 
það tímann ef til vill, enn þá meir. En 
sleppum þessu aukaatriði, og höldum oss, 
við aðalspurninguna: Hefur þetta frumvarp 
er hjer liggur fyrir oss, yfirburði yfir við- 
aukalögin frá l l . maí  1876, eða ekki? þess- 
ari aðalspurningu verður hver þingmaður 
að geta svarað rjettilega, annars greiðir 
hann atkvæði sitt út í bláinn. Jeg tek þá 
fram, að svarið upp á þessa spurning veltur 
á ýmsuin aðalatriðum. í  þessu tilliti tek 
jeg fyrst það, sem næst liggur, og það er 
hlutdrægnislaus samanburður á hinum gild- 
andi lögum og þessu frumvarpi grein fyrir 
grein. 1. gioin hinna gildandi laga hljóðar 
þannig: «Lax skal friðhelgur hvervetna fyr- 
ir allskonar veiðibrellum og veiðivjelum frá
1. degi septembermánaðar til 20. dags 
maímánaðar ár hvert. í  stað þessarar grein- 
ar er nú komin þessi 1. grein frumvarpsins, 
sem hljóðar svo: «Lax skal friðhelgur hver- 
vetna fyrir allskonar veiði 9 mánuði ár hvert, 
og hinn tíma árs 24 stundir á hverri viku, 
frá miðri sunnudagsnótt til miðrar mánu- 
dagsnætur. í hverju hjeraði, þar sem lax- 
veiði er, ákveður sýslunefnd eða sýslunefnd- 
ir, með samþykki amtsráða, hvenær laxveiða- 
tíminn í hverri á eða vatui skal byrja og enda 
vor og haust. Eigi má þó veiðitíminn fyrri 
vera en frá 20. degi maímánaðar til 20. dags 
ágústmánaðar, og eigi síðar en frá 10. degi 
júním. til 10. dags septemberm». 2. þing- 
maður Árnesinga hefir sýnt fram á einn 
stórgallann á þessari grein; þann galla, 
sem gjörir hana óframkvæmanlega og því 
allshendis óhafandi. Orðin: «frá miðri
sunnudagsnótt til miðrar mánudagsnæt ur ,  
eru svo óaðgreinanlegur hluti meginreglunn- 
ar í þessari grein, að það er sízt ætlandi,



808

að 5. gr. frumvarpsins oigi að ráða bót á 
þeim, þo framsögumaður benti á það úr- 
ræði. Á hinn bóginn felst hin eðlilega 
tilbrevting á tímanum, sem frumvarps- 
greinin inniheldur, í 6. grein laganna 11. 
maí 1876. J>að er þá þannig sýnt, að
1. grein frumvarpsins er miklu miður en 
hinar gildandi lagareglur.

f>á kemur 2. grein. 1 lögunum 11. maí 
1876 hljóðar hún svo: lEnginn skal
leggja net eða garða eða aðrar fastar veiði- 
vjelar lengra, en út í miðja á, þá vatn er 
m innst; enda sje eigi vatn dýpst, þar sem 
net, garður eða veiðivjel liggur. Nú renn- 
ur á í fleiri kvíslum, og má enginn þver- 
girða eina þeirra, nema meiri sje fiskiför 
í annari, enda eigi cngir aðrir veiði í kvísl 
þeirri, sem þvergirt er». fessa grein getur 
engin óbrjáluð mannleg hugsun misskilið. 
« E n g i n n »  útilokar a l l a  og einn og sjer- 
hvern frá að geta brotið á móti greininni 
eins eiganda eins og leiguliða, eins einn 
eiganda eins og fleiri eigendur. Jeg veit 
það vel, að hinn háttvirti þingmaður Reyk- 
víkinga hefur fyrir mörgum árum síðan 
kennt svo, að eptir þessari grein gætu 
tveir landeigendur girt út í miðja á hvor 
á móti öðrum, og þannig þvergirt. En 
þessi kenning mun eiga langt í land, að 
geta rutt sjer til rúms hjá nokkrum heil- 
vita manni. Hinn háttvirti þingmaður 
veit, það sem allir vita, að menn geta ekki 
tekið sig saman um, að brjóta lögin yfir 
höfuð, og 6. grein í friðunarlögunum 1876 
sýnir honum bezt, að sama gildir um þau, 
því cptir henni hefur hreppsnefnd, sýslu- 
nefnd og amtsráð, þó þau leggist á eitt, 
ekki heimild til að gjöra þá breyting á
2. grein, að friðun laxins og frjáls ganga 
hans sje hindruð. Reglan er ljós, sem 
dagurinn. Ef áin rennur í einu lagi, má 
aldrei girða lengra en í hálfa ána. Renni 
hún í fleirum kvíslum, gildir allt hið sama 
um allar þær, nema þá einu, sem aðal- 
fiskiförin ekki gengur um. petta er í 
samhljóðan við aðalgrundvallarreglur lag- 
anna. Til samanburðar við þetta hljóðar

nú 2. grein frumvarpsins svo : «Ekki má
þvergirða ár eða árkvíslar, hvorki með net- 
um, görðum nje neinum öðrum veiðivjel- 
um, hvort sem einn eða fleiri eiga veiði 
í á eða kvísl. J>ó má við hafa fastar 
veiðivjelar, ef opin göng eru höfð eptir 
árfarvegi neðan úr botui og upp úr vatni, 
þar sem vatn er dýpst í ám og kvíslum, og 
nemi göngin Vio ár- og kvíslarbreiddar- 
innar, en sjeu aldrei mjórri en IV2 alin». 
Hjer er tekin regla úr enskum lögum og 
sett fyrir hina gömlu miðstraumslínu. En 
hver maður getur sjeð, að Vio hluti árinn- 
ar er of Iítið rúm fyrir Iaxförina, og reglan 
ósamboðin íslenzkri rjettarmeðvitund. Jeg 
tel því 2. grein fnunvarpsins verri en 2. 
grein laganna.

pá kcmur 3. grein laganna, hún hljóðar 
svo: «Eigi má loggja net eða veiðivjel úti
fyrir ósamynnum í stöðuvötn eða sjó, þar 
sem lax gengur, svo för hans sje hindruð 
að miklu». En 3. grein frumvarpsins segir: 
«Ekki má leggja í.ct eða veiðivjel í eða úti 
fyrir ár- eða vatnaósum, svo langt sem ár- 
eða vatnsstraumur nær». Hjer banna lögin 
það, sem frumvarpið leyfir. Jeg bið menn 
gæta vel að því, að frumvarpsgreinin leyfir, 
að drepa allan lax í sjónum, áður en hann 
kemst upp í ferskt vafn. |>etta er sama 
sem, að drepa skepnuna í fæðingunni. Með 
þessari grein eru allar friðunarreglur fyrir 
lax gjörðar ómögulegar og óhugsandi. Jeg 
læt hjer því staðar nema með nákvæman 
samanburð á greinum laganna og frum- 
varpsins, því það upphefur allar sínar 
greinir, sig sjálft, frá rótum með þessari
3. grein.

En þá verð jeg i annan stað að benda 
á 6. greiu laganna til athuga þeim, sem 
leyfa sjer, jeg segi, l e y f a  sjer, að segja, að
2. grein viðaukalaganna ekki innihaldi 
friðunarákvörðun. Greinin hljóðar s vo: 
«þegar svo tilhagar á einhverjum stað, að 
brýn nauðsyn sje til þess, að breyta ein- 
hverju því, sem fyrir er mælt í undanfar- 
andi greinum laga þessara, eða ákveða 
þurfi nákvæmar um veiðar, en gjört er í
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þeim, skal amtsráðið eptir tillögum hrepps- 
nefnda og sýslunefnda gjöra það, en þ<5 svo að 
grundvallarreglum þeim, sem settar eru um 
fr^iðun laxins og f r j á l s a  göngu, sje í engu 
haggað. Hjer er þá sagt með berum orð- 
um, að í undanfarandi greinum sjeu settar 
þær grundvallarreglur um friðun, sem amts- 
ráð, hreppsnefndir og sýslunefndir, hvernig 
sem tilhagar á einhverjum stað, geti ekki 
haggað í neinu. Hverjar eru nú þær undan- 
farandi greinir laganna, sem innibinda þess- 
ar óhagganlegu friðunargrundvallarreglur ? 
Svar: 1., 2., 3., 4., og 5. gr. laganna. Hver 
er nú svo stæltur gegn því sem satt er, að 
hann dirfist að neita því, að G. gr. dragi 
allan efa af því, að 2. gr. innihaldi friðunar- 
grundvallarreglur, sem eigi megi raska? 
Sama seg ir. og fyrirsögn laganna, sama 
greinin sjálf, hið sama öll lögin í heild sinni, 
ekki að tala um 7. gr., sem mjer að öðru 
leyti er ekki svo annt um, sem varaforseti 
heldur, en hún neitar ólögmætum veiði- 
görðum gegn 2. gr. um alla lagavernd, alla 
löghelgi, þetta getur enginn borið til baka. 
En úr því nú dómstólarnir eru farnir að 
dæma á annan veg, þá verður greinin lík- 
lega ekki skaðleg; menn munu mega sætta 
sig við dómana, þó þeir kveði öðruvísi á en 
lögin. En sleppum þessu.

Niðurstaðan verður hjá mjer sú, að frum- 
varpið standi langt til baka fyrir hinum gild- 
andi friðunarlögum frá 1876, sem alþingi í heild 
sinni hefur fallizt á, og konungurinn staðfest 
með samþykki sínu; geti valdstjórn og dóm- 
endur vefengt skýlaus orð og skýlausan anda 
þessaia laga frá 1876, þá mun hið sama 
verða ofan á með sömu orðin og sama and- 
ann í lögum frá 1879.

Að lögunum frá 1876 ekki hefur verið 
fram fylgt, það er frá mínu sjónarmiði síður 
en ekki ástæða til að fara að gefa út ný lög. 
Og skyldi það loksins vera ástæða til að 
breyta lögunum, að þau hafa verið brotin 
og veiði framin þvert ofan í þau?

Hinir háttvirtu þingmenn ráða sínum 
löggefandi atkvæðum; m itt atkvæði — mjer

blandast ekki hugur um þ að — fellurámóti 
þessu frumvarpi.

F r a m s ö g u m a ð u r : J>ó jeg ímyndi mjer,
að aðrir þingmenn hafi grætt á þessum langa 
og greinilega samanburði hjá 1. þingmanni 
Árnesinga, þá græddi jeg ekki á honum. 
Hann talaði einna mest um, hvernig ætti að 
komast út úr 3. gr.; jeg vil biðja hann að 
lesa 5. gr. Jeg ímynda mjer, að þingmað- 
urinn sje ekki fær um, að ákveða, hvernig 
árstraumar liggja hvervetna um landið. 
Nefndin áleit ekki þörf að tiltaka neitt á- 
kveðið faðmatal í þessari grein, með því að 
í 5. gr. er sýslunefndinni gjört heimilt að 
gjöra undantekningar frá lögunum, þar sem 
nauðsyn þykir til bera eins um þetta atriði 
og önnur. E itt þykir mjer allmerkilegt í 
máli þessu, að tveir þeir menn, sem mest 
eru á móti frumvarpi þessu, eru á gagn- 
stæðri skoðun, og það kemur mjer til að 
halda, að frumvarpið fari meðalveginn, fyrst 
það liggnr á milli meininga þeirra. Ástæður 
þær, er 1. þingmaður Árnesinga færði fyrir 
útásetningum sínum, fundust mjer lítilsverð- 
ar, og þessi langa ræða hans móti frum- 
varpinu hefur einmitt styrkt mig í því, að 
frumvarp þetta sje að mörgu leyti betur 
orðað en hin gildandi lög, og skal jeg 
að eins benda á eitt orð í 3. gr. þeirra. J>ar 
stendur, »að laxförin sje eigi hindruð að 
mi k l u« .  Jeg vil nú spyrja, hver á að 
skera úr, hvað sje »að miklu« eða hvað sje 
ekki »að miklu«. Slíkar ákvarðanir sýnast 
mjer næsta óákveðnar. Mjer þykir það helzt 
að þessu frumvarpi,að eigi er ákveðið, aðsýslu- 
nefndir megi setja reglur að minnsta kosti um 
sinn, án þess að amtsráðið hafi samþykkt 
þær; því að það getur opt staðið svo á, að 
gjöra þurfi bráðari ákvörðun en svo, að hægt 
sje að fá samþykki amtsráðsins, og því væri 
bezt, að sýslunefndirnar hefðu vald til að 
gjöra bráðabirgðarákvarðanir; enda álit jeg, 
að þetta sje eigi bannað í frumvarpinu, ef 
samþykki amtsráðsins væri fengið eptir á.

A r n l j ó tu r  ó la f s s o n : Jeg hef reynt að
komast í skilning um, hvort í frumvarpi
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þessu væri veruleg rjettarbót, og játa jeg, 
að mjer finnst rjettarbót í öllum greinum 
þess, n e m a  í 3. grein; hana álít jeg út 
af fyrir sig mikinn rjettarspilli. Jeg ætla 
þá fyrst að fara nokkrum orðum um hana 
út af fyrir sig og síðan í sambandi við hin- 
ar greinarnar. Hún hljóðar þannig: «Ekki
má leggja net eða veiðivjelar í eða úti fyrir 
ár- eða vatnaósum, svo langt sem ár- eða 
vatnsstraumur nær». En nú vil jeg spyrja, 
hvað langt ætli straumurinn nái? J>að er 
komið undir tvennu, fyrst því, hve ströng 
áin er og vatnsmikil, og í öðru lagi því, hve 
fjöruborðið er mikið, hvort aðfall er eða út- 
fall; en u m alltþ e tta  getur þó orðið ágrein- 
ingur. Nú spyr rjettareigandi veiðinnar: 
Má jeg ekki leggja svo skammt frá landi 
ú t fyrir árósi, að jeg rjett að eins snerti 
eigi straumröstina með háflóði? Og hve 
skammt ætli það sé undan landi, ef á er 
lygn og vatnslítil? í  annan stað, hve 
skammt má jeg leggja báðu megin við ár- 
mynnið ? Svo skammt, að eigi sje í straum- 
röst. ]?að dylst mjer eigi, að þessi grein 
heimilar veiðareiganda að leggja net frá 
landi í sveig eða boga báðu megin út með 
árstraumnum, ogað sveiggirða þannig fyrir ár- 
ósinn, með því eina skilyrði, að net hans liggi 
í boga eða odd svo langt út í sjó, að eigi 
snerti netið straumröst árinnar. En sje nú 
áin lygn og lítil og háflóð, þá sjest ef til 
vill engin straumröst, og þá má leggja alveg 
þvert fyrir ármynnið. 3. gr., skoðuð út af 
fyrir sig, er því eigi friðun heldur fæling 
á laxi. En nú skiptir um, nú kemur 4. gr. 
og byrjar þannig: «Enginn má á nokkurn
hátt fæla lax frá að ganga í vötn eða ár, 
eða upp að þeim og spilla með því veiði». 
|>arna er útlistunin á 3. gr., takmörkun á 
henni, en um leið fullkomin mótsögn, við 
hana. í  4. gr. er algjörð friðun fyrir lax 
að ganga upp í ána, en í 3. gr. fullkomin 
fæling frá að ganga upp í ána. En nú er 
eptir lögmeðalið í 5. gr., reglugjörð sýslu- 
nefnda. Sýslunefndir mega gjöra skýringar 
og nákvæmari tiltekningar á lögunum; «en 
þó svo, að grundvallarreglum laganna sje

eigi raskað». Hver er þá grundvallarreglan 
um frjálsa göngu laxins? í  3. gr. er grund- 
vallarreglan fæling, eða þó engin friðun, en 
eptir upphaíi 4. greinar er hún fullkomin 
friðun á göngu laxins. Hjer er því tákn 
móti tákni og sögn móti sögn. Jeg er því 
í hinum mesta vafa um, hvort jeg á að 
•greiða atkvæði með eða móti frumvarp- 
inu. Sje nú þessi skilningur minn á 
frumvarpinu rjettur — óhlutdrægur er hann 
— þá vil jeg helzt fella það, eða þá senda 
efri deildinni það, í þeirri von, að hún ann- 
aðhvort stytti því stundir eða lagfæri 3. gr., 
og gjöri hún það, svo greinin sje samhljóða 
hinum greinum frumvarpsins, þá er allt gott, 
og væri jeg viss um það, þá skyldi jeg greiða 
atkvæði m itt með því.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
bar forseti frumvarpið undir a t k v æ ð i ,  og 
var það fellt með 12 atkvæðum gegn 8, að 
við höfðu nafnakalli, sökum óglöggrar at- 
kvæðagreiðslu, og sögðu 

Já :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gislason,
Guðmundur Einarsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson.

N e i:
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll Pálsson prestur,
Stefán Stephensen,
I>órður f>órðarson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.
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LIII. pVERGIRÐINGARNAR í  ELLIÐA- 
ÁNUM.

A.
Uppástunga til þingsályktunar um að setja 

rannsóknarnefnd um laxveiðar, sjer í lagi í 
Elliðaánum. Frá Páli presti Pálssyni, Bene- 
dikt Sveinssyni, Friðriki Stefánssyni, J»órði 
fórðarsyni, Guðmandi Ólafssyni og porláki 
Guðmundssyni. Sjá I 243.

Á 19. fundi neðri deildar, 4. ágúst, var 
samkvæmt uppástungu forseta ályktað að 
hafa eina umræðu um þessa þingsályktunar- 
uppástungu.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á30.fundi,
5. ágúst.

Flutningsmaður (l'áll Pálsson prestur): 
Jeg þykist vita, að deildinni muni Ijóst, af 
hvaða toga þetta frumvarp er spunnið, að 
hjer á Suðurlandi hefur lengi verið megnasta 
óánægja með veiðiaðferð þá, sem hefur verið 
í Elliðaánum. Út af þessu hefur risið upp- 
þot og ófriður, og hlýtur þess vegna aðvera 
gjört lagabrot, annaðhvort af hálfu þess 
manns, er veiðina á, eða þeirra, er brjóta 
veiðiáhöld hans. Landsmenn þeir, erstanda 
utan hjá, ætlast sannarlega til, að þingið, 
úr því það er hjer saman komið, gangist í 
að rannsaka, hvað ólögmætt er í þessu máli, 
og það liggur heldur ekki fyrir utan verka- 
hring þingsins að rannsaka, hvort lögum 
þeim, er það sjálft hefur nýlega samið, er 
traðkað. Uppástunga þessi kemur að vísu 
nokkuð seint, og nefndin getur, ef til vill, 
ekki að öllu leyti fullnægt óskum þeim og 
kröfum, er landsmenn gjöra til þingsins í 
þessu falli; en þingið ætti þó að sýna, að 
það vill taka óskir alþýðu til greina. Jeg 
treysti því, að deildin geíi þessu máli gaum, 
og setji í það nú þegar 5 manna nefnd.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg skal ekki
neita því, að nauðsyn sje tii að setja þessa 
nefnd, ef það væri víst, að með nefnd yrði

allt það lagað, sem þarf að laga. Jeg er 
flutningsmanni samdóma um, að hjer þarf 
lagfæringar með, því að ástandið er orðið 
svo, að það er Suðurlandi til minnkunar og 
kannske öllu landinu. Nefndin á að rann- 
saka, hvort laganna hafi verið gætt frá hálfu 
valdstjórnarinnar; jeg ætla, hvað sýslumann- 
inn í Gullbringu- og Kjósarsýslu snertir, 
sem er þekktur fyrir vandvirkni sína og 
skarpskyggni, að hann hafi ástundað að gæta 
laganna, og því munu skýrslur frá honum 
verða fullnægjandi. Hvað hina embættis- 
mennina snertir, amtmanninn, landshöfðingja 
og ráðherrann, þá munu þeir gefa skýrslur 
fyrir sig, jeg ætla einnig fullnægjandi, og 
skal jeg svo ekki fara lengra út í þetta mál, 
sem er mjer of vaxið, og má ske þeim, er 
meiri lagamenn eru en jeg, að dæma um, 
hvað er rjett og hvað ekki. Jeg skal sízt 
vera móti nefnd, ef nokkar von er um, að 
nefndin geti lagað nokkuð það ástand, sem 
nú er, en jeg er vonlítill um það, og jafn- 
vel vonlaus.

Páll Pálsson, prestur: Mjer kemur ekki 
til hugar að tortryggja hinn núverandi sýslu- 
mann, að hann hafi ekki gjört allt sem í 
hans valdi stóð, því hann er öllum að góð- 
um drengskap kunnur; en valdstjórnin yfir 
höfuð mætti vera þakklát, ef hún hefur ekki 
vanrækt skyldu sína, fyrir að það verður 
kunnugt, henni sjálfri til hróss.

Arnljótur Ólafsson: Jeg verð að styðja
þetta mál, og vil það gjarnan, kannske af 
því, að mjer er málið nokkuð skylt, þar sem 
jeg bar upp tillögu um það á síðasta þingí, 
en þó ekki einungis af því, heldur vegna 
þeirrar breytingar á dagskrá, sem varaforseti 
kom þá fram með, að hætta umræðunum 
um tillögu mína til þingsályktar. Uppá- 
stunga þingmannsins var þannig; »í því 
trausti, að lögreglustjórnin, eins og henni 
ber, framfylgi viðaukalögum við Jónsbókar 
landsleigubálk 56. kap. um friðun á laxi«
o. s. frv. f>að er því skylda þingsins 1879
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að skoða og meta, hvernig lögreglustjói'nin 
hefur reynzt þessu trausti deildarinnar. |>að 
er bein skylda þingdeildarinnar, fyrst ekki 
er enn komin sátt á laxamálið, að gæta 
þess, hvort vonir hennar hafa verið uppfyllt- 
ar eða ekki. f>að er fyrst og fremst skylda 
þingsins við sjálft sig, en það er og skylda 
þingsins fyrir þá sök, að margar raddir 
hafa heyrzt fyrir utan þingsalinn, sem vona 
alls góðs af þinginu, sem treysta því, að 
neðri deildin muni þó vernda rjett alþýðu 
gegn ofurvaldi, vernda frelsi kjósandanna, og 
að minnsta kosti sinn eigin sóma. Jeg hef 
enga meining um, hverjum þessi óvild, 
þessi samhlaup og samdráttur er að kenna, 
en hitt er víst, að einhver óánægja á sjer 
stað, að eitthvert ský er, sem þarf að dreifa, 
einhver flóki, sem þarf að greiða úr. Hvort 
nefnd þeirri, sem kosin verður, tekst að greiða 
flóka þennan eða ekki, þar um hef jeg og 
enga fulla vissu; en h itt er víst, að það er 
drengilegra og verðugra deildinni að kjósa 
nefndina nú, þó árangurinn verði ekki 
mikill, heldur en að láta það hjá líða. Jeg 
get ekki annað sjeð, en að nefndin í aðal- 
atriðinu geti gjört það, sem henni er á 
hendur falið; hún getur eptir 22. gr. stjórn- 
arskrárinnar heimtað brjeflegar og munn- 
legar skýrsluraf embættismönnum ogöðrum, 
og þó árangurinn verði ekki annar, en meira 
eða minna upplýsandi skýringar um málið, 
þá er það þó ávinningur bæði fyrir alþýðu 
og fyrir yfirvöldin, að þessi misklíð og mis- 
skilningur skýrist og þokuna ljetti. fe tta  
er aðalefni nefndarinnar. H itt getur mjer 
ekki dottið í hug, að deildin kinoki sjer við 
að neyta rjettar þess, sem 22. gr. stjórnar- 
skrárinnar veitir henni; því undarlegt væri 
það af þessari deild alþingis, sem er lífvörð- 
ur stjórnarlegs frelsis vors, sem svo margar 
bænarskrár hafa komið til um aukinn stjórn- 
arrjett, og sem allur almúgi rennir vonar- 
augum til í áþján sinni og einstæðings- 
skap; — það er undarlegt, segi jeg, ef vjer

ekki einungis gefum lítinn eða engan gaum 
þessum bænarskrám landsmanna, heldur og 
jafnvel hirðum eigi að neyta þess stjórn- 
lega rjettar, sem vjer höfum svo skýlausan 
í stjórnarskránni. Vjer höfum hingað til 
þagað við þessum bænum, og þeim hefur 
hvorki verið hreyft í þessari déild nje efri 
deildinni, og jeg vil engu spá um, hvernig 
kjósendur vorir taka muni þessari þögn 
vorrri. En ef vjer nú hikum við, að neyta 
þess mikla rjettar, er 22. gr. stjórnarskrár- 
innar veitir oss, þá erum vjer sannarlega 
ekki vel fallnir til að fá annan meiri stjórn- 
arrjett, þá er sannarlega kominn uppdráttur 
í þingið, enda er þetta hið síðasta, áður 
nýjar kosningar eiga fram að fara. En jeg 
skal aldei trúa því, fyr en jeg tek á, að 
vjer viljum renna óðar en vjer sjáum svart- 
leggjur koma á lopt, að vjer viljum kreppa 
oss undir pall upp, eða grúfa oss sem rjúp- 
ur í skafli, þá er refur og holtaþór gjörir að 
þeim skafrenning.

Ilalldór Kr. Friðriksson: Jeg veit
sannarlega ekki, hvað þessi nefnd á að 
gjöra, og vonast ekki eptir miklum árangri 
af störfum hennar, enda var flutningsmað- 
ur sjálfur og 1. þingmaður Norðurmúla- 
sýslu lítillar vonar um nokkurn árangur. 
Jeg veit þá ekki, til hvers er að eyða tím- 
anum til þessa, og álít, að ekki eigi að 
setja fleiri nefndir, en von er að árangur 
verði af. £ó rjetturinn til að setja nefndir 
sje mikilsverður, þá álít jeg samt, að ekki 
eigi að nota hann einungis til að nota
hann. Jeg sje ekki, hverra skýringa menn
vænta, nema um það, sem hver og  einn
veit. |>að er víst ekki tilætlun uppástungu- 
manna, að nefndin skuli dæma í þessu 
máli, heldur að hún að eins safni skýrsl- 
um um, hvað yfirvöldin hafa gjört. Jeg 
er sannfærður um, að sýslumaðurinn hefur 
ekki vanrækt skyldu s ín a ; allir, sem þekkja 
hann, vita, að hann er allt of vandaður 
maður, til að vanrækja skyldu sína. Að
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því er amttnanni viðvíkur, þá skipaði hann 
þegar í fyrra vor rannsókn á veiðiaðferð- 
inni og síðan málssókn gegn eiganda veið- 
arinnar; og nú í vor skipaði hann enn 
rannsókn, Jeg get ekki sjeð, að nefndin 
geti fengið aðrar upplýsingar, en þær, sem 
öllum eru kunnar, og rannsóknin tefur því 
að eins þingið frá öðrum störfum. í  uppá- 
stungunni stendur, að nefndin eigi að 
rannsaka, hvað valdstjórnin hefur gjört 
með tilliti til landssjóðsjarðanna Breiðholts 
og Hólms. f>að er undarlegt, að rannsaka 
hvað hið opinbera hefur gjört sjálfs sín 
vegna.

Flutningnmaður: f>að lítur svo út,
sem þingmaðurinn sje hræddur um, að 
valdstjórnin hafi ekki gætt skyldu sinnar, 
fyrst hann ekki vill, að gjörðir hennar verði 
kunnar almenningi.

Þorlákur Guðmundsson: Jeg vona, að
þetta mál tali fyrir sjer sjálft; nefndar- 
störf eru nú mikið farin að minnka, svo 
þessi nefnd þarf ekki að tefja þingið mikið. 
Jeg er samdóma þehn þingmönnum, er 
hafa talað í þá átt, að sýslumaðurinn sje 
sízt skuld í þessari óreglu, en hvað hin 
æðri yfirvöld snertir, þá held jeg þau 
hefðu ekkert gjört í þessu máli, ef ekki 
hefðu komið hvatir utan að. (Varaforseti: 
fe tta  er þung ákæra). í>að vil jeg vona, 
að enginn taki orð mín svo, en jeg veit, 
að hvatir hafa komið annarsstaðar frá. Jeg 
er samdóma 2. þingmanni Gullbringusýslu, 
að þetta ástand, sem nú er, er ekki ein- 
ungis Suðurlandi, heldur öllu landinu til 
minnkunar, já máske þinginu, ef það hefur 
gefið svo óljós lög, að alþýða misgrípur sig 
á þeim, og dónáendur ekki geta dæmt svo 
eptir þeim, að dómsatkvæðiö sje ljóst og 
alþýða skilji það, en ef að friðunarlögin 
eru svo óljós, ætti þingið að breyta þeim. 
Yjer höfum nú að vísu ekki marga dóma, 
síðan að friðunarlöggjöfin frá þinginu 1875 
náði gildi. Jeg hef heyrt getið um einn

landsyfirrjettardóm, og er mjer sagt, að í 
honum sje það nýmæli, að laxinn syndi á 
hliðinni; þetta er nú máske ekki satt; hann 
hefur ekki, það jeg veit, enn komið fyrir 
alþýðu sjónir á prenti í heild sinni..

E i n a r  Á s m u n d s s o n : Jeg álít ekki þurfi
langar umræður um þetta mál, því að hjer 
liggur að eins fyrir að útkljá það, hvort 
kjósa skuli nefnd til að íhuga málið eða 
ekki. Jeg furða mig á því, að þingmaður 
Reykvíkinga, sem um daginn talaði svo skör- 
uglega um hervirki, er unnin væru, skuli nú 
vera móti nefnd; sjeu herverk unnin, þá 
held jeg slíkt sje svo alvarlegt mál, að á- 
stæða sje til fyrir löggjafarþing vort að gefa 
því gaum. Mjer sýnist eigi vera samkvæmni 
í því hjá þingmanninum, að halda svo geista 
ræðu um herverk, eins og hann hjelt hjer 
um daginn, en vilja nú ekki einu sinni gefa 
þeim gaum. Jeg vil mæla sterklega með 
nefnd, og vildi gjarnan óska, að uppástung- 
an hefði komið fyr fram ; en þó seint sje, 
þá verður að taka tímann, eins og hann er.
1. þingmaður Norðurmúlasýslu og fleiri þing- 
menn hafa skýrt frá ástæðunum, sem eru til 
að kjósa nefnd, og vil jeg ekki taka upp á- 
stæður þeirra.

H a lld ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Jeg held öll-
um sje nægilega ljóst, hvað fram hefur far- 
ið í þessu máli, svo ekki sje þörf á nefnd. 
Ef almenningur hefur misskilið lögin, þá er 
að breyta þeim, og nú er einmitt verið að 
starfa að því. 1. þingmaður Eyfirðinga sagði, 
að jeg hefði talað svo sköruglega um her- 
verk um daginn, en það var aldrei ætlun 
mín, að þingið ætti að dæma um þessi verk, 
heldur dómstólarnir; þeir eiga að skera úr 
þessu máli, en ekki löggjafarvaldið.

V a r a fo r s e t i : f>að er sjálfsagt, að nefnd-
in á ekki að dæma í málinu, en hún á að 
neyta þess rjettar, sem stjórnarskráin gefur 
henni, til þess að rannsaka þetta mál, sem 
er svo áríðandi fyrir almenning. Hefði 
«fulltrúi stjórnarinnar» nú skýrt m jerfráþví,
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er gjörzt hefur í þessu máli, þá hefði jeg 
má ske verið móti nefnd, en fulltrúinn er 
hjer ekki viðstaddur. Jeg get ekki álitið, að 
nefndin geti lítið gjört í þessu máli, þvert 
á móti ímynda jeg mjer, að hún geti gjört 
nokkurt gagn, ef hún rækir vel störf sín og 
heimtar þær skýrslur, sem nauðsynlegar eru.

f>á var gengið til a t k v æ ð a  og uppá- 
stungan samþykkt með 17 atkvæðum; að 
nefndin skyldi vera skipuð 5 mönnum, sam- 
þykkt með 13 atkvæðum og kosnir í hana 

Grímur Thomsen með 14 atkv.
Arnljótur Ólafsson — 14 —
Einar Ásmundsson — 12 —
Páll prestur Pálsson — 10 —
Benedikt Sveinsson — 9 —

Nefndaráliti í máli þessu, sjá 1433—449, 
var útbýtt á 49. fundi neðri deildarinnar,
19. ágúst, ásamt uppástungu til þingsálykt- 
unar frá nefndinni.

B.
Tillaga til þingsályktunar. Frá rann- 

sóknarnefndinni í laxveiðamálinu. Sjá I 452.

Á 50. fundi neðri deildarinnar, 19. á- 
gúst, var eptir uppástungu forseta samþykkt 
að hafa 2 umræður um þessa tillögu til 
þingsályktunar.

F y r r i  u m r æ ð a í  neðri deild, á 54. 
fundi, 22. ágúst.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( E in a r  A s m u n d s s o n ) : 
Jeg vonast til, að eigi þurfi langar umræð- 
ur um þetta m ál; það hefur verið til umræðu 
hjer í deildinni líkt mál. Jeg vil að eins 
geta þess, að þessi nefnd, sem deildin setti 
til að rannsaka mál þetta, hefur leitazt við 
að gjöra það svo vandlega, sem henni var 
auðið; hefur hún reynt að skýra frá skoðun 
sinni í nefndarálitinu, og eru þar eigi ein- 
ungis skoðanir nefndarinnar, heldur allmarg- 
ar skýrslur frá embættismönnum, sem þeir 
hafa góðfúslega látið henni í tje. Nefndinni 
gat ekki dulizt, að þetta mál væri svo lag-

að, að það þyrfti nákvæmrar rannsóknar og 
bráðra aðgjörða. J>að eru víst allir á því 
máli, að ástandið í þessu efni, eins og það 
nú er, megi ekki lengur svo búið standa. 
Allir þekkja þennan mikla ágreining um 
veiðirjettinn í Elliðaánum, og allar þær ó- 
spektir, sem leitt hafa af þessum ágreiningi. 
Einn maður á veiöina í þessum ám neðst, 
og aðrir eiga veiði ofar í þeim, eptir því 
sem nefndin hefur næst komizt; en þessi 
eini heiðursmaður, sem á veiðina neðst, 
hann þykist þar að auki eiga veiðina í öll- 
um ánum, fyrir landi allra þeirrajarða, sem 
upp með ánum liggja; en þeir, sem eiga 
jarðir ofar við árnar, þykjast eiga hana líka, 
hver fyrir sínu landi. Um þetta atriði er 
allur ágreiningurinn. f>essi seini maður á 
nú auðvitað veiðina í þeim hluta, sem hann 
hefur keypt, og kaupbrjef hans er tekið upp 
í nefndarálitið; en á hverju hann byggir 
það, að hann eigi veiðina í öllum ánum, 
milli fjalls og fjöru bæði fyrir sínu landi 
og annara, það er hvorki mjer nje nefndinni 
í heild sinni kunnugt eða skiljanlegt. Á- 
greiningur þessi er einnig sprottinn af ó- 
líkum skilningi á viðaukalögum 11. maí
1876. Almenningur skilur þessi lög svo, að 
þau sjeu sett einmitt til að friða lax, eins 
og þau líka eru nefnd viðaukalög við Jónsb. 
Llb. 56. kapítula um f r i ð u n  á l a x i .  Jóns- 
bók hefur inni að halda í þessum kapítula 
ákvarðanir um veiðiaðferð, hvernig skipta 
skal veiðinni á milli fieiri, að einn hafi hana 
ekki alla, en aðrir fari varhluta af henni; 
en þar eru engar beinlínis ákvarðanir, sem 
miða til þess, að laxinn sje friðaður; þess 
vegna er þessi viðauki gjörður með hinum 
nýju lögum um f r i ð u n  á laxi, en eigi um 
það, að skipta veiðinni milli þeirra, sem 
veiði eiga í sömu á, enda gjöiðist þess eng- 
in þörf, Jónsbókarlög voru nógu skýr í því. 
f>essi friðun lýtur að tvennu: í  fyrsta máta 
er smálaxinn friðaður til þess, að hann geti 
vaxið og þroskazt, áður en hann er veiddur,
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og veiðin þannig orðið arðsam ari; er þessi 
ákvörðun ekki einungis einstökum mönnum 
í hag, heldur og öllu þjóðflelaginu, því að 
hún miðar til að efla þennan arðsama at- 
vinnuveg, laxveiðar landsins. í  öðru lagi 
friða lögin líka stórlaxinn eða hinn full- 
þroskaða lax, með því að banna þvergirðing- 
ar í veiðiám, svo laxinn geti hindrunarlaust 
gengið upp eptir þeim og tímgast, því það 
er eins og allir vita hinar þroskuðu skepnur, 
sem æxla kyn sitt, en ekki óþroskað ungviði. 
Fyrir þessu hafa lögin sjeð; en nú er sú 
undarlega skoðun komin upp hjá þeim 
mönnum, sem fremstir standa í valdstjórn- 
inni, að þessar friðunarákvarðanir fyrir full- 
orðna laxinn sjeu ekki settar til friðunar lax- 
inum, og því megi, ef einn sje eigandi að 
allri veiði í ánni, þvergirða hana svo, að 
enginn fullorðinn lax komist upp eptir henni, 
en þetta verður nefndin að álíta fullkominn 
misskilning. A þetta efni er annars mínnzt 
í nefndarálitinu, svo að jeg þarf ekki að eyða 
tíma þingsins til að skýra það betur. Ann- 
að ágreiningsefnið í þessu máli er, eins og 
jeg drap á það, hvort einn eða fleiri eigi 
veiðina í EUiðaánum. Hinir sömu for- 
ingjar í valdstjórninni virðast álita, að að 
eins einn maður eigi alla laxveiði í öll- 
um ánum fyrir landi allra jarða við árnar, 
og á veiðirjettur þessa eina manns að vera 
byggður á hæstarjettardómi, sem felldur er 
nokkrum tíma áður en þessi friðunarlögkomu 
út. Jeg skil ekki, hvernig þetta verður byggt 
á þessum dómi, sem fjell í máli, er engan 
veginn var milli þessa eina manns, sem veið- 
ina þykist eiga, og allra þeirra, sem jarðir 
eiga upp með ánum, heldur milli hans 'og 
einstaks landeiganda við árnar. Dómurinn 
nefnir alls eigi, hvort aðrar jarðir eigi veiði 
í ánum, enda var ekki og gat ekki verið 
spursmál um það, nema ef til vill, hvað eina 
þeirra snerti, og jafnvel þótt svo hefði ver- 
ið, að ein þeirra hefði ekki átt veiðirjett, þá 
gátu allar hinar átt hann eins fyrir það.

fað  er þýðingarlaust að reyna til að teygja 
eitthvað um það út úr dómsástæðunum, að 
mönnum, sem ekkert voru riðnir við málið, 
hafl verið frá dæmdur eignarrjettur eða veiði- 
rjettur; dómstóllinn hefði, ef hann hefði gjört 
það, farið út fyrir sitt vald og verkahring. 
Dómsástæður eru annars enginn dómur, 
heldur að eins ummæli, að sínu leyti eins 
og ástæður og athugasemdir við eitthvert 
lagaboð, sem sjálfar eru engin lög. Sakir 
þessarar undarlegu skoðunar, hefur nefndin 
reynt að komast eptir því, hvort veiðirjett- 
urinn væri á löglegan hátt fráskilinn jörðun- 
um upp með ánum; hefur hún fengið af- 
salsbrjef, gefln út fyrir hönd stjórnarinnar, 
fyrir jörðum þessum, og í þeim stendur bein- 
línis, að þessar jarðir sjeu seldar með öllum 
þeirra «herlegheitum og rjettugheitum til 
lands og vatns til yztu ummerkja» með 
engri undantekningu. feg ar þetta er skoð- 
að í sambandi við hitt afsalsbrjeflð, þar sem 
þessum eina manni er seldur veiðirjettur 
neðst í Elliðaánum upp að vissu takmarki, 
eða sem nemur Vio af allri lengd árinnar; 
þegar þetta er borið saman, segi jeg, þá er 
undarlegt, að nokkur maður með heilbrigðri 
skynsemi skuli álíta, að þessi eini maður eigi 
alla veiðina milli fjalls og fjöru. En þessi 
undarlegi skilningur er það, sem gjörir all- 
an ágreininginn. fa ð  er þetta atriði, sem 
jeg bið deildina að hafa sjer hugfast. Einn 
af eigendum þessarar veiðar í ánum er þjóð- 
fjelagið sjálft; ein af jörðunum, sem eru upp 
með ánni, er þjóðeign. Vjer höfum því sjer- 
staklega reynt að komast eptir því, hvort 
veiðirjetturinn væri fráskilinn þessari jörð, 
en ekkert fundið, sem gæfi nokkurnminnsta 
grun um, að veiðirjetturinn væri henni frá- 
skilinn. Af þeim skilningi á 2. grein frið- 
unarlaganna 1876, að hún væri eigi friðun- 
arákvörðun heldur að eins til að skipta veið- 
inni milli fleiri, þá hefur valdstjórnin á- 
litið sjer óviðkomandi, að fara í mál við 
þennan mann, sem þvergirðir árnar, fyrir
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hönd hins opinbera, eða að reyna að banna i 
þvergirðingar hans. Aptur hefur hún á- 
litið, að í 5. grein væri friðunarákvörðun, 
og saœkvæmt henni hefur hún þrávegis 
látið rannsaka, hve þjett væri á milli 
rimlanna í veiðivjelunum, því að í 5. grein 
er ákveðið, að 9 þumlunga gildur lax 
skuli geta smogið milli spala. fe ir  menn, 
sem skoðað hafa, og sem hafa verið skyn- 
samir og öhlutdrægir menn, hafa allir verið 
á einu máli um það, að sá lax, sem frið- 
aður er í lögunum, kæmist eigi í gegnum 
þessar vjelar. Út af þessu hefur verið 
höfðað mál, sem gengið hefur til yfir- 
dómsins, en hann skorið svo úr, að það 
væri ekki sannað, að þessi friðaði lax 
kæmist e k k i  í gegn, það er með öðrum 
orðum, hinn heiðraði yfirddmur hefur 
fremur ætlazt til sönnunar fyrir því, að 
eitthvað gæti e k k i  átt sjer stað, heldur 
en hinu, að það gæti átt sjer stað; en 
sumir að minnsta kosti geta þó skilið, að 
það er opt slæmum vankvæðum bundið, að 
sanna með reynslunni, að eitthvað geti 
e k k i  verið. f>að er heldur ekki sannað, 
sízt með ástæðum, sem yfirdómnum nægja, 
að úlfaldinn geti ekki gengið í gegn um 
nálaraugað, og jeg þykist viss um, að ef 
einhver gerði hlið yfir þjóðvegi, sem ekki 
væri nema alin á hæðina, þá þætti yfir- 
dómnum ekki sannað, að hestur gæti ekki 
gengið þar u n d ir; jú, hesturinn gæti ef til 
brölt í gegn á hliðinni. Að öðru leyti 
kemur mjer eða deildinni ekki við að setja 
út á dóma yfirdómsins, hann hefur fullt 
vald til að dæma, sem honum gott þykir, 
en vjer höfum líka rjett til að gjöra vorar 
athugasemdir.

Allt þetta mál er, eins og jeg  hef 
drepið á, risið út af ágreiningi um eignar- 
rjett einstakra manna, en hann er frið- 
helgur eptir stjórnarskrá vorri. f>eir, sem 
ofar eru við árnar, þykjast hafa eignarrjett 
til veiði fyrir sínu landi, en þessi eini

imaður neðst við árnar þykist hafa allan 
eignarrjettinn til veiði í ánum upp í gegn, 
þar um er þrætan. f e tta  má ekki lengur 
svo til ganga, hvorirtveggja málsaðilar 
virðast mjer hafa orsök tif  að vernda eign- 
arrjett sinn; vjer verðum því að vera ó- 
hlutdrægir og gjöra allt, sem í voru valdi 
stendur, til að leiða sannleikann í Ijós. 
|>ess ber samt að gæta, að eignarrjettur- 
inn er eigi takmarkalaus, það er þjóðfje- 
lagið, sem skapar eignarrjettinn með lög- 
unum; á meðal villiþjóða er enginn eignar- 
rjettur, þar eiga allir allt óskipt, en þjóð- 
fjelagið gefur e ig i, og má eigi gefa, 
hinum einstöku ótakmarkaðan eignarrjett. 
Jeg hef eignarrjett yfir hestinum mínum, en 
jeg má þó ekki fara með hann, alveg eins 
°g jeg v il; jeg má ekki murka úr honum 
lífið sem níðingur. Vjer vitum líka, að hjer 
á landi eru fieiri friðunarlög, en fyrir lax; 
enginn má drepa æðarfugl á sinni jörð eða 
á sjónum, og þó hann eigi varp, þá má, 
hann heldur ekki drepa fuglinn, sem hefur 
tekið þar stöðu; og lögin ættu, til að vera 
sjálfum sjer samkvæm, einnig að banna 
eggjatöku. f>essi friðun fugla og fiska er þá 
takmörkun á eignarrjetti hinna einstöku, en 
hún er nauðsynleg og gjörð svo, að þessir 
atvinnuvegir geti orðið sem arðsamastir. J>ó 
einn maður eigi veiði í á, má þjóðfjelagið 
eigi leyfa honum að uppræta veiðina. Af því 
nú að þetta mál, um veiðina í Elliðaánum, 
sjerstaklega þykir vera nokkuð vafasamt, þá 
sjá allir, að nauðsynlegt er að taka af þenn- 
an vafa sem allra fyrst, og jeg get ekki ann- 
að ætlað, en að þjóðin óski þess; jeg held 
líka, að valdstjórnin megi óska þess, þar sem 
hún skilur lögin öðruvísi en allur almenn- 
ingur, og þeir, sem eigna sjer veiðina, hljóta 
sjálfsagt að óska, að þessum ágreiningi verði 
ráðið til lykta, bæði þeir, sem ekki fá að 
nota veiðina, og Iíka sá maður, sem notar 
hana fram yfir það, sem öðrum þykir hann 
eiga. Nefndin sá ekki önnur ráð hentari, en
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að þjóðQelagið, sem er landseigandi við árn- 
ar, gangist fyrir að slíta þessum efa, og að 
hinir fátækari landeigendur þannig losnuðu 
við þennan vanda. Nefndin áleit rjettast, 
að landssjóðurinn höfðaði mál móti þessum 
manni, sem nú situr yfir allri veiðinni, og 
því yrði framfylgt fyrir dómstólunum, svo 
að endilegur úrskurður fáist á þessu. Jeg 
ímynda mjer að þessi heiðursmaður, sem 
hjer á hlut að máli, álíti sjer eigi misboðið 
í þessu. Tilgangur nefndarinnar er einung- 
ungis sá, að uppræta allan efa og koma á 
friði og spekt, og jeg vona, að þingmennjáti, 
að þetta er hinn beinasti vegur, sem nefndin 
hefur bent á, en sjeu þeir á öðru máli, þá 
munu þeir láta til sín heyra, og ætla jeg svo 
að þessu sinni eigi að fara fleirum orðum 
um mál þetta, fyr en ef jeg beinlínis þarf þess.

Halldór Kr. Friðriksson: fa ð  má nærri 
geta, að nefndarálit þetta muni eiga við 
góð rök að styðjast og vera vel hugsað, þar 
sem 2 prestar eru í þessari nefnd, og munu 
þeir hafa hugsað um að semja frið, en ekki 
ófrið; þeir hafa sjálfsagt það hugfast, að 
sælir eru þeir, sem friðinn semja. Jeg geng 
líka að því vísu, að þeir tveir leikmenn, sem 
eru í nefnd þessari, muni ekki hafa ráðið 
til neins, nema þeir hafi vandlega íhugað 
það og sannfærzt um, að þeir fari fram á 
hið eina og rjetta, og þar sem nú sá 
fimmti bætist við, löglærður maður, þá geta 
menn búizt við, að nefndin ráði eigi til 
annars en þess, sem við full lög eigi 
að styðjast. Nógu langt er þetta nefndar- 
álit, en jeg verð þó að játa, að jeg finn eigi 
í því þær ástæður fyrir niðurlagsatriðum 
þess, sem jeg vildi óska. í  þessu nefndará- 
liti er prentaður mikill fjöldi skjala, en þau 
lúta fiest að annari hlið málsins, og að 
skoðunum þeirra manna, sem vilja rífa þver- 
girðingarnar, en öllu því sleppt, sem er til 
stuðnings skoðunum hinna. Jeg vil spyrja 
hina heiðruðu nefnd, hvort hún hafi ekki 
haft með höndum uppboðsskilmálana, er ár

þessar voru seldar á leigu 1791 og 1828. 
f>au skjöl hefðu sannarlega verið málinu til 
meiri skýringa, en sum þau skjöl, sem 
nefndin hefur tekið, og sem eru öllum 
kunnug. Dómar í þessu máli eiga að 
styðjast við þessi skjöl að nokkru leyti. 
fegar jeg lít á niðurlagsatriðin, þá er 
þar sagt, að' neðri deild alþingis álykti 
þetta; en með því að jeg ímynda mjer, 
að þessi málssókn útheimti talsverðan 
kostnað, þá vil jeg spyrja nefndina, hvort 
deildin muni fær um að ákveða þetta upp 
á sitt eindæmi, og stofna landssjóðnum í 
þann kostnað, sem hjer af mun leiða. Jeg 
álít, að hvert fjármálverði að ganga ígegn- 
um báðar deildir þingsins, og því virðist 
mjer nanðsynlegt að breyta þessu, því að 
eptir þessari áskorun hygg jeg að umboðs- 
stjórnin sjái sjer eigi fært að fara og leggi 
hana upp á hylluna. Framsögumaður sagði, 
að þetta mál væri þjóðmál; þetta virðist 
mjer undarlega til orða tekið, að kalla það 
þjóðmál, þótt fáeinir menn gegn lögum og 
landsrjetti rífi kisturnar úr Elliðaánum. Jeg 
met ekki svo mikils þennan embættisákafa 
sumra manna, sem álíta sjer skylt að rífa 
upp þessar veiðivjelar, að jeg geti kallað 
það þjóðmál. |>að þarf ekki að ryfja það 
upp, hvernig á þessari óánægju stendur. 
f>að er sannarlega ofkunnugt til þess, og 
það er merkilegt, að þessi óánægja hefur 
ekki komið í ljós, fyr en nú hin síðustu 
ár i n ; meðan konungur átti veiðina, þá tal- 
aði enginn um neina óánægju. Jeg hygg, 
að það sje rjett mælt, að þetta mál sje alls 
eigi almenningsósk, heldur einstakra manna, 
sem hafa afvega leiðzt til að taka rjett sinn 
sjálfir, án þess að hafa nokkra heimild til 
þess. Framsögumaður sagði, að eignarjett- 
urinn væri helgur, og það er satt, og hjer 
er þá ekkert um að tala, því að eignarrjett- 
ur þessa manns, sem á laxveiðina í Elliða- 
ánum, er jafnfriðhelgur, sem annara. En með 
hæstarjettardómi er skorið úr því, að hann
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hafi þennan eignarrjett, og þessum dómi 
verður þó ekki breytt. Landssjóðnum er 
innanhandar að höfða mál, en það er svo 
sem auðvitað, hvernig það muni fara, 
þegar hæstirjettur er með gildum ástæð- 
um búinn að dæma þessum eina manni 
veiðina, því að það er auðvitað, að ekki 
fer hæstirjettur að dæma ofan í sjálfan 
sig; jeg get því ekki sjeð, af hverjum á- 
stæðum nefndin getur ráðið til að fara nú 
að höfða mál fyrir aðra. Mjer finnst 
nefndin byggja á því, sem stendur á 1 
bls. nefndarálitsins, að veiðirjetturinn hafi 
verið seldur með jörðunum, en það er ekki 
rjett; laxveiðin í Elliðaánum var seld án 
tillits til þess, fyrir hvers landi er. Frá 
1235 hefur þessi veiði verið sjerstaks 
manns eign, hitt er annað mál, hvort eig- 
andi veiðarinnar megi nota veiðirjett sinn 
fyrir annara manna landi. Ef deildin vill 
samþykkja, að þetta gangi í mál að nýju, 
þá getur hún verið sannfærð um, að það 
verður landssjóðnum ekki ódýrt, og jeg er 
sannfærður um, að fógetinn tekur ekki upp 
kisturnar, nema ábyrgð komi fyrir því, að 
hlutaðeigandi verði skaðlaus; hann getur 
eigi tekið einstaks manns eign nema full 
ábyrgð komi fyrir því, að eigandi sje 
skaðlaus, ef dómurinn fellur í gegn lands- 
sjóðnum. £á  eru nú friðunarlögin; það 
eru nú þegar höfðuð tvö mál út af
skilningi á þessum lögum; í öðru þeirra er 
búið að dæma, og þó framsögumaður sje 
ekki ánægður með þann dóm, þá verður
hann þó að sitja við hann; jeg veit líka, að
framsögumaður er allt of skynsamur maður 
til þess að ætla, að nokkur dæmi slíkan 
dóm sönnunarlaust. Jeg er líka sann- 
færður um, að hann álítur þennan dóm 
rjettan, svo lengi sem ekki verður sann- 
að, að brotið hafi verið móti lögunum. 
|>ar að auki veit hann, að annað málið,
sem höfðað var, er enn eigi útkljáð, og þó 
á nú að höfða þriðja málið; jeg veit

sannarlega ekki, til hvers það er, úr því 
málið er komið fyrir dómstólana, því að 
ef dómstólarnir komast aptur að þeirri nið- 
urstöðu, að veiðiaðferðin sje rjett, þá munu 
þeir komast að sömu niðurstöðu, þó að 
þeir dæmi í þriðja skipti. |>að þarf sann- 
arlega einhverjar nýjar sannanir um það, 
að brotið hafi verið á móti lögunum, ef 
þetta mál á að vinnast. Framsögumaður 
má ekki blanda því saman, að skemma 
fyrir sjálfum sjer og öðrum, þótt hann megi 
skemma fyrir sjálfum sjer, þá á hann ekki 
að skemma fyrir öðrum; jeg held líka, að 
það sje ósannað, að þessi maður hafi pínt 
laxinn. Jeg hygg því, að þetta nefndarálit 
verði hvorki til að semja frið, nje afla 
mönnum rjettar.

F r a fn s ö g u m a ð u r : Jeg hugði, að þing-
menn Gullbringu- og Kjósarsýslu mundu 
verða fyrri til að tala í máli þessu, en þing- 
maður Reykvíkinga, en hann varð nú fyrst- 
ur til að taka til máls; hann talaði um, að 
nefndin hefði eigi tekið í nefndarálitið upp- 
boðsskilmálana eða byggingarbrjefið fyrir lax- 
veiðinni, áður en hún var seld, en það ljet 
nefndin ógjört sakir þess, að hún gat eigi 
tekið nemaþað allra nauðsynlegasta afskjöl- 4 
um málsins; hún hefur tekið afsalsbrjefið 
fyrir veiðinni, og ætli það sje ekki eins 
merkilegt, eins og gömul byggingarbrjef ? 
Nefndin hafði að vísu einnig þessi bygging- 
arbrjef, en jeg sje ekki, að í þeim sjéu meiri 
upplýsingar; þau liggja hjer fyrir mjer, og 
skyldi jeg með leyfi forseta lesa þau upp, ef 
það væri ekki of langt mál, og svo eru þau 
á öðru tungumáli, en það má gjarnan leggja 
þau á lestrarsalinn, ef menn vilja svo. í  
næsta kapitula talaði þingmaðurinn um það, 
að neðri deild alþingis væri of auðvirðileg 
til að álykta, að höfða skyldi opinbert mál 
gegn þessum eina manni; til þess þyrftibáð- 
ar þingdeildir; þetta þykir mjer hart, ef 
þingmenn neðri deildar alþingis eru eigi þess 
bærir, að álykta svo lítið; jeg veit ekkibet-
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ur, en hver einstakur umboðsmaður geti 
fengið höfðað mál, ef um rjettindi lands- 
sjóðsjarðanna er að gjöra, og valdstjórnin 
sjálf hefur vald til þess, án þess að á hana 
sje skorað; en þingmaðurinn heldur, að báð- 
ar deildir alþingis þurfi til þess að álykta 
þetta; mjer þykir næsta undarlegt, að hann 
skuli koma með slíkt; jeg held, að hann sje 
ekki með sjálfum sjer. Hann sagði, að jeg 
hefði nefnt þetta mál þjóðmál; það sagðijeg 
reyndar aldrei, jeg nefndi það nauðsynjamál, 
en það má vel heita þjóðmál, ef vill. Hann 
talaði um ekki alls fyrir löngu hjer á þing- 
inu, að hervirki hefðu verið gjörð í ámþess- 
um, sem nú ræðir um ; á þá ekki við, að 
þjóðijelagið skerist í leikinn, svo að þau 
hervirki verði eigi framvegis háð? Jegheld 
vissulega, því það er einhver hin fyrsta og 
helzta skylda þjóðfjelagsins, að halda við 
friði og reglu í landinu, svo að það er víst 
ekki rangnefni að kalla þetta þjóðmál. I 3. 
kapítula ræðu sinnar talaði þingmaðurinn um 
það, að fógeti mundi eigi taka upp veiði- 
vjelarnar, nema sá, sem krefðist, setti á- 
byrgð fyrir því, að hlutaðeigandi yrði skað- 
laus. Æ tli nokkur neiti því, að landssjóð- 
urinn beri slíka ábyrgð? f>etta mál er eigi 
höfðað til að gjöra þessum heiðursmanni ó- 
rjett; vjer eigum engum að gjöra órjett, 
hvorki honum nje þeim, sem ofar búa 
við ár þessar. f>að er sjálfsagt, að lands- 
sjóðurinn verður að bera ábyrgð; ef einstak- 
ur maður hefði höfðað málið, þá var sjálf- 
sagt, að hann hefði orðið að setja veð, en 
þegar þjóðíjelagið höfðar það, þá er nóg á- 
byrgð í því sjálfu, svo þó að málið verði 
dæmt landssjóðnum í óhag, þá hefur lands- 
sjóðurinn nógu breitt bakið til að bera þann 
kostnað. fingmaðurinn veit, að öðruvísi 
stendur á með einstaka menn en almenna 
sjóði eða fjelög; fjelagið stendur og deyr 
ekki, þó hinn einstaki maður degi, fjelagið, 
sem á sjóðinn, getur lagt og hlýtur að leggja 
því meira á gjaldendur, sem útgjöldin eru

meiri, svo engin hætta er á því, að fjelagið 
geti staðið í skilum. f>etta er svo ljóst, að 
hvert barn getur skilið það. í  4. kapítula 
talaði þingmaðurinn um, að mál hefði verið 
höfðað gegn þessum eina manni út af frið- 
unarlögunum, en þar við er aðgætandi, að 
þetta mál var höfðað út. af broti móti 5.gr. 
tjeðra laga, en ekki út af broti móti 2. gr. 
Nefndin hefur eigi farið fram, að mál væri 
höfðað út af 5. gr. Valdstjórnin hefur á- 
litið sjer skylt að skerast í það, að þeirri 
grein væri hlýtt, en hún hefur aðra skoðun 
á þvergirðingum heldur en nefndin, og það 
er þess vegna, að nefndin hefur stungið upp 
á því, að mál væri höfðað fyrir brot gegn
2. grein, en ekki út af 5. gr. laganna.

H a lld ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Lögin 1876
eru kölluð viðaukalög við 56. kapítula 
Jónsbókar landsleigubálks; eptir því sem 
mjer skilst eru því þessi lög útskýring á 
Jónsbók, en hafa engar ákvarðanir, sem eru 
gagnstæðar Jónsbók sjálfri. f>ar af leiðir, 
að ef framsögumaður á við 2. gr. þessara 
laga, og að þetta nýja mál verður höfðað bein- 
línis út af þvergirðingum, þá get jeg ekki 
skilið, hvernig framsögumaður getur farið 
fram á slíkt, þar sem hæstarjettardómar er 
fyrir því að þannig megi veiða. í  Jónsbók 
er hvergi talað um, að þeir, sem veiði eiga 
einir í á, megi ekki þvergirða, en lögin 11. 
maí 1876 eru, eins og tekið var fram hjer 
í deildinni 1875, viðaukalög eða skýring á 
Jónsbók og friðunarlög að því leyti, að þau 
eiga að friða smálaxinn, svo að hann nái að 
tímgast og þroskast. Jeg get því ekki ann- 
að sjeð, en að eptir því, sem framsögumað- 
ur skýrir þetta betur, þá sje málið því frem- 
ur ófyrirsynju höfðað. Framsögumaður sagði, 
að nefndin hefði tekið þau skjöl, sem nauð- 
synleg hefðu verið, en jeg get ekki annað 
sjeð, en að það sje þó nauðsynlegt, að taka 
þau skjöl með, er sýna, hver veiðiaðferð 
hefur verið við höfð fi á aldaöðli; hann barði 
því við, að skjöl þessi vœru á dönsku, en
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afsalsbrjefið er líka á dönsku, og ef nefndin 
hefur ekki fengið klýju afþví að láta prenta 
það, þá get jeg ekki skilið, að hún hefði 
fengið uppsölu af dönskunni á þessum skjöl- 
um, þótt þau hefðu verið prentuð með; jeg 
verð heldur að ætla, að þar hafi annar fisk- 
ur legið undirsteini. Framsögumaðursagði, 
að jeg hefði talað um hervirki í Elliðaán- 
um, og vildi með því styrkja það, að þetta 
hlyti að verða þjóðmál, eða hvað hann kall- 
aði það. Jeg stend við það, að það sjeher- 
virki, þegar einstakir menn skemma og spilla 
fyrir öðrum án dóms og laga, en ef hann 
álítur, að þetta sje hervirki, sem varði alla 
þjóðina, þá skal jeg ekki þræta á móti þessu, 
þó mjer finnist að nógir aðrir sjeu til, þótt 
þingið blandi sjer eigi í þetta mál. Ef málið 
er þannig lagað, að ástæða sje til að höfða 
opinbert mál gegn þessum manni, þá er yfir- 
völdunum skylt að taka í strenginn. Nú 
hefur tvívegis verið höfðað mál á móti þess- 
um manni, og það sýnir, að vjer getum átt 
það víst, að hið opinbera muni höfða mál 
gegn honum, ef það álítur nauðsynlegt. 
Framsögumaður sagði, að jeg hefði sagt, að 
neðri deildin væri of auðvirðileg til að gjöra 
slíka ályktun. f>au orð talaði jeg aldrei, en 
jeg kvaðst ætla, að hún væri eigi bær þess 
að höfða mál, sem hefðu mikinn kostnað í 
för með sjer. £>að er heldur eigi langt síð- 
an, að neðri deild gjörði líka ákvörðun og 
þessa, en efri deildin var ekki lengi að mót- 
mæla þeirri ályktun með öllu, og jeg er 
sannfærður um, að henni þykir nú rjettur 
sinn skertur, ef þessi deild gjörir þessa á- 
lyktun, því að slíkt er alls þingsins. f>að, 
sem ábyrgðina snertir, þá getur vel verið, 
að eigandi ánna heimti veð, og þá getur 
það orðið peningaspursmál fyrir landssjóð- 
inn. Eigandi ánna getur ekki gjört sig á- 
nægðan með nema töluvert, og verði sú nið- 
urstaða, að veiðin sje rjettilega notuð, þá 
verður landssjóðurinn eigi fyrir alllitlum 
skaða. Jeg segi eigi þetta af því, að jeg

búist við, að deildin breyti skoðun sinni fyrir 
mín orð, heldur gjöri jeg það til að sýna 
þingmönnum fram á, að þeir verði að íhuga 
vel, hverjar afieiðingarnar geta orðið.

A r n l j ó tu r  ó l a f s s o n : Jeg hef beðið mjer 
hljóðs fyrst og fremst af því, að þingmaður 
Reykvíkinga sagði í upphafi hinnar löngu
ræðu sinnar, að nefnd þessi mundi hafa
viljað semja frið, þar sem tveir prestar voru 
í henni. f>að er satt, að nefnd þessi var 
mjög friðsamleg, og hún hafði hugfast hið 
fornkveðna: »Ef vjer slítum lögin, þá slít- 
um vjer friðinn«. En mjer heyrðist þing- 
maður Reykvíkinga vilja halda áfram »her- 
verkunum«, sem hann kallaði svo; en sje 
svo, þá vill hann slíta friðinn. Jeg hef
með meira athygli en nokkru sinni áður
hlustað á þessa löngu ræðu hans, til þess 
að vita, hvort jeg gæti ekki fundið hið 
minnsta sandkorn af sannleiksástæðum í 
henni. En, því miður, það hef jeg ekki 
getað fundið samt sem áður, enda hefur 
framsögumaður hrakið ræðuna svo, að í 
henni er engin heil brú eptir, og mjer ligg- 
ur nú við að kenna í brjósti um þingmann- 
inn. Hann talaði um eignarrjettinn, en á 
hverju byggir hann eignarrjett þessa eina 
manns? Mjer heyrðist hann byggja hann 
á gömlum byggingarbrjefum. f>að hef jeg 
aldrei heyrt, að byggingarbrjef vœru eign- 
arheimildarbrjef; en h itt vona jeg, að þing- 
maðurinn neiti eigi, aðafsalsbrjef sjeþóeign- 
arheimildarskjal. í  þessu afsalsbrjefi stendur : 
«Saa skjöde ogafhændeVitilfornævnte Kjöb- 
mand D. Thomsen meerbemeldte Laxefisk- 
eriet i Ellidaaae fra den s t o r e  F o s  Gaard- 
en Árbæ (sic!), Storahyl kaldet, og indtil 
udenfor Elfens Munding i Söen mellem Ar- 
bæjar, Höfda og Gelgju eller Gjeldingatanga 
med tilhörende Fiskeredskaber og alle de 
Rettigheder, som Fiskeriet fra gammel Tid 
fulgt have, endnu fölge og medRette fölge bör, 
saa at han i Overeenstemmelse med de om 
Fiskeriet i Island ergangne eller herefter
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u d g i v e n d e  Anordninger maa gjöre sig 
samme saa nyttigt, som han bedst ved, vil 
og kan«. Eptir þessu er honum seld og 
afhent veiðin frá Stórahyl og út að Gelgju- 
tanga, en hvergi annarsstaðar í ánum. Er 
þá þetta hið sama, sem þingmaðurinn marg- 
tók fram, að hann ætti veiðina í ö l l u m  
á n u m,  Eða nær þá áin ekki lengra en upp 
að Stórahyl? f>að fer betur, að allir hugsa 
eigi eptir hans hugsunarreglum, og ef rjett- 
ritunarreglurnar hans eru ekki betri en þetta, 
þá eru þær góðar (!). Hann talaði mikið 
um hæstarjettardóm frá 11. febr. 1875, en 
þessi hæstarjettardómur var felldur eptir 
öðrum lögum, það er að segja, eptir lög- 
bókinni, en eigi eptir viðaukalögunum 11. 
maí 1876 um  f r i ð u n  á laxi, er komu út 
síðar en hæstarjettardómi var á lokið, og 
sem nú gilda. J>essa verða menn vel að 
gæta, að enginn hæstarjettardómur er fyrir 
hendi um veiðina eptir þessum friðunarlögum. 
þingmaðurinn hljóp yfir það, hvort nokkur 
munur væri á Jónsbók og viðaukalögunum 
um friðun á laxi; um þessi orð, «friðun á 
laxi» talaði hann ekki eitt orð. fessi orð 
eru sem þyrnir í auga hans. En hefur þá 
þingmaðurinn borið saman þessi lög og 
Jónsbók? J>að er sagt, að hann eigi að 
skilja íslenzku og jeg efa það ekki, en ef 
hann hefur borið þessi lög saman og ekkert 
fundið um «friðun á laxi» í viðaukalögunum, 
þá verð jeg að ætla, að hann skilji ekki sitt 
móðurmál. Ein lög veit jeg hann skilur 
vel; það eru þorskanetalögin frá 12. nóvbr. 
1875. í  2. gr. þeirra laga stendur: *> Brjóti 
nokkur móti 1. gr. skulu net og afli upp-  
t æk ,  og s k a l  sá,  s e m  u p p t e k u r ,  e i g a  
a f l a n n » .  Hvernig skilur þingmaðurinn þessa 
grein? Hún er um þorsk, sem hann þekkir 
betur en mörg önnur dýr. ( f la l ld ó r  Kr.  
F riðr iksson:  Ekki betur en 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu). f>að er satt, einungis 
þegar jeg á orðakast við þingmanninn hjer 
í salnum. Hann talaði enn fremur um það<

að landssjóðurinn mundi verða fyrir miklum 
fjárútlátum. fingmanninum er vorkunn, þó 
hann tali um það, því að hann er maður 
spar á fje landsins, þó ekki sje, nema þegar 
um laun sumra embættismanna er að ræða! 
En það þótti mjer nokkuð skrítið, þegar 
hann kom með það, að þingsályktun þessi 
þyrfti einnig að ganga gegnum efri deild, 
sökum kostnaðarins, sem af þessari máls- 
höfðun hlyti að leiða. Jeg verð að benda 
honum á 16. grein fjárlaganna: «Óviss
gjöld»; þar er tiltekið fje, sem ætlað er 
meðal annars til málskostnaðar fyrir lands- 
sjóðinn. Kostnaður sá, er þingsályktun þessi 
hefur í för með sjer, er því samþykktur í 
fjárlögunum, svo af neðri deildinni sem 
hinni efri, og jeg sje engan þann kostnað í 
þingsályktinni, sem ekki sje heimilaður í 
fjárlögunum. í  áskorun þingsályktarinnar, 
liggur að eins sú beiðsla til landshöfðingja, 
að hann hlutist til um, að 5. gr. laganna
11. maí 1876 verði framfylgt. En það vissi 
jeg ekki fyr en nú, að sjerstaka heimild 
þyrfti handa landshöfðingja, sakir kostnaðar- 
ins, til að fara í mál fyrir landssjóðinn. 
Mál þetta er annars svo ljóst, að ekki þarf 
margt um það að tala, og jeg er sannfærð- 
ur um, að sá flokkur manna, sem mestan 
hlut á að máli þessu, álítur fulla nauðsyn á, 
að þingið skerist hjer í leikinn, einkum þeg- 
ar þessar «hervirkja» sögur fara að berast 
út úr þingsalnum út á meðal almennings. 
Jeg er líka viss um, að deildin ber það 
traust til landshöfðingja, eptir því sem 
mönnum fórust hjer orð í gær, að hann 
verði vel við þessari áskorun, og þó jeg í 
gær gæfi honum ekki s j e r s t a k l e g a  trún- 
aðar atkvæði mitt, þá verð jeg nú að segja, 
að jeg þekki hann ekki rjett, ef hann styð- 
ur ekki vel og vandlega mál þetta, þó að 
það komi að eins frá neðri deildinni; enda 
er það líka mikil hvöt fyrir hann, að sýna 
sig verðugan þess trausts, sem deildin hef- 
ur svo glæsilega vottað honum.
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Páll Páhson prestur: pegar þingmaður 
Reykvíkingavar kennari minn, þákenndihann 
mjer að lesa út greinarnar, sem hann setti 
mjer fyrir, en nú fylgir hann sjálfur ekki 
þessari góðu reglu, hann gleymdi alveg orð- 
unum «friðun á laxi *> í fyrirsögn viðauka- 
laganna. f>að er til hervirkjanna kemur, þá 
skal jeg leyfa mjer að geta þess, að til yfir- 
valdanna hefur í sumar aptur og aptur 
komið áskorun um að hlutast til um þetta 
mál einmittt frá þeim, sem liin svo nefndu 
hervirki hafa unnið, fyrst frá hreppsnefnd- 
inni í Seltjarnarneshreppi, því næst frá 
nokkrum öðrum hreppsmönnum, og 28. júlí 
frá þeim mönnum sjálfum, er hervirkin unnu 
þann dag. Jeg krefst þess, að þetta sje 
bókað, svo að eigi verði ætlað, að þeir hafi 
læðzt. að veiðivjelunum, heldur ráðizt á þær 
sem frjálsir menn.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var þingsályktunin borin undir atkvæði, og 
var:

1. liður samþykktur með 15 atkvæðum 
gegn 1.

2. liður samþykktur með 14 atkvæðum.

S í ð a r i  u m r æ ð a  í neðri deild, á 58. 
fundi, 25. ágúst.

F r a m s ö g u m u ð u r : Jeg finn ekki ástæðu
til að tala meira um þetta mál að svo 
stöddu en jeg hef áður gjört. pegar það í 
fyrra sinn var til umræðn, þá voru teknar 
fram flestar ástæður með og móti. |>að 
var að eins einn þingmaður, sem talaði 
móti þingsályktuninni, og ímynda jeg mjer, 
að hann hafi tjaldað því sem til var, þó 
ástæður hans væru veikar, og því finn jeg 
ekki ástæðu til að tefja tímann með því að 
fara nú að ryfja upp aptur það, sem þá 
var rætt um þetta mál.

B e n e d ik t  S v e in s so n :  Ur því deildin
virti mig þess, að kjósa mig í þá nefnd, er 
hún fól að rannsaka, hvernig laxafriðunar- 
laga 11. maí 1876 hefði verið gætt með

tilliti til laxveiðarinnar í Elliðaánum, þá 
finnst mjer jeg ekki með góðri samvizku 
geta leitt hjá mjer, að fara nokkrum orð- 
um um þetta mál. Jeg skal reyna að 
halda mjer svo glöggt, sem unnt er, við 
þau atriði, sem allt veltur á, og ágrein- 
ingurinn einkum snýst um. Jeg vil þá
f y r s t  taka það fram, að sú skoðun hefur 
komið fram, að kaupmaður sá, er hjer á í 
hlut, eigi a l l a  veiðina í ö l l u m  E l l i ð a -
á n u m .  Að þetta sje rjett og satt, því
neita jeg hátt og hátíðlega fyrir allra 
þeirra hönd, annars en hans, sem lönd 
eiga að Elliðaánum. f>að liggur nú í
h l u t a r i n s  eðl i ,  að ef svo væri, að hann 
ætti alla veiðina, þá yrði hann að færa 
s ö n n u r  f y r i r ,  að svo sje, fullkomna og 
óhrekjanlega lagasönnun gagnvart Iand- 
eigendunum fyrir ofan jarðir hans, Ártún 
og Bústaði; en þessi sönnuu er e k k i  t i l  
og g e t u r  a l d r e i  til eilífðar komið fram; 
þetta vona jeg mjer takist að sanna. 
Framsögumaður, hinn háttvirti 1. þing- 
maður Eyfirðinga, sem jafnt er kunnur að 
viturleik og skarpskyggni, tók um daginn 
fram eitt atriði, sem glöggt sýndi, að það 
er ó m ö g u l e g t ,  að þessi maður, kaup- 
maður Thomsen, g e t i  át t  a l l a  veiði í 
ö l l u m ánum; ef hluti, já lítill hluti, er 
annað en heild hins sama hlutar, já, svo 
framarlega sem þ a ð  er ví s t ,  þá er þa ð  
l í ka  v í s t ,  að þessi maður á að eins 
veiði í nokkrum hluta ánna, en ekki í 
þeim öllum. En það er ekki þetta atriði 
einungis, sem sýnir og sannar þetta, þ e t t a  
atriði, sem jeg get ekki tekið glöggvar 
fram, en framsögumaður gjörði um daginn. 
Nei! jeg vil minnast á annað atriði, og 
það er s a g a  hinnar hjer umtöluðu lax- 
veiðar í Elliðaánum. Jeg skora á hina 
háttvirtu þingmenn og tilheyrendur, að 
hafa það hugfast, að hin svo kallaða la x -  
v e i ð i  í E l l i ð a á n u m ,  « L a x e f i s k e r i e t  
i E I l i d a a » ,  á sjer langa og óhrekjanlega,
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l a g a l e g a  sögu,  og er því söguleg og 
lagaleg hugmynd, sem frá öndverðu hefur 
þýtt, þýðir og mun þýða a l l t  a n n a ð  og 
mi n n a ,  en öl l  laxveiði í ö l l u m  Elliða- 
ánum. Menn gæti vel að því, segi jeg, 
það enn og æ, að orðin: «Iaxveiði í Ell-
iðaánum» hefur a f m a r k a ð a  s ö g u l e g a  
og l a g a l e g a  þ ý ð i n g !  Saga laxveiðar- 
innar í Elliðaánum í þ e s s u m  eina r j e t t a  
og s a n n a  skilningi, byrjar með m á l d a g -  
a n u m  frá árinu 1 2 3 5 , og hann er <5af- 
m áð  og ó a f m á a n l e g  s t o f n u n a r -  
s k r á  laxveiðarinnar í þessum ám. Gæti 
menn nú að! Eptir þessum máldaga á 
staður í Viðey og kirkjan í Laugarnesi, 
Nesmenn og Yíkurmenn hina svo kölluðu 
vvei ði  í E l l i ð a á m»  eptir því hlut- 
falli, sem máldaginn nákvæmar tilgreinir. 
Máldaginn gjörir glögga grein fyrir, hvern 
hluta hver þessara 4 eigi, en hann gjörir 
meir, og þar á veltur a l l t ,  hann ákveður 
með ómisskiljanlegum orðum og ákvæðum, 
h v e r n i g  veiðin skuli vera, með öðrum orð- 
um, hver þessi veiði sje. Tvennskonar veiði- 
mátar eru þá leyfðir og ákveðnir. Annar 
veiðimátinn er þá sá, að við hafa dráttar- 
veiði í á r ó s u n u m ,  en vel að merkja að 
eins með f j ö r u  og ú t f a l l i ,  og er enn 
fremur gjört ráð fyrir að venjulega verði 10 
drættir eða dráttaríjörur á viku hverri. Nú 
vita allir, að laxinn, eins og aðrir fiskar, 
gengur upp í ár með aðfalli; þegar því dreg- 
ið er á með fjöru og útfalli, þá er allur sá 
lax kominn upp í ána, sem vill upp í hana 
ganga, og þá er sú helga grundvallarregla 
eigi rofin með þessum veiðimáta, sem segir: 
g a n g a  s k a l  g u ð s  g j ö f  f r á  f j ö r u  t i l  
f j a l l s ,  e f  g e n g i ð  v i l l  ha f a .  H innann- 
ar veiðimáti er máldaginn leyfir, er sá, að 
girða fyrir aðra kvíslina og veita hinni yfir 
i hina, það er að segja, að veita norður- 
ánni í suðurána, því að það er ómögulegt 
að veita suðuránni í norðurána, og þessi 
veiting eða afveiting, sem máldaginn kallar,

að ogera í ár», átti sjer stað innan þeirra 
veiðitakmarka, sem kaupbrjef kaupmanns 
Thomsens frá 1853 tiltekur. f>essir 2 veiði- 
mátar, og engir aðrir, innan ákveðinna tak- 
marka neðst í Elliðaánum, voru heimilaðir og 
engir aðrir, í máldaganum 1235, og má jeg nú 
spyrja, er þetta móti þá gildandi landslögum, 
hinni nafnfrægulögbókíslendinga.Grágás? Nei! 
hjer er alveg fylgt grundvallarreglum og fyr- 
irskipunum Grágásar, hjer er svo mikilfrið- 
un og svo mikil trygging fyrir óhindraðri 
göngu laxins, sem lögin og andi þeirra fram- 
ast bjóða og útheimta. En af þessu leiðir 
þá aptur sú ó r æ k a  vi s sa ,  að allar jarðirn- 
ar, sem fyrir o f a n  veiðisvæði máldagans 
lágu, nutu eptir honum og samkvæmt hon- 
um allrar laxveiði þeirrar og veiðirjettar, 
sem þeim framast gat fylgt. En það er 
ekki búið með þetta! pað er til máldagi 
frá árinu 1234, þar sem segir svo, að Við- 
eyjarklaustur eigi Elliðavatnsland hálft og allt 
land að Vatnsenda með þe i m v e i ð u m  og 
g æð u m,  er þeim hafa fylgt að fornu; mál- 
daginn segir líka: staður ( =  Viðeyjarklaust- 
ur) á og Kleppsland allt og laxveiði í Ell- 
iðaá að helmingi við Laugarnesinga; menn 
gæti vel að því, að h je re r e kk i  með berum 
orðum sagt, en það flýtur af sjálfu sjer, eins 
og síðar mun sýnt, að K l e p p s l a n d i  fylgi 
veiði og gæði. Vjer höfum þá máldaga og 
reglur fyrir veiðinni bæði fyrir ofan veiði- 
svæði máldagans 1235, eða landmegin, og 
fyrir neðan þetta veiðisvæði, eða sjávarmeg- 
in, og þessa máldaga, þessar reglur getur 
enginn dauðlegur maður skafið út. |>eir 
eru prentaðir í fornbrjefasafni íslands, sem 
jeg held á í hendinni í augsýn allra þing- 
manna. Með þessum máldögum er þá sann- 
að, að «laxveiði í Elliðaám» þýðir ekkert 
annað eða meira e n v e i ð i í t a k í  n e ð s t a  
h l u t a  E l l i ð a á n n a  f y r i r  Á r t ú n s  og 
Bú s  t a ð a l a n d i ,  alveg samkvæmt gildandi 
landslögum. Og hverjir settu nú þessa mál- 
daga? Katólskir höfðingjar, sem rjeðu öllu^
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og hefðu líklega getað, ef þeir hefðu viljað, 
breytt setningunni: ganga skal guðs gjöffrá 
fjöru til íjalls, ef gengið vill hafa, en svo 
löghlýðnir voru þessir menn, þó sumir kalli 
þá harðstjóra, að þeir gættu hinna gildandi 
laga. Jeg tek hjer fram til að sýna, að 
Danastjórn hafi byggt veiðirjett sinn í Ell- 
iðaám á þessum máldaga 1235, að rentu- 
kamerið í brjefi sínu 28. febr. 1795 kann- 
ast við, að Vilkinsmáldagi sýni, að hálf lax- 
veiði í Elliðaánum» (eða hið hjer um rædda 
laxveiðaítak í Elliðaám) hafi á 14. öld til- 
heyrt Viðeyjarklaustri. Reki menn nú sögu 
þessa veiðiítaks fram eptir tímanum, þá var 
þaðekki notað, það kemur Öllum saman um, 
með laxakistum og því síður með þvergirð- 
ingum í fullar 5 aldir frá máldaganum að 
reikna; eða fram á miðja 18. öld. Allan 
þennan tíma standa veiðimátar máldagans 
1235 alveg óbreyttir og veiði og veiðirjett- 
ur allra jarða að Elliðaánum óhaggaðar við 
hliðina á hinu um talaða veiðiítaki, hinni 
svo nefndu «laxveiði í Elliðaám#. En á 
þessum tíma gjörðist önnur breyting, því 
við siðabótina, eða við sekularisationa gekk 
þetta veiðiítak, og jarðirnar með ánum und- 
ir konung, konungur verður einn eigandi 
að ítakinu, «laxveiði í Elliðaám», og jörðun- 
um, sem að ánum liggja. Hann notar fyrst 
veiðina fyrir eigin reikning, en af því það, 
þegar fram liðu stundir, þótti ekki tilvinn- 
andi, þá var veiðitakið sett á leigu. Fyrst 
var hún leigð 9. maí 1757 2 bræðrum, 
|>orbirni og Halldóri, Bjarnasonum, fyrir 
l l ’/s rd. á ári; síðan var hún leigð 27. jan. 
1761 fyrir 13 rdl. í þrjú ár; þá 30. nóv. 
1778 Jóni nokkrum Guðmundssyni enn fyrir 
13 rdl. Fyrir þessum öllum leigumálum 
eru til konunglegrar resolutionir, og í þeim 
öllum er veiðiítakið nefnt sínu gamla sögu- 
lega nafni: »Laxveiði í Elliðaám»; svo
kemur rentukammerið í spilið; þá fær Jón 
Guðmundsson aptur lengdan veiðirjettinn 3. 
júní 1786, fyrir 21 rd. 32 sk., og einlægt

er cíterað í laxveiðareglurnar eptir máldag- 
anum með orðunum »Laxveiði í Elliðaám«. 
f>að er áður tekið fram, að rentukammer- 
brjefið 28. febr. 1795 byggir á Vilkinsmál- 
daga viðvíkjandi þessari veiði; allt svo er 
það gefið, að fram á miðja 18. öld, já  meir 
að segja fram undir lok 18. aldar, eru, eins 
og jeg sagði, veiðimátarnir alveg óbreyttir, 
og veiðirjetturinn og veiðiafnotin þá líka 
fyrir allar jarðirnar fyrir ofan viðiítakið, 
eins og hann var eptir máldaganum 1235. 
Frá miðri 18. öld kemur samt óglöggara 
tímabil í sögunni, ekki fyrir mjer, en fyrir 
sakir þess, að hæstarjettardómur, sem menn 
þekkja, hefur gengið út frá því, að á miðri
18. öld hafi byrjað þvergirðingar í Elliða- 
ánum. fe tta  er þó í dómnum ekki byggt á 
venjulegum lagalegum sönnunum, heldur 
sjer í lagi á bók Horrebows sál., sem ferð- 
aðist hjer um landið um þetta leyti, allt 
svo á óeiðsvörnum vitnisburði dauðs manns, 
eða rjettara sögusögn dauðs manns, sem eigi 
þótti meir en svo sannorður í lifandi lífi. 
En nú er þá spurningin, hvort ekki skeði 
neitt annað en þetta? Jú, það skeður ann- 
að, sem er meira í varið, það skeður, að 
konungur fer að selja jarðirnar; fyrst er seld 
jörðin Elliðavatn 1815, svo Kleppur 1817
o. s. frv., og þessar jarðir voru seldar sam- 
kvæmt máldögunum 1234 og 1235 með 
konungsins eigin hendi, án þess að veiði- 
rjetturinn væri undanskilinn. fe tta  sanna 
kaupbrjefin sjálf, þar sem konungur segist 
afsala sjer öllum rjettindum og herlegheitum, 
sem jörðunum fylgt hafa að fornu og fylgi 
að lögum. Ef nokkur af oss hefði líkt af- 
salsbrjef í hendi frá prívatmanni, þá er jeg 
hræddurum, að oss mundi þykja það hart, ef 
seljandinn kæmi svo á eptir og segði: »Nei, 
þetta var undanskilið, þetta fylgdi ekki með 
í sölunni. Og það er enn betri sönnun fyr- 
ir, að veiðirjetturinn er ekki undanskilinn, 
heldur þvert á móti seldur með jörðunum, 
að jörðin Kleppur, sem máldaginn 1234 þá



825

ekki segir um, að neinn veiðirjettur fylgi 
með berum orðum, að þessi jörð er, segijeg, 
ómótmælanlega seld með óskertum laxveiði- 
rjetti fyrir sínu landi 27. september 1817. 
fe tta  byggi jeg á landsyfirrjettardómi, er 
hæstirjettur staðfesti 10. apr. 1867. Má jeg 
nó ekki eptir þessum hæstarje.ttardómi leyfa 
mjer að staðhæfa, að Kleppur sje seldur með 
öllum veiðirjettindum samkvæmt landslögum? 
en ef það er sannað, þá er eins sannað um 
jarðir þær, er ofar liggja, að þær eru seldar 
með óskertum laxveiðirjetti, þar sem konung- 
ur viðhefur sömu orðin í afsalsbrjefunum. f>að 
er varlega gjörandi að vefengja afsalsbrjef, 
hvort sem þau eru staðfest af konungi eða 
af einstökum mönnum; það er hættulegt, 
að víkja frá glöggum orðum í kaupbrjefum, 
því að svo mörg rjettindi eru byggð á slík- 
um brjefum. Jeg mótmæli því hátíðlega 
sem ósönnu, að afsalsbrjefið frá 1815 hafi 
undanskilið laxveiði fyrir Elliðavatnslandi, 
og jeg mótmæli því einnig, að konungur hafi 
einu sinni getað tekið veiði þessa undan 
eptir að afsalsbrjefið 1815 var útgefið. það 
er sízt samboðið mjer að mæla nokkuð ó- 
verðugt um hina hásælu konunga vora, og 
mjer dettur ekki í hug að segja það um þá, 
að þeir hafi selt sama hlutinn tvisvar. Lát- 
um oss nú bera þetta, sem jeg þegar hef 
sagt, saman við afsalsbrjefið fyrir veiðinni í 
Elliðaánum 11. des. 1853; þá stendur þar, 
að hún, o: hið forna laxveiði-ítak, sje seld 
»med alle de Rettigheder, som fra gammel 
Tid». (f>essi orð innibinda þá ómótmælanlega 
1235, það sýnir meðal annars rentukammer- 
brjefið 28. febr. 1795) «fulgt have og med 
Rette fölge bör»; þetta er sú venjulega for- 
múla og atriðisorð. Enn fremur stendur í 
brjefinu: «saa at han i Overeenstemmelse 
med de om Fiskeriet i Island ergangne og 
herefter u d g i v e n d e  Anordninger maa 
gjöre sig samme saa nyttigt» o. s. frv.. 
Með þessu afsalsbrjefi segist þá konungur

afsala sjer þeirri veiði, er hann var eigandi 
að, þannig að kaupandi fylgi þeim lögum, 
sem voru og eru og munu útkoma um lax- 
veiðar á íslandi. Hvaðan er þá sá draugur, 
hinar viðbjóðslegu þvergirðingar í Elliðaán- 
um, kominn? Hvernig geta menn, með 
minnsta skyni af skynsemisástæðum verið 
að berjast út af því og um það, sem svo 
er Ijóst og glöggt, sem það að kaupmanni 
Thomsen er b a n n a ð  að þvergirða Elliða- 
árnar í hans eigin afsalsbrjefi? Hvaðan er 
sú alda runnin, að hæstirjettur geti byggt 
á einhverju þvergirðingaástandi á miðri 18. 
öld? Hvað var þetta faktiska á miðri 18. öld, 
er gæti breytt lögunum? |>að er ómögulegt, 
að þvergirðingar hafi verið heimilaðar á 
miðri 18. öld, af því, að Jónsbók bannar 
þvergirðingar. Skyldi það miraculum, undur, 
hafa skeð, að á miðri 18. öld hafi þvert ofan 
í Jónsbók þvergirðingar náð löghelgi. Nei, 
þetta er og verður ómögulegt. Hjer verður 
ekki einu sinni nefnd hefð. J>ví fyrst gildir 
hefð eigi eptir Jónsbók gagnvart eldri lög- 
legu ástandi og skilríkjum, og í annan stað 
er ómögulegt eptir Jónsbók að hefða ítak 
eða ítaksrjett nema með positívum afnotum 
á a n n a r s  manns landi. En kaupmaður 
Thomsen hefur aldrei notað veiði á þeirra 
jarða landi, sem liggja fyrir ofan veiðisvæði 
hans. Jeg skal nú ekki fara fieiri orðum 
um þetta atriði. Máldagaskrárnar eru sam- 
kvæmar Grágás, og þeim grundvallarreglum 
í Grágás hefur aldrei verið hreyft, heldur 
eru þær staðfestar með Jónsbókarlögum. I 
annan stað sýnir öll saga veiðarinnar í Ell- 
iðaám, að veiðiítak þetta hefur aldrei 
breytzt sem rjettindi frá máldaganum 1235 
cfr. 1234, og loks sýna hin konunglegu af- 
salsbrjef, að jarðirnar eru seldar með lax- 
veiðirjettinum, og kaupmanni Thomsen aldrei 
selt annað en löglegur almennur veiðirjettur 
fyrir Ártúns og Bústaðalandi. fessum  
grundvelli getur enginn dómur, og ekkert
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yfirvaldabrjef raskað. Að kaupœaður Thom- 
son því eigi einn a l l a  l a x v e i ð i  í ö l l u m  
Elliðaám, eru helber ósannindi!

En nú vil jeg þá minnast á 2. atriðið, 
sem sje það, hvort þvergirðingar í Elliðaán- 
um sjeu undanskildar friðunarlögunum, 11. 
maí 1876. Látum svo vera, að Jónsbókhafi 
verið ónýt, vjer höfum önnur lög, lögin 11. 
maí 1876. f>ar segir í 7. gr., að brjóti 
nokkur móti lögum þessum, þá skuli öll ó- 
lögmæt veiðiáhöld upptæk og ólöglegir veiði- 
garðar óhelgir. Nú er það sýnt og sannað, 
að Elliðaárnar eru þvergirtar, svo að enginn 
lax kemst í gegnum girðingarnar, til þess 
að sýna það, þarf engan dóm, heldur aðeins 
að menn brúki opin augun. Ef þessar þver- 
girðingar ættu að vera heimilaðar að lögum, 
þá ætti það þá að vera af því, að lögin nái 
ekki til þeirra, en lögin l l .m a í  1876 heyra 
þó til þeirra «udgivende Anordninger», sem 
í afsalsbrjefinu eru nefndar, ogþau erumeira 
en «Anordning», því að þau eru sett af 
frjálsu löggjafarþingi og staðfest af konungi. 
En ef það er sannað, að þessi lög ná til 
þvergirðinganna í Elliðaánum, þá vil jeg 
minna menn á, að hæstarjettarassessor Fin- 
sen hefur útlagt orðið «óhelgur» í Jónsbók 
«ufredhellig», en þetta er sama orðið, og 
stendur í lögunum 11. maí 1876 í sama 
sambandi. Jeg skal ekki fara lengra út i 
skilninginn á þessu orði, en vil einungis 
benda á 2. gr. í lögum um þorskanetalagn- 
ir, þar sem segir, að net og afli skuli upp- 
tæk, og sá, sem upp tekur, eiga afiann, Jeg 
vil biðja þingmann Keykvíkinga að sanna 
mjer, að þessi lög nái ekki yfir Elliðaárnar, 
því að það er enginn leyndardómur, það vita 
allir, að  þ v e r g i r ð i n g a r n a r  í Elliðaán- 
um voru einmitt s t e r k a s t a  h v ö t i n t i l  
þess, að þ e s s i  lög eru orðin til á alþingi 
íslendinga 1875, og á þetta er bent í nefnd- 
arálitinu með öllum orðum þeim, sem sýna 
áhuga þingsins á málinu það ár (H alldór  K r.  
Friðr iksson : «Jú ! jeg veit, að lögin eru búin

til með tilliti til Elliðaánna). fa ð  er gott, 
að þingmaðurinn kannast við það svona í 
heyranda hljóði. En úr því það er víst, að 
þ v e r g i r ð i n g a r n a r  í Elliðaánum hafi 
verið sterkasta hvötin til laganna 11. maí
1876 frá þingsins hálfu, þá má nærri geta, 
hvort 7. gr. laganna ekki nær til þessara 
þvergirðinga, eða með öðrum orðum, hvort 
þær eigi eru «óhelgar», og veiðivjelarnar í 
þeim «upptækar!» Yaraforsetitók það aðöðru 
leyti svo vel fram undir fyrri umræðu máls- 
ins, að þessi Iög verða eins að ná yfir eign- 
arrjett eins manns, eins og eignarrjett tveggja 
eða fleiri, og að þau að öðrum kosti eigi 
gætu heitið friðunarlög, — varaforseti tók 
þetta svo vel fram um daginn segi jeg, að 
jeg treysti mjer ekki til að gjöra það eins 
vel, því síður betur. Hvað margir eða hvað 
fáir sem eigendur eru að laxveiði í Elliðaám 
eða öðrum ám áísland i, v e r ð a  og h l j ó t a  
þessi lög að ná til þeirra, annars fellur öll frið- 
un, ölllögin, burt. Hæstarjettardómurinn 16. 
febr. 1875, er þessu máli alveg óviðkomandi, 
og öllráðgjafabrjef, sem í kring um hann snú- 
ast, því hann er eldri en lögin l l .m a í  1876, 
og stendur þar að auki í beinni mótsögn 
við hæstarjettardóm 10. apríl 1867 um það 
atriði, sem áður er um talað. Annar dóm- 
urinn (1867) kveður já  við landslögum vor- 
um og rjettum og sjálfsögðum skilningi kon- 
unglegra kaupbrjefa, hinn (1875) n e i. Hvern 
h æ s t a r j  e t t a r dómi nn  skyldu menn eiga 
meira að meta? Vjer sleppum því, hvort 
hið síðara nei við lögum er sterkara en hið 
eldra já, en þessi hæstarjettardómur 1875 
getur, hvernig sem á hann er litið, ekki haft 
rneiri þýðing eða juridiskt gildi, en l ög-  
f o r m l e g u r  og ó v e f e n g d u r  s a m n i n g -  
ur  þeirra tveggja málsparta, sem dómurinn 
ræðir um, um að þvergirða árnar 1875. 
En hver heilvita maður getur sjeð, að slík- 
ur samningur, þó hann hefði verið leyíi- 
legur eptir Jónsbók, hlyti að hafa orðið 
ógildur við friðunarlögin 11. maí 1876.
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Hæstarjettarddmur þessi kemur þatinig ekki 
friðunarlögunum við, en það kemur þ i n g -  
i n u  aptur við, hvort kaupmaður Thomsen 
er einn eigandi að a l l r i  laxveiði í ö l l u m  
Elliðaánum, af því að landssjóðurinn á eina 
jörðina, sem liggur að þessum ám. Svo 
vil jeg ekki fara fleirum orðum um þessi 
augljósu atriði. Mjer væri það sönn á- 
nægja, ef málið hefur orðið ljósara fyrir 
þingmönnum fyrir þessa ræðu mína. Jeg 
get ekki að því gjört, að þetta mál hefur 
vakið hjá mjer bitrar og beiskar endur- 
minningar, en jeg vona, að allir játi með 
mjer, að jeg hef ekki blandað þeim í þetta 
mál. Jeg hef tilfært glöggar og greinilegar 
sannanir, sem enginn fær hrakið, og til- 
finningar mínar hafa að eins að svo miklu 
leyti blandazt í málið, að jeg get aldrei 
talað svo um helg ijettindi fósturjarðar 
minnar og landa, alinna og óborinna, að 
jeg komist ekki við í hjarta mínu! Rjett 
brúkun á laxveiði, hvort sem er í Elliða- 
ánum eða í hverri annari á á íslandi, 
mundi leiða til mikillar auðsuppsprettu fyr- 
ir land vort og lýð! Jeg vil benda á dæmi 
Noregsmanna, Svía, Rússa, Frakka, fjóð- 
verja og fleiri. f>essar þjóðir banna ekki 
einungis alla skaðlega veiðiaðferð, þá veiði- 
aðferð, sem níðist á náttúrulögunum, svo 
þau komast ekki að til að fjölga laxinum, 
heldur jafnvel leggja' náttúrunni umfangs- 
mikla positiva hjálp í tje Hjer hjá oss er 
eptir lögum 11. maí 1876 að eins um 
friðunarlög að gjöra, sem banna öllum 
mönnum á íslandi að stemma stigu fyrir 
sjálfráðum og náttúrlegum viðgangi lax- 
ins. Vjer erum ekki komnir lengra en 
þetta í þessu umvarðandi velferðarmáli. 
En lög vor megum vjer ekki láta fótum 
troða. Ef þingmaður Reykvíkinga vildi 
beina kappi sínu og dugnaði í gagnstæða 
stefnu þeirri, sem hann nú fylgir, þá gæti 
hann gjört ættjörðu sinni mikið gagn, og 
það væri óskandi, að löggjafarvaldið færi nú

að sjá, hve ómetanlega nauðsynlegt það er, að 
styðja náttúruöflin með tilliti til laxfjölgunar 
á íslandi. Vjer vitum ofur vel, að eptir 
hverjum einasta dal af öllum þeim aragrúa 
af dölum, sem ísland myndar, rennur á 
eða lækur, stærri og smærri; allir þessir 
lækir og ár eru mesta auðsuppspretta. 
£>eir bjóða oss blessun sína á niðurgöngu 
sinni til sjávar með að vökva tún vor og  
engi, og þeir breiða faðminn móti hafinu, 
og bjóða því að láta "guðs gjöf, laxinn, 
ganga til fjalls, ef gengið vill hafa»!

H a lld ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : f>ó að jeg
ætlaði eigi að tala fleira í máli þessu, en jeg 
þegar hef gjört, þá vil jeg þó geta þess, að þar 
sem 1. þingmaður Árnesinga í hinni snjöllu 
ræðu sinni kvað dugnað minn mundu geta 
komið að miklu gagni, ef jeg legði hann 
fram í máli þessu í þá stefnu, sem hann 
æskir, þá ætla jeg eigi að leggja dugnað 
minn, hvort sem hann er mikill eða lítill, 
fram í því, sem jeg álít ekki rjett. p ing- 
maðurinn lagði máldagann frá 1235 til 
grundvallar, en hann dró alveg rangar á- 
Iyktanir út úr þeim máldaga. í  þessum mál- 
daga stendur, að staðurinn í Viðey eigi 
hálfar Elliðaárnar að veiði a l l r i ,  en hinn 
helminginn áttu Ness- og Laugarnesskirkjur, 
en engin jörð fyrir ofan. Hver, sem því 
lítur hlutdrægnislaust á málið, hlýtur að 
játa, að þessar kirkjur áttu veiðina, en eng- 
in af þeim jörðum, sem eru upp með ánum. 
Annar máldaginn er frá 1234, en þó eitt- 
hvað í honum væri gagnstætt því, sem er í 
þeim frá 1235, þá væri það fallið í burtu 
með hinum yngri máldaganum, en í þessum 
hinum eldri máldaga, er ekki eitt orð, sem 
mótmælir hinum yngri. f>ví að þó svo sje 
orðað, að jarðirnar sjeu seldar með þeirri 
veiði og gæðum, sem þeim hafa fylgt til 
1234, þá er einmitt þessi veiði og gæði fall- 
in burt með máldaganum frá 1235, og svo 
er annað, hver eru þessi gæði? það stendur 
hvergi, að það sje veiðin í Elliðaánum, það 
eru til önnur gæði, svo sem silungsveiðin í 
vatninu. f>ingmaðurinn vildi ógilda þessa 
máldaga með því, að hinir geistlegu katólsku
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herrar hefðu samið þá, en það breytir í engu 
gildi þeirra, hver þá hefur samið. Úr því 
máldagarnir eru til, þá áttu hinar fyrnefndu 
kirkjur alla veiðina til 1550, en við siðabót- 
ina eignast konungur alla veiðina ásamt 
klaustrinu og kirkjunum, en hún er undan- 
skilin jörðum þeim, sem upp með ánni 
eru. En þótt þessar jarðir hefðu átt eitt- 
hvað í veiðinni að upphafi, þá skildi kon- 
ungur hana frá þeim, og rak hana sjerstaka 
eða leigði. fennan veiðirjett á konungur 
frá 1550 til 1853. Fyrstu jörðina selur 
hann 1815 og svo hinar hverja af annari, 
og það hefur víst engum kaupanda dottið í 
hug að heimta veiðirjettinn, þeir keyptu 
jarðirnar með þeirri meðvitund, að veiðirjett- 
urinn fylgdi eigi með, og menn verða þó 
að taka til greina, með hverri meðvitund 
kaupendurnir hafa keypt; þeir hafa keypt 
með þeirri meðvitund, að þeir hafi engan 
veiðirjett keypt í Elliðaánum, og aldrei ætl- 
azt til, að veiðirjetturinn fylgdi með. f>ar 
sem stendur í máldaganum, að ádráttarveiði 
skuli við hafa við árósa, svo að laxinn geti 
gengið til fjalls, þá er ekki þar með sagt, 
að það sje til þess, að þeir, sem ofar búi, 
skuli veiða hann; staðurinn í Viðey á a l l a  
v e i ð i n a  til helminga við hinar kirkjurn- 
ar, og ádrátturinn lýtur einungis að þeirri 
veiðiaðferð, sem þá tíðkaðist. Jeg finn hvergi 
í Jónsbók, að þvergirðingar sjeu bannaðar, 
þar sem einn á alla veiði íe inhverriá; þvert 
á móti eru þar ákvarðanir, sem leyfa mönn- 
um að nota veiði eins og þeim þykir hagan- 
legast, ef engu er spillt fyrir öðrum, og hjer 
er engu spillt fyrir þeim, sem fyrir ofan 
búa, úr því þeir enga veiði eiga í ánum. 
Hafi konungur haft heimild til að selja, 
sem enginn neitar, þá hefur hann líka haft 
heimild til að selja með þeim skilmálum, 
sem honum þóknaðist, og þegar hann selur 
jarðirnar, og notar veiðirjettinn eptir sem 
áður, og enginn mótmælir, þá er það full 
sönnun fyrir því, að veiðirjetturinn er und- 
anskilinn, og þegar menn sjá, að konungur- 
inn notar sjálfur og leigir veiðirjettinn þann- 
ig, að veiða megi á hvern þann hátt, er

sá sem á leigu tekur, vill, með netum, 
ádrætti og þ v e r g i r ð i n g u m ,  þá er auð- 
sjeð, hvernig konungur hefur litið á veiði- 
rjettinn, sem sje þannig, að hann hefðihann 
frá fjöru til fjalls. Jeg ætla eigi að rekja 
öll orð þingmannsins, jeg vona, að þetta 
nægi til að sýna, hvernig jeg lít á málið, 
og það vill líka svo vel til, að bæði yfir- 
rjetturinn og hæstirjettur hafa skilið þetta 
eins og jeg. En nú kemur það, sem þing- 
maðurinn sagði, að lögin frá 1876 tækju af 
öll tvímæli, en jeg finn eigi, að með þeim 
sje rjetti þessum nokkuð haggað. Eins og 
jeg tók fram við fyrri umræðu, gjöra þau 
enga breyting á Jónsbók í þessu efni, held- 
ur eru að eins skýring Jónsbókarlaga, en 
þar sem því var beint að mjer við fyrri um- 
ræðu, að jeg hefði aldrei nefnt friðun á laxi, 
þá er það ranghermt. Jeg talaði sannar- 
lega fullskýrt um hana. En hver er þessi 
friðun sem lögin tala um. Eptir því sem 
menn hafa talað hjer um hana, virðist hún 
eiga að vera fólgin í því, að leyfa laxinum 
frjálsa göngu upp eptir ánum, svo að þeir 
sem ofar búa, geti veitt hann, það er með 
öðrum orðum, þeir vilja friða laxinn neðst 
til þess að hann verði allur veiddur ofar, 
það sjá allir, hve barnalegt er að skilja til- 
gang laganna á þennan hátt. f>að er að 
eins smálaxinn, sem er friðaður, til þess að 
hann geti tímgazt og vaxið, en það getur 
hann ekki, ef hann er allur tekinn ofan til 
í ánum, þótt hann sje eigi veiddur niður við 
sjó. Tilgangur laganna er því sá, að friða 
smálaxinn svo, að hann geti æxlazt, og það 
er einnig aðal tilgangur ensku laganna. Ef 
því þvergirðingarnar eru svo, að smálaxinn 
geti gengið í gegnum þær, þá sje jeg ekki 
að þær sjeu í neinu á móti þessum friðun- 
arlögum, og eins og jeg tók fram við fyrri 
umræðu, þykir mjer næsta undarlegt, að 
þingið skuli vilja blanda sjer í þetta mál 
vegna jarðarinnar Hólms, sem enga veiði 
hefur og aldrei hefur veitt. fe t ta  er ein- 
göngu dómsmál, en eigi þingmál. Ef þeim 
mönnum, sem fyrir ofan búa, þykir sjer ó- 
rjettur gjör, þá er þeim frjálst að höfða
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mál, og það er milli einstakra manna, og 
kemur þinginu ekkert við. Að því er það 
snertir, að neðri deild þingsins ályktar þetta, 
þá get jeg enn sem fyr ekki fallizt á það, 
því að þetta er fjárspursmál, ög það er sjálf- 
sagt, að fógeti tekur eigi upp veiðivjelarnar 
nema ábyrgð eða veð sje fyrir því sett, að 
hlutaðeigandi bíði ekki skaða; getur þetta 
veð numið talsverðu fje; landshöfðingja er 
skipað að bjóða þetta, en upp á hvers á- 
byrgð. (V a r a f o r s e t i : Hins opinbera). fað  
stendur hjer ekki, og það gæti verið að 
landshöfðingi fengi litlar þakkir fyrir ráðs- 
mennsku sína, ef kostnaðurinn yrði mörg 
þúsund krónur. Jeg verð því að álíta rjett 
að hafna þessari þingsályktun; nú stendur 
líka svo á, að mál um þotta atriði er ein- 
m itt nú undir dómi, svo að jeg veit ekki, til 
hvers á að fara að höfða nýtt mál, meðan 
það er ekki útkljáð. Jeg get ekki ætlað, að 
dómarinn, sem dæmir þetta mál, sem nú 
stendur yfir, í ágúst, komist að annari nið- 
urstöðu, þó að hann dæmi í þessu nýja 
máli í september. Ef veiðin verður dæmd 
að vera lögmæt, þá er dómarinn á sömu 
skoðun og áður, en ef hún verður dæmd ó- 
lögmæt, þá mun þingmaðurinn játa, að ó- 
þarft hafi verið að höfða þetta mál. Upp- 
ástungan er því með öllu þýðingarlaus. Hitt 
um þvergirðingarnar er eptir eðli sínu prí- 
vatmál.

A r n l j ó t u r  t í la f sso n  : f ó t t  jeg að öllu
leyti álíti hina skarpvitru og rarnmgjörvu 
ræðu 1. þingmanns Arnesinga nægja til að 
sýna sannleikann í máli þessu, þá ætla jeg 
þó að leiða athygli deildarinnar að afsals- 
brjefinu sjálfu, og ekki fara lengra fram í 
sögu þessa máls. í  því eru tvö atriði, sem 
jeg vil biðja menn vel að athuga, og eru 
þau þessi, fyrst, hvað er selt, og annað, 
með hverju skilyrði er selt viðvíkjandi 
landsins lögum. í  upphafi brjefsins stend- 
ur, að leyft sje að selja þá laxveiði í Ell- 
iðaánum, sem ríkið á, en hvar er nú sú 
laxveiði? f>að kemur seinna í brjefinu þar 
sem segir: «Svo skeytum vjer og afhend-
um hjer með títt nefnda veiði í Elliðaám

til kaupmanns D. Thomsens frá Stórafossi 
eða Stórahyl hjá Árbæ og niður í ósmynn- 
ið hjá Árbæjarhöfða». fe tta  er veiðin,
sem ríkið hefur eignað sjer, sem það hefur 
selt D. Thomsen, og sem haun keypt hef- 
ur. Má jeg nú spyrja? Er nokkur önn- 
ur veiði nefnd en þessi frá Stórahyl og út 
fyrir ármynnið millum Árbæjarhöfða og 
Gelgju- eða Geldingatanga. Ef það er 
ljóst, að ekki er annað selt, og eins ljóst, 
að ríkið eignaði sjer eigi meira, hvernig 
getur þá nokkur heilvita maður sagt, að 
sá, sem eignast þessa veiði, hann eignist 
veiðina í allri ánni? ( H a l l d ó r  K r .  F r ið -
r ik s s o n :  Hann á alla veiðina). Alla veið-
ina á íslandi ? Eða í öllum heiminum ? 
Eða er áin ekki lengri en upp að Stóra- 
fossi? J>etta er sú veiði, sem ríkið kveðst 
eiga og selja honum. f>á er hitt atriðið, 
með hverjum skilmálum ríkið selur veiðina 
eða með hve ríkum veiðirjetti hún er 
keypt; jeg segi ekki eignarrjetti, því að 
v e i ð i r j e t t u r  er ekki sama sem fullkom- 
inn e i g n a r r j e t t u r  (dominiumabsolutum). 
f>etta stendur líka í brjefinu, þar sem seg- 
ir, «að veiðin sje seld með öllum þeim 
rjettindum, sem frá aldaöðli fylgt hafi og 
fylgja eigi og með þeim skilmála, að jarð- 
eigandinn noti hana eptir því, sem hann
bezt veit, vill og getur s a m k v æ m t  
þ e i m  l ö g u m,  sem sett eru, eða h j e r  
e p t i r  s e t t  v e r ð a  um ve i ð i  á í s l a n d i .  
Má jeg nú spyrja? Er þá veiðin ekki seld 
með því skilyrði, að eigandinn noti hana 
samkvæmt gildandi lögum á hverjum tíma, 
og hve nær sem þau koma út, og þá hjer
fyrst eptir Jónsbók, og svo eptir lögunum 
frá 11. maí 1876, og svo eptir þeim lög- 
um, sem hjer eptir verða sett? petta 
ætla jeg líka vafalaust. Eptir þessu er þá 
eigandi veiðirjettarins á þessu sviði í Ell- 
iðaánum ekki yfirskipaður lögin, sem kon- 
ungar vorir fyrrum daga, heldur er hann 
undir lögunum. f>að er tiltekið, á hve 
stóru svæði veiðin er seld, og líka er til- 
tekið, að hún skuli notast samkvæmt 
gildandi landslögum. J>á minntist þing-



830

maður Eeykvíkinga á fyrri lið þingsálykt- 
unarinnar; heyrðist mjer hann tala um á- 
byrgð eða veð, sem landssjóðurinn yrði að 
setja, ef hann krefðist fógetagjörðar. En 
má jeg spyrja þingmanninn sem lögfróðan 
mann og allmikinn málafylgjumann, hvort 
það sje venja, að fógeti heimti veð, þegar 
mál er sótt fyrir ríkissjóðinn, og hvort veð 
sje þá sett? Jeg ætla ekki. fegar jeg 
var í Kaupmannahöfn, þá var farið í 
mál fyrir ríkissjóðiun út af húsaskatti við 
prússneskan mann, og þá var hvorki 
heimtuð nje sett ábyrgð eða veð, og svo rík- 
ur er þó landssjóðuriun, að það væri kynlegt, 
jeg vil segja ó t i l h l ý ð i l e g t ,  ef fógeti synj- 
aði fógetagjörðar fyrir þá sök, að hann tryði 
ekki landssjóðnum til að borga skaðabætur 
eða kostnað þann, er af fógetagjörðinni leiða 
kynni. f>á sagði þingmaðurinn, að þingsá- 
lyktun þessi gæti varla gilt frá neðri deild 
einni, þar eð um svo mikinn kostnað væri 
að gjöra. En eins og jeg gat um síðast, er 
hjer enginn kostnaður, sem fjárlögin sjálf 
ekki heimila. Jeg veit ekki betur en í 16. 
gr. þeirra sje á meðal óvissra útgjalda tal- 
inn kostnaður við málssóknir landssjóðsins; 
enda væri það líka óhagkvæmt, ef gjöra þyrfti 
sjerstakar ákvarðanir um kostnaðinn í hverju 
máli, sem landssjóður þyrfti í að eiga. Ef 
til dæmis að taka, sýslumaðurinn í Húna- 
vatnssýslu færi í mál við landssjóðinn, þá 
gæti landssjóðurinn eigi gegnt því, eins ef 
læknirinn, sem settur var í fingeyjarsýslu 
1874, vildi höfða mál gegn honum. Reynd- 
ar sagði þingmaðurinn, þegar það kom til um- 
ræðu hjer um daginn, ekkert því til fyrirstöðu 
fyrir landssjóðinn að taka til varnar í því 
máli. Jeg vil því fallast á báða liðu þings- 
ályktunarinnar; í þeim er enginn sá kostn- 
aður, sem ekki er nægilega heimilaður í fjár- 
lögunum.

H a l l d ó r  K r .  F r if i r ik sso n : 1. þingmaður
Norðurraúlasýslu vildi sýna, hvað selt hefði 
verið og með hverju skilyrði; hann svaraði 
sjer sjálfur með að hann sagði, að laxveiðin 
hefði seld verið að svo miklu leyti, sem ríkið 
átti hana. En hjer er spurningin, hvað

átti ríkið? Og það er það, sem þingið á 
ekki að skera út, heldur dómstólarnir. fa ð  
er mál milli einstakra manna, sem kemur 
þinginu alls ekkert við. f>að, er skilmálana 
snertir, að hann skyldi nota veiðina eptir 
þeim lögum, er væru eða sett yrðu, þá get jeg 
alls ekki sjeð, að lögin frá 11. maí 1876 
skerði nokkuð rjett hans, en slíkt er og 
dómsmál, og þingið á ekkert að skipta sjer 
af því, dómstólarnir þurfa ekki vorrar leið- 
beiningar í því efni; þeir fylgja sinni skoð- 
un. f>að er málssóknina snertir, þá sagði jeg 
aldrei, að landssjóðurinn væri svo óáreiðan- 
legur, að hann þyrfti að setja veð, og dæmi 
þau, sem þingmaðurinn tók, eiga hjer alls 
eigi við; þegar svo stendur á, að einhver 
höfðar mál gegn landssjóðnum, þá er hann 
neyddur til að taka þeirri málshöfðun. fað  
er reyndar stjórninni í sjálfsvald sett, hvort 
hún mætir í þess konar málum fyrir hönd 
landssjóðsins; en það bætti lítið, sem hann 
sagði, þó að hann eigi mætti. Sá, sem 
stefndur er, er eigi skyldugur til að mæta 
fremur en hann vill, en hann verður að taka 
afleiðingunum. Sá, sem t. a. m. er stefnt 
fyrir sáttanefnd, hann þarf reyndar eigi að 
mæta, en sætta sig við að borga állan máls- 
kostnað. f>að er allt annað að heimta skatt 
með lögsókn eða taka mikla eign af eiganda, 
því að þá hlýtur að koma veð í móti, og 
jeg er sannfærður um, að fógeti heimtar það 
eptir ósk hins stefnda. Að öðru leyti er 
ekki til neins að þrátta lengur um þetta 
má l ; það er líklega orðið öllum ljóst.

V a r a f o r s e t i : f>ó að jeg gangi að því vísu, 
að það, sem jeg segi, verði eigi eins mergj- 
að og hjá þeim, sem talað hafa, og þó að 
jeg lái ekki hinum lögfróðu þingmönnum, að 
þeir tali meir um lagalegar skoðanir en það 
sem liggur fyrir, þá vil jeg geta eins, 
að sje það satt, að eitt atriði í lögunum frá
11. maí 1876 hafi eigi komið undir úrskurð 
dómstólanna, og það eina atriði, sú höfuðspurn- 
ing, hvort þvergirðingar væru leyfilegar, 
hafi aldrei verið úrskurðað af dómstóluuum, 
þá er þinginu ekki einungis heimilt, heldur 
skylt, að leggja þetta undir úrskurð dóm-
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stólanna. f>egar menn vita, að umboðsvaldið 
segir: «Jeg hef eigi viljað böfða mál út af 
þvergirðingum, vegna þess að ráðherrabrjefið 
segir, að lögin frá 11. maí 1876 sjeu ekki 
friðunarlög», og fyrst að þetta ráðherrabrjef 
hefur stungið valdstjórninni þennan svefnþorn, 
lagt á hana þessa martröð, og komið henni í 
þessa leiðslu, að hún vill ekki, þorir ekki eða 
nennir ekki að skipta sjer af þessu, þá er 
það beinlínis skylda þingsins að nema burt 
þennan svefnþorn, og tillögur vorar fara eigi 
fram á annað, en að dómstólarnir skeri úr 
því, hvort þessi maður hafi rjett til að þver- 
girða; hjer er um engan dóm að tala hjá oss, 
og hvað sem sumir lögfróðir menn segja, 
þá get jeg ekki annað skilið, en að allir 
óski úrskurðar á þessu. Jeg játa, að mjer 
var sárt um friðunarlögin, sem felld voru 
hjer um daginn, og það er sjer í lagi af því, 
að þau náðu ekki fram að ganga, að jeg vil, 
að þingsályktun þe3si komist áfram.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : £>egar þessi frið- 
unarlög frá 11. maí 1876 voru rædd og sam- 
þykkt hjer á þinginu 1875, þá skildi jeg og 
víst margir þau svo, að þau væru almenn 
friðunarlög fyrir allt landið, sem tækju 
hvorki af neinum, eða veittu neinum sjerstak- 
an rjett. f a r  sem sagt hefur verið, að 
þessi þingsályktun væri fremur til að efla 
ófrið en frið, þá held jeg, að það sje í 
fyllsta máta misskilið, það er þvert á móti 
til þess að efla friðinn, að dómstólarnir 
skeri úr því, hvort lögunum er hlýtt eða 
eigi, eða hvort þau veita nokkrar undan- 
tekningar, en það hafa dómstólarnir enn 
eigi gjört í þessu a trið i; menn hafa eigi 
fengið fullnægjandi úrskurð frá þeim. pað 
er aðgætandi, að sá hæstarjettardómur, sem 
hjer er til áhrærandi Elliðaárnar, er eldri 
en friðunarlögin 11. maí 1876. Jeg held 
því, að allir hlutaðeigendur megi vera þing- 
deildinni þakklátir fyrir, hvernig að hún 
hefur tekið í þetta, því það, að dómstólarnir 
skera hjer úr, er það eina skilyrði fyrir því, 
að öllum þrætum sje lokið; því dómsvaldið 
er öllum óháð, og konunginum dugar ekki 
að segja við dómarann: hvað gjörir þú? hvað

þá k o t u n g i ;  en hitt er vitaskuld, að dóm- 
endur eru ekki ábyrgðarlausir; vjer eigum 
að mega treysta því, að þeir hegði sjer 
eptir lögunum. Jeg vil segja, að það sje 
skylda löggjafarvaldsins að hlutast til um 
það, að þeim lögum sje framfylgt, er það set- 
ur, til þess að halda uppi heiðri sínum; því 
að ef nokkrum er það skylt og nauðsynlegt, 
þá er það löggjafanum. f a r  sem þingmaður 
Reykvíkinga sagði, að Hólmur hefði aldrei 
haft veiði, og gæti eigi veitt, þá er það ekki 
rjett, sú jörð hefur haft veiði fyrrum og 
sjálfsagt hefði hana enn, ef að Elliðaárnar 
ekki væru þvergirtar, og getur það vel, því 
að í ánum er enginn foss eða flúðir, sem 
eru því til fyrirstöðu, og nóg vatnsmegn, 
og meir að segja, lax gengur upp fyrir 
Hólmsland.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  Hæstarjettar-
dómur hefur skorið úr þessu atriði.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg mótmæli því, sem 
þingmaður Reykvíkinga nú sagði; það er 
enginn hæstarjettardómur til, sem sker úr 
þessu atriði í lögunum frá 11. maí 1876; 
hinn hæstarjettardómurinn, sem hann nefndi, 
á við Jónsbókarlög. fa ð  er annars næsta 
ósamkvæmt sjálfu sjer, þar sem þingmað- 
urinn er að klifa á því, að þetta sje ein- 
göngu dómsmál, og aptur í öðru orðinu, að 
það eigi ekki við, að bera það undir úr- 
skurð dómstólanna.

B e n e d ik t  S v e i n s s o n : Jeg mótmæli því,
sem þingmaður Reykvíkinga misskildi og 
ranghermdi í ræðu minni. Fleiru þykist 
jeg eigi þurfa að svara þingmanninum.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
var þingsályktunin borin undir a t k v æð i ,  
og var hún samþykkt með 18 atkvæðum 
gegn 3, að við höfðu nafnakalli, eptir ósk 
6 þingmanna, þeirra:

Einars Ásmundssonar,
Friðriks Stefánssonar,
J>orláks Guðmundssonar,
Gríms Thomsens,
Arnljóts Olafssonar,
Benedikt Sveinssonar; 

og sögðu:



832

J á :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson.
Hjálmur Pjetursson,
Páll PálssoD, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
£órður f>órðarson, 
porJákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei;
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson, 
fórarinn Böðvarsson.

Kvað forseti málið mundu verða afgreitt 
til landshöfðingja sem á l y k t u n  n e ð r i  
d e i l d a r  a l þ i n g i s .

LIV. BYGGÍNG OG ÁBÚÐ fJÓÐJARÐA.

Á 3. fundi efri þingdeildarinnar, 3. júlí, 
lagði landshöfðinginn fram fyrir deildina skýrsl- 
urþærviðvíkjandi ábúð og byggingu þjóðjarð- 
anna, sem hann samkvæmt ályktun alþingis
1877 hafði útvegað. Eptir uppástungu for- 
seta var því næst á 6. fundi deildarinnar, 8. 
júli, kosin 3 manna nefnd til að íhuga skýrsl- 
ur þessar, og urðu fyrir kosningu:

Jón Pjetursson með 8 atkvæðum, 
Eiríkur Kúld . — 6 —
Stefán Eiríksson — 5 —
Áliti nefndarinnar, sjá I 149—150, var 

útbýtt meðal deildarmanna á 16. fundi, 19. 
júlí.

Uppástunga til pingsályktunar frá nefnd-

inni í málinu um bygging og ábúð pjáð- 
jarða, sjá I  155.

Á 18. fundi efri deildarinnar, 22. júlí, 
var samkvæmt uppástungu forseta ákveðið 
að hafa 2 umræður um þetta mál.

F y r r i  u m r æ ð a  í efri deild, á 21. fundi, 
25. júlí.

Árni Thorsteinson kvaðst vilja ljúka lofs- 
orði á nefndina fyrir það, að hún hefði bæði 
fljótt og vel leyst af hendi starfa sinn, og 
kynnt sjer þetta margbrotna og flókna mál, 
og hann ætlaði, að hún hefði rjett skilið 
hlutverk sitt, að hjer ætti eigi að koma fram 
nein löggjöf, heldur ályktun, sem stjórnin 
ætti að fara eptir í því efni, er hjer væri 
um að ræða. Allt fyrir þetta hefði hann 
þó nokkuð að athuga við tillögur nefndar- 
innar. Fyrsta atriðið, sem hann vildi taka 
fram, væri um stjórn umboðanna; nefndin 
legði það til, að jafnóðum og umboðin losn- 
uðu, yrðu þau falin á hendur sýslumönnum, 
en sjer sýndist spursmál um, hvort nauð- 
synlegt væri að bíða eptir því, að umboðin 
losnuðu; ef það væri haganlegt, að fá þau 
í hendur sýslumönnura, mætti eins gjöra það 
þegar; ef bíða ætti eptir, að umboðin losn- 
uðu, þá mætti eins bíða eptir, að sýslurnar 
losnuðu. Á þessu vildi hann vekja athuga, 
þar eð það væri rjett að rannsaka spursmál 
þetta eptir atvikum. fa ð  væri auðsjáanlega 
mikill sparnaður, þar sem nefndin vildi greiða 
sýslumönnum að eins 2 af hundraði af af- 
gjöldunum, þar sem flestir umboðsmenn hefðu 
einn sjötta hluta af þeim, en sjer væri þó nokkur 
vaíi á því, hvort að borgun þessi ekki væri 
of Iítil; en um það ætlaði hann ekki aðtala, 
þar eð nefndin sjálfsagt hefði haft verulegar 
ástæður til þess að halda þessu fram. Sjer 
hefði þótt rjettast að taka þetta atriði um 
stjórn umboðanna fyrst, þó að nefndin hefði 
sett það síðast. Um gjaldeyri þætti sjer þörf 
að breyta frá því, sem fyr hefði verið, þannig 
að sami gjaldmáti væri á öllura jörðunum 
eptir því sem frekast er unnt. Nefndin hefði 
álitið, að breyta ætti gjaldmátanum, erleigu- 
liðaskipti verða, en sjer sýndist eigi illa til
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fallið, að gefa umboðsstjórninni vald til, að 
breyta hinum gamla öfuga gjaldmáta, ef hún 
að eins næði samþykki leiguliða til þess, og 
lagt væri til grundvallar fyrir hinu nýja gjaldi 
eptir verðlagsskrá hið gamla gjald, eins og 
það hefur komið út í peningum um víst und- 
anfarið árabil t. a. m. 5 ár. Um peninga- 
leysið vildi hann eigi fara mörgum orðum, 
því að það væri svo yfirgripsmikið mál, að 
eigi dygði að fara út í það. Peningaskort- 
urinn væri að vísu mikill, en til hans væru 
margar aðrar ástæður meiri en sú, að hjer 
vantaði banka. í  3. gr. rjeði nefndin frá, 
að skylda leiguliða til jarðabóta af þeirri 
ástæðu, að örðugt væri að hafa eptirlit með 
því, hvernig þeir leystu þær af hendi; sjer 
sýndist allt önnur ástæða vera fyrir þessu, 
nefnilega sú, að ef sú skylda væri lögð á 
leiguliða, væri það sannkölluð kvöð, og yrði 
þá í móti henni að lækka landskuldina ár 
hvert, en það væri hæpið að ganga slíkan 
veg. Hann væri samþykkur nefndinni í því, 
að selja eigi þjóðjarðir; hann vildi, aðlands- 
sjóðurinn, sem ætti nær tíunda hluta af 
allri jarðeign í landinu, væri hinn bezti 
landsdrottinn í öllu landinu, og gengi á und- 
an öðrum með góðu eptirdæmi í því, að 
styrkja landsetana til jarðabóta, en því hefði 
farið fjarri hingað til; ef hann fullnægði 
þessari skyldu sinni, mætti hækka afgjaldið 
í hlutfalli við kostnað þann, er hann hefði 
lagt til jarðabótanna; en hann áliti einnig, 
að landsdrottinn ætti að eins að leggja fje 
til þeirra jarðabóta, er væru varanlegar og 
hækkuðu jörðina stöðugt í verði eptirleiðis; 
þetta hefði nefndin átt að gefa um álit sitt, 
þó það að vísu eigi væri hægt, að taka um 
það neinar fastar ákvarðanir, þar sem svo 
ólíkt hagaði til á ýmsum stöðum, og jarða- 
bæturnar væru svo ólíks efnis. Eptir sinni 
skoðun stæði landsstjórninni miklu nær, að 
verja fje landsins til þessa, heldur en lána 
það út fjeþurfa mönnum. Um 4. og 5. gr. 
væri hann nefndinni samdóma. f a r  sem 
nefndin talaði um, að færa niður landskuld 
á sumum stöðum vegna peningaleysis, þá 
gæti það kannske komið til skoðunar á ein-

stökum stöðum, en nefndin hefði þá eins 
mátt stinga upp á að hækka landskuldina, 
þar sem hún væri svo lág, svo að allt jafn- 
aði sig. Sjer þætti ráðlegast að leyfa að 
borga í umsömdum landaurum, þegar pen- 
inga vantaði. í  7. gr. þætti sjer eigi heppi- 
leg ákvörðun, að binda bygging jarða við 
samþykki sýslunefnda; sýslunefndir hefðu 
einungis sveitarmálefna að gæta, en eigi 
þjóðjarða; þær kæmu eigi saman nema 2 
sinnum á ári, og gæfist því sýslumanni eigi 
optar en svo tækifæri til að ná samþykki 
hennar til byggingarinnar; það kæmi 
því til leiðar miklu meiri drætti en 
nú ætti sjer stað í því efni. Hann 
tók fram, að þau stjórnarvöld, er hefðu 
ráðsmennsku á umboðunum, yrðu að hafa á- 
byrgð á allri stjórn þeirra, og þar af leiddi, að 
bygging á jörðunum yrði að liggja undir 
samþykki þeirra.

Enn væri eitt atriði, sem stæði í sambandi 
við þetta mál, og sem hann vonaði að þing- 
maður Barðstrendinga mundi verða fyrstur 
manna til að sinna með sjer; það væri 
sambandið milli ábúanda sjálfra jarðanna og 
hjáleigubændanna, húsmannanna, sem kalla 
mætti aptur landseta þeirra eða í skjóli 
þeirra; sjer væri kunnugt um, að ábúend- 
urnir sumstaðar í Arnarstapaumboði ljetu 
þá róa á skipurn sínum, en leyfðu þeim eigi 
sjálfum að eiga skip, sem annars væri talið 
skilyrði fyrir því, að tómthúsmenn geti lifað; 
þetta væri að vísu eigi heimilað í lögum, 
en það væri gömul venja, sem sjer sýndist 
rjett að reyna að kippa úr gildi nú, er þetta 
mál væri tekið fyrir. |>að væri því meiri á- 
stæða til þess nú, sem það mundi leiða af 
sjer mikinn óbeinlínis hagnað, að af nema 
svo óeðlilegt ófrelsisband; við sambandið 
milli leiguliða og þeirra, sem eru í hans 
skjóli, víðsvegar um landið, gæti margt 
fleira verið að athuga, en hann þekkti, að 
þetta sjerstaklega ætti sjer stað á ýmsum 
jörðum, er heyra undir Arnarstapaumboð. 
Nú vildi hann skjóta til nefndarinnar, hvort 
henni litist eigi að taka til greina þessar 
lauslegu bendingar sínar, og semja aðra á-
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lyktun fastari og ákveðnari, sem þingið gæti 
beðið stjórnina að fylgja í þessu efni. í 
slíkri ályktun ætti ekki að vera skýrt eins 
mikið frá áliti þingsins, eint og gjört er í 
frumvarpinu, en tekið skýrara fram, hvernig 
þingið vilji að umboðsjörðunum sje stjórnað.

L a n d s h ö f ð in g i  kvaðst vera viss um, að 
nefndinni hefði gengið hið bezta til álits 
sins, þó að það væri eigi eins ákveðið, eins 
og til hefði verið ætlazt. Hann ætlaði að 
taka fram nokkur atriði, sem hann óskaði 
að tekin væru fram skýrar og skorinorðar, 
ef nefndinni kynni að lítast, að koma fram 
með breytingaratkvæði í þá átt, við síðari 
umræðu málsins. í 1. tölul. rjeði nefndin 
til að fara eptir tillögum amtsráðanna að 
því, er snerti leigumála á hverri einstakri 
jörð; en skýrslur amtsráða, sýslunefnda og 
hreppsnefnda væru svo misjafnar, að eigi 
væri hægt að ákveða afgjaldið eptir þeim, 
og þvi vantaði í 1. tölul. hjá nefndinni næga 
bending fyrir þing og stjórn í þessu efni. 
Viðvíkjandi gjaldaurum þætti sjer eigi ástæða 
til að breyta þeim reglum, er með 5. grein 
laga 14. desbr. 1877 hefðu verið settar um 
skatt af ábóð og afnotum jarða, þannig 
að gjalda mætti í peningum, innskript eða 
landaurum eptir verðlagsskrá. Viðvíkjandi 
jarðabótum, þætti sjer mega aðgreina þar 
þær jarðabætur, er hverjum góðum bónda 
mætti ætla að gjöra með heimamönnum 
sínum einum saman, og þær, er ótheimtu 
meiri kostnað og þekking; til hinna fyr- 
nefndu teldi hann garðahleðslu og þófna- 
sljettun, og væri rjett að skylda menn til 
þeirra í byggingarbrjefinu í hlutfalli við gæði 
jarðarinnar og vinnuafla; aptur á móti væri 
eigi hægt að skylda hann til hinna meiri, 
en rjett að styrkja hann til þeirra með láni 
úr viðlagasjóði móti þeirri skuldbindingu, að 
ávaxta það og greiða vissa upphæð í af- 
borgun á ári. 4. og 5. tölul. væri hann sam- 
þykkur. Um sölu á þjóðjörðum hefði nefndin 
átt að sýna fram á einhverja aðalreglu, er 
hún vildi láta fylgja, þó að í 23. gr. stjórn- 
arskrárinnar væri tiltekið, að eigi mætti selja 
neina þjóðjörð nema með lagaboði. Sín

skoðun væri, að styðja ætti söluna, ef leigu- 
liði vildi sjálfur kaupa, en eigi að öðrum 
kosti, og þyrfti þá að fá álit umboðsmanns, 
sýslunefndar og amtsráðs um upphæð sölu- 
verðsins; en svo væri hjer og að athuga 
annað atriði mikilvægt, hvort ákveða skyldi 
söluverðið í peningum einum eða í landaur- 
um, þannig að jörðin stæði fyrir því og væri 
borgað árlega nokkuð, og sýndist sjer það 
mundu verða báðum í hag, með því að þá 
kæmi eigi til greina, þó að peningar lækkuðu 
í verði til móts við landaura. í  7. tölulið 
styngi nefndin upp á að fá sýslumönnum í 
hendur umboðin; en sjer þætti vafasamt, að 
það yrði til bó ta ; sjer þætti líklegt, að 
vegna annríkis mundu sýslumenn eigi geta 
nógu vel snóizt við eptirlitinu, en skýrslur 
þær, er fyrir lægju sýndu, að heldur þyrfti 
að skerpa það en lina.

F r a m s ö g u m a ð u r  (E i r i k u r  K ú ld )  kvaðst 
kunna báðum þeim, er talað hefðu, þakkir 
fyrir bendingar þeirra. Hann vildi fóslega 
játa, að uppástungur nefndarinnar væru eigi 
fast ákveðnar, en henni hefðu eigi verið 
fengnar neinar fastar reglur fyrir því, hversu 
langt hún ætti að fara, og með því að hón 
hefði eigi sjeð sjer fært, að ganga svo langt 
að ákveða leigumálann á hverri jörð, hefði 
henni litizt rjettast yfir höfuð að fara eptir 
áliti amtsráðanna, sem byggt er á skýrslum 
umboðsmanna, hreppsnefnda og sýslunefnda. 
f>ar sem hinn 6. konungkjörni þingmaður 
hefði eigi, ef til vill, álitið víst, að þyrfti að 
bíða eptir því, að umboðiu losnuðu, þá skyldi 
hann ekki efa, að svo gæli verið, en af því 
að nefndin hefði álitið, að umboðsmenn 
mundu þykjast hart leiknir, ef umboðin 
væru tekin af þeim, þá hefði hún eigi sjeð 
sjer fært, að stinga upp á því. Hvað snerti 
«evaluationina», þætti sjer hægast að taka 
hana af og breyta landskuldinni í meðal- 
alin eptir því, sem hón hefði verið í næstu 
5 ár. Hvað snerti jarðabætur, þá hefði 
nefndinni þótt ráðlegast, að fara eigi langt 
ót í að gjöra þær að fast ákveðnu skilyrði, 
því að er menn læsu skjölin, væri stungið 
upp á þeim víðast hvar svo stórkostlegum, að
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landssjóðnum væri varla fært að endurgjalda 
þær, og væri betra að styrkja þær á annan 
hátt, en með gjöldum úr landssjóði; en ef 
lán væri veitt úr honum til þeirra, sem 
æskilegt væri, mundi öll þörf á nákvæmu og 
ströngu eptirliti. Hann vildijáta, að nauð- 
syn væri, að hafa einhverjar fastar reglur 
til að fylgja í sölu þjóðjarða, en erfitt væri 
að gefa þær almennar, vegna þess, hversu 
ólíkt hagaði til á hinum ýmsu stöðum, og 
mundi variu veita af jafnmörgum reglum, 
og jarðirnar væru. J>ar sem hinn 6. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði fundið að því við 
nefndina, að hún vildi láta sýslunefndir hafa 
afskipti af byggingunni með sýslumanni, þá 
hefði hún þau rök fyrir því, að er nýr sýslu- 
maður eða umboðsmaður tæki við, gæti skeð, 
að hann væri eigi vel kunnugur, og væri 
honum þá gott, að hafa sýslunefndina til 
ráðaneytis; landshöfðingi hefði verið móti því, 
að fela sýslumönnum á hendur umboðið, 
vegna þess, að þeir gætu eigi haft eins gott 
eptirlit með landsetum sakir annríkis, og 
væri hann honum fullkomlega samdóma i 
því, að eptirlitið mætti eigi linara vera en 
nú er það, en þá sýndist sjer betra, að hann 
nyti aðstoðar sýslunefndarinnar í því efni. 
Hvað umboðslaun sýslumanna snerti, væri 
hann fyrir sitt leyti alls eigi móti því, að 
þau væru heldur lág. Um kjör hjáleigubænda 
á þjóðjörðum, sem hinn 6. konungkjörni 
þingmaður gat um, í Arnarstapa umboði, 
þá vissi hann, að þetta væru hinir verstu 
afarkostir, og vildi hann gjarnan þiggja allar 
þær upplýsingar, er hægt væri að gefa um 
það, hvernig þessu mætti koma til leiðrjett- 
ingar. Yfir höfuð tæki hann feginshendi 
öllum þeim bendingum, er landshöfðinginn 
og hinn 6. konungkjörni þingmaður hefðu 
gefið, og væri fús að bera þær undir 
nefndina.

Jón Jónsson kvaðst fallast á tillögur 
manna um, að ráða nefndinni til að íhuga 
mál þetta að nýju. Hinn heiðraði fram- 
sögumaður hefði sett mjög út á form ann- 
ars nefndarálits fyrir skömmu, en þó hefði 
það verið laust við einn galla, sem væri á

þessu, og sem alltaf værl talinn einn hinn 
versti, nefnilega, að það væri endalaust. 
Nefndin hefði alveg leitt hjá sjer að skýra 
þinginu frá tillögum sínum. Hún hefði 
talað mikið um, hvað hún á l i t i ,  en engu 
orði bent á, hvað hún v i l d i ,  eða hvað hún 
vildi ráðleggja deildinni að v i l j a .  Uppá- 
stungan bætti lítið úr þessu, það væri ekki 
ætlunarverk nefndarinnar að vísa deildinni 
til stjórnarinnar, og stjórnin gæti ekki við 
bygging jarða tekið tillit til álits nefndar- 
innar í öllum greinum þess. fað  væri t. 
a. m. ómögulegt fyrir stjórnina, án heim- 
ildar frá alþingi, að taka umboðin frá um- 
boðsmönnunum og fá þau í hendur sýslu- 
mönnum. Nefndin hefði álitið, að eigi 
væri ráðlegt, að bjóða upp umboðsjarðir, og 
hefði hún að líkindum byggt það á því, að 
óánægja hefði komið fram yfir hlutdrægni 
sumra umboðsmanna í því efni, svo að 
þeir byggðu heldur jarðirnar eptir vinfengi 
við sig, en eptir dugnaði þess, er jörðina 
falaði til ábúðar. Ef nú jarðirnar væru 
boðnar upp þannig, að i hvert skipti sem 
fyrirsjáanlegt væri, að jörð mundi losna, 
væri það auglýst í blöðunum eða á annan 
hátt, og umboðsmanni gjört að skyldu, að 
senda amtmanni öll bónarbrjef þau, er til 
hans hefðu komið, um leið og hann sendi 
honum tillögur sínar um byggin'guna til 
staðfestingar, þá sýndist sjer full trygging 
fengin móti hlutdrægni umboðsmanna, og 
miklu möiri, en þó að sýslunefndin ætti að 
leggja á samþykki sitt, því að slíkt sam- 
þykki gæti, ef til vill, mikið verið komið 
undir kappi því, sem hlutaðeigandi leigu- 
liðaefni sýndu í því, að ríða milli sýslu- 
nefndarmanna og reyna að sannfæra þá 
um, að hann ætti öðrum fremur að fá
jörðina. Hann vildi því biðja nefndina að
íhuga betur þetta atriði. Landshöfðingi 
hefði eigi verið nefndinni samdóma um 
sölu á þjóðjörðum, og felldi hann sig vel 
við það, sem hinn hæstvirti landshöfðingi 
hefði sagt þar um, einkum ef hann vildi
fara nokkuð lengra, og ekki gjöra það að
skilyrði fyrir því, að þjóðjörð fengist keypt,
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að hinn núverandi leiguliði æskti eptir 
því, því að vel gæti komið fyrir, að mað- 
ur, sem vissi, að leiguliði ætlaði að ílytja 
af jörðunni bráðlega, vildi kaupa hana og 
setjast á hana þegar er hann færi. En 
hvort sem leiguliði eða aðrir beiddu um 
söluna, væri rjettast að selja jörðina við 
opinbert uppboð, undir eins og kæmi til 
mála að selja einhverja þjóðjörð.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst lengi hafa vitað, 
að hann væri skilningslítill, en aldrei fundið 
það eins glöggt eins og nú, því að hann 
hefði ekkert skilið í ræðu þíngmanns Skag- 
firðinga, og engan botn fundið í henni. 
Honum þótti ‘ álit nefndarinnar endalaust'; 
hann gæti bent honum á, að það væri ein- 
m itt mjög stutt, svo að eigi þyrfti lengi að 
leita endans, en ef hann hefði meint, að það 
væri eigi nógu greinilegt, væri eigi annað, 
en koma með breytingaratkvæði. Hann hefði 
enn fremur sagt, að ákvörðunin í 7. grein 
væri sprottin af grun um hlutdrægni um- 
boðsmanna; svo ástæðulausa rangfærslu á 
orðum nefndarinnar, hefði hann naumast 
getað ætlað þingmanninum, og hann vildi 
biðja hann að benda á eitt orð í nefndará- 
litinu, er gæfi tilefni til slíkra getsaka. Hann 
furðaði stórlega á því, að hann, lagamaður- 
inn, skyldi eigi þekkja svo vel launalögin frá
1877, að 'hann vissi, að sýslumenn væru 
skyldir að undirgangast hverja þá breyt- 
ing á verkahring þeirra, er stjórnin legði á 
þá. í>að lýsti líka talsverðum ókunnugleik, 
að vita eigi, aðamtmenn yrðu að samþykkja 
byggingarbrjef frá umboðsmönnum og rjeðu 
að því leyti byggingu á þjóðjörðum. Hann 
vonaði, að hann yrði einn á báti með, hvað 
æskilegt væri að hafa uppboð, þvi að enginn 
hefði vogað sjer annar út á svo hála leið.
fa ð  gæti skeð, að menn fengju með því
hærri leigumála, en hver væri tryggingin;
það gæti komið slóði, sem ekkert ætti til, 
sem biði hærra eptirgjald en dugnaðar- og 
efnamaður, og flosnaði ef til vill upp á fyrsta 
ári, og hvar væri þá ábyrgðin; þá væri nú 
fyrst farið að fara vel með fje landsins, er 
það væri haft svona!! Að auglýsa jarðirnar

væri alveg sama og bjóða þær upp, lands- 
sjóðurinn hefði ef til vildi tjón af því og 
jörðin skaða. Hin eina huggun, sem ndfnd- 
in hefði fengið hjá þingmanninum, væri sú, 
að landshöfðingi varð fyrir sama óhappinu, 
að geðjast honum ekki, af því að hann vildi 
láta leiguliðann ganga fyrir öðrum við kaup- 
in, hann kvaðst enginn lagamaður vera, en 
þó ætlaði hann, að það væri nýmæli, sem 
þingmaðurinn kæmi þar fram með, því að 
hann vissi eigi betur, en leiguliði hefði jafn- 
an forgangsrjett, erábúðarjörð hans væriseld.

B e n e d ík t  K r i s t j á n s s o n  sagði, að hvað 
leigumálann á þjóðeignum snerti, hefði lands- 
höfðinginn sagt, að í mörgum af skýrslun- 
um væri eigi tiltekið, hvernig sanngjarnt 
væri að leggja hann á, þvi að í skýrslunum 
væri eigi fylgt þeim reglum, er landshöfð- 
inginn hefði gefið í því efni. J>að væri því 
rjettast, að þingið hlutaðist eigi til um þetta 
mál fyr en fengnar væru skýrslur frá um- 
boðsmönnum, amtsráðum og sýslunefndum. 
Nefndin lagði það til, að gjaldeyrir væri 
peningar, landskuld eptir meðalalin, leigur 
eptir smjörverði, en hún viðurkenndi jafn- 
framt, að á þessu væri mikill annmarki 
sökum peningaeklu, og vildi því færa nið- 
ur leigumálann. Sjer væri nú kunnugt, 
að leiguliðar væru víða vanir, að borga 
þetta í innskript, og þá gætti eigi 
þessa annmarka, er umboðsmenn gætu 
líka borgað með ávísunum. Sjer sýnd- 
ist það ekkert koma landssjóðnum við, þótt 
umboðsmenn ættu stundum örðugt með að 
standa í skilum; því að laun þeirra væru 
næsta há, þar sem þau væru Ve af- 
gjaldsins. Að því er snerti jarðabæt- 
urnar í 3. gr., þá vissi hann eigi betur, en 
að jafnan væri venja, að heimta þær nokkr- 
ar, og væri það talinn eins og partur af- 
gjaldsins. Úr þessum jarðabótum gjörði 
hann eigi mikið, því að hann væri hræddur 
um, að optast væri of lint eptir þeim geng- 
ið, enda væri lítið gagn af þeim, þar sem 
væri að ræða um að sljetta lítinn túnblett 
eða hlaða vallargarðsstúf, og vildi hann því
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fallast á álit nefndarinnar, að sleppa þeira, 
en ^yggja með fullum leigumála. En ef 
um 8tórkostlegar jarðabætur væri að ræða, 
sem flestum leiguliðum væri ofætlun, þyrftu 
þeir að fá aðstoð og leiðbeiniug eptir sam- 
komulagi hjá landsstjórninni, og ef þeir rjeð- 
ust í þær af eigin rammleik, þá endurgjald. 
J>etta atriði ætti að takast fram í hinum 
nýju landbúnaðarlögum. Að því er uppboð 
snerti, þá væru á þeim svo stórkostlegir gall- 
ar, að enginn heilvita maður gæti fallizt á 
þau. Hann væri samdóma landshöfðingja 
um það, að óheppilegt væri, að sýslumenn 
tækju við umboðunum, því að þeim bæri 
eigi að eins að heimta inn gjöldin, heldur 
og að hafa umsjón með jörðunum og ábúð 
þeirra. J>etta mundi þeim verða ofvaxið í 
víðlendum sýslum, þar sem margar lands- 
sjóðsjarðir væru. En þar sem nefndin hefði 
stungið upp á því, að sýslunefndir styrktu 
hann til þess, þá væri það bæði, að þær 
kæmu sjaldan saman, enda hefðu þær enga 
skyldu til að taka þessa umsjón að sjer. 
í>ó að landssjóðnum væri þessi aðferð ó- 
kostnaðarsamari, þá gæti svo farið sakir 
umsjónarleysis, að hann tapaði meiru, en 
því næmi. Loks vildi hann ráða þinginu til, 
að fást eigi við þetta mál.

Forseti skaut því til a t k v æ ð a  þing- 
deildarinnar, hvort eigi skyldi fresta umræð- 
unni til morguns, og var það samþykkt í 
einu hljóði.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 22. fundi, 26. júlí.

F r a m s ö g u m a ð u r  (E i r í k u r  K ú ld )  kvað 
umræðurnar um þetta mál hafa verið svo 
langar síðast, og svo margar bendingar 
verið gefnar nefndinni, að hún hefði eigi 
enn haft tíma til að taka þær allar til í- 
hugunar, vildi hann því biðja forseta að 
leita atkvæða um það, hvort mönnum litist 
eigi að fresta umræðum enn, að minnsta

kosti til hins 29. þ. m., með því að það 
gæti orðið til flýtis, að nefndin sameinaði 
sig þeim mönnum, er geflð hefðu eða vildu 
gefa henni góðar bendingar, svo 3em eink- 
um hinum 6. konungkjörna þingmanni, 
enda væru nógu mörg önnur mál, er taka 
mætti á dagskrá þangað til.

Á sg e ir  E in a r s s o n  kvaðst játa það, að 
mál þetta væri vandasamt, og nefndin 
þyrfti umhugsunartíma til að færa sjer í 
nyt bendingar manna, en þar eð tveir 
þingmenn hefðu nú þegar beðið um orðið, 
þá litist sjer ráð fyrir nefndina, að heyra 
einnig þær bendingar, er þeir kynnu að 
gefa, áður en umræðunni væri frestað.

F o rse t i  fjellst á þessa tillögu og gaf 
þingmanni Húnvetninga orðið.

Á sg e ir  E in a r s s o n  kvað hinn 6. konung- 
kjörna þingmann hafa lokið lofsorði á nefnd- 
ina í gær í upphafi ræðu sinnar, en þó 
hefði sjer sýnzt ýms smíðalýti koma fram 
á áliti nefndarinnar, er fram í ræðu hans 
só tti; hann ætlaði sjer eigi að heita neinu 
góðu um lofræðu, en snúa sjer þegar að 
hinum einstöku atriðum, þó að þetta væri 
eigi önnur umræða, með því að það hefði 
verið leyft í gær. Sjer þætti engin von á 
því, að nefndin hefði sett fastan leigumála 
á hverja jörð, en af því að skýrslur þær, er 
nefndin hefði haft til stuðnings, væru eigi 
lagðar fram fyrir þingið, hefði hann vonazt 
eptir skýringum frá henni um hina mis- 
munandi byggingarmáta í ýmsum íjórð- 
ungum landsins, því að á þeim væri mesti 
munur. Gjaldeyri vildi nefndin hafa pen- 
inga, einkum landskuldina, en teldi þó á 
því vandkvæðí sakir skorts á þeim. fo tta  
mundi sjálfsagt eiga sjer víða stað. Hann 
vissi til, að í Norðurlandi greiddu leiguliðar 
alstaðar peninga, að minnsta kosti hinir 
nýrri ábúendur, sem beinlínis væri gjört 
það að skyldu í byggingarbrjefunum; af 
þessu hlytust þar engin stórvandræði, svo 
hugsaði nefndin og, að umboðsmenn mundu
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verða í vandræðura, ef eigi væru goldnir 
peningar, því að þá ættu þeir svo örðugt 
með að standa í skilum, og ályktaði svo 
af þessu, að lækka afgjöldin af sumum 
jörðum. Af þessum ástæðum sýndist sjer 
að eins leiða það, að nauðsynlegt væri, að 
ákveða að borga skyldi umboðsmanni í 
peningum, og hvað lækkun afgjalda snerti, 
dygði eigi, þó að landshöfðingi hefði þar 
æðsta úrskurðarvald, því að hann þyrfti, 
sökum ókunnugleika síns, að leita álits 
umboðsmanna um það. Nefndin vildi eigi 
halda jarðabótaskyldunni. |>egar mál þetta 
kom fyrst fyrir á binum fyrstu ráðgjafa- 
þingum, hefði það verið áhugamál, að bjóða 
eigi upp jarðir, hvorki til afgjalds nje festu, 
heldur binda menn við, að gjöra nokkrar jarða- 
bætur, og hefði það orðið vinsælt og haft 
góðar afleiðingar; jaiðabótaskyldan væri að 
sínu áliti sanngjörn, þar sem leiguliði hefði 
leyfi til að búa á jörðinni æfilangt og ekkja 
hans eptir hann og jafnvel afkomendur, ef 
þeir væru til þess hæfir. Jj>essir kostir 
mundu varla vera almennir á öðrumjörðum; 
þó að nefndin hefði eigi sjeð í skýrslunum, 
hvað jarðabótum miðaði áfram árlega, þá 
gæti hana frætt hann á því, að það væri þó 
nokkuð, og eigi allfáir gjörðu jafnvel meira, 
en það, sem þeir væru skyldaðir til, því að 
þeir sæju, að þeir hefðu hag á jarðabótun- 
u m ; þingmaður fúngeyinga hefði talið lítið 
gagn að þessum jarðabótum, en sjer sýnd- 
ist mikið gagn að þeim, einkum vatnsveit- 
ingum og sljettum. Svo ætlaði nefndin að 
bæta úr með því, að tala um, að það mundi 
verða sjeð við þá, er gjörðu miklar jarða- 
bæ tur; en hann sæi hvergi í áliti hennar, 
hvernig þessari sjón ætti að vera varið eða 
hvort hún ætti að koma fyr, en hverjum er 
goldið eptir hans verkum, eptir því sýndist 
sjer nokkuð langt að bíða. Ef afteknar 
væru bæði jarðabætur og jarðasala, eins og 
nefndin vildi, væri slagbrandur rekinn fyrir 
allar framfarir í þá átt, að jarðirnar bötn-

uðu, og þess vegna mælti hann fastlega móti, 
að svo væri gjört. fó  kastaði fyrst tólfun- 
um, er nefndin vildi fá sýslumönnum um- 
boðin í hendur, og játaði þó, að umsjónin 
væri helzt tillítil;  hvernig gæti hún ímynd- 
að sjer, að sýslumenn ættu hægra með um- 
sjónina fyrir tvo af hundraði af afgjaldinu, 
í viðbót við öll sín störf, heldur en um- 
boðsmennirnir fyrir 16 °/o; þá þætti sjer nær 
að fá umsjónina í hendur sveitanefndunum, 
þær þyrftu þó að minnsta kosti eigi að hafa 
eins mikil ferðalög út af henni; svo væri 
líka það móti þessu, að ef mál kæmi milli 
ábúandans og umboðsmannsins, þá yrði að 
fá sýslumann úr annari sýslu. Svo vildi 
hann minnast á eitt atriði, er sjer hefði eigi 
heyrzt neinn taka undir, er hinn 6. kon- 
ungkjöini þingmaður hefði hreyft því; nefni- 
lega um hjáleigubændurnar; þetta mál hefði 
komið fyrir snemma á ráðgjafarþingunum, og 
þá hefði einn merkur maður líkt kjörum 
þeirra við bændaánauðina, sem fyr átti sjer 
stað í Danmörku, og þó að hvorki hinn konung- 
kjörni þingmaður nje nefndin hefði bent á 
neinn lagagrundvöll fyrir þessari venju, bæri 
nauðsyn til að ljetta af sem fyrst þessu 
þrældómsoki, ef mögulegt væri.

Jón Jónsson þakkaði þingmanni Barð- 
strendinga fyrir þær skýringar, er hann hefði 
gefið, og kvað það gleðja sig, að nefndin 
ætlaðist ekki hlutdrægni umboðsmanna, en 
fyrst að þetta var eigi ástæðan fyrir því, þá 
hefði hún átt að tilgreina einhverja aðra; 
hann vildi því enn halda því föstu, að ó- 
hentug væri sú breyting nefndarinnar. Sjer 
þætti enn rjett, ef breyta ætti tilhöguninni 
á byggingu jarða, hvort ekki mætti í hvert 
sinn, sem jörð losnaði, bjóða hana upp eða 
auglýsa byggingunni. f>etta væri annað en 
það, sem þingmaður Barðstrendinga og 
Húnvetninga hefðu talað á móti. Sjer hefði 
aldrei komið til hugar að bjóða upp bygg- 
ing jarða, eins og lausafje, þannig að sá, 
er byði hæsta peningaupphæð, væri sjálf-
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sagður að fá hið uppboðna. Tilgangur sinn 
væri að eins sá, að gefa sem ílestum kost 
á að sækja um jarðirnar, svo að úr sem 
flestum mætti velja, en í valinu milli fleiri 
landsetaefna ætti eigi að eins að fara eptir 
peningaboðum, heldur og eptir hæíilegleikum 
þeim og kostum, er frambjóðendur hefðu, og 
gætu komið jörðunni að gagni. Hann vissi 
eigi betur, en að umboðsmenn rjeðu í raun- 
inni byggingu þjóðjarða, þó að amtmenn 
ættu að staðfesta byggingarbrjefln, og vissu 
amtmenn optast ekkert um, hvort fleiri 
hefðu viljað komast að jörðinni en sá, er 
umboðsmaður hefði byggt hana, eða hverjum 
hæfllegleikum og kostum þeir væru búnir, 
sem umboðsmaður hefði gengið fram hjá. 
Um jarðabæturnar væri hann á sama máli 
og þingmaður Húnvetninga. Hefði eptirlitið 
með jarðabótum verið lint hingað til, væri 
meiri ástæða til að skerpa það en að draga 
úr því, ogværi fyrir löngutímikominn tilþess 
að sjá um, að hin 100 ára gömlu lög um 
þúfnasljettun og garðahleðslu kæmust, þó 
ekki væri nema á landssjóðsjörðunum, lengra 
en á pappírinn.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagðist eigi ætla að vera 
langorður. Að því er uppboð á jörðum snerti, 
þá væru þau að sinni meiningu jafn skaðleg 
fyrir landssjóð, hreppa og hlutaðeigendur, 
því hætt væri við, að með þess konar a ð -1 
ferð kæmu menn úr ýmsum áttum, og þá 
sumir hverjir án þess að duga í nokkru. 
Sama væri að segja um eptirlit umboðs- 
manna með ábúð jarðanna; það væri lítt 
mögulegt fyrir þá, að fara á hverju ári heim 
á hverja eina jörð, og segja svona og svona 
ætti að fara að, hvað jarðabætur snerti. 
Annað væri að fela sýslumönnum þetta á 
hendur, þar sem þeir á annað borð ættu 
ferðir einu sinni á ári um öll hjeruð sýsl- 
unnar, og væri þá hægra fyrir þá að líta 
eptir en umboðsmann. Að gjaldmáti væri 
jafn alstaðar, væri að vísu æskilegt, en nefnd- 
in hefði þó eigi treyst sjer til að halda því

fram. Um skyldu leiguliða að gjöra jarða- 
bætur á hverju ári, hefði nefndinni einnig 
þótt óráð að halda því fram, að gjöra það 
að beinni lagaskyldu, þar sem slíkt væri 
mörgum annmörkum bundið.

F o rse t i  bar því næst upp til a t k v æ ð a  
uppástungu þingmanns Rangeyiuga og þing- 
manns Barðstrendinga, að fresta umræðunni 
fyrst um sinn, og var það samþykkt með 9 
atkvæðum.

Á 25. fundi efri deildarinnar, 31. júlí, 
bar /Vamsö>um«ðurnefndarinnar í máli þessu, 
E i r t k u r  K ú l d ,  upp þá ósk nefndarinnar, að 
tveimur þingdeildarmönnum væri bætt við í 
hana, og nefndi til þess Árna Thorsteinson 
og Sighvat Árnason. Var það samþykkt.

F r a m h a l d  f y r r i  u m r æ ð u  í efri 
deiíd, á 28. fundi, 5. ágúst.

Uppástunga til þingsályktunar fránefnd- 
inni, sjá I 257—259.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( E i r í k u r  K ú l d ) sagði, að 
eptir að nefndin hefði fengið í viðbót hina 
tvo heiðruðu þingmenn, hefði hún tekiðmálið 
til nýrrar íhugunar, og kæmu nú tillögur 
hennar fram í öðrum ýtarlegri búningi; hann 
mundi eigi tala fleira um þær, fyr en hann 
heyrði álit annara þingmanna.

B e r g u r  T h o rb e rg  kvað uppástungur nefnd- 
arinnar sumar hverjar vera þannig vaxnar, 
að menn ættu að taka þær til greina, og 
fallast á þ æ r ; en ein stefna nefndarinnar 
væri þó eigi samkvæm sinni skoðun, nefni- 
lega sú, að koma umboðunum í hendur sýslu- 
manna; sjer þætti þessi tillaga nefndarinnar 
óheppileg, einkum með tilliti til hinna stærri 
umboðanna. Sýslumenn hefðu í svo mörg 
horn að líta, að það hlyti fremur að verða 
til að lina umsjónina en skerpa hana, ef 
þeir ættu að takast hana á hendur, og eigi 
sjerstakir umboðsmenn; en mönnum -hefði 
komið saman um áður, og á því væri hann 
líka, að umsjónin þyrfti einmitt að vera
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strangari. J?ó að nefndin takmarkaði þessa 
tillögu sína með því að til taka, að þetta 
skyldi eigi gjöra nema þar sem það þætti 
eiga við, þá þætti sjer það eigi nóg trygg- 
ing, því að eigi væri allt af hægt að sjá 
fyrir fram, hvort það væri hentugt eða eigi. 
Með hin smærri umboðin væri nokkuð öðru 
máli að gegna, en eigi væri þó neitt unnið 
við, að sýslumenn tækju þau að sjer, nema 
hinn litli sparnaður á umboðslaununum. 
Hann kvaðst hafa vonað eptir leiðbeiningu 
frá nefndinni um það, hve hár leigumáli 
skyldi vera á jörðum; eindregnar uppástung- 
ur um það efni væru nú komnar við fiestar 
jarðir, og bætti sjer vel við eiga, að nefndin 
hefði bent á, að umboðsmanni skyldi gjört 
að skyldu, að reyna að byggja jarðirnar með 
þeim leigumála, er þar væri stungið upp á, 
og þar sem sumir umboðsmenn í uppástung- 
um sínum hefðu að eins ráðið til að hækka 
leigumálaásumumjörðum í umboðinu.án þess 
að tiltaka hve mikið, þá mætti einnig gjöra 
þeim það að skyldu, að leitast við að hækka 
leigumálann eptir álitum, er leiguliðaskipti 
yrðu næst. Ef nú umboðsmennirnir gætu 
eigi fengið neinn til að taka jörðina með 
hinum nýja leigumála, yrðu þeir að leita 
samþykkis yfirmanna sinna um það, hvort 
þeir mættu byggja hana með hinum eldri 
leigumála, eða öðrum lægri. Annars felldi 
hann sig vel við nefndarálitið að því leyti, 
sem það kæmi fram sem bendingar um það, 
hverju umboðsstjórnin ætti að fylgja í þessu 
efni, að svo miklu leyti sem henni væri unnt, 
en eigi sem fastar lagaákvarðanir. í  1. 
tölul. þætti sjer of aukið «ekki», og í 2. 
línu kynni hann betur við «er» fyrir «sje». 
Um hæð leigumálans vildi hann áskilja sjer 
breytingaratkvæði við síðari umræðu málsins.

Á m i  T h o rs te in so n  kvað við prentunina 
hafa flækzt inn í nefndarálitið «Norðurmúla- 
sýslujarðir» í staðinn fyrir »Norðursýslu- 
jarðir», og vildi skjóta því til forseta og 
framsögumanns, hvort eigi mætti skoða það

sem prentvillu. Hinn 2. konungkjörni þing- 
maður væri eigi ánægður með það atriði hjá 
nefndinni, að vilja fá sýslumönnum í hendur 
umboðin, en hann vonaðist til, að hann 
væri eigi svo fjarri að fallast á það, ef hann 
legði í þessa tillögu þá sömu meining, og 
nefndin að sinni ætlun hefði gjört; áherzlan 
lægi eigi á því, að þetta skyldi gjöra, þar 
sýslumenn fengjust til að taka þau að sjer, 
heldur þar sem nægileg trygging væri fyrir, 
að það yrði eigi til að rýra stjórn umboð- 
anna. J>ar sem sami þingmaður hefði i'und- 
ið að því við nefndina, að hún hefði eigi 
tekið tillit til uppástungna þeirra, er komn- 
ar væru nýlega um leigmála á umboðsjörðum, 
þá hefði sjer fundizt hann ganga út frá 
þessum uppástungum sem áreiðanlegu mati, 
og ef svo væri, hefði hann rjett fyrir s je r; 
en þegar þær nú væru byggðar á skoðunum 
einstakra manna, eins og hver þeirra liti á 
málið, væri hann hræddur um, að þær væru 
eigi svo áreiðanlegar eða samhljóða sín á 
milli, að nokkuð verulegt mætti á þeim 
byggja í einni heild. Nefndin hefði að sínu 
áliti gjört rjett í, að leggja enga áherzlu á 
þetta atriði, því að það væri skylda umboðs- 
stjórnarinnar, að sjá um, að leigumáli væri 
hæfilegur, enda gætu engar ákvarðanir um 
það efni á tt sjer stað, því að jarðir gætu 
svo auðveldlega breytzt og afgjaldsmagn 
þeirra. Ef nefndin hefði viljað gefa nokkra 
bending í þessa stefnu um þetta, hefði hún 
átt að ganga í þá stefnu, að leigja skyldi 
jarðir eptir hinum forna leigumála með sjer- 
stöku tilliti til þeirra núverandi ástands. 
Viðvíkjandi 7. gr. yrði hann að gjöra þá 
syndajátning, að hann hefði skrifað undir 
hana án þess að gjöra ágreiningsatkvæði, þó 
að hann væri henni mótfallinn; það hefði 
eigi viðgengizt hingað til, að menn væru 
látnir inna festugjald, enda hefði verið 
bannað að taka það, og því þyrfti eigi að 
nefna það; sama væri að segja um uppboð- 
in, þau hefðu ekki viðgengizt hingað til, og
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ekkert væri koinið fram, er gerði líklegt að 
nú væri byrjað á þessum nýmælum; sjer 
fyndist því alls engin þörf á að banna þau; 
hann væri mönnum samdóma um það, að 
eigi ætti að keppast við, að koma sem 
hæstum Ieigumála á jarðirnar, heldur hafa 
hann sem sanngjarnastan, en stundum gæti 
orðið vafi á því, hvað sanngjarnt væri og 
þá gæti orðið þörf á uppboði — eða máske 
rjettara sagt — framboði, eins og þingmaður 
Skagfirðinga hefði komizt að orði; ágrein- 
ingur gæti t. a. m. komið milli umboðs- 
manns og amtmanns um það, hvað sann- 
gjarnt væri að leigja jörð fyrir, og þá gæti 
orðið þörf á að bjóða jörðina upp. J>á væri 
enn annað mikilvægt atriði, þar sem nefndin 
vildi leigja jarðir til æfilangrar ábúðar, ef 
eigi bönnuðu sjerlegar ástæður; þessi rjettur 
væri þægilegur fyrir leiguliðann, en hann 
lægi nærri því að vera órjettur við jarðeig- 
anda, með því að það gjörði honum erfitt 
að losast við ónýtan landseta; menn mundu 
að vísu svara sjer, að hann gæti byggt hon- 
um út, en reynslan hefði sýnt, að það gengi 
eigi alltaf greiðlega; sjer fyndist því betra 
að orða greinina öðruvísi, og gefa eigi leigu- 
liða beinlinis rjett til æfinlegrar ábúðar. 
Sú ákvörðun lægi nær frá hálfu jarðareig- 
anda, að fylgja þeirri reglu, að láta bygg- 
inguna vera æfilanga; það hefði hún verið 
allajafna á umboðsjörðunum. Hjer við bætt- 
ist enn sú ástæða, að jarðeigandi vill opt 
byggja jörð til reynslu, ef t. d. ungur mað- 
ur og efnilegur falar jörðina, en sem er ó- 
reyndur, en gæti brugðizt vegna ýmissa or- 
saka, þá væri gott að geta byggt honum 
jörðina til eins árs eða svo. Stundum ósk- 
uðu menn líka að eins að fá bygging til 
fárra ára. Vegna þessa ætlaði hann sjer að 
greiða atkvæði móti 7. gr.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að hinn 6. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði svarað hinum 2. 
konungkjörna þingmanni, og vildi hann því 
eigi fara neitt ú t í það. Hann sagðist eigi

halda svo fast við uppástungu nefndarinnar 
um sýslumenn,en vilja benda umboðsstjórn- 
inni á, að taka þennan kost, ef hann byðist, 
því það væri sparnaður fyrir landssjóðinn. 
Hinum 2. konungkjörna þingmanni hefði 
eigi þótt það henta, að fá sýslumönnum í 
hendur umboðin vegna umsjónarinnar með 
þeim; það mundi heldur þurfa að skerpa 
umsjónina, en sjerfyndist því mega eins við 
koma, þó umboðin kæmust í hendur sýslu- 
manna. f a r  sem sami þingmaður hefði 
fundið að því, að nefndin eigi hefði tekið 
fram leiguupphæð hverrar einstakrar jarðar, 
er hún væri byggð, þá kvaðst hann of ó- 
kunnur víðast hvar á landi hjer til að geta 
ákveðið leigumála á hverri jðrð; að vísu hefði 
nefndin haft fyrir sjer greinilegar uppástung- 
ur í þessu efni, en það vildi hann taka fram 
við slíkar uppástungur, að þó þær væru rjett- 
ar 1879, þá er eigi víst að þær sjeu það 
1889, því jarðirnar gætu breytzt af mörgu. 
Uppástunga nefndarinnar við 5. tölulið ætl- 
aðist til, að jarðirnar batni, því ef ein jörð 
er þannig bætt í 10 ár, þá leigist hún hærra; 
en þessi uppástunga yrði að liggja i hendi 
þeirra, sem byggðu jarðirnar. Hinn 6. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði eigi getað sætt 
sig við 7. tölulið, en ástæður hans hefðu 
ekki verið sterkar, að minnsta kosti eigi all- 
ar. Hann sagði, að eigi mætti skilja á- 
kvörðun nefndarinnar svo, að eigi mætti 
bjóða jarðir upp, því það væri meiningin að 
bjóða jörðina upp, ef hún væri laus og eng- 
inn falaði hana, þá yrði það að skyldu, til 
þess jörðin leggist ekki í eyði. Hinn 6.
konungkjörni þingmaður væri, ef hann hugs- 
aði sig vel um, svo kunnugur í Snæfells- 
sýslu, að hann vissi dæmi til þess, úr ein- 
um hreppi þar, að það gæti verið háskalegt 
að fylgja þeirri reglu að bjóða jarðir ávallt 
upp; dæmi vildi hann eigi tilfæra, því: «no- 
mina sunt odiosa». |>ar sem hann eigihefði 
viljað fallast á æfilanga ábúð, þá væri það 
langt frá því, að það hneykslaði sig, þó það
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ef til vill hneykslaði hann, ábúandanum gæti 
það ’eigi hnekkt, því hann gæti sagt jörð- 
inni upp. Leiguliðinn gæti og tapað ábúð- 
arrjetti, ef hann bryti skilmálana, og ef um- 
boðsmaður væri duglegur; því leigubrjef væru 
öll svo gjörð. Ákvörðun þessi gæti því eigi 
verið háskaleg, hvorki fyrir ábúanda nje 
landstjórn. Viðvíkjandi því, að það væri 
vafasamt um afgjaldið, þá tók hann þaðfram, 
að hver umboðsmaður sæi sjer hag í því, ef 
margir föluðu sömujörðina, þá að taka þann 
bezta og álitlegasta; en ef boðið væri upp, 
þá mætti segja að loku væri ef til vill skot- 
ið fyrir að fá góðan ábúanda, ef annar biði 
hærra eptirgjald. Hann ímyndaði sjer, að 
hver hygginn jarðeigandi færi eigi eptir því, 
þó óálitlegur maður byði meira en reyndur 
og góður búhöldur, og hið sama væri að 
segja um þjóðjarðir.

Ásgeir E inarsion  sagði, að þeir, 
sem þegar hefðu talað, hefðu gjört at- 
hugasemdir sinn á hvern hátt. Hann sagð- 
ist vilja herða á orðum hins 2. konung- 
kjörna þingmanns, því það, sem hann hefði 
talað um það, að sýslumenn tækju að sjer 
umboðin, væri talað öldungis eptir sínum 
anda. Eptir þeirri reynslu, er hann hefði, 
mundi það verða mjög erfitt fyrir sýslumenn 
að hafa umboðin á hendi, og það gæti enda 
verið ósanngjarnt að troða þeim upp á þá. 
Sýslumenn kæmu opt fátækir að sýslunum 
og yrðu að fá veð fyrir sýslunni; ef þetta bætt- 
ist nú við, þá yrðu þeir og að fá veð fyrir 
umboðinu; það væri og dæmi til, að ljeð 
hafi verið veð fyrir umboði og hafi tapazt. 
Svo mætti og gæta þess, að margir sýslu- 
menn mættu eigi vera að sinna umboðinu, 
nema með því móti, að fá annan mann til 
að hjálpa sjer. J>að, sem gæti sparazt, 
væri eigi nema 4000 krónur, eða meðal- 
laun, en hvort það jafnaðist við skaða 
þann, sem landið biði af því, að jarðirnar 
væru trassaðar, fyrir því kvað hann vanta 
alla trygging. fa ð  væri þó ómögulegt að

heimta, að amtmaður færi um til að sjá 
um, að allir gjörðu skyldu sína í þessu 
efni, það gæti bæði verið elli og ýms störf, 
er bönnuðu honum þetta. En hver mundi 
þá klaga, þó jarðir væru illa setnar og 
trassaðar? fa ð  væri augljóst, að fáir 
mundu verða til þess. Enn fremur mætti 
geta þess, að dæmi væru til, að mál gæti 
risið milli ábúanda jarðar og umboðsmanns; 
ef nú sýslumaður væri umboðsmaður, þá 
þyrfti að setja annan sýslumann til að 
taka málið fyrir, og það væri þó strax 
kostnaður. Hann vildi því eigi gefa at- 
kvæði sitt með þessu. Hann kvaðst hafa 
hugsað sjer nppástungu í þessu efni í þá 
átt, að umboðsmaður væri settur í hverjum 
hrepp, það væri að vísu margbrotið, en 
með því móti fengist næg trygging fyrir, 
að umsjónin væri möguleg, en af því að 
nefndin hefði ekki viljað sinna þessari 
uppástungu, færi hann ekki lengra út í 
hana að sinni. J>á gat hann og þess, að 
nefndarmenn væru allir móti, en eigi með 
þjóðjarðasölu. Eitt væri þó, sem sjer lík- 
aði betur hjá hinum 6. konungkjörna þing- 
manni, heldur en hjá hinum 2. konung- 
kjörna, og væri það það, að leggja eigi of 
mikinn trúnað eða traust á skýrslur frá 
hreppsnefndum eða umboðsmönnum, því 
þær gætu verið athugaverðar. J>ar sem 
sagt væri í sjálfri uppástungunni í 5. gr., 
að umboðsmaður ætti að gjöra sjer far 
um, að semja við hinn nýja ábúanda, að 
hann gjöri ýmsar minni jarðabætur, svo 
sem túngarða o. s. frv., þá benti hann á, 
að eptir sínu áliti bæri eigi að taka til 
túngarða, því svo megi auðveldlega fara, að 
það, er fyrst var hlaðið, verði fallið aptur, 
áður en honum sje full lokið, og vilji hann 
því undanskilja þetta, og heldur hafa 
þúfnasljettun, því það sje varanlegra; til 
þessa gæti hann fært mörg dæmi; vatns- 
veitingar væru sömuleiðis mikið góðar og 
gæfu góðan ávöxt. J>að þætti sjer vel fara,
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að umboðsmenn hefðu umsjón með jörð- 
unum og semdu skýrslur, en það þætti 
sjer á vanta, að eigi væri talað um, hvert 
þeir ættu að senda þær, það ætti þó lík- 
lega að senda þær. I þessu tilliti vildi 
hann benda á, að blaðamenn tækju þær 
víst fúslega í blöð sín, og með því móti 
gæfist almenningi kostur á að sjá þær, og 
þá mætti og sjá, að hve miklu leyti þær 
sjeu rjettar. Hinar stærri jarðabætur væru 
sanngjarnar og verulegur gróði fyrir lands- 
sjóðinn. Hann vildi eigi tala um skyldur 
og fleira, sem fylgdi umboðsmönnum, það 
hefði í einu orði að segja tekizt vel hjá 
nefndinni. Viðvíkjandi 7. grein væri á- 
greiningur milli nefndarinnar og hins 6. 
konungkjörna þingmanns um, að bjóða 
jarðir upp. f>að hefði verið eitt hið fyrsta 
og alvarlegasta, sem ráðgjafarþingið tók 
sjer fram um, að af nema þann sið, sem 
hefði átt sjer stað um þetta, og lofuðu það 
margir; það væri og sitt álit, að eigi bæri 
að taka af mönnum festu; það gæti vel 
borið við, að maður ljeti af hendi mörg 
hundruð krónur í dag í festu, en væri 
dauður á morgun. fa ð  gæti að sönnu 
komið fyrir, að uppboð væri nauðsynlegt, 
en þá ætti umboðsmaður að halda það. En 
það vildi hann taka fram enn, að jarða- 
bæturnar gætu vorið til mikils góðs; það 
væri flestum Ijósara en svo, að það þyrfti 
sönnunar við. fa r  sem hinn 6. konungkjörni 
þingmaður hefði talað um, að leigutíminn 
væri of langur, þá hefði framsögumaður 
svarað því. Hann sagði sjer þætti eitt 
óviðkunnanlegt við umboðsstjórnina, nefnil. 
að öll byggingarbrjef væru eins, þó jarðirn- 
ar væru ólíkar, og þó strykað væri yflr það, 
sem fjarstæðast væri, gæti það samt átt illa 
við. Hann sagðist fyrir sitt leyti hafa byggt 
mörg kot, en eigi haft sama hyggingarbrjef 
fyrir þau öll. Mönnum, sem byggju upp 
til dala, væri ómögulegt að bera t. d. þang 
á tún o. s. frv. Hann gæti því eigi vor-

kennt umboðsmönnum að rita sitt brjefið 
fyrir hverja jörð, til þess að afstýra þrætum 
og þrasi, sem auðveldlega gæti komið fyrir, 
ef öðruvísi væri breytt eða að farið.

L andshöfðingi kvaðst skyldu fara nokkr- 
um orðum um uppástungu þessa. Viðvíkjandi
1. tölul. kvaðst hann vera á sama máli og 
hinn háttvirti 2. konungkjörni þingmaður 
og 1. þingmaður Húnvetninga, að það væri 
óhaganlegt, að fela sýslumönnum á hendur 
hin stærri umboð, því það væri ómögulegt, 
að sýslumenn gætu haft þann starfa á hendi 
í hinum víðlendu umdæmum; það sje og 
meiri ástæða til að herða á umboðsstjórn- 
inni, en gjöra hana veikari. Viðvíkjandi 
hinum smærri umboðum gæti hann þess, að 
þessi 5, nefnil. Skriðuklaustur, Eyjafjarðar- 
sýslujarðir, stærri og minni Norðursýslu- 
jarðir, Reykjadals- og Flateyjar-jarðir og 
Suðurmúlasýslu-jarðir, lægju í hinum víð- 
lendustu sýslum, og það væri ómögulegt, að 
fela þau sýslumönnum á hendur, ef nægilegt 
eptirlit ætti að hafa með þeim. Umboðs-
launin væru 771 kr. 90 aur., og það sem
sparaðist, væri því 400 kr. Viðvíkjandi
Bjarnanesi, hefði prestakallið hálfa jörðina, 
en landssjóðurinn hálfa, og það væri 
verulegur partur af preststekjunum þar. En 
að því er snerti jarðir læknasjóðsins, þá væri 
búið að skipa sýslumönnunum í Skaptafells- 
sýslunum og Árnessýslu að taka að sjer
umboð spítalajarðanna þar. Viðvíkjandi 1. 
tölul., þá ættu umboðslaun sýslumanna eigi 
að fara fram úr 4— 8 %>, en eptir lögum af
14. desbr. 1877 eiga umboðslaun að renna
í landssjóð; ef því sýslumenn takast þennan 
starfa á hendur, ber þeim eigi neitt fyrir 
hann, en eptir lögum af 15. oktbr. 1875 
ber þeim að taka þeim breytingum, er orð- 
ið geta á embættisverkum þeirra. Hann 
gæti því eigi annað sjeð, en að þessir 4— 8 %  
spöruðust, ef þetta væri falið sýslumönnum
á hendur. Ef hann hefði skipað sýslumönn-
um að takast slíkan starfa á hendur, þá
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hefði hann gjört það án þess að lofa þeim 
nokkrum parti launanna. fetta  gæti því 
orðið landfógeta, landshöfðingja og endur- 
skoðunarmönnunum til ljettis, en eigi til 
verulegs gagns fyrir landssjóðinn. |>ar sem 
hinn háttvirti 2. konungkjörni þingmaður 
hefði tekið fram, að vantaði bending um 
það í 4. tölul., hvort það eigi að ákveða 
upphæð afgjaldsins, þá gjörði hann ráð fyrir, 
að sú bendingkæmist eigi á, nema við ábú- 
endaskipti. fa r  semhinn háttvirti 6. konung- 
kjörni þingmaður hefði talað um, að vegna 
ófullkomlegleika skýrslnanna, þá væri eigi 
æskilegt að vísa til þeirra, þá vildi hann 
eigi hafa móti því. En af því það hefði 
verið regla, að hækka eigi álnatal land- 
skuldarinnar á umboðsjörðum að nauðsynja- 
lausu, þá ætti eptir orðum hins 6. konung- 
kjörna þingmanns og þingmanns Barðstrend- 
inga að takast upp í uppástunguna, að með 
því það sje vilji alþingis, að jarðarafgjaldið 
sje ákveðið við ábúendaskipti, þá verði það 
að ákveðast með tilliti til þess, sem hefur 
verið hingað til, og með tilliti til ástands 
jarðarinnar nú, en eptir hans áliti vantaði 
þá ákvörðun; en yfir höfuð hefði hann eigi 
á móti 4. tölulið. ]?á benti hann og á, að 
í mörg ár hafa komið til þingsins bónar- 
brjef frá Vestmannaeyjum um landskuldar- 
gjaldið þar, það er sem sje borgað í harð- 
fiski, sem verður hærra en meðalverð 
allra meðalverða; ef menn skoðuðu nefnilega 
verðlagsskrárnar fyrir 20 ár, þá yrði mun- 
urinn milli harðfisksgjaldsins og meðalverðs 
allra meðalverða 20 aurar. |>að hefði verið 
þingsályktun í hitt eð fyrra að gjöra mat á 
gjaldinu og hefði nefnd sú, er til þess var 
skipuð, komizt að þeirri niðurstöðu að breyta 
landskuldargjaldinu úr harðfiski í meðalverð 
allra meðalverða, en hann kvaðst eigi nefndinni 
samdóma, en vera á því máli, að eigi skyldi 
breyta gjaldinu fyr en við leiguliðaskipti; 
sjer þætti það og eigi aðgengilegt að færa 
niður álnatalið, en óskaði, að þingið vildi nota 
tækifærið vegna Vestmannaeyja. Hann hefði

því snúið sjer að þinginu til að segja álit 
sitt sjerstaklega um Vestmannaeyjar, og 
vildi hann nú vona, að þingið gjörði nú 
eitthvað Vestmannaeyjum í hag. Hann 
sagðist vilja skjóta því til þingsins, hvort 
ástæða væri til að breyta lögum frá 14. 
desbr. 1877; ef peninga vantaði, þá mætti 
borga með landaurum, t. d. smjöri, hvítri 
ull, dún o. s. frv. Hann kvaðst yfir höfuð 
fella sig við 5. tölulið, en vera samdóma 1. 
þingmanni Húnvetninga, að betra sje að 
hafa þúfnasljettun en túngarða. Viðvíkjandi 
7. tölulið væri hann nefndinni samdóma 
um, að eigi væri spursmál um uppboð þjóð- 
jarða; sömuleiðis væri hann nefndinni sam- 
þykkur um æfilanga ábúð, því hún gæti ver- 
ið góð á þjóðjörðum.

Benedikt Kristjánsson  kvað landshöfð- 
ingjann og þingmann Húnvetninga hafa tekið 
fiest það fram, er hann vildi sagt hafa, en 
fyrst hann hefði staðið upp, vildi hann áð- 
ur en til atkvæða væri gengið, lýsa yfir því, 
að hann mundi greiða atkvæði móti þremur 
hinum fyrstu greinum í uppástungu nefndar- 
innar, vegna þess að inn í þær væri tvinnað 
ákvörðunum um, að sýslumenn tækju að sjer 
umboðin, sem hann áliti með öllu ófært, 
einkum í stórum umboðum; hann skyldi taka 
til dæmis fingeyjarsýslu; þar væru um 50 
umboðsjarðir, og ef þar við væri bætt öllum 
jörðum í vestari hluta Munkaþverárklausturs, 
20— 30 að tölu, væri það eigi lítill ábætir 
fyrir sýslumann. Sama væri að segja, ef 
litið væri til Skaptafellssýslna; landshöfðing- 
inn hefði sagzt þegar hafa fengið sýslumann- 
inum þar í hendur Hörgslandsspítalajarðir, 
og ef hann fengi svo í viðbót |>ykkvabæjar- 
klausturs-, Kirkjubæjarklausturs- og Flögu- 
jarðir, væri enginn vegur til að hann gæti 
sjeð um það allt með nokkurri mynd. Enn 
fremur vildi hann geta þess, að í síðari hluta
1. gr. væri prentvilla «hluta» fyrir «hlut- 
inn». Smájarðabætur þær, er 5. gr. talaði 
um að skylda leiguliða til að gjöra án lækk- 
unar á afgjaldi, væri hann hræddur um að
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kætnu að litlum notum ; það væri skaði fyrir 
landsetann að verja tíma og fje til þeirra 
starfa, er að engu gagni yrðu, og jarðeig- 
anda væri miklu betra, að sett væri heldur 
upp afgjald jarðarinnar; þetta talaði bann 
til túngarðahleðslu þeirrar, er nefndin talaði 
um, ogjafnvel þúfnasljettunar; hún ætlaðist 
sjálfsagt til, að til tekið væri, hversu marga 
faðma ætti að hlaða og sljetta; því 
að ef það væri eigi gjört, yrði eigi glöggt að 
gjöra greinarmun á hinum litlu jarðabótum 
og hinum meiri, er talað væri um í síðari 
hluta greinarinnar. Á vatnsveitingum hefði 
hann aptur á móti gott álit, því þær 
gætu opt verið fyriihafnarlitlar en arðsamar, 
og hann væri sannfærður um, að hvernýtur 
ábúandi mundi gefa sig við þeim, ef honum 
að eins væru gefnar bendingar um það, án 
þess að þær væru heimtaðar af honum í 
byggingarbrjefinu, því að hann hlyti að sjá 
hag þann, er af þeim leiddi. Hvað snerti 
binar stærri jarðabætur, þætti sjer gott, að 
launum væri heitið fyrir þær, og þætti sjer 
heppilegast, að lög kæmu út um það efni, 
er áskildu landseta endurgjald fyrir jarða- 
bætur sínar í einu lagi, er hann færi frá 
jörðu, eins og þær þá kæmu fyrir sjónir, eða 
þá umboðsstjórnin semdi við hann um að 
vinna þær og legði fje til þeirra, en hækk- 
aði svo að sama skapi eptirgjaldið. Hann 
gæti með engu móti verið samdóma hinum 
6. konungkjörna þingmanni um hina æfi- 
löngu ábúð; hann gæti eigi sjeð neitt að 
henni; byggingarbrjefin mættu þá veramjög 
ólík því, sem nú væri, ef eigi væri hægt að 
fá átyllu til að reka ónýtan landseta af jörðu, 
því að venjulega væru þau svo ströng, að 
eigi væri hægt fyrir samvizkusamasta og 
duglegasta leiguliða að uppfylla alla skilmála 
íþeim ; hann væri alvegsamdóma þingmanni 
Húnvetninga í því, að betra væri að breyta 
þeim svo, að eigi stæðu í þeim þeir skil- 
málar, er engri átt næðu, eða talað væri í 
þeim um hlunnindi, er eigi ættu sjer stað,

svo sem skóg, þar sem aldrei hefði skógur 
verið, því að það, að hafa þau svona úr 
garði gjörð, væri að eins til þess, að stæla 
leiguliða upp í að vanrækja einnig þær skyld- 
ur, er honum bæri með rjettu að uppfylla og 
gæti uppfyllt. Yfir höfuð að tala mundi hann gefa 
fám uppástungum nefndarinnar atkvæði sitt.

S i g h v a t u r  Á r n a s o n  sagði, að þó aðhann 
hefði átt þátt í uppástungum þessum, væri 
hann þó mótfallinn því, að fá sýslumönnum 
umboðin,oghefðu nokkrir af hinum háttvirtu 
deildarmönnum fært ástæður fyrir því. Viðvíkj- 
andi því, að hinn 2.konungkjörni þingmaður 
hefði sagt, að uppástungur vantaði um 
leigumála á hverri jörð, vildi hann benda á, 
að hinn gamli leigumáli væri víða orðinn 
óhafandi, sumstaðar væri hann langt of hár, 
eins og t. d. í Vestmannaeyjum, en sum- 
staðar aptur of lágur; það væri eigi mögu- 
legt, að ákveða fyrir langan tíma neinn 
fastan leigumála fyrir jarðirnar, því að þær 
væru undirorpnar svo miklum breytingum, 
bæði af náttúrunnar völdum og því, hvernig 
þær væru setnar; sjer fyndist því eigi illa 
fallið, að sýslunefndin skyldi í hvert sinn, 
sem ábúandaskipti yrðu, gjöra uppástungu 
um, hversu hátt jörðina mætti leigja með 
sanngirni; hann vildi heldur trúa sýslu- 
nefndinni fyrir þessu starfi, en umboðsmann- 
innm einum, því að, þar sem hann hefði í 
laun vissan hluta afgjaldsins, væri það freist- 
ing fyrir hann að ákveða afgjaldið hátt, og 
gæti sjer því eigi dottið í hug, að hægt 
væri að fá óhlutdrægari og sanngjarnari 
uppástungu um þetta efni frá neinum öðr- 
um, heldur en sýslunefndinni, því að kunn- 
ug hlyti hún og að vera öllum jörðum inn- 
ansýslu, þar eð í henni sæti maður úr hverj- 
um hreppi. I fyrstu hefði hann verið á 
móti hinni æfilöngu ábúð í 7. gr., eins og 
hinn 6. konungkjörni þingmaður, en þegar 
svo kom ákvörðunin í 5. gr. um hinar 
minni jarðabætur sem skyldukvöð, hefði 
hann sætt sig við hana, því að hann sæi, 
að ef landseti fullnægði eigi þeim skilmálum, 
er í byggingarbrjefiuu væru teknir fram um 
það efni, hefði hann fyrirgjört ábúðarrjetti
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sínum; að öðru leyti væri það hvöt fyrir 
landseta til jarðabóta, er hann hefði vissa 
von um að fá að sitja kyrr og þannig njóta 
þeirra sjálfur; en til að ákveða hverjar þess- 
ar skyldujarðabætur ættu að vera á hverri 
jörð, þyrftu góðgjarnir menn að á- 
kveða, og vildi hann helzt eigi fela það 
umboðsmönnum einum, og dytti sjer þá 
í hug sýslunefndin, að hún gjörði líka upp- 
ástungur um þær við leiguliðaskipti eptir 
því, sem henni þætti bezt eiga við á jörð- 
inni, um leið og hún gjörði uppástungu um 
landskuldina; hann vildi heldur nefna til 
þessa sýslunefndina, en hreppsnefndina, því 
að sjer þætti það meiri trygging fyrir ó- 
hlutdrægni. En til þess að koma uppá- 
stungum sýslunefnda um þessi atriði hagan- 
lega fyrir í framkvæmdinni, vildi hann gjöra 
glöggvari uppástungur þar um, áður en mál- 
ið yrði til lykta leitt. Að endingu vildi 
hann tala um þá athugasemd, er landshöfð- 
inginn hefði gjört viövíkjandi Vestmannaeyj- 
um; að því er sjer væri kunnugt, hefðu menn 
þeir, er kosnir voru til að rannsaka leigumála 
þar, komizt að þeirri niðurstöðu, að land- 
skuld af jörðum þar væri mjög nærri sanni 
að álnatali til, að vísu að eins of lág af 
sumum, en of há af sumum, og hefðu þeir 
ætlazt til, að þeim ójafnaði væri komið af 
við næstu leiguliðaskipti, nema af einni 
jörð, Miðhúsum, hefði þoim þótt leiga allt 
of há, og ráðið til, að á því yrði sem fyrst 
ráðin b ót; en sökum gjaldmátans, sem 
bundinn væri við harðfisksverð, væri afgjald 
af jörðum þar allt of hátt, eins og lands- 
höfðingi hefði tekið fram, er þess væri 
gætt, að það væri reiknað eptir harðfisks- 
verði, sem væri svo miklu hærra en meðal- 
verð, og hefði nefnd þessi lagt til, að það 
yrði sem fyrst tekið til greina á þann hátt, 
að láta gjaldmátann vera bundinn við 
meðalverð allra meðalverða, því að ójöfn- 
uðurinn færi sívaxandi, þar sem harðfisks- 
verð væri allt af að hækka; en meðan 
harðfisksverð var eigi fjarri meðalverði, 
hefði afgjaldið eigi verið ósanngjarnt. J>ar 
sem hinn 6. konuugkjörni þingmaður væri

mótfallinn 7. grein, þá vildi bann gjarna 
fallust á með honum, að rýma til um 
skilyrðið þar, og setja, að leyfilegt væri 
umboðsmanni undir vissum kringumstæðum 
að byggja jörð til skemmri tíma.

Stefán Eiríhsson kvaðst út af orðum 
landshöfðingja vilja geta þess, að sjer væri 
kunnugt, að með Bjarnarnes væri öðru 
máli að gegna en önnur umboð, og hefði 
hann því áður fyrri beðið um orðið, af því 
að hann hefði ætlað að tala um Bjarna- 
nesumboð; en hinn háttvirti landshöfðingi 
hefði að nokkru leyti tekið það fram, er 
hann hefði ætlað að segja; þó vildi hann 
bæta því við, að hálf Bjarnarnestorfan 
væri landssjóðseign, en hún hefði ætíð ver- 
ið metin með brauðinu, og því mætti hún 
að nokkru leyti álítast óslítanleg frá 
prestakallinu. fv i  þætti sjer sjálfsagt, að 
það umboð hjeldi áfram að heyra undir 
Bjarnanesprest; hann hefði tekið eptir því 
á 11. bls. í athugasemdunum í fjárlaga- 
frumvarpi stjórnarinnar, að Bjarnarnes- 
kirkja væri talin þar ein af umboðskirkj- 
um, og vildi hann þá spyrja, hvort sj'slu- 
maður ætti að taka að sjer umsjón kirkj- 
unnar líka, ef hann tæki að sjer umboðið; 
en Bjarnaneskirkja, þó hún sje talin um- 
boðskiikja, þá hefði hún ætíð verið í um- 
sjón Bjarnanespresta og byggð af þeim, en 
ekki af landssjóðsfje; að undanteknu Bjarna- 
nesumboði gæti hann eigi verið samdóma 
þeim mönnum, er væru því mótfallnir, að 
sýslumenn tækju við umboðunum, af þeirri 
ástæðu, að það mundi draga úr aðhaldinu; 
hann ímyndaði sjer, að það yrði þvert á 
móti til að skerpa það; sjer væri eigi 
kunnugt, að umboðsmenn í Skaptafells-
sýslum eða öðrum sýslum, gjörðu neinar 
yfirreiðir til að líta eptir umboðsjörðunum, 
aptur á móti færu sýslumenn opt yfir
hjeruðin og væru gagnkunnugir högum
manna. Aðþeim yrðí mjög örðugt, að heimta 
eptirgjaldið, gæti hann eigi heldur sjeð, 
eptir að nefndin hefði ákveðið, að það
skyldi gjalda í peningum eptir meðalverði, 
og gætu þeir því heimt það inn á manntals-
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þingum með öðrum gjöldum. Viðvíkjandi 
því, sem hinn 6. konungkjörni þingmaður 
hjeldi fram um uppboð á jörðum, þá hefðu 
allir, sem áður hefðu Qallað um þetta mál, 
verið á því máli, að það væri ógjörlegt, að 
gjöra það að aðalreglu; þá gæti slóði, sem 
óhæfur væri til búskapar, fengið jörðina, og 
þó að honum yrði byggt út, væri óvíst, að 
hann gæti svarað álagi á jarðarhúsin, er 
hann færi, ef hann hefði dvalið þar um 
lengri tíma. Hvað það snerti, að fela sýslu- 
nefndum á hendur að stinga upp á leigu- 
mála, er jörð losnaði, og til taka, hverjar 
jarðabætur skyldi vinna á henni, þá þætti 
sjer það engu heppilegra, en að umboðsmenn 
gjörðu það sjálfir. fingmaður Húnvetninga 
hefði eigi viljað láta telja túngarðahleðslu 
með jarðabótunum, en hann vissi eigi bet- 
ur, en að hver þrifinn bóndi, er stunda 
vildi jörð sína vel, hugsaði fyrst og fremst 
um að girða tún sitt. Hvað það snerti, er 
landshöfðingi hefði tekið fram, að Vest- 
mannaeyingar kvörtuðu undan, að afgjald 
hjá þeim væri reiknað eptir harðfisksverði, 
þá sæi hann eigi betur, en að þeir gætu 
nú heimfært til sín ákvörðunina í 4. grein 
þingsályktunarinnar, að ákveða skyldi af- 
gjaldið eptir meðalverði og væri þá þeirra 
ósk uppfyllt.

Á rn i Thorsteinson  sagði, að sjer fyndist 
sumir þingmenn berjast við skýin, er þeir 
væru að þrátta við sig um 7. gr., því að þeir 
misskildu meining sína; hann vildi hvorki 
láta bjóða jarðir upp nje hafa festugjald, 
þar eð ákvarðanir væru til, er bönnuðu hið 
fyrra, og hitt hefði ekki verið viðhaft; hann 
vildi að eins láta sitja við það, sem væri, 
en eigi koma með nein nýmæli, eins og 
sumir þingmenn sýndust hugsa; ágreining- 
urinn væri því alls eigi um efnið sjálft, 
heldur hvort þessi ákvörðun ætti að standa 
í tillögum nefndarinnar eða eigi. Hann 
kynni landshöfðingja þakkir fyrir bending- 
arnar við 1., 2. og 3. gr., og mundi nefnd- 
in taka þær til hugleiðingar. Hvað það 
snerti, að landshöfðingi vildi veita leigulið- 
um heimild til að greiða afgjaldið í öðrum

aurum en peningum, svo sem annað skatt- 
gjald til landssjóðs, þætti sjer það eigi geta 
átt sjer stað, þar sem um samningsgjöld 
væri að ræða. Ákvörðunin væri um tiltekið 
gjald í laudaurum undir sjerslökum kring- 
umstæðum, t. a. m. ef mjög mikið væri af 
þeirri vöru að fá á jörðinni, svo sem í dún, 
þar sem varp væri mikið; svo væri það opt 
haft á öðrum jörðum. Hann væri samdóma 
þingmanni Húnvetninga í því, að eigi væri 
nógu skýrt tekin fram í 5. gr. þúfnasljettun; 
hún væri þar að eins nefnd með hinum 
stærri jarðabótum, en hann ímyndaði sjer, 
að nefndin hefði ætlað og að láta hana inni- 
bindast í því, er hún teldi til hinna minni, 
þar sem hún segði: »svo sem túngarða,
framskurði« o. s. frv.; en ef þingmaðurinn 
vildi taka sjer breytingaratkvæði til að bæta 
þessu við, mundi hann fallast á það með 
honum. Um túngarðana væri hann honum 
þar á móti ósamdóma; fyrir 100 árum hefði 
mönnum verið gjört að skyldu að hlaða 
túngarðsspotta, og vildi hann biðja þing- 
manninn að lofa þeim að standa.

Ásgeir E inarsson  sagðist standa upp 
vegna túngarðanna, og hefði hann eigi 
haldið, að spottar sínir hefðu fengið svo 
mikið meðhald í deildinni; hann hefði 
gleymt að taka fram, að garðspotti gæti 
verið gagnlegur gegn árennsli af skriðum og 
vatnagangi. Hann kvaðst vona, að hann 
gæti komið sjer saman við hinn háttvirta
6. konungkjörna þingmann, hvað þúfurnar 
snerti. Túngarðarnir væru að vísu stærri og 
verri viðfangs, og gæti hann fært til dæmi; 
hann hefði einu sinni borgað 200 rd. fyrir 
garðhleðslu, en einir 50 faðmar hefðu verið 
hlaðnir, og hefði svo maðurinn skilað aptur 
peningunum. J>ingmaður fingeyinga hefði 
viljað hafa hærra afgjald, en minni jarða- 
bætur; þetta væri nú að vissu leyti rjett, 
en reynslan mælti með hinu; mörg dæmi 
væru og til, að menn hefðu gjört jarðabæt- 
ur, ef þeir hefðu verið skyldugir til þess; 
það væri líka sanngjarnt að gjöra það, ef 
fengist lífsábúð, það vissu þeir, sem opt 
yrðu að flytja, enda hefði Franklín sagt, að
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2 flutningar væru sem einn hósbruni, og 
afleiðingin yrði líka opt, að slíkir menn 
kæmust á sveit. J>ingmanni fingeyinga 
hefði og þótt viðkunnanlegra, að við stærri 
jarðabætur væri þóknun borguð, er bóandi 
annaðhvort færi frá jörðunni, eða þá 
þegar hann dæi. í  nefndarálitinu væri 
tekið fram, að rjett væri að gefa mönnum 
kost að vinna að jarðabótum, móti því að 
fá borgun strax, ef þess væri óskað, þetta 
væri eigi að skilja sem skyldu, heldur að 
eins sem tilboð. Hvað uppástungu þing- 
manns Eangæinga snerti, kvaðst hann fella 
sig vel við hana, að umboðsmenn ráðfærðu 
sig við sýslunefndir eða jafnvel við hrepps- 
nefndir, er væru helzt kunnugar jörðunum, 
einungis að þeir gæfu skýrslur og sýndu þær 
annaðhvort amtmanni eða landshöfðingja, 
svo augljóst yrði á prenti í blöðunum. ping- 
maður Skaptfellinga vildi halda fram, að 
sýslumenn hefðu umboðið í stað um- 
boðsmanna; hann kvaðst eigi furða sig á 
því, ór því umboðsmenn eigi, að því er 
hann hefði sagt, færu eina reið allt sumar- 
ið til þess að sjá eptir ábóð jarðanna, en 
sjer virtist þá ósanngjarnt að vilja setja 
þetta upp á sýslumennina, þar sem þeir 
varla mundu hafa tíma til að ríða heim á 
hverja jörð til að líta þar eptir.

F ram sögum aður kvaðst vera þÍDgmanni 
Skaptfellinga samdóma um það, að yflrreið- 
ir umboðsmanna væru næsta fáar. Hinn
6. konungkjörni þingmaður hefði svarað 
landshöfðingja viðvíkjandi athugasemdum 
hans um umboðslaun sýslumanna, og kvaðst 
hann því eigi þurfa þess. Hvað snerti, að hafa 
tillit til þess, er landskuldin skyldi ákveðin, 
hver hón hefði verið, og þá hvernig jörðin 
væri, er byggja skyldi, yrði hann að álíta það 
sjálfsagt, og hefði því eigi á móti því. Sama 
væri og um, hvað snerti afgjald af jörðum 
á Vestmannaeyjum, að bezt væri, að nefnd- 
in tæki þá athugasemd Iandshöfðingja til 
yfirvegunar. Hann væri og samdóma þing- 
manni Hónvetninga, að heppilegra mundi 
vera að tiltaka þófnasljettun en túngarða- 
hleðslu, einkum þar sem um frumbýlinga

væri að ræða; túngarðarnir reyndu upp á 
krapta hans, og ef ábúðin væri löng, væri 
hið fyrst byggða af garðinum, ef til vill 
fallið, áður en hann hefði lokið við hann. 
Hann kvaðst heldur eigi geta verið sam- 
dóma um það, að betra væri, að eptirlit 
með jarðabótum væri hjá sveitarnefndunum, 
enda vantaði ákvörðun um það í sveitar- 
stjórnarlögunum. fingmaður Húnvetninga 
hefði fundið að því, að nefndin hefði stung- 
ið upp á því, að semja skyldi skýrslur, en 
gleymt að taka það fram, að senda skyldi 
þær; en þetta væri að hans áliti hártogun, 
því eigi gæti þó verið meiningin, að geyma 
ætti slíkar skýrslur í bókaskápum engum að 
notum ; þingmaðurinn hefði loks sagt, að 
sparnaðurinn við að fela sýslumönnum um- 
boðin á hendur, væri eigi mikill, að eins 
4000 kr. og væri slíkt eigi nema meða 1 
embættislaun á íslandi; kvaðst hann þakka 
honum fyrir slíka rausn og mundi hann 
líklega láta það ásannast, er prestamálið 
kæmi til umræðu, því líklega teldi hann 
presta með embættismönnum.

J ó n  J ó m s o n  sagði, að hjer væri að eins 
að ræða um uppástungu til þingsályktunar 
um það, að gefa stjórninni bendingar og 
ekki um að semja lög. þessu máli hefði 
því í rauninni verið allt of mikill gaumur 
gefinn af þingdeildinni; eD nú væri komið 
hingað frumvarp til laga frá neðri deildinni, 
sem væri mjög skylt þessu máli, og væri 
hann þess vegna á því, að umræðum þess- 
um yrði frestað, svo hin umræddu frumvörp 
yrðu rædd í sameiningu við þingsályktun- 
ina.

J ó n  I l j a l t u l í n  sagðist eigi ætla að tefja 
þingið lengi; það væri einungis út af jarða- 
bótunum, að hann vildi segja fáein orð, það 
væri optast nær lagt meira í þær, en þær 
ættu skilið; enda væru þær víða eigi annað 
en jarðarrót, túngarðarnir flellu jafnótt, og 
hefði hann nýlega sjeð túngarð, er hlaðinn 
hefði verið fyrir 3 árum, og hefði hann all- 
ur verið með skörðum,og eigi til annars, en 
fyrir hortruntur að hýma undir. p a ð  værí 
því bezt að sleppa slíku.
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J 6 n  P je tunson  sagði, að sjer væri ekk- 
ert kappsmál um hina 3 fyrstu liði uppá- 
stungunnar. |>að, sem lægi til grundvallar, 
væri það, að sýslumenn fengju umboðin; að 
fela þeim þau á hendur væri fulltryggjandi 
fyrir jarðirnar og kostnaðarminna fyrir lands- 
sjóðinn. J>að væri ef til vildi eigi gott að 
skylda þá til að taka þau, en þeir mundu víst 
verða fáanlegir til þess; þeir gætu gjört það 
fyrir minna verð en aðrir, þar sem þeir ættu 
svo margar ferðir um sýsluna og þekktu svo 
marga sýslubúa, og hins vegar hefðu góð 
embættislaun. Yiðvíkjandi ákvörðuninni í
5. gr., þá væri það eigi meiningin, aðskylda 
ábúandann til að gjöra árlega vissar á- 
kveðnar jarðabætur, heldur, að umboðsmenn 
semdu við ábúanda um að gjöra smá jarða- 
bætur, þegar þeim sýndist þær við þurfa, og 
leiddu þeim fyrir sjónir nytsemi þeirra. Á 
móti þessu gæti ekkert verið, að þeir þann- 
ig fengju ábúanda með góðu, án þess land- 
skuld lækkaði, til að gjöra ýmsar smá jarða- 
bætur, svo sem að friða tún og hlaða garða. 
Hjer hefði í fyrndinni verið álitið nauðsyn- 
legt að hafa góða garða fyrir túnum; menn 
hefðu enda friðað engjar og sæust enn þá 
víða leifar af fornum engjagörðum. J>að 
gæti og ekkert verið móti því, að landsdrott- 
inn borgaði leiguliða nokkuð af kostnaðinum, 
ef hann gjörði jarðabætur að mun, og setti 
síðan upp afgjaldið, svo að það samsvaraði 
vöxtum af þeim peningum, er hann hefði 
lagt ú t ; en þetta væri þó kann ske nokkuð 
hæpið, og þekkti hann mörg dæmi til þess, 
að jarðabætur, er ábúendur hefðu gjört á 
jörðunum, hefðu orðið að engu, þegar þeir 
hefðu farið að eldast, og allt orðið engu 
betra en þegar þeir komu þar. Hann áliti 
rjettast, að launa eigi jarðabætur, fyr en 
leiguliði færi burtu af jörðinni eða dæi, og 
þá ekki aðrar en þær, er gjörðu það, að leigu- 
málann sökum þeirra mætti hækka. Hvað
7. gr. snerti, kvaðst hann kunna vel við 
hana.

f>ar eð ekki tóku fleiri til máls, ljet for- 
seti ganga til a t k v æ ð a .  Var fyrst borin 
undir atkvæði uppástunga Jóns Jónssonar

um að fresta umræðunni, og var hún felld 
með 7 atkvæðum gegn 3. Síðan var gengið 
til atkvæða um uppástungur nefndarinnar, 
og Qell atkvæðagreiðslan um þær þannig:
1. töluliður. Hjer varð að við hafa nafna-

kall, sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu, 
og sögðu

Já:
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Sighvatur Árnason.

Magnús Stepbensen var fjærverandi. 
Var töluliðurinu þannig felldur með 5 
atkvæðum móti 5.

2. töluliður þar með fallinn.
3. — samþykktur með 8 atkvæðum.
4. —  —  —  10 —
5. —  —  —  9 —
6. —  —  —  9 —
7. —  — —  9 —

Síðan var málinu vísað til síðari um-
ræðu með 8 atkvæðum.

S í ð a r i  u m r æ ð a  í efri deild, á 30. 
fundi, 7. ágúst.

Uppástungan, eins og hún var sam- 
þykkt við fyrri umræðu, sjá I 289.

Breytingartillögur 1 262. 290— 292, sbr. 
atkvæðaskrá I 279—280.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( E i r i k u r  Kúld) sagði, 
að það hefðu komið breytingaruppástungur 
við uppástungur nefndarinnar, en það skyldi 
hann nú eigi fara mörgum orðum um. 
Hann gæti fyrir sitt leyti aðhyllzt breyt- 
ingaruppástungur 1. þingmanns Húnvetn- 
inga við 1., 3. og 4. tölulið. J>á gæti hann 
og fallizt á viðaukauppástungur 1. þing- 
manns Eangæinga; einungis vildi hanngeta

107
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þess, að þar sem hann talaði um eins árs 
bygging, þá væri það óþarfi; því það væri 
einmitt í uppástungu nefndarinnar. En 
hvað snerti breytingar 2. þingmanns Skagfirð- 
inga, þá væri það skaði, að hann væri eigi 
viðstaddur til að halda upp úr á þeim höfð- 
inu. Að vísu hefði nú þessi þingmaður 
barizt fyrir þjóðjarðasölunni, en nú færi hann 
feti lengra en hann hefði áður farið, því nú 
vildi hann selja allt, sem þjóðeign hjeti; nú 
mætti landssjóðurinn eigi eiga neitt. Hann 
vildi því spyrja hann, ef hann væri hjer 
viðstaddur, hvernig hann hugsaði sjer fram- 
för íslands án banka? Ef hann nú fengi 
að ráða og seldi allar þjóðeignir, þá kippti 
hann því burtu, sem ætti að vera fóturinn 
undir stofnun þessari; það eina, sem því 
gæti leitt af breytingum þingmannsins, ef 
þær kæmust fram, væri því beinasta aptur- 
för fyrir landið. Enþarsem hann vildi miða 
bygginguna við eins árs tíma, þá vildi hann 
taka það fram, að enginn vildi bjóða eins mikla 
leigu fyrir eins árs ábúð; það lægi því í aug- 
um uppi, að við slíka tilhögun rýrnuðu tekjur 
landssjóðsins; allir sæju því, hver afleiðing- 
in yrði, og hann vildi vona, að enginn vildi 
gefa atkvæði sitt með slíku. Að lyktum 
vildi hann geta þess, að nefndin eigi hefði 
treyst sjer að mælameð uppástungu l.þ in g- 
manns Eangæinga að því, er snerti Vest- 
mannaeyjar; að svo stöddu máli ætlaði hann 
sjer ekki að fara fleirum orðum um breyt- 
ingaratkvæðin.

J 6 n  Jónsson  kvaðst eigi hafa verið svo 
heppinn, að heyra ástæður þingmanns 
Barðstrendinga, en hann hefði heyrt á- 
stæður hans í líkum málum, og gæti hann 
því ímyndað sjer, hvað hann helzt mundi 
hafa á móti breytingaruppástungu sinni. 
Hann vildi benda á, að það væri álitið 
heppilegt, að sem flestir ábúendur á jörðum 
landsins væru sjálfseignarbændur; ástæð- 
urnar fyrir því væru augljósar, og hefðu 
verið teknar fram fyrir meira en 30 ár-

um í riti, er margir þekktu. Keyndar 
mætti búast við, að menn, t. d. 4. kon- 
ungkjörni þingmaður, mundu segja, að 
þjóðeignir hafl verið seldar, en reynslan 
sýnt, að eigi hafi orðið gagn að, en þeir, er 
slíkt segðu, hugsuðu eigi út í það, að eigi 
er nóg, að jarðir komist í hendur einstakra 
manna, heldur þyrfti og að sjá um, að 
tryggja rjett leiguliða gagnvart eigandan- 
um. Eigendur jarða mættu ekki hugsa 
einungis um það, að koma afgjaldinu sem 
hæst; ef sú yrði afieiðingin af þjóðjarða- 
sölunni, að jarðirnar kæmust í eign ein-
stakra manna, er ekki hugsuðu um annað 
en að fá sem hæsta vexti af fje því, er 
þeir hefðu varið til að kaupa jarðirnar :— 
•þá væri reyndar lítið unnið. En ef ábúð- 
arrjettur leiguliða yrði tryggður betur, en 
nú er, og mun hin háttvirta nefnd í land- 
búnaðarlagamálinu finna einhver ráð til 
þess, þá væri von, að afleiðingin af sölu 
þjóðjarða yrði, að óðalsbændur fjölguðu og 
það mundi leiða til mikils góðs. En hvern- 
ig ætti nú að koma út þjóðeignum? Reynsl- 
an frá fyrri öld, þegar þjóðjarðir, svo tug- 
um skipti, voru seldar fyrir lítið sem 
ekkert verð einstökum ríkismönnum, sýndi, 
að það mætti eigi kappkosta að selja sem 
flestar jarðir á sem styttstum tíma, því 
það væri til að fleygja þeim út, heldur 
ætti að selja þær smám saman, svo ein- 
stakir menn fengju þær eigi allar. Með
tilliti til takmörkunar á þjóðjarðasölu hefðu 
nú komið fram tvær skoðanir; sumir vildu 
að eins selja þjóðjarðir þær, er losnuðu úr 
ábúð, aðrir að eins þær, er hlutaðeigandi 
ábúandi sæktist eptir að fá keyptar. Hann 
væri á hinni fyr nefndu skoðun. Að eins 
að selja leiguliðum mundi verða til þess, 
að fæstar jarðir fengjust borgaðar nema 
að nokkru leyti, en þó leiguliði hefði búið 
vel á jörðunni, væri ekki æfinlega ástæða til 
að gefa honum hluta af jörðunni eða af 
andvirði hennar. ]?ar að auki mundi þetta
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leiða til þess, að hinar beztu jarðir lands- 
ins yrðu seldar, og landið hjeldi eptir að 
eins þeim jörðum, sem mest væru niðnr- 
níddar. Hann væri þess vegna á því, að 
rjettast væri, að selja við ábúendaskipti. 
Hann hjeldi, að það mundi verka lítið á 
afgjöld viðkomandi jarða , þó þær um 
stuttan tíma yrðu að eins leigðar til 1 árs. 
Reynslan sýndi, að ábúendaskipti á þjóð- 
jörðum væru eins opt við uppsögn leigu- 
liða, sem við dauða ábúanda eða ekkju 
hans, og virtust menn almennt ekki 
kunna að meta lífstíðarábúðina. Hann 
kvaðst eigi þurfa að fara út í hinar ein- 
stöku greinir uppástungunnar ; hann hefði 
lagað þær eptir frumvarpi því, sem fellt 
var í gær, og sem hinn 2. konungkjörni 
þingmaður hefði sagt, að innihjeldi hagan- 
legar reglur.

S i g h v a t u r  Á rn a so n  sagðist vilja gefa 
upplýsingar um viðaukauppástungur sínar. 
Eptir að hann hefði búið til breytingarupp- 
ástungur s'mar, hefði nefndinkomið saman og 
tekið sama efni í sínar breytingaruppástungur 
og með samkomulagi við sig, hann vildi því 
taka aptur viðaukauppástungur sínar við 7. 
og 8. tölulið. Yiðvíkjandi 3. og 4. tölulið 
þá aðhylltist hann þá af sömu ástæðum og 
búið væri að taka fram, en að því er snerti
5. tölulið, þá mætti segja, að uppástungu- 
maður hefði gjört hreint fyrir sínum dyrum, 
en eigi opnað í hálfa gátt. En hvað sem 
þessu öllu liði, þá væri hann eigi meðmælt- 
ur svo eindreginni þjóðjarðasölu, að hann 
vildi ausa þjóðeignunum út; hann yrði því 
að lýsa yfir því, að hann væri móti 5. tölu- 
lið. Hann sagðist vilja taka það fram, að 
nefnd sú, sem skipuð hefði verið viðvíkjandi 
Vestmannaeyja jörðum, og sem hefði átt að 
gefa uppástungur um þær, hefði tekið það 
ljóst fram, eins og sjá mætti af skýrslum 
hennar, að landskuldargjaldið væri að álna- 
tali hæfilegt, en að gjaldmátanum væri hún 
ofhá, þessi gjaldmáti hefði viðhaldizt frá

ómunatíð, en harðfisksverðið hefði farið 
hækkandi ár frá ári; nefndin hefði því stung- 
ið upp á því, að gjaldmátanum yrði breytt 
strax í meðalverð allra meðalverða; ogþætti 
sjer nú eiga við, að taka "þetta til greina, 
og því fremur, sem þingið hefði verið frum- 
kvöðull að þessari álitsgjörð, þá væri að 
sínu áliti siðferðisleg skylda þess, að taka 
uppástungurnar til greina. Viðvíkjandi 
jörðinni Miðhúsum, þá hefði nefndinni þótt 
hún svo hátt leigð, að fram úr öllu hófi 
keyrði; þeirri jörð fylgdu sömu nytjar og 
sömu rjettindi sem Kornhóls- og Gjábakka- 
jörðum, en hefði þó einmitt minni tún ; 
nefndin hefði því álitið rjett og sanngjarnt, 
að afgjaldið væri sett niður um 30 álnir, 
og yrði það þá eins og af hinum jörðunum. 
Svo hefði það komið upp við álitsgjörðina, 
sem er til sönnunar fyrir þessari óskiljan- 
legu landskuldarupphæð, að þessi jörð hefði 
haft áður fyr sjerstakar nytjar, sem hefðu 
gengið undan henni, en leigan hefði eigi 
verið færð niður um leið, þetta hefðu nefnd- 
armenn sagt og fært rök að í álitsgjörð 
sinni. En að svo komnu máli kvaðst hann 
eigi vilja fara lengra út í þetta mál yfir 
höfuð.

F ram sögum aður kvaðst eigi vilja taka 
það upp aptur, er hann hefði mælt í móti 
breytingaruppástungu þingmanns Skagfirð- 
inga.þó að honum þætti sárt, að hafa eigi heyrt 
það, en hann vildi bæta þeirri athugasemd 
við, að breytingartillaga hans kæmi einhvern 
veginn út úr sauðarlegg, þar sem hún væri 
um sölu áþjóðjörðum; nefndinni hefði aldrei 
verið falið á hendur, að segja álit sitt um 
sölu heldur bygging þjóðjarða, og skilur þing- 
maðurinn eigi, að það er sitt hvort? J>ar 
sem hann segði i byrjun uppástungunnar: 
«í hvert sinn . . . skal», þá þætti sjer full- 
komin ástæða til að íhuga þessa ákvörðun 
betur; hann skildi eigi betur, en að eptir 
henni yrði að selja hverjajörð, er hún losn- 
aði, fyrir hvaða verð, sem byðist, og svo yrði
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líklega að gefa hana, ef enginn kaupandi 
fengist. Hann vildi láta fylgja söluuppá- 
stungum stjórnarinnar álit um það, hvort 
nokkur hluti söluverðsins ætti eigi að standa 
inni í jörðinni án uppsagnar; ætlast hann 
þá til,að jarðarkaupandinn megi aldrei borga 
jörðina? eða að landssjdður megi eigi segja 
upp láninu, þó að honum kvnni að liggja á 
peningunum? Á sínum margnefndu ferða- 
lögum þættist þingmaðurinn hafa sjeð, að 
þjóðjarðir væru ver setnar en aðrar jarðir; 
hann hefði í öðru máli tekið fram, að und- 
antekningar ættu sjer stað í því efni, en 
þingmaðurinn hefði víst eigi trúað því; hann 
gæti nefnt honum eina þjóðjörð í Arnar- 
stapaumboði, sem væri svo vel setin, að 
þingmaður Skagíirðinga aldrei gæti setið jörð 
betur, þó að hún væri hans eigin eign, nema 
hann gæti drottnað yfir höfuðskepnunum, ráðið 
við loptslagið, eða flutt landið nokkur mælistig 
suður á við ; þó að hann kannske vildi eigi 
gjöra mikið úr þessum undantekningum sín- 
um, þá sönnuðu þær þó eins mikið og þær, 
sem þingmaðurinn hefði tekið fram til sönn- 
unar hinu gagnstæða. í>ingmaðurinn hefði 
talað mikið um kúgun þá, erlandsetar yrðu 
að þola af landsdrottnum sínum; að því sem 
sjer væri kunnugt, mundi það þó eigi vera 
svo almennt; hann vildi spyrja hann að 
einni spurningu: Ef þingmaðurinn ættijörð, 
sem væri vel setin og bætt til stórmuna, 
hvort þættist hann eigi hafa rjett til að setja 
upp leigumálann á henni, er landsetaskipti 
yrðu? Ef hann neitaði þessu, af því aðþað 
væri kúgun, þá vildi hann aptur spyrja, hvort 
honum þætti eigi með því gengið allnærri 
eignarrjettinum eptir stjórnarskránni? J>á 
kæmi enn sú ákvörðun, að banna umboðs- 
manninum, að leigja jarðir til lengri tíma 
en árs; það vissu þó allir, sem nokkuð þekktu 
til, jafnvel þó að þeir hefðu eigi ferðazt eins 
mikið og þingmaður Skagfirðinga, að enginn 
maður með heilbrigðri skynsemi væri svo 
skyni skroppinn, að taka jörð til eins árs

með jafnháum leigumála og til æfilangrar 
ábúðar; þetta yrði því beinlínis til að rýra 
tekjur landssjóðsins á þann hátt, að engum 
gæti orðið hagur að. Hann hefði tekið það 
fram í fyrri ræðu sinni, að hann teldi það 
eitt hið nauðsynlegasta til framfara, að banki 
væri stofnaður í landinu; og ef þingmaður- 
inn hugsaði um nokkrar framfarir aðrar en 
þær, sem hann byggði á þjóðjarðasölunni, 
mundi hann víst vera sjer samdóma um það, 
en af hvaða íje ætti að stofna hann, er all- 
ar þjóðjarðir væru seldar; því að óheppilegt 
sýndist sjer að taka fje til þess úr viðlaga- 
sjóðnum án allrar tryggingar, enda efaðist 
hann um, að það fengist. Að lyktum vildi 
hann benda á, hversu heppilegt það væri, að 
landshöfðinginn einn skyldi mega byggja 
jarðir til lengri tíma en árs; umboðsmaður 
yrði þá að vísa til landshöfðingjans öllum, 
er vildu komast að jörð um lengri tíma, og 
ætlaðist svo þingmaðurinn til, að landshöfð- 
inginn ferðaðist um til að semja um bygg- 
ingarskilmálana? hann vildi biðja þingmenn 
að líta á, hvernig þeim þætti það fara.

J ó n  H ja l t a l i n  kvað það vera firn mikil, 
ef nokkur deildarmanna væri svo sljóskygn, 
að fallast á annað eins rugl, og þingmaður 
Skagfirðinga byði þeim. (Forseti hringir; 
þingheimur hlær). |>að væri eins og þing- 
maðurinn hefði aldrei farið eitt fótmál um 
ísland, að minnsta kosti eigi sjer til gagns. 
Að öðru leyti ætlaði hann sjer eigi að fara 
neitt út í málið, en þetta væri hann reiðu- 
búinn til að taka upp svo opt sem vera 
skyldi.

J ó n  J ó n s s o n  kvað eigi gott að svara 
þessum palldómi hins 4. konungkjörna þing- 
manns með öðru en því, að hann hlyti eigi 
að hafa kynnt sjer viðkomandi uppástungu. 
fingmanni Barðstrendinga væri betra að 
svara, að því leyti sem það væri auðheyrt, 
að hann hefði lesið uppástunguna, en sá 
galli væri á að fást við hann, að hann 
segðist vera skilningsdaufari, en maður gæti
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ætlað um hann. Hvað síðustn bending hans 
snerti, þá hefði hann áður sýnt, að hann 
vissi, að amtmaður rjeði nú byggingu á þjóð- 
jörðum, og ferðaðist þó eigi neitt í því skyni, 
og gæti landshöfðingja ekki verið erfiðara 
en amtmanni að velja hinn líklegasta ábú- 
anda, ef að fleiri sæktu um sömujörðiua. Hvað 
bankann snerti, þá vissi hann banka hvergi 
stofnaða af þjóðjörðum eða viðlagasjóðum. 
Á  Englandi væri almennt, að hlutafjelög 
stofnuðu banka ; í Danmörku væri aðalbank- 
inn stofnaður með veði í einstakra manna 
eignum, er þeim var gjört að skyldu að láta. 
Hvað það snerti, að eins árs bygging mundi 
rýra tekjur landssjóðsins, þá vildi hann biðja 
þingmanninn að bera saman leigumála á 
þjóðjörðum, er leigðar væru til æfilangrar 
ábúðar, og jörðum einstakra manna, er venju- 
lega væru leigðar til eins árs, eða þangað 
til öðruvísi yrði um samið, og mundi hann 
þá komast að raun um, að afgjaldið af hin- 
um síðartöldu væri optast hærra; þess vegna 
mundi þetta að engu tjóni verða, ef umboðs- 
menn vildu gæta skyldu sinnar. A f því að 
hann hefði nokkrum sinnum verið svo ó- 
heppinn að geta einu sinni eða tvisvar í 
öðrum málum um það litla ferðalag, er hann 
hefði haft, væri þingmaður Barðstrendingaallt 
af að brýna það fyrir deildarmönnum ; þegar 
hann hefði nefnt ferðir sínar, hefði það eigi ver- 
ið til að miklast af þeim, heldur til þess að 
sýna fram á, að reynsla hans að eins styddist 
á þeim. fingmaður Barðstrendinga hefðief til 
vill ferðazt meira, og þyrfti hann ekki að 
ganga eptir öðru en sinni eigin reynslu. Hann 
hefði aldrei sagt, að þjóðjarðir væru allar 
ver setnar en jarðir einstakra manna, en 
hinum 4. konungkjörna þingmanni hefði 
hann svarað, að þær væru margar illa setn- 
ar, en engin regla væri án undantekningar. 
í>ingmaðurinn þættist eigi hafa skilið í því, 
að ákveða mætti neitt um, hvort nokkuð af 
söluverðinu skyldi standa inni í jörðinni, en 
ef hann hefði lesið 4. gr. frumvarpsins, er

fellt var í gær, mundi hann hafa sjeð, að 
spurning gæti orðið um það. Jpingmaður 
Bangvellinga hefði talað um útaustur á 
jörðum, það væri eigi á góðum rökum byggt; 
því að sjer hefði aldrei komið til hugar að ráða til 
slíkrar sölu, sem farið hefði fram um aldamót- 
in, enda- væri í uppástungu sinni eigi talað 
um neina skyldu til að selja, heldur að eins 
að bera það undir þingið, hvort því litist 
eigi að selja, og svo rjeði það í hvert sinn, 
hvað það gjörði í því efni. Eigi væri það 
heldur vandlega hugað hjá þingmanni Barð- 
strendinga, er hann segði, að salan í uppá- 
stungu sinni kæmi eins og íjandinn úr 
sauðarleggnum, því að undir 6. tölul. í sjálfu 
nefndarálitinu væri talað um sölu, enda 
stæði sala og bygging jarða í nánu sambandi; 
einnig hefði lögfræðingur í bók fyrir 30 ár- 
um haldið því fram, að efla sjálfseign í 
landinu, og sama hefði verið ritað um í 
blöðum á síðari árum, og þegar svo þar við 
bættist, að uppástungan kæmi fram degi 
eptir, að frumvarp um þetla sama efni hefði 
verið fellt, þá sæi hann eigi, hvernig þessi 
dómur þingmannsins gæti haft hið minnsta 
við að styðjast.

B e n e d ik t  K r i s t i á n s s o n  sagði, að sjer 
þætti árangurinn af öllum heilabrotum 
deildarinnar um þetta mál vera minni, en 
hann hefði búizt við, og sýndist sjer enn 
margt vanhugað. 1. gr. og 2. gr. væri 
hann samþykkur, en 3. gr. vildi hann fella 
af ástæðum þeim, er hann hefði tekið fram 
við fyrri umræðu; viðauki þingmanns Hún- 
vetninga við hana þætti sjer hvorki gjöra 
til nje frá; hinar smærri jarðabætur kæmu 
að engum notum epiir sinni skoðun, en 
eyddu vinnutíma fyrir landsetanum ; hinar 
stærri áliti hann að vísu gagnlegar; en sjer 
þætti eigi við eiga, að gjöra ákvarðanir um 
þær í þessari þingsályktun; þær kæmu í 
landbúnaðarlögunum, og færu ef til vildi í 
aðra átt en þessar. 4. gr. ætti eigi við, þar 
sem hann þekkti til, en þar sem hún ætti
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við, væri hún góð og nauðsynleg; nefndin 
hefði sjálf fundið til þess, að viðauka þurfti 
að gjöra við 5. gr., því að til þess að finna, 
hvað væri sanngjarnt afgjald, væri hvorki 
nóg, að taka tillit til afgjaldsins að u’ndan- 
förnu, nje þess, hvort jörðin hefði síðan 
spillzt eða batnað, þess vegna hefði hún nú 
stungið upp á að leita álits hreppsnefnda 
og sýslunefnda; hreppsnefndirnar hlytu að 
vísu að vera kunnugar, en heldur kynni að 
mega gruna þær um hlutdrægni, svo að þær 
vildu helzt, að jarðir í sinni sveit yrðu sem 
lægst leigðar; aptur hefðu sýslunefndir enga 
hvöt til hlutdrægni, en þá væru þær aptur 
á móti eigi kunnugar jörðunum; að sinni 
ætlun væri umboðsmaður færastur um að 
setja leigumála á jarðirnar, og þó að menn 
ætluðu, að hann mundi leiðast til þess af 
eigingirni, að setja afgjaldið ofhátt, þar eð 
laun hans eru viss hluti þess, þá óttaðist 
hann það eigi; hann vildi annars helzt, að 
tekið væri tillit til þeirra skýrslna, er samd- 
ar hefðu verið í fyrra sumar, og síðan geng- 
ið gegnum þrefaldan hreinsunareld; það 
sparaði það ómak, að leita til sýslunefnd- 
anna, sem hlyti að valda drætti, og í annan 
stað ætlaði hann, að þetta efni lægi alls eigi 
fyrir innan verkahring sveitastjórnarnefnd- 
anna. í  uppástungum nefndarinnar væri 
hvergi minnzt á þessar skýrslur, og þó að 
nefndin vildi berja því við, að uppástungur 
um þetta efni vanti sumstaðar í skýrslurn- 
ar, þá væri umboðsstjórninni innan handar 
að heimta þær. Hann vildi því leggja það 
til, að málinu væri frestað, svo að koma 
mætti enn með breytingaruppástungur um 
þetta efni.

F r a m s ö g u m a ð u r  sagði, að 1. þingmað- 
ur J>ingeyinga hefði viljað fresta málinu, en 
eigi tekið fram, hve lengi, en það gæti ef 
til vill orðið nokkuð lengi, ef hann ætlaði 
að koma með breytingar, en hefði eigi þótzt 
hafa haft tíina til þess enn sem komið væri; 
það sem sami þingmaður hefði fundið að

hjá nefndinni, hefði verið lítt á rökum hyggt. 
Hann hefði þannig fundið að því við 3. gr., 
að leiguliða væri gjört að skyldu að gjöra 
smærri jarðabætur, en þingmaðurinn kynni 
þó víst hinn alkunna málshátt, að lítið er 
betra en ekki neitt. Hann kvaðst fyrir sitt 
leyti skilja það vel, að hann vildi þær eigi 
stórar, en hann mundi komast að raun um 
það, að fáir mundu honum samdóma. Sami 
þingmaður hefði og látið það álit í Ijósi, að 
eigi mætti skjóta til hreppsnefnda, því þær 
væru að öllum líkindum hlutdrægar; en það 
kvaðst hann fyrir sitt leyti eigi geta óttazt, 
það mundi varla þurfa að gjöra ráð fyrir, 
að 5— 7 menn væru svo jafnhlutdrægir. 
Nefndin hefði að vísu álitið, að betra væri, 
að sýslunefndin gæfi skýrslu, en það væri 
ekki sjeð, að liún gæti það í tæka tíð. ]?á 
hefði hann og fundið að því, að nefndin eigi 
vildi binda leigumála jarðanna við þær upp- 
ástungur, sem nú lægju fyrir, en hann 
myndi víst eigi eptir því, að það hefði verið 
tekið fram í deildinni, að sú uppástunga, 
sem gildir 1879, hún gildir ef til vill ekki 
1889; jarðirnar breytast bæði til hins 
betra og verra. Ef hann hugleiddi þetta, 
þá mundi hann víst eigi kasta þungum 
steini á nefndina. 2. þingmaður Skagfirð- 
inga hefði skotizt burtu, og það væri því 
eigi vert að svara honum, en þó vildi hann 
leiðrjetta það, sem hann hefði sagt, að ein- 
stakir menn byggðu ætíð upp á 1 ár, það 
væri ekki rjett; fyrir vestan byggðu fiestir 
eða allir jarðeigendur upp á fleiri ár, og sumir 
upp á lifstíð. Hann hefði að vísu tekið fram 
ýms smá atriði í ræðu þingmannsins, ef hann 
væri viðstaddur, en hann ætlaði að sleppa 
því, enda væru þau naumast svaraverð.

B e r g u r  T h o rb e rg  kvaðst vilja styðja upp- 
ástungu þingmanns fingeyinga, að málinu 
væri frestað; það hefði að vísu verið tæki- 
færi til að íhuga það, en gott mundi þó vera 
að íhuga það betur, einkum viðaukauppá- 
stungu nefndarinnar; hann væri honum og
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samdóma um það, að rjettara væri, aðþing- 
ið styngi upp á, að höfð væri hliðsjón af 
skýrslum þeim, sem útvegaðar voru í fyrra, 
en af leigumála að undanförnu, og þætti 
honum undarlegt, að nefndin eigi hefði tek- 
ið neitt tillit til þessara skýrslna, þar sem 
menn þó mundu komast nær því sanna, ef 
tillit væri haft til þessara uppástungna; reynd- 
ar mætti koma fram með breytingu viðvíkj- 
andi þessu, áður lokið væri við málið. En 
það væri eitt, sem hann vildi taka fram ; 
uppástungan gengi út á að bteyta leigumál- 
anum frá því, sem nú er; en hins vegar 
væri lagaákvörðun, er bannaði að byggja þjóð- 
jarðir hærra en að undanförnu, og þessi lög 
væru eigi úr gildi numin, og yrði því líklega 
að taka þetta atriði skýrar fram, úr því 
bindandi regla væri eigi að hækka álnatal 
landskuldarinnar. Að málinu væri frestað, 
mundi varla hafa neina hættu í för með sjer, 
og væri hann því helzt á því.

J ó n  Pjetursson sagði, að 2 þingmenn 
hefðu viljað fresta málinu enn þá, en hann 
sagðist eigi sjá, til hvers það væri; menn 
hefðu þó haft nægan tíma til að koma fram 
með breytingar sínar; 2 þingmenn hefðu og 
tekið fram, að nefndin hefði eigi haft tillit 
til skýrslna þeirra, er framkomnar væru um 
leigumála jarðanna, en hann kvaðst eigi 
geta sjeð, hvað hinir heiðruðu þingmenn 
eiginlega meintu með þessu ; það gæti þó 
eigi verið meining þeirra, að nefndin hefði 
átt að ákveða, hvað sanngjarn leigumáli væri 
á hverri jörðu, því það sæju allir, að það 
hefði verið ókljúfandi verk fyrir nefndina, 
eins og það mundi hafa orðið ókljúfandi 
verk fyrir þingmennina sjálfa. pað væru 
komnar skýrslur frá umboðsmönnunum, 
hreppsnefndunum, sýslunefndunum og amts- 
ráðunum, er menn gætu sjeð af, hver leigu- 
málinn væri nú á hverri jörðu, og hvernig 
þeim þætti að sanngjarnlega mætti breyta 
honum; amtsráðin hefðu ýmist haldið sjer 
til álits umboðsmanna eða sýslunefnda, og

að eins á svo sem 3 eða 4 jörðum sýnt,
að leigumálinn ætti að vera annar. Nefnd-
in hefði nú í fyrra álitsskjali sínu sagt,
að bezt mundi vera í þessu að fylgja til-
lögum amtsráðanna, og þetta þyrfti hún eigi 
nú að taka upp aptur. Að ákveða fastan 
leigumála á hverri jörðu, er eigi mætti breyta, 
væri ósanngjarnt, því sumar jarðir kynnu 
að batna og sumar að versna, og eptir því 
yrði að mega þoka leigumálanum upp eða 
niður. Viðvíkjandi breytingaratkvæðinu, 
kvaðst hann eigi geta fallizt á 1. tölul., þar 
sem þingmaður Húnvetninga vildi setja 
þúfnasljettun í stað túngarða, því bezt væri 
þó fyrir jarðirnar, að þær væru friðaðar; 
þúfnasljettun væri að vísu mikið góð, en 
garðarnir væru þó skilyrði fyrir öllum jarða- 
bótum, og ábúendum væri eigi nein þung 
byrði, þó þeir hlæðu lítinn túngarðsspotta 
á ári. Hann væri samdóma 2. tölul. og 3. 
tölul.; hvað 5. tölulið snerti, þá gæti hann 
eigi sjeð annað, en að hann í rauninni væri 
góður, þar sem bezt væri, að sem flestar 
jarðir væru einstakra manna eign, þó hann 
á hinn bóginn yrði að álíta, að kringum- 
stæðurnar væru svo nú, að menn yrðu að 
vera mjög varkárir í að selja þjóðjarðir; en 
til þess að hver maður gæti búið á sinni 
jörðu, þá þyrftu lögin að hlynna að því 
meira enn þau nú gjöra, en á móti töluliðn- 
um væri það, eins óg þingmaður Barðstrend- 
inga hefði tekið fram, að uppástungan gengi 
út á, hvernig byggja skyldi jarðir lands- 
sjóðsins, en þetta væri um sölu landssjóðs- 
jarðanna, og ætti því eigi hjer við. f>að 
væri satt, að bannað hefði verið að byggja 
þjóðjarðir fram yfir hinn forna leigu- 
mála, en þessi lög væru frá þeim tímum, 
er landsstjórnin hefði eigi haft eins mikil 
afskipti af byggingu þjóðjarðanna eins og 
nú; þau hefðu verið gjörð vegna klaustur- 
haldaranna, er hefðu haft klausturjarðirnar 
að ljeni, móti árlegu gjaldi til konungs, til 
að varna því, að þeir gætu verið einvaldir
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um bygging jarðanna og kúgað landsetana; 
en á síðari tímum hefði þetta breytzt; um- 
boðsmennirnir hefðu nú eigi jarðirnar að 
ljeni, heldur ættu að standa skil á afgjaldi 
þeirra. Amtmennirnir hefðu fengið hin 
æðri umráðin og umsjön yfir jörðunum, og 
þeir hefðu eigi álitið sig neitt bundna við 
lagaboðið, er að eins snerti umboðsmenn- 
ina, meðan þeir einir höfðu öll ráðin yfir 
umboðunum. Og loksins væri nú orðinn 
annar eigandi þjóðjarðanna, sem sje lands- 
sjóðurinn, en verið hefði, er lagaboðið út 
kom, því þá var það ríkissjóðurinn; um- 
boðsstjórnin yrði því nú að vera fullbær 
til að byggja þjóðjarðirnar á þann hátt, er 
hún áliti bezt fyrir landssjóðinn; áminnzt 
lög, er bannað hefðu klausturhöldurum að 
byggja klausturjarðirnar hærra, en forn 
venja hefði verið, væru því þannig fallin 
burt af sjálfu sjer, og þyrfti eigi að upp- 
hefja þau með nýjum lögum. Hvað 7. lið 
snerti, þá hefði uppástungumaður tekið 
hann aptur og þar með þá líka 8. lið.

J ó n  H ja l ta l ín  kvaðst eigi ætla að fara 
út í einstakar greinir, nje heldur ætla að 
eyða tíma til að tala fram og aptur; hann 
hjelt eigi, að þessar sýslunefndir þekktu 
mikið til ástands jarðanna, nei, þær þekktu 
ekkert til þess, og væri því eigi hægt að 
fara eptir dómi þeirra; menn yrðu að bíða 
þess, að jarðyrkjumenn kæmu og skoðuðu 
þær, og þá fyrst fengist áreiðanleg lýsing. 
Hann vildi því helzt, að málinu yrði frest- 
að. Menn hefðu talað um túngarða og þúfna- 
sljettun; allir sæju, hve nauðsynlegt slíkt væri, 
en túngarðarnir yrðu þá að vera eitthvað ann- 
að en tómur jarðarusli; vildi hann sem sýnishorn 
upp á, hvernig túngarðar ættu að vera hlaðn- 
ir, benda á grjótgarð hjá húsi hjerna á Aust- 
urvelli. Sama væri um framskurð; hann 
væri víða eigi annað en ónýtt kák; að fara 
eingöngu, er um bygging jarða væri að ræða, 
eptir gömlum munnmælum, væri rugl og 
þvaður, og eigi til neins að reiða sig á

slíkt, og bezt að hætta sem fyrst við það. 
Menn ættu að bíða eptir góðum jarðfræð- 
ingum, sem hefðu sjeð önnur lönd, og láta 
þá gefa skýrslur, og betra væri að styrkja 
þá, en eyða hjer tímanum með mislukkuðum 
lagasetningum.

F r a m s ö g u m a ð u r  kvaðst vanalega vera á 
sömu skoðun og hinn 4. konungkjörni þing- 
maður, og gæti hann að vísu nú einnig 
fallizt á margt í ræðu hans; en sjer þætti 
hann hafa gjört of mikið úr túngörðunum. 
f>ó að annar eins garðspotti væri hlaðinn, 
eins og sá, er þingmaðurinn hefði um talað, 
þá mundi marga slíka þurfa til að girða 
um heilt tún, og mundi þess langt að bíða, 
að allar þjóðjarðir yrðu byggðar, ef slík 
garðhleðsla væri gjörð leiguliðum að skyldu 
sem s m æ r r i  jarðabætur, og einnig mundi 
verða farið að saxast á kalkið í Esjunni, er 
öllum þeim görðum væri lokið. Hjer lægi 
eigi fyrir frumvarp til laga, heldur að eins 
uppástunga til þingsályktunar. Sjer sýndist 
mjög óheppilegt að bíða eptir að byggja 
jarðirnar, þangað til búfræðingur væri kom- 
inn í hverri sveit til að gefa álit sitt um 
hæfilegan leigumála og hentugar jarðabætur 
á hverri jörð, sem losnaði. Hinn 2. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði helzt fundið það 
að nefndinni, að hún hefði gjört of lítið úr 
skýrslum þeim, er lægju fyrir í máli þessu; 
hann gjörði eigi lítið úr skýrslum, en þess- 
ar skýrslur væru svo umfangsmiklar, að erfitt 
mundi vera að draga út af þeim ályktanir, 
svo vel fari um leigumála á hverri einstakri 
jörð. Enn fremur vildi hann geta þess, að 
skýrslur þessar lægju jafnan fyrir, og mætti 
því hafa þær til leiðbeiningar í hvert skipti, 
er jörð væri leigð. Hinn sami þingmaður hefði 
einnig tekið það fram, að eldri ákvarðanir 
um leigumála á þjóðjörðum mundi enn eigi 
úr gildi numinn. Að vfsu væri þingmað- 
urinn kunnugri um það heldur en hann, en 
þó vissi hann eigi betur, en frá þeim hafi 
verið brugðið við bygging nokkurra jarða í
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Arnarstapaumboði; en hann kvaðsl eigi vera 
sá lögfræðingur, að hann vissi með vissu, 
hvort þingsályktun gæti upphafið gömul lög; 
hann kvaðst efast um það, og hjeldi, að til 
þess að upphefja þau lög, sem hinn 2. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði nefnt, mundi 
þurfa að koma með nýtt frumvarp.

V a r a f o r s e t i  sagði, að það hefði eigi ver- 
ið sín meining, að þingsályktun gæti fellt 
úr gildi gömul lög, því til þess þyrfti laga- 
boð, en sín skoðun hefði verið, að lög- 
in frá 5. maí 1705 um leigumála á þjóð- 
jörðum mætti skoða sem úrelt, ef þessi á- 
lyktun væri samþykkt sem regla fyrir þjóð- 
jarðabyggingu. Landshöfðinginn hefði dsk- 
að þess, að deildin vildi íhuga reglu þá, er 
fylgt hefði verið í þessu efni, og láta skoð- 
anir sínar í ljósi um hana. Hann bað hinn
3. konungkjörna þingmann, að skýra frá 
því, hvar skírskotað væri í nefndarálitinu til 
skýrslnanna. fa ð  hefðu aldrei verið sínar 
tillögur, að þær skyldu vera gildandi lög 
um aldur og æfi, heldur væri með þeim 
skorað á stjórnina, að byggja þjóðjarðirnar 
með þeim leigumála, er rjettari og sann- 
gjarnari væri en hinn gamli leigumáli. 
Hann óskaði, að umræðu þessari væri frest- 
að, til þess mönnum gæfist kostur á að 
koma með breytingaruppástungu, er miðaði 
að því að ákveða nákvæmar reglur fyrir bygg- 
ingu þjóðjarða.

Benedíkt K ristjám son  dskaði þess, að 
nefndin fyndi ástæðu til að breyta hinu 
síðasta atriði í nefndarálitinu og taka 
til greina skýrslur þessar, og að hún tæki 
það fram í ályktun sinni, að eigi bæri að 
fara eptir reglugjörð þessari, sem nefnd var, 
er að eins væri stýluð upp á hina svo nefndu 
«Forpagtara», og sem ástæða væri til að 
álíta óviðkomandi umboðsstjórn þeirri, sem 
nú væri. Skýrslur þær, er hann nefndi fyr, 
yrðu menn nú að álíta hina áreiðanlegustu 
reglu til að fara eptir.

Forseti ljet því næst ganga til a t k v æ ð a

um uppástungu þessa til þingsályktunar 
eptir atkvæðaskránni (I 279— 280), og (jellu 
þau þannig:

1. tölul. Breytingaratkvæði Ásgeirs Einars- 
sonar fellt með 8 atkvæðum móti 1.

2. tölul. Breytingaratkvæði Jóns Jónssonar 
fellt með 5 atkvæðum móti 5.

3. tölul. Breytingaratkvæði Ásgeirs Einars- 
sonar fellt með 5 atkvæðum móti 5.

4. Breytingaratkvæði sama fellt með 5 at- 
kvæðum móti 3.

5. tölul. Breytingaratkvæði Jóns Jónssonar 
fellt með 9 atkvæðum móti 1.

6. tölul. Yiðaukauppástunga nefndarinnar 
samþykkt með 6 atkvæðum.

7. og 8. tölul. Breytingaratkvæði Sighvats 
Árnasonar tekið aptur af uppástungu- 
manni.

9. tölul. jpessum tölul. var skipt í tvennt:
a. «Landskuldir — þeim», fellt með 6 at- 

atkvæðum móti 1.
b. «Landskuldin —  Gjábakkajörðum*, 

hjer var við haft nafnakall, og sögðu
Já:

Sighvatur Árnason.
Nei:

Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Krístjánsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Stefán Eiríksson.

Ásgeir Einarsson var genginn af fundi 
sakir lasleika, Jón Hjaltalín greiddi eigi 
atkvæði, og var stafliðurinn því felldur 
með 9 atkvæðum gegn 1.

10. tölul. Uppástungan í heild sinni sam- 
þykkt með 6 atkvæðum móti 3, og kvað 
forseti málið mundu verða sent til neðri 
deildar.

Á 35. fundi neðri deildarinnar, 9. ágúst,
108
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var samkvæmt uppástungu forseta ákveðið 
að hafa 3 umræður um þingsályktunaruppá- 
stungu um bygging og ábúð þjóðjarða.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 36. 
fundi, 11. ágúst.

Uppástungan, eins og hún var samþykkt 
við síðari umræðu í efri deildinni, sjá I 300 
— 301.

P á l l  P á ls so n  p r e s t u r : Jeg óska, að nefnd 
verði sett i mál þetta, því að það er sann- 
arlegt vandamál.

G u ð m u n d u r  Ö la fsson  vildi líka hafa nefnd, 
af þeirri ástæðu, að eptir því sem lands- 
stjórnin leigir jarðir þjóðarinnar, munu fleiri 
fara, því hjer á það við, hvað höfðingjarnir 
hafast að, hinir ætla sjer leyfist það.

F o rse t i :  Jeg skal benda þingmönnum á 
það, að mál þetta hefur verið ýtarlega rætt 
í efri deild, og með því að tíminn er ekki 
meiri, þá álít jeg ekki ráðlegt að setja nefnd 
í þetta mál, en að öðru leyti geta menn 
komið með breytingaratkvæði, og jeg skal 
fresta 3. umræðu nokkra daga, svo að menn 
hafi tíma til að íhuga málið.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
var gengið til a t k v æð a ,  og var málinu 
vísað til 2. umræðu með 12 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 43. 
fundi, 15. ágúst.

Breytingartillaga I 354— 355.
P o r s l e in n  J ó n s so n  : Jeg hef komið með

viðaukauppástungu við mál þetta, og veit 
jeg ekki, nema hún kynni, ef til vlll, að 
heyra betur undir 2. grein uppástungunnar, 
heldur en 4. grein hennar. Mjer stendur 
reyndar á sama, hvar hún er látin, ef hún 
að eins kemst að. Jeg geng að því vakandi, 
að deildinni muni kunnugt, af hverju við- 
aukauppástunga þessi er sprottin; það sem 
hún fer fram á, er eigi nema helmingur þess, 
er vjer Vestmannaeyingar höfum áður óskað 
eptir og óskum enn eptir. En þar sem

uppástunga mín eigi fer í sömu átt, eða er 
eigi í sömu mynd, sem frumvarp það, er jeg 
hef áður komið með inn á þing, þá kemur 
það til af því, að önnur uppástunga, er 
var í samhljóðun við það, sem við höfum 
beðið um, var felld í efri deild þingsins, og 
sá jeg nú því eigi til neins, að koma með 
svo lagaða uppástungu, og það því fremur, 
sem umræðurnar í efri deildinni gáfu mjer 
tilefni til að koma með breytingaruppástungu 
svo lagaða, sem sú er, er jeg nú hef komið með. 
£ó að deildinni sje mál þetta kunnugt, þá 
ætla jeg þó að leyfa mjer að skýra það lítið 
eitt fyrir deildinni. pað er sagt um oss 
Vestmannaeyinga, að vjer sjeum þungur ó- 
magi á landssjóðnum; en það get jeg með 
engu móti viðurkennt, og skal jegsýnafram 
á það. Jeg hef tekið mjer fyrir eitt ár, og 
reiknað út gjöld þau, er Vestmannaeyingar 
lúka í landssjóð. Árið 1878 voru gjöldin af 
Vestmannaeyjum eptir 2. gr. íjárlaganna 
3900 kr., eða 7 krónur á nef hvert, því að 
íbúatalan á eyjunum er 570 menn; en þeg- 
ar að því er gætt, hve miklu hin sömu gjöld 
á öllu íslandi nema hið sama ár, þá sjest, 
að 2 l/2 króna kemur niður á mann hvern. 
Hjer við bætast umboðsgjöldin eða eptir- 
gjaldið eptir jarðirnar á eyjunum, sem voru 
hið sama ár 3200 kr. eða 5 kr. á nef hvert. 
J>egar nú hjer við bætast öll sveitargjöld, og 
gætt er að því, að á eyjunum eru 50 sveit- 
arómagar og 20 þurfamenn, sem ekkert geta 
goldið, þá sjest, að gjald það, er á oss hvílir, 
er æði-þungt. Jeg hef gjört yfirlit yfirmis- 
muninn á hinu ýmsa verðlagi árið 1877. 
Eptir harðfisksverði var alinin 79 a., eptir 
meðalverði á fiski 68 a., og eptir meðalverði 
allra meðalverða 59 a. Nefndin, sem sett var í 
þjóðjarðamálinu á þinginu 1877, mælti sterk- 
lega með því, að slakað væri til í gjaldmátanum 
við Vestmannaeyinga, en þetta nefndarálit 
hefur nú reyndar aldrei komið fyrir almenn- 
ingssjónir. A f því að jeg vona, að deildin 
gefi þessarj breytingartillögu góðan róm, þá
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tek jeg  haDa eigi aptur, þvi að jeg þykist 
þess viss, að ef neðri deildin samþykkir hana, 
þá muni efri deildin einnig gjöra það.

P á l l  P á ls so n  p r e s t u r :  Jeg vildi benda
deildinni á, að mjer finnst ósamkvæmni í 
uppástungunni í 1. gr. 1. tölul., þar sem 
þessar jarðir.Kirkjubæjarklausturs- og Flögu- 
jarðir og fykkvabæjarklaustursjarðir eru tald- 
ar í einu umboði; eptir því verður Hörgs- 
landseignin sjerstök; mjer finnst þessi eign 
ætti að takast inn í umboðsjarðatöluna sem 
föst þjóðeign; vil jeg því til 3. umræðu, 
reyna til-að koma mjer saman við nokkra 
þingmenn, til að gjöra viðaukatillögu við 
þennan lið, því að mjer virðist eigi ástæða 
til að hafa þessa þjóðeign undir sjerstakri 
umboðsstjórn. f>ar sem segir í 2. gr. fyrsta 
málslið: «Gjald í ákveðnum landaurum á sjer 
því að eins stað, að til þess liggi brýnar og 
sjerstakar ástæður«. fessa ákvörðun getjeg 
ekki fallizt á. Hver á að meta þessar á- 
stæður ? og hverri aðferð á að fylgja í því 
efni? í>á ákvörðun vantar algjörlega í grein- 
ina, og þess vegna get jeg ekki þýðzt hana. 
Við 3. gr. þykir mjer ýmislegt athugavert, 
það ersnertir jarðabæturnar; geymi jegm je 
að bera fram ástæður fyrir því til 3. um- 
ræðu, því að þá vona jeg að breytingarat- 
kvæði komi í einhverja þá átt. Jeg vildi 
reyndar eigi í þetta sinn hafa á móti breyt- 
ingaratkvæði þingmanns Vestmannaeyinga, 
en undarlegt þykir mjer, að hann skuli af- 
biðja það annað árið, sem hann sárbiður 
um hitt. En sinn háttur er á hjeraði hverju, 
svo að þetta getur verið með ástæðum gjört, 
þó þær sjeu eigi ljósar enn. Hið eina, sem 
jeg fann athugavert við reikning hans, þeg- 
ar hann var að sanna, að Vestmannaeyjar 
væru eigi ómagi, var það, að hann nefndi 
eigi, þegar hann taldi útgjöldin, hvað mikið 
af þeim rynni aptur inn til eyjarskeggja 
sjálfra; hann taldi útgjöldin að mig minnir 
3900 kr., en af því íje ganga til sýslumanns- 
ins hjer um bil 2000 kr., til læknisins 1900

kr., til prestsins 1453 kr., og hvað er þá 
eptir? -r- 1445 kr. í skuld, og það er þ<5 
ekki afarmikill hagnaður fyrir landið, svo að 
þingmaðurinn þarf ekki af þeim ástæðum að 
vera óánægður með útgjöldin, eins og hjer 
er ráð fyrir gjört.

V a r f o r s e t i :  A f því að þingmaður Vest- 
mannaeyinga skírskotaði til mín, sem eins 
þess, er væri í amtsráðinu, þá er það að 
segja, að amtsráðið hefur lagt það til, að 
landskuldargjald Vestmannaeyja væri miðað 
við meðalverð allra meðalverða, en eigi eptir 
fiskverði, því síður sem þingmaðurinn hefur 
sjálfur barizt fyrir því, að það verðlag væri 
af numið. Hann var, að mig minnir, 
sjálfur í nefndinni, sem segja átti álit sitt 
um þjóðjarðir á Vestmannaeyjum, og þó að 
jég skilji, að hann nú vill koma þessari 
breytingartillögu að, af því að nppástungan 
fjell í efri deildinni, þá held jeg, að bann 
sjái sjálfur, að sama þingið, sem fylgdi 
honum í þessu máli í hitt eð fyrra, getur 
nú eigi fylgt honum, er hann hefur breytt 
skoðun sinni. Skoðun allra er, að nálgast 
það, að reikna eptir meðalverði allra meðal- 
verða. Jeg skal ekkert rannsaka reikning 
þingmannsin3, en hitt er víst, að þó þing- 
manninum þyki Vestmannaeyingar verða hart 
út undan, þá getur hann þó eigi neitað því, 
að það er hlynnt að þeim í mörgu. Að öðru 
leyti vil jeg leggja það til við deildina, að 
þótt margt sje í þessari uppástungu, sem 
má betur fara, þá taki þeir henni vel, því 
að í henni er þó að mörgu leyti mikil rjett- 
arbót. Jeg játa, að hún er sumstaðar nokk- 
uð óákveðin, ön vilji stjórnin fylgja henni, 
þá er hún í mörgu til góðs.

Þ o r s t e in n  J ó n s so n  : J>að er ekki mein-
ingin, að jeg hafi breytt skoðun; jeg sagði 
að eins, að þetta væri eigi nema hálfverk; 
það gleður mig, að varaforseti er orðinn mjer 
samdóma um sanngirnina, og jeg veit, að 
allir, sem skoða málið nákvæmlega, muni 
komast á þessa skoðun. |>að er það snertir,
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sem 1. þingmaður Skaptfellinga sagði, sem 
sje, að jeg hefði reiknað rangt, þá verður 
hann sjálfur að reikna betur. fess  er að 
gæta, að allar tekjurnar voru 7150 kr. en 
útgjöldin 5200 kr.; við næstu embættis- 
mannaskipti verða útgjöldin eigi nema 4000 
kr., því þ<5 laun sýslumannsins hækki, þá 
lækka laun læknisins, og prestgjöldin falla 
burt að nokkru leyti við næstu prestaskipti. 
En svoaðjeg  snúi mjer aptur að varaforseta, 
þá virði jeg tillögur hans svo mikils í þessu 
máli, að mjer blandast stórlega hugur, hvort 
jeg á ekki að taka breytingartillögu mína 
aptur, og koma til 3. umræðu með uppá- 
stunguna, eins og hún var borin upp í efri 
deildinni. Jeg hef því eigi önnur ráð en 
fela þetta mál sanngirni deildarinnar íþeirri 
von, að hún gjöri það í því, sem bezt hagar.

P á l l  P á lsson  b ó n d i : Jeg hef eigi haft 
tíma til að athuga þingsályktun þessa vand- 
lega, en þó sje jeg það þegar, að ýmislegt 
er í henni, sem mjer getur eigi líkað, eink- 
um í 3. gr. Mjer þykir það eigi góðákvörð- 
un í 3. gr., að þegar jarðir eru seldar til 
leigu, þá skuli semja um, hverjar jarðabæt- 
ur skuli gjöra, og leiguliði gjöra þær án 
þess afgjaldið sje sett niður; í hið minnsta 
ættu þær þá að vera til teknar, og annað- 
hvort miðaðar við hundraðatal jarða eða afgjald 
þeirra; því sje það óákveðið, má búast við, 
að sín reglan verði á hverjum stað, allt eptir 
því, hvað nmboðsmennirnir verða eptirgangs- 
samir eða duglegir, en mjer virðist, að sama 
regla ætti að gilda um allar landssjóðsjarðir. 
Mjer þykir það því eigi rjett, að láta þessar 
ekyldu-jarðabætur vera á valdi hverrar um- 
boðsstjórnar fyrir sig; húngetur þá settþær 
svo hátt og lágt, sem hún vill. |>ar sem 
talað er um hinar minni jarðabætur, þá get 
jeg ekki talið túngarðahleðslu með litilfjör- 
legum jarðabótum, því víða er mjög örðugt 
að fá hagkvæmt efni í þá, en bera lítinn 
arð, fyr en garðurinn er kominn kring um 
allt eða mikinn part túnsins; túnasljetta ber

þar á móti miklu fijótari arð. Jeg skal taka 
til dæmis tún, sem er 400 faðmar ummáls, 
og leiguliða er gjört að skyldu að hlaða 15 
faðma á ári, þá vil jeg segja, að fyrsti 
spottinn er hruninn, þegar hinn siðasti 
er hlaðinn. Túngarða ætti að telja með 
hinum meiri jarðabótum, en sljettur með 
hinum minni. fessu vil jeg því breyta, því 
að jeg álít það ekki hagkvæmt, eins og það 
er í þingsályktuninni, en að öðru leyti get 
jeg fellt mig við uppástunguna.

F rið r ik  S te fá n s s o n :  fingsályktun þess- 
ari get jeg ekki gefið atkvæði mitt, eins og 
hún liggur fyrir; i henni eru tvær greinar, 
sem jeg get alls eigi fallizt á; í 2. gr. er 
sagt, að landskuldir skuli greiddar í pening- 
um; jeg skil það ekki, hvers vegna á að 
gjöra leiguliðum á þjóðjörðum að skyldu, að 
gjalda eingöngu í peningum landskuld eptir 
þjóðjarðirnar, fremur en af öðrum gjald- 
stofnum landssjóðsins. |>ar sem segir í 3. 
gr.: »Ejett væri og að gefa ábúendum kost 
á því, að vinna að stærri jarðabótum með 
því að borga þeim strax nokkurn hluta 
kostnaðarins mót árlegri hækkun á landskuld, 
sem svari 4°/o, eða veita þeim lán til þess, 
gegn nægilegri tryggingu og með áskilinni 
borgun». fetta  þyki mjer líka óákveðið, og 
fremur skrítin ákvörðun; á landsstjórnin að 
hafa svona ótakmarkað fje undir höndum, 
eða á hún að hafa fje þetta eingöngu handa 
þeim, sem búa á þjóðjörðum, en engum 
hinna, sem búa á öðrum jörðum landsins? 
Sje svo, þá er það meira en jeg fái skilið. 
Með þessum tveimur greinum get jeg ekki 
greitt atkvæði, og mun reyna til að fá þeim 
breytt við 3. umræðu.

P á l l  P á ls so n  p r e í tu r :  Jeg vil benda
þingmanni Vestmannaeyinga á fyrstu máls- 
grein í 2. gr., því að auðsætt er, að eptir 
henui verður þess eigi langt að bíða, að 
Vestmannaeyjar komist undir þann flokk, að 
teljast í meðalverð allra meðalverða. Jeg 
leyfi mjer að benda honum á þetta, til þess
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hann því fremur tabi breytingartillögu sína 
aptur. pað er til reikningsins kemur, þá 
var sá munurinn okkar á milli, að jeg tal- 
aði um þann tímann, sem yfir stendur, en 
hann var alltaf að spá, og þar játa jeg, að 
jðg gat ekki fylgt honum; þegar jeg fór að 
gæta að því, að hve miklu leyti rjettarbót er 
í þessari uppástungu, þájáta jeg, að í henni 
er þó talsverð rjettarbót, og tel jeg einkum 
til þess, að hinar gömlu kvaðir eru afnumd- 
ar. En apturá móti finnst mjer það minni 
en engin rjettarbót fyrir landsetana, að af- 
nema gjald eptir gömlu lagi, og mun jeg 
reyna að bera fram breytingaratkvæði því 
viðvíkjandi.

G uðm undur E in a rsso n : Jeg er sömu
meiningar sem 1. þingmaður Skaptfellinga, 
að verði þessi uppástunga samþykkt, þá sje 
Vestmannaeyjum borgið. J>að er kemur til 
þess, er 2. þingm&ður Húnvetninga sagði 
um 3. gr., þá hefur hann nokkuð til síns 
máls. Gagn það, sem túngarðaspottar gjöra, 
er að miklu leyti komið undir því, hvernig 
túnið liggur; verði girt fyrir með þeim þar, 
sem mestur er ágangur, eða þar sem ekki 
sjest til frá bæ, eða þar sem viodsvalast er, 
þá verður að þessum spottum mikið lið. En 
hvað um það, þá má fullyrða, að allar gras- 
ræktarbætur sjeu meiri og minni gróði fyrir 
leiguliðann, ef hann býr fimm árum lengur 
við þær á jörðunni; einungis ef hann fer 
burt frá jörðunni áður, þá hefur hann ekki 
verulegt gagn af þeim, og svo er eptir þess- 
ari uppástungu sá mikli hagur fyrir leiguliða, 
að eiga kost á að fá lán til jarðabóta, 
þannig, eins og stungið er upp á, að bæta 
við landskuldina 4°/o vöxtum af lánsfjenu, 
því að það verður leiguliðum hreinn hagur, 
og landssjóðurinn verður á þann hátt hinn 
bezti landsdrottinn, því að af hverjum þeim 
100 kr., sem varið er eptir rjettum reglum 
til túnasljettu, fæst eptir 5 ár 50%  í hverju 
meðalári, eða jafnvel meira, og þá færa 
vatnsveitingar hyggilega gerðar en þá meiri

arð. Jeg álít því uppástungu þessa mikla 
rjettarbót, og í henni stigið stórt stig til 
framfara í landbúnaði vorum.

V araforseti: Jeg ætla að víkja fáeinum 
orðum til þeirra 1. þingmanns Skagfirðinga 
og 2. þingmanns Húnvetninga. fingmanni 
Skagfirðinga líkaði ekki 2. tölul., að land- 
skuld greiddist í peningum; en nú stendur 
í sömu grein: »Gjald í ákveðnum landaur- 
um á sjer því að eins stað, að til þess liggi 
brýnar og sjerstakar ástæður*. Ef að þvl 
leiguliði getur eigi goldið í peningum, þá 
má hann greiða í landaurum. J>egar þvi 
svo stendur á, má umboðsvaldið slaka til, 
þegar til þess liggja brýnar og sjerstakar á- 
stæður, og reglan því eigi undantekningar- 
laus. Jeg hygg mjer skjátlist eigi í því, að 
báðir þessir þingmenn sjeu eða hafi verið 
hreppsstjórar, um annan veit jeg, að hann 
er það. fingmaður Húnvetninga taldi það 
ósanngjarnt, að gjöra leiguliðum að skyldu 
að hlaða túngarð, en eptir tilskipun frá 1776 
er leiguliðum landssjóðsins gjört að skyldu 
að hlaða túngarða, og hreppstjórar «iga að 
sjá um, að þeirri lagaskyldu sje fullnægt; 
þess vegna furðaði mig á því um þing- 
mann Húnvetninga, að hann skyldi koma 
með þessa mótbáru, hann, sem í hreppstjórn 
sinni hefur þó orðið að gegna þessari skyldu 
og sjálfsagt fylgt henni fram. Reyndar er 
þessari tilskipun, sem fieirum gömlum og 
góðum lögum frá þeim tímum, lítið sinnt, 
en hægt er að vekja hana aptur til lífs, og 
það má þingmaðurinn vita, að þó uppá- 
stunga þessi nái ekki fram að ganga, þá 
stendur þó tilskipunin. Jeg tek það enn 
fram, að jeg get ekki hetur sjeð, en þessi 
tillaga efri deildarinnar sje rjettarbót eins 
og hún er, en auðvitað er, að að henni má 
finna, en fyr er bati en albati; jeg vil því 
benda deildinni á það, að ef uppástungu 
þessari verður nú allri breytt hjer við 3. 
umræðu, og hún síðan send aptur efri deild, 
þá megum vjer vera vissir um, að hún sef-



862

ur værum svefni til 1881. Á þetta vil jeg 
benda deildinni með þeim viðbæti, að þegar 
litið er á störf vor á þessu þingi, litið á 
það, hvað mikið hefur verið unnið, en lítið 
komizt af, þá mun verða sagt, að vjer höf- 
um unnið fyrir gýg, og það er hart, ef þetta 
mál, sem var hjer á síðasta þingi, og sem 
nú er hjer aptur samkvæmt ósk allrar þjóð- 
arinnar; það er hart, segi jeg, ef það einn- 
ig nú á að enda tilveru sína sakir breyt- 
ingafýsnar vorrar. Jeg tala það hlutdrægn- 
islaust, að jeg álít þessa uppástungu miklu 
betri en ástand það, sem nú er í þessu 
efni, og sjer í lagi er hún rjettarbót fyrir það, 
að hún innleiðir meðalverð allra meðalverða.

P o r l á h u r  G u ð m u n d s s o n : Uppástunga
þessi er, eins og kunnugt er, upphaflega 
sprottin af þingsályktunaruppástungu, er 
fram kom á alþingi 1878, og af því að jeg 
var þá við það mál riðinn, finn jeg mjer 
skylt að styðja þetta mál nú, að það gæti 
komizt í betra horf. Jeg verð reyndar að 
játa, að jeg get í mörgu ekki fellt mig við 
uppástungu þessa, eins og hún liggur fyrir; 
mjer þykir það óneitanlega hart, að skylda 
leiguliða til að gjalda í peningum og eigi 
heldur samhljóða frumvarpi því, sem nýlega 
var samþykkt; þetta peningagjald verður 
Ijarska óhagkvæmt einkum þeim, sem eru 
langt frá kaupstöðum, eins og Skaptfellingar, 
og það sjá allir, að það er eðlilegast, að 
leiguliðinn megi gjalda í þeim munum, sem 
jörðin gefur af sjer, eða sjálf getur fram 
leitt, t. d. fríðugjald af sveitajörðum. Eins 
og allir vita, hafa umboðsmenn víðast 
sjöttung afgjaldsins, og það ímynda jeg 
mjer að ekki Iiggi einungis í því eptirliti, 
sem þeir eiga að hafa með jörðunum, heldur 
að þeir fái það bæði fyrir innheimtuna, og 
svo fyrir það, að koma afgjaldinu í peninga> 
og get jeg því ekki talið það ofverkið þeirra; 
því fyrir eitthvað verður það að vera annað 
en einungis að telja peninga. J>að er snert- 
ir 3. gr., þá þykir mjer þessar minni jarða-

bætur næsta óákveðnar; landskuldarhækkun 
nokkuð mikil, þó leiguliðinn fái borgaðar 
jarðabæturnar, eða eitthvað upp í þær, vegna 
þess að flestar jarðabætur borga sig eigi 
strax, og margar ekki fyr en eptir langan 
tíma. fa ð  getur stundum borið sig, að fá 
lán til jarðabóta, með því að þær sjeu þá 
vel hugsaðar, en ekki get jeg lagt eins 
mikla áherzlu á það og þingmaður Dala- 
manna, en jeg er honum samdóma um það, 
að túngarður getur gjört gagn, þó hann sje 
ekki í kringum allt túnið, því að svo getur 
staðið á, að mest sæki að túninu á eina 
síðuna, og þar er garðurinn góður, enda þótt 
hann nái eigi kringum allt túnið. f>ó einn 
spottinn hrynji, þá er efnið við höndina, ef 
það hefur verið grjótgarður, og betra en 
timbur- eða járnþræðir frá öðrum löndum, 
sem ekki reynast vel.

V á l l  V álsson b ó n d i ; það var eigi rjett, 
sem varaforseti sagði, að jeg hefði talið ó- 
sanngjarnt að hlaða túngarð, það sagði jeg 
aldrei, heldur að það væri óhagkvæmt að 
gjöra leiguliðum það að skyldu, og telja 
það með hinum minni jarðabótum. Eins og 
jeg sagði áður, vil jeg telja þúfnasljettu með 
hinum minni jarðabótum en túngarðahleðslu 
með þeim stærri. En þó þessari uppástungu 
verði lítið eitt breytt, þá get jeg ekki sjeð, 
að það þurfi að verða henni að bana í efri 
deildinni, og þó svo færi, þá er vafasamt, 
hvort ekki hefur farið fje betra. f>ar sem 
það hefur verið sagt, að túngarðar væru 
nauðsynlegir, þá skaljeg alls ekki neita því, 
að svo sje á sumum jörðum, en það getur 
líka hagað svo til, að engin þörf sje á tún- 
garði, og er þá rjett að gjöra það að skyldu 
að hlaða hann? Jeg kann heldur eigi við, 
að láta það starida, að gjalda skuli í pen- 
ingum, en samþykkja þó með lagafrumvarpi, 
að greiða megi landskuldina á þjóðjörðum í 
öðrum aurum.

P ó r ð u r  P ó r ð a r s o n :  Jeg vil vera máli 
þessu hlynntur; uppástunga þessi er að
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minni skoðun til mikilla bóta, en jeg vil að 
eins, að peningagjaldinu sje breytt, því að 
það álít jeg óhagkvæmt; það kemur líka í 
bága við frumvarp það, sem nýlega var rætt. 
f>ar sem sagt hefur verið, að sumt væri óá- 
kveðið í uppástungu þessari, þá er það að 
vísu satt, en þetta eru flest samningamál 
milli umboðsstjórnarinnar og leiguliðans. 
Túngarða álít jeg nauðsynlega, því að fyrst 
er þó að friða jörð sína fyrir ágangi. Jeg 
álít það sömuleiðis mikinn kost að geta 
fengið peningalán til jarðabóta, því að það 
er auðvitað, að sá maður, sem hefur langan 
ábúðarrjett á jörðinni, biður eigi um ije, 
nema æskilegt sje að gjöra jarðabætur, og 
með því að þeir peningar, sem varið er til 
þeirra, vaxta sig margfaldlega, eins og þing- 
maður Dalamanna tók fram, þá verður það 
leiguliðanum ósegjanlegur hagur; álít jeg því, 
að þessi ákvörðun sje til mikilla bóta, ef 
hún mætti koma í stað þeirra laga, sem, eins 
og varaforseti tók fram, allt of mikið er 
hætt að breyta eptir, og jeg er viss um, að 
ef túngörðum hefði verið haldið áfram sam- 
kvæmt tilskipuninni 1776, þá væru nú víða 
garðar kringum öll tún; því að þó jarða- 
bætur þær, sem vjer gjörum, sjeu ekki 
miklar á hverju ári, geta þær þó orðið að 
stórkostlegum hvötum fyrir niðja vora, ef 
þeim er stöðugt haldið áfram.

Fribrik S te fá n s to n : Mjer finnst vara-
forseti leggja mikla áherzlu á þessar osjer- 
stöku ástæður#, sem nefndar eru í 2. grein, 
en mjer þykja þessi orðatiltæki mjög svo ó- 
kveðin og það hlýtur varaforseti að sjá ; jeg 
er líka viss um, að hann vill þó ekki gjöra 
landsstjórninni þá fyrirhöfn, að þurfa að við 
hafa júridiskar ákvarðanir í hvert skipti, sem 
vafi er á um það, hvort leiguliði geti gold- 
ið í peningum eða eigi; lög eiga að vera svo 
ljós og ákveðin, að þau geti eigi misskilizt; 
en þetta virðist mjer svo óákveðið, að jeg 
óhikað gjöri breytingaratkvæði við það, og 
sama er um skyldujarðabætur leiguliða á

þjóðjörðum, að jeg mótmæli þeim, svo fram- 
arlega sem þær verða ekki ákveðnar á hverri 
leigujörð á landi hjer í hinum tilvonandi 
landbúnaðarlögum, en það sjest nú ekki á 
frumvarpi því, sem búið er að leggja fyrir 
þingdeildina til þeirra.

Með því að þá tóku eigi fleiri til máls, 
bar forseti uppástunguna undir a t k v æ ð i  
og var:
1. 1. liður samþykktur með 13 atkvæðum.
2. Breytingartillaga þingmanns Vestmanna- 

eyinga felld með 10 atkv. gegn 2.
3. 2. liður þingsályktunarinnar samþykktur 

með 11 atkv.
4. 3. liður þingsályktunarinnar samþykktur 

með 11 atkv.
5. 4. liður þingsályktunarinnar samþykktur 

með 15 atkv.
6. 5. liður þingsályktunarinnar samþykktur 

með 14 atkv.
7. 6. liður þingsályktunarinnar samþykktur 

með 15 atkv.
8. Málinu skotið til 3. umræðu með 13 at- 

kvæðum.
pess skal getið, að 4 þingmenn voru 

gengnir af fundi á undan atkvæðagreiðslu.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 49. 
fundi, 19. ágúst.

Breytingartillögur I 410, 472.
Páll Pálsson p r e s tu r : Jeg hef áður tek- 

ið fram nauðsynina til breytingarinnar við
2. tölulið, nefnilega þá, að losa landseta 
þjóðjarða við skylduborgun í peningum og 
leyfa þeim að greiða í sömu löggiltu munum, 
sem önnur gjöld til landssjóðs er leyft að 
greiða. í  Skaptafellssýslu eru nú, eins og 
jeg hef opt áður tekið fram, sjerstakar ástæður, 
sem mæla með þessari beiðni, enda mun 
mega ætla, að sviplíkt eigi sjer stað um 
fleiri sveitir, þar sem landssjóðurinn á jarð- 
ir. Auk þess, sem peningaleysið neyðir 
menn til að biðja um þetta, þá mælir hin 
mesta sanngirni með því, að leyft sje að
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borga öll gjöld til landssjóð í líkum aurum 
og með sama skilyrði. Að vísu kunna sum- 
ir gjaldendur að fá þá ívilnun, að mega 
borga meðinnskrípt í kaupstöðum, ef hagur 
og hugsunarháttur umboðsmanna kemureigi 
í bága þar við, en slíkt er undantekning frá 
almennri reglu, og fjöldinn á undir högg að 
sækja með nokkra ívilnun, unz peningagjald- 
ið er af tekið. Yiðvíkjandi Hörgslandseign, 
þá er það ónáttúrlegt, að ein torfa hafi stjórn 
út af fyrir sig. Um hinar- breytingarnar 
skal jeg lofa öðrum að tala. ísjárvert þyk- 
ir mjer, að sleppt sje alveg úr uppástung- 
unni að tala um jarðabætur. Jeg legg held- 
ur til, að 3. gr. uppástungunnar falli burt, 
en vona, að deildin samþykki 1. og 2. til- 
lögu.

G u ð m u n d u r  Ó la fsso n  : Jeg get ekki leitt
hjá mjer að tala fáein orð um þessa að vísu 
merkilegu þingsályktun, einkum 3. gr. henn- 
ar, er mjer þykir yfrið harðdræg í horn að 
taka við leiguliðana. f>ar er fyrst talað um, 
að umboðsmenn skuli gjöra sjer far um að 
fá leiguliða til að gjöra minni háttar jarða- 
bætur, án nokkurrar ívilnunar. fetta  er nú 
ekki hvetjandi. En hverjar eru nú þessar 
minni jarðabætur? f>að er óákveðið að 
megninu til, en að tegundinni til eru þær 
girðingar og jarðþurrkun. Slíkar jarðabætur 
gagna venjulegast ekki fyrri, en þeim er lok- 
ið til fulls, og gagnið af þeim kemur ekki 
fyrri en eptir langan tíma. Skurðagjörð og 
girðingar geta engan veginn talizt meðal 
hinna minni jarðabóta á því landi, er allt 
er ógirt og of mikið vatn spillir öllum megin- 
parti landsins. Enn fremur segir, að rjett 
væri að borga leiguliðum nokkuð af hinum 
stærri jarðbótum>, en fyrir nokkuð á hann 
ekkert að fá, nema hækkun í eptirgjaldi. 
J>etta er heldur en ekki hvetjandi. En loks- 
ins kemur það bezta af öllu, þar sem segir, 
að rjett væri að lána landsetum fje til jarða- 
bóta gegn veði og afborgun. En hver á svo 
jarðabótina, leiguliðinn? Nei, hana tekur

landssjóðurinn fyrir ekki neitt, þvert á móti 
allri venju og sanngirni. J>etta er einhver 
tyrknesk kredda, sem landssjóðurinn vill 
beita við leiguliða sína. pað er stök van- 
hyggja, að gjöra þessar harðstjórnarreglur að 
almennri lagareglu á jörðum landssjóðsins; 
hann sem er mestur jarðeigandi í landinu, 
og hvað hann hefst að, hinir ætla sjer loyf- 
ist það. Hvað er einna mestur slagbrand- 
ur fyrir jarðabótunum hjer á landi? hvað 
annað en það, að leiguliðar skuli gjöra jarða- 
bætur fyrir ekki neitt ? f>að er satt, að góð- 
ar jarðabætur borga opt þeim, sem vinna 
þær, ómakið, en ekki nærri því ætíð, enda 
eiga jarðabótarhvatirnar sjálfsagt að koma 
frá landsdrottnum, ella verður seint nokkuð 
verulegt gjört búnaðinum til viðreisnar. Hjer 
liggur nú fyrir ný tillaga til bótar við þessa
3. grein, sem er miklu nær sanni, enda þótt 
mjer þyki hún nokkuð ófullkomin.

A m l j ó t u r  O la fs so n :  Jeg finn mjerskylt 
að gjöra nokkrar skýringar við það breyt- 
ingaratkvæði, sem jeg stend fremstur undir. 
Jeg er samdóma þingmanni Borgfirðinga um, 
að 3. grein uppástungunnar sje mjög svo 
harðdræg, og enda ógjörleg með öllu. Að 
vísu hefur við gengizt, að umboðsmenn hafi 
fengið landseta til að fást við jarðabætur, en 
eptirlit þeirra hefur optast orðið sáralítið, svo 
við næstu úttekt jarðar hefur sjaldnast verið 
tekið til nokkurra greina, hvort sú eða sú 
jarðabót hafi verið efnd eða ekki. Um borg- 
un eða verð er ekkert ákveðið í uppástung- 
unni, nje það tekið fram, að þetta, sem 
kallað er minni jarðabætur, og eigi skal 
endurgjalda, skuli koma niður á þær jarðir, 
er hafa nú ljettan leigumála. Hjer eru 
heimtaðar beint og blátt. áfram jarðabætur, 
og endirinn verður, að umboðsmenn fara 
eptir lund sinni, og telja meira eða minna 
með smærri jarðabótum, rjett eins ogáþeim 
liggur. Breytingar vorra 6 eru nú byggðar 
á tveimur ástæðum ; hin fyrri er sú, að vjer 
vildum ekki vita af neinum aukaskyldum, er
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lagðar væru á herðar leiguliðum. í  annan 
stað er athugandi, að jarðabætur eru verk, 
sem kosta fje, þær eru uppfærsla á land- 
skuld, svo og svo mörg dagsverk, sem lögð 
eru umfram landskuld á leiguliða. Og svo 
eru jarðabæturnar á svo gjört ofan lagðar 
á sem kúgunarok. Hvernig hugsar leiguliði 
sjer þær jarðabætur, sem hann er kúgaður 
til að gjöra? Eins og þrælastörf, og vinnur 
hann þær illa, með bangandi hendi og hugs- 
unarlítið. Okkar breytingartillaga er byggð 
á þeirri fornu allsherjar reglu: «Yerður er
verkamaðurinn launanna». Vjer getum ekki 
skoðað verk manna við jarðabætur öðruvísi 
en önnur verk. Bæti menn hús eða skip 
annars manns, fær maður borgun ; hví skyldi 
hann þá eigifájafna borgun fyrir þessi störf, 
sem eru engu minna kostnaðarsöm ogþreyt- 
andi ? Tökum tvö dæmi: í öðru vinnur land- 
seti tiltekna bót á jörð, og fær V *  eða 3U 
úr fullri borgun fyrir vinnukostnað sinn; en 
í hinu dæminu eigi hálfan eyri. Hið fyrra 
dæmið er breytingartillaga vor, en síðara er 
nppástungan sjálf. Oss langaði til aðsetja: 
• fulla borgun», en vorum hræddir um, að 
því nýmæli mundi óðara verða hafnað, enda 
hugsuðum vjer sem svo, að «betri er hálfur 
skaði en allur». Hjer er þó viðurkenning 
þess, að leiguliði eigi að rjettu lagi endur- 
gjald fyrir jarðabætur sínar. fessu næst er, 
ef leiguliði af eigin hvöt gjörir jarðabót, þá 
má hann láta meta bótina, og á hann þá 
heimting á V* þess verðs eða notagjalds, er 
leiguland hans hefur batnað um við jarða- 
bót hans. pessi tillaga ætla jeg sje góð; 
hún gefur vitmanninum fyrst hvöt og síðau 
peninga fyrir kunnáttu hans og framkvæmd. 
Hann ver t. a. m. 100 kr. til jarðabótar, en 
hún verður metin á 300 kr.; fær hann þá 
helming þeirrar upphæðar endurgoldinn, og 
aptur þriðjung hennar, eðá 50 kr. fyrir vit 
sitt og kunnáttu. Vjer eigum allt eins vel 
endurgjald fyrir vit sem fyrir strit; vit eða 
kunnátta fæst ekki nema dýrum dómum, ef

það er eigi guðs gjöf. Og önnur afleiðing 
þessarar tilhögunar er sú, að jarðabæturnar 
verða sá spori, sem hvetur til hugsunar og 
kapps í jarðabótum. Ef vjer berum þessa 
grein saman við 3. grein uppástungunnar, 
þá ætla jeg mönnum sjálfum að sjá mis- 
muninn. Um 5-grein tillaga vorra skal jeg 
að eins benda á mismuninn á ákvörðun vorri, 
þá er meta skal leigumála. Vjer tökum utan- 
hreppsmenn, en í uppástungunni er sýslu- 
nefnd eða hreppsnefndinni sjálfri ætlað að 
gjöra það. Vjer ætlum, að þessar heiðruðu 
nefndir hafl ærið nóg að starfa samt, þótt 
þær sleppi við þetta, enda er óheppilegt, að 
hreppsnefnd meti í hendur eignum hrepps- 
manni sínum. Ætli landsstjórninni þætti 
þá aldrei landskuldir of lágt ákveðnar?

F riðrik S t e f á n s s o n : pað er nú öllum
ljóst, hver afdrif lagafrumvarpið til þjóðjarða- 
sölu, sem hjer var samþykkt í deildinni, 
fjekk í efri deild þingsins. En aptur höfum 
vjer fengið frá henni þessa uppástungu um, 
hvernig byggja skuli þjóðjarðirnar framvegis, 
sem hjer liggur nú fyrir. Jeg sje ekki, að 
í uppástungu þessari liggi nein rjettar- 
bót, því »hinar minni jarðabætur« eru, eins 
og jeg hef áður tekið fram, næsta óákveðn- 
ar og fela í sjer hina mestu þvingun, sem 
mjer getur ekki komið til hugar að veita 
mitt atkvæði; því hver ástæða getur verið 
til að heimta meiri jarðabætur af þeim, sem 
búa á þjóðjörðunum, en almenn landbúnað- 
arlög gjöra, sem að sönnu eru ekki komin á 
enn, og munu naumast komast það á þessu 
þingi? Og því er það mín tillaga, að mál 
þetta sje látið bíða eptir landbúnaðarlögun- 
um, og ákveði þau skyldujarðabætur á öllum 
jörðum í landinu, þá er ekki spursmál, að 
þeir, sem búa á þjóðjörðum, sjeu undir sömu 
lögum sem aðrir. Hvað hinar svokölluðu 
»stærri jarðabætur« á þjóðjörðum snertir, að 
landssjóðurinn leggi fje til þeirra, þá er það 
álit mitt, að þing og stjórn eigi að styrkja 
allar framfarir í jarðabótum og atvinnuveg-
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um á landinu, án þess sjorstaklega að verja 
landssjóðnum til þess að bæta þjóðjarðirnar. 
Mjer virðist sem allir landsmenn eigi jafn- 
an aðgang að landssjóði til að fá hvatir og 
styrk til jarðabóta, án tillits til hvers eign 
þessi eða hin jörð er. Breytingar hinna 6 
þingmanna við 3. gr. bæta hana mikið, en 
þó vildi jeg helzt ráða deildinni til að fella 
þessa uppástungu ásamt bveytingum þes9um 
af þeim ástæðum, sem jeg hef tekið fram.

Páll P áhson , b ó n d i:  pingmaður Skapt- 
fellÍDga hefur nú skorinort talað um l . o g 2 .  
tölulið, en jeg vil bæta því við, að það sje 
óhafandi aðalregla, að skylda leiguliða til að 
borga i peningum, nefnil. í þeim aurum, 
sem lítt mögulegt er að fá í landinu. Jeg 
vona því, að þingið samþykki breytinguna.
3. greinin líkar mjer með engu móti, enda 
heyra þess konar ákvarðanir fremur til al- 
mennum reglum og samþykktum milli lands- 
drottna og leiguliða. Ákvarðanir hinna 6 
þingmanna virðast mjor miða til bóta, en 
þó vera óljósar og geta valdið vafa. Jeg 
skil eigi glöggt, hvort þar er ætlazt til, að 
sá, sem vinnur jarðabótina, borgi fulla rentu 
af jarðabótanna fulla verði, eða einungis af 
því, sem hann fær út borgað; ef hið síðara 
er meiningin, er- ákvörðunin þolanlegri. 
Annars eru fleiri leiguliðar hjer á landi, en 
landsetar landssjóðsins, og finnst mjer bezt 
ætti við að gefa sömu lagaákvarðanir út 
fyrir þá alla undir eins, enda eru nú land- 
búnaðarlögin í smíðum, og þar virðist mjer 
að þessar ákvarðanir ættu miklu heldur að 
vera, heldur en í þessari þingsályktun.

Þ ó r ð u r  Þ ó r ð a r s o n : Jeg skal leyfa mjer 
með fám orðum að minnast á breytingar- 
tillögur þær, sem liggja fyrir. fa ð  er þá 
fyrst breyting hinna 8 þingmanna, að jeg 
fellst á 1. og 2. tölul. hennar, og skal sanna 
með þingmanni Skaptfellinga, að landskuld- 
argjald leiguliða í peningum er mjög erfitt 
sem skyldugjald, meðan peningaekla lands- 
ins er við sama. í  minni sýslu stendur

sviplíkt á í þessu efni, sem í Skaptafellssýslu. 
f>að sem þarf að hafa hjer fyrir augum, er 
einungis tvennt: hagur landssjóðsins, og 
hagur leiguliða. Sje nú leyft, að landsetar 
megi gjalda eins landskuldargjald sem önn- 
ur gjöld í landssjóð, nefnilega ef peninga 
brestur, í ákveðnum beztu landaurum eða 
innskript, þá ætla jeg að báðir verði skað- 
lausir, landssjóður og ábúandi. Gjaldainn- 
heimta umboðsmanna þarf alls ekki að verða 
að baga, þar kaupmenn gefa fúslega ávísan- 
ir til Kaupmannahafnar, sem aptur eru 
borgaðar landssjóði í peningum. Jeg get 
ekki fallizt á það, að 3. gr. falli burt, án 
þess að neitt sje sett í staðinn, en hinir 6 
þingmenn hafa að nokkru bætt úr því, þar 
sem þeir gefa nokkrar hvatir til jarðabóta, 
með því að gjöra kost á peningastyrk, en 
þá óttast jeg, ef til vill, peningaskort lands- 
sjóðsins; en hvatir til jarðabóta álít jeg ó- 
missanlegar. pað sem 2. þingmaður Hún- 
vetninga ekki þóttist skilja, hve mikla rentu 
ábúandi ætti að borga samkvæmt tillögunni, 
þá virðist mjer það auðskilið, að hann á að 
eins að borga rentu af þeim peningum, sem 
hann hefur fengið til að vinna jarðabætur 
fyrir, en ekki af allri jarðabótinni. Jeg 
ætla mjer að greiða atkvæði með breyting- 
um hinna 8 þingmanna við 1. og 2. grein 
og hinna 6 við 3. og 5. grein.

E ggert G u nnarsson : Jeg skil ekki, hvern- 
ig nokkrir hinna heiðruðu þingmanna fá af 
sjer að mæla með breytingum hinna 8 þing- 
manna, að afnema peningagjald til lands- 
sjóðs, en setja í þess stað landauragjald. 
Jeg skora á deildina að hugsa vandlega um 
þessa tillögu, sem mjer virðist hið mesta 
óráð og til vandræða fyrir umboðsmenn 
landsins, en til skaða honum sjálfum. 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu mælti svo vel 
með 6 manna tillögunni, að jeg þarf ekki 
að styrkja frekar það atriði. Jeg verð að 
vera á þeirri skoðun, að nauðsyn beri til, 
að umboðsmenn landssjóðs fái sem frjáls-
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astar hendur til þess að jafna leigumála 
jarða, hækka eða lækka landskuldir, eins og 
hinar ótal mörgu og ófyrirsjáanlegu kring- 
umstæður ráða til. Afgjald jarða er hver- 
vetna mjög misjafnt og athugavert, og er 
hin mesta þörf að jafna það víða.

G u ð m u n d u r  E in a r s s o n :  Jeg er á sama 
máli og hinn heiðraði 2. þingmaður Norður- 
múJasýslu, að leyfið til að gjalda landskuld- 
ir af þjóðjörðum í landaurum sje skaði fyrir 
landssjóðinn. En bændum er á hinn bóg- 
inn hin mesta vorkunn, eins og nú hagar 
til með viðskipti og peninga á landinu. 
Annars er ekki spursmál um, að eigi að 
gjalda í landaurum, verður goldið eptir 
verðlagsskrá og í þeim aurum, sem eru jafnir 
við meðalverð allra meðalverða eða fyrir of- 
an það. 1. þingmaður Norðurmúlasýslu tók 
nú skorinort fram kostina við 3. grein, og 
er jeg honum að mestu samdóma, en játa, 
að eptir breytingu þessari aukast mjög svo 
útlát landssjóðsins, þó rentan fengist, sem 
opt mun misheppnast, er reynslaii kæmi til. 
En jeg er öldungis ósamdóma um hitt, að 
engar skyldujarðabætur sjeueða eigi að vera 
til. Sjerhver góður maður finnur innvortis 
köllun hjá sjer til, að bæta og laga þá jörð, 
sem hann og hans framfærist á, að svo 
miklu leyti, sem hann sjer kröptum sínum 
fært. Flestir, sem á jörðu búa, hafa þó 
bæði krapta og tómstundir til að gjöra eitt- 
hvað til gagns og umbóta ábýli þeirra, ef 
góðan vilja ekki vantar, en við Öðru má ekki 
ráð gjöra; enda er það víst, að allar jarða- 
bætur eru til ánægju öllum rjetthugsandi 
mönnum, eins og þær eru líka öllum í hag. 
Við breytingar hinna 6 þingmanna við 5. 
grein felli jeg mig betur en við tilsvarandi 
grein í uppástungunni.

Párður Pórðarson:  Hinn heiðraði þing-
maður Dalamanna tók ómakið af mjer með 
einni ræðu, því mín skoðun fellur að mestu 
saman við hans í þessu máli. Um annað 
en góða landaura er ekki að tala, betri aura

1 en meðalverð allra meðalverða, rjett eins og 
lög mæla fyrir um önnur gjöld til lands- 
sjóðsins. Að vísu mundi umboðsmönnum 
stundum aukast ómak fyrir þennan gjald- 
máta, en optast að minni skoðun lítið, enda 
fá þeir sæmileg innheimtu- og umboðslaun, 
þótt starfi þeirra við og við kynni að auk- 
ast, sem jeg ætla að vart yrði teljandi, þar 
fiestir gjaldendur kappkosta að borga í inn- 
skript, heldur en að láta hinar tilteknu góðu 
vörur, og fær þá umboðsmaðurinn sitt krónu- 
tal fyrirhafnarlítið.

A r n l j ó t u r  Ó l a f s s o n : Viðvíkjandi því,
sem þingmaður Húnvetninga sagði, að þó 
breytingar vorar væru góðar, þá væri bezt 
að láta þetta mál bíða eptir landbúnaðar- 
málinu, þá vil jeg geta þess, að jeg veit 
ekki, hve nær það mál verður búið, og úr 
því hjer liggur fyrir þingsályktun um bygg- 
ing þjóðjarða, þykir mjer rjettast að taka 
hana fyrir, því að hún getur síðar meir orð- 
ið til bendingar þingmönnum, eða þeim, sem 
um landbúnaðarmálið eiga að fjalla. f in g - 
maður Dalamanna sagði, að sumum leigu- 
liðum væri ánægja að vinna að jarðabótum 
fyrir ekki neitt; þegar þeir hefðu lítið að 
gjöra, hlypu þeir til þessara jarðabóta sjör 
til skemmtunar. £að getur vel verið, og.jeg 
veit, að slíkir sómamenn eru til hjer á landi, 
en slíkt er því miður fremur undantekning. 
Hitt er víst, að það dugar ekki að byggjá 
á því, að allir leiguliðar sjeu þessu líkir, og 
vjer megum ekki níðast á gagnsemi og dreng- 
lyndi einstakra manna, því að það hefur 
reynslan sýnt, að þó trassarnir skrifi ár eptir 
ár undir byggingarbrjef og lofi svo og svo 
miklum jarðabótum, þá verður ekkert af þeim 
nema á pappírnum. £>að dugir ekki að 
neyða menn til að gjöra jarðabætur, heldur 
verður að borga þær þannig, að leiguliðinn 
sje viss um að fá upp það, sem tilkostnað- 
inum nemur. Jeg skal ekki taka til 
þess, þó þetta mál falli, en jeg álít þó rjett- 
ara að láta það standa umboðsstjójnarinnar

109*
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vegna. Umboðsstjórnin hlýtur sjáífsagt að 
hafa mikil ráð yíir byggingu þjdðjarða, og 
löggjafarvaldið verður að gefa henni frjálsar 
hendur í því, en löggjafarvaldið getur og á 
að láta vilja sinn í Ijósi og gefa almennar 
reglur. í  þvi tilliti álit jeg þessa uppástungu 
heppilega, því að með henni er tiltekinn 
vegur, sem ganga á, þegar um bygging þjóð- 
jarða er að gjöra, og með henni er rudd 
braut til þess, að þjóðjarðir geti orðið seld- 
ar, þegar leigumálinn er hæfilega hár.

Varaforaeti: fegar jeg virði fyrir mjer 
þær 2 breytingavtillögur, og set svo, að báð- 
ar komist að, þá gjörir önnur þeirra ráð 
fyrir því, að landskuldin skuli ekki greiðast 
í peningum, heldur í «þeim aurum,sem gjald- 
gengir eru í skattgjald til landssjóðs». Hin 
breytingin þar á móti ákveður í 3. máls- 
grein, að landssjóðurinn skuli endurgjalda 
leiguliða fyrir jarðabætur, í peningum sjálf- 
sagt. fegar vjer nú setjum þessar breyt- 
ingar saman, þá er landssjóður skyldur að 
greiða leiguliðanum í peningum, en leigu- 
liðinn er ekki skyldur að gjalda til lands- 
sjóðs í peningum. f>etta álít jeg ekki jafn- 
rjetti. Ef vjer ímyndum oss, að jarðabætur 
einlægt aukist, eins og vonandi er, þá geta 
farið til þess margir peningar, og þegar þar 
við bætist, að breytingartillaga 8 þingmanna 
hallar rjetti landssjóðsins svo, að landskuld- 
in getur ekki fengizt goldin í peningum, þá 
er hætt við, að þurrð verði á því, sem stöð- 
ugt gengur út úr landssjóði, en ekki kemur 
inn í hann, sem sje peningunum. Með 
þeirri síðari breytingu er einnig umboðs- 
mönnum lögð þung byrði á hendur. Mjer 
lízt vel á þá hlið málsins, að peningar renni 
úr landssjóðnum út um landið, en síður á 
hitt, að engir peningar renni aptur inn í 
landssjóðinn; mjer lízt vel á það, að leigu- 
liðar sjeu styrktir til að vinna að jarðabót- 
um, en þá vil jeg, að landskuldin sje gold- 
in í þeim aurum, sem haganlegir eru fyrir 
landssjóð.

Páll Pálsson p re s tu r :  Jeg er næstum 
hissa á því, hvað varaforseta getur tekizt vel 
að misskilja, þegar hann vill ekki skilja. 
Hann ljezt taka tillögu vora þannig, að það 
væri útilokað að mega greiða í peningum, 
en jeg veit ekki betur, en að peningar sjeu 
einnig meðal þeirra aura, sem gjaldgengir 
eru í skattgjald til landssjóðs. f>að var ekki 
meining vor að útiloka það, að landssjóður- 
inn gæti fengið landskuldina í peningum, en 
yjer vildum, að hver og einn hefði rjett til 
að greiða hana í sömu aurum og önnur gjöld 
til landssjóðs. Umboðsmaðurinn á að koma 
landskuldinni í peninga, og jeg veit ekki, 
fyrir hvað þeir fá laun, ef þeir eiga að eins 
að taka á móti peningum og greiða í pen- 
ingum, það er að segja að telja rjett. f>eir 
oru reikningshaldarar fyrir landssjóðinn, og 
eiga að vera launaðir til þess að koma land- 
aurum í peninga, þegar landskuldin verður 
ekki goldin í öðru en landaurum; fyrir þetta 
fá þeir laun sín. Jeg ímynda mjer, að vara- 
forseti hafi verið að hártoga þessa tillögu að 
gamni sínu, því að allir vita, að hann hefur 
efni á að skilja það, sem vandskildara er en 
þetta, ef hann vill. Jeg furða mig ekki á 
því, þó 2. þingmaður Norðurmúlasýslu tæki 
hart á þessari tillögu, því að honum mun 
kunnugt um hag sumra umboðsmanna, en 
það var eina bótin, að hann kom með eng- 
ar ástæður til að styðjast við, eins og eigi 
var heldur von. Jeg treysti því, að deildin 
samþykki þessa tillögu, þrátt fyrir þessi mót- 
mæli, sem eru einskis virði.

Þ orláhur G uðm tm dsson : Jeg hugsaði, að 
enginn mundi mæla á móti brevtingartillög- 
unni um, að landskuldina þurfi ekkiaðgreiða 
í peningum eingöngu, en þingmaður Skapt- 
fellinga hefur nú svarað mörgum af mótbár- 
unum. Jeg skil ekki, að landssjóðurinn eigi 
að gjörast sá æðsti okurkarl hjer á landi; 
jeg hef áður tekið það fram, að það væri 
sanngjarnast, að leiguliðar fengju að gjalda



869

eptir jarðir þær, er þeir leigja, í þeim aur- 
um, er jörðin sjálf fram fieytir, og sje ekki, 
að það sje rjett, að þvinga menn til að 
gjalda í þeim gjaldeyri, sem þeim er máske 
dmögulegt að geta látið, og sem löggjafar- 
valdið ekki á síðasta þingi þorði að gjöra að 
skyldugjaldeyri í opinber gjöld til landssjóðs; 
en þegar sumir þingmenn eru að tala um, 
að það muni verða goldið í þeim rýrustu 
vörum, þá er eins og þeir viti ekki, hverjir 
aurar eru gjaldgengir til landssjóðs; jeg held, 
ef að jeg væri umboðsmaður og hefði miklar 
vörur að færa, þá mundi mjer verða hægra 
að fá peninga hjá kaupmönnum en þeim 
einstaka leiguliða, opt fátækum; það er ekki 
heldur hjer með sagt, að það megi ekkigjalda 
í peningum. Mjer finnst uppástunga hinna 
6 þingmanna lítil rjettarbót, því að jeg veit 
ekki betur, en að leiguliðar á þjóðjörðum 
sem öðrum jörðum hafi hingað til haft rjett 
til að gjöra jarðabætur, og því þurfti ekki 
að veita þeim þann rjett. Ef það verður 
gjört að almennri reglu, að veita endurgjald 
fyrir jarðabætur á þjóðeignum, þá held jeg 
landssjóðurinn verði þunnur með tímanum^ 
enda var varaforseti mjer samdóma um 
það.

Eggert Gunnarsson: Mig furðar á því, 
að þingmaður Skaptfellinga skuli halda 
breytingartillögunni við 2. gr. svo fast 
fram. Ef leyft verður að greiða land- 
skuldina í landaurum, þá getur far- 
ið svo t. d., að öll landskuldin verði 
goldin í u l l ; verð ullarinnar er nú frá 80 
aurum til 1 kr., og þannig getur umboðs- 
maðurinn haft 20 aura skaða á hverju pundi. 
Jeg verð að álíta það óþarfa kapp að berj- 
ast fyrir þessari uppástungu, og er bezt að 
fella hana.

Varaforseti: Jeg gjörði ráð fyrir því, að 
báðar uppástungurnar yrðu samþykktar; þá 
er landssjóðnum gjört að skyldu, að borga 
leiguliðum helming þeirra jarðabóta, sem 
þeir gjöra, í peningum. |>ar sem annars er

um lán að ræða úr landssjóði, þá er ætlazt 
til, að renturnar greiðist í peningum, en 
ekki í ullu, tólg o. s. frv., en leiguliðarnir 
eiga hjer að fá lán, og þeir mega greiða 
renturnar í hverjum þeim aurum, sem eru 
gjaldgengir í skattgjald. Umboðsmennirnir 
eiga að koma þessum landaurum í peninga, 
og getur það orðið þeim til stór skaða, eins og
2. þingmaður Norðurmúlasýslu sýndi fram 
á. f>etta finnst mjer ekki sanngjarnt, án 
þess mjer detti í hug að vera að gjöra að 
gamni mínu, eins og þingmaður Skaptfell- 
inga hjelt; hann ætlar mig án efa eptir 
sjer, sem stundum er að gjöra að gamni 
sínu hjer í salnum. Ef breyting 6 þing- 
manna við 2. gr. fellur, þá álít jeg, að 
hættan sje minni; aðra tillöguna verður að 
fella; að mínu áliti helzt þá, sem fleiri 
standa undir.

Páll Pálsson bóndi: f>að furðar mig, að 
það hefur komið fram í umræðunum, að 
menn vilja halda því í þingsályktuninni, að 
landskuldin skuli greiðast eingöngu í pen- 
ingum, og þannig innleiða það, sem aldrei 
hefur áður verið, því að það hefur verið al- 
geng regla að greiða hana í þeim aurum, 
sem jörðin gefur af sjer, eins og eðlilegt er. 
fetta  yrði með öllu ný regla, ef ákveðið 
væri, að ekki mætti greiða landskuld nema 
í peningum. í  skattalögum er ákveðið, að 
skatta til landssjóðs má greiða í góðum 
landaurum, sem svo sýslumennirnir sjá um 
að koma í peninga; til þess eru líka um- 
boðsmennirnir, og hafa sín laun fyrir það, 
að koma landskuldargjaldinu í peninga, ef 
það er ekki til þeirra goldið í peningum. Ef 
það væri innleitt, að landskuldin greiðist í 
peningum, þá mundi landssjóðurinn efiaust 
tapa við það, því að landskuldin hlýtur að 
setjast niður á jörðunum við það, að skylda 
menn til að greiða landskuldina í því, sem 
ekki er til í landinu sjálfu; en það er ekk- 
ert hætt við því, að umboðsmennirnir tapi 
við það, þó hún verði greidd til þeirra í



landaurum; það getur varla hugsazt, því við 
það að hafa mikið í veltu, er þeim miklu 
hægra en hverjum einstökum, hvort sem er 
að fá peninga hjá kaupmönnum eða í hið 
minnsta áreiðanlega ávísun til Hafnar; höf- 
uðástæðan, sem líta þarf á, er peningaeklan 
fyrir hvern einstakan; leiguliðum yrði mörg- 
um alveg ómögulegt að fá peninga til þess 
að greiða landskuldina á rjettum gjalddaga.

f á  var gengið til a t k v æ ð a  og var:
1. 1. liður breytingartillögu 8 þingmanna 

(Páls Pálssonar o. fl.) samþykktur með 
17 atkvæðum.

2. 2. liður, fyrri málsgreinarnar tvær, sam- 
þykktur með 12 atkvæðum.

3. 2. liður, síðasta málsgrein (viðbdt við 
greinina), samþykktur með 14 atkvæðum.

4. Breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar og 
fl. við 3. gr. samþykkt með 15 atkv.

5. 3. gr. þingsályktunaruppástungunnar 
þar með fallin.

6. Breytingartillaga Arnljóts Ólafssonar o. 
fl. við 5. gr. samþykkt með 17 atkv.

7. 4. liður í breytingartillögu Páls Pálssonar
o. fl. þar með fallinn.

8. Uppástungan öll með áorðnum breyt- 
ingum samþykkt með 16 atkvæðum.

Kvað forseti málið nú mundu verða af- 
greitt aptur til efri deildar.

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 50. fundi, 
23. ágúst.

Uppástungan, eins og hún var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 480— 481.

|>ar eð enginn tók til máls, ljet forseti 
ganga til a t k v æ ð a ,  og var uppástungan 
samþykkt með 8 atkvæðum; kvað forseti 
hana nú verða afgreidda til landshöfðingja 
sem á l y k t u n  frá a l þ i n g i .
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LV. LANDSKULDAEGJALD AF f>JÓD- 
JÖRÐUM.

Frumvarp til laga um landskuldargjald 
af þjóðjörðum. Frá Páli Pálssyni, 1. þing- 
manni Skaptfellinga. Sjá I 79.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 38. 
fundi, 12. ágúst.

Flutningsmaður (Páll prestur Pálsson): 
í>að er út af áskorun kjósenda minna, að 
jeg ber þetta mál upp fyrir deildina, og 
treysti jeg deildinni til að taka það til 
greina. J>að hefur lengi legið á lestrarsaln- 
um beiðni frá Skaptfellingum um þetta, og 
virðist öll sanngirni mæla með, að þeir fái 
bænheyrslu, því að þeir fara ekki fram á 
annað, en það eina, að þeir megi greiða 
landskuldir sínar til landssjóðs í sömu aur- 
um, og þeir greiða aðra skatta sína til 
landssjóðs, og virðist það mega standa á 
sama, þar eð hvorttveggja rennur í sama 
sjóðinn, í  Vesturskaptafellssýslu er svo á- 
statt, að varla er mögulegt að fá peninga, 
jafnvel þó maður eigi auð landaura og gang- 
andi fjár; þar er enginn markaður og eng- 
inn kaupstaður, og því er bændum næstum 
eigi unnt að standa í skilum með landskuld- 
argjöld sín, þegar þau á að greiða í pening- 
um.

HaUdór Kr. Friðrilcsson: Áður en jeg
gef atkvæði í þessu máli, verð jeg að fá að 
vita, hvort það er tiltekið í byggingarbrjef- 
unum, að land3ku ld in a  beri að greiða ípen- 
ingum. Jeg hef einlægt haldið, að land- 
skuld væri greidd í landaurum, og ef það er 
svo, þá er þetta frumvarp óþarft, og eitt af 
þeim æflngardæmum, sem er verið að koma 
með fyrir þingið til að tefja fyrir.

Flutningsmaður: Síðan hjer um bil
1852 hafa allar þjóðjarðir í Skaptafellssýslu 
verið byggðar með því skilyrði, að landskuld- 
in greiðist í peningum, og afleiðingin er sú, 
að jafnvel beztu bændur geta ekki staðið í 
skilum. J>etta er hreinn sannleikur, og því 
get jeg ekki skilið, að frumvarpið sje óþarft;
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því að það er vissulega eðlilegast, að land- 
skuldin sje greidd í þeim aurum, sem jörð- 
in gefur af sjer.

Halldór Kr. Friðriksson: f>að þarf að
gjöra breytingaratkvæði við þetta frumvarp 
og bæta inn í »í Skaptafellsýslu», því að 
þetta á sjer þá einungis stað þar. Annars 
er það einungis til að eyða tímanum, að 
koma með þess konar frumvarp, sem enga 
þýðing hefur.

Porsleinn Jónsson: Jeg vil einungis
geta þess, að í Vestmannaeyjum eru líka 
allar þjóðeignir leigðar mót peningum.

Flutningsmaður: Jeg skil það ekki, að
það hafi enga þýðing, hvort mönnum er með 
ráðstöfunum umboðsstjórnarinnar gjört ó- 
mögulegt að greiða landskuldina af jörðum 
sínum eða eigi.

Tryggvi Gunnarsson: J>að er tvennt
móti því, að láta þetta frumvarp ganga til
2. umræðu, bæði er tíminn orðinn svo stutt- 
ur, að ekki er líklegt að því verði lokið, og 
svo er það svo stutt, að efri deildin, sem 
heldur af löngum frumvörpum, mun sjálfsagt 
fella það.

Flutningsmaður: Einmitt af því frum-
varpið er svo stutt, vona jeg það fái því 
heldur að ganga gegnum þingið, og það alla 
leið.

f á  var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
málinu vísað til 2. umræðu með 13 atkv.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 43. 
fundi, 15. ágúst.

Flutningsmaður (Páll prestur Pálsson): 
Jeg skal geta þess, að þegar jeg fór til al- 
þingis nú í sumar, þá var mjer send áskor- 
un um, að bera mál þetta undir þingið; því 
að sýslubúum mínum þykir hina brýnustu 
nauðsyn bera til þess, að fá þessari beiðni 
sinni framgengt. Jeg tók fram við 1. um- 
ræðu máls þessa ástæðurnar fyrir þessari 
beiðni, og finnst mjer það eigi rangt nje ó- 
sanngjarnt, er hún fer fram á. fjóðjarðirn- 
arerueign landssjóðsins, og mjer virðistþað 
næsta eðlilegt, að eptirgjaldið af þeim megi 
greiðast í sömu aurum, og önnur skattgjöld

til landssjóðsins eru greidd í. Jeg hef eigi 
meira að segja um mál þetta að sinni, en
treysti því, að deildin laki vel í málið, og
láti það ganga til 3. umræðu.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar
forseti frumvarpið undir a t k v æ ð i ,  og var 
það samþykkt með 11 atkvæðum gegn 4, og 
síðan var því vísað til 3. umræðu með 10 
atkvæðum gegn 4. 2 þingmanna voru eigi
við staddir, þegar atkvæðagreiðslan fór fram.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 46. 
fundi, 18. ágúst.

Flutningsmaður (Páll prestur Pálsson): 
Jeg þykist nú ekki þurfa að taka til máls í 
þessu máli, því jeg treysti hinni heiðruðu 
deild að gefa frumvarpinu eins góðan byr, 
það sem eptir er, eins og hún hefur veitt 
því hingað til.

HaJldór Kr. Friðriksson: Jeg verð þó 
að mæla á móti þessu frumvarpi, af þeirri 
ástæðu, að hjer liggur alveg sams konar mál 
fyrir til þingsályktunar á dagskránni; verði 
þessi bæði mál samþykkt, lenda þau í beinni 
mótsögn; en gangi fram þetta frumvarp, og 
yrði síðan samþykkt breytingaruppástunga, 
sem komin er við þingsályktunina, verður 
hvorttveggja alveg samhljóða.

Flutningsmaður: f>að er þó sitt hvað,
frumvarp og þingsályktun; jeg játa, að jeg 
skil ekki ástæðu þingmannsins.

Halldór Kr, Friðriksson: Jú, þetta er 
auðsætt; málin koma annaðhvort í bága og 
beina mótsögn hvort við annað, eða falla 
alveg saman.

Forseti: J>ingmaður Reykvíkinga hefur 
rjett að mæla, og þingmaður Skaptfellinga 
gjörði rjettast að taka frumvarpið aptur. 
|>að yrði formlaust, ef farið væri að sam- 
þykkja þetta fyrst og síðan breytinguna við 
þingsályktunina.

Flutningsmaðtir: Jeg skal þá taka frum- 
varpið aptur, en einungis, ef til vill, þangað 
til hitt er gengið um garð, og lofu engu 
góðu um, að |það kunni ekki að ganga aptur.

Var frumvarpið þannig f a l l i ð  n i ð u r .
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LVI. SÁLA JARÐARINNAR MIÐHÓPS.
Frumvarp til laga um sölu á jörðinni 

Miðhópi í Húnavatnssýslu. Flutningsmaður 
Páll Pálsson, 2. þingmaður Húnvetninga. 
Sjá I 28.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 6. 
fundi, 8. júlí.

Flvtningsmaður (Páll Pálsson, bóndi): 
Jeg vil með fám orðum gjöra grein fyrir 
frumvarpi þessu. í>að er sjálfsagt sumum 
þingmönnum kunnugt, að lagt hefur verið 
fram á lestrarsalinn bónarbrjef frá ábúanda 
þessarar jarðar, um að fá hana til kaups. 
Nú býr á jörðunni ekkja, því að bóndi 
hennar dó í vor, og hafa þau hjón búið á 
jörðunni um 30 ár. Aðalorsökin til þess, 
að ekkjan nú vill fá jörðina til eignar, er 
sú, að maður hennar hafði það fa3tlega í 
huga, að fá hana keypta, þó honum ekki 
entist aldur til þess; hafði hann byggt upp 
öll hús jarðarinnar vel og vandlega, bætt 
mjög mikið tún og engjar, og byggt sel
upp að nýju. Landskuldin af Miðhópi hefur 
verið 140 álnir, og leigur af l 1/* kúgildi 
30 pund smjörs; eptir áliti umboðsmanns,
sýslunefndar og amtsráðs er reiknað, að
landskuldin mætti vera 40 álnum hærri, 
180 álnir í landskuld og leigurnar 30 álnir, 
sem til samans svara til 118 kr. í pening- 
um ; renturnar af 3400 kr. eru 136 kr. um 
árið. Verðið er þannig meira, en afgjaldinu 
svarar, og kemur það af því, að jeg veit, 
að ekkjunni og börnum hennar er mjög
mikill áhugi á að fá jörðina, svo að þau 
vilja heldur yfirborga hana, heldur en verða 
af henni. Landssjóðurinn græðir þannig um 
900 kr. höfuðstól af því að selja jörðina, og 
er það óefað, að þessi höfuðstóll eða mikið 
af honum svarar til þess, sem leiguliðinn 
hefur lagt í jörðina til þess að bæta hana. 
Jeg vona, að deiidin að minnsta kosti láti 
málið ganga til 2. umræðu.

L a n d s h ö f ð i n g i ; Eins og deildinni er 
kunnugt, þá hafa verið útvegaðar skýrslur 
um bygging þjóðjarða frá umboðsmönnum, 
hreppsnefndum, sýslunefndum og amtsráð-

um, samkvæmt ályktun þingsins í hitt eð 
fyrra, og hef jeg eptir samkomulagi við 
báða forsetana lagt þau skjöl, er við koma 
þessu máli, fyrir efri deild þingsins, þar eð 
skylt mál þessu, landbúnaðarmálið, hefur 
verið lagt fyrir sömu deild. Jeg vil mæla 
með því, að frumvarp þetta verði látið ganga 
til 2. umréeðu, og finnst hentugast, að nefnd 
verði kosin í því, en jafnframt vil jeg bæta 
því við, að mjer þætti æskilegt, að sú 
nefnd frestaði 2. umræðu, þangað til 
mál um ábúð þjóðjarða almennt liggur fyrir 
deildinni, svo að tækifæri verði til að ræða 
þetta mál í heild sinni. Jeg fyrir mitt leyti 
er þeirrar skoðunar, að sjálfseign, það er slík 
sjálfseign, að eigandi býr á sinni jörð, sje 
landinu í hag, og því er jeg sölu þjóðjarða 
meðmæltur, en þó með því skilyrði, að oauð- 
synlegt tillit sje tekið til hags landssjóðs- 
ins, þegar ræða er um sölu á opinberum 
jörðum. En fyrst um sinn álít jeg eigi að 
fresta úrslitum slíkra mála, þangað til þing- 
ið hefur talað frekar um reglu fyrir slíkri 
sölu, og um skilmálana fyrir henni, því að 
þótt hver einstök sala eigi að berast undir 
þingið samkvæmt 23. gr. stjórnarskrárinnar, 
þá á það þó vel við, að þingið ákveði ein- 
hverja aðalreglu, sem það ætlast til að fylgt 
verði, t. d. að nauðsynlegt sje, að hverri 
uppástungu um sölu fylgi álit umboðsmanns 
og hlutaðeigandi sýslunefndar. Sömuleiðis 
væri nauðsynlegt, að þingið Ijeti í ljdsi vilja 
sinn um, hvort það óski kaupverðið ákveðið 
eingöngu í reiðum peningum eða bæði í 
þeim og landaurum, hvað mikið af verðinu 
eigi að greiða út í hönd, og hvað mikið 
megi standa inni hjá kaupanda með veði í 
jörðinni. Jeg vil endurtaka það, að jeg 
mæli með nefnd í málinu, en vil jafnframt 
skjóta því til þeirrar nefndar, hvort hún 
ekki finni ástæðu til að fresta 2. umræðu 
fyrst um sinn.

Benedikt Sveinsson: Jeg vil leyfa mjer
að minna deildina á, að jeg 1877 kom með 
frumvarp til almennra laga um sölu þjóð- 
eigna, og þótt það mætti mótbyr hjá ýms- 
um þingmönnum, þá náði það þó samþykki
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þessarar deildar, en efri deildin felldi það. 
fa ð  gleður mig nú að heyra, að landshöfð- 
inginn er orðinn mjer samdóma í aðalhugs- 
un þeirri, sem vakti fyrir mjer, þá er jeg 
samdi nefnt frumvarp, og skal jeg því ekki, 
sízt að sinni, orðlengja frekar um þetta mál, 
sem að eins snertir sölu á einstakri jörðu, en 
leyfa mjer að stinga upp á 5 manna nefnd.

Páll Pálsson, prestur : Jeg skalþví fremur 
vera 1. þingmanni Árnesinga samdóma um 
5 manna nefnd, sem nú er verið að prenta 
yfirgripsmeira frumvarp frá mjer um sama 
efni, og þetta frumvarp fer fram á.

Tryggvi Gunnarsson: Nú hafa 2 þing-
menn tekið undir með landshöfðingja um, 
að nefnd eigi að kjósa í þetta mál, og tel 
jeg því sjálfsagt, að nefnd verði kosin, en 
fyrir því, að jeg efa ekki, að það sje gott 
fyrir nefndina að heyra tillögur þingmanna 
með og mót sölu þjóðeigna, þá hika jeg ekki 
fyrir mjer, að láta meining mína í ljósi 
þessu viðvíkjandi, þó jeg viti, að margir sjeu 
á gagnstæðri skoðun. Jeg hef ekki breytt 
skoðun minni síðan í hitt eð fyrra í þessu 
máli, og hef jeg þó á ferðum mínum um 
landið gefið góðan gaum bæði jörðum, sem 
leiguliðar og eigendur búa á, og get jeg 
ekki sjeð neinn mun á, hvernig þær jarðir 
eru setnar. Mjer finnst tvennt koma til 
skoðunar, þegar ræða er um að selja þjóð- 
eignir: annað hvort þarf landssjóðurinn Qár 
við, eða þjóðjarðasala er landbúnaðinum til 
almennra framfara. Nú þarf landssjóðurinn 
ekki fjár við landbúnaðurinn þarf að vísu 
bóta við, en ekki síður á sjálfseignarjörðum, 
heldur en á leiguliðajörðum. Menn færa 
það til meðmælingar fyrir sölu þjóðeigna, að 
þeir, sem búa á jörðunum, muni gjöra meira 
fyrir þær til bóta, ef þeir eigi þær, heldur 
en sem leiguliðar, en nú er það eptirtekta- 
vert, að í bænarskrám þeim öllum, er til 
þingsins koma um jarðasölu, þá er ætíð skýrt 
frá, að svo ágætlega vel sje búið á þeim 
jörðum, sem stungið er upp á að selja; þar 
hafa þó búið leiguliðar, og er þetta einmitt 
sönnun fyrir því, að leiguliðar geti líka bætt 
jarðir sínar, eins og eðlilegt er, því að sá,

sem hefur þann hugsunarhátt, að iiann vill 
hafa fallegt í kringúm sig, hann býr ekki í 
moldarhreysi, hvort sem hann er leiguliði 
eða ekki; og sá, sem sjer sinn hag við, að 
skera fram mýri, eða gjöra aðrar jarðabæt- 
ur, hann gjörir það, hvort sem hann er 
leiguliði eða ekki. Jpó seld sje þjóðjörð, þá 
er engin trygging fyrir, að hún verði bætt, 
en ef landið á jarðirnar, þá má hafa eptir- 
lit með, að þær gsjeu bættar, með því að 
gjöra ábúanda að skyldu, að bæta jörðina, 
og bæta honum úr landssjóði að nokkrum 
hluta það, sem hann hefur lagt út fyrir 
jarðabætur. Jeg skyldi miklu heldur mæla 
með, að ábúanda, sem situr vel jörð sína, 
og bætir hana, verði gefið upp 2— 3 ára af- 
gjald í þokkabætur. Jeg vona, að land vort 
taki svo miklum framförum, að eptir 50 ár 
verði það álitinn stór skaði fyrir landssjóð, 
ef þjóðeignirnar verða seldar, eins og vjer 
nú sjáum, hve mikill skaði það var, aðselja 
stólseignirnar um aldamótin. J>etta frum- 
varp fer að eins fram á, að ein jörð verði 
seld, svo eigi er að því leyti svo mikið um 
að gjöra, en það verður að skoða afleiðing- 
arnar; þegar ein jörð er seld, þá er opnað- 
ur vegurinn fyrir alla, sem vilja kaupa þjóð- 
jarðir, enda mundu eigi sparaðar bænir um 
jarðasölu til næstu alþinga, og það mun ekki 
verða beðið um hinar Ijelegu jarðirnar, held- 
ur að eins þær góðu, og landssjóðurinn mætti 
þannig sitja eptir með öll kotin og land- 
brotajarðir, sem aðrir ekki vildu eiga.

Flutningsmaður: Jeg þakka landshöfð-
ingja fyrir góðar undirtektir hans í þessu 
máli, og vil jeg ineð gleði styðja að því, að 
nefnd verði kosin. Hvað snertir ræðu 1. 
þingmanns Suðurmúlasýslu, þá skildist mjer 
svo, að hann legði móti þessu máli, einkum 
af því, að það væri enginn hagur fyrir land- 
búnaðinn, þó þjóðeignir væru seldar, og 
leiddi hann það út af því, að jarðir væru 
engu betur setnar, sem eigandi býr á, en 
þær, sem leiguliðar búa á. f>ó þetta máske 
sje ekki ijarri sanni sumstaðar, þá er þó nú 
vaknaður töluverður áhugi á jarðabótum,en, 
eins og eðlilegt er, eru menn fúsari til að

110
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leggja fram fje til að bæta jörð, sem menn 
eiga, heldur en þá, sem þeir ekki eiga. Til 
smájarðabóta, t.d. skurða o.fl., leggur leigu- 
liði máske eins vel fram fje, eins og eigandi, 
þegar hagurinn strax kemur í ljós, en til 
allra stórra fyrirtækja, sem mikla peninga 
þarf til, er ekki við því að búast, að leigu- 
liði ráðist, þar eð hann ekki á vissa von 
þess, að njóta ávaxtanna af tilkostnaði sín- 
um. |>ær jarðabætur, sem t. d. klaustur- 
landsetum nú eru lagðar á herðar að fram- 
kvæma, eru meira og minna nauðungarverk, 
og verða aldrei eins velaf hendi leystar, eins 
og ef þær væru gjörðar með frjálsum vilja 
mannanna sjálfra. par að auki er enn eitt, 
sem mælir með sölu þjóðeigna, það er hinn 
mikli straumur, sem nú er byrjaður hjeðan til 
Vesturheims; það mundi heldur draga menn 
til landsins, ef þeir sæju, að kostur væri á, 
að fá ábúðarjarðir sínar til eignar, þar sem 
það þvert á móti fælir menn burt, þegar 
enginn kostur er á að verða eigandi ábýlis- 
jarðar sinnar. Allt mælir með skynsamlegri 
sölu, sölu, sem báðir partar, bæði kaupandi 
og landssjóður græða á.

G uðm undur E in a rsso n ; Jeg er einn af 
þeim mönnum, sem ekki vilja selja þjóðjarð- 
irnar, af því að það er skoðun mín, að yið 
það missist fastur stofn, sem landssjóðurinn 
þarf að eiga; en jeg veit líka, að áhugi 
manna til þess að eignast ábúðarjörð sína, 
er mjög mikill, og að það er mikil hvöt til 
þess að bæta jörðina, ef maður á hana sjálf- 
ur. Jeg veit um sjálfan mig, að jeg hefði 
lagt talsvert meira fje í að bæta þær jarðir, 
sem jeg hef búið á, ef þær hefðu verið mín 
eign. J>ess vegna er jeg meðmæltur þjóð- 
jarðasölu, ef jeg sje, að tryggilega og vel er 
um málið búið; en það vil jeg að sje út- 
þrykkilega tekið fram, að einungis '/2 verðið 
borgist út þegar, en hitt standi í jörðunni, 
og greiðist leigur af. 1. þingmaður Suður- 
múlasýslu spáði því, að eptir 50 ár mundi jörð- 
um þessum verða svo farið fram, að það væri ó- 
hagur fyrir landssjóðinn að selja þær nú strax, 
en þó svo færi, get jeg vel unnt eigendum 
jarðanna þess ábata, því að það eru landsins

börn, sem græða, og jeg get ekki annað en 
álitið það gleðilegt; auk þess er það athuga- 
vert, að umboðslaunin sparast við.sölujarð- 
anna, en tekjuskatturinn eykst, ef þessi 
framför verður á jörðunum, sem þingmaður- 
inn spáði. Báðir munu græða, bæði lands- 
sjóðurinn og kaupandinn, og þá gengur að 
óskum.

H alldór K r . F riðriksson: Jeg er sann-
arlega ekki meðmæltari sölu þjóðjarða, en 1. 
þingmaður Suðurmúlasýslu, því að jeg álít 
það einlægt athugavert að selja eigur lands- 
sjóðsins. J>að er ekki nóg að hugsa um 
stundlegan hag í bráðina, heldur verður líka 
að horfa fram í tímann. f ó  jeg unni 
»landsins börnum« alls góðs, þá er jeg ekki 
viss um, að þau verði fúsari á að gjalda 
hærri skatta, þó þau græði, heldur ætla jeg, 
að þau muni eins og áður hliðra sjer við 
öllum gjöldum. f>að má búast við, að út- 
gjöld landssjo'ðsins fari fremur vaxandi en 
minnkandi með tímanum, og því er betra, 
að tekjurnar sjeu í landaurum, en pening- 
um, sem einlægt fara lækkandi í verði. Jeg 
er því fastur á móti sölu þjóðjarða yfir höf- 
uð, enda er jeg viss um, að einungis verður 
beðið um beztu jarðirnar; enginn mun fara 
að sækjast eptir sandjörðunum í Skaptafells- 
sýslu, heldur mun landssjóðurinn sitja eptir 
með öll verstu kotin. Jeg er ekki samþykkur 2. 
þingmanni Húnvetninga um það, að ábúð 
eiganda sje vanalega betri en leiguliða, og 
hef jeg þó veitt hvorutveggja mikla eptir- 
tekt; hjer er nú eitt dæmi upp á, að leigu- 
liði geti gjört mikið til að bæta jörðina, og 
hafi hann lagt meira í sölurnar, en honum 
bar, þá er það skylda landssjóðsins að bæta 
honum upp tílkostnað hans, eins og það 
líka er siðferðisleg skylda landssjóðsins, að 
styrkja fátæka leiguliða til jarðabóta. fa ð  
er talað svo mikið um, hvað æskilegt sje, 
að sjálfseignarbændur fjölgi, en það er at- 
hugavert, að þó fieiri jarðir verði bændaeign, 
þá er ekki þar fyrir sagt, að eigandi búi 
einlægt á sinni jörð, eða erfingjar hans, 
heldur getur fijótt farið svo, að þær verði 
leigðar til ábúðar, og er þá ekkert unnið.
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pingmaður Húnvetninga taldi það flest nauð- 
ungarverb, jarðabætur þær, sem leiguliðar 
á klausturjörðunum gjöra, en það hljóta þá 
að vera einhverjar óþarfa jarðabætur, því að 
það get jeg ekbi skilið, að jarðabætur, sem 
.auðsjáanlega borga sig margfalt, þurfi að 
vera nokkurt nauðungarverk, hvort sem leigu- 
liði eða eigandi á í hlut. Að menn fari 
fremur af landi burt, þótt þjóðjarðirnar 
verði ekki seldar, óttast jeg ekki, því að það 
er kunnugt, að síðustu árin hafa farið til 
Yesturheims stórríkir sjálfseignarbændur, svo 
ekki hafa þeirra jarðir haldið þeim aptur; 
það er því ekki hættara við, að leiguliðar 
flytji sig burt af landi, en aðrir. Jeg er 
ekki móti nefnd í málinu, svo færi gefist til 
að ræða málið betur, en jeg mun greiða at- 
kvæði mitt móti sölu á þjóðjörðum.

Benediht Sveinsson: fessar mótbárur
þingmanns Suðurmúlasýslu og þingmanns 
Keykvíkinga eru allar hinar sömu, sem þeir 
hinir sömu komu með í hitt eð fyrra á móti 
sölu þjóðeignanna, og vona jeg, að þing- 
deildin geti sjeð og sannfærzt um af þing- 
tíðindunum, að þeim var þá n æ g i l e g a  
svarað. Jeg vil því nú að eins taka fram 
einstök atriði, einkum í ræðu þingmanns 
Suðurmúlasýslu. f»að var rjett mælt af 
þingmanninum, að augnamiðið með þjóð- 
eignasölunni væri annaðhvort, að útvega 
landssjóðnum peninga eða bæta búnaðinn. 
f>ingmaðurinn sagði nú, að landssjóðurinn 
þyrfti ekki fjár við; það er gleðilegt að 
heyra það af þingmanninum, sem er einn í 
fjárlaganefndinni, að landssjóðurinn stendur 
sig svo vel; en jeg vil þó spyrja, hvort 
ekki gæti hugsazt, að það kæmi fyrir, að 
landssjóðinn vantaði fje. Ef þingið t. d. 
vildi gjöra eitthvað fyrir landbúnaðinn að 
mun, ætli það gæti þá ekki komið fyrir, 
að.fje væri ekki nóg í landssjóði, og þó er 
þörfin á því mjög mikil, því að endurbætt- 
ur landbúnaður er hin sanna fjárhirzla lands- 
ins; hann er ótæmandi uppspretta þess fjár, 
sem þarf til landsins nauðsynja og framfara 
þjóðarinnar. Hitt er þá spurningin, hvort 
þjóðjarðasala sje ekki meðal til að bæta

búnaðinn, og munu flestir vera þeirrar 
skoðunar, að sjálfseign sje einkaskilyrðið 
fyrir, að jarðir verði bættar að mun; vjer 
þurfum ekki annað en stinga hendinni f 
vorn eigin barm, og þá hljótum vjer allir 
að gjöra sömu játning eins og þingmaður 
Dalamanna, að sjálfseignin er hin mesta hvöt, 
ef eigi hin einasta, til jarðabóta og alls konar 
framfara í landbúnaðinum yfir höfuð. f in g - 
maður Suðurmúlasýslu vill vekja þessa hvöt 
hjá leiguliðanum með fjo úr landssjóði, en 
getur þá þingmaðurinn frætt oss um, hve 
mikið fje þurfi til þess, að vekja þá hvöt til 
jarðabóta í brjósti leiguliðans, er sjálfseignin 
gefur eigandanum? fingmanninum fannst 
það vera mótsögn, að segja, að leiguliðar 
sitji ver jarðir sínar, en eigendur, og þó 
hefðu allir þeir, er biðja um þjóðeignir til 
sölu, bætt þær sem leiguliðar; en það er 
aðgætandi, að leiguliðinn ver þá kröptum 
sínum og fje til að bæta jörð sína, í því 
trausti til landsstjórnarinnar, að hún muni 
láta hann njóta ávaxtanna af erfiði sínu, 
með því að unna honum kaups á jörðunni, 
og það er sannarlega siðferðisleg skylda 
þings og stjórnar, enda væri miklu rjettara 
að hvetja leiguliðann með þessari von, held- 
ur en að koma honum upp á að vera að 
betla ár eptir ár um styrk úr landssjóði, 
sem bráðum mundi tæmast, yrði þeim bæn- 
um sinnt fyrir alvöru og almennt. f in g -  
mennirnir báðir vildu fá trygging fyrir, að 
eigandi búi framvegis á jörðunni, en það er 
ómögulegt, nema með nýjum lögum sje 
bannað, að nokkur maður eigi nema eina 
jörð, og samin ný erfðalög, en það mundu 
þingmennirnir naumast skrifa undir. Jeg 
vona annars, að nefnd verði sett í málið, 
eins og hefur verið stungið upp á, án frek- 
ari umræðu, úr því hjer að eins ræðir um 
sölu á einstakri jörð, eins og jeg tók fram 
áður.

Friðrilt Stefánssori: Jeg vil vera máli
þessu meðmæltur, því það er mín skoðun, 
að sjálfseign jarða sje undirstaða undir 
landbúnaðinn, og afi landbúnaðarins er afl 
landsins. Jeg get því síður verið á móti
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því, að einstök þjóðjörð sje seld, sem jeg 
helzt vildi, að þær a l l a r  væru seldar og 
kæmust í eign einstakra manna. Við það 
fyrirkomulag mætti þó að minnsta kosti 
spara laun umboðsmannanna, sem nú eru 
árlega hátt á 5. þúsund krónur. Út af því, 
sem hinn heiðraði þingmaður Suðurmúla- 
sýslu sagði, skal jeg geta þess, að mig furð- 
ar mjög á því, að mjer virðist þeir menn, 
sem stóðu keikastir fyrir því, að auka laun 
embættismannanna og þá hvorki kviðu elli 
nje fieleysi, nú skuli vera hinir deigustu og 
óttast framtíðina. J>ví, þegar talað er um að 
bæta kjör alþýðu, fara hinir sömu að bogna, 
þá fara þeir að líta í kringum sig, og ætla 
að verða forsjálir um flest, og það svo, að 
þeir vilja ekki láta landsmenn fá þjóðjarðir 
keyptar fyrir fullkomið verð, vegna þess að 
þær mörgum tugum ára síðar kynnu að 
geta orðið meira virði en þær eru nú. pó 
menn engan veginn geti kennt stjórn lands- 
ins um það, er það, satt bezt að segja, 
ekkert glæsilegt ástand, sem leiguliðar yfir 
höfuð hjer á landi búa við, og framfarirnar 
í búnaðinum sýna sig; þær eru ekki stór- 
kostlegar. Að landssjóðnum sje fjártjón bú- 
ið af sölu þjóðjarða, álít jeg svo fjarstætt, 
að jeg sje ekki betur, en að hann ein- 
mitt græði á því, að sem flestir verði eig- 
endur að ábýlisjörðum sínum, eins og jeg 
hef áður tekið fram, og á hinn bóginn þarf 
naumast að óttast fyrir því hjer hjá oss, 
að þeir menn rísi upp, er kaupi heilar sveitir 
og gjörist lávarðar; og enda þó svo færi, 
hví mega þeir ekki græða í landinu sem 
aðrir?

Flutningsmaður: f>ingmaður Keykvíkinga 
talaði um, að það gæti orðið skaði fyrir 
landssjóðinn, ef þjóðjarðirnar væru seldar. 
Mjer getur ekki skilizt, að svo verði, ef 
selt er svo, að rentan af andvirðinu nemi 
því sama eða meiru, en afgjaldið af jörðinni 
áður hljóp. £ó byggja mætti jörðina seinna 
fyrir meira afgjald, af því að leiguliðinn 
hefði bætt hana svo mikið, þá ætti ábúand- 
inn með rjettu heimting á að fá það end- 
urgoldið, annaðhvort með því að fá jörðina

keypta fyrir sanngjarnt verð, eða þá á annan 
hátt, því annars væri hætt við að drægi úr 
jarðabótum leiguliða. Jeg er annars hrædd- 
ur um, að hann sje ókunnugur eða óvanur 
jarðabótum, ef hann heldur, að þær borgi 
sig strax. Túngarðurinn gefur af sjer lítinn 
arð fyr en hann er kominn kringum allt 
túnið. Sljettun túna borgar sig ekki heldur 
strax. J>að einasta, er fyrst kynni að borga 
sig, eru vatnsveitingar. |>ó landssjóðurinn 
aldrei nema svo legði fje til, og launaði 
mönnum fyrir bætur á ábýlum sínum, mundi 
það aldrei hvetja jafnvel til jarðabóta eins 
og hitt, að menn ættu sjálfir ábýli sín, enda 
gæti það orðið vafningasamt, þegar meta 
skyldi bæturnar, eða dregizt æði lengi að fá 
hinn umrædda styrk, og er jeg hræddur um, 
að löngunin til jarðabótanna dofnaði hjá 
sumum landsetunum, áður en styrkurinn 
yrði kominn þeim í hendur, enda er það 
mjög mikið vafamál, hvort landssjóðnum 
yrði sú aðferð meira í hag en salan.

Guðmundur Ölafsson: fegar ræða er 
um jarðasölu, þá er það ekki aðalatriðið fyrir 
mig, að landssjóðurinn græði. Væri lands- 
sjóðurinu í fjárkröggum, álít jeg annað ráð 
heppilegra fyrir hann, en að selja eignir sín- 
ar, með því það mundi, ef til vill, verða 
skammgóður vermir. Landssjóðurinn selur 
þó ekki optar jarðir sínar en einu sinni. 
Annars sýnir þetta jarðasölumál, á hvaða 
stigi vjer stöndum í búnaðarefnum. Sumir 
segja, að þær jarðir, sem eigendurnir búa á, 
sjeu eigi betur setnar en þær, sem leiguliðar 
búa á. fetta  er óeðlilegt, og sje svo, þá er 
það að eins vottur um deyfð í búnaðarfram- 
förum. f>að er eins og vjer sjeum í svefn- 
rofunum. Vjer spyrjum: hvað á að gjöra 
landinu til framfara? Einn ætlarþetta gott, 
en annar hitt. Sannfæring mín er, að þjóð- 
jarðasalan geti oiðið eitt af því, sem eflir 
framför landbúnaðarins, og hún hlýtur að 
gjöra það, þegar vjer vöknum betur, en ef 
vjer ekki vöknum, verður oss engra framfara 
auðið. Jeg gef því hiklaust atkvæði mitt
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með þessu máli, og óska, að það gangi til
2. umræðu, og nefnd verði í það kosin.

HaJldór Kr. Friðriksson: ]?að er komin 
fram sú skoðun hjer, að landssjóðurinn með 
sölu þjóðjarðanna auki tekjur sínar (Bene- 
dikt Sveinsson: Já) — nei, hann rýrir þær, 
að minnsta kosti rýrist stofninn. Og hvað 
er eiginlega unnið við þessa sölu þjóðjarð- 
anna, ef allur hagurinn á að vera fólginn í 
því, að menn með því móti geti komizt að 
því, að sitja á sjálfs síns eign? Hvar er 
trygging fyrir því, að kaupandi sjálfsagt búi 
á jörðinni og búi þar lengi? Mjer finnst 
hjer um bil sjálfsagt, að ef betri jörð byðist, 
mundi hann flytja á hana, svo, þó maður 
kaupi einhverja jörð, er það engin sönnun 
fyrir, að menn búi, eða einu sinni ætli sjer 
að búa á henni alla sína tíð. pingmaður 
Húnvetninga taldi það hag fyrir landssjóð- 
inn, að selja þjóðjarðirnar. f>að held jeg 
ekki sje nema svona í bráðina. Peningar vita 
menn að hækka ekki í verði, en landaurar 
geta hækkað, og hvers virði getur ekki eptir 
50—60 ár sú jörð orðið, sem nú er seld 
fyrir máske lítið eitt?

|>á hefur því verið hreyft sem ástæðu 
fyrir sölunni, að þá þyrfti ekki umboðsmanna 
við, og mætti spara allan kostnaðinn, sem 
af þeim stendur. En, er það óhugsandi, að 
losast mætti við þessa umboðsmenn eða 
koma því svo fyrir, að landssjóðnum yrði 
umboð jarða sinna kostnaðarlítið? Að sjálfs- 
eign sje nauðsynleg og hin eina hvöt til 
jarðabóta, get jeg ekki heldur sjeð, eðahvað 
er á móti því, að landssjóðurinn annaðhvort 
beinlínis eða óbeinlínis sjái það við landseta 
sína, ef þeir bæta ábýli sín? f>ingmaður 
Dalamanna kvaðst mundu hafa bætt betur 
jarðir þær, er hann hefur setið á, hefði hann 
átt þær, en jeg held einmitt, að hann sjálf- 
ur hafi sýnt það og sannað, að menn geta 
setið á annari eign en sjálfs síns, og setið 
hana með sóma og dugnaði, að minnsta kosti

mun Kvennabrekkan og Breiðabólstaðurinn 
lengi bera menjar hans.

Porlákur Guðmundsson: Mig furðarmjög 
á því, hvað hinir heiðruðu þingmenn, l.þing- 
maður Suðurmúlasýslu og þingmaður Reyk- 
víkinga, hafa spennt bogann hátt á móti sölu 
þjóðeigna, og ekki furðar mig minna á því, 
að nokkur þingmaður skuli koma með þá 
setning, að sjálfseignarbændur ekki fjölgi við 
það, þó jarðir sjeu seldar; heldur þá þing- 
maður Reykvíkinga, að ef að stólsgózin enn 
væru óseld, að þá mundu vera jafnmargir 
sjálfseignarbændur í landinu? og það er í 
mesta máta ófrjálslegt, að vilja ekki fjölga 
sjálfseignarbændum, því það er fyrsta og að- 
alskilyrði fyrir því, að koma landinu upp, að 
sjálfseignarbændur verði sem fiestir. f>að 
hefur komið fram sú setning, að ein- 
stakir menn söfnuðu jörðum, ef að þjóðeignir 
væru seldar; gjörum oss nú ljóst, hvað lengi 
er einn einstakur maður að safna jörðum ; 
fáir munu byrja það, fyr en þeir eru 40 ára, 
og 70 ár eru nú manninum gefin, og þá 
treinist lífið vel; lengur fáir lifa nú7 en 
langtum fieiri skemur; þessir menn eru má- 
ske einn í hjeraði uppi á hverjum manns- 
aldri, en það skiptist, er þeir deyja, milli 
barnanna og sundrast; fer þá opt um það, 
sem vindur kæmist í fiðurbing. Jeg er því 
viss um það, að ef landssjóðurinn hefði sína 
peninga í landinu, svo hann gæti ætíð lán- 
að peninga, mundi hann innan skamms hafa 
meira og betra jarðagóz í eignarhaldi en 
hann hefur nú. f>að hefur verið talað um, 
að það væru einungis góðar og endurbættar 
jarðir, sem nú væru seldar, en af hverju 
kemurþað? einmitt af því, að salan er ekki 
gefin frjáls, og þó 1. þingmaður Suðurmúla- 
sýslu og þingmaður Reykvíkinga sjeu fermir 
hver í sinni stöðu, hafa þeir ekki betur vit 
á þessu máli en vjer bændur, þaðmunfram- 
tíðin sanna.

Guðmundur Einarsson: f>að er SVO
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sem sjálfsagt, að jeg þakka þingraanni Reyk- 
víkinga fyrir lofræðuna, sem hann hjelt yfir 
mjer og mínum búskap, en þó skal jeg geta 
þess, af því það er satt, að hefði jeg búið á 
eigin eign, mundi jeg hafa tekið stórfje til 
láns til jarðabóta, sem jeg hef hlíft mjer 
við. fingmaðurinn var svo góður að taka 
mig til dæmis upp á það, að vel mætti 
sitja jörð þó sjálfur ekki ætti. Nú! það 
segir sig sjálft, að hver maður ætti að vilja 
sitja jörð sína sem bezt og bæta hana; því 
það er hans eiginn hagur. En hver maður 
hugsar líka um niðja sína, og hvernig fer? 
Einn er t. a. m. búinn með miklum kostn- 
aði að bæta ábýlisjörð sína, en árangurinn 
eptir hans dag verður sá, að þegar hann 
fellur frá, verðar leigumálinn hækkaður fyrir 
son hans eða niðja, og gott, ef þeir komast 
að. f>að er mjög óvinsælt, að vera eins og 
að elta dugnað manna með síhækkandi leigu- 
mála, og tolla hann þannig í stað þess að 
örva leiguliða til jarðabóta, og með því móti 
gjöra þá færari um að geta goJdið landssjóði, 
því það segir sig sjálft, að því færari sem
menn yrðu til að bera skattaálögur, því
meira ætti landssjóðurinn að geta grætt.

Síðan var málinu vísað til 2. umræðu 
með 18 atkvæðum, og sett í það 5 manna 
nefnd, þeir

Páll Pálsson bóndi með 11 atkvæðum. 
Benedikt Sveinsson — 10 —
Friðrik Stefánsson — 8 —

5 þingmenn hlutu 7 atkvæði hver; var þá 
varpað blutkesti, og urðu nefndarmenn: 

Guðmundur Einarsson og 
Einar Ásmundsson.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 25. 
fundi, 30. júlí.

Nefndarálit I 142— 143.
F ra m sö g u m a ð u r  ( B en ed ik t S ve in sson ) : Jeg 

vil vona, að mál þetta fái góðan framgang, 
því þar sem 3400 krónur eru boðnar í jörð-

ina, vona jeg mönnum þyki það heiðarlegt 
boð, og jafnvel fram yfir það, sem tiðkast 
eptir hundraðatali jarðarinnar.

Páll Páhson, bóndi: Jeg þarf því síður 
að vera langorður um mál þetta, sem það 
er svo náskylt öðrum málum, sem hjer hafa 
komið fyrir á þingi, og jeg tók helztu á- 
stæður mínar fram við fyrstu umræðu, en 
mjer kemur nú til hugar, að verðið geti 
verið of hátt sett, því ef það skyldi verða 
ofan á, sem reyndar enn ekki er víst, að 
rentufóturinn yrði hækkaður, þá væri þetta 
of dýrt; því við það hækkar rentan af verði 
jarðarinnar um 17 kr. eða frá 136 kr. upp í 
153, og vona jeg að allir sjái, hversu miklu 
meira það er en það, sem að nú gelzt eptir 
jörðina, sem er um 118 kr. Samt sem 
áður vil jeg enn mæla með frumvarpi þessu; 
allir sjá, að þetta getur ekki verið landssjóðn- 
um neitt tjón; þegar menn gæta að því, 
að umboðslaunin þá líka falla burtu, þá 
hlýtur það að vera stór hagur fyrir lands- 
sjóðinn, að selja fyrir þetta verð. Hvað 
það snertir, að ekki liggi fyrir þessari deild 
nógu nákvæmar skýrslur, þá eru þær komn- 
ar fram fyrir efri deildina, og mun kostur 
á að ná í þær þaðan. Jeg vona því, að 
ekkert verði því til fyrirstöðu, að deildin 
Iofi þessu máli að ganga hinn vanalega gang, 
til 3. urnræðu.

f>á var til a t k v æ ð a  gengið, og var 
frumvarpið samþykkt með 14 atkvæðum 
gegn 3, og vísað til 3. umræðu með 11 
atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 29. 
fundi, 4. ágúst.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg ætlaði mjer
að koma með breytingaratkvæði við þetta 
frumvarp, og var búinn að tala mig saman 
við aðra, en jeg sje það hefur ekki verið 
prentað. Jeg vildi nefnilega breyta upp-
hæðinni, sem mjer finnst óhæfilega lítil, því 
að jeg þekki þessa jörð vel, og veit, að henni
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er vel í sveit komið, og ef stofna ætti ein- 
hvern skóla f Húnavatnssýslu, t. a. m. 
kvennaskóla, þá er þessi jörð ein hin hent- 
ugasta til þess.

Varaforseti: Eptir að þingdeildin hef- 
ur samþykkt frumvarpið um sölu þjóð- 
eigna, þá álít jeg að hún sje ekki sjálfri 
sjer samkvæm, ef hún samþykkir þetta frum- 
varp, og mun jeg því greiða atkvæði móti 
því, jafnvel þó verði við haft nafnakall.

Pall Pálsson bóndi: Landshöfðinginn
tók það fram við 2. umræðu þessa máls, að 
mjög greinilegar skýrslur um þessa jörð 
væru komnar til þingsins, og þó þær ekki 
liggi enn fyrir þessari deild, þá eru þær 
fyrir efri deildinni, en nefndin þar hefur 
enn ekki lokið störfum sínum um þjóðjarða- 
bygging og fl. |>ess vegna álít jeg, að þetta 
frumvarp ætti að fylgja frumvarpinu um 
sölu þjóðjarða til efri deildarinnar, þar sem 
skýrslurnar liggja fyrir. Jeg tók það fram 
um daginn, að leigumálinn af þessari jörð 
væri hæfilega metinn til 118 kr., eptir því 
sem umboðsmaður og sýslunefndin í Húna- 
vatnssýslu og amtsráðið í norður- og aust- 
uramtinu hafa orðið einhuga á, það er að 
segja eptir þeim taxta, sem gildir í Húna- 
vatnssýslu næst liðið ár, en rentan af kaup- 
verðinu er 156 kr., svo þá græðir landsjóð- 
urinn 38 kr. 2. þingmaður Gullbringusýslu 
segist hafa ætlað að koma með breytingar- 
atkvæði, jeg veit ekki hvort til þess að hækka 
eða lækka upphæðina, þó jeg ímyndi mjer 
hann hafi viljað hækka hana. Jeg get ekki 
skilið, hvernig getur verið ástæða til að 
hækka kaupverðið, þegar það svarar talsvert 
meir en fullkomlega til leignanna; það er 
satt, að jörðinni er vel í sveit komið og 
snotur, en það gjörir líka mikið til, hvað 
jörðin er nú útgengileg, hinn góði búnaður, 
sem á jörðinni hefur verið nú mörg undan- 
farin ár, sömuleiðis jarðabætur þær, er ábú- 
andinn hefur gjört á jörðinni, og svo hin 
sjerstaka hirðing á öllu, er jörðina gat prýtt.

f>að er því fullkomið sannmæli um þessa 
jörð, að bóndinn gjörir garðinn frægan, en 
þegar það er víst, að kaupverðið svararfull- 
komlega til leignanna, þá get jeg ekki sjeð 
neina þörf til að bíða eptir skýrslum. f>að 
hefur ekki enn komið til tals, að stofna á 
jörðinni neinn skóla, sú ímyndaða hugsun
þingmannsins getur því ekki verið sölunni
til fyrirstöðu. J>ó kvennaskóli verði settur 
á stofn í Húnavatnssýslu, þá hefur engum 
enn dottið í hug að setja hann á Miðhóp, 
enda eru til margar jarðar eins hæfilegar til 
þess í sýslunni. Sem sagt, vil jeg mælast 
til, og í því finnst mest samkvæmni, að 
láta þetta frumvarp fylgjast með frumvarp- 
inu um þjóðjarðasölu upp í efri deild; hún 
hefur skýrslurnar í hendi og getur þá sam- 
þykkt eða fellt málið.

Halldór Kr. Friðriksson : f>að er und-
arlegt að ráða deildinni til að samþykkja 
þetta frumvarp, þar sem skýrslurnar, sem
eiga að fylgja því, liggja ekki fyrir, vjer get- 
um þó ekkert vitað um þessa jörð, meðan 
skýrslur ekki liggja fyrir. f>ar við bætist, 
að þessi jörð er ef til vill hentug fyrir 
kvennaskóla eða búnaðarskóla; fyrir búnaðar- 
skóla er sjálfsagt engin jörð í Húnavatns- 
sýslu hentugri. Nú er frumvarp um búnað- 
arskóla í nefnd, og það verður sjálfsagt vel 
úr garði gjört, þegar það kemur, og verður 
líklega samþykkt óbreytt af deildinni.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg vil ekki spauga 
með þetta mál eða tala um, að þessi jörð 
sje máske hentug til að stofna þar kvenna- 
skóla, m. fl.; jeg vil taka málinu með alvöru, 
og benda deildinni á, að þegar hún hefur 
nýlega samþykkt frumvarp um reglur fyrir 
sölu þjóðjarða, þá finnst mjer það ósam- 
kvæmni, að samþykkja sölu einstakra jarða, 
fyr en þeim reglum er fylgt, sem búið er 
að samþykkja með næsta máli hjer á undan 
að nauðsynlegar sjeu til þess, að nokkur 
jörð sje seld. Jeg get því ekki greitt at- 
kvæði, hvorki með þessu frumvarpi, nje með
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sölu Arnarness, jafnvel þó jeg sje meðmælt- 
ur öðru frumvarpinu.

Páll Pálsson bóndi: f>ingmenn eru að 
bera fyrir sig, að skýrslur vanti, en þó þeir 
ekki trúi mjer, þá ættu þeir þó að trúa 
landshöfðingja um, að skýrslurnar sjeu til 
fyrir þinginu og það mjög greinilegar, svo 
hverjum þingmanni væri hægt að kynna 
sjer þær, ef hann vildi. Mjer finnst ekki 
ósamkvæmt, að samþykkja þetta frumvarp, 
því að nú er einmitt búið að samþykkja, 
að leiguliðar geti fengið þjóðjarðir til kaups, 
og allar skýrslur um jörðina eru komnar.

Landshöfðinginn: Jeg vil einungis gela 
þess, að það mun hafa verið á valdi deild- 
arinnar, að ná í þær skýrslur, er snerta 
þetta mál. fa ð  hefur komið fram uppástunga 
frá umboðsmanni og hreppsnefnd um að 
hækka landskuldina upp í 160 álnir, sýslu- 
nefndin hefur tekið málið til nákvæmrar í- 
hugunar og fallizt á, að landskuldina mætti 
hækka upp í 180 álnir, og að endingu hef- 
ur amtsráðið í einu hljóði samþykkt, að 
landskuldin væri rjett ákveðin 180 álnir, og 
leigur 30 álnir. Undirbúningurinn er því 
svo, að ekki er neitt á móti að samþykkja 
frumvarpið, en jeg skal ekki berjast fyrir 
því, heldur fela það alveg deildinni. f>ing- 
maður Keykvíkinga gat þess í umræðunni 
um sölu þjóðeigna, að heppilegra væri að 
viðhafa það skilyrði, að ákveðið væri, að 
renturnar af því fje, er stendur í jörðinni, 
skuli greiðast í landaurum, og gæti þetta 
lagast í efri deildinni.

Pórarinn Böðvarsson: Landshöfðinginn 
skýrði frá, að skýrsla væri til, en þó verð 
jeg enn að vera á því, að verðið sje oflágt, 
og jeg vil sjerstaklega mæla móti þessu 
frumvarpi, af því jeg hef heyrt, að þeir, sem 
hafa falað jörðina, ætli sjer að fara til 
Ameriku. (Páll Pálsson bóndi: f>eir ætla 
til Ameriku, ef þeir ekki fá jörðina til 
kaups).

Hjálmur Pjetursson: Jeg get ekki sjeð

neina ósamkvæmni í því, að samþykkja þetta 
frumvarp, þótt hitt málið væri samþykkt, 
heldur álít jeg það miklu fremur sam- 
kvæmni við atkvæðagreiðslu þá, er íjell í 
frumvarpinu um sölu þjóðjarða. |>að er líka 
athugavert, að vjer eigum ekki víst, að 
frumvarpið um þjóðjarðasöluna verði sam- 
þykkt í efri deildinni, og ef vjer fellum 
þetta mál, þá er úti með það með öllu í 2 
ár, og yrði þá að byrja á því að nýju, og þá 
ónýttust allar þessar umræður um það, sem 
nú hafa fram farið. Jeg get heldur ekki 
sjeð, að óttast þurfi fyrir því, að stjórnin 
ekki selji jörðina fyrirþað hæsta verð, sem 
fengizt getur fyrir hana, þó hjer sje til tek- 
ið hið minnsta verð, því auðvitað er, að 
allra þeirra upplýsinga verður leitað, sem 
auðið er og þurfa þykir, áður en salan fer 
fram.

Tryggvi Gunnarsson: Jeg efast ekki
um, að orð landshöfðingja sjeu sönn, að 
skýrslur liggi fyrir um þessa jörð um það, 
hver leigumáli sje hæfilegur á henni, en 
jeg efast mjög um það, að skýrslur sjeu 
komnar frá umboðsmanni, hreppsnefnd og 
sýslunefnd í þá átt, hvort þeim sýnist ráð- 
legt fyrir landssjóðinn, að þessi jörð sje 
seld, og þá fyrir hvað hátt verð; en það er 
allt annað mál, hvað há landskuldin á að 
vera á einni jörð, eða hvort haganlegt sje 
að selja hana fyrir víst verð, og verð jeg 
því að álíta nefndar skýrslur sama sem 
engar.

Halldór Kr. Friðriksson: f>að stendur
í 2. grein laganna um sölu þjóðeigna, sem 
var samþykkt í gær: «f>á er leiguliði á
þjóðeign óskar að fá keypta ábýlisjörð sína, 
sendir hann sýslumanni beiðni um það 
brjeflega; skal þá sýslumaður leita álits 
hlutaðeigandi umboðsmannso o. s. frv. Má 
jeg spyrja, hefur þetta verið gjört í þessu 
máli?

Eggert Gunnarsson: Jafnvel þótt verð
það, sem í frumvarpi þessu er tiltekið á
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jörðunni Miðhópi, 3400 kr., sje byggt á 
skýrslum um, hvað hún væri hæfilega leigð 
fyrir, þá er það álit mitt, að verð þetta 
sje of lágt verð, og það mætti selja hana 
fyrir allt að 4000 kr. En jeg treysti 
landsstjórninni til að útvega ýtarlegri skýrsl- 
ur um jörð þessa, en nú liggja fyrir, og 
eptir þeim ákveða hæfilegt og fullkomið 
verð á henni, og að landsstjórnin alls 
ekki bindi sig við hið l æ g s t a  verð, sem 
þingið samþykkir, að jörð þessi megi seljast 
fyrir, og mun jeg í fullu trausti þessa, af 
því jeg er, eins og jeg hef áður tekið 
fram, mjög hlynntur þjóðjarðasölu, gefa at- 
kvæði mitt með þessu frumvarpi.

Með því ekki tóku fleiri til máls var 
gengið til a t kv æð a ,  og var frumvarpið 
samþykkt með 12 atkvæðum gegn 8, og 
var það svo sent efri deildinni.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 29. 
fundi, 6. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 261.

Breytingartillögur I 261— 262.
Jón Jónsson lagði það til, að máli þessu 

væri vísað til nefndar þeirrar, er sett hefði 
verið til að íhuga ýms atriði viðvíkjandiþjóð- 
jörðum, og þó að fyrri umræða í því máli 
væri búin, væri málið þó enn fyrir þinginu, 
og þó að þetta mál væri eigi á sama stigi, 
þá hefði eigi verið farið að því áður, er rætt 
var um verzlunarstaðina; það væri mikils- 
vert fyrir deildina, að vita þær tillögur um 
leigumála á jörð þessari, er finna mætti í 
þeim skýrslum, er þjóðjarðanefndin hefði sjer 
til hliðsjónar.

Forseti bar þessa tillögu undir atkvæði, 
og var hún felld með 7 atkvæðum móti 1.

Eirikur Kúld kvaðst hafa verið svo hepp- 
inn, að heyra umræður neðri deildarinnar um 
þetta mál, og af þeim hefði hann ráðið, að 
vera í móti máli þessu, að minnsta kosti 
þangað til hann fengi nákvæmari upplýsing-

ar um það, og vildi hann biðja þingmann 
Húnvetninga, er hlyti að vera því kunnug- 
ur, að gefa sjer upplýsingar um nokkur at- 
riði, er hann vildi spyrja hann um. Fyrsta 
spurningin væri, hvort sýslunefnd hefði verið 
heyrð og gefið samþykki sitt til kaupsins; 
ef svo væri eigi, sýndist sjer eigi tiltök að 
sinna málinu, að minnsta kosti hefði deildin 
álitið þetta atvik nóg til að samþykkja eigi 
sölunaá Grímstungu-ogAuðkúluheiðum. Önn- 
ur væri sú, hvort ábúandinn hefði unnið svo 
stórkostlegar jarðabætur á jörðinni, að full 
ástæða væri til að selja honum jörðina fyrir 
allt of lágt verð, hann segði of lágt verð, 
því að einn gagnkunnugur þingmaður hefði 
sagt í neðri deildinni, að 4000 kr. mundu 
varla vera of hátt verð fyrir jörðina. f>riðja 
spurningin væri, hvort það mundi vera satt, 
er hann hefði heyrt, aðábúandinn ætlaði til 
Vesturheims, og hvort ástæða væri fyrir það, 
að selja jörðinavið ofláguverði. Enn frem- 
ur hefði hann heyrt, að á bak við kaupin 
stæði einhver Jósafat, er ábúandinn ætlaði 
jörðina, en eigi sjer sjálfum. Hann treysti 
sannleiksást þingmanns Húnvetninga, að 
hann gæfi sem glöggastar og rjettastar upp- 
lýsingar um þetta efni, og skyldi hann þá 
hugleiða betur, hvernig hann mundi greiða 
atkvæði.

Ásgeir Einarsson sagði, að tvisvar yrði 
gamall maður barn; á ungdómsárum sínum 
hefði hann lítið verið spurður, og mundi sjer 
því eigi takast að svara spursmálum á efri 
árum sínum; en þó ætlaði hann að leitast 
við að svara spurningum þingmanns Barð- 
strendinga eptir því, er hann bezt vissi. 
Hann ætlaði þá fyrst að geta þess, að fáir 
sýslunefndarmenn mundu hafa vitað um ráða- 
gjörðir þessar um kaup á Miðhópi, og mundu 
þær hafa farið fremur dult, og hefði hann 
komizt á snoðir um ráðagjörðir þessar um 
það leyti, að fram hefði farið jarðarför ábú- 
anda tjeðrar jarðar, og hefði þar víst eigi 
verið talað um, að leita samþykkis sýslu-
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nefndarinnar eða auglýsa henni þær, því sama 
dag og jarðarförin fdr fram, var sýslunefnd- 
arfundur haldinn. Hvað jarðabæturnar snerti 
á jörðu þessari, þá væri hann eigi fær um 
að gefa nægar upplýsingar um þær, en þeg- 
ar tjeður ábúandi tjeðrar jarðar hefði sótt 
um verðlaun fyrir þær, þá hefði hann verið 
búinn að sljetta dálítið og byggja nokkuð 
af túngörðum, en hvað húsin snerti, þá væru 
þau prýðilega útlítandi, og sömuleiðis fjár- 
hús, sem hann hefði sjálfur átt. Ef þessi 
ábúandi væri nú lifandi, þá mundi hann án 
efa hafa verið þess verðugur, að fá jörðina 
keypta, en þeim svörum væri nú eigi að gegna. 
Hvað Ameríkuferðirnar snerti, þá ímyndaði 
hann sjer, að það hefði verið spaug hjá þing- 
manninum. Að vísu hefði hann átt upp 
komin börn í Ameríku, og hefði stundum 
látið sjer það um munn fara að fara til 
þeirra, og eiga hjá þeim hæli í elli sinni. 
Ekkja hans mundi eigi ætla sjer að búa 
lengi, en sonur hennar Jósafat mundi eiga 
að fá jörðina, og væri hann efnilegur og 
dugandismaður, og sýndist sjer það verðugt 
vera, að hann nyti hennar. J>ó að hinum 
háæruverðuga skriptaföður þætti eigi vel 
svarað, vildi hann þó bæta því við, að sýslu- 
nefndin mundi hafa ætlað jörð þessa handa 
lækninum, er nú hefði fengið þar aðra jörð. Sjer 
▼æri ókunnugt um, hvernig sýslunefndin mundi 
snúast við þes3u, en hitt vissi hann, að jörð- 
in væri vel fallin til að setja á hana ýms- 
ar almennar stofnanir, sem verið væri að 
byrja á.

E ir ik u r  Kúld kvaðst kunna þingmanni 
Húnvetninga þakkir fyrir þær upplýsingar, 
er hann hefði gefið í máli þessu, og vonaði 
hann, að þær væru nægar til þess, að sann- 
færa deildina um það, að eigi væri þörf á 
að flýta sjer að selja jarðir, ef til vildi, með 
oflágu verði til skaða fyrir landssjóð. Mað- 
urinn, er á jörðinni hefði búið og næstur 
hefði staðið kaupunum, væri nú dáinn, og 
væri það líklegt, að við útför hans hefðu

kaupin fyrst ráðgjörð verið. En nú vildi 
hann spyrja, hvers vegna að Jósafat, ef 
hann væri þeim kostum búinn, er þingmaður 
Húnvetninga hefði um talað, gæti eigi feng- 
ið jörðina til ábúðar hjá umboðsmanni, ef 
ekkjan vildi eigi búa þar? Sjer sýndist í- 
sjárvert að flýta sjer að selja þjóðjarðirnar, 
því að þær þjóðjarðir, sem hingað til hefðu 
verið falaðar til kaups, væru hinar beztu 
meðal þeirra, sem að líkindi væru til að 
afgjaldið mundi hækka af með tímanum. Ef 
þessari sölu hjeldi áfram, mundi svo fara að 
lokum, að landssjóðurinn ætti eigi nema lök- 
ustu kotin eptir, sem erfitt mundi að byggja, 
og kvaðst hann því mundu greiða atkvæði 
móti sölunni.

J6n Jónsson kvaðst ekki geta fremur í 
þessu máli, en þegar rætt var um löggilding 
verzlunarstaðanna, verið samdóma þingmanni 
Barðstrendinga um þýðing lausasagna. Ef 
umtalsmál væri að gjöra út um eitthvert 
mál, þá bæri að gjöra sjer ljósar grundvall- 
arreglur þær, sem rjettar væru, og breyta 
eptir þeim. Hvað sölu þjóðjarðar þessarar 
snerti, þá sýndist sjer ljóst, að enginn, hvað 
sem hann áliti um sölu þjóðjarða yfir höfuð, 
gæti haft neitt á móti því að selja jörð
þessa. Hvað frumvarpið snerti, mætti síðar 
koma með breytingaratkvæði við það, og það 
kynni þannig mega hækka hið tiltekna verð 
upp í 4000 kr. Að öðru leyti væri ekki 
mjög hættulegt að ákveða verðið heldur lágt, 
þar eð stjórnin mundi reyna að koma jörð- 
inni út fyrir sem hæst verð. Sjer sýndist, 
að tvennt ætti að koma til tals, sem mælti 
fram með frumvarpinu, 1. að ábúandinn
vildi kaupa, 2. að jörðin sem prívateign
gæti orðið sýslunefndinni að notum sem
læknissetur, ef annaðhvort læknirinn sjálfur 
vildi kaupa hana, eða sýslunefndin handa
honum. Hann kvaðst vera á þeirri skoðun, 
að sjálfseign hefði mikla kosti yfir leiguliða- 
ábúð, og sýndist sjer, að deildin ætti að 
hlynna að því, einkum þar eð hún nú væri
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búin að fella frumvarp neðri deildarinnar 
um sölu þjóðjarða.

Stefán Eirílssson kvaðst vera svo ókunn- 
ugur þessu máli, að hann væri í efa um, 
hvernig hann ætti að greiða atkvæði. Sjer 
sýndist sanngjarnt, að leiguliði, er bætt 
hefoi jörð sína, fengi hana keypta, en eptir 
þeim upplýsingum, sem komnar væru fram 
í máli þessu, væri ábúandinn dáinn og ekkj- 
an ætlaði að fara í burtu, og væri því jörð- 
in eigi keypt handa leiguliðanum, sem verið 
hefði og bætt hana. fingmaður Húnvetn- 
inga hefði verið að tala um einhvern son 
hins fyrverandi ábúanda, sem væri efnilegur 
til búskapar, og að hann mundi fara á 
jörðina, en sem nú væri á annari jörð; hann 
kvaðst vel geta nnnt þessum manni jarðar- 
innar, en þá væri hún þó ekki keypt handa 
ábúandanum, eins og frumvarpið segði. f in g -  
maður Skagfirðinga hefði talað um 4000 kr. 
í staðinn fyrir 3400 kr., og gæti hann fyrir 
sitt leyti ekkert um það sagt, hvort rjett- 
ara væri. Sjer þætti nauðsynlegt að vita 
um leigumálann á jörðinni, er um sölu væri 
að ræða. En það vissu víst fáir eða engir 
þingmenn, og þegar bæði þessar og aðrar 
upplýsingar vantaði, væri áhorfsmál að 
hlaupa í sölu þjöðjarða. Hann kvaðst yfir 
höfuð vera mótfallinn þjóðjarðasölu, en þó 
þykja sanngjarnt, að leiguliði fái ábúðarjörð 
sína keypta við hæfilegu verði, en nú væri 
hinn hjer umræddi ábúandi dáinn. fnngmað- 
ur Barðstrendinga hefði komið með þá mót- 
báru gegn sölunni, að það hefði eigi verið 
borið undir sýslunefndina, en þess sýndist 
sjer eigi við þurfa eptir sveitarstjórnarlög- 
unum, heldur væri það, að leita álits um- 
boðsmanns.

Benedikt Kristjánsson sagði, að þing- 
maður Skaptfellinga þekkti engar skýrslur í 
máli þessu, og vildi hann því gefa honum 
þá leiðbeining, að hann hefði heyrt lands- 
höfðingjann segja, að skýrslur um jörðina 
lægju fyrir þinginu. Einnig hefði hann

heyrt 2. þingmann Húnvetninga segja, að 
landssjóðurinn græddi 36 krónur á ári hverju 
með því að selja jörðina fyrir hið tiltekna 
verð, en hann bað þingmanninn þó eigi taka 
orð sín svo, að hann væri hvetjandi að söl- 
unni. J>að væri alkunnugt, að gamall leigu- 
máli á mörgum slíkum jörðum samsvaraði 
eigi leigumála þeim, er nú tíðkast, hann væri 
annaðhvort langt of lágur eða of hár, en 
hvort þetta ætti sjer stað á þessari jörð, 
væri hann eigi fær að dæma um, en hann 
vænti, að hinn efnilegi unglingur, er svo 
fagurlega og vel hefði áðan leyst úr spurn- 
ingum hins háæruverðuga herra, er hann 
svo hefði kallað, mundi gefa upplýsingar 
um það.

Ásgeir Einarsson kvaðst eigi fá annað 
sjeð, en hann yrði loksins að standa biskups- 
skriptir, þegar hann hefði svarað spurningum 
þessara háæruverðugu herra, er væru sjer 
sinn við hvora hlið. £>ó að þingmaður 
f>ingeyinga spyrði marga Húnvetninga, er 
kunnugir væru, um bygging jarðar þessarar, 
þá mundi hann eigi fá annnað svar en það, 
að hún væri lægra leigð, en flestar aðrar 
jarðir með sömu gæðum. fingmaður Skag- 
fírðinga hefði talað um að selja hana lækn- 
inum, en hann yrði að segja honum, að 
læknir og ábúandi væru sitt hvað. Hvað 
undirbúninginn í hjeraði snerti, þá hefði 
hann farið svo dult, að fáir hefðu af hon- 
um vitað, og sýndist sjer því eigi ástæða til 
að flýta sölu þessarar jarðar.

Forseti ljet því næst ganga til a t k v æ ð a  
um það, hvort málinu skyldi vísað til 2. um- 
ræðu, og var það f e l l t  með 6 atkvæðum 
móti 2.

LVII. SALA JARÐARINNAR ARNAR- 
NESS.

Frumvarp til laga um sölu jarðarinnar
111*
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Arnarness í Eyjafjarðarsýslu. Frá Einari 
Ásmundssyni, 1. þingmanni Eyfirðinga. Sjá 
I 28.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 6. 
fundi, 8. júlí.

Flutningsmaður (Einar Asmundsson): 
Jeg þarf því síður að orðlengja mál þetta, 
sem það.= mun kunnugt þingmönnum, því 
það kom fyrir hjer í hitt eð fyrra; þá var 
það að sönnu fellt, sökum þess að vanta 
þótti fullnægar skýrslur um málið. Nú eru 
skýrslur þessar fengnar. J>að er því helzt 
um verðið jarðarinnar, sem jeg vildi tala. 
fe tta  minnsta verð, sem frumvarpið leyfir 
að selja Arnarnes fyrir, gefur af sjer í vexti 
128 kr. á ári. Eptirgjaldið er 240 álnir, sem 
þetta ár gjöra eptir verðlagsskránni, hver 
alin á 53 aura . , . . . 127 kr. 20 a.
Umboðslaun =  Ve . . . . 21 — 20 -
Landssjóður fær þannig . . 106 —  » -
J>að eru vextir af . . . .  2650 —  » -  
Mismunurinn er því á ári hverju 22 — » -
sem eru vextir af . . . . 550 — » -
Og verða þessar 22 krónur á ári þá hreinn 
og beinn gróði fyrir landssjóð. Jeg skal 
ekkert fara út í það, að dæma um hið al- 
menna álit manna um jarðasölur, en geta 
þess, að þar sem hið vanalega verð í Eyja- 
fjarðarsýslu fyrir 1 hndr. í jörðu eru 100 
kr., yrði þá þetta verð að minnsta kosti 
125V* króna fyrir hundraðið. Að öðru leyti 
vona jeg, að menn verði ekki máli þessu 
mótfallnir, og að það þá fyrst og fremst 
fái að komast til 2. umræðu, og sting jeg 
upp á, að því sje vísað til nefndar þeirrar, 
er nú var sett í náskyldu máli.

Forseti skaut því til a tkvæða,  hvort 
málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með 18 atkvæðum. f>ví næst 
bar forseti upp til atkvæða, hvort vísa 
skyldi máli þessu til nefndar þeirrar, sem 
kosin var í málinu um sölu á jörðunni 
Miðhópi, og í voru þeir Páll Pálsson bóndi,

Benedikt Sveinsson, Friðrik Stefánsson, 
Guðmundur Einarsson og Einar Ásmunds- 
son, og var það samþykkt með 19 at- 
kvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a í  neðri deild, á 25. 
fundi, 30. júlí.

Nefndarálit I 143.
Einar Ásmundsson: J>etta mál er ein-

falt og sama eðlis og það mál, er nú síð- 
ast var rætt, vona jeg því, að hjer þurfi 
ekki laDgar umræður. Jeg tók líka fram 
við fyrstu umræðu máls þessa og þóttist
sýna fram á það, að sala sú, sem hjer
ræðir um, ekki væri landssjóðnum í óhag, 
vona jeg því, að enginn af þingmönnum, 
jafnvel ekki hinn heiðraði 1. þingmaður
Suðurmúlasýslu, verði máli þessu mót- 
fallinn.

L a n d s h ö f ð in g i :  Jeg skal að eins geta 
þess, að hvað þessa jörð snertir, liggja ekki 
eins góðar skýrslur fyrir, eins og um jörðina 
Miðhóp, en þó mætti máske leggja leigu- 
málann til grundvallar fyrir söluverðinu, og 
er leigumálinn þessi:
Landskuld . . . .  180 álnir
L e i g u r ......................  60 —  240 álnir.
Eptir verðlagsskránni 1879 væru þessar 240 
álnir leiga af 3180 krónum, því þá var með- 
alalin á 53 aura, en eptir meðalverði verð- 
lagsskránna árin 1875— 79 verður meðalalin 
á 54'/* eyri, og yrði það leiga af 3270 kr. 
Mjer virðist því að hækka ætti söluverðið að 
minnsta kosti upp í 3400 kr.

Varaforseti (Grímur Thomsen): Jeg þyk- 
ist þess fullviss, aðjörðin mætti seljast fyrir 
hærra verð, en hjer er stungið upp á.

Tryggvi Gunnarsson: Mjer virðist rjett- 
ast að draga söluna á þessari jörð, og yfir 
höfuð öllum opinberum eignum, þangað til 
föst regla er komin á um sölu þeirra; þess- 
ar reglur hafa nú samstundis verið sam- 
þykktar, og lítur út fyrir, að þær verði full- 
gjörðar á þessu þingi; og ímynda jeg mjer,
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að allir geti vel unað við það, að bíða þang- 
að til að hægt verður að undirbúa söluna 
samkvæmt þeim.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Mjer heyrðist lands- 
höfðinginn segja, að eptirgjaldið af Arnar- 
nesi hefði eptir meðaltali síðustu 5 ára num- 
ið rentunum af 3270 kr. En jeg vil biðja 
menn að gæta þess, að landssjóðurinn fær 
eigi allt þetta gjald, því að ’ /e hluti þess 
rennur til umboðsmannsins. Eptir þeirri 
verðlagsskrá, sem nú gildir, er afgjaldið 127 
kr. 20 a., þar frá ganga sem umboðslaun 
21 kr. 20 a., svo að landssjóðurinn fær 106 
kr., en þessar 106 krónur eru þó vextir af 
minni höfuðstól en 3200 krónum, nefnilega 
af 2650 kr. Vextirnir af 3200 kr. eru 128 
kr., svo að munurinn verður (128 kr. 
106 kr.) 22 kr., en 22 kr. eru vextir af 550 
kr. fannig er söluverð það, er farið er 
fram á í frumvarpinu, 550 kr. hærra en 
jörðin leigir sig. Skýrslur þær, er liggja 
fyrir þinginu um mál þetta, getur hverþing- 
maður kynnt sjer. En þess skal jeg geta, 
að hvorki umboðsmaður nje amtsráð hefur 
stungið upp á, að leigumálanum á jörð þess- 
ari sje breytt. Jeg veit, að þeir, sem segja, 
að verðlagsskráin muni ávallt stíga upp, þeir 
geta ávallt búizt við því, að landssjóðurinn 
bíði skaða af söla þjóðjarða, en jeg vil minna 
þá hina sömu á það, að vjer erum nú farn- 
ir að losa um böndin á leiguburði af pen- 
ingum, og allar líkur eru til, að hann hækki 
fyr en verðlagsskráin. fó t t  verðlagsskráin í 
EyjaQarðarsýslu færi upp í 60 aur., þá verð- 
ur eptirgjaldið af Arnarnesi að eins 144 kr., 
ef nú leiguburðurinn hækkar upp í 4 '/2 %  
þá verður hann af 3200 kr. sömuleiðis 144 
kr.; en aðgætandi er, að frá eptirgjaldinu 
dregst ‘ /6 bluti, eða 24 kr. Frumvarpið 
hljóðar eigi á þá leið, að selja skul i ,  held- 
ur að selja m e g i  Arnarnes. Jeg er þess 
viss, að stjórnin kastar ekki í burt Arnar- 
nesi fyrir þetta verð, ef hærra verð getur 
fengizt; ímynda jeg mjer, að því megi treysta,

að hún muni eigi selja jörðina landssjóðnum 
til skaða. En ef verð jarðarinnar er sett 
svo hátt, að frágangssök er að kaupa hana, 
þá er betra að frumvarpið sje hreinlega fellt. 
Jeg verð að ætla, að öllum sje það ljóst af 
þessum orðum mínum, að landssjóðnum er 
eigi skaði, heldur ábati, að selja jörð þessa 
fyrir verð það, er frumvarpið til tekur, þótt 
aldrei yrði hærra.

E g g e r t  G u n n a r s s o n :  Eptir áskorun vara- 
forseta skal jeg geta þess, að hann skýrði 
rjett frá, að það væri mitt álit, að jörðina 
Arnarnes mætti selja fyrir hærra verð en 
frumvarpið tiltekur. Mitt álit er, að Arnar- 
nes mætti selja fvrir allt að 3600 krónur, 
það sem hjer er tiltekið í frumvarpinu, er hið 
«minnsta verð», en þar með er ekki sagt, 
að eigi megi selja jörðina með hærra verði. 
En af því að jeg er hlynntur þjóðjarðasölu, 
og treysti jafnframt landsstjórninni til þess, 
að hún sjái svo um, að jörðin verði seld 
fyrir hæfilegt verð, mun jeg gefa frumvarp- 
inu atkvæði mitt.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Jörð þessi er 25’ /2 
hndr.; er þannig hvert hundrað selt á 125 
kr., þar sem vanalegt er, að hvert jarðar- 
hundrað sje selt á 100 krónur. fetta  hef 
jeg áður tekið fram, en af því að svo lít- 
ur út, sem þingdeildarmenn sjeu eigi minn- 
isgóðir í þessu máli, þá tek jeg þetta enn 
af nýju fram.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti málið undir a t kv æð i ,  og var frum- 
varpið samþykkt með 12 atkvæðum gegn 3, 
en vísað til 3. umræðu með 13 atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 29. 
fundi, 4. ágúst.

E i n a r  Á s m u n d s s o n :  Jeg vona, að jeg
þurfi ekki að tala mikið um þetta mál, því 
síður, sem deildin hefur nýlega samþykkt 
líkt frumvarp um sölu Miðhóps. fa ð  mun 
mörgum þingmönnum ljóst, að svo mikil 
þörf, sem er til að fá þjóðjarðir keyptar í
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Húnavatnssýslu, þá er þörfin enn meiri í 
Eyjafjarðarsýslu, því að þar í sýslu ern lang- 
fiestarþjóðjarðir. íEyjafirði voru áður2 klaust- 
ur, Munkaþverárklaustur og Möðruvallaklaust- 
ur, en í Húnavatnssýslu að eins 1 klaustur. 
J>ar að auki eru í Eyjafirði aðrar stofnanir, 
sem eiga jarðir, t. d. gjöf Jdns Sigurðssonar. 
Jeg vona deildin, sem hefur samþykkt sölu 
þjóðeignar í annari sýslu, og sem hefur lát- 
ið í ljósi, að hún álítur gott að selja þjóð- 
eignir, þegar góðir leiguliðar eiga í hlut, 
muni ekki hafna þessari sölu.

Með því ekki tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a ,  og var frumvarpið 
samþykkt með 13 atkvæðum gegn 8, að við 
höfðu nafnakalli, eptir ósk 6 þingmanna, 
þeirra:

Einars Ásmundssonar,
Snorra Pálssonar,
Friðriks Stefánssonar,
Gríms Thomsens,
Arnljóts Ólafssonar og 
Benedikts Sveinssonar, 

og sögðu
Já:

Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson, 
fórður fórðarson,
J>orlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll Pálsson, prestur,

Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson.

Var málið svo sent efri deildinni.

F y r s t a u m r æ ð a  í efri deild, á 29. 
fundi, 6. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 260— 261.

J ó n  J ó n s so t i  kvaðst vilja leyfa sjer, þó 
hann eigi væri kunnugur ástæðum þeim, er 
hjer lægju til grundvallar, að mæla með því, 
að máli þessu yrði sýnd velvild og látið 
ganga til 2. umræðu. J>að væri mikil á- 
byrgð að hrinda slíkum málum frá sjer án 
þess nákvæmlega að hafa yfirvegað þau. 
Áríðandi væri, að sjálfseignir fjölguðu og að 
sem flestir ábúendur ættu sjálflr jarðirnar.

J ó n  H ja t t a l í n  bað þingmanninn segja 
sjer, hvaða framförum Skálholt hefði tekið 
og aðrar jarðir, er verið hefðu þjóðeignir.

J ó n  J ó n s so n  sagðist ætla að svara með 
annari spurningu, hann vildi biðja þing- 
manninn að skýra frá, í hverju ástandi 
þjóðjarðirnar kringum Reykjavík væru. Hann 
kvaðst hafa komið á margar þjóðjarðir, þar 
sem bæði hús, garðar og tún væru í verra 
ástandi en á sjálíseignarjörðunum.

J ó n  H ja l t a l í n  sagði, að dæmið væri illa 
valið, það væri hægt að sjá, hvað Reykjavík 
hefði verið og væri nú.

R en ed i l t t  K r i s t j á n s s o n  sagði, að þó jörðin 
eigi væri all-langt frá sjer, væri hann henni 
þó ókunnugur; það hefði áður komið fram 
bæn um að fá hana keypta, en því hefði þá 
verið neitað. Hann áleit rjettara, að málið 
væri látið fara til 2. umræðu, svo fá mætti 
nauðsynlegar upplýsingar; hann hefði heyrt, 
að þar væri æðarvarp, en svo mundi ekki 
vera, eða að því mætti líklega koma upp, og 
það gæti verið. Jörðin sjálf væri kostalítil 
að landkostum. Aðalkosturinn væri án efa 
sá, að hún lægi vestanvert við hinn afla- 
sæla Eyjafjörð.
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E ir í k t t r  K ú l d  kvaðst eigi vera móti því, 
að málið gengi til 2. umræðu, þótt það í 
sjálfu sjer varla væri þess vert. fa ð  mundi 
vera jörð með sjávargæðum og kannske varpi. 
En þegar litið væri til afgjaldsins, sem sam- 
kvæmt Johnsens jarðatali hefði verið 160 
álnir í landskuld og 3 kúgildi, þá væri 
söluverðið eptir því of lágt sett, en kannske 
nú væri komin breyting á þetta. fa r  sem 
þingmaður Skagfirðinga hefði verið að tala um 
ferðalag sitt, og að hann hefði komið á umboðs- 
jarðir, sem hefðu verið ver setnar en sjálfseignar- 
jarðir, þá gæti þetta vel verið en það sannaði 
alls ekkert,þvíhann þekkti líkadæmi til þess, 
að umboðsjarðir sumar í Vesturamtinu væru 
betur setnar en sumar aðrar jarðir, er sjálfs- 
eignarbændur byggju á.

J ö n  P je tu rs so n  sagði, að ef sig minnti 
rjett, þá væri ekkert varp á jörðunni; en 
jörðin væri góð, og dugnaðarmaður byggi á 
henni, og hefði hún unnið í áliti við það. 
í>að væri vatn milli Arnarness og næsta 
bæjar, og hefði einu sinni verið í ráði að 
búa þar til hólma, en bændur hefðu horfið 
frá því, af því þeir áttu eigi jörðina, og 
þótti þá of mikið lagt í kostnað. Hann 
væri að vísu móti þjóðeignasölu yfir höfuð, 
eptir því, sem nú stæði á, en hjer mundi 
það þó vera til hagnaðar fyrir landið, aðjörð 
þessi yrði seld, og væri hann því sölunni 
meðmæltur.

Á sg e ir  E in a r sa o n  sagði, að landseti á 
Illugastöðum hefði komið varpi á í ey einni 
og árlega endurbætt það; sama hefði og 
verið í Hindingsvík; þar væru 30— 40 pund 
af dún, og hefði ábúandinn með miklum dugnaði 
og kostnaði gjört við varphólmann og endur- 
bætthann. A f þessusæist, að eigi væri byggt 
fyrir, aðlandsetar gjörðu endurbætur; hann 
kvaðst því eigi vera með sölu Arnarness, 
eins og hún lægi fyrir, nema hann gæti 
fengið upplýsingar um jörð þessa, betri en 
hann hefði enn þá heyrt.

F orse t i  bar því næst upp til a t k v æ ð a ,

hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það samþykkt með 6 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 31. 
fundi, 8. ágúst.

Breytingartillögur I 262.
B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  kvaðst hafa óskað 

þess við 1. umræðu þessa máls, að því yrði 
leyft að ganga til 2. umræðu, til þess mönn- 
um gæfist kostur á að leita sjer upplýsinga 
um jörðina, bæði hvað dýrleika, kosti og 
leigumála snerti, og kvaðst hann hafa gjört 
sem honum hafi unnt verið í þessu efni. 
Jörðin væri eptir nýja jarðamatinu25,5hndr., 
landljett, hefði meðal-tún og engjar, og væri 
allvíðlend að högum, og yrði eigi álitin meiri 
en meðaljörð. Hinn eini kostur við jörðina 
væri sá, að þar væri gott útræði, eins og á 
fiestum jörðum utarlega við Eyjafjörð, en 
engin verstaða. Ábúandinn væri roskinn 
maður, er hefði búið þar nærfellt 30 ár; 
hann væri nýtur bóndi og dugandi sjómað- 
ur, og að líkindum sæmilega efnaður. Hann 
kvaðst gjöra ráð fyrir, að ábúandi þessi, sem 
ætti uppkomin og efnileg börn, mundi 
hugsa ekki síður um þau en sjálfan sig í 
þessum kaupum. Eptir gömlu mati hefði 
jörðin verið metin talsvert hærra, nefnilega 
33 hndr. ‘/3. og mætti af því ráða, að hún 
hefði eigi verið í miklu áliti, er nýja matið 
fór fram, ogþaðþví síður, sem jarðir í Eyja- 
fjarðarsýslu væru hærra metnar að hundraða- 
tali en jarðir í fiestum öðrum sýslum; í 
pingeyjarsýslu t. a. m. væru þær talsvert 
lægra metnar, og í Múlasýslum allra lægst. 
Landskuldin væri 160 ál., og leigurnar eptir
3 kúgildi, eða 60 ál., greiddar eptir meðal- 
verði. Hið minnsta verð, er hefði verið 
stungið upp á á jörð þessari, ljeti því nærri 
að rentu og afgjaldi jarðarinnar, en þó væru 
renturnar nokkru hærri og jafnvel talsvert 
hærri, er þess væri gætt, að ‘ /6 af afgjald- 
inu gengi í umboðslaun, og græddi því lands- 
sjóðurinn fremur en missti í við söluna.



888

Sjer sýndist engin ástæða til að ætla, að 
jörðin væri of lágt leigð, en að vísu væri 
hann ókunnugur um það; en í deildinni væru 
þeir menn, nefnilega nefndin í þjóðjarða- 
byggingarmálinu, er væru því máli miklu 
kunnugri. Skýrslurnar hefðu verið undir 
höndum hennar, en fyrir öðrum væru þær 
geymdar sem leyndardómur, er eigi hefði 
mátt koma fyrir almenningsaugu. Ef kost- 
ur væri gefinn á sölu á þjóðeignum, sem eigi 
væri með öllu loku fyrir skotið, þá sýndist 
sjer ekkert vera til fyrirstöðu sölu jarðar- 
innar, einkum ef þess væri gætt, að í engri 
sýslu væru jafnmargar þjóðeignir.sem í Eyja- 
fjarðarsýslu, nema í Vesturskaptafellssýslu. 
fegar þess væri enn fremur gætt, að sýsla þessi 
væri eigi víðlend, og að þar hefðu verið til 
forna 2 auðug klaustur að jörðum, Möðru- 
vallaklaustur og Munkaþverárklaustur, og 
nú væri þar Jóns Sigurðssonar legat, sem 
væri nokkrar jarðir, ogværi ákveðið í gjafa- 
brjefi fyrir þessu legati, að kaupa nýjar jarðir 
fyrir afgjaldið af þeim. Sjer sýndist nú, að 
úr því nú væri gefinn kostur á, að kaupa 
þjóðjarðir, þá ætti landssjóðurinn helzt að 
selja jarðir sínar, þar er þær væru flestar að 
tiltölu, til þess að nálgast jafnvægið milli 
þjóðeigna og sjálfseigna, sem unnt væri. 
Hann' sagði sjer hefði gleymzt að taka 
fram einn kost við jörðina, — því hann 
vildi bæði tala með og móti sölunni —  þar 
væri dálítil silungsveiði í lóni einu, og væri 
það góður kostur, þar eð silungur væri tal- 
inn ágæt fiskibeita. I lóni þessu ætlaði nú 
ábúandinn eða þó heldur sonur hans að 
reyna að hlaða varphólma, sem bæði væri 
ærinn kostnaður og fyrirhöfn, og þar að auki 
óvíst, hvort varpi yrði þar á komið. Ef 
nokkurt lið ætti að verða í varphólmanum, 
mundi hann eigi geta kostað minnaen 1000 
— 2000 kr., og vildi hann um leið benda 
deildinni á, þó þess þyrfti eigi með, að hið 
opinbera mundi eigi ráðast í að leggja fje í 
slíkt, sem, þó það heppnaðist, eigi gæfi af sjer

nokkurn arð fyr en eptir mörg ár. Ef nú 
svo væri, að deildin vildi gefa kost á sölu á 
nokkurri þjóðjörð, þá sýndist sjer sjerstök 
ástæða vera að leyfa sölu á þessari jörð. Ef 
eitthvað væri ískyggilegt í  þessari skýrslu 
sinni, þá væri hægt að skjóta málinu til 3. 
umræðu og útvega sjer þá betri upplýs- 
ingar.

J ó n  J ó n s s o n  kvað deildinni kunnar 
vera skoðanir sínar um sölu þjóðjarða, og 
mundi hann, þótt ekki hefðu verið þær mik- 
ilvægu ástæður til að selja jörðina, sem 
þingmaður J>ingeyinga hefði tekið fram, 
varla hafa greitt atkvæði gegn frumvarpinu. 
Hann kvaðst hafa leyft sjer að koma með 
tvær breytingar. Sjer sýndist orðið »stjórn- 
arherra« geta orðið misskilið, þar sem það 
mætti hafa það um landshöfðingja, biskup 
og amtmann. 2. breytingin væri sú, að 
orðin: »leiguliða þeim, er á jörðunni býr« 
falli burt, því að, þá er jörð væri seld, 
ætti að hugsa um að fá sem hæst verð fyrir 
hana, en það gæti ekki átt sjer stað, ef 
salan væri bundin við leiguliðann einan, og 
öðrum gæfist eigi kostur á að keppast við 
hann um kaupin. fingmaður pingeyinga 
hefði skýrt frá því, að hjer væri leiguliðinn 
orðinn gamall maður og væri því hætt við, 
að hann hætti að búa eða dæi, áður en 
kaupin gætu fram farið. Fyrir sitt leyti 
sýndist sjerrjettara að selja við ábúanda- 
skipti.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst mundu aðhyllast 
uppástungu 2. þingmanns Skagfirðinga, hvað 
leiguliðann snerti, ef salan fengi framgang, 
því að ef svo færi, að leiguliðinn væri dauð- 
ur, áður en salan færi fram, þá fyndi hann 
enga ástæðu til að selja þeim manni, sem 
búinn væri að búa á jörðunni svo sem 
hálft ár, fremur en hverjum öðrum. Hvað 
hina uppástungu hins sama þingmanns 
snerti, gæti hann eigi aðhyllzt hana, og 
vonaði, að deildin gjörði það eigi heldur. 
Upplýsingar þær, er þingmaður Jpingeyinga
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hefði gefið, hefðu sannfært sig einungis um 
það, að eigi bæri að selja jörðina. Hann 
hefði skýrt frá því, að jörðin væri hæg, og 
að þar væri útræði gott og silungsveiði til 
beitu, sem væru hin mestu hlunnindi; þing- 
maðurinn hefði og tekið það fram, að þar 
væri tjörn, þar sem mundi mega koma á 
varpi, og það væri stdrkostleg hlunnindi; en 
þó jörðin yrði eign landssjóðsins framvegis, 
þá væri engin ástæða til að halda, að þar 
mundi eigi verða komið á varpi, því bæði 
væri hvöt fyrir landssjóðinn að styðja að 
því, og í annan stað gæti hann frætt þing- 
manninn á því, að hann þekkti leiguliða, 
er hlaðið hefði stórkostlegan varphólma og 
komið þar á miklu varpi, sem hefði orðið 
lionum til mikils hagnaðar. Og væri ábú- 
andi nýtur maður, mundi hann eigi hika 
sjer við slíkt fyrirtæki, þó honum væri eigi 
veittur fjárstyrkur til þess. Hann kvaðst
þekkja dæmi til þess í Vesturamtinu, eink- 
um í Mýrarsýslu, að leiguliðar hefðu hlaðið 
varphólma án endurgjalds. Hann væri fast- 
ur á þeirri skoðun, að eigi bæri að fleygja út 
slíkum jörðum, en hafa kotin ein eptir.
Hann væri mótfallinn þeirri skoðun þing- 
manns fingeyinga, að vilja selja þjóðjarðir, 
þar sem þæi* væru flestar, því hann
mundi vera á sinni skoðun í því, að mikið 
væri undir því komið, að fá duglegan um- 
boðsmann, en sjer þætti gaman að sjá, 
hvort nokkur duglegur maður mundi eigi 
heldur vilja verða umboðsmaður yfir mörg- 
um en mjög fáum jörðum, og vonaði hann 
því, að þingmaðurinn, er hann gætti betur 
að, gæti eigi haft slíkt fyrir ástæðu til að 
selja jörðina.

S te f á n  E ir ík s s o n  sagði, að þó hann
stæði upp að þessu sinni, þá væri það eigi 
tilgangur sinn að vera fjölyrtur. J>að væri 
líkt ástatt fyrir sjer nú, sem í öðru máli, 
er nýgengið væri um garð, nefnilega um 
söluna á Miðhópi, að hann væri ókunnugur 
jörð þeirri, er um væri að ræða. Að vísu

hefði 1. þingmaður J>ingeyinga komið með 
ýmsar upplýsingar þessu viðvíkjandi; þær 
væru reyndar góðar, en eigi fullnægjandi 
fyrir sig, þar sem hann hefði ekki minnzt 
á neina hina lakari hlið jarðarinnar Arnar- 
ness; menn hlytu að byggja á því, að 
það vantaði allar skýrslur frá umboðs- 
mönnum, og eigi drepið á það einu orði, 
hvort verðið væri sanngjarnt eða eigi. 
Nefndin í báðum þessum málum hefði ekki 
með einu orði nefnt, hvað væri sanngjarnt 
verð. Hann hefði fyrir sjer nefndarálit frá 
neðri deildinni, og ætlaði hann að leyfa 
sjer að lesa upp úr því ástæður neðri 
deildarinnar. Hann vildi því benda mönn- 
um á, að þær ástæður sýndust sjer litlar 
fyrir sölunni, er neðri deildin tæki fram; 
ábúandi sá, er nú væri á jörðunni, væri 
orðinn gamall, og því ætti hann að fá jörð- 
ina keypta; þetta væru nú allar ástæður 
neðri deildarinnar. J>að væri sjálfsagt, að 
ef menn fjellust á tölu þingmanns f in g - 
eyinga, þá yrði verð jarðarinnar geysi hátt, 
fyrst hún væri að dýrleik 25,5 hndr. fessi 
þingmaður hefði tekið fram, að jörðunni 
fylgi hlunnindi, svo sem silungsveiði o. fi., 
og mættu það álítast góð hlunnindi. En 
til þess að hann væri samkvæmur sjálfum 
sjer, kvaðst hann eigi mundu gefa atkvæði
sitt með sölu Arnarness, eins og hann 
líka hefði verið móti sölu Miðhóps.

B e n e d ik t  K r i s l j á n s s o n  sagðist verða að 
vera samdóma 2. þingmanni Skaptfellinga
í því, að verð jarðarinnar verði hátt, því 
það láti nærri, að það væri 125 kr. 50 a. 
fyrir hvert jarðarhundrað, og væri það
verð hærra en almennt tíðkaðist um Norð- 
urland. Hann kvað þingmann Barðstrend- 
inga hafa misskilið sig, þar sem hann 
hefði haldið, að allt, er hann hefði tilfært, 
væri ástæður fyrir sölunni; en það hefði
einungis verið skýrslur um jörðina; sjer 
fyrir sitt leytí væri ekkert kappsmál á
þessu; hann hefði að eins viljað benda á

112
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hið verulega í málinu. það sem hjá sjer 
hefði verið talið upp sem kostur við jörð- 
ina, það hefði honum þótt allt vera móti 
sölunni; hann væri um það; deildin hefði 
heyrt, hvað hann hefði sagt. Að því er 
snerti varphólmann, þá þætti sjer gaman 
að sjá, að leiguliði legði út 1000 krónur 
eða meira rjett út í bláinn. (E i r i k u r  

K ú l d :  fess eru dæmi). f>að væri eigi
auðvelt að leiða fugl á land fjærri varpi, 
það mætti því segja, að hólminn væri 
gjörður upp á von og óvon. Sjer þætti 
gaman að lifa það, ef landið ætti slíkan 
leiguliða, eða að það legði fje fram til að 
gjöra varphólma sem þann, er hjer væri 
um að ræða; það yrði að minnsta kosti 
þá öðruvísi andinn í þinginu en núna. f>að 
sjeu nú dæmi til, að þjóðjarðir hafi verið 
bættar, og hvað hafi þá íjárlaganefndin gjört; 
hún hafi lánað fje með því að borgað væri 
bæði renta og höfuðstóll, en landið ætti 
síðan vinnuna eða jarðabæturnar; tákn tím- 
anna bentu og á, að löggjafarvaldið mundi 
aldrei veita fje til þessa; það væri heldur, 
ef til vildi, eigi tilgangur ábúandans sjálfs 
að verja fje til þess, en hann ætti efnilegan 
son, og vel mögulegt, að hann vildi reyna sig 
á þessu, en það sem ungur maður þyrði að 
ráðast í, það væri eigi víst, að þeim, er væri 
fyrir hönd landssjóðsins, þætti skynsamlegt 
fyrirtæki; það væri fögur hugmynd að lóga 
ekki jörð, þar sem landið ætti margar, því 
þá fengju umboðsmennirnir hærri laun; hún 
væri að minnsta kosti óbúleg, en eigingjörn 
frá landsstjórnarinnar hálfu. Hann kvaðst 
halda, að þörf væri, að jafnvægið væri sem 
mest milli sjálfseignarmanna og landsdrottna, 
að þar sem landið eigi margar jarðir, og þvi 
sje flest af leiguliðum; þar sje líka mest á- 
stæða fyrir að selja landssjóðsleiguliðum jarðir; 
hann vildi því biðja þingmann Barðstrend- 
inga að taka aptur ástæður sínar í þessa átt, því 
enginn mundi taka þær til greina. Yiðvíkj- 
andi verðinu, þá geti þingið sett það upp,

ef þingmaðurinn hafl sönnun fyrir, að verðið 
sje of lágt; hjer sje einungis að ræða um 
lægsta verð; ef hærra geti fengizt, þá sje 
ekkert á móti því. J>ar sem tekið hefði verið 
fram, að ábúandinn væri orðinn gamall, þá 
hefðu menn enga sönnun fyrir, að hann 
væri feigari en tvítugur maður. Hann 
kvaðst þekkja kaupanda að eins frá öðrum, 
en sjer fyrir sitt leyti væri alveg óviðkom- 
andi, hver jörðina fengi, og hvorki af nje á 
um það, að ljeð yrði máls á sölu hennar. 
Hann skoðaði málið einungis frá almennu 
sjónarmiði. En þaðsem hannætlaðist til, væri, 
að menn litu hlutdrægnislaust á þetta mál.

S ig h va tu r Á rnason  sagðist vilja gjöra 
grein fyrir atkvæði sinu; hann vildi eigi 
bera til baka sögusögn 1. þingmanns ]?ing- 
eyinga. Hann vildi benda á, að þingið hefði 
þá reglu að samþykkja eigi sölu á jörð, ef 
það vantaði tryggjandi skýrslur, helzt frá 
sýslunefnd og umboðsmanni, bæði um það, 
hvernig jörðinni sje varið, og hvað sje hæfi- 
legt verð fyrir hana; sama sje nú um þessa 
jörð. En eptir umræðunum 1877 hefði það 
átt að liggja Ijóst fyrir öllum, að leita sjer 
þessara skýrslna; því megi segja, að hjer 
þurfi að eins stundaibið fyrir beiðandann, 
nefnilega til næsta þings, og koma þá fram 
með þær skýrslur, er þurfa þykir; það megi 
eigi hlaupa að sölunni án þessara skýrslna, 
jafnvel þó einstakir menn geti gefið upplýs- 
ingar, þá sje hitt þó betra og meir tryggj- 
andi. Án þess að hann vilji segja, að það 
eigi við i eðli sínu að leyfa söluna án þess- 
ara skýrslna, þá lægi það þó næst að sínu 
áliti, að samþykkja þessa söluhelzt af öllum, 
sem fyrir hafa komið.

J ó n  H ja l t a l í n  var á sama málí sem í 
gær. fe ir , sem rjeðu til sölunnar, hefðu 
engar ástæður til síns máls, það væri sjálf- 
sagt, að láta málið bíða þangað til að jarð- 
fræðingarnir væru orðnir sem flestir, því eigi 
mætti láta það viðgangast, að jörðunum væri 
fleygt út í bláinn. f>að væru ýmsir kostir
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við þessa jörð; hún væri hæg til sjávar, 
hefði hrossabeit, þetta væri allt mikið go tt. 
Ábúandinn væri reyndar orðinn gamall, en 
bjer sem optar, að maður kæmi manns í 
stað. f>að ætti að bíða með málið þangað 
til að gagnfræðisskólinn væri kominn á og 
láta þá, sem þaðan kæmu gefa skýrslur. 
Hestabeit væri nú mikilsvirði. Varpi mætti 
sömuleiðis koma á; svona kæmu bendingar 
frá þeim, sem vildu styðja söluna. En það 
væri betra aðsegja, aðmaður vissi ekki neitt, 
því þessar ástæður væru verri en ekkert. 
pað hefði verið talað um varphólma, en 
þá hefði átt að segja, hvað hann kostaði og 
hve djúpt. vatnið væri. Yfir höfuð væri engurn 
trúandi í þessu efni nema jarðfræðingum. 
Að endingu sagði hann, að málið mætti víst 
bíða, þangað til Möðruvallaskólinn væri bú- 
inn að standa í 10—20 ár.

Áageir E in a r s s o n  sagði, að mikið væri 
nú búið að ræða um málið, en hann kvaðst 
þó verða að tala fáein orð, þar sem það 
mundi verða í síðasta sinni á þessu þingi, 
að rætt yrði um þjóðeignasölu, og efasamt 
væri, hvort mál þetta kæmi til 3.'umræðu. 
Hann kvaðst ímynda sjer, að jörðin Arnar- 
nes, ef hún hefði mál, þó hún væri blind, 
eins og justitia forðum, mundi hrópa, að 
hún væri of ódýrt seld. Hvað snerti at- 
hugasemdir þingmanns fingeyinga, að dýr- 
leikinn hefði verið settur niður, en leigumál- 
inn væri hinn sami, þá virtist það benda 
á, að jörðin varla hefði batnað; hún hefði 
nefnil. fyrst verið 33 hndr., en síðan sett í 
25 hndr. Annað væri það, að menn hefðu 
talað um, að selja skyldi með sanngjörnu 
verði, en eigi eins og menn gætu, en hann 
kvaðst ætla, að landssjóðurinn eða þeir, sem 
fyrir honum stæðu, væru eins viti bornir og 
bændur yfir höfuð, og þeir mundu þá líklega 
selja eins dýrt og hægt væri. Ef prestar 
eigi þættust geta lækkað afgjald kirkjujarð- 
anna, þá kvaðst hann eigi sjá, hvernig lands- 
sjóður gæti gjört það. í>ó nú mál þetta

eigi fengi framgang nú, væri víst eigi mik- 
ill skaði skeður; sá tími mundi koma, að 
það síðar meir kæmist fram, er menn hefðu 
íhugað það betur.

Eitt hefði verið haft á móti þjóðjarða- 
sölunni yfir höfúð, nefnil. að örðugt mundi 
ef til vill að koma upp banka, ef allar þjóð- 
jarðir væru seldar, og hefði það verið tekið 
fram af þeim þingmanni, er án efa hefðí 
bezt vit á þess konar málum, að slíkur 
banki mundi varla geta þrifizt hjer, eins og 
tilhagaði á landi hjer, og ef þessi ástæða 
hans reyndist rjett, gæti hann ekki annað 
en verið meðmæltur þjóðjarðasölunni yfir 
höfuð, ef hún framfæri með greind og still- 
ingu, en fyrst að aðalmál þetta væri fallið 
að þessu sinni, þætti sjer ekki ástæða til að 
láta þessa einu jarðarsölu ganga fram nú 
þegar, eins og hún væri undirbúin, því það 
mundi sannast, að almenn þjóðjarðasala fengi 
framgang fyr eða síðar, þó nokkrir væru 
henni mótmæltir í þetta sinn.

J ó n  P je tu r s so n  lýsti yfir þeirri skoðun 
sinni, að þingið ætti að hafa þá aðalreglu, 
að fara mjög varlega í þjóðjarðasölu, en í 
einstökum tilfellum væri þó sjálfsagt að breyta 
út af henni, t. a. m. þegar annaðhvort lands- 
sjóður hefði beinan hag af sölunni, eða það 
yrði sjeð með nokkurn veginn vissu, að jörð- 
in mundi batna við að komast í hendur ein- 
staks manns; eptir sinni ætlun gæti þetta 
hvorttveggja komið til greina við þá jarða- 
sölu, er hjer er um að ræða; einn þingmað- 
ur hefði að vísu haft það eptir kunnugum 
manni i neðri deildinni, að hið lægsta verð, 
er frumvarpið nefndi, væri of lágt; en sjer 
þætti undarlegt, að trúa eigi nefndinni, er 
neðri deildin setti í málið, og sem taldi, að 
jörðin væri fullseld fyrir þetta verð; það 
væri líka auðvitað, að þessi gagnkunnugi 
þingmaður hefði sagt neðri deildinni álit 
sitt, og eigi hefði hún þó tekið þ&ð til 
greina. fegar litið væri á hundraðatal jarð- 
arinnar (25,5. hndr.), sæist, að hún væri í

112*
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hærra lagi leigð með 1 hndr. og 60 álna 
landskuld, þar sem venjuleg landskuld af 20 
hundraða jörð væri 1 hndr., og þegar svo 
rentan af söluverði því, er frumvarpið nefndi, 
yrði nokkru meiri en afgjaldið, eins og þing- 
maður fingeyinga segði, þá væri sjer eigi 
hægt að sjá, að verðið væri langt of lágt. 
Enn fremur mætti geta þess, að jörðin hefði 
verið útlagt læknissetur, er skipaðir voru 
fjórðungalæknar, en enginn þeirra vildi sitja 
á henni, þó að hún lægi haganlega í um- 
dæminu. Jörðin væri meðaljörð að sínu á- 
liti; þó að hún lægi við sjávarsíðu, væri 
henni það eigi fremur til gildis teljandi, en 
svo mörgum jörðum öðrum; silungsveiðin 
væri í litlum ós, sem rynni í sjó úr allstóru 
vatni, er lægi milli 3 jarða; vatnið væri 
djúpt, og mundi því vera ærinn kostnaður 
að hlaða hólma í því, en úr því varp væri 
komið þangað, mætti byggja þar miklu fleiri 
hólma og aukaþaðmjög; en þetta yrði aldrei 
framkvæmt, meðan jörðin væri landssjóðs- 
eign, því að hvers vegna skyldi landseti 
leggja í slíkan kostnað, sem kannske skipti 
þúsundum króna (Á sg e ir  E i n a r s s o n :  Eigi 
meira en að skera fram Staðarbyggðarmýr- 
arnar). Kannske þingmaðurinn vildi taka 
að sjer að hlaða hólmann ? fa ð  væri aldrei 
nema eptir annari dyggð hans við hið opin- 
bera (Á sge ir  E i n a r s s o n : Jeg hef ráðizt íann- 
að eins). Hann ímyndaði sjer samt, að hann 
mundi kinoka sjer við því, ef hann væri 
leiguliði, og svo mundu allir leiguliðar gjöra 
að sinni ætlun. Með tímanum gæti þetta 
varp, ef til vildi, gefið af sjer 100 pund af 
dún, og fyrir það kæmu eigi svo litlir pen- 
ingar inn í landið, en ef landssjóðurinn fram- 
vegis hjeldi eins fast í jörðina og nú, stæði 
hann í vegi fyrir því. Hvað leiguliðann 
sjálfan snerti, hefði hann þekkt hann, og 
heyrt ætíð talað um hann, sem mesta dugn- 
aðarmann. Hann vildi leggja það til, að 
málinu yrði vísað til 3. umræðu, til þess að 
menn gætu meðal annars kynnt sjer skýrsl-

ur þær, er umboðsmenn hefðu gefið um 
leigumála á jörðum, og sýslunefndir og amts- 
nefndir síðan yfirskoðað, því að rjettast væri 
að fara eptir henni í því, að ákveða verðið 
á jörðinni.

fegar hjer var komið umræðunum, bar 
forseti eptir ósk 4 þingmanna, þeirra 

Eiríks Kúlds,
Bergs Tborbergs,
Stefáns Eiríkssonar,
Árna Thorsteinsonar, 

undir a t k v æ ð i  þingdeildarinnar, hvort eigi 
skyldi hætta þeim, og var það samþykkt; 
því næst bar hann frumvarpið undir atkvæði, 
og fjell atkvæðagreiðslan þannig:
1. Breytingaruppástunga Jóns Jónssonar, að 

í stað «stjórnarherra» komi «ráðgjafa», 
felld með 7 atkvæðum gegn 2.

2. Breytingaruppástunga sama, að orðin: 
«leiguliða þeim, er á jörðinni býr» falli 
burt, felld með 7 atkvæðum gegn 2.

3. Frumvarpið sjálft f e l l t  með 7 atkvæð- 
um gegn 3.

LVIII. SALA Á ÞJÓÐEIGNUM.

A.
F r u m v a r p  t i l  l ag a  um sölu á þjóð- 

eignum. Frá Páli Pálssyni, 1. þingmanni 
Skaptfellinga. Sjá I 79— 80.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 10. 
fundi, 12. júlí.

Málinu var eptir uppástungu fiutnings- 
manns umræðulaust og í einu hljóði vísað 
til nefndar þeirrar, sem sett hafði verið í 
málinu um sölu Miðhóps og Arnarness; en 
í henni voru: Páll bóndi Pálsson, Benedikt 
Sveinsson, Friðrik Stefánsson, Guðmundur 
Einarsson og Einar Ásmundsson.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.
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Nefndarálit I 143.
F lu tn in g s m a ö u r  ( P á l l  p r e s t u r  P á lsson  

t <5k frumvarp sitt a p t u r .

B.
F r u m v a r p  t i l  l a g a  um sölu á þjóð- 

eignum. Frá nefndinni í næsta máli á 
undan. Sjá I 143.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 17. 
fundi, 21. júlí.

F r a m s ö g u m a ö u r  ( B e n e d ik t  S v e in s s o n ) : 
Jeg vil leyfa mjer að koma með uppá- 
stungu um meðferð þessa máls. Eins og 
kunnugt er, er fyrir efri deildinni um- 
fangsmikið mál, skylt þessu, um bygging 
jarða landssjóðsins, og hefur nefndaráliti 
efri deildarinnar verið útdeilt hjer í deild- 
iuni; þar að auki liggja fyrir þinginu ekki 
færri en 7 uppástunguatriði um málið, þar 
á meðal 1 um sölu á eignum landssjóðs, 
allt svo einmitt hið sama, sem frumvarpið 
fer fram á, en í gagnstæða átt. Nefndin í 
efri deild hefur sem sje komizt að gagn- 
stæðri niðurstöðu við það frumvarp, er hjer 
liggur fyrir, og finnst mjer því ætti að 
fresta þessari umræðu, þangað til álit efri 
deildarinnar liggur fyrir með öllum fylgi- 
skjölum málsins, sem eru tillögur sýslu- 
nefnda, umboðsmanna og amtsráða um 
land allt, og menn hal'a kynnt sjer málið 
í heild sinni.

F o rse t i  kvað ekki nauðsynlegt að fresta 
1. umræðu þessa máls, en þar á móti væri 
hægt að fresta 2. umræðu, þangað til 
málið um bygging þjóðjarða kæmi frá efri 
deild, og það kvaðst hann mundu gjöra.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg gjöri mig full-
komlega ánægðan með, að deildin láti mál- 
ið ganga til 2. umræðu, en verð þó að á- 
skilja mjer rjett til þess, að tala um málið 
í hoild sinni, þó slíkt eptir þingsköpunum 
heyri eigi undir 2. umræðu, þá kemur allt 
í sama stað niður fyrir málið sjálft.

|>á var gengið til a t k v æ ð a og var 
málinu vísað til 2. umræðu með 17 atkv.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 25. 
fundi, 30. júlí.

Breytingartillögur I 206.
F r a m s ö g u m a ð u r  (B e n e d ik t  S v e in s s o n ) : Jeg 

skal ekki vera langorður um þetta nefndar- 
álit; það hefur legið svo lengi fyrir deild- 
inni, að hún hefur haft tækifæri á að kynna 
sjer það til hlítar. Jeg skírskota að eins 
til þess, sem áður hefur verið sagt, að til- 
gangurinn er að fá lög um sölu á þjóðjörð- 
unum, er ganga í þá stefnu, að þjóðjarðir 
fáist keyptar fyrir fullkomið verð, og ríkasta 
hvötin til þess er sú, að auka velmegun 
landsbúa og rjetta við landbúnaðinn. fetta  
útlistaði jeg ljóslega í hitt eð fyrra fyrir 
hinni heiðruðu deild, þá er jeg kom fyrst 
með lagafrumvarp um sölu þjóðeignanna, og 
þykist því eigi þurfa að fjölyrða um það nú, 
sem er svo ljóst og í augum uppi. fossi 
aðalástæða vona jeg því að sje nóg til þess, 
að deildin felli eigi frumvarpið. Jeg skal 
þó bæta því við, salan er þar að auki stór- 
kostlegur hagur fyrir landssjóðinn, b e i n -  
l í n i s  að því leyti, að umboðslaunin renna 
í hann, sem nú í rauninni eru lögð til ó- 
nýtis á herðar leiguliðum landssjóðsins jafnt 
fátækum sem efnuðum, og ó b e i n l í n i s  að 
því leyti, að með vaxandi velmegun í land- 
inu, gefst landssjóðnum eðlilega vegur til 
að auka tekjur sínar, ef með þarf, án þess 
að íþyngja gjaldþegnunum um of. fetta  
frumvarp er að öðru leyti sniðið eptir því 
frumvarpi, sem jeg lagði fyrir þingdeild- 
ina í hitt eð fyrra; að eins hef jeg reynt til 
að sneiða hjá þeim mótbárum, sem það þá 
mætti frá hálfu ýmissa háttvirtra þingmanna, 
sem eru mótfallnir þjóðeignasölum yfir höf- 
uð, og því leita að öllum mögulegum agn- 
úum á hverri þeirri uppástungu, sem fer í 
þá stefnu, að koma henni fram. Uppboðs- 
sölunni er haldið í frumvarpinu vegna þess, 
að með því einu móti fæst full trygging 
fyrir því, að landssjóðurinn fái jörðina sem 
bezt borgaða. Eptir því, sem nú er ákveð- 
ið í þessu frumvarpi, veldur uppboðskostn- 
aðurinn engum erfiðleikum; verði salan
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samþykkt með lögura, bætast uppboðslaunin 
við kaupverðið; að öðrum kosti missir lands- 
sjóðurinn þau, svo engu er til kostað, nema 
ómakinu fyrir sýslumenn, en þeim er sjald- 
an hlíft við smávikum. Jeg skal geta þess 
viðvíkjandi því, að frumvarp það, sem 
nefndin fjekk til meðferðar, stakk upp á því, 
að undirbúningurinn til sölunnar væri þann- 
ig lagaður, að það væri heyrum kunnugt, að 
selja ætti jörðina, þá fannst nefndinni sá 
vegur óframkvæmanlegur, sjer í lagi vegna 
forgangsrjettar leiguliða, því að þá hefði 
orðið að rita leiguliða svo og svo opt, hvort 
hann vildi ganga að því hæsta boði, eða þá 
að selja jörðina í blindni, hvað kaupverðið 
snertir. pessi galli og erfiðleiki virtist 
nefndinni svo yfirgnæfandi, að hún gat ekki 
ráðið til að ganga þessa leið, Auk þess 
vita allir, að uppboðið er sá vissasti mæli- 
kvarði fyrir því, hvað fengizt geti fyrir einn 
hlut, og það er sannarlega ekki tilgangur nefnd- 
arinnar að vanrækja nokkuð það, er gæti greitt 
landssjóðnum götu til þess, að fá sem mest 
fyrir eignir sínar hjá þeim, sem vilja kaupa 
þær, og vinna um leið að því allsherjar 
augnamiði, frelsi bændastjettarinnar og fram- 
förum landbúnaðarins, sem þjóðeignasalan 
miðar til,

V a r a f o r s e t i : f>etta frumvarp er í öllu 
verulega hið sama sem frumvarpið 1877, 
sem var fellt af þeirri ástæðu, að oss virt- 
ist, að taka ætti fytir þjóðeignamálið í heild 
sinni, er gengur fyrst frá hreppsnefndum til 
sýslunefnda, frá þeim til amtsráðanna og 
þaðan til þingsins; nú er það í efri deildinni, 
og er því örðugt fyrir oss í þessari deild, að 
greiða atkvæði, meðan svona stendur. í 
frumvarpinu 1877 þóttu þingmönnum ein- 
stök atriði óheppileg, og eins er nú með 
þetta. Meðal þessara atriða er uppboðið, 
sem fram á að fara 2 árum áður, en skorið 
er úr, hvort salan verði samþykkt, því að 
fyrst er jörðin boðin upp, síðan er uppboðs- 
gjörðin send landshöfðingja, síðan alþingi, 
sem getur fellt hana eða samþykkt. fessi 
aðferð er ekki heppileg; margt getur breytzt 
á 2 árum ; jörðin skemmzt af völdum nátt-

úrunnar; kaupanda breytzt hugur, eða hann 
fallið frá. Auk þess er það mikill erfiðis- 
auki fyrir sýslumenn, að ferðast, ef til 
vill, langar leiðir til uppboðs, sem verð- 
ur ónýtt. Mjer virðist því mikil ástæða 
til að breyta þessari ákvörðun. Að öðru leyti 
álít jeg heppilegast að bíða með þetta mál, 
þangað til menn sjá, hver úrslit málið fær 
í heild sinni, og jeg fyrir mitt leyti greiði 
ekki atkvæði með frumvarpi þessu.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg er samdóma vara- 
forseta um það, að það væri heppilegra, að 
láta úrslit þessa máls hjer í deildinni bíða þess, 
að efri deildin ljúki af starfa sínum við- 
víkjandi byggingu þjóðjaiðanna, því hjá 
henni liggja allar skýrslur málsins. Jeg 
játa að öðru leyti, að uppboðið hefur eina 
annmarka, en jeg sje ekki, að þeir geti fall- 
ið burt nema fleiri og verri annmarkar 
komi í staðinn, og sýnir þetta bezt breyt- 
ingartillaga þingmanns Mýramanna tölul. 2, 
þegar hún er lesin niður í kjölinn. Hver 
verður t. a. m. eptir henni tímalengdin, frá 
því boðið er gjört og þangað til að það er 
samþykkt. Sá hnútur, að koma forkaups- 
rjetti leiguliða saman við hæfilegan aðgang 
hveis, sem vill kaupa jörðina, verður aldrei 
leystur, nema með opinberu uppboði á þann 
hátt, sem frumvarpið fer fram á. Eptir 
nefndarálitinu er hverjum frjálst að kaupa, 
sem vill, en með því skilyrði, að leiguliði 
hafi forgöngurjett, og þetta er það eina og 
rjetta sjónarmið í málinu. Að öðru leyti 
er jeg fús á að koma mjer saman við vara- 
forseta fyrir 3. umræðu, sje samkomulag 
millum okkar mögulegt í þessu efni.

þ n r a r i n n  B ö ð v a r s s o n : Mjer þykir þessi 
aðferð, sem hjer er höfð, óvanaleg, að láta 
nefndarálit koma með sjerstöku frumvarpi, 
sem sprottið er af sölu á Miðhópi, jeg get 
því ekki skilið, að þetta sje önDur umræða. 
Mjer líkar frumvarpið vel, að því leyti að 
það gjörir sem erfiðast að selja þjóðjarðir. 
f*að er skoðun mín, að menn ættu að hafa 
sem minnst yfir af því, að selja beztu jarð- 
ir landssjóðsins. Kostir þeir, sem taldir eru 
á að selja jarðirnar, eru ekki nýjir; þeir
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vorn, ef mig minnir rjett, teknir fram gegn 
Jóni Eiríkssyni forðum daga, og bafa eigi 
reynzt miklir. Annar kosturinn, sem talinn 
er við pjdðjarðasöluna.er sá, að sjálfseignar- 
bændur fjölgi í landinu, en þeir fjölga á 
þann hátt, að margir, sem kaupa, verða svo 
skuldugir, að þeir hafa ekki efni á að við- 
halda búi sínu, og það er þó bóndanum 
nauðsynlegast. Enjarðirnar ganga að sjálf- 
sögðu bráðlega úr eign þeirra, sem keyptu 
þær. Eða hve margir búa nú á sjálfseign af 
öllum stólájörðunum, sem voru seldar til 
að búa til sjálfseignarbændur. Hinn kost- 
urinn er talinn sá, að jarðirnar verði betur 
setnar, en ef jarðir eru seldar, þá ganga þær 
opt í einstakra manna hendur, og landssjóð- 
urinn er ekki sá harði landsdrottinn, heldur 
sumir einstakir menn. Mjer finnst nær að 
skylda einstaka menn, sem fara illa með 
jarðir sínar, eða eru harðir við landseta 
sína, til að selja þær. Ef jeg væri viss um, 
að frumvarp þetta væri til þess, að sem 
minnst yrði selt af þjóðjörðum, skyldi jeg 
gfeiða atkvæði mitt með því, en af því jeg 
er ekki alveg viss um það, mun jeg greiða 
atkvæði á móti því.

L a n d s h ö f ð i n g i : Jeg er samdóma vara-
foraeta, að eigi skuli samþykkja frumvarp 
þetta nú, heldur bíða þangað til aðalmálið 
keDáur fyrir deildina, sem nú er í efri deild- 
inni. I>ar eð samkvæmt 23. gr. stjórnar- 
skrárinnar útheimtist lagaboð um sölu þjóð- 
eigna, þá get jeg ekki sjeð, að nauðsynlegt 
sje að hafa sjerstök lög um undirbúninginn 
á sölunni; mjer sýnist að ályktun frá þing- 
inu eigi betur við um það. fa ð  er því mín 
tillaga, að frumvarpinu sje hafnað, og álykt- 
uninni frestað, þangað til þjóðjarðamálið í 
heild sinni liggur fyrir þessari heiðruðu deild. 
Með tilliti til hinna einstöku atriða frum- 
varpáins, þá sje jeg eigi ástæðu til frá hálfu 
hins opinbera að styðja að sölu þjóðjarða, 
nema ef leiguliði býðst til að kaupa, eða þá 
að jörðin er ábúðarlaus. í  því tilliti á ept- 
ir mínu áliti uppástunga þingmanns Mýra- 
manna betur við, því að ef leiguliði vill 
kaupa, þá er uppboðið óþarft, en þingi og

stjórn innanhandar að útvega skýrslur án 
uppboðs. Uppboðsverð er þar að auki óá- 
reiðanlegt. Jeg get ímyndað mjer, að þeg- 
ar leiguliði vill kaupa ábúðarjörð sína, þá 
muni aðrir lysthafendur eigi vilja bjóða móti 
honum, og jörðin verði því ódýrari en ann- 
ars. Jeg er samdóma þingtranni Mýra- 
manna um það, að þegar annar maður en 
leiguliði býðst til að kaupa, þá skuli við 
bafa uppboð, en jeg er ekki á því, að hver 
maður geti krafizt uppboðs, þegar leiguliði 
vill eigi kaupa.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mjer skildist, að lands- 
höfðingi vildi fella frumvarpið, af því að 
heppilegra væri, að þetta væri í ályktunar- 
formi, og sú ályktun svo dregin þangað til 
málið kæmi í heild sinni fyrir deildina frá 
efri deildinni. Jeg skal játa, að betra væri, 
eins og jeg áðan sagði, að fresta máli þessu 
til þess, að menn hvorki gerðu of mikið, eða 
of lítið, áður en oss er kunnug niðurstaða 
efri deildarinnar. fa ð  er kemur til hinna 
sjerstöku athugasemda landshöfðingja, þá 
virtist mjer hann hallast að því, að leiguliði 
einn ætti að hafa að gang að kaupum á 
þjóðjörðum. Samkvæmt frumvarpinu hefur 
hann að eins forgöngurjett, en hitt finnst 
mjer rangt og óeðlilegt, að hann hafi ein- 
göngu rjett til kaupanna. Hagur lands- 
sjóðsins útheimtir augljóslega, að sem 
fiestum gefist kostur á að bjóða í jarðirn- 
ar, og stundum er engin ástæða til að hlífa 
leiguliðanum; jeg vil taka til dæmis, þar 
sem jarðníðingar sitja á góðum jörðum, þá 
er það hart, að dugandi menn fá ekki að 
kaupa jarðirnar fyrir það verð, sem lands- 
sjóður sjálfur ekki getur haft upp úr þeim, 
af því nýr eigandi getur haft miklu meiri 
arð af jörðinni, en hún gefur landssjóðnum 
af sjer undir slóðanum. Hvað það tilfelli 
snertir, að jörðin sje ábúðarlaus, þá vita all- 
ir, að engin jörð má standa ábúðarlaus, og 
því verður að vera kominn ábúandi á hana 
áður en málið kemur til þings. Ákvörðun 
þingsmanns Mýramanna um uppboðið kemst 
því að eins að, ef ábúandi fæst eigi, en 
þetta kemur lfklega aldrei fyrir, og þá held-
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ur ekki uppboðið. Landshöfðingi sagði, að 
uppboð væru dáreiðanleg, af því að menn 
mundu skirrast við að bjóða í kapp við 
leiguliða, en eins og hjer stendur á, eru 
uppboðin opinber, og bæði utansveitar- og 
innansveitarmenn hafa rjett til að kaupa. 
Jeg skal að svo mæltu leyfa mjer að skjóta 
því til forseta, hvort ekki megi fresta um- 
ræðunni.

F o r s e t i :  J>etta mál var hjer til 1. um- 
ræðu 21. júlí, og þá var stungið upp á að 
fresta því þangað til aðalmálið um bygg- 
ing þjóðjarða o. fl. kæmi frá efri deildinni, 
en nú er það enn eigi komið, og jeg held 
það geti, ef til vill, dregizt nokkuð lengi, að 
efri deildin klári þetta mál, því mjer hefur 
verið sagt, að nefndin, sem sett var í málið, 
hafi tekið það til nýrrar og ýtarlegri með- 
ferðar. Ef nú ætti að láta þetta mál bíða 
eptir úrslitum hins málsins í efri deildinni, 
held jeg það kynni að dragast nokkuð lengi, 
og málinu yrði ef til vill aldrei lokið. pað 
er því tilætlan mín, að þessi deild geti 
verið búin svo fljótt með þetta mál, að það 
geti komizt upp í efri deildina, áður en að- 
almálið er útkljáð þar; vil jeg mæla á móti 
því að fresta umræðunum.

H já l m u r  P je tu r s s o n :  Jeg hef eigi fyr
tekið til máls í þessu máli, enda játa jeg, 
að jeg er lítt kunnur þjóðjörðum og ábúð á 
þeim, því að þær eru fáar í mínu byggðar- 
lagi. Jeg hef því enga ástæðu til að skoða 
þetta mál öðruvísi en frá almennu sjónar- 
miði. J>að hefur verið haft á móti þjóð- 
eignasölunni, að ekki sæist á ábúð jarðanna, 
hvort á þeim byggi sjálfseignarbóndi eða 
leiguliði, en þetta sannar ekki, að sjálfseign- 
arbóndinn fari ekki betur með sína jörð, 
heldur en leiguliðinn, heldur sýnir það hina 
almennu deyfð á jarðabótum hjer á landi. 
í>vert á móti verða menn að ætla, að það 
hvetji manninn til jarðabóta, efhann ájörð- 
ina. Geti menn komið með nokkur dæmi 
upp á það, að leiguliði, sem bætt hefur á- 
búðarjörð sína, hafi að óbreyttum kringum- 
stæðum hætt öllum jarðabótum, er hann 
varð eigandi jarðarinnar, þá væri það sönn-

un, en jeg hygg, að þau dæmi finnist á g i; 
hitt má heldur ætla, og færa mörg dæmi til, 
að menn miklu fremur haldi áfram jarða- 
bótum en hætti þeim, er þeir verða eigendur 
jarðanna. J>að hefur og verið fært til á- 
stæðu móti þjóðjarðasölunni, að ríkismenn- 
irnir kaupi jarðirnar og safni þeim saman, 
án þess að bæta þær. Jeg er reyndar eigi 
með því, að stuðla til þess, að einstakir menn 
kaupi jarðir, því fáir þeirra láta sjer um- 
hugað um að bæta þær, nema einungis á- 
búðarjörð sína, þeir sem bezt gjöra; þó jeg 
á hinn bóginn sjái enga hættu búna af því, 
því að þess háttar auður stendur sjaldnast 
nema vissan tíma, svo að það get jeg ekki 
talið sem ástæðu móti þjóðeignasölunni. En 
jeg vil fara hægt í málið að þessu sinni, og 
því eigi gefa söluna lausa, nema við ábú- 
endur eina. Aðalaugnamið mitt er að fá 
jarðirnar bættar, og af þeirri hugmynd er 
breytingartillaga mín sprottin; enda hafa 
nokkrir þingmenn orðið til þess að mæla 
með henni, og þar á meðal landshöfðingi. 
J>að hefur verið tekið fram, að jarðirnar gætu 
skemmzt, eða breytzt á því tímabili, sem 
hlýtur að líða frá því jörð er föluð til kaups, 
og þangað til alþingi hefur samþykkt söluna; 
þetta getur vel verið, en jeg ímynda mjer, 
að þingið taki það þá til greina, ef það fær 
áreiðanlegt vottorð i því efni, sem varla þarf 
að efa, að það mundi fá annaðhvort frá 
kaupanda eða umboðsmanni. Líka hefur 
það verið sagt, að að eins beztu jarðirnar 
yrðu keyptar; en jeg held, að eigi sje gild 
ástæða fyrir því, en þó svo færi, þá eru þær 
lfka dýrar; þar að auki er það eigi neitt ó- 
líklegt, að litlar jarðir og lakari verði líka 
keyptar, því þær yrðu ódýrri, og mundu 
margir vilja kaupa þær engu síður en hinar. 
Yfir höfuð finnst mjer, að miklu meira mæli 
með en mót máli þessu, og jeg álít þjóð- 
eignasöluna rjetta og gagnlega, ef hún geng- 
ur í góðu hófi. f>að hefur verið talað um 
að fresta frumvarpinu, þangað tilefri deild- 
in er búin með málið um bygging þjóðjarða, 
en það álít jeg sama sem að fella það; er 
því bezt að hafa ráð forseta, og láta það
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komast upp í efri deildina, áður en aðalmál- 
ið kemur frá henni.

V a r a f o r s e t i :  Hinn háttvirti framsögu-
maður játaði, að annmarkar væru við frum- 
varpið, en sagði, að líkir annmarkar mundu 
verða við hverjar aðrar uppástungur, sem 
ættu að koma í stað frumvarpsins. Um 
þetta er ekki hægt að dæma, því að engar 
af þeim uppástungum liggja nú fyrir, nema 
breytingaruppástunga þingmanns Mýramanna, 
sem jeg get fallizt á í mörgu. Meðal ann- 
ara annmarka við frumvarpið er sá, að sýslu- 
menn eiga að bjdða upp svo margár jarðir, 
sem menn kunna að dska til kaups, en 
hafni þingið sölunni, þá falla uppboðslaun 
niður og öll fyrirhöfn þeirra er ófyrirsynju. 
|>að er enn eitt atriði, sem jeg gleymdi að 
taka fram áður; ef frumvarpið nær fram að 
ganga, þá skerðir það bæði rjett þingsins 
og stjórnarinnar, og rjett hvers einstaks 
þingmanns, til þess að stinga upp á sölu 
einhverrar jarðar. fessi rjettur, sem 21. og 
37. gr. stjórnarskrárinnar gefa þinginu og 
hverjum þingmanni út af fyrir sig, er tak- 
markaður, ef þetta frumvarp nær fram að 
ganga, því að jeg get ekki sjeð, að þá megi 
eptirleiðis stinga upp á sölu nokkurrar jarð- 
ar. Sömuleiðis er það rjett, sem landsböfð- 
ingi sagði, að það getur fyrir komið, að 
einhver af jörðum landssjóðsins verði ábú- 
andalaus, og landsstjórninni er þá um að 
gjöra að geta selt hana, og það getur vel 
bugsazt, að þó enginn vilji taka hana til 
leigu, þá vilji einhver eiga hana, til þess að 
hafa þar útibú eða eitthvað þess konar; en 
frumvarpið sviptir stjórnina leyíi til að stinga 
upp á sölu einstakra jarða, nema eptir þeim 
reglum, sem það ákveður. Sömuleiðis er 
þingið og einstakir þingmenn útilokaðir frá 
að stinga uppá sölu jarða, þótt það geti 
verið haganlegt að selja einhverja jörð. Jeg 
er 8amdóma samþingismanni mínum úr 
Gullbringusýslu, að rjett sje að gjöra 
mönnum örðugt, að fá þjóðjarðir til sölu; en 
jeg vil ekki gjöra það alveg ómögulegt 
þinginu, að selja þær. Jeg sje ekki annað 
fyrir, úr því forseti vill ekki leyfa að fresta

málinu, en annaðhvort að samþykkja breyt- 
ingaruppástungur þingmanns Mýramanna eða 
þá fella málið.

A rn ljó tu r  Ó lafsson: Mjer finnst, þegar 
jeg athuga þetta mál, helzt vera 2 aðal- 
atriði, sem koma til skoðunar; á eina hlið- 
ina hagur landssjóðsins, og á hina hliðina 
hagur landbúnaðarins eða landbúsins. Sum- 
ir vilja ekki selja neina þjóðjörð, aðrir vilja 
selja nokkrar þeirra. fe ir , sem ekki vilja 
selja þjóðjarðir, telja það skaða fyrir lands- 
sjóð, en þeir, sem selja vilja, vilja það af 
því, að það sje hagur fyrir landbúnaðinn. 
|>etta er hvorttveggja rjett, en þessar ólíku 
skoðanir sýna, að vjer lítum ekki á málið 
jafnt frá hvorritveggja hliðinni. Ef vjer 
skoðum ?málið frá landssjóðsins hlið, þá er 
hag hans fullnægt, ef selt er með fullkomnu 
verði; og til þess útbeimtist, að öllum sje 
gefið tækifæri til að gjöra tilboð í jörðina. 
J>egar jeg lít á hag landssjóðsins, þá sje jeg 
ekkert meðal betra, en eins og ákveðið er 
í 2. gr. frumvarpsins, að fyrst sje Ieitað 
skýrslna umboðsmanns og sýslunefndar, og 
svo haldið uppboð, svo allir lysthafendur 
geti átt kost á að bjóða í jörðina. Frá 
landssjóðsins hlið er þetta hin bezta aðferð, 
nema skriflegu tilboðin sjeu enn betri, sem 
jeg reyndar ætla, og ætti því framsögumað- 
urinn í fjárlagamálinu að leggja áherzlu á 
það, að landssjóðurinn missi einskis í. Frá 
landbúnaðarins hlið, þá álít jeg rjett, að 
gefa mönnum kost á að kaupa jarðir land3- 
sjóðsins, en jafnframt setja fastar og góðar 
reglur fyrir sölunni, og til þess eru þessi 
lög samin. Yaraforseti var að vorkenna 
sýslumönnunum, að þeir skyldu þurfa að 
bjóða upp jarðir, og uppboðið svo ef til vill 
verða til einskis, ef þingið hafnar sölunni. 
Varaforseti á sannarlega þakkir skilið fyrir 
þessi brjóstgæði sín af sýslumönnunum; en 
sýslumaðurinn vinnur eptir minni skoðun 
þetta starf í landssjóðsins þarfir, eins og 
mörg önnur störf, og því ætti framsögu- 
maður fjárlagamálsins að vera eigi um of 
vorkunnlátur. fegar jeg ber saman 2. gr. 
við breytingartillögu þingmanns Mýramanna

113
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við hana, þá finnst mjer breytingartillagan 
nokkuð þröng. Jörðin fæst eptir henni ekki 
keypt, nema leiguliði vilji kaupa hana, og 
getur þá enginn annar fengið byggða þjóð- 
jörð keypta; þetta væri rjett, ef leiguliði 
væri færastur manna til að fara vel með 
jörðina. En nú er fað ekki sagt, að 
leiguliði geti bezt allra hagnýtt sjer 
jörðina, en sá býður vanalega mest í 
jörðina, sem bezt getur hagnýtt sjer hana 
og haft gagn af henni. Ef nú einhver vill 
kaupa jörð, af því hún hefur einn kost, t. 
d. sjávarútveg, er góð til útbeitar, haga- 
göngu eða í einu orði sagt góð saman 
við aðra jörð, en nú býr húsmaður á 
henni, hvernig fer þá? Á  þá landssjóður- 
inn að bíða eptir húsmanni, þangað til 
hann getur keypt jörðina, en má ekki 
selja hana öðrum? Jeg þekki ekki það 
kot til, sem gangi ekki út til ábúðar; ef 
ekki vill betur til, þá er settur þangað 
hreppsómagi, til þess að vera í húsunum. 
Umboðsmaðurinn í Munkaþverárumboði get- 
ur borið um, hvort þetta er ekki satt, þótt 
ekki sje í hans umboði. Hvað aðra breyt- 
inguna snertir, að 3. grein falli niður, og 
komi ný grein í staðinn, þá get jeg ekki 
sjeð, að sú breyting hafi neina þýðing í 
framkvæmdinni. Jeg get ekki hugsað mjer, 
að nein þjóðjörð verði laus úr ábúð til 
lengdar. Annar gallí á breytingunni undir 
1. tölulið er sá, að ekki á að halda neitt 
uppboð á jörðinni, og ekki gefa neinum 
nema leiguliða kost á, að bjóða í jörðina. 
Sýslumaðurinn á að leita álits umboðs- 
manns, bera síðan málið undir sýslunefnd, 
hún segir álit sitt, og síðan sendir sýslu- 
maður málið til landshöfðingja, sem ber 
söluna undir alþingi. Jeg verð að segja 
fyrir mig, að jeg skil ekki, hvernig alþingi 
getur samþykkt söluna, þegar hún er svona 
illa undirbúin. f>að er merkilegt, ef ekki 
á að viðhafa í þjóðjarðasölu hina sömu 
aðferð, sem við er höfð í viðskiptum manna 
á meðal, að láta þá, er kaupa vilja, segja 
til, hvað þeir vilja gefa fyrir hlutinn. Jeg 
er hræddur um, að þessi aðferð, sem

þingmaður Mýramanna stingur upp á, verði 
til þess, að menn reyni að útvega góðum  kunn- 
ingjum þjóðjarðir með góðu verði. f>etta hefur 
ekki verið meining þingmannsins, það er 
jeg viss um, en afleiðingin verður þessi, ef 
tillaga hans verður samþykkt. Til þess að 
draga saman í eitt orð mín, þá er það álit 
mitt, að þingið eigi að gefa mönnum kost 
á að fá keyptar þjóðjarðir, og gjöra sitt 
til, að bændaeign fari vaxandi í landinu, en 
þó svo, að landssjóðnum sje borgið, og er 
það vissast, með því að samkeppni sje 
milli fieiri, er óska að fá jörðina til kaups, 
í einu orði, með því að halda uppboð á 
jörðinni. Sýslumaður skal lýsa því yfir, að 
jörðin standi til boða, og haldi svo eptir 3 
mánuði uppboð á henni, eða láti lysthaf- 
endur senda sjer innsigluð boð í jörðina, og 
er sama, hvor aðferðin er höfð; í báðum 
liggur það, að gefa hverjum tækifæri til 
að lýsa því yfir, hvað hann vill gefa fyrir 
jörðina, og hve mikið hann metur hana. 
Varaforseti gat um það, að frumvarpið 
skerti uppástungurjett þingsins samkvæmt 
21. og 37. grein stjórnarskrárinnar, en jeg 
vil minna hann á, að hann hefur verið 
með öðrum lögum, sem ekki minna skerða 
rjett alþingis, það er að segja, samþykktar- 
lögum um fiskiveiðar ( V a r a f o r s e t i : Nei!) 
|>au lög hafa gefið eigi minna burt af 
valdi alþingis. En, ef betur er að gáð, þá 
er engin hætta búin, hvorki af samþykktar- 
lögunum nje heldur af þessu frumvarpi, þó 
það verði iög, fyrir þvi að alþingi er jafnan 
frjálst, að af taka lög sín og taka aptur 
við óskertum löggjafarrjetti sínum, ef því 
finnst virðing sinni misboðið, eða rjettindin 
ranglega notuð.

P á l l  P á lsson  b ó n d i : Mjer finnst ágrein- 
ingurinn þurfi ekki að vera svo mikill um 
þetta mál, því að það kemur niður á sama 
stað, hvort sem fylgt er nefndarálitinu eða 
breytingartillögu þingmanns Mýramanna. 
Eptir nefndarálitinu eru rjettindi leiguliða 
ekki skert, því að það er ólíklegt, að menn 
bjóði mikið í mót honum, ef menn vita, að 
hann vill fá jörðina til eignar ( A r n l j ó t u r
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ólaf&aon: Jú!). Ef sýslunefndin á að fjalla 
um málið, þá setur hún fullkomið verð á 
jörðina. fa ð  er ef til vill meiri trygging, 
ef sýslunefndin er látin ákveða verðið, því 
að jeg álít ekki rjett, að landssjóðurinn sje 
að okra með eigur sínar, heldur sje honum 
nóg að fá nokkuð meira, en svarar leigun- 
um af jörðunum; það ætti að vera nægileg- 
ur ágóði fyrir hann. Jeg furða mig á ræðu 
varaforseta, því að jeg man ekki betur, en 
að hann 1877 legði á móti allri jarðasölu, 
og fann sjer þá margt til, hve mikið óráð 
það væri að selja þjóðjarðirnar; en nú þykja 
honum of miklar skorður settar fyrir sölu 
þjóðjarða, er hann þá ekki nú orðinn á móti 
sölu þjóðjarðanna ? ( V a r a f o r s e l i :  Jeg er það 
enn!). Á því átti jeg von, að þingmaðurinn 
væri enn mótmæltur þjóðjarðasölu, en ætli 
þá sje ekki bezt, að hafa sem þrengst tak- 
mörkin fyrir sölunni? |>að er satt, að jörðin 
getur breytzt, áður en þingið hefur samþykkt 
söluna, en það getur komið fyrir, hverri að- 
ferð sem fvlgt e r ; ef jörðin breytist af nátt- 
úrunnar völdum, þá mun kaupandinn sjá 
um að tilkynna þinginu, að hann ekki geti 
gengið að kaupunum, og þar að auk er 
stjórninni ekki skipað að selja, þó alþingið 
samþykki söluna, heldur leyft að selja. Hvað 
snertir það, að rjettindi þingsins sjeu skert 
með þessu frumvarpi, þá hefur þingmaður 
Norðurmúlasýslu svarað því rjettilega með 
því, að geta þess, að þingið hefur samþykkt 
lög, er meira skerða rjettindi þingsins. 
Mjer finnst deildin ætti að samþykkja aðra 
hvora uppástunguna, annaðhvort uppástungu 
nefndarinnar eða þingmanns Mýramanna, 
en jeg legg enga áherzlu á, hvor uppástung- 
an er samþykkt. Landshöfðinginn vildi heldur, 
að þessar reglur fyrir þjóðjarðasölu kæmu 
fram í þingsályktun en í frumvarpi, og 
þótti honum það formlegra, en jeg held, að 
í ályktunarformi verði ekki eins vel teknar 
fram þær reglur, sem tryggjandi eru, en 
annars hefði jeg ekkert á móti því.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg hef ekki miklu að 
bæta við það, sem 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu sagði; jeg er alveg sannfærður

um, að ef 1. tölul. breytingarinnar kemst 
að, svo að leiguliðinn einn getur fengið 
þjóðjörð til kaups, þá muni það rýra mögu- 
legleikana til, að landssjóðurinn fái sitt fyrir 
jörðina. Ef maður tekur það tilfelli, sem 
þvi miður er of almennt, að slóðar og jarð- 
níðingar búi á þjóðjörðunum, þá er auðvitað, 
að þeir munu meta þær eptir því litla gagni, 
sem þeir hafa af þeim, en sá, sem er dugandis- 
maður, lítur á þau gæði, sem með dugnaði 
og atorku geti fengizt af jörðinni. Eins og 
landshöfðinginn veit, þá er í öðrum löndum, 
t. d. Danmörku, skoðað svo, að leiguliðinn 
hafi forgöngurjett til kaups á jörðinni, en 
ekki frekar. fetta  er líka mikill rjettur, og 
það ýtrasta stig, sem maður getur gengið í 
að rýra verð þjóðjarðanna. Hvað snertir 2. 
tölul., þá getur maður fijótt sjeð, að hann 
or óhafandi; þar segir t. a. m .: «uppboðinu 
skal lokið 3 vikum fyrir fardaga»; eptir 
þessari reglu er ómögulegt að ímynda sjer, 
að nokkur geti fengið jörð til kaups, því 
sýslumönnum mun örðugt að halda uppboð 
um það leyti, sem þessi uppástunga bendir 
til, og þá má þó eigi heldur leigja hana, svo 
hún falli eigi inn undir 1. tölul. Hvaða 
meining er í þessu. Síðan stendur: «að 
afioknu uppboðinu leggur sýslumaður málið 
fyrir sýslunefndina», og á að vera búið að 
samþykkja allt fyrir fardaga, en alla þessa 
bollalegging getur einn stórhríðardagur 
gjört ónýta. Að byggja þetta mál á svo 
hálum reglum, get jeg ekki skilið að sje 
rjett; það væri þá rjettara að fella allt mál- 
ið. Varaforseti áleit það óheppilegt, að láta 
uppboðslaunin falla niður, ef alþingi ekki 
samþykkir söluna, og vildi láta landssjððinn 
græða uppboðslaunin, þó ekkert yrði af söl- 
unni. Jeg vil nú spyrja hann, hvernig fer 
með uppboðslaunin eptir breytingartillögu 
þingmanns Mýramanna? ( V a r a f o r s e t i :  Jeg 
er ekki með henni!) f>ar er engin regla gef- 
in um það, hvernig fara skuli með uppboðs- 
launin. Varaforseti kom með þá hættulegu 
ástæðu mót þessu frumvarpi, að það væri 
brot gegn stjórnarskránni, og takmarkaði 
uppáslungurjett þingsins, en hann verður að
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gæta þess, að þetta sama leiðir af öllum 
lögum ; með öllum lögum takmarkar þingið 
sig sjálft í því tilliti, að það er bundið við 
sín eigin lög, þangað til það upphefur þau 
aptur, en hver þingmaður hefur uppástungu- 
rjett í því, að upphefja gömul lög, eins þessi 
sem önnur.

T ryggv i G unnarsson; fetta  frumvarp, 
sem hjer liggur fyrir, inniheldur reglur um 
það, þegar jarðir landssjóðsins skal selja. 
Jeg vil nú halda mjer við málið, en ekki 
fara út í það, hvort haganlegt er að selja 
þjóðjarðir eða ekki, því að það kemur ekki 
þessu máli við, og mun jeg því ekki svara 
því, sem þingmaður Mýramanna og fleiri hafa 
sveigt að skoðun minni í þessu jarðasölu- 
máli, en einungis líta á, hverjar reglur eru 
hentugastar, þegar þjóðjarðir eru seldar. 
Eins og kunnugt er, er jeg ekki meðmæltur 
þjóðjarðasölu, en þó vil jeg ekki aðhyllast 
svona erfiðar reglur fyrir þjóðjarðasölu. f>að 
var tekið fram á þingi 1877, hvað sá máti 
er óhentugur, að selja jarðirnar við uppboð, 
og með öllu óhafandi; þvi farðar mig á, að 
nefndin skuli koma með þetta aptur á næsta 
þingL Jeg hef nú reynt til að taka eptir 
ræðum þingmanna, til þess að komast að, 
hvaða ástæðu þeir hafa til að vilja selja 
þjóðjarðir, og er hún mjög óglögg og á reiki; 
sumir vilja að eins selja leiguliðum, aðrir 
vilja bara selja út í loptið hverjum, sem hafa 
vill, en flestir bera fyrir, að þeir fylgi söl- 
unni vegna þess, að búnaðurinn muni batna 
við það, og að þær jarðir sjeu betur setnar, 
er sjálfseignarbændur búa á, en þær, er leigu- 
liðar búa á. En því vilja þeirþátaka þessa 
stefnu, að selja jarðirnar við uppboð? J>á 
er engin trygging fyrir því, að jörðin verði 
setin af kaupanda, og með því koma menn 
ekki á sjálfseign. |>að getur farið svo, að 
sami maðurinn bjóði í 10 jarðir, og verði 
alstaðar hæstbjóðandi og með því móti 
fjölga ekki sjálfseignarbændur, heldur 
leiguliðar iiprívat»manna. Annað mál er 
það, ef menn vilja, að landssjóðurinn selji

jarðirnar einungis til að græða á sölunni; 
þá er sjálfsagt að sprengja jarðirnar upp í 
allrahæsta verð við margítrekuð uppboð og 
auglýsingar, eins og frumvarpið fer fram á. 
En sje það meiningin eða alvara, að salan 
sje til að bæta búnaðinn, og til að látagóð- 
an leiguliða, sem mikið hefur bætt jörð 
landssjóðsins, njóta verka sinna með því að 
fá jörðina með sanngjörnu og hæfilegu verði, 
þá getur sá ekki ráðið til að selja jörðina 
við uppboð, sem þekkir nokkuð til, hvernig 
gengur til á uppboðum; hann hlýtur að vita, 
að þar kemur ekki fram hið rjetta verð, því 
að stundum er boðið að eins hluti þess 
verðs, er hluturinn kostar, en stundum helm- 
ingi meiri en hluturinn er verður, þess vegna 
er mjög undarlegt, að meðmælendur jarða- 
sölunnar skuli vera að berjast fyrir uppboð- 
um. Hin einasta ástæða, sem eptir minni 
skoðun getur mælt með sölu þjóðjarða, er að 
sjálfseignarbændur fjölga, og því ætti það að 
vera tilgangur laganna um þjóðjarðasölu, að 
stiiðla að þyí. Annaðhvort á ekki að selja 
jarðirnar, meðan landssjóðurinn þarf ekki 
fjár við, eða þá einungis selja þær leigulið- 
um þeim, er sjálfir ætla sjer að búa á jörð- 
unum. Jeg get þess vegna ekki verið með- 
mæltur þessu frumvarpi, en vil fremur að- 
hyllast breytingaruppástungu þingmanns 
Mýramanna. Jeg tók eptir því áðan, að 1. 
þingmaður Norðurmúlasýslu talaði um, að 
það væri hagur að auka bændaeign með 
þessari þjóðeignasölu, en jeg get ekki sjeð, að 
það sje nokkur meiri hagur fyrir landið, eða 
búnaðinum til framfara, að nokkrir ríkis- 
bændur eigi jarðir í tugatölum og haldi 
leiguliða á þeim, heldur en að landssjóður- 
inn þá gjöri það; hann mun hafa meint, að 
það sje hagur að auka sjálfseignarbændur í 
landinu. Jeg vil enn taka það fram, að jeg 
skal taka stefnu þingsins í beztu þýðingu, 
að það vilji auka sjálfseign og bæta búnað- 
inn með sölunni, en þá vil jeg ekki, aðallir 
þessir erfiðleikar sjeu lagðir í veg fyrir þjóð-
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jarðasölu, sem uppboðinu eru samfara; jeg 
vil ekki, að landsmenn sjeu narraðir til þess 
að biðja um jarðir og ganga allan þennan 
langa krókaveg gegnum sýslunefnd, umboðs- 
menn, sýslumann, uppboð, landshöfðingja og 
alþingi, og gjöra þeim allan þennan kostn- 
að, þegar engin trygging er fyrir, að þeir 
geti fengið jarðirnar til kaups þrátt fyrir 
allar þessar vífilengjur. Jeg álít fulla trygg- 
ing fengna fyrir hinu sanna verði jarðanna, 
þegar umboðsmaður og sýslunefnd hefur sagt 
álit sitt um söluna, ef alþingi sýnist annað, 
þá getur það, í einstökum tilfellum, fært 
verðið til eða hafnað sölunni, og mun jeg 
því aðhyllast breytingartillögu þingmanns 
Mýramanna. J>ó jeg sje mótfallinn þjóð- 
jarðasölunni, þá hef jeg ekkert á móti því, 
að einhverjar reglur sjeu settar, hvort sem 
það er með lögum eða þingsályktun; það 
væri, ef til vill, nægilegt, að gjöra það með 
þingsályktun, eins og landshöfðinginn hefur 
lagt tiL

H j á l m u r  P je tu rs so n  : Jeg þarf eigi að
að halda uppi mikilli vörn fyrir breytingar- 
tillögum mínum, því síður sem nokkrir þing- 
menn hafa orðið til að styðja þær, og met 
jeg þær miklu meir en aðfinningar 1. þing- 
manns Árnesinga (B e n e d ik t  S v e i n s s o n : A f 
því þær voru rjettar), og þykist þess viss, að 
þingdeildarmenn hafi skilið svo vel bæði 
breytingartillögur mínar og orðalag hans, að 
þeir finni glöggt, að útásetningar hans voru 
eintómar hártoganir og misskilningur. Jeg 
skal að eins nefna, sem eitt dæmi, eitt at- 
riði í ræðu hans; hann sagði, að slóði og 
jarðníðingur gæti verið ábúandi á þjóðjörð 
og þannig fengið keypta ábúðarjörð sína ept- 
ir tillögu minni, en því hefur hann ekki 
útilokað þessa slóða og jarðníðinga frá for- 
kaupsrjettinum og ábúðarrjettinum í 3. grein- 
inni í sínu eigin frumvarpi? Jeg sje ekki,
að í frumvarpi nefndarinnar sje meira girt 
fyrir, að ljelegir ábúendur fái ábúðarjörð sína 
keypta, heldur en gjört er í tillögum mínum.

Ekki gat hann heldur skilið, eða vildi ekki 
skilja, hvað jeg hefði meint með því, að sal- 
an eða uppboðið skyldi vera afgengið 3 vik- 
um fyrir fardaga. Jeg býst eigi við að geta 
gjört þessum þingmanni það skiljanlegt, en 
þó skal jeg segja honum það, að mjer datt 
ekki í hug, að alþingi yrði búið að sam- 
þykkja söluna á þessum 3 vikum, en jeg 
þykist viss um, að aðrir þingmenn hafi skil- 
ið þá meining mína, að kaupandinn eða 
hæstbjóðandinn yrði að eiga það á hættu, 
hvort alþingi samþykkti söluna eptir á, á 
sínum tíma, en þó svo færi, að þingið eigi 
samþykkti söluna, þá hefði hann engu tap- 
a ð ; hann væri þá leiguliði og ætti óskertan 
rjett að fala jörðina til kaups síðar sam- 
kvæmt breytingartillögu minni við 2. grein. 
Hinn sami þingmaður spurði að því, hvern- 
ig færi um uppboðslauniu eptir breytingar- 
tillögu minni, þessa spurning hefði hann 
getað sparað, ef hann hefði lesið rjett, og 
aðgætt það, að jeg hef ekkert hreyft við 4. 
grein í frumvarpi nefndarinnar. 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu talaði mikið um, að 
mat eða álit sýslunefndanna yrði óáreiðan- 
legt eptir tillögum mínum, en skyldi það 
ekki verða eins óáreiðanlegt eptir tillögum 
nefndarinnar?

Mjer kemur ekki til hugar að víkja frá 
þeirri sannfæringu, að álit sýslunefndanna 
sje miklu áreiðanlegra en uppboð, enda varð 
það máli þessu mest til falls á þinginu 1877, 
að þessi ákvörðun um uppboðin var þá sett 
inn í frumvarpið, og voru þá færð Ijós rök 
fyrir því, enda má það vera öllum kunnugt, 
sem á uppboðsþing hafa komið, að uppboðs- 
verð er hið óvissasta verð, sem getur átt 
sjer stað. Jeg get ekki heldur sjeð, að sýslu- 
nefndinni ekki sje trúandi fyrir þessu eins 
og svo mörgu öðru, sem henni er trúað fyr- 
ir, og að lögum er lagt undir álit hennar, 
og er þó allt eins mikilsvert og áríðandi 
sem þetta. Yfir höfuð álít jeg rjettast að 
fara heldur varlega í málið að þessu sinni,
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eins og menn sjá, að tillögur roínar benda 
-til; það er allt af innan handar að rýmka 
þetta söluleyfi seinna, ef þörf þykir.

A r n l j ó t u r  Ó la fsso n :  Mjer virðist hjer
hafa komið fram sú skoðun, að annaðhvort 
eigi alls ekki að selja eða þá að eins selja 
ábúanda jörðina; í annan stað sú skoðun, 
að annaðhvort eigi að selja allt eða ekkert. 
Jeg vil nú hjer fara meðalveginn og gefa 
mönnum kost á að eignast jarðirnar en þó 
fyrir fullt verð. Mjer virðist landsetum 
jarðanna gefin full trygging og fullur rjett- 
ur, fyrst þeir mega ganga að hæsta boði, 
auk þess er þeir halda sjálfsagt ábúðarrjetti 
sínum eptir byggingarbrjefinu. Væri þeim ein- 
göngu gefinn rjettur til að verða eigendur að 
jörðunni, yrði það, ef til vill nokkurskonar 
«verðlaunapeningur» fyrir að niður níða þær, 
því það geta þeir sjeð út um brekánið, að 
þess ódýrari yrðu þeim jarðirnar, sem þær 
væru niðurníddari.

Að ætla landshöfðingja að setja hæfilegt 
verð á jarðirnar, er ofætlun. f>að verður 
ekki af honum heimtað, að hann þekkijarð- 
ir um land allt, og allra sízt geta menn 
ætlazt til þess, ef nýr landshöfðingi kæmi. 
Jeg kasta engum hinum minnsta steini á 
sýslunefndina, þótt jeg sje hræddur um, að 
hún þekki heldur ekki hverja jörð í sýslunni 
til hlítar. J>eir einir þekkja jörðina, sem 
vilja og sem hafa hug á að kaupa hana. 
f>eir spyrja nákvæmlega eptir henni, og 
skoða hana enda í krók og kring, f>ess 
vegna er þörf á uppboði eða skriflegum til- 
boðum með nægum fyrirvara. Samkeppnin 
ein er hinn rjetti verðmælir jarða sem allra 
annara hluta.

F r a m s ö g u m a ð u r : Jeg hef fáu að bæta
við það, sem 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
sagði. Jeg vil að eins minnast á ræðu 
þingmanns Mýramanna, þó að jeg efist ekki 
um, að deildin hafi heyrt þessa varnarræðu 
hans. Hann sagði meðal annars, að hann 
bæri lítið traust til uppboða; en með þess-

um sínum orðum hefur þingmaðurinn sann- 
að, að hann fallist e i g i  á 2. grein í sinni 
e i g i n  breytingaruppástungu, enda verður 
uppboðið eptir þeirri grein óframkvæmanlegt.
1. þingmanni Suðurmúlasýslu hefur að vísu 
verið svarað; hann sagði, að þójarðir lands- 
sjóðsins yrðu seldar, þá mundu sjálfseignar- 
bændur eigi fjölga í landinu fyrir það, því 
að að því mundi reka, að einstakir menn 
næðu í jarðir þessar. En jeg vil taka eitt 
dæmi: menn þekkja vel Jón sál. í Móhúsum; 
hann rakaði saman í fasteign, að jeg held, 
um 300 hndr., og nú eptir svo fá ár, eru 
þær dreifðar millum fjölda sjálfseignarbænda. 
|>að er og næsta ótrúlegt, að menn fari að 
raka að sjer mörgum jörðum, því það er 
eigi mjög arðberandi að eiga jarðir, nema 
menn búi á þeim sjálfir. J>að mælir enn 
fremur með þjóðjarðasölunni, að leiga sú, 
sem landssjóðurinn fær eptir þjóðjarðirnar, 
er mjög svo lítil, og svarar alls ekki til 
þeirrar rentu, sem söluverð jarðarinnar 
mundi gefa af sjer. A þessum þjóðjörðum 
liggur og svo gott sem ranglátur skattur, 
í hið minnsta Ve allra jarðarafgjaldanna, 
sem sje laun þau, er umboðsmennirnir fá 
fyrir að innheimta eptirgjaldið af jörðunum. 
Eptir því, er jeg hef komizt næst, nemur 
þetta gjald meir en 6000 krónum. f>etta er 
fje, sem eigi rennur inn í landssjóðinn, en 
hvílir í þess stað á leiguliðunum, eins og 
jeg tók fram í öndverðu.

F rið r ik  S t e f á n s s o n : |>að er nú búið að
ræða um þetta mál svo mikið að þessu 
sinni, og bæði vegna þess og hins, að þá er 
málið kom til 1. umræðu, þá Ijet jeg þá 
skýlausu meining mína í ljósi, að það væri 
hagur fyrir landbúnaðinn, að þjóðjarðirnar 
væru seldar, og jafnframt fyrir landssjóðinn 
að losast við umboðslaunin, —  þá hef jeg 
eigi að þessu sinni margt að segja um þetta 
mál. En þó vil jeg svara 1. þingmanni 
Suðurmúlasýslu því, að bæði eptir sannfær- 
ingu sjálfs mín og jafnframt eptir ósk og
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áskorun kjósanda mínna á 2 almennum hjer- 
aðsfundum fylgi jeg máli þessu. En þar 
sem þingmaðurinn finnur að því við mig og 
meðnefndarmenn mína, að vjer hefðum valið 
uppboðsveginn, þá kemur allt í sama stað- 
inn niður, hvort hann er við hafður — að 
óskertum ábúðar- og kauparjetti leigulið- 
ans — eða hinn, að þá er ábúandinn hefur 
falað jörðina til kaups, þá skuli auglýsa boð 
hans í jörðina, og geta þá aðrir boðið 
meira, svo að ábúandinn verður að bjóða 
jafnmikið, svo hann nái jörðinni til eign- 
ar. En hvað það snertir, að einstak- 
ir menn kaupi margar jarðir, þá er að mínu 
áliti eigi hætt við því; og þó að svo færi á 
sumum stöðum, er eigi hætt við, að lendur þær 
skiptust eigi aptur eptir erfðalögum vorum. 
Að svo mæltu vil jeg spyrja þingmanninn, 
á hvaða tíð hann haldi að sjálfseignarbænd- 
um íjölgi í landinu fremur en nú er, ef 
þingið leyfir aldrei að selja þjóðjarðirnar. 
|>ar sem varaforseti sagði, að þetta væri 
brot á stjórnarskránni, þá ætla jeg eigi að 
svara því, því að því hefur fyllilega verið 
svarað. Jeg treysti því, að deild þessi sje 
svo frjálslynd, að hún leyfi máli þessu fram 
að ganga, og sje eigi svo háð efri deildinni, 
að hún fari að bíða eptir hennar heutug- 
leikum.

H a U d ó r  K r .  Fritjr ikason : - Framsögu- 
maður sagði, að jarðir landssjóðsins gæfu 
eigi af sjer meiri leigur, en sem svaraði 
rentunum af þeim peningum, er í jörðunum 
stæðu eða rentunum af söluverði þeirra. 
En því eru menn þá að falast eptir að kaupa 
jarðirnar? Mundu allir vera svo heimskir að 
kaupa jarðir þessar og fá þó minni arð ept- 
ir þær, en sem svarar rentunum af pening- 
um þeim, er jörðin var keypt fyrir, ef þeir 
stæðu í konunglegum skuldabrjefum ? Nei, 
þeir sjá, að eptir nokkur ár verður afgjaldið 
miklu hærra að krónutali en leigurnar af 
söluverði jarðarinnar. Einmitt vegna þessa 
vil jeg að þingið fari mjög varlega í þjóð-

jarðasöluna. Vjer sjáum, að nýjega hafa 
verið boðnar 3400 kr. í eina þjóðjörð (o: 
Miðhóp í Húnavatnssýslu); leigan af þessu 
söluverði er 136 kr., og vjer skulum setj^ 
svo, að þessi leiga sje jafnhá og afgjaldið., 
En ef jeg tek kapítalstaxtann fyrir 50 ár, 
hvað mun þá afgjaldið hækka á 50 árum? 
|>að mun þá vera orðið yfir 200 kr. { G r ím u r 1 

T h o m se n :  Ófrjálslynt!). Hvort það er ófrjáls-i 
lynt eða ekki, þá er það satt. Hefur landssjóð- 
urinn fulla trygging fyrir fullu verði jarðar- 
innar, þótt leigan af jörðunni sje í þann 
svipinn, sem jörðin er seld, eigi hærri en1 
leigan af peningum þeim, er í jörðunni 
standa? petta ættu þeir allra sízt að koma 
með, er vilja kallast auðfræðingar. f>etta 
er ljóst dæmi þess, hversu mjög varlega 
fara á í það að selja þjóðjarðirnar. Er nú 
varlega farið í að selja þær með þessu frum- 
varpi ? Nei / Frumvarp þetta nær eigi held- 
ur þeim tilgangi að auka sjálfseignarbændur 
á landi hjer, því að eptir þessu frumvarpi 
stendur hverjum einum frjálst fyrir að kaupa 
jörð, ef að eins alþingi þykir landssjóðuriná 
eigi bíða tjón við það. ]?að er m itt álit, að 
ef á annað borð á að leyfa að selja þjóðf-r 
jarðir, þá eigi að binda sig við breytingar- 
uppástungu þingmanns Mýramanna, þó jeg 
sje reyndar hræddur um, að hún sje eigi 
næg trygging fyrir því, að sjálfseignarbænd- 
urnir verði fleiri; því að það er hætt við, 
að jarðirnar innan skamms tíma verði komn- 
ar til einstakra manna, og að samdráttur 
jarðanna jafnist á móti tvístring þeirra. fa ð  
hefur engin sönnun komið fram fyrir því, 
að sjálfseignarbændunum fjölgi, nema ef 
menn eru svo takmarkaðir, að þeir geta eigi 
litið út fyrir eitt ár; þá er það sönnun. Jeg 
get borið 1. þingmanni Skagfirðinga þá 
kveðju, að landssjóðurinn er enginn vesturr 
heimsfari, er selja þurfi af neyð jarðeignir 
sínar. Vesturfararnir þurfa opt og tíðurn 
að selja jarðeignir sínar, og neyðast þá opt 
til að selja þær undir hinu sanna verði
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þeirra. En ástæðum vorum er enn eigi svo 
herfilega komið. Jeg get því eigi sjeð, að 
frumvarp þetta gjöri neitt gagn. Jeg er 
samdóma landshöfðingjanum um, að ef þing- 
i<J á að setja nokkrar reglur fyrir sölu þjóð- 
eigna, þá eigi það að !gjöra það með þings- 
ályktun, sem stjórnin getur svo farið eptir, 
þegar um sölu einhverrar þjóðjarðar er að 
ræða, svo að málið verði sem bezt undirbú- 
ið. Ef þingsályktun er samin um mál þetta, 
þá hefur stjórnin óskir þingsins fyrir sjer, 
en hjer eptir þessu frumvarpi er stjórnin 
bundin við ákveðnar reglur, og þær sumar 
hverjar næsta óheppilegar. 1. þingmaður 
Suðurmúlasýslu tók það skýrt og skorinort 
fram, að uppboðið væri engin sönnun fyrir 
nægu verði jarðarinnar; að ætla slíkt nokkra 
sönnun, er svo barnalegt, að það tekur engu 
tali. Ef landssjóðurinn væri vesturheims- 
fari og þyrfti að verða af með jarðir sínar, 
þá væri frumvarp þetta gilt og gott. En 
jeg get eigi annað ætlað, en að umboðs- 
stjórninni sje fyllilega trúandi fyrir því, að 
sjá svo um, að málið sje vel undirbúið.
' Porlákur Guðmundsson: Jeg er með- 
mæltur frumvarpi þessu, en þó með því móti, 
að rjettur landssjóðsins sje eigi skertur. pað 
fer svo fjærri því, aðjeg álíti uppboðið vera 
til skaða, að jeg þvert á móti tel það sem 
hið bezta og vissasta skilyrði fyrir því, að 
jörðin verði seld fyrir hæfilegt verð. Jeg 
veit þó ekki betur, og það verða víst allir 
þingmenn að játa, að þegar ómyndugra Qe 
er selt, þá er það selt jvið u p p b o ð , og að 
uppboðið er ekkert nýmæli á landi hjer. 
Slíkar mótbárur sem þessar reka sig hver á 
annarar horn, enda eru þær bornar fram að 
eins af fátækt og ástæðuþroti, í því skyni, 
að eyðileggja málið. fað  lítur annars svo 
út, þegar menn eru að halda í þessar þjóð- 
jarðir, að þeir ætlist til, að landssjóðurinn 
búi á þeim öllum. |>að er og verið að berja 
það fram blákalt, að þó að þjóðjarðirnar 
sjeu seldar, þá fjölgi sjálfseignarbændur

eigi að heldur; jeg held líka, að þingið gæti 
haft gát á því, að selja ekki sama manni 
margar jarðir. Jeg lagði fyrir apturhalds- 
menn í þessu efni þá spurning við 1 . um- 
ræðu þessa máls, hvort að sjálfseignarbænd- 
ur mundu hafa verið jafnmargir, áður en 
stólsgóssin voru seld, og þeir eru nú, en 
þessari spurningu er ósvarað. En þetta og 
annað eins nær nú engri á tt; það er rjett 
eins og ef sagt væri, að mannkynið væri 
alltaf jafnmargt, þótt engin börn fæddust, 
eða eins og að segja, að laxinn synti á hlið- 
inni. Jeg verð því að ætla, að nær sje að 
selja jarðirnar með hæsta verði, er fyrir þær 
getur fengizt. Jeg hjelt eptir umræðunum, 
að sumir þingmenn vildu koma með þá 
þingsályktun, að landssjóðurinn ætti að fara 
til Vesturheims, en jeg vildi þá koma með 
þá þingsályktun, að landssjóðurinn búi 
einn á öllum sínum jörðum, og ef öll 
þjóðin færi til Vesturheims, þá held jeg 
að þær færu að ganga úr sjer og verða 
lítilsvirði. fa ð  er með eign jarðanna eins 
og með flóð og fjöru, að í einn tímann 
safnast jarðirnar hópum saman að einum 
manni, en í annan tímann tvístrast þær á 
millum margra; en jeg held, að þessi hugs- 
un, að safna að sjer jörðum, sje farin að 
hverfa, og mun hugvekja Johnsens eigi lítið 
hafa stuðlað til þess, og hún vakti menn 
hjer fyrst til alvarlegrar umhugsunar um 
peningalán og veðsetningar, og á hann þakkir 
skilið fyrir það. Mjer virðist það vera hið 
sama að setja járngreipar fyrir sölu þjóð- 
jarðanna, sem að loku sje skotið fyrir það, 
að jarðyrkja og landbúnaður eflist og þrosk- 
ist, þróist og aukist hjer á landi. Við vit- 
um, að dugnaðarmaðurinn, sem býr á þess- 
ari jörðinni, deyr í dag, og slóðinn og jarð- 
níðingurinn kemur þar aptur; en slóðinD, 
sem býr á hinni jörðinni, deyr í dag, og 
dugnaðarmaðurinn kemur í hans stað, þessu 
er eins varið og flóði og fjöru. f>að er því 
m itt álit, að skynsamlegast sje að hlynna að
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því, að sjálfseignum ljölgi í landinu; enda 
þykir mjer það allra sízt sæma löggefandi 
þingi, að varna mönnum þess að verða sjálfs- 
eignarbændur, og stuðla þannig dbeinlínis að 
því, að menn fari af landi brott, og flytji í 
aðrar heimsálfur; en að því mun reka, ef 
þingið heldur áfram þeirri stefnu, að setja 
járngreipar fyrir þjóðjarðasöluna. Jeg held 
miklu betra, að landssjóðurinn fari út um 
landið í hinar eðlilegu framfaraæðar þjóðar- 
innar, heldur en að þjóðin flýi einveldi lands- 
sjóðsins til Vesturheims eða veslist upp fyrir 
harðýðgi hans.

F rið r ih  S t e f á n s s o n : Jjingmaður Reykvík- 
inga bar mjer þá kveðju, að landssjóðurinn 
væri enginn Vesturheimsfari, og var það ó- 
þarft fyrir hann, því að jeg hefði nú farið 
nær um það, þó vísdómur hans hefði ekki 
brotizt út að þessu sinni. Líka ljet hann 
mig vita það, að landssjóðurinn væri ekki 
svo illa staddur, að hann þyrfti að selja 
jarðir sínar; þar greip hann á því kýlinu, 
sem jeg hjelt löngu mundu sprungið vera. 
En jeg vil spyrja þingmann Eeykvíkinga 
aptur að því, fyrst hann á annað borð fór 
að uppfræða mig, hvernig hann haldi að 
standi á því, að landssjóðurinn hjer sje svo 
ríkur. Heldur hann, að það komi af því, að 
fslenzka þjóðin sje svo rík? |>ar til verður 
hann að segja nei. En jeg get sagt honum, 
af hverju það kemur, sem er: að hann og 
sumir aðrir þingmeun hafa verið svo fúsir 
að leggja afarþung gjöld á fátæka alþýðu, 
sem nýlega er sloppin undan harðri og langri 
einveldisstjórn. Eða hvað kemur til, að rík 
og fjölmenn lönd sjá sjer eigi annað fært, 
en að selja opinberar jarðeignir sínar, til að 
hafa Qe til landsþarfa, t. d. Ítalía og mörg 
önnur lönd? J>að er, ef til vill, að hans 
ætlan af því, að þessi lönd hafa eigi slíka 
stjórn- og hagfræðinga fyrir þingmenn, sem 
þingmann Reykvíkinga. En þótt vjer höfum 
nú svo kölluð sjerstök landsrjettindi, ættum 
vjer þar fyrir alls eigi að hafa svo sjerstaka

fjárstjórn, sem vjer nú höfum, að hún verði 
eigi samrýmd við nokkra aðra í öllum 
hinum menntaða heimi. Jeg vona því, að 
mál þetta nái fram að ganga, þrátt fyrir 
mótmæli þingmanns Reykvíkinga, og það því 
heldur sem hinn hæstvirti landshöfðingi er 
málinu hlynntur. f>að er og sannfæring 
mín, að ef þingið samþykkir frumvarp þetta, 
þá muni stjórnin eigi neita því um stað- 
festing.

P o r lá lc u r  G u ð m u n d s so n  : Einn þingmað-
ur hefur tekið það fram sem ástæðu gegn 
því að halda uppboðinu, að það hafl verið 
fellt í efri deildinni á þinginu 1877. En jeg 
get eigi skilið, að lögvitringar efri deildar- 
innar fari nú að sprengja sig á uppboðinu, 
og ætla jeg því, að þessi deild þurfi eigi að 
óttast þetta. En jeg skal leyfa mjer að 
spyrja þá, er hafa á móti þjóðjarðasölunni, 
hvað var það, er kom Frakklandi upp eptir 
stjórnarbyltinguna? Var það ekki einmitt 
þjóðjarðasalan? f>á kom upp meðalstjettin 
á Frakklandi. En hjer er nú að vísu engin 
meðalstjett, heldur er bændastjettin kjarn- 
inn og kjarkurinn úr landinu. f>ess vegna 
eigum vjer að fækka embættismönnunum, 
eins og oss frekast er unnt, en fjölga aptur 
sjálfseignarbændunum, með því að selja þjóð- 
jarðirnar.

Guðmundur Ólafsson: Jeg get eigi skil-
ið, að eigi fáist nægilega tryggjandi álit um 
verð þjóðjarðanna hjá sýslunefndinni. f>ví 
þar er maðúr úr hverjum hreppi, en allar 
jarðir eiga heima í einhverjum hreppi, og 
það er auðvitað, að þetta álit þarf helzt að 
fást hjá þeim, er kunnugastir eru, en jeg 
ætla að sýslunefndin muni vera það. f>ing- 
maður Reykvíkinga sagði, að jarðirnar 
mundu hækka í verði síðar meir, og tók það 
fram sem ástæðu gegn sölu þjóðjarðanna, af 
því að landið tapaði við það. En þetta álit 
þingmannsins get jeg með engu móti fallizt 
á, því það yrði til að setja eilífan tappa í 
alla þjóðjarðasölu, og það er þó ekki tilgang-
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urinn. Setjum svo, aö jörðin batni, jeg 
held þá, að eigi sje eptir því sjáandi, mjer 
þykir ábúandinn vera vel að því kominn, 
þótt hann njóti ábatans af endurbótinni, og 
í því liggur einmitt hvötin til að bætajörð- 
ina, enda er það eitt af því, sem mest haml- 
ar og dregur úr mönnum að gjöra jarða- 
bætur, að þær eru engu launaðar, heldur 
teknar eins og herfang af leiguliðunum fyr- 
ir ekkert. Ef þeirri grundvallarreglu skal 
fylgja, að selja eigi þjóðjarðir, af því að þær 
síðar meir muni verða betri, þá er illa að 
farið. Jeg verð að fallast á breytingarupp- 
ástungu þingmanns Mýramanna, því mjer 
virðist hún einfaldaii og umstangsminni en 
hjá nefndinni. f>essi mörgu uppboð og allt 
slíkt vastur gjöra þeim mönnum of erfitt 
fyrir, er eignast vilja þjóðjarðirnar, jeg meina 
einkum ábúendunum, sem menn ættu eink- 
um að stuðla til að gætu eignazt þær. Jeg 
er viss um, að vjer fullnægjum almennri þjóð- 
arósk, ef vjer gjörum ábúendunum sem hæg- 
ast fyrir að eignast ábýlisjarðir sínar, því í 
raun og veru segir hver þeirra í sínu hjarta: 
jeg vildi jeg ætti jörðina uiína, nefnil., sem 
hann býr á, og þessi ósk er ósköp náttúr- 
leg.

L a n d s h ö f ð in g i : Jeg skal geta þess, að
þegar svo stendur á, að einhver jörð er 
laus úr ábúð, þá fyrst en ekki fyr er 
trygging komin fyrir því, að uppboðsverðið 
geti verið áreiðanlegur mælikvarði fyrir 
verði jarðarinnar. feg ar leiguliði situr á 
jörðunni og vill og getur kevpt hana, inun 
sú verða reyndin, að aðrir draga sig í hlje, 
og bjóða ekki á móti honum, og þá er 
engin trygging orðin í uppboðsverðinu. Jeg 
vérð nú einnig að vera nefndinni samdóma 
í því, að ekki eigi að selja jarðir nema 
með þeim skilmála, að ábúðarrjetturinn sje 
óskertur; en hvaða trygging er þá fyrir 
því, að ekki einmitt vegna þessa verði 
miklu minna boðið í jörðina en ella hefði 
verið. fegar svona stendur á, er því eng-

in trygging í uppboðsverðinu og aldrei 
nema jörðin sje laus. Jeg mundi vilja 
styðja að sölu þjóðjarða, þegar jörðin er 
laus, og því felli jeg mig betur við uppá- 
stungu þingmanns Mýramanna, þó hún 
máske þyrfti orðabreytinga við. Að öðru 
leyti sje jeg reyndar ekki, að nauðsyn sje 
á lögum um undirbúning á sölu landseigna, 
heldur mun nægja, með þingsályktun að 
ákveða þær reglur, sem þingið óskar að 
umboðsstjórnin fylgi.

B e n e d ik t  S v e i n s s o n : Jeg skal að eins
geta þess, að jeg þekki fátækan mann, 
sem býr á einhverri hinni beztu jörð í 
Jpingeyjarsýslu; nú vill ungur og efnilegur 
maður kaupa þessa jörð og býður hinum 
ábýli sitt, sem er honum fullnóg. f>ví 
skyldi nú ekki mega selja jörðina öðrum 
en leiguliða í þessu og þvílíkum tilfellum 
til hagsmuna fvrir dugnaðarmanninn, land- 
ið og landssjóðinn.

L a n d s h ö f ð i n g i : Dæmi það, sem þing-
maðurinn tók, er ekki sem beppilegast, því 
það er auðsjáanlega einstakt. Sitji leigu- 
liði á beztu jörð og sje þó bláfátækur, 
hlýtur hann að vera mikill «slóði». fað  
er umboðsmannanna að sjá um, að jarð- 
irnar sjeu vel setnar, og þeir menn, sem 
ekki geta bjargazt á «bezt u» jörðum, ættu 
a l d r e i  jörð að bafa til ábúðar.

Með því að ekki tóku fleiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a ,  og var

1. 1. grein frumvarpsins samþykkt með 
16 atkvæðum.

2. 1. liður í breytingartillögu þingmanns 
Mýramanna felldur með 10 atkvæðum 
gegn 10, að við höfðu nafnakalli sök- 
um óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu

Já:
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Eggert Gunnarsson,
Guðmundur Ólafsson,
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Hallddr Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson, 
forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson, 
f>órður fórðarson. 

f>órarinn Böðvarsson var eigi við-
staddur.

3. 2. grein frumvarpsins samþykkt með
12 atkv. gegn 4.

4. 2. töluliður í breytingartillögu þing- 
manns Mýramanna felldur með 12 at- 
kvæðum gegn 4.

5. 3. grein frumvarpsins samþykkt með
13 atkv.

6. 4. grein frumvarpsins samþykkt með
13 atkv.

7. 5. grein frumvarpsins samþykkt með
12 atkvæðum-

8. Fyrir6ögnin samþykkt án atkvæða- 
greiðslu.

9. Að málið gengi til 3. umræðu, var 
samþykkt með 17 atkvæðum gegn 3, að 
við höfðu nafnakalli eptir ósk 6 þing- 
manna, þeirra

Eggerts Gunnarssonar,
Einars Ásmundssonar,
Snorra Pálssonar,
Friðriks Stefánssonar,
J>orláks Guðmundssonar, 
Benedikts Sveinssonar, 

og sögðu

Já:
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen, 
f>órður f>órðarson, 
f>orlákur Guðmundsson,
|>orsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Halldór Kr. Friðriksson,
Tryggvi Gunnarsson.

f>órarinn Böðvarsson var eigi viðstaddur.

f >r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 29. 
fundi, 4. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt, 
við 2. umræðu, sjá I 143.

Breytingartillögur I 250.
F r a m s ö g u m q ð u r  ( B e n e d ik t  Sve insspn):  

Ein3 og deildin mun muna, tók jeg skýrt 
fram við 2 . umræðu, að jeg er sannfærður 
um, að uppboð er hinn haganlegasti sölu- 
máti á jörðum landssjóðsins, í fyrsta: lagi 
til þess, að jarðirnar verði seldar dugandis- 
mönnum, sem nota þær betur, en tynds- 
stjórnin mun geta gjört, og í öðru lagi til 
þess, að landssjóðurinn hafi hina nauðsyplegu 
trygging fyrir, að jarðirnar verði svo vel 
borgaðar, sem framast er unnt. Nú. er hjer. 
komin fram breytingartillaga, er fer fram á 
það, að leiguliðinn einn geti fengið þjóðjörð- 
ina til sölu, og að uppboðinu skuli sleppt. 
J>essi tillaga fullnægir að vísu ekki fullkom- 
lega þeim tilgangi, sem jeg nú tók fram og

114*
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fruuivarp nefndarinnar var byggt á, en af 
því hún kemur meðal annars einmitt frá 
þeim mönnum, er einlægt hafa verið mdt- 
mæltir þjóðjarðasölu, þá ætti jeg eins og 
gott barn að fallast á þessa breytingartil- 
lögu, því að jeg vil sannarlega styðja að sölu 
þjóðjarða, af því jeg er sannfærður um, að 
það er mesta velferðarmál fyrir land og lýð. 
Vil jeg því heldur slaka til, en ónýta málið. 
Meðnefndarmenn mfnir eru sjálfráðir, hvað 
þeir gjöra.

Hjálmur Pjetursson: Jeg þarf ekki að
mæla fram með breytingaruppástungunni, 
því að framsögumaður tók vel undir hana, 
enda held jeg hann hafi haft dálitla ástæðu 
til að fallast á hana, því að ef hún fellur, 
get jeg fullvissað hann um, að mál þetta 
fær ekki framgang á þessu þingi. Fram- 
sögumaður kom um daginn með það dæmi 
til ástæðu gegn breytingaruppástungunni, 
sem þá lá fyrir, að svo gæti verið ástatt, 
að dugnaðarmaðurinn byggi á lítilli jörðu, 
en leiguliði á góðri þjóðeign væri óduglegur 
og níddi jörð sína niður, þess vegna væri 
nauðsynlegt, að þessi dugnaðarmaður gæti 
fengið keypta hina góðu jörð undan hinum 
óduglega leiguliða. f>etta dæmi sannar 
ekkert, því að þeir geta haft jarðaskipti án 
þess að sala fari fram, og þá er duglegi 
maðurinn orðinn leiguliði, svo það getur 
ekkert verið, eða ætti að vera á móti því, 
að hann fengi jörðina keypta. f>ær bænir, 
sem fram hafa komið fyrir þingið nú og 
1877 um að fá jarðir keyptar, eru einmitt 
frá leiguliðum á þeim sömu jörðum, og sýn- 
ir þetta áhuga þeirra, og er því eigi ástæða 
til að lögleiða söluleyíi til annara að sinni. 
|>að hafa áður verið leidd rök að því, að 
engin meiri trygging fæst við uppboð, en 
við álit sýslunefndar og annara áreiðanlegra 
manna. Jeg vona því, að breytingartillagan 
verði samþykkt, svo málið um þjóðjarðasölu 
fái framgang.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg vil mæla
fram með breytingaruppástungunni, ef þjóð- 
jarðasala annars á fram að ganga. Eptir 
minni meiningu er þetta að vísu ímyndað,

og að eins um stundarsakir, að landsetinn 
verði sjálfseignarbóndi, því þó landsetinn 
kaupi jörðina, og þó það sje ekki með yfir- 
skyni gjört og fyrir annara peninga, þá 
gengur jörðin brátt í annara eigu, því að 
það mun torvelt hjer á landi að sýna dæmi 
til þess, að jarðir sjeu lengi í sömu ættinni. 
Mjer fyrir m itt leyti er ómögulegt að gefa 
atkvæði með frumvarpinu, og get ekki látið 
mjer nægja, að V3 af kaupverðinu verði 
borgaður út, en jörðin standi í veði fyrir 
hinum 2k  afverðinu; þetta er að minnsta 
kosti aðgengilegra en önnur lán úr lands- 
sjóði.

Varaforseti: Jeg er hjer með skrifaður
undir breytingaruppástungu 6 þingmanna, 
vegna þess að jeg álít hana betri en frum- 
varpið, en ekki svo að skilja, að jeg sje á- 
nægður með hana. £að var talað um það 
um daginn, hvort hentugt væri að selja 
þjóðeignir, en ef ástæðan er sú, að sjálfs- 
eign þurfi að aukast í landinu, þágetjeg ekki 
sjeð, að þörfin sje svo mikil. Jarðarhundr- 
uðin á öllu landinu eru 86,000; þar af er 
einstakra manna eign 62,300 hndr., kirkna 
eign 15,000 hndr., eign opinberra sjóða 1000 
hndr., þá verða eptir þessi 8000 hndr., sem 
eru landssjóðsins eign, og sem nú þarf 
endilega að selja, til þess að sjálfseignarbænd- 
urnir fái að reyna sig á þeim; því reyna 
þeir sig ekki á þeim 62,300 hndr., sem eru 
einstakra manna eign? fa ð  er annars 
merkilegt að heyra þær ástæður, sem born- 
ar eru á borð fyrir þingið, þegar menn 
vilja fá eitthvað fram. Hvernig er um 
þjóðeignir í Danmörku? Allar jarðir í Dan- 
mörku eru metnar 500 millj. króna virði, 
eptir bók, sem jeg hef fyrir mjer. Hvað 
mikið af því er nú í ár opinber eign ? Tí- 
undi hlutinn. Tekjur Danmerkur af opin- 
berum eignum eru 2 milljónir, sem gjörir 
50 millj. höfuðstól, ef reiknaðir eru 4 af 
hundraði. Á Englandi er heilt hjerað, 
Lancaster, sem er þjóðeign og ekki má 
selja, af því konungsefnið á að hafa tekjur 
þess sjer til uppeldis, og er það þó margar 
ferhyrningsmílur ummáls og ríkt land. Sú
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ástæða með þjdðjarðasölu, að jarðræktin 
batni, er heldur ekki rjett, því að þ<5 ábdta- 
vant sje á þjóðjörðum, þá er eins á bænda- 
jörðum — en það gagnar lítið að mæla gegn 
þessu, því að þegar hann er á norðan, þá 
er ekki hægt að andæfa á mdti. 2. þing- 
maður Gullbringusýslu fann það að, að 
kjörin við söluna væru vægari, en þegar 
menn fá lán ór landssjdði; þetta mun satt, 
en jeg get ekki sjeð neitt á móti því, að 
leiguliðunum sje vilnað í.

Arnljótur Ó l a f s s o n : Nú segi jeg, að hann 
sje kominn á sunnan og þá dugi lítið, að 
hann komi eða sje á norðan, því þetta breyt- 
ingaratkvæði mun fá framgang. Jeg tek 
undir með varaforseta, að mjer líkar ekki 
breytingaratkvæðið, þó það í sumum grein- 
um sje betra en frumvarpið. Jeg er sam- 
dóma uppástungumönnum um það, að leigu- 
liði eigi ekki einungis að hafa forgangsrjett, 
þegar þjóðjörð er seld, heldur eigi ekki að 
selja þjóðjörð, nema leiguliði leggi fyrstur 
fölur á hana. fe tta  er hapt á þjóðjarða- 
sölu, að leiguliði á fyrstur að biðja um á- 
búðarjörð sína, og munu því allir þeir vera 
hlynntir breytingaratkvæðinu, er aptra ' vilja 
sölu þjóðjarða. Aptur finnst mjer í breyt- 
ingaruppástungunni engan veginn næg trygg- 
ing þess, að landssjóðurinn fái sitt. Sýslu- 
maðurinn á, ef hann er sjálfur umboðsmað- 
ur, að leita fyrst og fremst álits hrepp- 
stjóra, en hreppstjórinn er eins konar litli 
fingur á sýslumanninum. f>að væri betra, 
að sýslumaður leitaði álits oddvita hrepps- 
nefndarinnar, því að hann er minna háður 
sýslumanni. (H já lm u r  P je tu r s s o n :  En ef
hreppstjórinn er oddviti hreppsnefndarinnar?) 
Hann er þá óháður sýslumanni sem oddviti, 
en háður honum sem hreppstjóri. Annar 
gallinn á breytingartillögunni er sá, að öll 
samkeppni er útibyrgð, því umboðsmaður og 
sýslunefnd eiga bara að verðleggja jörðina 
ogákveða hið «hæfilega» verð, ekki hið full- 
komna. Eptir þessu eru allir útbyrgðir frá 
að gjöra boð í jörðina. Samkeppni fengist, 
ef því hefði verið bætt inn í, sem stóð í 
fyrstu uppástungu þingmanns Skaptfellinga,

að auglýsa skuli í blaði og öllum hreppum 
sýslunnar, að jörðin sje fáanleg til kaups. 
Jeg álít þessi boðíjörðina hentugri en upp- 
boðin. En nú er komið sem komið er, og 
jeg býst við, að breytingin verði samþykkt, 
en þá mun mörg jörðin fara fyrir lítið 
( V a r a f o r s e t i : Alþingi!). Jú, alþingi á að 
samþykkja söluna, það veit jeg, en það er 
ómögulegt fyrir þingið, að hafa fulla þekk- 
ing á jörðinni. Jeg get og hugsað mjer, 
að maður, sem vill fá jörð til kaups, fari til 
leiguliða og segi við hann: «Biddu um
þessa jörð, jeg vil hafa þar útibú, haga- 
göngu eða aðrar ínytjar, en það vil jegekki, 
meðan hún er þjóðjörð, farðu og biddu um 
hana, jeg skal lána þjer peningana, þú þarft 
hvort eð er ekki að borga nema ‘/a af andvirð- 
inu». Maðurinn er ef til vill í sýslunefnd 
eða hann er hreppstjóri, en það kemur ekki 
upp úr kafinu fyr en á eptir, að hann kaup- 
ir jörðina. Yfir höfuð má vara sig á, að skoða 
mannkynið í einhverju yfirnáttúrlegu óeigin- 
girnis ljósi, þegar ræða er um peningasakir. 
Mjer finnst salan ekki tryggjandi, nema áð- 
ur sje auglýst að jörðin sje til sölu, og hver 
geti boðið í hana að óskertum rjetti leigu- 
liða.

P á l l  P á lsson ,  b ú n d i :  Eins og jeg Ijet í 
Ijósi við 2. umræðu um samkynja breyting, 
er jeg heldur ekki mdtfallinn þessari breyt- 
ingaruppástungu, því að jeg verð að álíta þá 
aðferð, sem þar er stungið upp á, betur 
tryggjandi en uppboð. Jeg get ekki annað 
sjeð, en að þingið geti með þessu móti feng- 
ið fulla þekking á hinu rjetta verði jarðar 
þeirrar, sem föluð er til kaups, og það hef- 
ur þar að auki í hendi sjer að hafna sölunni 
eða samþykkja hana. Jeg get ekki skilið, 
að 5. gr. sje nein hættuleg linun á lánum, 
því að alþingi getur falið landshöfðingja að 
segja upp láninu, ef því þykir æskilegra, að 
fjeð standi á öðrum stað, en hjá kaupanda. Yfir 
höfuð álít jeg þetta fyrirkomulag til bóta, og 
getekki ímyndað mjer, að menn reyni til að 
«smúla bak við» lögin, eins og sumir þing- 
menn hafa spáð að fyrir mundi koma; í hið 
minnsta er ekkert hættara við því með fyr-
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irkomulagi því, er breytingaruppástungan fer 
fram á, heldur en þó að uppboðum yrði 
haldið, því að uppboðsverð er opt og einatt 
fjærst hinu sanna og rjetta verði. Jeg leyfi 
mjer því að mæla með, að breytingin verði 
samþykkt.

G u ð m u n d u r  E in a r s s o n  : Jeg vil gefa upp- 
lýsingar um, hvernig jegskil niðurlag 5.gr.; 
jeg álít það í tvennu lagi til bóta. f>að er 
gott bæði fyrir leiguliða, því að það gjörir 
honum hægra fyrir að kaupa ábúðarjörð sína, 
þegar hann þarf ekki í bráð að greiða nema 
þriðjung verðs, og það er gott fyrir lands- 
sjóðinn, sem getur haldið í eignirnar, ef 
þingið vill luma á þeim, og þykist hafa nóg 
fje. Með þessu er fundinn eins konar með- 
alvegur milli þeirra, er ekki vilja selja þjóð- 
eignir, og hinna, er selja vilja. Landssjóð- 
urinn heldur óbeinlínis eign sinni, og eig- 
andinn getur bætt jörð sína eptir vilja og 
ástæðum; þess ann jeg honumvel; hann er 
landsins barn og landssjóðsins gjaldþegn. 
Jeg er yfir höfuð miklu nær stefnu þing- 
manns Mýramanna en frumvarpsins; þó jeg 
vildi ekki gjöra ágreiningsatriði um uppboð- 
ið, þá líkaði mjer það aldrei. Mjer fellur 
það mjög vel, að þingið á síðast að álykta 
um sölu hverrar þjóðjarðar, og segi um það, 
eins og drengurinn sagði: «hann faðir minn 
stendur við stýrið».

Framsögumaður: Jeg þykist ekki þurfa
að halda uppi verndarskildi fyrir breytingar- 
uppástungu þeirri, sem hjer ræðir um, en 
jeg verð að taka það fram, að jeg skil ekki, 
að það sje neitt hættulegt, að hreppstjórinn 
segi álit sitt um söluna, eins og 1. þing- 
maður Norðurmúlasýslu hjelt. Jeg get ekki 
sjeð, að sýslumaðurinn geti verið vilhallur í 
þjóðjarðasölu, og ef hann ekki er vilballur, þá 
er ekki hætt við, að hann misbrúki áhrif sín 
á hreppstjórann. Jeg vil að öðru leyti geta 
þess, að jeg get ekki verið samdóma vara- 
forseta um, að einstakra manna eignir í 
landinu sjeu samtals 62000 hndr., en í 
augnablikinu get jeg þó ekki staðhæft þetta. 
Hitt álít jeg meira vert, hvort aðaltilgang- 
urinn með sölu þjóðeigna yfir höfuð sje á

rökum byggður, og þetta atriði felst í þeirri 
aðalspurningu, hvort ekki sjeu meiri hvatir 
fyrir eiganda til að bæta jörð sína, en fyrir 
leiguliða, því framför jarðræktarinnar er hið 
helzta velferðarmál þessa lands, og hin sanna 
undirstaða undir framförum þjóðar vorrar. 
f>að get jeg sannfært varaforseta um, að 
engin þjóðeign er eins vel setin, eins og þær 
einstakra manna eignir, sem bezt eru setnar. 
Jeg vil til dæmis nefna jörðina Laxamýri; 
hver getur ímyndað sjer, að eins mikið fje 
hefði verið lagt i þá jörð, ef hún hefði ekki 
verið setin af eiganda? En það eróþarfiað 
leita að vizkubrunni varaforseta í þessu efni 
eða í annara brjóstum; vjer þurfum ekki 
annað en líta í vorn eigin barm. Varafor- 
seti situr sjálfur á sinni eigin eign, og jeg 
efast um, að hann hefði varið eins mikluQe 
til að bæta hana, ef hann hefði að eins verið 
leiguliði. Jeg vil geta þess, þar sem 2. þing- 
maður Gullbringusýslu tók það fram, að kjör 
kaupanda yrðu of góð eptir uppástungunni, 
ef þeir fengju að láta kaupverðsins standa 
móti veði í allri jörðinni, þá veit jeg ekki 
betur, en að þetta hafi verið almenn regla 
áður, t. a. m. þegar konungsjarðir voru seld- 
ar fyr meir, og jeg veit ekki betur, en að 
þetta sje almenn regla, þegar um lán úr 
landssjóði er að ræða, að lánið eigi að vera 
á við 2/3 af rjettri verðhæð veðsins, sam- 
kvæmt formlegri skoðunargjörð. f>að sjá 
líka allir, að landssjóðnum er með þessu 
engin hætta búin, nema ef jörðin væri of 
seld, en þetia þurfa menn sannarlega ekkj 
að óttast eptir uppástungunni. Ef einhverjir 
smágallar eru að öðru leyti á frumvarpinu, 
þá mun efri deildin leiðrjetta þá.

V a r a f o r s e t i :  Jeg get sagt 2. þingmanni 
Húnvetninga, að tölur þær, er jeg nefndi 
áðan, eru öldungis áreiðanlegar. Framsögu- 
maður nefndi vissa bændaeign, er væri svo 
vel, setin, að engin þjóðeign kæmist til jafns 
við það; jeg skal eigi dæma um það, því 
að jeg er eigi svo kunnugur um allt land, 
en sem vott um það,.að leiguliðar láti sjer 
líka annt um að bæta jarðirnar, skal 
jeg nefna Staðarbyggðarmýrar; þar hafa
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leiguliðar lagt á sig ærinn kostnað þeim til 
bóta. |>að kemur mest undir manninum 
sjálfum, hvernig jörðin er setin, en er víst 
minna komið undir því, hvort hún er þjóð- 
eign eða bændaeign. Hjer á árunum var 
leiguiiði í Yiðey, sem hjet Ólafur Stepháns- 
son, og jeg vörð að segja, að þá var Viðey 
miklu betur setin en seinna af eiganda; þá 
fengust þar um 400 pd. af æðardún, en 
nú lítið meira en 100 pd. með miklu hærra 
verði. Jeg veit um mörg prestsetur, sem 
eru ágætlega vel setin, og þeir prestar eru 
hjer allt í kringum oss, sem sitja jarðir 
sínar prýðilega vel. 1. þingmaður Norður- 
múlasýslu vildi, að í staðinn fyrir hrepp- 
-stjdra kæmi oddviti í breytingartillögunni; 
má vel vera, að það sje rjettara, en þar 
sem hann talaði um þessa háskalegu ívilnun, 
þá er ekki annað, en þingið Jætur vera að 
selja, ef því lízt eigi á söluna. Hann talaði 
líka um það, að svo gæti opt verið, að leigu- 
liði væri eigi hinn rjetti kaupandi, en á 
ekki sama sjer stað á uppboðum? f>ar 
gjöra menn samtök að bjóða ekki nema víst 
terð. Jeg vil minna menn á eitt atriði, 
sem líklega kemilr til umræðu hjer á næsta 
þingi, það er, að menn hafa opt talað um,að 
æskilegt væri að stofna hjer banka. En 
hvernig verður það gjört, ef ekkert fast veð 
er í landinu ? þetta veð eru einmitt þjóðjarð- 
irnar; yrði bankinn seðlabanki, sem líklegt 
er að hann yrði, þá þarf fast veð fyrir seðl- 
unum, ef þeir eiga að hafa gildi í Danmörku 
og öðrum Norðurlöndum. Ef að því þjóð- 
eignirnar eru seldar, þá er fótunum kippt 
undan þeim fyrirhugaða banka.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Mjer gekk
hið sama til sem varaforseta, að ef þjóð- 
jarðasalan ætti fram að ganga, þá væri hún 
að eins bundin víð leiguliða. Jeg sje alls 
eigi í uppboðinu næga trygging fyrir því, að 
hið sanna verð fáist fyrir jörðina. I>að sem
1. þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, var 
gagnstætt því, er hann vildi sanna. f>að er 
verið að staglast á því, að sjálfseignarbónd- 
inn sitji betur jörð sína en leiguliðinn, og 
þó framsögumaður komi með þetta dæmi

um Laxamýri, þá er það einstakt dæmi og 
sannar ekkert. «En Svale gjðr ingen Som- 
mer», segir danski málshátturinn. f>að éru 
líka dæmi hins gagnstæða, eins og það, 
sem varaförseti nefndi. En setjum nú svo, 
að þjóðjarðirnar verði bættar svo, ef þær 
verða einstakra manna eignir, að ábúandi 
hafi 6 °/o í staðinn þess, að landssjóðurinn 
hefur nú eigi nema 4 % , því má þá lands- 
sjóðurinn ekki eins hafa þennan hag? Hann 
getur eins vel bætt jörðina eins og hinn 
nýi eigandi. Ef jörðin er svo löguð, að 
hún getur tekið miklum bótum, þá gotur 
landssjóðurinn sannarlega kostað eins upp á 
hana því, sem umbótunum nemur, eins og 
hver ánnar. Ef það er skylda annaralands- 
drottna, að hjálpa leiguliðum sínum til að 
bæta jarðir sínar, þá er það líka skylda 
landssjóðsins. Jeg er sannfærður um , að 
með tímanum hefur landssjóðurinn halla af 
sölunni, og þótt kaupandi hafi fyrst um sinn
2 %  í ágóða af jörðinni, þá veiður þess eigi 
langt að bíða, að hann megi greiða það, 
sem því nemur, í landssjóð, því að eptir 
því sem allt hækkar í verði, verður lands- 
sjóðnum allt dýrara, verðlagsskráin hækkar, 
en peningar landssjóðsins verða í sama gildi. 
Mjer finnst því, að gjalda eigi varhuga við 
að rýra tekjur landssjóðsins meira en nauð- 
syn krefur. f>að var talað uin, að sumir 
prestar sætu vel jarðir sínar, og því verður 
eigi neitað, og eru kjör þeirra til jarðabóta 
eigi betri en leiguliða, heldur lakari; því að 
ef presturinn deyr, þá verður ekkjan að 
fiytja af jörðinni, en þess þarf ekkja bónd- 
ans ekki. J>egar hið opinbera hefur selt 
jörðina, þá á landssjóðurinn ekki eina þúfu 
í henni, hann hefur að eins veð í henni. 
Ef þörf er á að selja jarðirnar, þá er líka 
nauðsynlegt, að sett sje það skilyrði, að 
landssjóðnum sje greitt afgjaldið, eða leignr 
þess hluta verðsins, sem óborgað er, eptir 
verðlagsskrá, en eigi með ákveðinni peninga- 
upphæð.

P ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n :  Jeg vildi bera 
upp eina spurning. Alþingi á að skora á 
landshöfðingja að segja upp veðinu, en er



912

það víst, að þingið vití, hvernig þjóðjörð- 
inni líður, getur eigi verið, að þingœaður- 
urinn úr þvf björdæmi, sem jörðin er í, sem 
er veðsett Iandssjóði, finni eigi ástæðu til 
að auglýsa, að jörðin sje í niðurníðslu? 
Framsögumaður minntist á konungsjarða- 
söluna; gjörði það mig ekki fúsari á að 
fallast á þjóðjarðasöluna, því að landið flekk 
sannarlega ekki stórfje við þá sölu. Ef 
nokkur von er hjer um verklegar framfarir, 
og að búnaður taki framförum, þá hljóta 
jarðir líka að njóta góðs af því, og hækka 
því í verði, svo að þessir kostir, sem menn 
nú telja á þjóðjarðasölunni, eru ímyndaðir 
kostir frá landssjóðsins hálfu skoðað; auk þess 
er það, að fjárhagur flestra leiguliða er 
þannig, að þeir hafa nóg með að hafa þann 
fjenað, sem jörðin getur borið, og hafa 
því eigi peninga aflögum til jarðakaupa. Jeg 
get heldur eigi álitið, að það sje fullkom- 
lega nóg, að greiða ekki nema lk  af verði 
jarðarinnar, áður en kaupandi fær afsalsbrjef. 
Eins og varaforseti tók fram, mælir það 
mjög mikið móti þjóðjarðasölunni, ef stofn- 
aður yrði hjer banki, því hann getur naum- 
ast komizt á, nema jarðir sjeu til honum til 
tryggingar.

Á r n l jó tu v  Ó la f s s o n : Varaforseti hefur 
misskilið m ig ; jeg var eigi að mæla með 
uppboðinu, heldur hjelt jeg mjer við 2. gr. 
hins upprunalega frumvarps, sem gjörir ráð 
fyrir, að sýslumaður auglýsi í öllum hrepp- 
um sýslunnar, að óskað sje kaups á eign- 
inni, og að menn síðan með 3 mánaða fresti 
geti skriflega gjört boð í jörðina. Með þess- 
ari aðferð fæst eigi einungis hin rjetta 
trygging, heldur fær og þingið meiri vissu 
fyrir því, að hið rjetta verð hafi fengizt fyr- 
ir jörðina. í  öllu þessu máli verða menn 
að skoða tvær hliðar. {>egar farið er að 
verja leiguliðann og útiloka aðra frá kaup- 
unum, þá gjöra menn leiguliðanum um leið 
þann grikk, að þingið getur af góðum og 
gildum rökum sagt við hann: «Jeg sam- 
þykki ekki söluna». Jeg vil setja samkeppni 
í lögin, þarsem breytingaruppástunga þeirra 
6 þingmanna setur enga samkeppni. |>að

hefur mikið verið talað um 5. gr. og mikið 
athugað við hana. Mjer fyrir.m itt leyti 
líkar hún vel, hún gjörir mönnum Ijettara 
fyrir að kaupa, án þess í nokkru tilliti að 
skerða rjett landssjóðsins. Fyrst er það, að 
jörðin að öllum líkindum mun hækka í verði, 
annað hitt, að menn kaupa hana optar til 
þess að bæta hana, og loks er þess að gæta, 
að þegar kaupandi greiðir undir eins Vs 
hlut af verði jarðarinnar, þó verður jörðin 
öll fulltryggilegt veð fyrir hinum 2/3 hlut- 
unum, sem eptir standa óborgaðir. En 
bændur munu allsjaldan hafa mikla peninga 
um fram, nema þeir 3jeu því betur efnum 
búnir, og þess vegna mun þessi ákvörðun 
greinarinnar um veðsetning jarðarinnar fyr- 
ir 2/3 hlutum andvirðisins koma í góðar 
þarfir, enda er hjer engin hætta á ferðum, 
því standi kaupandi eigi í skilum, þá gefur 
greinin fullkomna heimild til þess að segja 
lausri skuldinni. Menn hafa haft það á 
móti þjóðjarðasölunni, að illasjebúið áþeim 
jörðum landsins, sem bændaeign sjeu, og 
fyrir því sje ekki til gagns að fjölga þeim. 
En hvar eiga menn að hafa lært landbúnað? 
Hvar eru búnaðarskólarnir ? Einstakir menn 
hafa verið sendir til annara landa, til þess 
að læra landbúnað, og þessir menn hafa 
kveikt áhuga manna og löngun til þess að 
kynna sjer það, er að búskap útlendra lýtur. 
En þettaþekkingarljós hefur hingað til verið 
sem smáljóstýrur hjer og hvar á stangli. |>að 
er auðvitað, að einstakir menn af þessum 
jarðeigendum vorum búa illa, en því veldur 
vankunnátta þeirra og efnaleysi. Og þó er eitt 
hið þriðja, er sönnum framförum í búnaði 
er mest til fyrirstöðu, og það er l a g a l e y s i  
það, er á sjer stað við úttektir jarða á öllum 
húsa- og jarðabótum, og það staklega órjett- 
læti, að leiguliðarnir hafa enga heimting á 
og ekkert tilkall til endurgjalds, hversu 
miklar bætur, sem þeir hafa gjört á ábýlis- 
jörðu sinni. f>ótt einn leiguliði verji 1000 
kr. til umbóta ábýli sínu, þá hefur hann 
engan rjett til að heimta borgun fyrir það. 
Menn skulu taka eptir því, að komist rjett- 
lát landbúnaðarlög á, þá fara menn óðum
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að bæta ábúðarjarðir sínar. En nú sem 
stendur er það alveg komið undir sjerlegri 
mannrænu ábúandans sjálfs, hvort hann 
bætir ábýlisjörð sína eða eigi; það er eigi 
að eins komið undir framkvæmdarsemi hans 
og drenglyndi. Hvort hann bætir húsakynni 
á jörðinni, það er alveg komið undir sóma- 
tilfinningu og fegurðartilfinningu h a n s ; það 
er komið undir því, að hann geti eigi feng- 
ið af sjer að búa í moldarhreysum, og kjósi 
því heldur optast nær að leggja Qe sitt í 
sölurnar og vinna öðrum en eigi sjer nje 
sínum í hag. £>að mun sannast, að gjaldi 
jarðareigandinn Ieiguliðanum fyrir jarðabæt- 
ur hans, þá mun jarðabótum hjer á landi 
fieygja fram ár frá ári.

Hjálmur Pjetursson: Mig furðaði á 1.
þingmanni Norðurmúlasýslu, að hann skyldi 
óttast svo mjög eigingirni mannkynsins í 
þessu máli fremur en öðrum. Mjer þykir 
hann orðinn huglítill nú, ef hann óttast 
þessa grýlu, eptir því sem hann hefur 
komið fram í öðrum málum, er verið hafa 
hjer fyrir deildinni, svo sem málið um 
frjálsan leiguburð af peningalánum, um 
sveitaverzlun o. fi.; hinn sami þingmaður fann 
að því í breytingaruppástungunni, að sagt er, 
að hlutaðeigandi sýslumaður skuli leita álits 
blutaðeigandi umboðsmanns, eða hreppstjóra, 
þegar sýslumaður er sjálfur umboðsmaður. 
Eins og þingmönnum er kunnugt, vantar 
þessa eða aðra ákvörðun í frumvarp nefnd- 
arinnar, þegar svo stendur á, að sýslu- 
maður er sjálfur umboðsmaður. En mjer 
finnst þó betra, að leita álits hreppstjóra, 
heldur en hafa einskis manns álit, nema 
sýslunefndarinnar. En það er snertir það, 
að þingmaðurinn vill hafa hreppsnefndar- 
oddvitana í stað hreppstjóra, þá læt jeg 
mig það litlu skipta, þó að mjer fyrir mitt 
leyti þætti eðlilegra, að ö l l  hreppsnefndin 
kæmi þá í stað hreppstjórans. |>að hefur 
verið sagt, að mörg prestssetur væru svo 
einstaklega vel setin; en kirkjujarðirnar ? 
Hvernig eru þær setnar almennt? Jeg vil

minna menn á, að rjettast er, að nefna 
hvorttveggja í senn, bæði prestssetrin og 
kirkjujarðirnar, úr því á þetta var minnzt 
á annað borð. Jeg er samdóma öðrum 
þingmönnum um það, að einstök dæmi 
sanna lítið í þessu efni. Jeg veit, að 
margir leiguliðar eru góðir og fara vel með 
ábúðarjarðir sínar, en það sannar engan 
veginn það, að þeir muni eigi fara eins vel 
með jarðirnar, þegar þeir eru orðnir eig- 
endur þeirra; þvert á móti virðist mjer 
næsta líklegt, og í alla staði eðlilegt, að 
þeir mundu halda betur og rösklegar áfram 
umbótum sínum á jörðunum, ef þeir ættu 
jarðirnar sjálfir, eins og líka mörg dæmi 
sýna og sanna. fingm aður Reykvíkinga 
óttaðist, að landssjóðurinn mundi hafa
skaða af því, að selja jarðir sínar, og kvað 
leiguliðana mundu innan skamms græða 
2°/o á kaupum jarðanna, þetta vona jeg 
líka, og óska að verði. En ef þeir græða 
á kaupunum, þá mundu þeir gjalda því 
meira í landssjóð, svo að landssjóðurinn 
mundi þá einnig græða óbeinlínis af þessari 
jarðasölu. Eða hvernig getur þingmaðurinn 
verið óánægður með það, þótt landsmenn 
græði? Mjer finnst þessi mótbára með
öllu ástæðulaus; og óeðlilegt er það, að 
vilja eigi unna kaupandanum hagnaðar af 
sölunni, þegar landssjóðurinn á hinn bóginn 
græðir á henni líka.

Halldór Kr. Friðrihsson: 2. þingmaður 
Húnvetninga sagði, að xk  hlutur allra jarða 
landsins væri opinber eign. f>etta getur
verið. En, eins og varaforseti tók fram, á 
landssjóðurinn eigi nema Vn hlut allrajarða 
á landinu, nefnilega 8755 hndr. í>etta er 
skýrt tekið fram í nefndaráliti utanþings- 
skattanefndarinnar. J>ar sem 1. þingmaður 
Norðurmulasýslu sagði, að leiguliðarnir 
mundu bjóða svo lítið, þá álít jeg það enga 
hættu, því að þingið getur ávallt sagt nei 
við jarðasölunni. Ef leiguliðanum er annt 
um að ná í jörðina, þá er hvöt fyrir hann
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að bjdða sem hæst, svo að hann fái eigi 
nei .  fingmaðurinn spurði, hvað það væri, 
er mest hamlaði framförum manna hjer á 
landi í landbúnaði, og svaraði hann sjer 
sjálfur, að það væri vanþekking og vankunn- 
átta manna. En ætli þessi þekking og kunn- 
á tta  vaxi allt í einu fyrir það, þótt einhver 
maður eignist jörðina, sem hann býr á? 
Hún mundi verða hin sama. Ef sjálfseign- 
arbændur geta aflað sjer þekkingar, þá geta 
leiguliðarnir það eins. Ef 2. þingmaður 
Húnvetninga kaupir einhverja jörð og bætir 
hana, þá getur hæglega svo farið, að sonur hans 
níði jörðina meir niður en þingmaðurinn 
bætti hana. Búnaðurinn er kominn talsvert 
undir þeim, sem eigandi er, en eigi að öllu 
leyti undir leiguliðanum, ef umboðsstjórnin 
á annað borð lítur eptir því, að jörðin sje 
vel setin, og það gjöri jeg ráð fyrir að hún 
gjöri. Annað var það, sem 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu fann sjer til, og það var 
þessi lögleysa, sem hann svo kallaði, viðút- 
tektirnar. pingmaðurinn ætti þá að styðja 
að því, að landbúnaðarlögin kæmust sem 
fyrst á, en fresta allri jarðasölu, þangað til 
að þau væru komin og úttektir færu fram, 
svo sem þær eiga að vera. Úttektaleysið 
batnar eigi fyrir það, þótt jarðirnar sjeu 
seldar. £>ó úttektir komist á, þá bætir það 
ekki fyrir sjálfseignarbændum, en þær geta 
aptur á móti bætt fyrir leiguliðunum. |>að 
mun og reynast nú, eins og áður hefur raun 
á orðið, að þótt einhver leiguliði kaupi jörð 
þá, er hann býr á, þá mun hann eigi vera 
þar um alla æfi, og þegar hann fellur frá, 
getur svo farið, að jörðin verði leigð út, svo 
að sjálfseignarbændum Qölgar þá eigi nema 
í bráð. J>ar sem þingmaður Mýramanna 
talaði um arð þann, er hann sagði, að jeg 
hefði sagt, að kaupandinn að líkindum mundi 
haía. af jörðinni, þá misskildi hann mig, þótt 
undarlegt sje, þar sem hann situr svo nærri 
mjer, og getur annars alls eigi borið fyrir 
sig skilningsleysi. Jeg sagði aldrei, að eig-

andi jarðarinnar mundi hafa 6%  í ábata, 
heldur sagði jeg, að þótt eigandinn bætti 
jörðina svo, að hann fengi 6°/o af verði jarð- 
arinnar, þá mundi eigi líða langt um, áður 
en hann yrði að borga 2%  af því í lands- 
sjóð fram yfir það, sem hann nú greiðir, 
einmitt vegna sölu þjóðjarðanna. Lands- 
sjóðurinn þarf mikið til sinna útgjalda, en 
hann missir í af tekjum sínum við þjóð- 
jarðasöluna sakir hinnar hækkandi verðlags- 
skráar, og þennan missi verður hann að 
bæta sjer upp með því að leggja nýja skatta 
á landsbúa (Porlákur Guðmundsson: f>að
er ekki annað en að leggja toll á kafli). J>að 
er líka tollur á landsbúa, sem víst mun eigi 
verða vinsæll hjá almenningi.

Páll prestur Páhson: Af því að jeg varð 
fyrstur til að bera upp hjer í deildinni frum- 
varpíþessa stefnu,þákann jeg eigi við, aðgefa 
þegjandi atkvæði mitt í máli þessu, án þessað 
gjöra grein fyrir áliti mínu á því. Jeg fellst 
á breytingartillögu hinna 6 þingmanna, af 
því að hún fer í sömu stefnu og frumvarp 
mitt fór, þótt jeg sakni þar einstakra atriða, 
sem betur hefði máske farið, að verið hefðu, 
en fyrst þau liggja nú ekki fyrir, þá dugar 
ekki að tala um þau. Jeg get eigi annað 
sjeð, en að sala þjóðjarðanna hljóti að verða 
landssjóðnum að minnsta kosti ósaknæm og 
skaðlaus, þegar alþingi er sett á sjálfsvald, 
hvort það samþykkir söluna eða eigi, eptir 
að það er búið að fá allar upplýsingar í 
málinu. Jeg fæ eigi betur sjeð, en að lands- 
sjóðurinn græði einmitt af því, þegar bænd- 
urnir græða, og ef kaupendurnir hafa hag 
af jarðakaupunum, þá hefur landssjóðurinn 
það engu síður, því að þá kemurniðuráþeim 
meiri eignarskattur, lausafjárskattur og tekju- 
skattur, sem allir renna í landssjóð og eig- 
endur jarðanna verða aö greiða. fingm aður 
Reykvíkinga sagði, að þekking á landbúnaði 
mundi eigi vaxa, þótt sjálfseignarbændum 
fjölgaði í landinu. En jeg verð þó að ætla 
að 8vo muni reynast. |>ví að einmitt þegar



915

jeg hef sjálfur eignazt jörð þá, er jeg bý á, 
þá fer jeg sannarlega að leggja meiri alúð 
á, að læra að fara sem bezt með jörð mína.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti frumvarpið ásamt með breytingarat- 
kvæði hinna 6 þingmanna, undir a t k v æ ð i ,  
og fjellu þau þannig:
1. liður breytingaratkvæðisins samþykktur

með 18 atkvæðum.
2. liður breytingaratkvæðisins samþykktur

með 18 atkvæðum.
3. liður breytingaratkvæðisins samþykktur

með 18 atkvæðum.
4. liður breytingaratkvæðisins samþykktur

án atkvæðagreiðslu.
Síðan var frumvarpið allt með áorðnum 

breytingum samþykkt með 19 atkvæðum 
gegn 2, að viðhöfðu nafnakalli eptir ósk 
6 þingmanna þeirra:

Einars Ásmundssonar, 
f>órarin8 Böðvarssonar, 
forláks Guðmundssonar,
Friðriks Stefánssonar,
Benedikts Sveinsonar, 
ísleifs Gíslasonar,

og sögðu
Já :

Grímur Thomsen, 
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason, 
Arnljótur Ólafsson, 
Benedikt Sveinsson, 
Eggert Gunnarsson, 
Einar Ásmundsson, 
Friðrik Stefánsson, 
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson, 
Hjálmur Pjetursson, 
Páll prestur Pálsson, 
Páll bóndi Pálsson, 
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen, 
Tryggvi Gunnarsson,

J>órður fórðarson,
J>orlákur Guðmundsson,
J>orsteinn Jónsson.

Nei sögðu:
Halldór Kr. Friðriksson. 
f>órarinn Böðvarsson,

Kvað forseti málið nú mundu verða af- 
greitt til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 29. 
fundi, 6. ágúst.

Frumvarpið eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 261.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst vilja leyfa sjer að 
skjóta því til deildarmanna, hvort eigi skyldi 
skjóta máli þessu til nefndar þeirrar, er sett 
hefði verið í málinu um þjóðjarðabygging.

Eiríhur Kúld sagðist vilja mæla móti 
uppástungu 2. þingmanns Skagfirðinga, því 
fyrst væri það, að nefndin hefði þegar lokið 
störfum sínum, og svo hitt, að hún hefði 
átt að segja álit sitt um þjóðjarðabygging, 
en eigi sölu á þeim. En hann kvað það 
æskilegt, að nefndarmenn vildu láta álit sitt 
í ljósi í þessu efni.

J ó n  P je tu rs so n  kvaðst vilja geta þess, að 
sig minnti, að í málinu um bygging þjóð- 
jarða ættu að vera tvær umræður, en nú 
standi einmitt á fyrri umræðunni, og sjeþví 
ómögulegt, að vísa máli þessu til nefndar- 
innar, því þá gætu eigi orðið um það þrjár 
umræður.

B e n e d ik t  K r i s t j á m s o n  kvaðst vera á sama 
máli og hinn 3. konungkjörni þingmaður og 
þingmaður Barðstrendinga. Málin værueigi 
skyld og heyrðu eigi undir sömu nefnd. 
Hann sagðist vilja taka það fram, að hann 
hafi verið móti þjóðjarðasölu, en það væri 
eigi svo skilja, að hann væri móti allri sölu, 
heldur væri hann móti því, að jarðir væru 
seldar, sem menn segja yfir háls og höfuð; 
hann vildi því að málinu yrði tekið hóglega. 
Hjer væri eigi ákveðið, hvort selja skuli eða 
eigi, það sjeu einungis settar reglur fyr-

115*
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ir því, hvern undirbúning þurfi til að fá 
þjóðjarðir keyptar með sjerstöku lagaboði, 
og einungis talað um, að leiguliði eða ábú- 
andi fái þæ r; hann áliti að málinu væri sinn- 
andi, og að það yfir höfuð sje einfalt, það 
hefði verið rætt svo mikið í neðri deildinni, 
að hann áliti enga nauðsyn til að setja 
nefnd í málið, en þess vildi hann óska, að 
það fengi að ganga til 2. umræðu.

Á sg e ir  E in a r s s o n  sagði, að það stæði 
öðru vísi á fyrir sjer en 1. þingmanni f in g - 
eyinga, hann væri eigi meðmæltur þjóðjarða- 
sölu. Málið um þjóðjarðasöluna hefði nú 
verið rætt mikið fram og aptur, en einkum 
í þá átt, að þær eigi sjeu seldar nema á- 
búendunum. En hann vildi taka það fram, 
að frumvarpið sje einungis til fyrir einn 
fiokk manna, sem sje ábúandana, og til- 
gangur þess að gjöra menn að sjálfseignar- 
bændum, og það geti nú að nokkru leyti 
verið gott og gagnlegt, að sem flestir sjeu 
það. En að gjöra alla að sjálfseignarbænd- 
um, það kvað hann mundu reynast ómögu- 
legt; það gæti hann sannað með dæmum. 
f>annig gæti maður hugsað sjer, að maður 
keypti jörð í dag, en væri svo dauður á 
morgun, og þá skiptist jörðin á milli erf- 
ingja hans, eða hún yrði að bjóðast upp til 
sölu opt fyrir skuldum, sem dagleg dæmi 
hefðu sýnt. fe tta  væri nóg til að sýna, að 
það væri næsta örðugt, að gjöra alla að 
sjálfseignarbændum. En hann kvaðst vilja 
leggja það til, að málinu væri lofað að hvíla 
sig og það geymt til næsta þings, svo það 
gæti fengið að koma fyrir almennings augu, 
og almenningur þannig fengið tækifæri til 
að átta sig á því, því mundi svo hvort sem 
væri verða breytt á næsta þingi. Ef tími 
hefði leyft, þá hefði sjer litizt ráðlegt að 
mörgu leyti að setja nefnd í málið, og hefði 
þá vel getað skeð, að hann hefði gjört við- 
aukaatkvæði við þetta frumvarp, en ef málið 
yrði rætt, þá mætti gjöra viðauka- og breyt- 
ingaratkvæði við það, og það hefði hann

hugsað sjer. Með skynsamlegri forsjá væri 
hann með þjóðjarðasölu, en þess vildi hann 
geta, að tvísýnt væri, hvernig atkvæði mundu 
falla í málinu.

E i r í h u r  K ú l d  kvaðst óska, að ef frum- 
varpið fengi samþykki deildarinnar, að 1. 
þingmaður Húnvetninga tæki sjer breyting- 
aratkvæði við 1. grein. Hann væri eigi 
samdóma sölu, eins og frumvarpið færi 
fram á hana, því það væru allir útilokaðir 
frá henni nema leiguliðar. En það lægi í 
augum uppi, að það mætti fara kringum 
slík lög. Menn gætu farið til leiguliða og 
fengið hann til að beiðast kaupanna, og 
gefið honum nokkrar krónur í þóknun, en 
ætlað sjer jörðina sjálfum. Sjer sýndist 
málið eigi áríðandi og sízt í þessum bún- 
ingi. En eitt atriði sýndist sjer undarlegt, 
og það væri, að eigi væri talað um uppboð, 
einungis að leiguliði fengi samþykki sýslu- 
nefndarinnar. Hann vildi taka það fram 
enn, að í þessum búningi gæti hann eigi 
gefið því atkvæði sitt. En hann vildi, ef 
málið færi til 2. umræðu, áskilja sjer breyt- 
ingaratkvæði við 2. grein, og vera í því 
samtaka 1. þingmanni Húnvetninga.

Á sg e ir  E in a r s s o n  hvaðst líklega eigi 
mundu verða einn um breytingaratkvæðin. 
f>að væri eigi tilgangur sinn, að tefja tím- 
ann, en vilja taka það fram, að málið ætti 
að koma fyrir almenning, áður en farið væri 
að eiga við það. fa ð  væri eitt atriði í 4. 
grein, sem sumum kynni að þykja hart, og 
væri það, að 2/s partar skyldu standa eptir 
óborgaðir, ef kaupandi ekki getur borgað; 
það væri og margt annað, er sjer sýndist 
vera ísjárvert, og sem væri þess vert, að 
það væri ýtarlega íhugað, áður en gjört 
væri nokkuð í því. Eins og hann hefði tek- 
ið fram, ætti málið að koma fyrir almenn- 
ing, það væri t. d. gott að sjá, hvernig 
menn mundu fella sig við það, sem hefur 
verið stungið upp á.

B e n e d ih t  K r i s t j á n s s o n  sagði, að einu
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sinni yrði allt fyrst; þingmaður Barðstrend- 
inga yæri þannig núna orðinn sjálfum sjer 
ósamkvæmur. Hann hefði haft á móti upp- 
boði á þjóðjörðum til ábúðar af þeirri á- 
stæðu, að hver gikkur geti fengið þær til 
ábúðar; en sama væri að segja um uppboð 
á þjóðjörðum til sölu, því þar gæti hver 
gikkur orðið til að bjóða hæst í þær og 
bolað þannig miklu betri menn og þá ekki 
sízt ábúendur frá þeim, sem eigi vildu verja 
fje sínu á óskynsamlegan hátt. Hann vildi 
því spyrja, hvort nokkuð væri unnið með 
slíku uppboði? fv í yrði eigi svarað með 
Öðru en nei. |>að væru til 2 hóf í þessu 
efni; annað væri, að bjóða jarðirnar hverj- 
um, sem hafa vildi, fyrir hæst verð, og það 
kallaði hann óhóf; hitt væri það að gefa 
einungis góðum mönnum kost á þeim, og það 
kallaði hann meðalhóf. Yiðvíkjandi því, sem 1. 
þingmaður Húnvetninga hefði sagt, að hann 
vildi hafa móti frumvarpinu af þeirri ástæðu, 
að því yrði breyttá næsta þingi, þá yrði eigi 
gjört við því, því svo gæti orðið um öll lög; 
reynslan hefði sýnt það og mundi sýna 
það á næsta þingi. Sömu mennirnir, 
sem gjörðu lögin á næsta þingi, yrðu, 
ef til vill, til að breyta þeim á þessu 
þingi, hvað þá er nýir þingmenn yrðu. Að 
leita að þjóðarinnar vilja sjerstaklega í 
þessu máli væri eigi meiri ástæða en í 
öðrum málum, og það því síður sem það 
hafí verið talað mikið um þetta mál heima 
í hjeruðum og þingmenn getað kynnt sjer 
þannig þjóðarviljann. Sjer þætti það því 
mjög undarlegt, að hinn háttvirti 1. þing- 
maður Húnvetninga skyldi vera móti m ál- 
inu. Af því hann fær eigi allt, vill hann 
eigi hafa þetta, af því það sje eigi nóg; og 
þannig hefðu honum áður farizt orð, t. d. 
um frelsið, ef hann fær eigi fullkomnasta 
frelsi, vill hann eigi nokkurt frelsi, og áliti 
minna frelsið háskalegra en meira frelsið. 
f>etta væri rjett rakið eptir öllum hugsun- 
arreglum þingmannsins. (Ásgeir Einars-

son: Jeg hef eigi lært hugsunarfræði í 
skóla).

Jón Hjáltálín kvaðst halda, að það ætti 
að skoða þetta samkvæmt reynslunni. Hann 
sagði, að menn skyldu gá vel að því, hvern- 
ig það hefði gengið með þjóðjarðasöluna. 
Hann vildi spyrja, fyrir hví menn vildu 
vera að þessu. Jú! Svarið mundi vera, 
vegna frjálsræðisins; en það ættu að vera 
bönd á því sem öðru, því væri það óbund- 
ið, mundi mega ganga að því vísu, að það 
yrði vanbrúkað. Ef menn vildu sjá, hvern- 
ig það hefði gengið áður, þá þyrftu menn 
eigi annað en að lesa söguna. Hann vildi 
því leggja það til, að það yrði saltað, það 
mundi eigi rotna fyrir það. Að öðru leyti 
hefði hann eigi meira að segja um þetta 
mál.

Varaforseti sagði, að sjer fyndist, að 
sumir, sem tekið hefðu til máls, hefðu 
misskilið efni frumvarpsins. Fyrir sitt leyti 
áliti hann, að frumvarpið miðaði ekki til 
að gjöra söluna greiðari, heldur miðaði það 
til þess, að málin um sölu þjóðjarða yrðu 
betur undirbúin, þegar þau kæmu inn á 
þingi, en það væri samkvæmt stjórnarskrá 
íslands komið undir atkvæðum þingsins, 
hvort þjóðjarðirnar væru seldar eða eigi. 
Beynslan hefði sýnt það, að mál um þjóð- 
jarðasölu væru opt illa undirbúin og örð- 
ugt að sjá, hvort ástæða væri til að fall- 
ast á söluna eða eigi, frumvarpið miði því 
til að bæta úr þessum annmörkum og á- 
kvarði, hvernig menn í því tilliti skuli haga 
sjer, og að því leyti sje það haganlegt, en 
apturværu ákvarðanirnar að sínu áliti of 
þröngar eða takmarkaðar, þar sem það 
hljóði einungis um leiguliða; það gætu þó 
ef til vill gefizt önnur tilfelli, þar sem 
eins mikið mæli með sölunni, þannig geti 
t. d. komið duglegur maður og falað jörð 
til kaups, til þess að komast að henni til 
að búa á henni; í þessu tilfelli miðaði salan 
einnig til þess, að auka sjálfseignir og gætu



9X8

því verið hinar söœu ástæður til að selja 
jörð, þegar þannig væri ástatt, öðrum sem 
leiguliða; hann gæti því eigi fellt sig við, 
að frumvarpið miði einungis við leiguliða. 
En undirbúningur sá, sem frumvarpið færi 
fram á, þyki sjer skynsamlegur og ákvarð- 
anirnar að því leyti haganlegar, og margt 
tali fyrir þeim. En það vildi hann aptur 
benda á, að þó að frumvarpið verði að 
lögum, þá geti þingið samt fylgt sínum 
grundvallarreglum, að selja eða selja eigi 
þjdðjarðir, en að því leyti verði þingið 
betur statt en nú, að málin komi betur 
undirbúin og betur megi finna, hvort sann- 
ar og nægar ástæður sjeu fyrir sölunni, en 
eigi fyndist sjer ástæða til að setja nefnd í 
málið, heldur mundi mega laga það með breyt- 
ingaratkvæðum.

S te f á n  E ir ík s s o n  kvaðst álíta, að nefnd- 
armenn hefðu rjett fyrir sjer í því, að vera 
eigi samþykkir þingmanni Skagfirðinga um 
það, að málinu væri vísað til þeirra; því að 
þar sem nú væri að eins eptir ein umræða 
í því máli, er nefndin hefði til meðferðar, 
væri auðsætt, að hún gæti eigi fengizt við 
þetta nýja mál í sambandi við það. J>ing- 
manni Húnvetninga væri hann samþykkur í 
því, að lítið væri unnið við frumvarpið; það 
væri að vísu gott, að þingið fengi upplýs- 
ingar frá sýslunefndum, en hvað snerti rjett 
leiguliða, þá þætti sjer hart, að loka alla 
aðra úti frá kaupunum, en það lægi bein- 
ast við að skilja svo frumvarpið; ef ætti að 
færa það í lag, yrði frumvarpið að verða 
umfangsmeira; en ef nú meiningin í frum- 
varpinu ætti að vera sú, að leiguliðar skyldu 
hafa forgöngurjett við kaup á ábúðarjörðum 
þeirra, þá væri það lögvenja áður og þyrfti 
eigi um það ný lög.

F o rse t i  kvaðst ætla að bera uppástungu 
þingmanns Skagfirðinga undir atkvæði, hvort 
vísa ætti þessu máli til nefndarinnar, er 
sett hefði verið um ábúð og bygging þjóð- 
jarða, jafDvel þó að hann áliti að slíkt gæti

eigi náð neinni átt, því að mál það, erhjer 
væri um að ræða, ætti að koma til 1. um- 
ræðu, en hitt til annarar umræðu. Tillaga 
sú var felld með 10 atkv. gegn 1.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst vilja benda á, að 
sama hefði fyr verið gjört í deildinni.

F o rse t i  bar þá upp, hvort vísa skyldi 
málinu til sjerstakrar nefndar, og var vegna 
óljósrar atkvæðagreiðslu viðhaft nafnakall 
og sögðu:

Já :
Jón Jónsson,

Nei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Arni Thorsteinson,
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson. 

og var það þannig fellt með 10 atkvæðum 
gegn 1.

í>ví næst var málið f e l l t  frá 2. um- 
ræðu með 6 atkv. gegn 5.

C.
U p p á s t u n g a  t i l  þ i n g s á l y k t u n a r  

um sölu á þjóðeignum. Frá Benedikt 
Sveinssyni, Páli presti Pálssyni og Páli 
bónda Pálssyni. Sjá I 301.

Á 36. fundi neðri deildar, 11. ágúst, var 
eptir uppástungu forseta samþykkt að hafa 
eina umræðu um þetta mál.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 43. fundi,
15. ágúst.

B e n e d ik t  S v e in s s o n :  Jeg skal eigi vera 
margorður um mál þetta. Deildinni er það 
í fersku minni, að frá þessari deild fór fyrir 
skemmstu frumvarp, er samþykkt var með 
miklum atkvæðafjölda, og fór í þá átt, að
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gjöra það að l ögum,  sem er aðalefnið í 
þessari uppástungu; en efri deildin felldi það 
frumvarp með eins atkvæðis mun, og var 
þessi niðurstaða eða afdrif málsins í efri 
déildinni, eptir mínu áliti þannig eigi byggð 
á því, að deildin væri frumvarpinu mótfallin 
í efninu heldur að forminu til. Nú kemur 
mál þetta fram 1 allt öðru formi. |>að sem 
uppástungan inniheldur, eru bendingar til 
landshöföingja um, að þeir, sem eptirleiðis 
vilja fá keypta þjóðjörð, skuli fá hjá lands- 
höfðibgjanum bendingar um, hverjar skýrsl- 
ur þeir eigi að útvega, til þess að þingið 
byggi eigi neitun sína á því, að skýrslurnar 
Tanti; en þáð er einmitt þessi skýrsla, sem 
einlægt hefur verið barið við, þegar um sölu 
einstöku þjóðjarða hefur verið að ræða hjer 
í deildini, bæði í hitt eð fyrra og í þetta skipti. 
Jeg treysti því þess vegna, að deildin veiti 
þessari þingsályktun samþykki sitt.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti uppástunguna undir a t k v æ ð i  deild- 
arinnar, og var hún samþykkt með 16 at- 
kvæðum. Kvað forseti uppástunguna mundu 
verða afgreidda til efri deildar.

Á 44. fundi efri deildar, 19. ágúst, var 
samkvæmt uppástungu forseta ályktað að 
hafa eina umræðu um mál þetta.

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 46. fundi, 
20. ágúst.

Enginn tók til máls, og bar forseti þá 
uppástunguna upp til a t k v æ ð a, og var hún 
samþykkt með 7 atkvæðum, og síðan send 
landshöfðingja sem á l y k t u n  f r á  a l þ i n g i .

LIX. SALA JARÐARINNAR KALDAÐ- 
ARNESS.

Frumvarp til laga um sölu á eigninni 
Kaldaðarnesi í Árnessýslu. Flutningsmaður

Benedikt Sveinsson, 1. þingmaður Árnesinga. 
Sjá I. 200.

F y r s t a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  (B e n e d ik t  S v e i m s o n ) : 
Jeg þarf því síður að vera langorður um mál 
þetta, sem það engin nýmæli eru hjer á þingi. 
Jeg skal að eins geta þess til upplýsingar 
þeim þingmönnum, sem ókunnugir eru jörð- 
inni, sem hjer ræðir um, að jörðin að vísu 
hefur allgott slægjuland, en útbeit mjög 
magra, þess utan liggur hún undir ágangi 
af Ölfusá, og kveður svo mikið að því, að 
menn allopt á vetrardag ekki komast bæja 
á millum nema á bátum, þegar hlaup koma 
í Ölfusá. Hjer er að vísu um stóreign að 
tala, þur sem höfuðbólinu fylgja 7 hjáleigur, 
en þegar þess er gætt, að bæði prestsmata 
og umboðslaun hvíla á afgjaldi jarðarinnar, 
eins og nú er ástatt, mun það sýna sig, að 
rentan af andvirði því, sem nú er stungið 
upp á, er það hærri en hinn núverandi leigu- 
máli, að landssjóður græddi það, sem á að 
gizka samsvaraði rentu af 1500 krónum. 
Mjer virðist mál þetta að öðru leyti svo ein- 
falt og óbrotið, að ekki þurfi að setja sjer- 
staka nefnd í það, en vona, að það fái að 
komast til 2. umræðu.

Þ ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n :  Jfig skal aðeins
leyfa mjer að gjöra þá athugasemd, að eptir 
frumvarpinu er mjer það óljóst, hvort mein- 
ingin er, að Lambastaðir og Kálfhagi einnig 
eigi að vera innifalinn í kaupinu.

Flutningsmaður: Meiningin var, að þess- 
ar 2 jarðir fylgdu með, en það er máske 
ekki sem heppilegast orðað í frumvarpinu, 
að láta þessar jarðir felast í orðinu «eign». 
Jeg skal geta þess, að jeg hef farið eptir 
munnlegri skýrslu þess manns, er fjekk mig 
til að flytja mál þetta, og getur því vel ver- 
ið, að hjer sje ekki rjett nefnt, en því er 
hægt að breyta í hendi sjer.

Porldkur Guðmundsson: Jeg held það
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rjett nefnt, að hinar 2 umræddu jarðir, Kálf- 
hagi og Lambastaðir fylgi eigninni; að 
minnsta kosti hefur iimboðsmaðurinn haft 
byggingarráðin á þeim, að því sem mjer er 
frekast kunnugt.

V a r a f o r s e l i : Er ekki rjettast að vísa 
máli þessu til nefndar þeirrar, sem sett er 
til að íhuga sölu á umboðsjörðum ?

H a l ld ó r  K r .  F r ið r ik s s o n : Jeg er nú einn 
af þeim, sem ekki vil selja þjóðeignir, og 
hvað þetta mál sjerstaklega snertir, virðast 
mjer allar nauðsynlegar skýringar vanta, og 
úr því frumvarp um sölu opinberrá jarða 
yflr höfuð er komið hjer inn á þingið, virð- 
ist mjer ekki eiga við að tala um einstaka 
jörð, fyr en hin almenna spurning er útkljáð. 
Jeg er annars mjög hræddur um, að þessi 
saía þjdðeigna, geti orðið landssjóði til mjög 
mikils halla, því menn verða að gæta að því, 
að peningar allt af eru að lækka í verði mót 
landaurum, með öðrum orðum, landaurarnir 
stíga í verði, og þó nú hjer í svipinn sje 
uppfyllt hið sjálfsagða skilyrði, að arðurinn 
af andvirði jarðarinnar verði eins hár og 
jarðargjöldin áður voru, þá vildi jeg ekki 
selja gegn peningum einum, en hitt kynni 
jeg að geta fallizt á, að jörðin væri seld 
þannig, að holmingur verðsins væri greidd- 
ur, en hinn helmingurinn látinn standa mót 
fyrsta veðrjetti í jörðinni, og af honum 
svarað sama afgjaldi, og áður var af hálfri 
jörðinni. f>að væri þó nokkur trygging fyr- 
ir því, að landssjóðurinn biði ekki stórskaða 
af því að selja gegn peninga-útborgun, ef 
peningar Qellu stórkostlega. Jeg sje enga 
ástæðu til að vísa máli þessu til nefndar 
þeirrar, sem sett er «um sölu þjóðeigna*; 
henni er það ekki nánara en annari nefnd, 
og hjer er ekki heldur um svo lítið að tefla 
um 10,000 kr. að minnsta kosti, og þó jeg 
ekki þekki Kaldaðarnes, er mjer nær að 
halda, að það mætti og ætti að bæta svo, 
að það gæti af sjer gefið mikið meira enn 
rentur af 10,000 krónum.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg verð að
vera mótfallinn því, að vísa máli þessu til 
nefndarinnar, því hún er búin að afljúka 
sínum starfa. Að öðru leyti er jeg í máli 
þessu alveg samþvkkur þingmanni Eeykvík- 
inga.

F l u t n i n g s m a ð u r : J>ingmaður Reykvikinga 
kvartaði undan því, aðþingið vantaði nauð- 
synlegar skýringar til þess að geta borið 
um, hvort rjett mundi að selja jörð þá, er 
hjer ræðir um, eða eigi, en þær munu koma 
( H a l l d ó r  K r .  F r ið r ik s so n :  hve nær?) innan 
skamms frá efri deildinni. p á  óttaðist hann 
að það gæti orðið til skaða fyrir landssjóð, 
að selja þessa eign, en hjer er nú um það verð 
að tala, að boðið er 1500 krónum meira en 
jörðin nú rentar sig fyrir. Hann vill láta 
helming kaupverðsins standa eptir inni f 
jörðinni móti óuppsegjanlegum veðrjetti; 
þessu yrði að minni hyggju að eins komið 
fyrir með erfðafestu, og það er jeg nú óviss 
um að falli oss íslendingum í geð. Jeg get 
ekkert sjeð á móti því, að vísa máli þessu til 
nefndar þeirrar, sem þegar er sett, til hennar 
hefur þó verið vísað 2 sjerstökum málum 
um jarðasölu, og því má þá ekki þetta fara 
sömuleið? þá þyrfti ekki að ráða þessu máli 
til lykta fyr en útkljáð væri málið um sölu 
þjóðeigna í heild sinni.

P á l l  P á lsson  p r e s t u r : |>að sem gjörir, 
að jeg er í vafa um, hvort jeg á að fallast 
á þetta frumvarp, er, að það er mjer kunn- 
ugt, að umboðsstjórnin, án þess að gefa 
nokkrar ástæður fyrir, hefur vikið 2 umboðs- 
mönnum, sem um leið voru ábúendur fyr- 
verandi spítalajarða, frá, og get jeg ekki í- 
myndað mjer, að það komi til af öðru en 
því, að jarðirnar hafi þótt of lágt leigðar, 
og vil jeg því, að mál þetta sje ýtarlega í- 
hugað, og annaðhvort sett sjerstök nefnd í 
það, eða því verði vísað til nefndar þeirrar, 
sem sett var til að íhuga sölu þjóðjarða 
yfir höfuð.

F o r s e t i  kvað það sína ætlun, að rjettast
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væri að fresta þessu máli, þangað til aðal- 
œálinu «um sölu þjóðjarða» væri lokið; þó 
einhver nofnd sje búin að leggja frana álit 
sitt, er hún þar fyrir enn við lýði, og ekki 
hætt að vera til, fyr en málið er alveg til 
lykta leitt.

Yar síðan máli þessu með atkvæðaíjölda 
vísað til nefndarinnar í málinu um sölu 
þjóðjarða (Sjá næsta mál á undan).

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild á 25. 
fundi, 30. júli.

Breytingartillaga I 239.
Flutningsmaður (Benediht Sveinsson): 

Eins og deildin sjer, er breytingaruppástung- 
an við frumvarp þetta fólgin í því, að 2 
jarðir eru aðskildar frá eigninni Kaldað- 
arnesi, nefnilega Kálfhagi og Lambastað- 
ir. En með eigninni Kaldaðarnesi meinti 
jeg allar þessar jarðir, en nefndin stakk 
upp á því, að einungis höfuðbólið með hin- 
um 7 hjáleigum skyldi verða selt, Höfuð- 
bólið með öllum þessum hjáleigum er til 
samans 86,2 hndr., svo að þar af má sjá, 
að söluverðið 10000 krónur, er frumvarpið til 
tekur, nemur meiru en vanalegu söluverði, 
og er langt fram yíir það að samsvara þeim 
leigumála, sem nú er á jörðunni.

Varaforseti: Flutningsmanni mun það 
kunnugt, að jörð þessi er ein með hinum 
beztu jörðum í Árnessýslu, og það mun 
reynast, að með jarðabótum getur verð 
hennar uukizt allt að tvöföldu. Jeg legg 
nú reyndar eigi mikla áherzlu á þetta; en 
jeg vil spyrja þingið um, hvort heppilegt sje 
að samþykkja frumvarp þetta á sama degi, 
sem samþykktar hafa verið varúðarreglur í 
sölu þjóðjarðanna. Jeg skora á flutnings- 
mann um, hvort þetta er eigi ein hin bezta 
jörð í Árnessýslu. Maðurinn, sem þar býr, 
er dugnaðarmaður, þótt hann sje eigi eins 
fjáður og sá, er nú hefur falað jörðina til 
kaups. Jeg veit eigi annan mun á mönn- 
um þessum, nema að annar þeirra er ríkur,

en hinn bjargálna. J>að bíður engra svara, 
að samþykkt verði, að jörð þessi sje seld 
fyrir einar 10,000 krónur.

Flutningsmaður: Jeg ætla mjer ekki
að sækja mál þetta með neinu ofurkappi,
þó mjer virðist varaforseti vilja fella það
með ákafa. Jeg þekki vel, að miklar slægj-
ur heyra til jörð þessari, en útbeit er þar
mögur, og jörðin liggur undir skemmdum 
af Ölfusá. petta eru sannmæli, sem enginn 
getur hrakið með rökum. |>að er sjálfsagt, 
að jörðin stendur, ef til vill, til mikilla um- 
bóta; en nú sem stendur er hún í niður- 
niðingu, og má svo kalla, eptir því sem 
jeg hef heyrt, að þar standi eigi steinn 
yfir steini, sem menn segja, enda er hún 
og fjarska-lítið leigð, og er það undarlegt, 
ef ábúandi jarðarinnar er svo duglegur, sem 
varaforseti lætur, að jörðin skuli vera svona 
lítið leigð, og leiguliðinn þó eigi geta þrif- 
izt á henni. Hvar er þá dugnaðurinn, hvar 
jarðargæðin? Jeg veit eigi, hvort jeg á að 
taka frumvarp þetta aptur, en það get jeg 
sagt með sanni, að jeg ber eigi frumvarp 
þetta upp í því skyni, að landssjóðurinn 
bíði halla við það.

P o r l á h u r  G u ð rn u n d s so n : Jeg er hvorki
samdóma flutningsmanni nje 1. þingmanni 
Gullbringusýslu að öllu leyti. f>ar sem 1. 
þingmaður Gullbringusýslu sagði, að jörð 
þessi væri ein með hinum beztu jörðum í 
Árnessýslu, þá er það beldur of í lagt, en 
þar eru miklar slægjur, og jörðinni vel í 
sveit komið, þar sem hún liggur svo nærri 
Eyrarbakka; eyjar liggja skammt frá jörð- 
inni í Ölfusá, og er þar heyskapur tölu- 
verður. Jörðin á mikið beitiland í mýri 
þeirri, er Breiðamýri heitir, og voru þar 
fyrrum höfð beitarhús, og í þeirri tíð, sem 
hospítalið var þar, og þegar jörðin hefur 
verið rjett notuð, munu þar jafnan hafa 
verið efnamenn, enda verður því ekki neit- 
að, að jörðin hefur mikið í sjer, og gæti 
staðið til mikilla bóta. En jeg get eigi

116
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verið sama þingmanni samþykkur í því, að 
maður sá, er nó býr á jörðunni, sje dugleg- 
ur maður, því að bann hefur aldrei bómað- 
ur verið. H itt er eigi satt, sem flutnings- 
maður sagði, að á jörð þessari standi eigi 
steinn yfir steini, því að jeg veit til þess, 
að maður þessi hefur haldið við bæði hús- 
um, og jeg held líka túngörðum. Hinn 
háttvirti þingmaður Rangæinga máske geti 
upplýst, hvernig ábúðin er nó.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg hef sögusögn ann- 
ara fyrir mjer í þessu efni; það getur verið, 
að ábóandinn hafi síðan bætt byggingar á 
jörð sinni, enda veit jeg eigi, hvað 2. þing- 
maður Árnesinga kallar vel byggt; jeg í- 
mynda mjer helzt, að hann sje ekki heimtu- 
frekur í því efni.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d sso n  : Mjer gleymd-
ist að taka eitt fram. Tvær af hjáleigum 
Kaldaðarness voru 1877 leigðar mönnum, 
sem búsettir voru niður á Eyrarbakka, og 
gefur það öllum að skilja, að slíkt ábúðar- 
hald er til eyðileggingar. Jeg sagði ekki, 
að þar væri vel byggt, en hinu mótmælti 
jeg, að þar væri ekki steinn yfir steini.

H já l m u r  P j e t u r s s o n : Mjer dettur í hug, 
að þetta frumvarp hafi legið á bak við hjá 
flutningsmanni, þegar hann mælti með því 
áðan, að þeir, sem eigi væru leiguliðar á 
þjóðjörðunum, gætu fengið þær keyptar. |>að 
er eptirtektavert, ef flutningsmaður er að 
fala þjóðjörð til handa þeim manni, er eigi 
er ábúandi hennar, fyrir helmingi minna 
verð, en jörðin gæti selzt að rjettu lagi. 
Slíkt hlýtur að vera komið af einhverjum 
þeim hvötum, er vjer eigi þekkjum; að 
minnsta kosti kemur þetta mjög skrítilega 
fyrir.

V a r a f o r s e t i : Hjer ræðir eigi um að 9elja 
leiguliða þjóðjörð, heldur öðrum manni. Jeg 
man að vísu ekki, hvað jörð þessi er leigð, 
en það er víst, að hún er langtum of lágt 
leigð. Eins og 2. þingmaður Árnesinga vott- 
aði, er þar gott beitiland, en svo er þar einnig

selveiði í Ölfasá. Að jörðin liggi undir á- 
falli, getur vel verið; en þó svo sje, þá get- 
ur góður og duglegur ábúandi stemmt stigu 
fyrir því. Jeg vil því biðja þingdeildina 
þess, að sýna eigi það bráðræði, að samþykkja 
frumvarp þetta, er fer fram á, að jörð þessi 
sje seld fyrir hálfvirði.

í s /e i fu r  G is fa so n :  Jeg get eigi dæmtum
það, hve duglegur eða óduglegur þessi maður 
er, því að það þekki jeg eigi, og af sömu 
ástæðu vil jeg ekki dæma um gæði jarðar- 
innar. En hitt er eigi satt, sem flutnings- 
maður sagði, að þar stæði eigi steinn yfir 
steini, því að þar eru sæmileg húsakynni, 
og eins ætla jeg að görðum sje sæmilega 
viðhaldið.

P á l l  b ó n d i  P á l s s o n : Mjer virðist eigi
full ástæða til að fella mál þetta af ástseð- 
um þeim, er varaforseti hefur komið með. 
£>ó að verð það, er frumvarpið tiltekur, sje 
lágt, þá er hægt að laga það, en ef ábúandí 
sá, er á jörðinni situr, er Ijelegur eða ónýt- 
ur, og níðir hana niður, þá virðist mjer 
hagkvæmast, að jörðin sje seld, því að hún 
getur orðið góð eign í höndum duglegs manns. 
Jeg verð því að mæla með sölunni, því að 
jeg álít landið græða miklu meira á því, ef 
jörðin er seld duglegum manni, sem tekur 
hana til ábúðar, og bætir hana, eins og þó 
hón sje eigi seld, og einhver slóðinn sje 
látinn sitja á henni, og níða hana enn nú 
meir en komið er, og þannig fyrirbyggja, 
að hún geti komizt í þess manns hendur, 
er hefnr bæði efni og vilja til þess að láta 
ekki liggja Ónotuð þau hin miklugæði jarð- 
arinnar, er varaforseti sagði að hún hefði.

F l u t n i n g s m a ð u r : Jeg verð að bera af
mjer ámæli það, er þingmaður Mýramanna 
bar á mig. fað  stendur í frumvarpi þessu, 
að ráðherranum veitist heimild til að selja 
jörðina Kaldaðarnes, að óskertum rjetti 
leiguliða, og þetta er einmitt hið sama, sem 
ákveðið er í hinu almenna frumvarpi nefnd- 
arinnar um sölu á þjóðjörðum, en aptur á
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móti er það eigi samkvæmt breytingaruppá- 
stungu þingmanns Mýramanna sjálfs, það játa 
jeg, en hvernig er jeg skyldugur að fá á- 
mæli fyrir það? Jeg hef eigi á móti því, 
að upphæð söluverðsins sje færð nokkuð 
upp, enda hefur nefndin fært upp kaupverð- 
ið, þar sem hún hefur dregið undan tvær 
jarðir. pað átti illa við að fara að tala um, 
hve vel væri byggt á Kaldaðarnesi, er jeg 
ætla, að þar sje fremur illa byggt, eptir 
þeirri hugmynd sem jeg legg í að vel sje
byggt.

P ó r ð u r  P ó r ð a r s o n : f>ó að jeg að vísu
hafi verið meðmæltur þjóðjarðasölu yfir höf- 
uð, þá get jeg eigi eptir þeim upplýsingum, 
er fram eru komnar í þessu máli, veriðfrum- 
varpi þessu meðmæltur. Mjer virðist því 
sala þessarar jarðar geta dregizt enn í tvö 
ár, og beðið þess, að frumvarp það um sölu 
á þjóðeignum, er nú er fyrir þinginu, nái 
fram að ganga.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti frumvarpið undir a t k v æ ð i  deildar- 
manna, og var breytingaruppástunga nefnd- 
arinnar við frumvarpið felld með 11 atkvæð- 
um gegn 6.

Var frumvarpið síðan t e k i ð  a p t u r a f  
flutningsmanni.

LX. SALA Á GRÍMSTUNGUHEIÐI OG 
AUÐKÚLUHEIÐI.

Frumvarp til laga um sölu á Grímstungu- 
heiði og Auðkuluheiði. Frá Ásgeiri Einars- 
syni, 1. þingmanni Húnvetninga. Sjá I 156.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 18. 
fundi, 22. júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  (Á sg e ir  E in a rsso n )  kvaðst 
að vísu vera flutningsmaður þessa máls, en 
hann hefði þó eigi fengið neinar skýrslur 
um það til að leggja fram ; að eins hefði

hann fengið samþykkt milli prests og hlut- 
aðeigandi hreppsnefnda; skýrslur væru þar 
á móti komnar til stiptsyfirvalda og lands- 
höfðingja. J>ó að nú málið væri einfalt, 
sýndist sjer það samt mjög svo athugavert, 
og vildi því leggja það til, að 1. umræðu 
væri frestað, og nefnd kosin.

Landshöfðingi kvaðst vilja mæla með því, 
að nefnd væri sett, en hann vildi vekja at- 
hygli þingmanna á því, að þegar rætt væri 
um sölu kirkjujarða, mundi nægja konungs- 
úrskurður, því að eptir sinni skoðun ætti 
það, sem stæði í 23. gr. stjórnarskrárinnar, 
eingöngu við eigur landssjóðsins, og gæti því 
eigi komið til greina við kirkjueignir. Ef 
nefnd væri sett, væri hann fús á að veita 
henni allar upplýsingar, sem hjá sjer væru, 
og einkum snertu Auðkúluheiði.

J ó n  P je tu rs so n  kvað enga ósk frá bænd- 
um liggja fyrir um þessi kaup, enda þætti 
sjer ólíklegt, að þeir óskuðu eptir þeim, nema 
þeir ættu hreppssjóði svo mikla, að þeirgætu 
borgað, annars yrði að jafna verðinu niður 
á bændur, og væru þeir þá kaupendur on 
eigi hreppurinn, og til þess yrðu þeir eigi 
neyddir. J>að væri sjálfsagt, að leitað hefði 
verið samkomulags við prest, prófast og 
stiptsyfirvöld, en sjer þætti ólíklegt, að þeir 
veittu samþykki sitt, ef þeir vissu, hversu 
mikill arður væri að heiðum þessum, því að 
það væri að selja fótinn undan jörðunum. 
Hann vildi því mæla móti frumvarpinu.

F l u tn in g s m a ð u r  kvaðst að eins vilja geta 
þess um Auðkúluheiði, að hreppurinn ætti 
jörð eða jarðir, sem ætlazt væri til að borg- 
uðu heiðina; hjer væri eigi talað um að af- 
gjöra nein kaup, heldur að eins að fá leyfi 
til sölunnar; á skýrslunum mætti sjá ein- 
dreginn vilja allra hlutaðeigenda, en með 
því að hann vonaði, að nefnd yrði sett, ætl- 
aði hann eigi að færa ástæður fyrir frum- 
varpinu að sinni.

B e n e d ih t  K r i s t j á n s s o n  kvað sjer sýnast 
fieiri torfærur aðrar, en landshöfðingi hefði
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getið um. EC hreppssjóðnum ætti að verja 
til kaupsins, yrði að fá leyfi til þess fyrst, 
og í annan stað þætti sjer það koma öfugt 
við, að veija því fje, er ætlað væri ómögum 
og fátæklingum til framfæris, til þess að 
kaupa fyrir afrjettarlönd, því af þeim befðu 
þeir mest gagn, er fjáðastir væru. Sjer 
þætti það mjög eðlilegt, að prestar yrðu 
fegnir að losast við öll þau umsvif og gjald- 
heimtu, sem fylgdi þessari afrjettareign, og 
það væri sanngjarnt af sveitarfjelaginu að 
vilja losa þá við það, en þá væri eins gott, 
að taka afrjettina á leigu fyrir víst afgjald, 
sem væri eins hátt og rentur af hinu um- 
talaða kaupverði; við það væri gætt hags 
prestakalla, og sveitin fengi það, sem hún 
vildi; ef málinu væri þannig hagað og hætt 
við kaupin, þætti sjer þá málið komast í gott 
horf.

J ó n  J ó n s so n  kvaðst mæla með tillögu 
þingmanns Húnvetninga. Viðvíkjandi því, 
sem landshöfðingi hefði sagt, vildi hann 
gjöra þá athugasemd, að stjórnarskráin gæfi 
þinginu umráð ekki að eins yfir eignum lauds- 
sjóðsins, en yfir öllum eignum landsins, og 
til þeirra hlytu allar kirkjueignir að teljast; 
við siðabótina hefði konungur kastað eign 
sinni á kirkjufje allt, en afsalað sjer því 
að nokkiu leyti með stjórnarskránni, og 
hlyti þingið eins að hafa umráð yfir kirkju- 
eignum eins og stólsjörðum, og þó að það, 
er landshöfðingi sagði, hefði verið siður, 
vildi hann sem þingmaður leyfa sjer að 
efast um, að þessi siöur væri rjettur og 
samkvæmur lögunum.

B e r g u r  T h o rb e rg  kvað eigi mundu vera 
nauðsyn á að ræða þetta mál, ef að eins 
þyrfti konungsúrskurð, en það værisitt álit, að 
kirkjujarðir væru taldar með eignum lands- 
ins, og 23. grein sjórnarskrárinnar kæmi 
því til greina, þó að þær að vísu væru eigi 
eign landssjóðsins í takmarkaðri skilningi. 
Hann vildi því láta þingið sinna málinu, og 
hvað það snerti, vildi hann mæla fiam

með nefnd, til að útvega skýrslur. Engiun 
þyrfti að óttast, að nokkur yrði neyddur 
til að selja eða kaupa, þó að málið fengi 
framgang, því að hjer væri að eins að tala 
um heimild til sölunnar, en þar að auki 
væri sjer kunnugt, að hjer væru allir hlut- 
aðeigendur samhuga. |»ar sem það hefði 
verið tekið fram, að eigi væri nauðsyn á 
að kaupa, heldur rjettara að leigja heið- 
arnar, þá væri sjer kunnugt, að þessa hefði 
verið leitað, en menn eigi orðið ásáttir. 
Hann vildi leggja það til, að kosin væri 3 
manna nefnd.

Forseti bar þá upp til a t k v æ ð a ,  hvort 
kjósa skyldi 3 manna nefud, og var það 
samþykkt með 8 atkvæðum. pví næst ljet 
hann kjósa menn í nefndina, og voru þess- 
ir kosnir:

Ásgeir Einarsson með 9 atkvæðum.
Bergur Thorberg — 7 --------
Benedikt Kristjánss. — 6 ------

Var umræðunni síðan frestað.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 27.' fundi, 4. ágúst.

Nefndarálit I 2 5 5 -2 5 7 .
F r a m s ö g u m a l iu r  (B e r g u r  Thorberg)  kvað 

það sjást í nefndarálitinu, að meiri hluti 
nefndarinnar rjeði frá að samþykkja frum- 
varpið, en eigi svo mikið af því, að hann 
teldi það svo óhagfellt eða fyndi mikið 
móti því, sem af hinu, að það væri eigi 
svo undir búið, að hægt væri að sjá, hvort 
salan væri nauðsynleg, eða hvort hún gæti 
átt sjer stað. Hvað snerti hið fyrra atrið- 
ið, þá hefði nefndinni litizt æskilegt, að 
sveitunum væru leigðar heiðarnar um 
langan tíma, 20—30 ár, fyrir fast ákveðið 
árgjald, álíka hátt- og lagarenta af verði 
því, er þær nú vildu kaupa þær fyrir, því 
að með þessari aðferð næðist tilgangur 
frumvarpsins, þar sem þá hlyti að hverfa sá 
ágreiningur, er frumvarpið vildi fyrirbyggja, 
um það, hver nyt bændum væri heimilt að
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hafa af heiðunum fyrir afrjottartoll þann, er 
þeir greiddu, t. d. hvort þeir mættu reka 
tryppi,'og svo jafnvel um skyldur sumra til 
að greiða tollinn; þá hyrfi einnig hiu erfiða 
innheimta tollsins af prestinum, þar sem 
hann fengi fast árgjald, er sveitin sem 
heild stæði honum skil á, og þá bæri 
það undir hana að sjá um, að bændur hag- 
nýttu sjer afrjettina á sem rjettastan hátt. 
Á þennan veg hefðu yfirvöldin bent hlutað- 
eigandi hreppsnefndum; hjer væri eigi hægt 
að sjá, að þær hefðu gjört neitt íþá stefnu; 
þetta kallaði hann skort á undirbúningi, því 
að meðan eigi sæist, að reyut hefði verið 
að koma sjer saman um leigu á heiðunum, 
væri engin vissa fyrir, að nauðsyn væri á 
sölu. Hið síðara atriðið, óvissan um, hvort 
salan gæti átt sjer stað, hefði þó mátt sín 
meira hjá nefndinni, því að í 26.gr. sveitar- 
stjórnarlaganna væri hreppsnefnum bannað 
að taka upp á hreppinn neina viðvarandi 
skuldbinding, nema með leyfi sýslunefndar- 
innar; þetta hlyti að vera kunnugt hlutað- 
eigendum, og það því fremur, sem stiptsyf- 
irvöldin hefðu einnig bent þeim á það, við 
undirbúning málsins, en allt fyrir það sæist 
eigi, að neitt hefði verið gjört til þess að 
útvega samþykki sýslunefndarinnar, og með- 
an engin vissa væri fengin fyrir því, að hún 
leyfði söluna, þætti meiri hluta nefndarinnar 
óheppilegt og jafnvel ósamboðið virðingu 
löggjafarþings, að gefa út lög um þá sölu, 
er vafasamt væri, hvort nokkurn tíma gæti 
orðið framgengt, af því sá, sem ætti með að 
ráða kaupunum, ekki vildi þau.

Jón Jónsson kvað sjer sýnast í nefndar- 
álitinu, að minni hlntinn hefði þar svarað 
ástæðum meira hlutans, en hann vildi þó 
bæta þar við nokkrum athugasemdum. 
Meiri hlutanum þætti ósamboðið löggjaf- 
arþingi, að samþykkja þetta frumvarp; 
hann vildi benda honum á, að þingið 
hefði nýlega samþykkt frumvarpið um Helgu- 
staðanámann, sem sama máli væri að gegna

með. (Framsögumaður: f>á var fengin vissa 
áður). (Magnús Stephensen: J>ar var um 
enga sölu að ræða). J>að gjörði lítið til, 
hvort talað var þá um sölu eða kaup; 
stjórnin hefði líka lagt fyrir þing á undan 
frumvarp um að selja án þess að hafa vissu 
fyrir, að salan kæmist á, og hefði ráðgjafi 
hans hátignar konungs víst ekki síður en 
hinn 2. konungkjörni þingmaður tilfinning 
fyrir því, hvað samboðið væri virðingu lög- 
gjafarvaldsins, konungs og þings. Svo mætti 
segja sama um verzlunarstaðina, engin vissa 
væri fyrir, að þeir kæmust nokkurntíma á; 
það væri undir því komið, hvort verzlunar- 
menn settust þar að, en þingið hefði eigi 
neitt loforð um það frá þeim, en að eins 
vottorð um, aðsigla mætti inn á hafnirnar; 
þar væri að eins veitt heimild til að nota 
hafnimar, og eins væri hjer. Svo talaði 
meiri hlutinn um aðra leið, nefnilega að 
leigja heiðarnar um langan tíma; sjer þætti 
vafasamt, hvort sveitirnar stæðu sig við 
slíkan leigumála, og svo hvort hlutaðeigandi 
prestur mætti leigja þær þannig, án heim- 
ildar fiá löggjafarvaldinu. Sjer þætti líka 
vafasamt, hvort það væri rjett af þinginu, 
að leyfa annað en beðið væri um, það ætti 
annaðhvort að veita bænina, eða neita henni; 
en ef þessu væri haldið fast fram, skyldi 
hann slaka svo mikið til, að samþykkja 
þá breyting á frumvarpinu, að þar væri veitt 
heimild til annaðhvort að leigja heiðarnar 
eða selja þær; hann vonaði, að deildin felldi 
ekki málið, þar sem jafnvel meiri hlutinn 
játaði, að þörf væri á að breyta ástandi því, 
sem nú er.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s s o n  vildi benda þing- 
manni Skagfirðinga á það, að jafnvel þó að 
þingið hefði einhverntíma gjört eitthvað 
sjer ósamboðið, þá væri það þó engan veg- 
inn skylda þess að gjöra það alltaf. Stipts- 
yfirvöldin hefðu bent hreppsnefndunum á, að 
þær þyrftu að fá leyfi sýslunefnda; hvernig 
stæði nú á, að þær, sem auðsjáanlega væru
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velskipaðar eptir brjcfum þeirra að dæma, 
hefðu eigi fengið eða sýnt þetta samþykki 
frá sýslunefndinni ? Hann gæti vel ímynd- 
að sjer, að sýslunefndin væri ófús á að veita 
það, og þætti ísjárvert, að verja til þessara 
kaupa fle því, er til framfæris ætti að vera 
fyrir fátæklinga og til annara sveitarþarfa. 
J>ingmaðurinn hefði látið í ljósi, að hæpið 
væri, hvort hreppsnefndirnar mundu standa 
sig við, að taka heiðarnar á leigu; það væri 
sjer ómögulegt að skilja, þar sem árgjaldið 
ætti eigi að vera hærra en sem svaraði laga- 
rentu af fje því, er þeir vildu nú kaupaþær 
fyrir. Heimild til að leigja, þyrfti og ætti 
þing alls e ig iaðveita; presturinn hefðijafna 
heimild til að leigja heiðarnar, eins oghverja 
kirkjujörð, en bezt þætti að leigja þær um 
langan tíma. Hann vissi eigi, hvers vegna 
hreppsnefndunum væri svo mikið kappsmál 
í þessu kaupi; hreppsbændur væru þó eigi 
bolaðir frá að nota heiðarnar. Fvrir afnot- 
um annarar heiðarinnar væri dómur, og við 
hann miðað söluverðið að frá dregnum kvöð- 
um þeim, er á prestinura liggja sem afrjett- 
areiganda, en þar væri bændum að eins 
heimilaður 1 a m b a upprekstur fyrir afrjettar- 
tollinn; sjer væri eigi kunnugt, að «lamb» 
merkti nokkurn tíma «sauð» í íslenzku; en 
þó að það væri nú gefið eptir, þá gæti þó 
alls eigi komið til skoðunar, að í l a m b a -  
upprekstri væri líka innibundin t r y p p a -  
upprekstur, en í slíku hrossahjeraði, sem 
Húnavatnssýslu, notuðu menn afrjettina meir 
til hrossabeitar en sauðfjár, einkum er þess 
væri gætt, að það væri víða venja, að reikna 
afrjettartoll fyrir eitt tryppi jafnháan og fyrir 
100 fjár. Svo væri grasatekja; hverniggæti 
hún heimfærzt undir lambaupprekstur? og 
eigi væri hægra að heimfæra silungsveiðina 
á Auðkúluheiði þar undir, því að menn 
mundu eigi enn hafa komið lömbum sínum 
á að veiða sjer silung til matar. Sjer þættu 
prestarnir standa hjer vel að máli, og sjer 
þætti engu spillt fyrir þeim, þó að eigi væri

leyft, að selja heiðarnar. Svo væri enn eitt 
atriði, sem hann vildi taka f r am; þó að 
þingið taki þá stefnu, að vilja selja jarðir 
landsins, sern sjer þætti vafasamt hvort rjett 
væri, þá ætti það að vera varfærnara með 
kirkjujarðir í því tilliti, eptir því er sjer 
fyndist, og sú tilfinning sín gæti að nokkru 
leyti stuðzt við það, að lögfræðingum hefði 
eigi komið saman um, hvort þingið hefði 
heimild til að leyfa sölu á kirkjueignum,eða 
það heyrði eingöngu undirúrskurð konungs; 
hann væri að vísu á því, að eptir gildandi 
lögum bæri þetta undir þingið, ensjerfynd- 
ist það samt eigi hafa eins fullkomin umráð 
yfir kirknafje eins og hinu borgaralega, og 
hann ímyndaði sjer, að sambandið millilög- 
gjafarvaldsins og kirkjunnar stæði naumast 
til lengdar, eins og það væri, og þyrfti það 
umbóta við ; en þó að kirknamálið væri nú 
í hreinsunareldinum, væri eigi útlit fyrir, að 
það mundi sleppa svo fljótt úr honum, að 
vanþörf væri á sálumessum til að stytta 
neyðartíma þess, og því vildi hann stinga 
upp á, að halda nú þá sálumessu, að lóga 
eigi að svo stöddu eignum kirkjunnar.

F l u t n i n g s m a ð v r  sagði, að hinn heiðraði 
sessunautur sinn hefði stutt þetta mál móti 
framsögumanni að nokkru leyti, og sýnt 
fram á, að þingið hefði gefið leyfi til 
kaups á eign, sem eins tvístýnt gæti orðið 
að stjórnin samþykkti, enda væri hættan 
eigi mikil, þar sem í 2. grein væri tekið 
fram, að ráðgjafinn skyldi setja ákvarðanir 
fyrir sölunni, og fyndist sjer það fullkomin 
varúðarregla, og yrði þar með komið í veg 
fyrir, að kirkjunum í nokkru yrði gjört til 
skaða. Honum þótti og gott, að meiri hluti 
nefndarinnar og einkum hinn 2. konung- 
kjörni þingmaður væri meðmæltur sölunni, 
því eigi gæti hlutdrægni dregið hann til þess. 
jpað hefði verið talað um, að leigja heiðarnar. 
Um það hefði verið talsvert umtal í hreppnum, 
en niðurstaðan hefði þó orðið, eigi að ganga 
að því. Meiri hluta nefndarinnar hefði
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þótt málið nokkuð ískyggilegt, en hann kvaðst 
verða að ætla, að hann mundi því kunnug- 
astur af þingmönnum þessarar deildar; hann 
yrði að leggja mestaáherzlu á það, aðprest- 
arnir sjálfir vildu selja; svo væri sjer og 
kunnugt, að mikill áhugi hefði verið á þessu 
máli. á sýslunefndarfundum, þar sem ávallt 
væri þræta milli upprekstrarmanna og heið- 
areiganda. f»að hefði verið spurt að, því 
sveitunum væri þetta svo mikið kappsmál, 
en það væri engan veginn svo, prestunum 
sjálfum væri það eins umhugað, og sæju þeir 
mikið vel, hverjar afleiðingar það mundi 
framvegis hafa. Hann kvaðst eigi ætla að 
svara þingmanni fingeyingja, þar sem hann 
hefði sagt, að eitt tryppi æti eins og 100 
fjár, því slíkt. væri móti heilbrigðri skynsemi; 
hann ætlaði einnig að sleppa grasatekjunni 
og silungsveiðinni, því aldrei hefðu viðkom- 
andi fengið einn skilding fyrir hana. Loks 
kvaðst hann vona, að málið væri látið ganga 
til 2. umræðu, og það því heldur, sem fram- 
sögumaður væri því meðmæltur.

J6n Jónsson sagði, að það væri eitt at- 
riði, er hann vildi benda þingmanni J»ingey- 
inga á, nefnil. að ef prestar mættu leigja 
burt jarðir í 20—30 ár, því þá eigi 50, 60, 
70, 100 ár, hvar væru takmörkin? Efþing- 
maðurinn væri kunnugur erlendis, ætti hann 
að vita, að leigumáli um langan tíma væri 
álitiíin rjettur mjög líkur eignarrjetti; eins 
væri ekki mikið varið í þá eign, sem eng- 
inn brókunarrjettur fylgir. Honum væri 
kunnugt, að yfirvöldin hefðu stundum sam- 
þykkt, að embættisjarðir væru leigðar um 
víst áratímabil fram yfir embættistíma þess 
manns, er hefði jörðina í stað embættislauna 
eða fram yfir lífstíð ábóandans; en það yrði 
hann að segja, að hefði slíkur leigumáli ver- 
ið veittur eptir 1874, þá gæti verið spurn- 
ing um, hvort slíkt leyfi kæmi ekki í bága 
við stjórnarskrána.

Benedíkt Kristjánsson kvaðst eigi þurfa 
að svara þingmanni Skagfirðinga; hann

þekkti eigi rjottarvenju í prestamálum. 
Hann kvaðst ekkert sjá á móti löngum á- 
bóðartím a; menn gætu tekið meðaltal ábúð- 
ar 20—30 ár. J>ar sem þingmaður Hún- 
vetninga hefði talað um sýslunefndarmenn, 
þá mundi víst eitthvað vikið frá sveitar- 
stjórnarlögunum, ef í 2 hreppum væru 4 
sýslunefndarmenn.

Framsögumtiður sagðist fáu hafa að 
bæta við það, sem þingmaður f>ingeyinga 
hefði tekið fram. f>að væri ekkert spurs- 
mál um, að lagaheimild væri fyrir því, að 
leigja kirkjueignir l'ram yfir embættistíma 
þess prests, er leigusamninginn gjörði. Að 
því leyti sem menn efuðust um, að prestar 
gætu gjört svo, þá væri eigi annað en fá 
samþykki yfirumsjónarmanna prestakallanna, 
og hefði það opt verið gjört. Stjórnar- 
skráin takmarkaði eigi leigurjett, heldur 
sölurjett. Honum þótti óviðkunnanlegt, að 
setja lög um sölu eigna, meðan óvíst væri, 
hvort nokkur væri kaupandinn; að vísu 
væri breyting frá nóverandi ástandi hag- 
felld, en sjer virtist helzt ætti að leigja, 
því eigi ætti að selja kirkjugóss án til— 
knýjandi ástæðna; en það væri ekki ljóst, að 
slík ástæða væri hjer fyrir hendi.

S te f á n  E i r ík s s o n  sagði, að það í raun 
og veru liti svo ót, sem frumvarpið væri 
til hags fyrir presta, þegar litið væri til 
þess, hvað heiðarlönd þessi ættu að seljast 
h á tt; en sá væri gallinn á frumvarpinu, að 
enginn væri samningur milli presta og 
hlutaðeigandi hreppa; svo vantaði líka all- 
ar upplýsingar í máli þessu. fað  yrði 
eptir sveitarstjórnarlögunum að vera samn- 
ingur um kaupið, og sá samningur ætti 
að vera kominn fyrir sýslunefnd, því hrepp- 
ar geta ekki tekið upp á sig skuldbinding 
til jarðakaupa, nema með leyfi sýslunefnda, 
og skildi hann eigi, að hreppsnefndirnar 
skyldu ekki vera búnar að ótvega sjer 
þetta samþykki sýslunefndar, síðan þeim 
var þó bent á það í brjefi stiptsyfirvald-
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anna 17. nóv. 1867, eptir því sem meiri 
hluti nefndarinnar skýrir frá; af þessum á- 
stæðum, sem hann hefði tekið fram, gæti 
hann ekki fallizt á frumvarpið. Loks 
kvaðst hann ímynda sjer, að ráðherrann 
ljeti málið bíða, þar til samningar væru 
fengnir frá hlutaðeigendum, því fyr gæti 
hann ekki lagt frumvarpið undir sainþykki 
konungs, og því væri hann á móti þessu, 
en að öllu leyti samþykkur meiri hluta 
nefndarinnar.

F l u tn in g s m a ð u r  sagði, að þingmaður 
Skaptfellinga hefði talað um, að hann 
eigi hefði sjeð neinn samning; en þetta 
væri af ókunnugleika; hann kvaðst kann- 
ske geta sýnt honum fullkominn samning 
og með samþykki prófasts. Sjer hefði og 
verið sagt, að hrepparnir kannske eigi gætu 
borgað, en meiningin hefði verið, að bændur 
keyptu og ljetu svo fylgja jörðunum. Hvað 
hefði gjörzt á síðasta fundi, væri sjer eigi 
kunnugt, þar sem haun þá hefði verið 
farinn suður. £>að hefði staðið á bændum 
en eigi prestum að ganga að samningnum. 
J>að hefði komið fram í ræðu framsögu- 
manns, að ískyggilegt gæti orðið að neita 
sölunni, og þetta væri sjer og öðrum 
kunnugt, því Haukadalsheiði lægi að vest- 
an en Dalakvíslar að austan, sem hrepps- 
búar gætu fengið keyptar, en heiðin of 
lítil til uppreksturs fyrir allfc fjallafjeð, og 
gæti farið eins og um Grímstungusöluna 
forðum, sem stjórnin hefði neitað, og væri 
stiptsyfirvöldunum kunnugt um, hvort happ 
hefði orðið að því. Mótmæli þau, sem 
hefðu komið fram af því, að málið varð 
ekki borið undir sýslunefndina, hefðu við 
nokkuð að styðjast, en slíkt væri ómögu- 
legt, eptir að málið væri samþykkt af hlut- 
aðeigendum. Kvaðst hann svo eigi ætla 
að tala frekar, en óskaði, að frumvarpið væri 
látið ganga til 2. umræðu.

Forseti bar því næst upp til a t k v æð a ,

hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það f e l l t  með 8 atkvæðum gegn 3.

LXI. BYGGING KALDAÐARNESS OG 
HÖEGSLANDS SPÍTALAEIGNA.

Fyrirspurn til landshöfðinga frá 1. þing- 
manni Skaptfellinga, Páli presti Pálssyni, 
um það, af hverjum ástæðum umboðsmönn- 
um, sem jafnframt eru leiguliðar á hinum 
fyrri spítalaeignum, Kaldaðarnesi og Hörgs- 
landi, er frá vísað. Sjá I 208. Rædd á
29. fundi neðri deildar, 4. ágúst.

P á l l  P á ls so n , p r e s t u r :  Jeg skal að eins
geta þess, hvers vegna jeg bar upp þessa 
fyrirspurn. Mjer var kunnugt, að umboðs- 
mönnum þessara fyrveranda eigna lækna- 
sjóðsins, nefnilega jarðanna Kaldaðarness og 
Hörgslands, hafði verið tilkynnt, að þeir 
ættu eigi að hafa umboðið lengur á hendi, 
án þess að þeir vissu glöggt, af hvaða á- 
stæðum það vargjört. £eir munu báðir hafa 
staðið í skilum með eptirgjöldin, og annar 
þeirra sjeð um, að jörðin væri bætt bæði 
með görðum og húsum, og með ærnum 
tilkostnaði varðveitt hana fyrir skemmdum 
af náttúrunni. Jeg heyrði, þegar jeg 
fór til þings, að alþýða manna furðaði sig á 
þessu, og menn voru hræddir um, að þetta 
kynni að vera fyrirboði þess, að þeir, sem 
fiestir eru í Vesturskaptafellssýslu ábúend- 
ur þjóðeigna, mundu verða fyrir sömu með- 
ferð, og verða að ganga þá, er minnst varir, 
frá jörðum sínum, þar sem báðir þessir 
menn, er hjer ræðir um, jafnframt eru leigu- 
liðar á jörðunum. Af þessum orsökum bar 
jeg upp þessa fyrirspurn.

L a n d s h ö f ð in g i :  Fyrirspurn hins hátt-
virta 1. þingmanns Skaptfellinga skal jeg 
svara á þessa leið: Spítalaeignin Kaldaðar- 
nes hefur hingað til verið byggð leiguliða 
þeim, er á henni býr, með þeim skilmálum, 
að hann með byggingarbrjefi frá 31. desem-
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ber 1868 hefur skuldbundið sig t.il að 
borga landskuld og leigur með samtals 5 
hndr., þannig að hann af þessu afgjaldi 
eignist sjálfur í umboðs- og ómakslaun 1 
hndr., en borgi 4 hndr. með peningum ept- 
ir verðlagsskrá Árnessýslu. — Spítalajörðin 
Hörgsland er byggð hinum núverandi leigu- 
liða með byggingarbrjefi 1. marz 1853, er 
jarðarafgjaldið ákveðið 3 hndr. og 70 ál., 
sem borgist með peningum eptir hvers árs 
gildandi verðlagsskrá í Skaptafellssýslu, og 
auk þess 6 rdl. eða 12 kr. árlega í reka- 
leigu. J>etta byggingarbrjef inniheldur ekki 
eitt orð um það, að leiguliðinn sje umboðs- 
maður læknasjóðsins, og hefur yfir höfuð að 
tala ekki neinar aðrar ákvarðanir inni að 
halda, en þær, sem venjulega eru í öllum 
byggingarbrjefum, sem gefin eru út fyrir 
jarðir hins opinbera. fað  má sjá af 
þessu, að báðar hinar umgetnu spítala- 
jarðir hafa í raun og veru hingað til verið 
lausar við allt umboðslegt eptirlit, því að af- 
sláttur sá í jarðarafgjaldinu af Kaldaðarnesi, 
sem veittur er leiguliðanum, getur ómögu- 
lega skoðazt sem mynd af þess konar eptir- 
liti, þó að hann sje kallaður «í umboðs- og 
ómakslaun».

í>egar jeg samkvæmtþingsályktuninni frá í 
hitt eð fyrra heimtaði skýrslur um allar þjóð- 
eignir, varð jeg þess áskynja, að enginn umboðs- 
maður hafði eptirlit með þessum 2 jörð- 
um; jegleitaði þá ýtarlegri skýrslna um ástand 
þeirra, og þar sem jeg á þennan hátt Qekk 
að vita um það, að leiguliðinn á Hörgslandi 
hefur í mörg ár búið á annari jörð, Höfða- 
brekku, hjer um bil 2 þingmannaleiðir frá 
Hörgslandi, og þar eð þetta má að mínu á- 
liti ekki viðgangast með jörð, sem landssjóð- 
urinn á, enda segir í l l .g r .  byggingarbrjefs- 
ins frá 1. marz 1853: «Vilji hann ekki
lengur búa á jörðinni, þá skuldbindur hann 
sig til, vegna fjarlægðar stjórnenda lækna- 
sjóðsins, að segja upp ábúðinni um útgöngu 
júlímánaðar, áður en hann í næstu fardög- 
um á eptir frá jörðinni víkur», þá skipaði 
jeg í brjefi frá 18. apríl þ. á. amtmannin- 
um yfir Suðuramtinu að gjöra ráðstafanir

til, að leiguliðanum á Hörgslandi, vegna 
þess að hann ekki býr á jörðinni, heldur í 
mikilli fjarlægð frá henni, yrði byggt út frá 
fardögum 1880, og að útvega hinar nauð- 
synlegu skýrslur um leigumálaþá, er byggja 
má jörðina með eptirleiðis, jafnframt því 
fól jeg sýslumanninum í Skaptafellssýslu fyrst 
um sinn, á meðan hlutaðeigandi leiguliði er 
settur umboðsmaður Kirkjubæjar- og J>ykkva- 
bæjarklaustursumboðs, umsjónina með jörð- 
inni Hörgslandi á hendur. Á líkan hátt hef 
jeg álitið mjer skylt að skipa sýslumanninum 
í Árnessýslu að takast á hendur fyrst um sinn 
umsjónina með jörðinni Kaldaðarnesi, en á 
hinn bóginn hef jeg ekki álitið mjer heimilt 
að svo stöddu, að draga inn þann Vs part 
af afgjaldinu, sem í byggingarbrjefinu hefur 
verið tilsagt leiguliðanum «í umboðs- og 
ómakslaun».

P á ll  P á h s o n  p r e s t u r : Enda þótt jeg 9je 
hinum hæstvirta landshöfðingja þakklátur 
fyrir þær upplýsingar, er hann hefur gefið í 
máli þessu, vil jeg leyfa mjer að geta þess, 
að veit jeg veit ekki betur, en að leiguliði 
Hörgslandsins hafi fengið fullt leyfi hjá þá- 
verandi stjórnendum eigna læknasjóðsin9, að 
mega búa á Höfðabrekku, án þesg að sleppa 
byggingunni fyrir Hörgslandinu.

L a n d s h ö f ð in g i : Jeg efast ekki nm, að
hann hafi fengið leyfi hjá stjórn læknasjóðs- 
ins til að búa þar fyrst um sinn, en hann 
hefur í mörg ár ekki haft leyfi til þess.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, var 
umræðunni um fyrirspurnina lokið.

LXII. VEEÐLAGSSKEÁll.

A.
F r u m v a r p  t i l  l a g a  um verðlags- 

skrár. Frá 2. þingmanni Húnvetninga. 
Sjá I 76—78.

F y r s t a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 7. 
fundi, 9. júlí.

F lu tn in g s m a ð u r  (P á l l  P á h so n ,  b ó n d i ) :
117
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Jeg vona, að rnál þetta ekki valdi löngum 
umræðum. J>að hefur áður verið fyrir hjer 
á þingi, og því hlotnaðist góður byr, að 
minnsta kosti í þessari deild. fað  er nú 
hingað aptur komið, og flyt jeg það með því 
meiri ánægju, sem jeg er þess sannfærður, 
að það er mjög nauðsynlegt, að hver sýsla 
fái verðlagsskrá út af fyrir sig. Verðlag í 
einni sýslu á ekki að hafa áhrif á verðlagið 
í hinni, vegna þess að það annaðhvort 
skaðar gjaldandann eða tollatakarann, en 
slíkt á ekki að eiga sjer stað, og það yrði 
að öllu leyti fyrirbyggt, ef verðlagsskrá væri 
fyrir hverja sýslu.

Á þessu stigi málsins skal jeg að öðru 
leyti vera sem fáorðastur, því fremur sem 
engin veruleg breyting er gjörð á frumvarpi 
þessu frá því, er það síðast var hjer fyrir, 
og því bíða átekta, en óska þe3s, að mál 
þetta megi komast til 2. umræðu.

Pórarinn Böðvarsson: f>egar borin eru 
upp fyrir alþingi einhver ný lög eða breyt- 
ing á eldri lögum, álít jeg 2 skilyrði nauð- 
synleg til þess að slíkum uppástungum verði 
ainnt: fyrst að þ ö r f  sje á breytingunni eða 
nýungunni; í annan stað, að breytingin sje 
til b a t n a ð a r ;  en á frumvarpi því, sem 
hjer liggur fyrir, sje jeg hvorki þörf njegagn. 
Jeg get alls ekki verið því samddma, að þörf 
sje á verðlagsskrá fyrir hverja sýslu, allra 
sízt þar sem sýslurnar eiga sameiginlegan 
kaupstað. fá á l í t  jeg ekki heldur þessa leið 
gegnum þingið sem formlegasta, því jeg held 
þetta, sem hjer er farið fram á, gæti feng- 
izt, ef þörf þætti, hjá umboðsstjórninni, án 
þess lö g  væru um það gefin. Hvað yfir 
höfuð verðlagsskrár snertir, virðist mjer að- 
ferðin við samning þeirra ekki sem rjettust. 
Jú! það er satt, presturinn fær eptir frum- 
varpinu «af náð« að vera með sem s k r i f -  
a r i ,  í stað þess að meining löggjafarinnar 
hlýtur að hafa verið sú, að prestarnir á ann- 
an bóginn ættu að sjá um, að verðlagsskrá- 
in yrði ekki of lág, hreppstjórar á hinn 
bóginn um, að hún ekki yrði of há.

Vegna tímans, þar sem verðlagsskráin á 
að gilda frá fardögum til fardaga, virð-

ist mjer þýðingarlítið, þó hrepps- eða sýslu- 
nefndir ættu að fjalla um mál þetta. Hvað 
fyrirmynd þá snertir, er nú liggur fyrir, virð- 
ist mjer henni og í mörgu ábótavant, að 
jeg taki til dæmis: hið gamla hundrað vað- 
mála er þar orðið að 90 álnum, og er það 
breyting, sem jeg ekki get fallizt á. f>ar 
sem 6 selskinn í frumvarpinu eru talin í 
hundrað, vil jeg, sem góðfús lesari, skoða það 
sem prentvillu. í  frumvatpi þessu er ýmist 
fleira ýmist færra af fjenaði talið til hundr- 
aðs en í tíundarlögunum, og það álít jeg 
rangt, eins og hundruðin virðast í frumvarp- 
inu of mjög af handahófi.

Mín tillaga verður því, að mál þetta ekki 
gangi til 2. umræðu ; en fari svo, þá legg 
jeg það til, að nefnd verði kosin í mál þetta, 
til þess að bót verði ráðin á þeim ekki all- 
fáu göllum, er mjer virðast vera á frum- 
varpinu.

Páll Pálsson, prestur: Jeg er á sama
máli og þeir, sem lagt hafa það til, að sett 
verði nefnd í mál þetta, því margar ákvarð- 
anir í frumvarpinu eru óglöggar. Mjer virð- 
ist mest ríða á, að breytt verði undirbún- 
ingnum, og það væri æskilegt, að prestar og 
enda hreppstjórar gætu losnað undan þeirri 
tortryggni, sem þeir í þessu efni hingað til 
hafa orðið fyrir.

Satt að segja, getur mjer ekki heldur 
fundizt það nein sjerleg virðing fyrir prest- 
inn, að sitja hreppsnefndinni til aðstoðar við 
tilbúning verðlagsskrárinnar, þar sem honum 
ekki er veittur atkvæðisrjettur, svo aðstoð 
hans yrði að eins fólgin í því, að vera skrif- 
ari nefndarinnar. Að öðru leyti skal þess 
getið, að mjer virðist rjettara að nefna 
sýslufjelag en sýslu, og þar sem þingdeildin 
fyrir skemmstu hefur samþykkt 2 verðlagsskrár 
fyrir eitt lögsagnarumdæmi, virðist mjer það 
ósamkvæmni, ef því nú væri neitað.

V n r a f o r s e t i : Jeg skal að eins gjöra
litla athugaseind við fyrirmynd þá til verð- 
lagsskár er hjer liggur fyrir. Mjer finnst 
vanta í hana sum aliði; en þar ættu þóallir 
þeir aurar að vera nefndir, sem tíundarbær- 
ir eru. Jeg finn t. a. m. hvergi geldar kýr,
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geldneyti og tryppi nefnd, og má sízt vanta 
í þann kaflann, sem ræðir um fríðan pen- 
ing, og sem allur gengur í kaupum og söl- 
um manna í m illi; sömuleiðis sakna jeg 
hálfsokkanna, þó þeir ná reyndar sjeu síður 
áríðandi. Mál þetta hefur annars komið 
áður fyrir hjer á þingi, og þá þótti þörf á, 
að því yrði framgengt, og það væri í sam- 
hljóðan við hin nýju tíundarlög. Jeg mæli 
með því, að mál þetta gangi til 2. umræðu, 
en það þarf ýmissa breytinga við.

B e n e d ih t  S v e in s so n :  Mjer virðist það
alls ekki eiga við að leggja hreppsnefndinni 
á herðar undirbúninginn uudir verðlags- 
skrárnar, meðal annars af þeirri ástæðu, að 
þær hafa nóg að starfa samt endurgjaldslaust. 
J>essi starfi heyrir eptir eðli sínu hreppstjór- 
unum til, og þegar svo málið seinna á að 
koma fyrir sýslunefndina, þá er þar valinn 
maður úr hverjum hreppi sýslunnar, og má því 
gjöra ráð fyrir þeim kunnugleika hjá þessari 
nefnd um gangverð landauranna í hverjum 
hreppi, sem vinnst við það, að láta hrepps- 
nefndirnar fjalla um málið, og leggja þeim á 
herðar óeðlilegan starfa.

G u ð m u n d u r  E i n a r s s o n : Jeg verð að vera 
á sama máli og þingmaðurinn, er síðast 
talaði, að sýslunefndin ætti að leggja úr- 
skurð á, hvað vera skyldi verðhæð hvers 
hlutar 1 verðlagsskrá sýslunnar, en hrepp- 
stjóri og prestur hvers hrepps hafa uppá- 
stungurjettinn. Móti þessu má mæla með 
því að segja, sem reynist optlega satt, að 
erfitt sje að koma á reglulegum sýslufundi 
um þann tíma árs, sem verðlagsskrána verð- 
ur að setja; en því má aptur svara, aðbæði 
má færa tímann, sem upp á er stungið, til 
þess lengir dag, og fremur er líklegt, að 
fundur verði sóttur, og líka þykir mjer ekk- 
ert á móti því, að það traust sje borið til 
sýslunefndarforstjóra og tveggja eða fleiri 
sýslunefndarmanna, sem búa honum næstir, 
að þeir á aukafundi, geti ekki lögmætur 
fundur koinizt á í tæka tíð, semji og setji 
verðlagsskrána með hliðsjón af hreppaskýrsl- 
unum.

En fyrst nú er farið að breyta tilhögun-

inni með verlagsskrárnar á annað borð, þá 
vil jeg breyta formi þeirra algjörlega, og 
hætta að reikna til hundraða eptir Jónsbók, 
en leggja nýjan grundvöll, sem að vísu er 
vandfundinn, en er þó hugsanlegt að fundizt 
geti. J>að má heita, að nú fyrst sje gildi 
og þýðing verðlagsskrárinnar komin inn í 
meðvitund alþýðu; þess vegna þarf að vanda 
undirbúning verðlagsskrárinnar að forminu 
sem eðlilegast og samboðnast kröfum þess- 
ara tíma. Jeg legg það því til, að um leið 
og málinu er vísað til 2. umræðu, þá verði 
nefnd kosin í það.

F l u t n i n g s m a ð u r : Mjer virðist að vísu 
undirtektir þingmanna undir mál þetta ekki 
sem beztar, enda skal jeg ekki að svo stöddu 
svara hverju einstöku atriði, því mjer þykir 
þingmenn fara of mjög út í einstakar grein- 
ir frumvarpsins. Mjer virtist að 2. þing- 
maður Gullbringusýslu vildi gjöra verulega 
breyting, og skil jeg alls ekki, á hvaða ástæðum 
sú breyting er byggð; en að nefnd verði 
kosin í málið er jeg ekki mótfallinn. Fyr- 
irmynd verðlagsskráarinnar, eins og hún 
liggur fyrir, getur að vísu haft sína galla, 
en það er þá á þingsins valdi að bæta úr 
þeim. 1. þingmaður Gullbringusýslu gat 
þess, að hann saknaði geldu kúnna, trypp- 
anna og sokkanna sem gjaldliða í fyrir- 
mynd verðlagsskrárinnar, og skal jeg að eins 
svara því þannig, að slíkir aurar sjaldan 
munu ganga í oþinber gjöld.

P ó r a r i n n  B ö ð v a r s s o n :  Jeg skal að eins 
gjöra þá athugasemd, að þeir menn, sem 
stungið er upp á að semji verðlagsskrána, 
eru ekki eiðsvarnir, þeir, sem gjörðu það 
áður, höfðu þó unnið eið sem embætt- 
ismenn ; sömdu skýrslurnar sem eiðsvarnir 
embættismenn, en eptir frumvarpinu verður 
engin sönnun fyrir því, að skýrslurnar verði 
rj ettar.

Þ o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n : fa ð  má vera
öllum ljóst, hversu áríðandi það er, að hver 
sýsla fái verðlagsskrá út af fyrir sig, og að það 
sje að lögum gjört, þó þetta geti að vísu 
fengizt gegnum umboðsvaldið stundum, ept- 
ir fleiri ára auðmjúka bæn. J>að hefur kom-
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ið fram hjá 2. þingmanni Gullbringusýslu 
og þingmanni Skaptfellinga, að þeim þætti 
lítil virðing í að sitja á bekk með hrepps- 
nefndum, en vildu heldur hafa hreppstjórann, 
af því hann væri eiðsvarinn, en það er næsta 
hart, ef að hreppsnefndunum er ekki trúandi 
fyrirað gefa ófalskar skýrslur, enda er prestum 
þá innan handar að koma því upp, þegar 
þeir eru með.

P á l l  P á lsson  p r e s t u r : J>að voru hvorki orð 
min nje meining, að óvirðing væri í því fyr- 
ir prestana, að sitja á sama bekk og hrepps- 
nefndarmennirnir, en hitt talaði jeg um, að 
presturinn sæti á fundunum ánþess að hafa 
a t k v æ ð i ,  og því get jeg ekki neitað, að 
mjer finnst það að minnsta kosti ekkert 
upphefðarstand.

F o rse t i  skaut því til a t k v æ ð a ,  hvort 
mál þetta skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það samþykktmeð 17 atkvæðum; þá var 
samþykkt með 17 atkvæðum að setja 5
manna nefnd í málið, og voru í hana kosn- 
ir:

Páll bóndi Pálsson með 15 atkv. 
J>órarinn Böðvarsson — 9 —
Benedikt Sveinsson — 8 —
fórður fórðarson — 8 —
forlákur Guðmundsson— 8 —

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 19. 
fundi, 23. júlí.

Nefndarálit I 139—141.
Atkvæðaskrá I 199—200.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( Þ ó r a r i n n  B öðvarsson):  

Jeg vil gjöra deildinni grein fyrir stefnu 
þeirri, er nefndin hefur tekið í þessu máli; 
stefnan er reyndar ljós af nefndarálitinu. 
Nefndinni þótti rjettast, að sýslunefndin 
fengi sem mesta hluttekning í tilbúningi 
verðlagsskrárinnar, en fannst þó ísjárvert að 
gjöra miklar breytingar á því fyrirkomulagi, 
sem nú á sjer stað. Einungis gjörði nefnd- 
in þá breyting, að fyrir hverja sýslu skuli 
vera verðlagsskrá, og þótti henni margt 
mæla með því. J>ar á móti sleppti hún því, 
að búa til nýja fyrirmynd, en hjelt sjer að 
mestu leyti við það, er befur verið, þar eð

allar breytingar geta haft mikil áhrif á tekj- 
ur þeirra embættismanna, er fá laun sín 
eptir verðlagsskránni. J>að er gjört ráð fyr- 
ir, að einstaka vörutegundir, er ekki ganga 
kaupum og sölum, verði felldar úr.

H já l m u r  P je tu r s so n :  Jeg get ekki lokið
lofsorði á meðferð nefndarinnar í þessu máli, 
því mjer finnst, að breytingar hennar við 
frumvarpið miði flestar til hins lakara; en 
einkum er það breytingin á 2. gr., er jeg 
verð að álíta óheppilega, því bæði er það, 
að hreppsnefndin hlýtur að vera kunnugri 
verðlaginu á hinum ýmsu vörutegundum í 
hreppnum heldur en prestur og hreppstjóri, 
einkum þar sem enginn prestur býr í hreppn- 
um, og svo virðist mjer betri samkvæmni í 
því, að hreppsnefndin semji undirlagið að 
verðlagsskránum, úr því sýslunefndinni er 
ætlað að fullgjöra þær. — Eins og menn 
muna, komu engin mótmæli fram á síðasta 
þingi 1877 móti því, að hreppsnefndirnar 
skyldu semja undirlagið, hvorki í efri nje 
neðri deild þingsins, og var það eigi af 
þeirri orsök, að málið gekk þá eigi fram, 
eða leiddist eigi til lykta, heldur af allt öðr- 
um orsökum, og finnst mjer þetta vera næg 
ástæða, því mál þetta var þá ýtarlega rætt. 
bæði í nefnd og báðum deildum, og get jeg 
eigi sjeð, á hverju hin núverandi þingnefnd 
hefur byggt breytingar sínar, því ástæðurnar 
vanta. Jeg fæ heldur ckki skilið, hvers 
vegna nefndin hefur sleppt úr niðurlagi 3. 
greinar í hinu fyira frumvarpi, ákvörðuninni 
um það, að 2 af bæjarfulltrúum taki þátt í 
tilbúningi verðlagsskánna með sýslunefndinni, 
þegar kaupstaður er í sýslunni; og býst jeg 
við að koma með breytingartillögu til 3. 
umræðu til, að reyna að laga þetta og fleira, 
er mjer þykir miður fara í uppástungum 
nefndarinnar.

F r a m s ö g u m a ð u r :  f>að var kannske aðal- 
atriðið í ræðu þingmanns Mýramanna, að 
nefndin hefði farið illa og ótiltækilega með 
þetta mál, því að ástæður hans voru allar 
ljettvægar eða engar. Hann saknaði þess, 
að hreppsnefndirnar væru ekki látnar búa 
til verðlagsskrárnar og sagði, að það hefði
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verið samþykkt í hitt eð fyrra. fe tta  getur 
vel verið, en hann á eptir að sanna, að það 
sje heppilegt, að hreppsnefndirnar gjöri þetta, 
og hann á eptir að hrekja það, sem sagt 
var við 1. umræðu þessa máls, að það sje 
ekki heppilegt að fela hreppsnefndarmönn- 
unum að semja verðlagsskrárnar, af því þeir 
eru óeiðsvarnir menn. Hann taldi það eðli- 
legt, að hreppsnefndunum væri þetta falið, 
fyrst sýslunefndirnar eiga að semja þær 
fyrir sýsluna, en hann verður að gæta þess, 
að það er annað að semja grundvallar- 
skýrslurnar, en að reikna út eptir þeim, 
leggja saman og deila, en þetta er verk 
sýslunefndanna. Nefndin vildi ekki neita 
sýslunefndunum um hluttekning í verðlags- 
skránum, en því síður á að neita prestum 
og hreppstjórum um hluttekning í samn- 
ingu þeirra, því að þeir gjöra það í embætt- 
isnafni og eru eiðsvarnir, en það varðar 
mjög landssjóð og alla, sem gjöld fá eptir 
skránnm, að þær sjeu vel samdar. — I>ar 
sem ‘þingmaðurinn gat þess, að í 3. grein 
vantaði orðin: »taka 2 af bæjarfulltrúum, 
sem bæjarstjórnin kýs til þess, þátt í til- 
búningi« o. s. frv., þá held jeg hann hafi 
rjett að mæla, og veit jeg ekki betur en að 
það hafi fallið burt við prentunina; það væri 
því rjettast að bæta því inn við 3. 
nmræðu.

G u ð m u n d u r  E i n t i r s s o n : Jeg vil að eins
geta þess, að mjer finnst nauðsynlegt að 
gjöra viðbót við 4. grein. |>að getur sem 
sje staðið svo á, að veðri sje svo varið á 
vetrardag, að þó stefnt sje til sýslufundar, 
þá komi ekki svo margir á fund, að hann 
verði lögmætur. fe t ta  gæti rekið sig á á- 
kvörðunina um, að verðlagsskrár skuli 
sendar landshöfðingja með 2. póstferð, svo 
skrárnar verði ekki samdar í rjetta tíð. 
Jeg hef því hugsað mjer að koma með, eða 
fá nefndina til að koma með aukaatkvæði 
við 4. grein svo hljóðandi: «Verði ekki lög- 
mætur sýslufundur haldinn í tæka tíð, hef- 
ur oddviti sýslunefndar rjett til að semja 
verðlagsskrána með þeim sýslunefndarmönn- 
um 2 eða fleiri, er fund sækja». Ef þessu

væri bætt við, þá væri ekki hætt við að verð- 
lagsskráin yrði samin of seint.

F r a m s ö g u m a ð u r :  Jeg játa mig fúsan
til fyrir nefndarinnar hönd að koma mjer 
satnan við þingmann Dalamanna um þessa 
breyting, hvort hennar er þörf. Nú sem 
stendur get jeg ekki sjeð, að hennar sje 
þörf, því að þar sem jeg þekki til, er venja 
að afljúka þessum fundi fyrir árslok, og þó 
ekki allir sæki fundinn, þá er samt lög- 
mætur fundur eptir sveitarstjórnarlögun- 
um.

B e n e d ik t  S v e i n s s o n : f>að liggur, að
mjer virðist, alveg fyrir utan verkahring 
hreppsnefndanna að semja verðlagsskýrsl- 
urnar; þar á móti er það eðlilegt, að prest- 
arnir, og sjer í lagi að hreppstjórarnir 
gjöri það, og úr því þingmaður Mýra- 
manna er mjer samdóma um það, að sýslu- 
nefndin eigi að rjettu lagi — eins og hann 
orðaði það — að leggja smiðshöggið á 
verðlagsskrárnar, þá ætti hann líka að vera 
mjer samdóma um það, að það er þýðing- 
arlítið ef ekki þ ý ð i n g a r l a u s t .  að láta 
hreppsnefndirnar búa til skýrslurnar um 
verðlagið, nema ef meiningin væri sú, að 
hreppsnefndirnar ættu að skapa verðlagið 
að vild sinni, eins og þegar hnoðað er 
vax. J>á færi jeg að skilja, hvað byggi 
undir þessu hreppsnefndarstarfl. En sje 
hitt meiningin, að skýrslurnar eigi að 
v i t n a  um verðlagið, eins og það hefur 
verið, þá þarf þingmaðurinn ekki að óttast 
fyrir ókunnugleika sýslunefndarinnar, því í 
henni situr sem optast maður úr hverjum 
hreppi, og standi svo sjerstaklega á, að 
þetta ekki eigi sjer stað, getur hver sem 
vill úr hreppunum sent sýslunefndinni 
skýrslu um verðlagið, svo hún samkvæmt 
ákvörðun frumvarpsins geti felll þá skýrslu 
úr gildi, sem reynist röng. A hinn bóg- 
inn er það trygging fyrir áreiðanlegleika 
prestaskýrslnanna, að prestar eiga, eins og 
hreppstjórarnir, að senda skýrslur sínar 
beinlínis til sýslunefndarinnar, eða oddvita 
hennar, því þá þarf ekki að óttast, að
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prófastarnir breyti skýrslum prestanna and- 
legu stjettinni í hag.

E i n a r  Á s m u n d s s o n : Jeg skal að eins
leyfa mjer að vekja athygli á ósamkvæmni
í frumvarpsins 7. grein við fyrirmynd þá,
sem nefndin hefur tengt við frumvarp sitt.
í  fruravarpinu er sagt, að verðlagsskráin
skuli gilda frá síðasta fardegi til jafnlengd- 
ar árið eptir, en í fyrirmyndinni er sagt, 
að hún gildi frá 1. júní til 1. júní. Nú er 
svo ástatt, að síðasti fardagur er ætíð 
seinna en 1. júní, í ár er hann t. a m.
8. júní, og getur jafnvel verið enn þá 
seinna. Jeg gjöri þessa athugasemd að eins 
í því skyni, að hin heiðraða nefnd taki 
eptir þessari ósamkvæmni og geti leiðrjett 
hana í tíma.

H já l m u r  P je tu r s s o n :  Jeg get ekki verið 
samdóma 1. þingmanni Árnesinga í því, að 
einn sýslunefndarmaður þekki eins vel eða 
betur verðlagið í hreppi sínum, heldur en 
allir hreppsnefndarmennirnir, eða að honum 
einum sje betur trúandi fyrir að skýra frá 
því en breppsnefndinni. En þar hjá ber 
þess að gæta, að út af því getur borið, að 
allir sýslunefndarmenn sjeu á fundi, og enn 
fremur vil jeg minna hann á það, að í 
nokkrum sýslum eru sumir hreppar útilok- 
aðir frá því að senda mann ávallt á sýslu- 
nefndarfund eptir núgildandi lögum; þar á 
móti er jeg honum samdóma um það, að 
mikil trygging sje fólgin í því, að sýslu- 
nefndin megi breyta skýrslum hreppsnefnda, 
ef hún álítur þær rangar, og að hún leggi 
smiðshöggið á tilbúning verðlagsskránna. 2. 
þingmanni Gullbringusýslu þóttu rýrar á- 
stæður mínar fyrir útásetningum mínum á 
breytingu nefndarinnan en öldungis eins er 
fyrir mjer, að mjer þóttu hans ástæður 
þunnar gegn aðfinningum mínum. Jegfinn 
enga ástæðu hjá honum aðra en þá, að 
hreppsnefndarmenn væru eigi eiðsvarnir. Jeg 
þekki reyndar enga hreppsnefnd, sem eigi 
er í annaðhvort prestur eða hreppstjóri; en 
þótt nú svo væri — sem vel getur ver- 
ið, að hvorugur þeirra sæti í nefndinni, þá 
mun mega telja það víst, að hreppsnefndin

kveðji þá annan eða báða til að hjálpa sjer 
með undirlagið að verðlagsskránni, ef hún 
eigi er fær um það án þess, eða ef eigi er 
annar eiðsvarinn maður í nefndinni, enda 
skal jeg ekkert hafa á móti því, að hreppe- 
nefndarmenn sjeu eiðfestir, áður en þeir 
semja verðlagsskrárnar, ef þingmaðurinn vill 
koma því í verk.

H en ed ik t  S v e i n s s o n : Jeg vil leiða athygli 
hins háttvirta þingmanns Mýramanna og 
þingdeildarinnar að því, að jeg sagði aldrei 
að það væri h i ð s a m a. hvort hreppstjórar 
eða hreppsnefndir semdu skýrslurnar um 
verðlagið, þvert á móti, heldur sagði jeg hitt, 
að það mundi verða líkt eða allt hið sama, 
ef hreppsnefndirnar ættu að eins að vitna 
um verðlagið, án þess að s k a p a þ a ð  í hendi 
sjer með öðrum orðum, að ókunnugleiki 
hreppstjóranna um verðlagið ekki mundi geta 
orðið skýrslunni til hnekkis, allra sízt, þegar 
sýslunefndin á að fjalla um málið á eptir.

P úll  Pálsson, b ó n d i : Nefndin í máli þessu 
hefur nú fengið býsna harðan dóm, ekki 
sízt frá þingmanni Mýramanna, en það mál 
skal jeg hvorki verja nje sækja; þvi einmitt 
það, er hann saknar úr nefndarálitinu, var 
og er í frumvarpi því, erjeg kom með fyrst 
fyrir þessa deild, svo henni er innan hand- 
ar að halda því, ef hún vill, en fella breyt- 
ingarnar. Jeg vona að eins, að hin heiðr- 
aða deild sjái, að aðaláherzlan liggur á því, 
að hver sýsla fái verðlagsskrá út af fyrir sig, 
og það hefur nofndin samhuga aðhyllzt, 
enda er það sú eina ósk, er til þingsins 
hefur komið, en enginn hefur óskað eptir 
að breyta fleiru, hvorki fyrirmyndinni eða 
öðru, enda virtist nefndinni mjög varlega 
farandi í það. Formgalla þá, er þingmaður 
Eyfirðinga og fleiri hafa fundið á fyrirmynd 
verðlagsskrárinnar má laga við 3. umræðu 
þessa máls.

F r a m s ö g u m a ð u r : J>ingmaður Mýramanna 
kom nú með ástæðu fyrir því, að hrepps- 
nefndirnar semji verðlagsskrárnar, og var 
hún sú, að prestur og hreppstjóri sætu opt- 
ast í hreppsnefndinni; en hefur hann þá 
hugsað sjer, hvernig hreppsnefndirnar eiga



935

að fara að búa til skrárnar? Er það mein- 
ingin, að farið sje eptir atkvæðum? Getur 
þá ekki farið öðruvísi en prestur og hrepp- 
stjdri leggja til? Jeg vona, að allir játi, 
að eðlilegt sje, að trúa hreppstjdrunum fyrir 
að semja skrárnar, eins og þeim er trúað 
fyrir að semja aðrar skýrslur í sveitarmálum, 
t. d. tíundarskýrslur.

í>á var gengið til a t k v æ ð a ,  eptir 
prentaðri atkvæðaskrá (I 199—200), og 
fjellu þau þannig:

1. liður samþykktur með 15 atkvæðum.
2. — þar við fallinn.
3. — samþykktur með 11 atkvæðum 

gegn 9, að viðhöfðu nafnakalli sökum 
óglöggrar atkvæðagreiðslu og sögðu

Já :
Benedikt Sveinsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
pórður fórðarson,
J>orlákur Guðmundsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Lsleifur Gíslason,
Eggert Gunnarsson,
Halldór Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
J>orsteinn Jónsson.

5. liður samþykktur með 11 atkv. gegn 6.
6. — þar við fallinn.
7. — samþykktur með 12 atkvæðum.
8. — — — 13 —
9. — þar við fallinn.

10. — samþykktur með 13 atkvæðum.
11. —  þar við fallinn.
12. — samþykktur með 11 atkvæðum

gegn 9, að við höfðu nafnakalli vegna 
óglöggrar atkvæðagreiðslu, þannig að 
sögðu

Já:
Benedikt Sveinsson,
Friðrik Stefánsson.
Guðmundúr Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, prestur,
Páll Pálsson, bóndi,
Stefán Stephensen,
Tryggvi Gunnarsson,
£órarinn Böðvarsson,
I>órður J>órðarson, 
f>orlákur Guðmundsson,

Nei:
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gislason,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Snorri Pálsson, 
forsteinn Jónsson,

13. liður samþykktur með 12 atkvæðum.
14. — -------- — 1 3 -------
15. — —=  — 1 4 -------
16. — þar með fallinn.
17. — samþykktur án atkvæðagreiðslu.
18. — ------með 13 atkvæðum.

| >r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 21. 
fundi, 25. júlf.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umTæðu, sjá I  209—211.

Breytingartillögur I 206. 207. 211— 
212.

Atkvæðaskrá 1 214—215.
F r a m s ö g u m a ð u r  ( Þ ó r a r i n n  B ö ð v a r w o n ) :  

Jeg vil tala fám orðum um breytingarat- 
kvæðin, sem fram eru komin. Jeg held, að 
það sje ekki rjett, að halda til streitu um 
mál, sem ekki varðar meiru en þetta. 
Hin eina ósk, sem komið hefur frá lands- 
mönnum í þessu máli, er að nokkrir sýslu- 
fundir hafa beðið um, að hver sýsla fái
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sína verðlagsskrá. J>essa ósk hefur nefndin 
verið fós til að uppfylla; líka hefur hón 
verið fós til að fallast á það, að sýslu- 
nefndirnar fengju að fjalla um vcrðlags- 
skrárnar og jafnvel breyta þeim, ef henni 
finnast þær rangar. Að gjöra aðrar voru- 
legar breytingar, held jeg sje óþarft, og 
jafnvel skaðlegt og eptir hugmyndinni 
rangt. Að láta hreppsnefndirnar bóa til 
skýrslurnar undir verðlagsskrárnar, er 
ekki rjett, því að í þeim sitja óeið- 
svarnir menn, eins og áður heíur verið 
tekið fram, en prestur og hreppstjórar eru 
eiðsvarnir menn og eiga að gjöra þetta í 
embættisnafni. Að bæta inn í 2. gr., að 
meðalverðið skuli teljast »móti peningum» 
get jeg ekki álitið nauðsynlegt, og held jafn- 
vel að það geti orðið skaðlegt, því að ef 
þessu verður fylgt eptir orðunum, þá getur 
jafnvel k«mið fyrir, að verðlagsskráin verði 
ekki samin, þar eð mjög getur orðið erfitt 
að sanna, hvað vörutegundin hefur gengið 
móti peningum, eða að hón hafi verið seld móti 
peningum. J>að er reyndar ein sala, sem 
gengur mót peningum, það er uppboðssala ; 
það er ekki heppilegt, ætla jeg, ef uppboðs- 
verð verður látið ráða upphæð verðlags- 
ins. Jeg álít það því alveg rjett að taka
ekki þessar breytingar til greina. Nefndin 
hefur stungið upp á 2 bfeytingum, viðauka 
við 4. gr., sem af vangá Qell burt ór frum- 
varpi nefndarinnar, og breytingu á tímaákvörð- 
uninni í 7.gr., ogvona jeg aðdeildin sjái, að 
þær breytingar eru nauðsynlegar. Viðauka- 
atkvæði frá 6 þingmönnum við 4. gr. álít 
jeg geti jafnvel verið til bóta, ef svo ber 
undir, að sýslunefndarfundur verður of fá- 
mennur. Að endingu vil jeg lýsa því yfir, 
að nái ekki frumvarpið samþvkki þingsins, 
eins og það var samþykkt við 2. umræðu 
með breytingum nefndarinnar, þá vil jeg 
helzt að málið verði fellt.

H já l m u r  P je t u r s s o n : Jeg ætla eigi að 
halda uppi langri vörn fyrir breytingartillög- 
um mínum, því jeg býst við, að 2. þing- 
maður Gullbringusýslu muni vilja dæma þær 
á fæðingarhreppinn, en af því það er ekki

víst, að honum takist það, vil jeg fara fá- 
einum orðum um þær.

fað  er eigi af neinu kappi fyrirmjer, að 
jog vil halda því fram, að hreppsnefndirnar 
semji skýrslurnar til verðlagsskránna, nje 
heldur af því, að jeg eigi trói til þess prest- 
um og hreppstjórum vegna hlutdrægni, held- 
ur af því, að hreppsnefndin er miklu kunn- 
ugri verðlaginu í hreppnum á hinum ýmsu 
aurategundum, heldur en prestur og hrepp- 
stjóri, vegna þess að fleiri menn eru í nefnd- 
inni, því betur sjá augu en auga. J>eir 
prestar eru til og enda líka hreppstjórar, 
sem lítið eða ekkert vita um verðlag á hlut- 
um, því eigi eru allir prestar hneigðir fyrir 
vcrzlan. Jeg skyldi fóslega hafa samþykkt, 
að prestar oghreppstjórar væru með hrepps- 
nefndinni að þessu verki, og jeg skyldi hafa 
stungið upp á því til að leita samkomulags, 
ef mjer hefði hugkvæmzt það í tíma, þó- jeg 
reyndar ekki álíti það nauðsyn, og líka finnst 
mjer fullkomin samkvæmni í því, að hrepps- 
nefndin byrji á því, sem sýslunefndin á að 
fjalla um á eptir. Ef prestur og hreppstjóri 
semja skýrslur sinn í hvoru lagi, þá verða 
þær miklu fieiri, nær því helmingi fleiri, 
heldur en ef hreppsnefndirnar semja þær, en 
það virðist mjer ekki til annars en rugla 
fyrir sýslunefndinni og tefja fyrir henni; en 
aðalatriðið er, að skýrslurnar ór hreppunum 
sjeu sem rjettastar og sannastar að auðið er. 
pví vel getur verið, að sýslunefndarfundir 
sjeu fámennir einkum á vetrardag. Sýslu- 
nefndarfundur getur í sumum sýslum verið 
lögmætur með 3 eða 4 mönnum, einkum ef 
breytingaratkvæði þingmanns Dalamanna 
undir 5. tölul. verður samþykkt, sem mikið 
mælir með sökum kringumstæðanna.

Viðvíkjandi þeirri breytingu minni, að 
bæta inn í orðunum «mót peningum» vil 
jeg geta þess, að mjer þykir það öllu meira 
áríðandi heldur en allt hitt. Jeg get eigi 
skilið í því, hvað nefndinni hefur gengið til 
að sleppa þessu ót ór frumvarpinu. J>etta 
stóð þó í frumvarpinu í h itt eð fyrra, og 
mælti þá enginn á móti því, einnig stóð það 
í frumvarpinu, sem þessari nefnd var fengið
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til meðferðar. Mjer er ekki mögulegt að 
skilja, hvað nefndin meinar meðþessu; eitt- 
hvert nafnverð þarf þ<5 að miða við, þegar 
hlutir eru virtir. Ef hún hefði nefnt korn- 
fjórðunga, tóbaks- eða kaffipund til að miða 
við verð aurategundanna, þá hefði jeg getað 
skilið það, en fyrst ekkert er nefnt, þá er 
jeg í ráðaleysi með að vita, hver meiningin 
er, því mjer virðist óumflýjanlegt að nefna 
eitthvað. J>að getur vel verið, að peninga- 
gildið hafi áhrif á verðhæðina, en þósvosje, 
þá er það í alla staði rjett.

Breytingartillaga mín við 4. grein er 
reyndar ekki annað en orðabreyting, er jeg 
vona menn álíti til bóta, því orðatiltæki 
nefndarfrumvarpsins geta misskilizt á þá 
leið, að sýslunefndinni sje ætlað að leita 
þessara «nægu sannana» fyrir utan sjálfa 
sig, en það getur þó varla verið meiningin, 
því til þess hefur hún engan tíma.

Viðbætirinn við þessa sömu grein býst 
jeg við að verði samþykktur. Nefndin sjálf 
hefur komið með samkynja viðauka, en minn 
er einu orði lengri, og fyrir það, aðjegvona, 
skýrari.

Að síðustu vil jeg leyfa mjer að snúa 
fáeinum orðum til hins háttvirta forseta, og 
mælast til þess, að hann vildi með nokkr- 
um orðum skýra þetta mál, því eins og 
menn muna, og hann sjálfur mun kannast 
við, var mál þetta hans fósturbarn á síðasta 
þingi; hann flutti það þá, og vænti jeg því 
þess, að hann geti manna bezt. skýrt þetta 
mál.

S n o r r i  P á h s o n :  Jeg get ekki gefið at-
kvæði m itt með frumvarpi þessu nema því 
að eins, að breytingaratkvæði hinna 6 þing- 
mannaum, að hreppsnefndin semji verðlags- 
skrána, fái meðhald þingsins. |>að er tæp- 
lega hentugt, að prestar og hreppstjórar 
gjöri það. £að er svo eðlilegt, og hefur 
víst ekki ósjaldan átt sjer stað, að prestur- 
inn hefur viljað hafa hana sem hæsta vegna 
launa sinna, hreppstjórinn sem lægsta vegna 
gjaldenda. J>ar sem það hefur optsinnis af
2. þingmanni Gullbringusýslu verið tekið 
fram sem mótbára, að hreppsnefndin ekki

væri e i ð s v a r i n ,  þá sje jeg ekki, hvað það 
hefur að þýða, þar sem þó hinum sömu 
ó e i ð s v ö r n u  mönnum er á hendur falinn 
einhver hinn vandamesti starfi í almennings 
þarfir, sem sje sá, að jafna niður fátækra- 
útsvörunum, og því má þá ekki h itt verkið, 
sem allir sjá að ekki er eins vandasamt, 
vera sömu mönnum á hendur falið, þó ekki 
sjeu þeir eiðfestir. Jeg fyrir m itt leyti álít 
það langtum meiri trygging fyrir, að verð- 
lagsskráin verði sett eptir rjettu verðlagi, að 
hún væri samin af hreppsnefndunum; þar 
sitja þó að minnsta kosti 3, máske 5 eða 7 
menn, sem hljóta að vera gagnkunnugir 
verðlaginu í hreppnum. Hvað formið snert- 
ir, er hjer liggur fyrir, virðist mjer annars 
það hafa inni að halda einhverja — ef jeg 
mætti svo að orði kveða — hlægilegustu 6- 
samkvæmni. Hundrað á landsvísu er 120 
pund af ull, og hundrað á landsvísu er 120 
pund af tólg, og vita þó allir, að ekki er 
langt síðan, að ullin var þrefalt dýrari en 
tólgin, og þó kastar fyrst tólfunum, þegar 
6 pund af hreinsuðum æðardún er taliðjafnt 
sem 40 pund af fjallagrösum. Eptir verð- 
lagi undanfarinna ára á æðardún hefur 
hundraðið verið hjer um 110—120 kr., en 
40 pund af fjallagrösum geta ómögulega talizt 
til hærra verðs en frá 5—6 kr. Er nú 
nokkur samkvæmni í þessu? I>að er reynd- 
ar margt fleira, sem mætti minnast á, en 
jeg skal láta mjer þetta nægja, og að eins 
taka það fram, að þetta form er óhafandi, 
og því full nauðsyn á, ef menn vilja, að 
málið sjálft nái fram að ganga, að búa til 
nýtt form til verðlagsskrárinnar, sem sam- 
svari betur tímanum en þetta, sem líkist 
því, að það hefði verið samið á miðri
17. öld.

F o rse t i  áleit óþarfa að löggilda nýtt 
form til verðlagsskráa, því þetta form, sem 
hjer liggur fyrir, er löggilt; það var munur 
í hitt eð fyrra, þá kom fram uppástunga 
um að löggilda nýtt form.

S n o r r i  P á ls so n :  £á þarf þó að breyta
5. greininni í nefndarálitinu.

P á l l  P á lsson , b ó n d i :  Mjer virðist menn
118
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einna mest hafa á móti foimi eða fyrirmynd 
þeirri til verðlagsskráar, er hjer liggur fyrir; 
það er að vísu satt, að það er gamalt, en 
þar fyrir þarf það eigi að vera ónýtt. Mjer 
fannst þingmaður Eyfirðinga ekki heldur til- 
færa mjög margt, og furðar mig á, að hann 
skuli síðan á síðasta þingi hafa breytt skoð- 
un sinni svona, því þá var hann f nefndinni 
í þessu máli, og þótti henni þá fsjárvert, 
éfida óhafandi að breyta forminu; enda gæti 
það haft býsna mikil áhrif á gjöldin. J>að 
eina, er nefndin í hitt eð fyrra breytti, var, 
að hún setti 90 álnir í stað 120 áln ir; þetta 
sagðist hún gjöra af því, að 90 álnir nú 
jafngiltu 120 ál. íslenzkum, eptir því sem 
íslenzk alin hefði verið. fe t ta  var því að 
eins skilningur nefndarinnar á því, hvað nú 
ættu margar álnir að vera íhundraði. |>ó 7. 
töluliður G. sjo í fyrirmyndinni, hefur það 
engin áhrif á meðalverðið, þar sem það að 
eins er reiknað út eptir þeim 6 aðalvöruteg- 
lindum, sem verðlagsskráin um getur. Jeg 
get því ekki skilið það hjá þingmanninum, 
að hann áliti það nú óhafandi, 1879, 
'sem hann álítur gott 1877; þá rjeði hann 
fastlega frá því, að breyta forminu, vegna 
þess; að við það breyttust ofmikið öll hin 
opinberu gjöld, sem eptir verðlagsskrá eru 
goldin. J>etta vona jeg að þingdeildarmenn 
áthugi nákvæmlega, áður en þeir ráða til 
þess að breyta formi Verðlagsskrárinnar.

Guðmunánr Einnrsson: Jeg má játa, að 
jsg skil ekki, hvað nefndin meinar í 2. gr., 
þar sem segir: «í skýrslum þessum skal
telja meðalverð á hverri landaurategund» o.
S. frv. Nú spyr jeg, við hvað á að miða 
meðalverðið? Vjer vitum, að peningar eru 
mælikvarði verðlagsins, eins og t. d. alinin 
Iengdarinnar, pundið þungans o. s. frv. Ef 
þessa mælikvarða vantaði, yrði eigi allauðvelt 
að ákveða lengd eða þunga. Ef nú ekki á 
að miða meðalverðið við peninga, þá skil 
jeg ekki, hvernig fara á að finna það. Ef 
jeg t. d. á að gjalda eða taka á móti með- 
alalin, þá verð jeg þó að vita, hvað með- 
alalin er í peningum. pví lengur sem jeg 
hngsa um þetta, því vitlausari verð jeg í

því, og þægi gjarnan að fá leiðrjettingar og 
betri upplýsingar í þessu efni, en jeg hef 
enn þá fengið.

f í e n e d ik t  S v e i n s s o n : Að gefa skýrsl-
urnar til verðlagsskrár virðist mjer heinlfnis 
heyra undir verkahring hreppstjóra en alls 
ekki hreppsnefndanna. Hreppstjórarnir, sem 
embættismenn og þjónar hinnar æðstu lands- 
stjórnar, eiga að vera launaðir úr landssjóði, 
en hreppsnefndirnar ekki. Að dengja óeðli- 
legu starfi á hreppsnefndirnar, eins og mjer 
virtist 2. þingmaður Eyfirðinga vilja gjöra, 
getur verið gott að þvf leyti, að þá yrðu 
hreppstjórar óþarfir, og menn losuðust við 
að launa þeim, en það verður aldrei annað 
en rangt fyrir þvf. Að nefndin sje kunn- 
ugri verðlaginu f sveitinni en hreppstjórinn, 
getur mjer eigi skilizt; því getur þá ekki 
hreppstjórinn spurt sigfyrir bæði hjá hrepps- 
nefndarmönnunum og öðrum um verðlagið f 
sveitinni ? Eigi allt að miða við peninga í 
þeim skilningi, að borgunin hafi verið í pen- 
ingum, held jeg að jpingeyjarsýsla yrði verð- 
lagsskráarlaus, því þar eru peningar sannar- 
lega sjaldgæfur eyrir, og svo mun víðar 
vera á landi hjer.

B j ö r n  J ó n s s o n :  Jeg vil benda 1. þing- 
manni Árnesinga á, hvort það er ekki ó- 
samkvæmt, að láta sýslunefndirnar fjalla um 
verðlagsskrárnar, fyrst hreppsnefndirnar ekki 
eiga að semja þær? Annars ætti sýslu> 
maðurinn að gjöra það, þegar hreppstjór- 
arnir semja skýrsluruar. Jeg vil taka undir 
með þeim þingmönnum, er hafa verið á því, 
að miklu meiri trygging sje, hvað kunnug- 
leika á verðlagi snertir, þegar hreppsnefnd- 
irnar semja skýrslurnar, en ef prestur og 
hreppstjóri gjöra það hvor í sínu lagi, og 
eru að togast á um verðlagið. J>ingmaður- 
inn sagði, að ómögulegt væri að miða verð- 
lagið við peninga, þar sem peningaekla er; 
en það er aðgætandi, að hvernig sem salan 
gengur, hvort sem selt er fyrir peninga eða 
fyrjr innskript, þá er allt miðað við pen- 
ingaverð. Á verðlagsskrár-fyrirmyndina hef- 
ur þegar verið minnzt, og fundið að henni 
maklega. Jeg skil ekki í því, að nefndin
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skuli hafa látið svona úrelt form halda sjer, 
úr því farið var að hreyfa málinu; jeg álít 
miklu rjettara að feJla allt málið, og geyma 
það til seinni tima, heldur en að senda það 
svona frá sjer.

F r a m s ö g u m a ð u r  : 1. þingmaður Árnes- 
inga hefur að vísu tekið flest það fram, er 
jeg vildi. En samt sem áður ætla jeg að 
svara þingmanni Mýramanna nokkrum orð- 
um. fingm aðuiinn vill, að hreppsnefnd- 
irnar semji verðlagsskrárnar, af því að þær 
sjfiu kunnugri öllum atvikum og kringum- 
stæðum. en prestarnir og hreppstjórarnir. 
En jeg verð að álíta, að prestuin og hrepp- 
stjórum sjeu gjörðar getsakir, ef menn hyggja, 
að þeir eigi muni leitast við að afla sjer 
allra þeirra kunnugleika, er þeir þurfa í 
þessu efni. Jeg þykist þess fullviss, að þeir 
muni  álíta sjer það skylt. Svo er og það, 
að jeg álít, að það sje miklu meiri trygging, 
að bæði prestar og hreppstjórar semji verð- 
lagsskrárnar, og þær þannig komi úr tveim 
áttum, og get jeg með engu móti ætlað, að 
slíkt geti valdið neinum ruglingi, eins og 
þingmaður Mýramanna hyggur. Jeg skil 
heldur ekki í því, hvernig hreppsnefndirnar 
eiga að semja verðlagsskrárnar, af því að 
slíkt hlutverk heyrir alls eigi undir þeirra 
verkahring, því að eins og 1. þingmaður 
Árnesinga tók fram, þá hafa hreppsnefnd- 
irnar vald einungis innanhrepps, en lengra 
nær eigi vald þeirra; en það er aðgætandi, 
að verðlagsskrárnar eru samdar fyrir sýs^- 
urnar og landssjóðinn, svo og fyrir prest og 
kirkju. f>ingmanni Borgfirðinga þótti það 
óskiljanlegt í frumvarpinu, móti hverju eigi 
að virða; en jeg get sagt þingmanninum, 
að það er algengt, að virðagegn krónum og 
aurum, þótt «peningar» sjeu eigi nefndir.
2. þingmaður Eyfirðinga hjelt, að það væri 
þýðingarlítið, þótt hreppstjórarnir væru eið- 
svarnir. En jeg get með engu móti ætlað, 
að það sje þýðingarlítið, að vinna eða gefa 
skýrslu upp á sinn sáluhjálpareið. Annars 
skal jeg eigi vera á móti því, að hrepps- 
pefndarmennirnir verði einnig látnir afleggja 
eið. Mjer heyrðist sami þingmaður segja,

að algengt væri, að prestar settu verðlags- 
skrárnar of hátt, af því að hreppstjórarnir 
settu þær oflágt En jcg neita því, að svo 
sje, þar sem jeg þekki til. J>ingmanni 
Strandasýslu þótti það ósamkvæmni, að 
prestar og hreppstjórar sendi sýslumanni 
skýrslur þeirra til verðlagsskránna; en mjer 
virðist ekkert á móti því, af því að sýslu- 
maðurinn stendur þó yfir þeim, enda virðist 
mjer rjettast, að sem flestir fái að sjá 
skýrslurnar, til þess að afnema alla tor- 
tryggni; en þessa ákvörðun álítjeg nægilega 
trygging fyrir því. það er formið snertir, 
þá virðist mjcr eigi óþarít, að því sje hald- 
ið, með því að yfirskriptin yfir þessu nýja 
formi er nokkuð frábrugðin yfirskriptinni 
yfir hinu gamla, því að hjer í þessu forrni 
er að eins nefnt «sýslufjelag», en í hinu 
«sýsla og kaupstaður». fað  er auðvitað, að 
hið gamla formið hefur ýmsa galla; en þótt 
farið hefði verið að búa til annað form, þá 
er eigi víst, að það hefði orðið gallalaust. 
Nefndinni þótti því ráðlegast að halda við 
hið gamla formið.

P o r l á k u r  G u ð m u n d s s o n :  Meiningarmun- 
ur sá, er verið hefur millum ýmissa þing- 
deildarmanna í máli þessu, virðist mjer helzt 
hafa komið fram af misskilningi. Jeg get 
ekki sjeð, að það sje nein hætta, þótt prest- 
ar og hreppstjórar semji verðlagsskrárnar; 
mjer virðist það blægilegur ótti, að berft 
kvíðboga fyrir því, að hreppstjórar og prest- 
ar muni ávajlt vera að togast á um verðið, 
enda getur slíkt engin hætta verið, þar sem 
sýslunefndin á að fjalla um skýrslurnar á ept- 
ir. Sama er að segja um þá mótbáru, að 
prestarnir og hreppstjórarnir opt og tíðum 
viti eigi um verðlagið í hreppnum. Jeg fyr- 
ir mitt leyti verð að ætla, að þeir menn, 
sem er svo ókunnugt um hagi hreppanna, 
að þeir eigi vita um verðlagið i þeim, muni 
eigi verða kjörnir til hreppstjóra ; og eins 
þykist jeg þess fullviss, að menn muni eigi 
gefa þeim manni atkvæði til sýslunefndar- 
manns, er svo er illa að sjer, að hann veit 
ekkert um verðlagið í hrepp sínum, og jeg 
tel hann ekki hæfan að sitja í sýslunefpd
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því svo er sú staða vandasöm og áiíðandi, 
það mun framtíðin sýna. Mjer þykir og 
rjettast, að ábyrgðin hvíli á sýslumanninum, 
af þvi að hann er embættismaður. En hvað 
það snertir, að fyrirmyndin fyrir verðlags- 
skránum sje svo gömul, þá skal jeg leyfa 
mjer að minna menn á, að margt það, sem 
er eldra en fyrirmynd þessi, getur verið gott 
og gilt, svo sem álna- og hundraðsverðið. 
Jeg verð og að minna menn á, að það er 
allt annað, tíund og verðlag; ull er aldrei 
talin fram til tíundar, ekki heldur tólgin; 
hjer er reyndar aðalspursmálið, sem almenn- 
ing varðar mestu, að hvert sýslufjelag fái 
verðlagsskrá sjer.

A r n l jó t u r  Ó la fsso n :  Mjer virðist aðal-
tilgangur frumvarps þessa vera sá, að leita 
að þeim og finna þá, er beztir og hæfastir 
sjeu til þess, að gjöra verðlagsskrárnar sem 
bezt úr garði, auk þess sem það einnig er 
tilgangur frumvarpsins, að verðlagsskrá sje 
samin fyrir hvert sýslufjelag. Jeg álít bezt 
að skoða reynslu undanfarins tíma. Að því 
leyti er mín reynsla nær, þá er það ljóst, að 
hreppstjórarnir hafa, aðminnsta kosti víðast 
hvar, sett lægra veið í sinum skýrslum, en 
prestarnir hafa sett í sínum. Hvað kom þá 
til þess, að prestarnir settu verðlagið hærra, 
en hreppstjórarnir lægra? Að hreppstjór- 
arnir settu lægra verð, það hafa þeir gjört 
vegna gjaldendanna. J>eir hafa hugsað sem 
svo: «Mitt embætti er að gæta hagsmuna
sveitunga minna; jeg verð því að sjá gjald- 
endum borgið. Eptir því sem meðalalin er 
há, eptir því verður margfaldari álnanna
hærri, og því lægri sem meðalalin er, því
lægri verður margfaldari álnanna». Nú apt- 
ur á hinn bóginn það, að prestarnir settu 
verðlagið hærra, hefur komið til af því, að 
þeir áttu að taka tíundargjald af búendum. 
Með þessu er það engan veginn sagt, að
prestarnir hafi gjört á móti eiði sínum, því
sá eiður kemur eigi við verðlagsskránum. 
En meiningin er, að sínurn augum lítur hver 
á silfrið. Æ tti að kalla hvern þann dómara 
ranglátan, er dæmir öðruvísi en hæstirjett- 
ur? Vjer hjer í salnum deilum nálega um

hvert mál; og hver er þá sannleikurinn? 
Sannleikurinn sjálfur liggur vanalega djúpt 
fólginn, mennirnir eru að leita að honum, 
og eru misjafnlega fundvísir. f>að er því 
nauðsynlegt, að þeir einir semji verðlags- 
skrárnar, sem kunnugastir eru, og auk þess 
vitrastir og ósjerdrægastir. f>að er engin 
minnkun fyrir oss að hafa þessa grundvall- 
arreglu. f>að er og venja bjer á landi, að 
menn gjöra sjer far um, að dómararnir sjeu 
sem minnst skyldir eða venzlaðir málsaðil- 
um. En hvernig geta menn sagt: «hrepp- 
stjórarnir, sem nú eru orðnir undirmenn 
sýslumannanna, eru manna bezt tilfallnir til 
að semja annan þátt skattalaga vorra, sem 
verðlagsskrárnar eru, þar sern þó hreppstjór- 
arnir eru áfastir við landsstjórnina, eins og 
síðasti liður í bendilormi. Hvers vegna hafa 
hveppstjórarnir að undanförnu sett lægra 
verðlag en prestarnir? Einmitt af því, að 
þeir voru fátækrastjórar. Er þá eigi eðlilegt, 
að sveitarstjórnirnnr taki við þessu verki af 
hreppstjórunum, eins og þær hafa tekið við 
öðrum fátækramálum af þeim. Jeg er á móti 
breytingunni, sem stendur á atkvæðaskránni 
undir 1. c., því að sú breyting getur mis- 
skilizt þannig, að ineint sje peningaverð, þar 
sem miða á viðskiptaverð manna í millum. 
En annars er jeg samþykkur öllum þeim 
breytingaruppástungum, er fara í þá átt, að 
fela hreppsnefndunum samning verðlags- 
skránna á hendur.
•  lljálmur Pjetursson: 1. þingmaður Ar-

nesinga sagði, að eðlilegt væri, að hrepp- 
stjórarnir semdu verðlagsskrárnar, en jeg 
verð að álíta eðlilegast, að fá sem rjettasta 
undirstöðuna. Mjer hefur aldrei dottið í hug 
að bera það á prestana eða hreppstjórana, 
að þeir sjeu hlutdrægir, þegar um samning 
verðlagsskránna er að ræða, en hitt er mín 
skoðun, að líkindi sjeu til, að margir menn 
hafi til samans meiri kunnugleika, en hver 
einstakur maður. Svo er og þess að gæta, 
að hreppstjórinn er opt sýslunefndarmaður, 
og verður hann þá dómari í sjálfs síns sök; 
þetta finnst mjer ófrjálslegt, og allt of mikið 
og óþarft einveldi, og ekki eiga við að láta
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sarna manninn fjalla um sama verkið tvisvar 
sinnum. í>að er snertir þá spurning, hvort 
miða skuli meðalverðið við peninga, þá sagði 
1. þingmaður Árnesinga, að svo gæti farið, 
að verðlagsskráarlaust yrði fyrir J>ingeyjar- 
sýslu, ef það væri gjört. J>etta er óskiljan- 
legt, og getur eigi átt sjer nokkurn stað. 
Mjer virðist rjett, að miðað sje við peninga, 
hvort sem verðlagsskráin hækkar við það 
eða lækkar; eða hvað er sanngjarnara, og 
hví mundi það eigi vera rjett, þegar pen- 
ingar eru heimtaðir í öll landssjóðsgjöld ? 2. 
þingmaður Gullbringusýslu sagði, að hrepps- 
nefndin gæti komizt í vandræði, ef ágrein- 
ingur kæmi upp í henni um verðlag einhvers 
hlutar. |>etta get jeg eigi álitið hættuleg 
vandræði, eða hvernig fer, þegar ágreiningur 
verður í nefndinni um útsvarsupphæð ein- 
hvers manns? Sker þá eigi atkvæðafjöldinn 
úr ? 2. þingmaður Árnesinga sagði, að sá 
væri óhæfur til að sitja í sýslunefnd, er svo 
væri illa að sjer, að hann vissi eigi um verð- 
lagið í hrepp sínum. fe tta  er eigi rjett á- 
lyktun, því sá maður getur verið vel hæfur 
til að sitja í sýslunefnd, þótt hann eigi þekki 
eins vel verðlag í hreppnum, eins og öll 
hreppsnefndin, eða hví skyldu sýslunefndar- 
menn vera óhæfir til að sitja í nefndinni, 
þótt þeir eigi geti komizt á fundinn sakir 
illviðra eða ófærðar?

Benedikt Sveinsson: Jeg ætla að svara
1. þingmanni Norðurmúlasýslu nokkrum orð- 
um. Jeg efast ekki um, að þingmenn hafi 
tekið eptir ályktun þeirri, sem blasti við að 
draga út úr orðum hans. Hann sagði, að 
hreppstjórarnir hefðu áður verið hlutdrægir 
í samningi verðlagsskránna, af því þeir hefðu 
verið fátækrastjórar, og þess vegna ættu 
hreppsnefndirnar, sem nú væru búnar að taka 
við þeim starfa af hreppstjórunum að vera 
fátækrastjórar, að semja verðlagsskrárnar, 
en eigi hreppstjórarnir, sem hættir eru því 
starfi. Með öðrum orðum, þingmaðurinn 
sannaði einmitt, að hreppsnefndirnar væru 
óhæfar til að búa til verðlagsskrárskýrsl- 
urnar. H itt aunað í ræðu þingmannsins á- 
lít jeg alls eigi svaravert.

Þorlálcur Guðmundsson: |>ii)gmaður
Mýramanna hefur eigi heyrt vel, eða þá ekki 
skilið mig; jeg sagði að jeg teldi þann ó- 
hæfan til að sitja í sýslunefnd, sem ekki 
vissi um verðlag í sínum hreppi, og það 
væru Iíkindi til, að hann yrði ekki kosinn; 
enda væri það til einskis að leggja það und- 
ir sýslunefndina að semja skrárnar, ef geng- 
ið er út frá því, að menn komi ekki á fund 
eða ekki geti komist á fundinn. Jingmað- 
ur Norðurmúlasýslu sagði, að hreppstjórar 
væru aptasti liðurinn af bendilormi; hann 
veit þá, hverjum hann hefur ætlað þann 
heiður, að vera höfuðið á þessum ormi.

A r n l j ó tu r  Ölafnson  : Jeg hafði aldrei
orðið •hlutdrægur» um hreppstjórana.svo að 
ályktun sú er skökk, er 1. þingmaður Ár- 
nesinga dróg út úr orðum minum.

Framsögumaður: |>að lítur svo út, sem
1. þingmaður Norðurmúlasýslu vilji láta 
hreppsnefndina semja verðlagsskrárnar að 
eins af þeirri röksemdaleiðslu, að þær eru nú 
komnar í stað hreppstjóranna sem fátækra- 
stjórar, og hafa þess eina að gæta, að ú t- 
gjöld hreppsins verði sem minnst. En í 
þessu efni á eigi að líta á hag hreppsins 
eins, heldur og á almennings gagn og á 
það, hvað landssjóðnum sje baganlegt, og 
að rjetti hans sje eigi hallað.

Með því að fieiri tóku eigi til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a  eptir hinni prentuðu 
atkvæðaskrá (I 214—215) og fjellu þau 
þannig:
1. liður a samþykktur með 12 atkvæðum 

gegn 8, að við höfðu nafnakalli sakir ó- 
glöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu:

Já :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson 
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
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Tryggvi Gunnarsson,
Jporsteinn Jdnsson.

Nei sögðu: 
ísleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Guðmundur Einarsson,
Páll prestur Pálsson,
Stefán Stephensen, 
pórarinn Böðvarsson, 
fórður |>órðarson, 
porlákur Guðmundsson.

|>ar við voru 1. liður b og d, 2. liður og 
3. liður a samþykktir án atkvæðagreiðslu.

1. liður c felldur með 10 atkv. gegn 10.
3. — b samþykktur með 14 atkv.
3. -  c ------- -  13 -
4. — þar með fallinn.
5. — samþykktur með 14 atkv. gegn 1.
6. — ------ — 16
7. — (frumvarpið í heild sinni) felldur

með 10 atkv. gegn 10.
Var frumvarpið þannig f a l l i ð .

B.
U p p á s t u n g a  t i l  þ i n g s á l y k t u n a r  

uin sjerstaka verðlagsskrá fyrir hverja 
sýslu. Frá Hjálmi Pjeturssyni, þingmanni 
Mýramanna. Sjá I 222.

Á 25. fundi neðri deildavinnar, 30. júlí- 
mán., var samþykkt í einu hljóði tillaga for- 
seta að hafa eina umræðu um uppástungu 
þessa.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 20. fundi, 
5. ágúst.

Flutningsmaður (Hjálmur Pjetursson): 
Jeg ímynda mjer, að eigi þurfi að vera 
langar umræður um œál þetta; þingdeildinni 
mun fullkunnugt um orsökina til þess, að jeg 
hef borið fram uppástungu þessa, og um á- 
stæðurnar fyrir innihaldi hennar. Málið um 
breyting á verðlagsskránum er búið að vera 
fyrir þingínu nú í 2 sumur, sem sje 1877 og 
nú í sumar, og ein af aðalorsökunum til þess, 
að frumvörp um það hafa verið borin fram 
á þinginu, er sú, að menn óskuðu, að hver 
sýsla hefði sjerstaka verðlagsskrá. Jeg er

þess viss, að almenningi þætti nokkuð unn- 
ið, og sömuleiðis mörgum þeim þingmönnum, 
er studdu verðlagskráarmálið, ef uppástunga 
þessi næði fram að ganga. ]?að mætti ef til vill 
búast við því, að yfirvöldin hlutuðust til um, 
að hvert sýslufjelag fengi sjerstaka verðlags- 
skrá, þegarsýslunefndir óska þess, en jeg veit 
dæini til, að þessar bænir hafa ekki ávallt 
verið heyrðar. |»ess vegna bar jeg uppá- 
stungu þessa fram fyrir þingið, því að jeg 
vona, að ef þingið aðhyllist uppástuuguna, 
þá mundi landshöfðingi, hlutast til þess, að 
hvert sýslufjelag hjer eptir fyrir fullt og allt 
fái sjerstaka verðlagskrá. Jeg vona því, að 
mál þetta nái fram að ganga.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg er með því,
að þingsályktun þessi verði samþykkt. Að- 
alatriðið í verðlagsskrármálinu var það, að 
hvert sýslufjelag fengi sjerstaka verðlagsskrá. 
En mjer virðist vafasamt, hvernig fara 
skal í þessu efni með þá kaupstaði, sem eru 
innan takraarka einhverrar sýslu, svo sem 
Reykjavík, ísafjörð og Akureyri. Jeg vil 
því að minnsta kosti láta það koma fram í 
umræðunum um mál þetta, að sú hafi verið 
meining þingsins, að í þeim fáu tilfellum, 
þar sem kaupstaður er innan takmarka sýsl- 
unnar, þá skuli hann fylgja með sýslufje- 
laginu, það er snertir verðlagsskrárnar.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti uppástunguna undir a t k v æ ð i ,  og 
var hún samþykkt með 20 atkvæðum, Kvað 
forseti uppástunguna nú mundu verða ^f- 
greidda til efri deildarinnar.

Á 30. fundi efri deildarinnar, 7. ágúst, 
var samþykkt í einu hljóði, samkvæmt upp- 
ástungu forseta, að hafa eina umræðu um 
málefni þetta.

E in  u m r æ ð a í  efri deild, á 31. fundi,
8. ágúst.

Uppástungan, eins og hún var samþykkt 
af neðri deildinni, sjá I 262.

E iríhur Kúld sagði, að uppástunga 
þessi væri eigi nægilega ljós, það væri eigi 
tekið fram, ef kaupstaður væri í sýslunni,
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hvort þá ættu að vera 2 verðlagsskrár eða; 
en þetta væri dhappalegt, ef sú væri 
meiningin. og væri því nauðsynlegt, að 
taka þetta skarpara fram. Áð öðru leyti 
gæti hann eigi sjeð, að uppástunga þessi 
væri nauðsynleg, að minnsta kosti væri 
eigi í Vesturamtinu nein óánægja með það 
fyrirkomulag, sem nú væri, að verðlags- 
skrár næðu yfir meira en eina sýslu. J>að 
mundi og valda stiptsyfirvöldunum meiri skrif- 
stofustarfa, þar sem verðlagsskrárnar eptir 
uppástungunni mundu verða 13—14 í stað 
þess, að nú væru þær langtum færri, en 
að öðru leyti væri sjer þetta mál eigi neitt 
kappsmál.

Stefán Eiríhsson kvaðst eigi vera þing- 
manni Barðstrendinga samdóma um það, að 
uppástunga þessi væri ónauðsynleg. pað 
hefðu komið margar bænir frá þjóðinni um 
þetta, og væri því rjett að veita það einu
sinni fyrir allt, því þó þess háttar leyfi
gætu fengizt í einstöku tilfelli, væri þess 
háttar aðferð seinlegri í framkvæmdinni. 
pað væri ef til vill ástæða til, að taka upp 
viðaukauppástungu um kaupstaðina, en þar 
sem þeir þó hingað tll hefðu verið í sýslu- 
Qelaginu, væri þetta kannske óþarfi.

Sighvutur Árnason  kvaðst vera sam- 
dóma þingmanni Barðstrendinga, hvað 
kaupstaðina snerti, og þætti sjer uppá-
stungan eigi vel orðuð, eins og hún nú
væri; svo væri það ekki nauðsyn að fara í
þingið með þetta mál, því það væri opinn 
annar vegur, ef menn óskuðu að fá sjer- 
skilda verðlagsskrá, en það væri að fara
umboðsveginn. En ef halda ætti uppá-
stungunni, sýndist sjer eiga við, að fá um- 
ræðunni frestað, til þess að fá tíma til að 
laga hana, hvað kaupstaðina snerti.

Bergur Thorberg sagðist vilja fresta 
máli þessu; en hvað uppástunguna sjálfa 
snerti, þá mundi það vera nokkuð almenn 
ósk, að fá sjerstaka verðlagsskrá fyrir hvert 
sýslufjelag. Eðlilegast væri, að almenn
regla væri sett fyrir þessu í stað þess að 
gjöra það smátt og sm átt; viðbótin ætti 
vel við, og hefði það verið meiningin í

frumvarpi því, er fellt hefði verið í neðri 
deildinni.

Forseti bar því næst upp til a t k v æ ð a ,  
hvort fresta skyldi málinu, og var það 
samþykkt með 8 atkvæðum gegn 2.

F r a m h a l d  e i n n a r  u m r æ ð u  í efr i  
deild, á 38. fundi, 15. ágúst.

Breytingaruppástungur I 305. 384.
Með því að enginn tók til máls, ljet 

forseti þegar ganga til a t k v æ ð a ,  og fjell 
atkvæðagreiðslan þannig:

1. Breytingaruppástunga Bergs Thorbergs 
(I 84) samþykkt með 9 atkvæðum.

2. Uppástungan með áorðinni breytingu 
samþykkt með 6 atkvæðum gegn 4.

Kvað forseti uppástunguna nú mundu 
verða senda aptur til neðri deildarinnar.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 48. 
fundi, 19. ágúst.

Uppástungan, eins og húb var samþykkt 
í efri deildinni, sjá I 412—413.

Hjálmur Pjetursson : fessi uppástunga
er nú komin aptur hingað til deildarinnar 
frá efri deildinni, og hefur ein lítil breyt- 
ing verið gjörð við hana. En jeg ímynda 
mjer, að þessi breyting gjöri eigi það að verk- 
um, að uppástungan nái eigi eptir sem 
áður fram að ganga, og það því fremur, 
sem jeg álit breytinguna til bóta eða skýr- 
ingar, því sú var meining deildar þessarar, 
að kaupstaðir landsins skyldu hafa verð- 
lagsskrá sameiginlega með sýslu þeirri, er 
þeir liggja í. Jeg ætla því eigi að taka 
fleira fram í máli þessu, en treysti því, að 
deildin muni fúslega samþykkjast þessari 
uppástungu.

Með því að fleiri tóku eigi til máís, bar 
forseti þingsályktunaruppástungu þessa und- 
ir a t k v æ ð i  deildarinnar, og var hún 
samþykkt með 17 atkvæðum, og kvað for- 
seti hana mundu verða afgreidda til lands- 
höfðingja sem á l y k t u n  f r á  a l þ i n g i .
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LXIII. VÍNFANGASALA OG GISTINGAR.
A.

Frumvarp til laga um s ö l u  b r e n n i -  
v í n s  og a n n a r a  v í n f a n g a .  Flutnings- 
maður Einar Ásmundsson, 1. þingmaður 
Eyfirðinga. Sjá I 23.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 5. 
fundi, 7. júlí.

Ftutningsmaður (Einar Ásmundsson): 
£>að stendur eins á þessu frumvarpi og 
frumvarpinu um aðflutningsgjaldið af áfeng- 
um drykkjum, að það er ekki samið af mjer, 
heldur var það borið upp á fundi í kjör- 
dæmi mínu, eins og það liggur hjer fyrir, 
en jeg get miklu fremur mælt með því en 
hinu frumvarpinu. pað er auðsjeð, að til- 
gangur þess er, að afstýra prangi með 
brennivín og staupasölu, smábaukum og 
veitingakofum, sem alstaðar koma fram, 
þar sem kauptún rísa upp, svo að veitinga- 
húsin verða nálega eins mörg eins og hin 
húsin. J>etta má ekki svo til ganga, heldur 
verður að leggja eitthvert hapt á þessa sölu, 
með því að neyða menn til að kaupa leyfi 
til vínsölu dýrum dómum. Ef frumvarpið 
yrði að lögum, munu þeir verða fremur fáir, 
er gætu haft vínföng til sölu, og þeir einir, 
er gjörðu sjer von um mikla verzlun. Jeg 
álít þetta mál mjög hugleiðingarvert, og 
mæli með því, að það verði tekið til íhug- 
unar, og legg það svo undir úrskurð deild- 
arinnar.

Þórctrinn Böðvarsson: Jeg vil ekki, að 
þetta frumvarp lendi í sömu gröfinni og 
frumvarpið um tollinn á áfengum drykkjum, 
þar eð þetta er byggt á verulegri grundvall- 
arreglu. Ofdrykkjan minnkar ekki, þótt 
tollurinn sje hækkaður, heldur ef svo er sjeð 
fyrir, að útsölumennirnir sjeu sem fæstir; 
það er ekki af því að brennivínið sje ódýrt, 
að það er svo mikið keypt af þvf, heldur af 
því það er svo víða til. Gjaldið fyrir leyfis- 
brjefið finnst mjer helzt til lítið, en jeg vil

á þessu stigi ekki fara fleirum orðum um 
málið, heldur stinga upp á, að kosin sje 
nefnd í málið.

Páll Pálsson, p restu r : Ef málið gengur
til 2. umræðu, án þess að nefnd sje kosin, 
þá vil jeg áskilja mjer breytingaratkvæði um, 
að þeir, sem fá sjerstakt leyfi til að selja 
áfenga drykki, sjeu skyldaðir til að hafa 
rúm handa vissri tölu gesta.

Ffutningsm aður: Jeg vil leyfa mjer
að leiða athygli þingmanna að því, að frum- 
varp þetta lýtur til allra, sem selja áfenga 
drykki, ekki að eins veitingamanna, heldur 
einnig til kaupmanna; en það á ekki við, 
að mjer sýnist, að skylda kaupmenn til þess 
að hafa rúm handa gestum, þótt þetta skil- 
yrði eigi vel við, þegar um veitingamenn er 
að ræða.

Tryggvi G unnarsson : |>etta frumvarp 
fer í líka stefnu og frumvarp það, er næst 
áður var til umræðu, að hindra ofdrykkju 
og of mikla vínfiutninga inn í landið, og er 
sá tilgangur góður. Jeg er samdóma 2. 
þingmanni Gullbringusýslu, að gott sje, að 
ofdrykkja sje niinnkuð, en jafnframt þurfi 
að hafa hliðsjón til tekja landssjóðsins og 
gjaldstofna í landinu; ef þetta frumvarp 
yrði að lögum, þá mundi það verulega 
minnka tekjur landssjóðsins, þar salan er 
gjörð svo Qarska erfið, með því að skylda 
menn til þess árlega að biðja um leyfi og 
gjalda fyrir það 40 kr. árlega. Jeg játa, 
að það sje nauðsynlegt að varna því, að 
smáveitingahús fjölgi, og sömuleiðis að 
miunkuð sje smásala á vínföngum í verzl- 
unarbúðum, og það er nokkur hjálp móti 
ofdrykkju, að gjöra söluna erfiða, en sú að- 
ferð er þó ekki einhlít. Aðalhjálpin móti 
ofdrykkju er, að þjóðinni sje innrætt sú 
sómatilfinning, að ofdrykkjan sje til tjóns 
fyrir menn og ósæmileg, því að það, sem á 
seinni árum hefur gjört, að ofdrykkja hefur 
heldur minnkað, er ekki dýrleiki vínfang- 
anna, heldur það, að þessu máli hefur mjög
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verið hreyft í blöðunum og á mannfundum, 
og fyrir það vaknað óbeit á ofdrykkju. Að 
gjöra brennivínið dýrkeypt, er ekki nóg, eins og 
sjest af því, að það er vanalega ekki efna- 
maðurinn, sem drekkur mest, beldur fátækl- 
ingurinn, sem sízt hefur efni til þess; ef 
þingið vildi styðja að því með einhverju 
móti, að viðbjóður á ofdrykkju útbreiddist, 
þá væri það miklu betra, en þó þvingunar- 
meðul væru við höfð. Af því meining 
frumvarpsins er góð, og það stendur til 
bóta, þá vil jeg mæla með nefnd, til þess 
að málinu verði komið í það horf, að smá- 
vínsala verði fyrirbyggð, og hert á lögum 
um staupasölu í búðum, þannig, að ekki 
sje leyfilegt að selja nema að minnsta kosti 
1 pott í einu; sömuleiðis ætti að gjöra 
veitingamönnum að skyldu, að hafa herbergi 
og rekkjur handa mönnum, því að það er 
sorglegt að vita til þess, að þegar gesturinn 
hefur drukkið sig fullan, og er ekki lengur 
sjálfbjarga, þá er honum vísað á dyr um 
miðnætti, án þess veitingamaðurinn hafi 
hina minnstuábyrgð á því, aðhann ekki fari 
sjer að voða, eða verði öðrum að vandræð- 
um. Líkt framan sögðu ætti að gjöra veit- 
ingamönnumaðskyldu, og mundi verða meira 
til hindrunar, að smáveitingakofar kæmust á, 
en þó 40 kr. gjald væri við lagt; en þará
móti álít jeg sölu á leyfisbrjefum óhentuga
fyrir vínsölu verzlunarmanna, því hún leggst 
svo misjafnt á, og vona að því verði breytt, 
ef nefnd verður sett.

Halldór Kr. Friðriksson : Jeg vil gjöra
eina athugasemd við frumvarpið, sem ekki 
hefur komið fram áður. Frumvarpið miðar 
til að gjöra öllum sem örðugasta alla sölu á 
vínfóngum, en nú er það aðgætandi, að fyrst 
er tekið hátt aðflutningsgjald af kaupmönn- 
um af vínföngum, og síðan á að banna þeim 
að selja þau vínföng, sem þeir hafa goldið 
toll af. þetta getur ekki samrýmzt, bæði 
að leggja á háan toll, og líka að leggja
tálttanir í veginn fyrir söluna. Hugsun

frumvarpsins þarf því að ákveðast nákvæm- 
ar, og má þá vel vera, að það geti leitt til 
góðs, þótt jeg ekki búist við neinum sjer- 
Iegum árangri. Eins og 1. þingmaður Suð- 
urmúlasýslu sagði, þá er ekki nóg að reyna 
að hindra vínsöluna með lagabanni, heldur 
verður að innræta þjóðinni þann hugsunar- 
hátt, að ofdrykkjan sje viðbjóðsleg; þaugað 
til sá hugsunarháttur er orðinn almennur, 
dugar tollur eða bann næsta lítið.

B jöm  Jónsson : Jeg álit þessa aðferð
til að takmarka víndrykkju sjer í lagi ó- 
heppilega að því leyti,. að hjer er lagður á 
nýr tollur umfram aðflutningstollinn, og 
jafnframt honum. fegar hver kaupmaður 
og veitingamaður er látinn grgiða 40 kr. á 
ári fyrir hvern stað, sem hann verzlar á 
með áfenga drykki, þá kemur tollurinn mjög 
ójafnt niður, og verður því þyngri sem sal- 
an er minni. f>að væri því miklu betra að 
binda leyfið til vínsölu einhverjum öðrum 
skilyrðum, t. d., að því er veitingamenn 
snertir, því, að þeir hafi jafnan nógu mörg 
rúm handa ferðamönnum og öðrum til næt- 
urgistingar o. s. frv. Jeg veit ekki, betur en 
að sveitastjórnarvöldin hafi vald til að banna 
veitingar í sinni sveit eða kaupstaðarum- 
dæmi, og finnst mjer, að vel mætti una við 
það, ef það vald væri rjettilega notað. Hvað 
kaupmenn snertir, þá ætti að banna þeim 
alla smásölu á vínföngum, þannig hefur t. 
d. í Noregi kaupmönnum verið bannað að 
selja minna en 40 potta í einu, og veit jeg 
ekki betur, en að það hafi reynzt allvel; að 
setja minnsta takmark 1 pott, er allt of 
lágt. |>að er og eitt ráð enn til að minnka 
ofdrykkju, og hefur það verið við haft í 
einni mjög merkri borg erlendis (Göteborg); 
þar hefur bæjarstjórnin tekið að sjer alla 
sölu áfengra drykkja, tiltekur verð þeirra og 
tölu útsölustaðanna, og hagar hún þannig 
útsölunni, að útsölumönnunum er hagur að 
því, að sem minnst seljist. J>etta ráð hef-

119
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ur þótt reynast mjög vel, og hefur síðan 
jafnvel verið tekið upp víða á Englandi.

J>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
málinu vísað til 2. umræðu með 19 atkvæð- 
um, og samþykkt með 16 atkvæðum að 
kjósa 3 manna nefnd og hlutu kosning: 

Einar Ásmundsson með 12 atkv.
Benedikt Sveinsson — 4 —
Tryggvi Gunnarsson — 4 —

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 19. 
fundi, 23. júlí.

Nefndarálit I 179—180.
Forseti skaut því til flutningsmanns, 

hvort hann ekki vildi taka frumvarp sitt 
aptur, og þá yrði tekið til 1. umiæðu frum- 
varp nefndarinnar í þessu máli, um tak- 
markanir á sölu áfengra drykkja.

Flutningsmaður (Einar Ásmundsson): Jeg 
gat þess við 1. umræðu þessa máls, að jeg 
var beðinn fyrir þetta frumvarp af kjósend- 
um mínum, og því er mjer ekki um, að 
taka það aptur. Jeg vil því leggja það til, 
að deildin gjöri annaðhvort, felli frumvarpið, 
ef henni lízt svo, eða þá, sem enn betra 
væri, fjellist á bæði frumvörpin, sem vel 
geta staðizt hvort með öðru, þar eð þau ekki 
koma hvort í bága við annað. Ef þingmenn 
bera frumvörpin saman, munu þeir sjá, að 
þau geta staðizt bæði samsíða; frumvarp 
m itt leggur árlegt gjald á þá, sem verzla 
með áfenga drykki, en frumvarp nefndarinn- 
ar bannar kaupmönnum að selja áfenga 
drykki í mjög smáum skömmtum og að veita 
þá í sölubúðum sínum; það gjörir veitinga- 
mönnum, sem vilja selja áfenga drykki að 
skyldu að hafa nokkrar rekkjur handa gest- 
um, bannar að selja áfenga drykki á helg- 
um dögum o. s. frv. |>ess vegna vil jeg 
helzt styðja að því, að bæði frumvörpin fái 
að ganga saman, því að kjósendum mínum 
var mjög annt um, að frumvarpið, sem jeg 
hef að bera upp, gæti fengið framgang.

Framsögumaður [Tryggvi Gunnarsson):

Jeg vil einnig styðja að því, að bæði frum- 
vörpin fái að ganga saman til umræðu, og 
deildin svo að lokum skeri úr, hvort af 
þessum frumvörpum henni líkar betur og 
vill að gangi til næstu umræðu.

Forseti: J>ar sem flutningsmaður eigi vildi 
taka þetta frumvarp aptur, sem nú er fyrir 
til 2. umræðu, er auðvitað, að umræðum um 
það verður haldið áfram, en nefndarfrum- 
varpið, sem er sjerstakt frumvarp, getur 
eptir þessu ekki komið til umræðu í dag, 
heldur verður að taka það fyrir seinna til 
1. umræðu. Framsögumaður er 1. þing- 
maður Suðurmúlasýslu.

Framsögumaður: Fyrst þetta frumvarp 
kemur eitt til umræðu í dag, þá verð jeg 
að lýsa yfir því, að nefndin gat ekki aðhyllzt 
það, af því henni fannst ekki hentugt að 
reisa skorður við ofdrykkju á þann hátt, er 
frumvarpið stingur upp á. Nefndin játar 
fullkomlega, að það er í alla staði rjett, að 
reisa nokkrar skorður á móti ofdrykkjunni; 
en hún þorði ekki að ráða til frekari að- 
gjörða, en teknar eru fram í áliti hennar, 
þar sem nú er útlit til þess, að aðflutnings- 
gjaldið á áfengum drykkjum verði hækkað 
um þriðjung, og landssjóðurinn á þess vegna 
miklar tekjur undir vínsölunni; en ef þessar 
skorður verða settar fyrir vínsölu, þá er 
hætt við, að landssjóðurinn líði mikið tap. 
Oss finnst ekki heldur hagfellt, að taka 
málið á þann hátt, að beita þvingunarmeð- 
ulum, heldur verður að innræta mönnum þá 
sómatilfinning, að það sje ósæmilegt fyrir 
hvern mann að vera ofdrykkjumaður. Jeg 
vil því ráða þingmönnum til að fella þetta 
frumvarp, og heldur aðhyllast frumvarp 
nefndarinnar, þegar það kemur til umræðu.

í>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 1. 
gr. frumvarpsins felld með 12 atkv. gegn 3, 
og hitt síðan tekið aptur af flutningsmanni.

B.
Frumvarp til laga um t a k m a r k a n i r
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á s öl u  á f e n g r a  d r y k k j a .  Frá nefnd- 
inni í næsta máli á undan. Sjá I 180.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

Framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson): 
Nefndin í þessu máli játar, að ofnautn á- 
fengra drykkja sje svo skaðleg, að það sje 
skylda löggjafarvaldsins, að veita eptirtekt 
rödd almennings, sem komið hefur fram í 
blöðunum, á mannfundum og nú til þingsins, 
og að það veiti hjálp sína til að takmarka 
hana. En nefndin vildi ekki taka sterkar 
í taumana, af því að nú sýndist svo sem 
almennur áhugi væri vaknaður hjá lands- 
mönnum á, að minnka hana. En ofdrykkjan 
kemur fram í ýmsum myndum; hin auðvirði- 
legasta mynd hennar er við búðarborðið, 
þar sem menn hanga tímunum og dögun- 
um saman, við staupadrykkju. Hið sama 
er að segja um veitingakofa þá, sem 
nú eru byggðir víðsvegar um landið, þar 
sem að eins er selt vín, en ekkert er til 
af hinum brýnustu nauðsynjum fyrir ferða- 
menn. f a r  drekka menn sig ölvaða, eru 
síðan reknir út undir nóttina, og verða 
svo opt öðrum til ónæðis og þyngsla. fe tta  
áleit nefndin að löggjafarvaldið ætti að 
reyna til að koma í veg fyrir. Jeg þykist 
viss um, að þetta frumvarp verði því eigi 
fellt, heldur að þingmenn líti á, hve málið 
er nauðsynlegt, og þeir leitist við, að breyta 
því til batnaðar, ef þeir sjá því ábótavant. 
Jeg veit ekki, hvort ástæða er til að fara 
út í hinar einstöku greinir frumvarpsins. 
Skeð getur, að mönnum þyki of lítið til 
tekið í 1. grein, að selja eigi minna en 3 
pela, en nefndinni þótti óhentugt að til- 
taka meira, af þeirri ástæðu, að mikið af 
vínum er flutt hingað í 3 pela flöskum, 
svo hefði það verið ákveðið í frumvarpinu, 
að eigi mætti selja minna en pott, þá hefðu 
menn í hvert skipti, er þeir keyptu 3 pela 
flösku af víni, þurft að kaupa 1 pela að

auki; þetta hefði litið óviðkunnanJega út, 
og svo áleit nefndin það ekki rjett, að 
þvinga sjómenn og ferðamenn til að kaupa 
að mun meira vín, en þeir sjálfir vildu, 
þegar þeir væru að búa sig til heimferða 
úr sölubúðunum. Aðalmeiningin er, að 
útrýma staupasölu og staupaveitingum, en 
til þess er 3 pela málið nægilegt. Ástæð- 
ur vorar fyrir 2. grein eru þær, sem áður 
er sagt, að ótilhlýðilegt er, að veitinga- 
mönnum, sem að eins selja vín, sje leyft, 
að veita fram á nótt, og reka menn svo 
út í hvaða veðri sem er, 3. gr., «að selja 
eigi vín á helgum dögum», ímynda jeg 
mjer að prestar þeir, er á þingi sitja, leggi 
samþykki sitt á. Að svo komnu skal jeg 
ekki fara fleirum orðum um þetta mál, fyr 
en jeg heyri andmæli annara.

Páll Pálsson, p re s lu r : Jeg er nefndinni
að öllu leyti samþvkkur, og jeg vona, að 
enginn geti sjeð á breytingartillögu minni, 
að það hafi verið tilgangur minn, að fella 
frumvarpið, því að jeg er nefndinni sam- 
dóma um það, að þetta er þjóðinni orðið 
eitt hið mesta áhugamál. En það, sem mjer 
gekk til að hafa takmörkin þrengri á vín- 
sölunni, var það, að jeg átti einkum við hin 
sterku vínin, og vona jeg, að jeg síðar fái 
tækifæri til að koma mjer saman um það 
við nefndina.

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
var gengið til a t k v æ ð a ,  og var málinu 
vísað til 2. umræðu með 19 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 22. 
fundi, 26. júlí.

Breytingartillögur I  206. 222.
Páll Pálsson, prestur : Jeg gjörði ráð

fyrir því við fyrstu umræðu málsins, að reyna 
að koma mjer saman við nefndina um breyt- 
ingaratkvæði mitt. Nú hef jeg eptir það 
sannfærzt um, að sú ákvörðun, sem jeg bar 
fram í breytingartillögunni, á ekki við, og 
tek því breytingaratkvæði m itt aptur, en um

119*
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leið skal jeg geta þess, að jeg bar það eng- 
an veginn upp í því skyni að auka ofdrykkju, 
heldur til að minnka hana. En fyrst jeger 
farinn að tala áannaðborð, vil jeggeta þess 
við frumvarp þetta, að mjer finnst í 2. grein 
vanta þá ákvörðun, að þeir veitingamenn, er 
veita mönnum, svo ölvaðir verða undir nótt- 
ina, mega eigi úthýsa; væri það að minni 
ætlun aðhald fyrir þá að hafa varúð á að 
veita gestum sínum meira af áfengum drykkj- 
um, en góðu hófi gegnir.

Framsögumaður (Tryggvi Gunnarsson): 
Af því hjer liggur breytingartillaga fyrir með 
mínu nafni, þá vil jeg leggja henni nokkur 
liðsyrði. Jeg gjörði hana til að skýra betur 
hugsun nefndarinnar í fyrstu grein, því jeg 
var hræddur um, að orðin «enginn kaup- 
maður eða verzlunarmaður má selja minna 
í senn af nokkrum áfengum drykk eða vín- 
tegundum en 3pela», gætu misskilizt þann- 
ig, að kaupmenn ætluðu, að þeir mættu selja
3 pela sinn af hverri víntegund, t. d. einnaf 
cognaci, einn af rommi og einn aí brenni- 
víni; jeg vildi því koma í veg fyrir misskilu- 
ing með því að orða þetta ljósar, og setja 
•mokkurri einni víntegund». Að öðru leyti 
hef jeg ekki ástæðu til að tala um frumvarp 
þetta; því hefur verið vel tekið, ogjegvona, 
að menn hjálpist að því, að útrýma ofdrykkj- 
unni, þessum þjóðarósóma; þó skal jeg stu tt- 
lega tala um þá uppástungu 1. þingmanns 
Skaptfellinga, þar sem hann vill banna veit- 
ingamönnum að úthýsa nokkrum manni. Jeg 
álít ófært að gjöra þá ákvörðun; svo getur 
farið, að þeim sje ómögulegt að uppfylla 
þetta, og í öðru lagi er það, að eptir því 
sem ákveðið er i frumvarpinu, þá er þeim 
að eins gjört að skyldu að hafa 6 rekkjur, 
svo hafi þeir þá tölu, þá hafa þeir fullnægt 
lögunum; en það getur komið opt fyrir, að 
hjá þeim sjeu 20 ölvaðir menn eða fleiri, en 
ef þeir, eptir breytingartillögunni, ættu að 
hýsa alla þessa, þá væri hjer við komin ó- 
samkvæmni í lögin, og of þung skylda lögð

á veitingamennina. Jeg get því ekki að- 
hyllzt þessa uppástungu.

HaUdór Kr. Friðriksson : í  2. gr. frum- 
varps þessa stendur: «Enginn veitingamaður 
má selja áfenga drykki, nema hann hafi í 
veitingahúsi sínu að minnsta kosti 6 rekkj- 
ur». petta  er auðsjáanlega skilyrði fyrir 
því, að nokkur fái leyfi til að selja áfenga 
drykki; það liggur jafnfiamt í orðunum, að 
þeir veitingamenn, sem áður eru, megi ekki 
selja áfenga drykki nema þeir hafi 6 rekkjur; 
en þetta ætti að vera svo, að enginn megi fá 
framvegis leyfi til að veita áfenga drykki 
nema hann hafi 6 rekkjur, því að það leyfi, 
sem þegar er gefið, verður eigi aptur tekið. 
fað  þarf því að orða greinina öðruvísi, svo 
að orðin innibindi það, sem nefndin ætl- 
ast til.

Einar Ásmundsson: Með tilliti til at-
hugasemdar þingmanns Reykvíkinga, þá var 
það fullkomin meining nefndarinnar, að 
enginn mætti hafa leyfi til að veita áfenga 
drykki, nema hann hefði 6 rekkjur að 
minnsta kosti handa gestum, hvort sem 
hann hefði fengið leyfi til að halda veitinga- 
hús, áður en þessi lög fá gildi, eða eptir 
það. Eins og allir vita, má fleira veita en 
vínföng, og þeiin veitingamaniii, sem ekki 
veitir þau, eru engar reglur settar með þess- 
um Iögum. fó t t  veitingamenn hafl áður 
fengið leyfi til að veita vínföng án þess að 
hafa rekkjur í húsi sínu handa gestum, þá 
hafa þeir ekki lengur og eiga ekki að hafa 
leyfi til þeirrar óreglu eptir þessum lögum. 
Kaupmenn hafa líka mátt veita vín í smá- 
skömmtum, en það er ekki meiningin, að þeir 
megi það hjer eptir, hvort sem þeir hafa 
rekið verzlun að undanförnu eða byrja á því 
hjer eptir. Greinin er því að minni ætlun 
rjett orðuð. fað  er til úthýsingar kemur, 
þá þarf ekki að banna hana í þessum lögum; 
jeg veit ekki betur, en að hún sje bönnuð í 
hegningarlögunum.

Benedikt Sveinsson: J>ingmaður Reyk-
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víkinga talaði um, að enginn ætti að fá 
veitingaleyfi, nema hann hefði sönnun fyrir 
því, að hann hefði 6 rekkjur handa gestum; 
en þetta er misskilningur á 2. grein; þessa 
sönnun þarf sjálfsagt ekki fyrir fram. Veit- 
ingaleyfið verður sjálfsagt bundið því skil- 
yrði, að þessum lögum verði fullnægt, hvað 
sölu áfengra drykkja snertir. Meiningin get- 
ur náttúrlega ekki verið sú, að neyða beið- 
anda til að kaupa 6 rekkjur, fyr en hann 
veit, hvort hann fær veitingaleyfið eða ekki; 
það væri sannarlega hart, ef hann þyrfti að 
vera búinn að útvega sjer 6 rekkjur, áður 
en hann sækir um leyfið, úr því hann þarf 
ekki að halda á þeim fyr, en hann er búinn 
að fá það, enda má hann og, þó hann hafi 
ekki 6 rekkjur handa gestum, selja allt ann- 
að en áfenga drykki.

Hálldór Kr. Friðriksson : pegar yfirvöld- 
in veita leyfið, verða þau að setja skilyrði 
það, sam leyfið fæst með; ef enginn getur 
fengið leyfi, nema með því skilyrði, að 
hafa rúm, þá getur enginn, sem hing- 
að til hefur haft leyfi til að veita án þess 
að hafa rúm, haft það lengur, eptir því sem
1. þingmaður Eyfirðinga ætlast til, en þetta 
þyrfti þá að takast fram í lögunum. En 
það dettur víst engum í hug að svipta veit- 
ingamenn því leyfi, er þeir þegar hafa fengið. 
Einkaleyfi verða eigi afnumin nema með 
sjerstökum lögum.

Framsögumaður: f>að er vel virðandi 
við þingmann Eeykvíkinga, að hann vill 
gjöra málið ljóst, en jeg held, að það sje 
eigi svo óljóst orðið, að hann þurfi að mis- 
skilja frumvarpið, sem mjer þó finnst hann 
gjöri við 2. gr.; þar er að eins sagt, að 
veitingarmenn megi ekki selja á f e n g a  
d r y k k i ,  nema þeir hafirúm, en selji þeir 
að eins mat og aðrar þess konar nauðsynjar, 
þá fellur þetta skilyrði í burt. þingmaður- 
inn miðar víst einkum við veitingahús í 
kaupstöðum, en eins og kunnugt er, eru 
veitingahús á nokkrum stöðum út um land-

ið undir heiðum og fjallgörðum og því er 
nauðsynlegt að setja þetta skilyrði, ef veit- 
ingamenn þar vilja selja vín. f>ar sem hann 
sagði, að ekki væri hægt að taka leyfi af 
veitingamönnum, sem hafa áður fengið það, 
þá er þetta einnig misskilningur; í þessu 
efni standa veitingamenn aldeilis jafnhliða 
þeim kaupmönnum, sem hafa fengið borg- 
arabrjef til að selja allskonar vörur, og þar 
með vínföng. Hjer er af hvorugum tekinn 
áður fenginn rjettur eða einkaleyfi til að 
selja vínföng, heldur að eins sett skilyrði 
fyrir sölunni, sem löggjafinn hefur fyllsta 
r j e t t  t i l .

Með því að þá tóku eigi fieiri til máls, 
var gengið til a t k v æ ð a ,  og var:

1. Breytingaratkvæði 1. þingmanns Suður- 
múlasýslu við 1. gr. frumvarpsins sam- 
þykkt með 16 atkvæðum.

2. 1. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 
atkvæðum.

3. 2. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 
atkvæðum.

. 3. gr. frumvarpsins samþykkt með 16 
atkvæðum.

5. 4. gr. frumvarpsins samþykkt með 17 
atkvæðum.
Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án at- 

atkvæðagreiðslu, og málinu vísað til 3. um- 
ræðu með 17 atkvæðum. 1. þingmaður 
Skaptfellinga hafði tekið aptur breytingar- 
tillögu sína.

J>r i ðj a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 24. 
fundi, 29. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 236—237.

Með því að enginn tók til máls, ljet 
forseti ganga til a t k v æ ð a  um frumvarpið, 
og var það samþykkt með 20 atkvæðum. 
Kvað forseti það nú mundu verða afgreitt 
til efri deildarinnar.
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F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 26. 
fundi, 2. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 242.

Magnúí Stephemen kvað mál þetta vera 
mjög svo nátengt öðru frumvarpi, sem nú 
væri til umræðu hjer í deildinni, sem sje 
frumvarpinu um breyting á lögum um gjald 
af brennivíni og öðrum áfengum drykkjum, 
og þar sem því frumvarpi hefði verið vísað 
til nefndar, mundi bezt við eiga, að þessu 
frumvarpi væri vísað til hinnar sömu nefnd- 
ar.

Forseti bar því næst þessa uppástungu 
upp til a t k v æ ð a ,  og var samþykkt með 6 
atkvæðum að vísa málinu til nefndarinnar, 
sem sett hafði verið til að kveða upp álit sitt 
um frumvarp til laga um breyting á eldri 
lögum um siglingar og verzlun og um 
breyting á lögum tim gjald af áfengum 
drykkjum, en í þeirri nefnd voru:

Árni Thorsteinson,
Eiríkur Kúld, og 
Benedikt Kristjánsson.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 33. fundi, 11. ágúst.

Nefndarálit I  302.
Forseti gat þess, að nefndin, er sett var 

í þessu máli, hefði búið til nýtt frumvarp og 
ráðið til að fella frá umræðu frumvarp neðri 
deildar, vildi hann nú biðja menn greiða 
atkvæði um það, og ef samþykkt yrði til- 
laga nefndarinnar, vildi hann þegar taka til
1. umræðu frumvarp nefndarinnar, því að 
þ<5 að það hefði eigi staðið sjerstakt á dag- 
skránni, þá hefði það þö verið þar í sam- 
bandi við hitt.

Framsögumaður (Á rni Thorsteinson) 
kvað varasamt að fara út í einstakar grein- 
ir við 1. umræðu málsins, en ef menn vildu 
bera saman frumvarp neðri deildar og nefnd- 
arinnar, mundi skjótt verða Ijóst, að frum- 
varp nefndarinnar væri miklu ýtarlegra, og

því vonaðist hann til, að deildin fjellist á 
þá tillögu nefndarinnar, að fella frá umræðu 
hitt frumvarpið, en taka þetta í staðinn.

Var þá gengið til a t k v æ ð a ,  og frum- 
varp neðri deildarinnar fellt frá 2. umræðu 
með 9 atkvæðum.

C.
Frumvarp til laga um g i s t i n g a r  og 

v í n f an ga  v e i t i n  g ar. Frá nefnd efri 
deildar í næsta máli á undan. Sjá I 302—304.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 33. 
fundi, 11. ágúst.

Framsögumaður (Árni Thorsteimon) 
kvað það hafa verið tilgang nefndarinnar 
með frumvarpi sínu, að safna saman i eitt 
þeim tilskipunum, er til væru hjer um þetta 
efni, svo að hvorki löggæzlumennirnir nje 
þeir, er lögunum væru undirgefnir, þyrftu 
að vera í vafa um það, hvað væru gildandi 
lög og hvað eigi; en með því að tíminn 
hefði verið naumur en mörg atvik, er fyrir 
geta komið í daglegu lífi, er eigi er gott að 
setja fastar reglar fyrir, þá væri eigi ómögu- 
legt, að frumvarpið væri eigi nógu ýtarlegt 
í sumum greinum. Nefndin hefði heldur 
viljað fara lengra en skemmra, t. a. m. í 
greinarmun á veitingamanni og gestgjafa, 
sem gæti verið þarflegur og enda nauðsyn- 
legur í hinum stærri kauptúnum, en ekki í 
minni kauptúnum. J>á þætti kannske sum- 
um eigi eiga við í minni kaupstöðum, að 
halda ákvörðunum um danzfundi, hnattborð 
og keiluleika, þar sem slíkt mundi eigi eiga 
sjer þar stað, en slíkar ákvarðanir gætu held- 
ur aldrei skaðað. í  frumvarpinu væru nokkr- 
ar ritvillur, sem komið hefðu inn við prent- 
unina, og mundi mega ráða bót á þeim 
með orðabreytingum og breytingaratkvæðum.

Eiríkur Kúld  gat og um nokkrar villur 
og orð, er úr hefðu fallið.

Sighvatur Árnason kvaðst hafa verið bú- 
inn að hugsa sjer nokkur breytingaratkvæði,
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til þess að ráða bót á ýmislegri ósamkvæmni, 
er hann hefði þótzt verða var við í frum- 
varpinu; nú hefði framsögumaður og þing- 
maður Barðstrendinga bent á ýmsar ritvill- 
ur og bætt þannig úr því að mðrgu leyti, 
en með því að enn væru þó nokkur atriði, 
er sjer þættu eigi fullljós eða athugaverð, þá 
vildi hann óska, að hann fengi að bera sig 
saman við nefndina, í von um að hann kæmi 
sjer saman við hana um breytingaruppá- 
stungur sínar og athugasemdir við málið.

J>á var málinu vísað til 2. umræðu í 
einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 35. 
fundi, 13. ágúst.

Breytingartillögur I 346—347.
Framwgumaður (Árni Thorsteimon) 

sagði, að af frumvarpi þessu mætti sjá, 
hvernig færi, er menn flýttu sjer sem mest 
menn mættu. Nefndin hefði komið með ýms- 
ar breytingar. sem tækju skýrar fram hugs- 
anirnar, er væru í frumvarpinu. fann ig  
væri í 3. gr. bætt inn í «því» á eptir »gest- 
gjaíi má»; í 4. gr. væri meiningin, að ein- 
ungis væri hjer að ræða um þá, sem tækju 
móti gestum fyrir borgun, og hefði nefndin 
því bætt við *fyrir borgun»; í 5. gr. hefði 
fallið í burt, að sekt gæti fallið til hrepps- 
sjóðs. Ef menn læsu 10. gr., þá sæju
menn, að þar sem talað væri um 7. gr., þá 
væri meint með því 8. gr., og yrði þetta nú 
leiðrjett með breytingaruppástungum. Að 
öðru leyti kvaðst hann eigi hafa ástæðu til 
að fara út í málið að sinni.

Sighvatur Árnaaon kvaðst játa það, að 
breytingar nefndarinnar hefðu lagfært frum- 
varpið og leiðrjett margar villur, en hann 
gæti þó eigi fellt sig við það. par sem 
»hreppssjóðs« væri bætt við 5. grein, þá 
kynni hann betur við, að það hefði verið 
»sýslusjóðs«; því það fyndist sjer eðlilegra, 
þegar um borgun væri að ræða fyrir leyfis- 
bijef eða annað, sem ekki snerti sektir. Að

því er snerti 6. gr., þá þætti sjer í upphafi 
hennar tvítekið sama efni, þar sem stæði: 
»Gestgjafar eða veitingamenn mega« o.s.frv., 
og svo »þeir skulu hafa hús sín lokuð« o.s.frv.; 
sjer gæti eigi betur sýnzt, en að síðari 
setningin taki hina fyrri upp; sjer fyndist 
því, að það mætti orða greinina þannig: 
"Gestgjafar og veitingamenn skulu« o. s.frv. 
En við 8. gr., þar sem stæði: »öðrum ung- 
lingum«, vildi hann stinga upp á að miða 
við 18 ára aldur í staðinn fyrir 16 ára, því 
þá væru menn fyrst fjár síns ráðandi. Síð- 
ari hluti greinarinnar leyfði ungmennum að 
koma á veitingastaði, ef þeir væru með full- 
orðnum, en það mundi hafa litla þýðing, 
því þau gætu eins drukkið fyrir því, í skjóli 
þeirra og með þeim, í nægum stýl til þess 
að vera komin á lagið, þegar þau ættu að 
fara að stjórna sjer sjálf, og sjer hefði við 
þetta atriði fiogið í hug málshátturinn: 
»Grísirnir gjalda, en gömul svínin valda«. 
Fyrir unglingum ætti að vera lokað slíkum 
húsum fyrir víndrykkju. |>á vildi hann 
gjöra athugasemd við 9. gr.; þar sem hún 
talaði um gestgjafa og veitingamenn, sem 
væru til, er lögin kæmu út, þá fyndist sjer 
eiga vel við, að landshöfðingi staðfesti leyfis- 
brjef gestgjafa, eins ogfrumvarpið tæki fram, 
en þar á móti gæti hann eigi fellt sig við 
þá ákvörðun, að hreppsnefnd eða bæjarstjóm 
staðfesti leyfisbrjef veitingamanns, heldur 
ættu þau að sínu áliti að vera staðfest af 
bæjarfógeta eða sýslumanni; að láta hrepps- 
nefndina staðfesta leyfisbrjefið, væri líkt og 
að fela slíka staðfesting fátækranefndinni í 
kaupstöðunum; hann hefði hugsað sjer að 
orða 9. gr. öðruvísi, og að þörf væri á að 
breyta greininni frá: »Svo skulu« o. s. frv., 
sem hann vildi reyna að koma fiam með til
3. umræðu,

Jún  Jónsson  játaði, að nefndin hefði 
sýnt alúð; tillögur hennar sýndu, að hún 
hefði kynnt sjer málið nákvæmlega og lög 
þau, er um það eru í gildi bæði hjer á
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landi og í öðum löndum. Ákvarðanir henn- 
ar gætu sumar átt vel við hjer í Reykjavík, 
á ísafirði og Akureyri, en þær gætu líka 
orðið til hins verra; í öðrum löndum væri það 
álitið bezt, að láta hlutaðeigandi sveitarfjelög 
skipa fyrir um slík lög; þannig væru það lög 
í Danmörku, að hver bæjarstjórn semdi, lög 
eða samþykkti um allt, er snerti lögreglu á 
veitingahúsum og annarsstaðar, og varðaði 
það sektum, ef þau lög væru brotin. Bæjar- 
stjórnirnar væru færari um að gefa ákvarð- 
anir um þetta, en alþingi. J>ingmenn þeir, 
er ekki ættu heima hjer í bænum, mundu 
allflestir vera ókunnir þessu máli. Ef frum- 
varpið næði fram að ganga, gæti það gjört 
skaða; það gæti dregið úr því, sem 
þingið ætti heldur að styðja að en 
draga úr, gestrisninni; hún væri lands- 
ins mesta prýði, og bændur almennt 
lofaðir fyrir hana, bæði hjer og erlendis; en 
greiðasalan stæði í nánu sambandi við gest- 
risnina. Er gest beri að bæ, sje það sómi 
fyrir bónda að taka honum vel, en það sje 
og sómi fyrir gestinn að borga fyrir greið- 
ann. fa ð  sje reyndar talað um kauptún í 
sumum greinum frumvarpsins, og nefndin 
hefði, ef til vill, ætlað, að frumvarp hennar 
fengi litla þýðing fyrir utan þau; en þess 
beri að gæta, að mörg kauptún væru eins 
afskekkt og fámenn og sveitarbær.

Hin 1. grein frumvarpsins væri hin ein- 
asta, er hann gæti gefið samþykki sitt, enda 
væri hún tekin úr neðri deildar frumvarpinu. 
Hann skildi ákvörðun nefndarinnar í niður- 
lagi nefndrar greinar svo, að kaupmönnum 
væru með henni bannaðar allar vínveitingar 
í búðum, þó þeir kynnu að vilja láta þær 
gjafir heita, og að því væru með henni af- 
teknar allar staupagjafir við búðarborðin.

Að gjöra greiðasöluna að sjerstökum at- 
vinnuvegi, þó engar vínveitingar væru sam- 
einaðar með henni, kynni hann þar á móti 
ekki við.

Framsögumaöur kvaðst vilja gjöra fáein-

ar athugasemdir við það, sem sagt hefði 
verið; þeir, sem talað hefðu, hefðu allir verið 
frumvarpinu velviljaðir, en reyndar hver á 
sinn hátt. Fyrst kvaðst hann mundu snúa 
sjer að 1. þingmanni Rangæinga. Hann 
kvaðst ímynda sjer, að ef þingmaðurinn gætti 
vel að 5. gr., þá sæi hann, að það, að sekt- 
in fellur í hreppssjóð, stendur í sambandi 
við 4. gr.; þar sem kauptún væru í sýslu, 
þá mætti hafa margar meiningar um hag 
þann og óhag, sem af því leiddi, að kaup- 
staður væri í sveitinni, en það mundi þó 
optast verða ofan á, að bæjarsjóður eða 
sveitarsjóður væru vel að sliku gjaldi komnir. 
þingmanninum hefði þótt óþarfar tvítekn- 
ingarnar í 6. gr., og játaði hann, að greinin 
gæti verið sty ttri; þar sem sagt væri, að 
hafa ætti dyr lokaðar, þá lægi eigi í því, að 
einungis dyrnar sjeu lokaðar; allt húsið ætti 
að vera lokað; hjer virtist greinin hafa nauð- 
synlega skýring á efninu. Viðvíkjandi 9.gr., 
þar sem þingmaðurinn hefði viljað hafa stað- 
festing sýslumanns, þá gat hann þess, að 
nefndin hefði viljað hafa grein þessa í sam- 
ræmi við 4. gr., og kynni betur við það. 
p i  vildi hann snúa sjer að 2. þingmanni 
Skagfirðinga. Athugasemdir hans hefðu 
verið verulegar; og þó að það hefði legið í 
orðum hans, að hann hefði margar skoðan- 
ir, þá hefði hann verið málinu hlynntur, en 
vildi þó eigi, að það ýrði að lögum. Hann 
væri honum samdóma í því, að það verði 
affarabezt, að menn láti sjer af eigin hvöt- 
um annt um að halda uppi góðri reglu; en 
þó hann áliti lögin nauðsynleg, en þingmað- 
urinn hitt, þá mundi bezt, að þeir færu báðir 
meðalveg, og að þingmaðurinn hefði á tt að 
gjöra breytingar- og viðaukauppástungur; þó 
tíminn væri orðinn stuttur, þá mundi hann 
þó nægur fyrir þingmanninn til að gjöra 
breytingar eða viðauka við lög þessi, eink- 
um þarsem hann mundi eiga von á liðsinni, 
eins vel í þessu máli sem í öðrum uppástung- 
um sínum, en í því kvað hann sig honum
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ósamdóma, að lögin drægju niður gestrisni, 
því það gjörðu þau ebki í neinu tilliti. ping- 
manninum væri kunnugt um, að hjer í 
Reykjavík væru eigi svo fáir gestgjafar, og 
hefðu menn þó fengið að vera hjá öðrum út 
i frá. Hann sagðist vilja bera sig saman 
við nefndina um að gjöra breytingar við 4. 
gr., svo að hún mætti verða orðuð á sem 
beztan hátt eptir því, sem umræðurnar hafa 
gefið tilefni til.

Stefán Eiríksson kvaðst eigi vera sam- 
dtíma þingmanni Skagfirðinga um það, að 
frumvarp þetta væri óþarft, því að, þegar 
verið væri að revna að takmarka vínkaup 
út um landið með því að hækka toil á á- 
fengum drykkjum, þá þætti sjer nauðsyn á 
að reyna líka að takmarka nokkuð vín- 
veitingar á veitingahúsum í kaupstöðum; 
öllum væri kunnugt, að þau væru misbrúk- 
uð, og það gæti að eins komið af því með 
fram, að fullnægjandi ákvarðanir vantaði 
um það efni, og því væri brýn þörf á þess- 
um lögum. 8. grein frumvarpsins væri sú 
eina, er sjer líkaði eigi; hann væri sjálf- 
sagt samþykkur þingmanni Rangvellinga í 
því, að miða leyfið til að koma á veitinga- 
staði við 18 ára aldur í stað 16 ára, en 
hann vildi jafnvel fara það lengra en 
þingmaðurinn, að banna unglingum á þeim 
aldri með öllu að koma inn á veitingahús; 
þvi að hann gæti eigi sjeð, að nein ástæða 
væri til að leyfa t. d. skólalærisveinum að 
heimsækja þá staði; þó að frumvarpið tæki 
það fram, að þessir unglingar verði að 
vera í för með fullorðnum mönnum, þá 
færi því fjarri, að sú takmörkun væri nóg, 
því að margur fullorðinn maður hætti að 
gá að sjer sjálfum, þegar hann væri farinn 
að fá eitthvað í kollinn, og þá mætti geta 
nærri, hvað hann ábyrgðist aðra.

Jón  Jónsson kvað framsögumann hafa 
verið sjer samdóma um, að eigi væri brýn 
Muðsyn á þessum lögum (Framsögumaður:

Hve nær sagði jeg það?); hann hefði tekið 
svo eptir orðum hans. (Framsögumaður: 
Jeg lýsi því þá yfir, að jeg er þingmann- 
inum alvegósamdóma). J>á vildi hann biðja 
þingmanninn að segja sjer, hvernig honum 
hefði tekizt, meðan hann var bæjarfógeti, að 
halda hjer uppi góðri Iögreglu, og á hverju 
yfirdómurinn hefði byggt dóm í vetur, er 
hann sektaði greiðasölumann fyrir brot móti 
banni gegn næturveitingum, er lögreglu- 
stjórinn hefði gjört. Nú skyldi hann leyfa 
sjer að segja álit sitt um einstakar greinir 
frumvarpsins. 1. gr. væri hann samþykk- 
ur. 2. gr. væri hann beint í móti, af því 
sem hann hefði áður tekið fram, að með 
henni væri vissum mönnum veitt einka- 
leyfi til að taka móti gestum og selja 
greiða, svo að ókomandi gæti orðið til
bæjarins, ef hún kæmist á, vegna þess 
að hvergi nema á «baukum» mætti selja 
mat nje húsnæði. Hann vildi spyrja alla
aðkomna þingmenn, hvort þeir vildu vera
bundnir við að kaupa allt, er þeir þyrftu, 
hjá hinum fáu veitingamönnum bæjarins. 
«Gestgjafi» hefði hingað til verið heiðurs- 
nafn um gestrisna menn, enda lægi það
beint í orðinu, að sá væri «gestgjafi», er 
gefur gestum beina. Nefndin átti sjálfsagt 
við greiðasölumenn, er veittu áfenga drykki, 
en hún hefði á tt að taka það fram. 3. gr.: 
um hana væri sama að segja. 4. gr.: þar 
skildi hann eigi, hvernig síðari hluti henn- 
ar gæti samrýmzt við 2. gr. og fyrra hluta 
sömu greinar, nema því að eins að nefndin 
væri hjer að tala um að gefa næturgreiða.
5. gr.: hvað dansinn snerti, þá vissi hann 
að mönnum þætti galli, að íslendingar 
hefðu eigi þessa skemmtun, og að vikivak- 
arnir hefðu lagzt niður, sjer þætti fremur 
ástæða til að hlynna að slíkum skemmti- 
fundum, en að reisa skorður við þeim; en 
hjer hefði nefndinni líklega orðið sama á 
og í 2. gr., að hún hefði eigi valið nógu 
nákvæmlega orð s ín ; hún hefði líklega
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ætlað að taka þá eina dansfundi til, þar 
sem vín væri selt jafnframt, og þá væri 
hann henni samddma. 6. gr.: þar hefði 
nefndin átt að bæta inn í 1. línu: «sem
veita áfenga drykki». Sama væri og að 
segja um 7. gr., 8. gr., 9. gr., 10. gr. og
11. gr. Hann vonaði því að hafa leitt 
nokkur rök að skoðun sinni í þessu máli. 
I>að væri hvorttveggja, að engin þörf væri 
á flestöllum greinum þessa frumvarps, ef 
lögreglustjóri væri ötull og röggsamur, enda 
gætu lögin enga þýðing fengið, ef lögreglu- 
stjórnina vantaði.

Sighvatur Árnason kvað nefndarmenn 
mundu halda svörum uppi fyrir frumvarpi 
sínu, en hann vildi að eins gegna því, er 
þingmaður Skagfirðinga segði, að lög þessi 
mundu útrýma gestrisninni í landinu, ef þau 
næðu fram að ganga; sjer litist þvert á móti 
svo á þau, að þau mundu heldur byggja 
upp gestrisnina; það væri auðvitað, að menn 
í sveitum leituðu eigi þessa veitingaleyfis, 
nema þar sem nauðsyu bæri til, en það væri 
einkum á þeim bæjum, er stæðu á þjóðbraut 
næstir óbyggðum, eyðisöndum og öræfaheið- 
um, þar sem þjóðbraut væri yfir; frumvarp- 
ið gæfi bændum á slíkum bæjum tilefni til 
að fá sjer veitingaleyfi, og þá gætu ferða- 
menn átt vísara, að fá þar þann greiða, er 
þeir vildu, heldur en áður, þegar húsbóndi 
varð að haga riðtökunum rjett eptir því sem 
ástæður hans voru í þann svipinn. Hann 
sæi því eigi betur, en frumvarpið mundi 
ljetta af að nokkru leyti einum þeim örðug- 
leika, er væri á ferðalögum hjer um land, 
en allir gætu haldið uppteknum hætti með' 
gestrisni, sem það vildu, eptir sem áður.

Benedikt Kristjánsson sagði, að þó að 
snörp aðsókn væri að frumvarpi nefndarinn- 
ar, þá væri það eigi síður vasklega varið. 
Sjer hefðu svo skilizt orð þingmanns Skag- 
firðinga, að eins illa og honum geðjaðist að 
frumvarpi nefndarinnar, eins vel geðjaðist 
honum að frumvarpi neðri deildar; en hann

sæi að eins citt, atriði nauðsynlegt í því, 
nefnil, þar sem það væri gjört gestgjafa að 
skyldu, að hafa til «6 rekkjur uppbúnar»; 
nýmæli væru eigi önnur í því, því að 1. gr. 
hefði áður verið lög, og 1 eða 2 lögreglu- 
stjórar hefðu gjört þau gildandi á hinum 
síðustu missirum, og í 3. gr. væri eigi ann- 
að en það, sem áður stæði í helgidagalögum 
vorum. feg ar nú þingmaðurinn tæki þetta 
frumvarp fram yfir frumvarp nefndarinnar, 
þá sæi hann dóm hans um það, en mótbár- 
ur hans móti því litu helzt út fyrir að vera 
sprottnar af því, að hann hefði hvorki gefið 
sjer tóm til að lesa frumvarpið, nje skildi 
íslenzkt mál; ef hann gæti fengið í höfuðið 
rjettan skilning á orðinu «gestgjafi», mundu 
þær flestar hverfa. J>ar sem hann ætlaði, 
að hvorki mundi fást hjer matur nje hús- 
næði, nje aðrar veitingar án borgunar, ef 
lögin kæmust á, þá þyrfti hann eigi annað 
en benda honum á niðurlag 4. gr. í>ing- 
manninum hefði annars brugðið talsvert í 
brún, er hann kom auga á það, enda þyrfti 
eigi að hafa líkþorn á tánum, er maður ræki 
þær svo hraparlega í, til að kenna sársauka. 
Mikilvægasta ástæða hans móti frumvarpinu 
væri sú, að það væri sú eiturnaðra, er 
skemma mundi hið fagra blóm, gestrisnina; 
en hvar sæi hann það bannað í frumvarpinu, 
að veita greiða ókeypis, eða hugsar hann 
að gestrisnin sje í því innifalin, að selja 
ferðamönnum greiða? Sú stefna væri að 
ryðja sjer til rúms hjer, að of mikið mætti 
gjöra af gestrisninni, og hún gæti stundum 
ortið til skaða bæði veitendum og þiggjend- 
um. í>ingiDaðurinn þekkti líklega eigi þau 
heimili, þar sem 20—30 manns væru næt- 
ursakir hvað eptir annað, og sumir af þeim 
væru að eins að flækjast um, til að eyða 
tímanum, þá þætti sjer betra, að menn 
fengju sjer leyfi til að selja greiða, en svo 
sje að farið, eins og þingmaðurinn hlyti að 
hafa sjeð í blöðunum, að margir bændur, er 
byggju í þjóðbraut, væru farnir að gjöra, að aug-
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lýsa greiðasölu. Hvað skemmtanirnar snerti, þá 
væri í frumvarpinu engum bannað að bjóða 
mönnum ókeypis til þeirra í hús sín, án 
þess að biðja um leyfi, heldur þeim einum, 
er gjörðu það í gróða skyni. £á hefði tveim- 
ur þingmönnum þótt 8. gr. of frjálsleg, og 
hvað aldursákvörðunina snerti, væri hann 
eigi neitt móthverfur skoðunum þeirra; en 
þó væru unglingarnir gengnir út í lífið og 
búnir að fá borgaraleg rjettindi, fyr en þeir 
væru 18 ára, þannig færu þeir frá 16. aldurs- 
ári að vinna sjer sveitartiltölu; sjer þætti 
óþarfi að banna alveg unglingum að koma 
inn á veitingahús, því að það væri eigi löst- 
ur, fyr en það yrði að vana; þeir yrðu líka 
að gæta þess, að hinn fullorðni maður, er 
þeir væru með, ætti, eptir orðum frumvarps- 
ins, að vera sá maður, að hann gæti «haft 
ábyrgð á gjörðum þeirra». Framsögumaður 
hefði gjört grein fyrir, hví nefndin setti 
hreppsnefndirnar í samband við þessi veit- 
ingaleyfi, það væri almenn skoðun, að slíkt 
snerti mikið sveitarfjelagið.

Forseti Jjet þá ganga til a t k v æ ð a, með 
því að eigi tóku fleiri til máls, og atkvæða- 
greiðslan fjell þannig:

1. 1. gr. óbreytt samþykkt með 10 at- 
kvæðum.

2. 2. gr. óbreytt samþykkt með 7 at- 
kvæðum.

3. 3. gr. með orðabreytingu nefndarinnar 
samþykkt með 8 atkvæðum.

4. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
4. gr. samþykkt með 6 atkvæðum.

5. 4. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 
með 8 atkvæðum.

6. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
5. gr. samþykkt með 6 atkvæðum.

7. 5. gr. með áorðinni breytingu samþykkt 
með 6 atkvæðum.

8. 6. gr. óbreytt samþykkt með 7 atkvæð- 
um.

9. 7. gr. óbreytt samþykkt með 8 atkvæð- 
um.

10. 8. gr. með orðabreytingu nefndarinnar 
samþykkt með 7 atkvæðum.

11. Breytingaruppástungur nefndarinnar við
9. gr.; var sökum óljósrar atkvæða- 
greiðslu við haft nafuakall og sögðu

Já :
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Pjetursson,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Ásgeir Einarsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason.

Voru þær þannig samþykktar með 6 a t- 
kvæðum gegn 5.

12. 9. gr. með áorðinni breytingu, var apt- 
ur viðhaft nafnakall og sögðu

Já :
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Ásgeir Einarsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson.

Var greinin þannig samþykkt með 7 
atkvæðum gegn 4.

13. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
10. gr. samþykkt með 8 atkvæðum.

14. 10. gr. með áorðinni breytingu sam- 
þykkt með 8 atkvæðum.

15. 11. gr. óbreytt samþykkt með 8 atkv.
16. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt með 

8 atkvæðum.
120*
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17. Málinu vísað til 3. umræðu með 8 at-
kvæðum.

p r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 38. 
fundi, 15. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 375—377.

Breytingartillögur I 373—374. 384.
Framsögvmaður (Árni Thorsteinson) sagði, 

að málið hefði verið rætt ýtarlega við 2. 
umræðu; en hann vildi gjöra grein fyrir 
breytingum nefndarinnar og gjöra athuga- 
semdir við breytingar annara. Nefndinni 
hefði þótt rjett að hafa 4. gr. ööruvísi, 
sem sje skarpari; það hefði verið óljóst um 
geátgjafa og veitingamenn, en nú væri tekið 
beinlínis fram, að greinin ætti að eins við
um kauptún, og vonaði hann, að allir
mundu fallast á þessa breyting. J>að hefði 
verið stungið upp á breytingu við 5. gr., 
að bæta við í endann »eða sýslusjóðs en 
þá hefðu menn gleymt að nema hreppssjóð 
burtu; þar sem farið væri fram á að gjalda 
til sýslusjóðs, gat hann þess, að þar sem
kauptún væru, væri meiii ástæða til að hafa
gjaldið til hreppssjóðs en sýslusjóðs, en það 
gæti nú verið álitsmál. Nefndin hef'ði geng- 
ið út frá, að hreppsnefndin gæíi leyfið; þá 
væri rjett að sektin rynni til hreppssjóðs. 
Viðvíkjandi 8. gr. tók hann fram sem ástæðu, 
að 16 ára aldurinn hefði frá Jónsbókartíma 
verið álitinn betri en 18 ára aldurinn; sá 
aldur væri og einkennilegri; en um það 
mætti hafa margar skoðanir, og vildi hann 
ekki gjöra það að kappsmáli. Að því er 
snerti breytingarnar við 9. gr., þá hefði 
nefndin haft »bæjarstjórn eða hreppsnefnd« 
eptir 4. gr., því þær veittu leyfið, en það 
gæti verið eins gott að hafa «sýslumaður 
eða fógeti«.

Sighvatur Árnason sagði, að sjer væri 
ekki kappsmál um breytingarnar; en við- 
víkjandi sýslusjóði, þá hefði breytingin ver- 
ið búin til, áður en breytingar nefndarinnar

hefðu verið prentaðar. En hvað snerti 16 
ára aldurinn, þá væri það sín hugmynd, að 
tíminn væri nógur til að fara að ráða fje 
sínu til drykkjuskapar; það væri undarlegt, 
að mega ráða fje sínu til þess á þeim aldri, 
en eigi til annars; sjer þætti nógur tími til 
fyrir unglinga að læra slíkt frá 18 ára aldr- 
inum, og miða fjárráðin til þess sem annars 
við það aldurstakmark; breytingin væri því 
að sínu áliti góð, og hann legði mikla á- 
herzlu á hana. Viðvíkjandi 9. tölul., þá 
væri það ástæða fyrir breytingunni, að sjer 
sýndist staðfestingin heyra undir embættis- 
verk sýslumanna eða bæjarfógeta, því nefnd- 
um, er hefðu ráðgjafastörf á hendi og fá- 
tækramál, væri þess háttar óskylt, og mjög 
óvanalegt, að þær hafi þess háttar staðfest- 
ingarvald á hendi.

Jón Jónsson kvaðst kunna nefndinni 
þakkir, og játa, að frumvarpið hefði batnað, 
en þó gæti hann eigi verið með því í þessu 
formi. Nefndin ætti að fresta málinu; hann 
sæi, að það væri framför hjá nefndinni, að 
nú gætu ferðamenn fengið keyptan greiða, 
ef þeir ekki lentu á kauptúnum í illu veðri 
og ófærð; en einnig á kauptúnum gæti 
verið nauðsynlegt að kaupa sjer greiða, og 
efaðist hann stöðugt um, að nokkur mundi 
álíta það tilvinnandi að útvega sjer gestgjafa- 
eða veitingabrjef fyrir utan hina eiginlegu 
kaupstaði. fa ð  væru þrjú stig í gestrisninni, 
sem sje þeir sem gæfu, þeir sem seldu og 
þeir sem hvorki seldu nje gæfu. í  hinum 
síðasta fiokki væru, sem betur færi, fáir, en 
hann hefði þó á kláðaferðum sínum fundið 
slíka pilta optar en einu sinni. J>að væri 
nú einmitt að gefa þeim, er kynnu að vera 
hneigðir til að úthýsa mönnum, undir fót- 
inn, ef menn bönnuðu að viðlögðum sektum 
öllum greiðasölu nema þeim, sem nenntu eða 
hefðu einurð og vit á að leysa leyfisbrjef. 
|>ví margur bóndi væri svo fátækur, að hann 
gæti ekki með bezta vilja sínum gefiðgreið- 
ann. í  sambandi hjer með vildi hann benda
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á, að mörgum ferðamönnum yrði það fullt 
eins dýrt að þiggja greiða gefinn, eins og 
að kaupa bann sanngjörnu verði. pað væri 
æskilegast fyrir alla, að greiðasalan yrði sem 
alinennust, að háir og lágir álitu það sjálf- 
sagt að selja sanngjörnu verði greiða þann, 
sem ferðamenn þyrftu. í>að væri mikil ó- 
samkvæmni hjá nefndinni, að hækka borgun 
fyrir kaupmennsku, en að lofa veitingamönn- 
um og gestgjöfum að selja eins mikið vín 
og þeir vilja út úr húsinu, án þess að borga 
fyrir leyfið; með þessu móti efldi nefndin 
vínsöluna í stað þess að takmarka hana. 
Sjer hefði þótt það vottur um framför, er 
hann hefði heyrt, að tombolur og dansfundir 
væru haldnir út um landið í góðum tilgangi; 
en nú mætti það eigi lengur, nema fá leyfi 
sýslumanna. Grímseyingar ættu að gjöra 
boð inn á Akureyri, ef þeir vildu um há- 
veturinn skemrnta sjer með saklausum dans- 
leik, og Hornafjarðarstúlkurnar mundu ekki 
þakka þingmanni Skaptfellinga fyrir að hafa 
stu tt að því, að þær þyrftu að sækja dans- 
leyfi vestur yfir Skeiðarár- og Breiðamerkur- 
sanda. Loks vildi hann skjóta því til deild- 
arinnar, hvort hún vildi eigi láta máliðfalla 
niður, því þó tilgangurinn kynni að vera 
góður, þá væri frumvarpið hvergi nauðsyn- 
legt. Lítið gagn mundi það gjöra í hinum 
eiginlegu kaupstöðum, skaða alstaðar ann- 
arsstaðar. Loksins vildi hann geta þess, að 
hann hefði sjálfur búið til í tilefni af þessu 
máli frumvarp vikugamalt, um lögreglusam- 
þykktir, sem væri undir prentun.

Framsðgumaður kvaðst kunna þingmanni 
Skagfirðinga þökk fyrir þá bending hans, að 
málið væri eigi svo vel úr garði gjört sem 
skyldi, því að hann vissi, að þetta segði hann 
satt; en aptur kynni hann honum enga þökk 
fyrir það, að hann hefði gjört sjer það að 
venju, að hugsa h á t t ; hann vildi benda hon- 
um á, hvort honum þætti eigi eiga betur 
við, að hugsa sig fyrst um það, sem hann 
vildi segja, í hljóði, og standa eigi upp fyr

en hann væri búinn að því, og kominn að 
fastri niðurstöðu. Hann hefði þannig fundið 
margt að frumvarpinu, svo sem að óheppi- 
legt væri að veita einkaleyfi til greiðasölu; 
það mundi eyðileggja gestrisnina og fieira 
og fleira, sem hann hefði hrúgað svo sam- 
an, að eigi væri hægt að taka orð hans til 
greina; ef hann ætlaði sjer að fella frum- 
varpið, yrði hann að sýna fram á eitthvað 
verulega rangt eða skaðlegt í því. Hann 
hefði sagt, að frumvarpið væri óþarft, afþví 
að nóg lög væru til um lögreglustjórn, sem 
fógetar og sýslumenn gætu bætt svo, að öll 
lögregla yrði nógu ströng; en hjer væri hann 
hræddur um, að þingmaðurinn hefði eigi 
lesið ofan í kjölinn um löggilding þeirra 
laga, sem nú væru við höfð. Ef þetta frum- 
varp fjelli, eða þó einkum, ef hann ætlaði 
að gjöra þingmönnum þá ánægju, að leggja 
fyrir þá sitt frumvarp, er hann áðurgatum,  
þá vildi hann ráða honum til að rannsaka 
betur, hvaða lög hjer giltu um lögreglu- 
stjó rn ; að sinni vitund væri það lítið ann- 
að, en að kansellíið hefði einu sinni sagt 
lögreglustjóranum hjer í Reykjavík að leitast 
við, að fara líkt að og gjört væri í Dan- 
mörku, eða beita «Analogi» þeirra laga, er 
þar væru gildandi, og mætti um þetta segja: 
svo eru lög sem hafa tog.

Forseti kvað þá 4 þingmenn hafa óskað, 
að umræðum væri hætt, og ljet því ganga 
til a t k v æ ð a  um frumvarpið, og fjell þannig 
atkvæðagreiðslan:

1. Breytingaruppástunga nefndarinnar við
4. gr. frumvarpsins samþykkt með 9 
atkvæðum.

2. Breytingaruppástunga frá Sighvati Árna- 
syni, Ásgeiri Einarssyni og Stefáni Ei- 
ríkssyni við 5. g r .; vegna óljósrar at- 
kvæðagreiðslu var við haft nafnakall, 
og sögðu

Já :
Eiríkur Kúld,
Magnús Stephensen,
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Ásgeir Einarsson,
Jón Jónsson,
Jón Pjetursson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón H jaltalín; 

og var breytingaruppástungan þannig sani- 
þykkt með 7 atkvæðum gegn 4.

3. Breytingaruppástunga sömu þingmanna 
við 8. gr. samþykkt með 7 atkvæðum.

4. Breytingaruppástunga sömu þingmanna. 
við 9. gr.: var aptur viðhaft nafnakall 
og sögðu

J a :
Magnús Stephensen,
Ásgeir Einarsson,
Jón Jónsson,
Sighvatur Árnason,
Stefán Eiríksson.

Nei:
Bergur Thorberg,
Eiríkur Kúld,
Árni Thorsteinson,
Benedikt Kristjánsson,
Jón Hjaltalín,
Jón Pjetursson. 

fann ig  var breytingaruppástungan felld 
með 6 atkvæðum gegn 5.

5. Frumvarpið með áorðnum breytingum 
saraþykkt með 9 atkv.
Síðan var málið sent til neðri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 49. 
fundi, 19. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var sam- 
þykkt við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 
4 5 0 -4 5 2 .

Tryggvi Gunnarsson: £>etta frumvarp
hefur tekið stórum breytingum frá því það 
fór bjeðan. |>á var það að eins 4 greinir,

nú eru greinirnar 11 og flestar langar. |>etta 
væri enginn ókostur á frumvarpinu, ef allar 
þessar greinir væru góðar, en að mínu áliti 
er margt, tekið inn í frumvarpið, sem frem- 
ur á heima í leyfisbrjefum handa veitinga- 
mönnum, heldur en í lögum, og sumt í því 
á hveigi heima. Mjer finnst til dæmis ekki 
rjett að ákveða með lögum, að mönnum sje 
heimilt að hýsa gesti og veita þeim ölföng, 
því þess konar er sjálfsagt og þarf ekki lög 
til. Eitt sem mig furðar á, og jeg verð að 
álíta að eigi hvergi heima, er það, að veit- 
ingamenn megi ekki leyfa lærisveinum hins 
lærða skóla að koma inn í hús sín, því að 
þetta á því síður við í lögum. Jeg vil t. d. 
taka, ef skólapiltar kæmu á ferðum sínum 
að Akureyri eða á Seyðisfjörð, þá mætti 
veitingamaðurinn eptir þessum lögum ekki 
hýsa þá, nema hann sætti sektum, ef eigi 
er fullorðinn maður með þeim. En þó er 
aptur ákveðið í 10. gr., að sá maður, sem 
fylgir ungmenni innan 18 ára á veitinga- 
stað, hann á að sektast um 5—100 kr. Jeg 
ímynda mjer því, þegar þetta er aðgætt, að 
þingmönnum sje helzt í hug að fella frum- 
varpið frá 2. umræðu, en samt vil jeg ráða 
frá því, vegna þess, að jeg hef von um, að 
þó tíminn sje stuttur, megi þó laga þetta 
frumvarp og breyta því svo, að það líkist 
fremur hinu fyrra frumvarpi, sem deildin 
sendi frá sjer, og efri deildin breyti því ekki 
aptur.

pórarinn Böðvarsson: Mjer þykir þing- 
maður Suðurmúlasýslu helzt til harðorður 
um þetta frumvarp. Hann tók það til dæm- 
is, um hve afleitt það væri, að veitinga- 
mönnum væri bannað að veita skólapiltum; 
þetta er máske hart, en jeg held þó að með- 
an þeir eru í skóla, ættu piltar að geta 
verið án þess að fara inn á veitingastaði, 
að minnsta kosli hjer í Reykjavík. Frum- 
varpið sýnist mjer yfir höfuð gott; það eru 
máske einstaka orðatiltæki, sem þarf að breyta, 
en þar af leiðir ekki, að það sje rjett að
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fella frumvarpið, heldur liitt, að rjett sje að 
breyta því, og getur það orðið við 2. um- 
ræðu. Legg jeg það eindregið til, að málið 
gangi til 2. umræðu.

f á  var gengið til a t k v æ ð a ,  og var 
málinu skotið til 2. umræðu með 14 at- 
kvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 54. 
fundi, 22. ágúst.

Breytingartillögur I 495—496.
Tryggvi Gunnarssoni Sökum þess að 

jeg hef gjört allmargar breytingar við 
frumvarp þetta, þá finn jeg mjer skylt að 
gjöra grein fyrir því, hvernig á þeim stend- 
ur. Jeg vildi sýna frumvarpinu alla þá 
vægð, sem jeg get, og eigi breyta því, 
nema sem minnst, en jeg get ekki tekið 
minna úr því, en jeg gjöri. Jeg vona, að 
þingmenn sjeu mjer samdóma um það, að 
greinar þær, sem jeg hef fellt úr, eigá 
miklu fremur heima í leyfisbrjefum ein- 
stakra veitingamanna en almennum lög- 
uto, og ætla því eigi að tala um sjerstakar 
greinar frumvarpsins. Mál þetta var áður 
hjer í deildinni, og var þá samþykkt frum- 
varp, sem er alveg samhljóða breytingartil- 
lögu minni ; jeg hef að eins bætt inn í það 
tveimur greinum frá efri deildinni, sem ekki 
eru til skaða, sízt önnur. Tilgangur frum- 
varpsins var sá, að koma í veg fyrir staupa- 
gjafir í búðum kaupmanna, og að veitinga- 
kofar, sem eigi selja annað en vínföng, ekki 
spretti upp á hverju strái; þessum tilgangi 
finn jeg ekki að sje náð með breytingu efri 
deildar, eins vel og með breytingum mínum, 
en sje þeim ábótavant, þá má laga það til 3. 
umræðu. Að vísu eru til gömul lög frá 13. 
júní 1787, sem banna að hafa brennivíns- 
veitingar í sölubúðum, en lögþessi eruorðin 
svo gömul, að svo lítur út, sem þau sjeu 
gleymd víðast hvar, þó veit jeg af einum 
sýslumanni í Norðurlandi, sem hefur heimt- 
að, að þessum lögum væri hlýtt, og hefur

með því mikið minnkað ósið þennan. Jeg 
vona því, að málið mæti hjer engri mótstöðu, 
og er hjer um bil viss um, að þó frumvarp- 
inu verði nokkuð breytt, þá lofar deildin því 
að ganga fram hjd sjer í friði.

Halldór Kr. Friðriksson: Frumvarp þetta 
kemur svo seint, að jeg hef varla haft tíma 
til að yfirfara það, en mjer virðist þó, að það 
hafi fengið þær bætur í efri deild, að eigi sje 
neitt að því, að samþykkja það, eins og það 
liggur fyrir. Einkum eru þessi lög nauðsyn- 
leg I stærri kaupstöðum, svo að ekki þurfi 
að fara að uppnýja 100 ára gömul lög, ogjeg 
get ekki sjeð, að breytingartillögur 1. þing- 
manns Suðurmúlasýslu bæti frumvarpið, svo 
að vert sje að taka þær, því að það er líka 
hið sama sem að fella málið, því að nú er 
enginn tími til að láta það fara aptur að 
ganga á milli deildanna. Mjer finnastgrein- 
ar þær, er hann vill fella úr, geti komið 
að góðum notum, og hinar betri óbreyttar 
en breyttar, t. a. m. 1. gr. f>ingmaðurinn 
verður að játa, aðþaðgetur verið óhagkvæmt 
í smákaupstöðum að geta eigi fengið minna 
en 3 pela keypta, þegar ferðamenn vilja eða 
þurfa að fá sjer hressing, og ekkert er ann- 
að að fara en til kaupmannanna; getur því 
þessi ákvörðun hans orðið miklu fremur til 
þess að auka vínkaup en að sporna við þeim. 
Sama er aðsegja um hinar breytingartillög- 
ur hans, að jeg get ekki sjeð, að þær bæti 
mikið, og það er eins gott að fella frum- 
varpið frá 3. umræðu, eins og að vera að tefja 
tímann með breytingartillögum, úr því að 
enginn tími er lil þess, að það geti komizt 
áfram.

Tryggvi Gunnarsson: Mjer kemur það
alls eigi á óvart, þó þingmaður Reykvíkinga 
mæli á móti frumvarpi þessu, því að 
þegar málið var hjer áður til umræðu, var 
hann sá eini, sem var á móti því. En mjer 
þykir það undarlegt, að hann skuli bera það 
fram, að það sje sama sem að fella frum- 
varpið, að breyta því, ef tíminn er enn þá
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nógur fyrir það að ganga í gegnum báðar
deildirnar. Jeg vil heldur, að það falli en 
það verði samþykkt eins og það nú er, því 
að eptir breytingartillögum mínum er því 
breytt bæði að efni og stefnu. í  frumvarp- 
inu eru ýmsar ákvarðanir, sem eru mjög ó- 
hentugar, eins og sú í 2. gr., að enginn gest- 
gjaíi megi hafa færri en 6 rúm, án tillits til 
þess, hvað hann selur. |>að sjá allir, hve ó- 
sanngjarnt þetta er, t. a. m. fyrir fátækan 
bónda, sem býr undir heiði, ef hann má
ekkert selja nema hann hafi 6 rúm. í  hinu 
fyrsta frumvarpi og nú í breytingartillögum 
mínum má enginn veitingamaður selja á-
f e n g a  d r y k k i ,  nema hann hafi 6 rúm, 
en að gjöra þetta að skilyrði fyrir þann,
sem ekki selur nema mat og annan greiða, 
það virðist mjer mjög svo ótilhlýðilegt, sem 
og líka það, að taka í lög þessi ákvarðanir 
um lærisveina lærða skólans, sem jeg áður 
hef tekið fram; það sýnir, að hjer er ein- 
ungis hugsað um Keykjavík, en allir sjá, 
hversu óheppilegt er að miða þau lög, sem 
eiga að vera almenn, við einn bæ. Slíkar 
ákvarðanir eiga að vera í veitingabrjefum 
gestgjafa, en ekki í lögum. J>ar sem þing- 
maðurinn talaði um, að hentugra væri að 
til taka 1 pela en 3, þá sýnir hann með 
því, að hann er ekki kunnugur í verzlunar- 
búðum, því að mestur drykkjuskapur í kaup- 
stöðum kemur af því, að menn kaupa pela 
og pela, og skipta á milli sín við búðar- 
borðið. I bænarskránum til þingsins var 
til tekið að selja mætti minnst 3 potta, en 
það þótti oss nefndarmönnum of mikið og 
vildum fara meðalveginn. J>ar sem hann 
sagði, að þetta væri óhentugt fyrir menn, 
þá er það einmitt, sem á að vera, því að 
með því viljum vjer minnka ofdrykkju þessa, 
að gjöra mönnum erfitt fyrir að kaupa 
vínið.

Þórarinn Böðvarsson: Jeg verð að
álíta það mjög ísjárvert að fella frum.varp 
þetta ; en að breyta því er hið sama og

að fella það; það er að mörgu leyti vel hugsað 
og möTg sú ákvörðun í því, sem þörf er á 
ámörgum stöðum. Jeg held líka, að 1. þing- 
manni Suðurmúlasýslu þyki það mest að 
því, að það er ólíkt hans. Jeg hef ekkert 
sjeð í því, sem er skaðlegt, og jeg verð að 
halda því fast fram, að fyrsta skilyrði fyrir 
því, að fá veitingaleyfi, sje það, að hafa hús- 
rúm, á því ríður þó allra mest. J>ar sem 
hann sagði, að ýmsar ákvarðanir í því ættu 
fremur að standa í leyfisbrjefum, þá get jeg 
ekki sjeð, að svo sje, og jeg fyrir mitt leyti 
felli mig vel við frumvarpið, og gef því 
m itt eindregið atkvæði, því að í því er 
margt, sem ekki er tekið fram í öðrum lög- 
um, og þó er nauðsyn að setja lög um.

Haltdór Kr. Friðriksson : Jeg get ekki 
sjeð neina ákvörðun í frumvarpi þessu, sem 
geti verið til skaða. J>ar sem 1. þingmaður 
Suðurmúlasýslu sagði, að ákvörðun um 
skólapilta ætti eigi við nema hjer í Reykja- 
vík, þá er það að vísu satt, en þó eru víð- 
ar unglingar en hjer. Mjer fannst hann 
blanda saman gestgjöfum og veitingamönn- 
um. Veitingamönnum er eigi gjört að skyldu 
að hafa vín, en hvorirtveggja fá leyfi bæjar- 
stjórnar eða hreppsnefndar; þeim er fengið 
í vald að veita það, er þeim þykir við eiga. 
Jegget ekki sjeð, að frumvarpið sje í néinu 
verra, en það var áður, en að breyta því er 
sama og fella það, þar sem tíminn er svo 
naumur.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, var 
frumvarpið borið upp til a t k v æ ð a  með 
breytingartillögum þeim, sem komið höfðu, 
og var :

1. Breytingartillaga Tryggva Gunnarssonar 
við 1. gr. samþykkt með 12 atkv.

2. 1. grein frumvarpsins með áorðinni 
breytingu samþykkt með 12 atkv.

3. Breytingartillaga Tryggva Gunnarsson- 
ar við 2. gr. samþykkt með 12 atkv.

4. 2. gr. frumvarpsins þar með fallin.
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5. 3. gr. frumvarpsins felld með 12 atkv. 
gegn 5.

6. 4. gr. frumvarpsins felld með 11 atkv. 
gegn 2.

7. 5. gr. frumvarpsins felld með 12 atkv. 
gegn 2.

8. Breytingartillaga Tryggva Gunnarsson- 
ar við 6. gr. samþykkt með 13 atkv.

9. Breytingartillaga Tryggva Gunnarssonar 
við 7. gr. tekin aptur.

10. 7.—9. gr. frumvarpsins felldar með 12 
atkvæðum gegn 2.

11. Breytingartillaga Tryggva Gunnarssonar: 
«Ný grein sem verður 5. gr.» samþykkt 
með 15 atkvæðum.

12. Breytingartillaga Tryggva Gunnarsson- 
ar-við 10. gr. samþykkt með 13 atkv.

13. 10.—11. gr. frumvarpsins þar með 
fallnar.

14. Fyrirsögn frumvarpsins samþykkt án 
atkvæðagreiðslu.

15. Málinu vísað til 3. umræðu með 12 
atkvæðum gegn 8, að viðhöfðu nafna- 
kalli sakir óglöggrar atkvæðagreiðslu, 
og sögðu

Já :
Björn Jónsson,
Isleifur Gíslason,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson,
J>órður pórðarson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Grímur Thomsen,
Friðrik Stefánsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur,

Stefán Stephensen, 
fórarinn Böðvarsson, 
forlákur Guðmundsson.

í >r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 57. 
fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, sjá I 514.

Tryggvi Gunnarsson : Frumvarp þðtta
er nú orðið lítið að vexti í samanburði við 
það, sem það var áður; en ef það verður að 
lögum, þá mun.það eigi verða svo lítið að 
efni og góðum afleiðingum; það má aldrei 
álíta það málefni lítið, sam eflir siðsemi og 
góða reglu í landinu. Hjer er eigi hægt að 
segja, að jeg hafi verið hliðhollur verzlunar- 
stjettinni með þessu frumvarpi. Jeg hef 
komið fram með þetta frumvarp einungis af 
því, að mjer þykja kaupmennirnir ekki rjett 
kjörnir til að vera veitingamenn við búðar- 
borðið, og af því að allt of mörg dagsverk 
eru þegar gengin í það, að standa í verzl- 
unarbúðum til að vænta eptir staupum, og 
ef til vill, of margir dánir fyrir þá skuld,að 
þeir drukku, áður en þeir fóru á sjóinn, eða 
upp á heiðar og fjallvegi. |>að er eigi hægt 
að segja, að frumvarpið tefji fyrir deildinni, 
þó það komist áfram, því þetta er 3. um- 
ræða málsins, og því jafnfljótt að greiða at- 
kvæði fyrir, að það komist áfram,eins og að 
það skuli fellt. Jeg hef góða von um, að 
frumvarpið verði samþykkt í efri deildinni, 
ef það kemst til hennar aptur.

|>á tóku eigi fleiri til máls, og var frum- 
varpið borið undir a t k v æ ð i ,  og samþykkt 
með 16 atkvæðum. Kvað forseti það munda 
verða endursent efrí deildinni.

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 53. fundi, 
26. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I  524.

Framsögumaður (Árni Thorsteinson) sagði, 
að frumvarpinu hefði farið fram, síðan það 
var hjer síðast; því nú væri það orðið svo 
voðfellt og lítið, að því mætti vel koma
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fyrir, hvar sem vera skyldi, en þó gæfihann 
nú atkvæði móti því; 1. gr. hefði nú lítið 
inni að halda, nema eins konar einkaleyfi 
fyrir veitingamenn til að selja ölföng. Sum- 
um kynni að þykja þetta rjett, en efasamt 
væri, hvort þeir, er farið hefðu víða, væru 
ásam am áli; hann ímyndaði sjer, að óheppi- 
legt væri að banna ferðamönnum að kaupa 
á ferðapelann; það mætti jafnvel álíta, að 
greinin hvetti menn til drykkjuskapar með 
því að neyða þá, er vildu láta sjer nægja 
með einn pela, að kaupa 3 ; því það væri 
ekki sagt, að þeir slepptu af kaupunum. 
H itt væri og eigi betra, að menn, sem ljetu 
sjer nægja með 1 pela, færu á veitingahús- 
in, og eyddu þar þess utan tíma sínum og 
heilsu.

Hin 2. grein væri breytt; neðri deildin 
hefði takmarkað ákvörðun þá, sem áður var, 
þannig, að nægilegt rúm væri fyrir 6 rekkj- 
ur, það væri nóg að hafa rúmstæði, hvar 
sem þau stæðu; en sú ákvörðun væri und- 
arleg, að vilja ekki tiltaka, að nægilegt hús- 
rúm skyldi vera fyrir; það væri einungis 
talað um veiting í frumvarpinu; allt annað 
væri numið burt; það gilti því hin gamla 
regla um að fá leyfi til veitinga, en ekki sú, 
sem upprunalega var í frumvarpinu. 4. gr. 
væri að mestu endurtekning af helgidaga- 
lögunum, og engin rjettarbót. Sjergætieigi 
skilizt, hvers vegna ákvörðunin um ung- 
menni eigi mætti vera í þessu frumvarpi. 
í>etta væru nú þær athugasemdir, sem hann 
vildi gjöra, en þó væri ein e n n ; hjá neðri 
deildinni hefði komið fram líkt frumvarp, og 
hefði það verið sett í nefnd hjer í deildinni, 
en fellt síðan við fyrstu umræðu, og væri 
því, þar sem nýjar ákvarðanir væru í þessu 
frumvarpi, vafi á, hvort að frumvarp þetta 
hefði hjer í deildinni verið löglega rætt í 
þrjú skipti.

Jón Jónsson sagði, að menn hefðu 
heyrt, hvernig hinn 5. konungkjörni þing- 
maður hefði tekið undir meðferð neðri 
deildarinnar á landbúnaðarlögunum, og hvern- 
ig hann hefði viljað láta deildina greiða a t- 
kvæði eptir því, hvernig það mál fór í neðri

deildinni. (Mngnm Stephensen: Allt rang- 
fært). Svo talaði þingmaðurinn í gær í 
landamerkjamálinu. Hann vildi vara menn 
í þessari deild við, að láta atkvæði vera 
komin undir því, hvernig menn væro á- 
nægðir með undirtektir neðri deildarinnar 
undir þaufrumvörp, er kæmuhjeðan. paðgæti 
vel verið, að þau væru ekki eins gallalaus, 
og hinir háttvirtu uppástungumenn fegnir 
vildu telja sjer og öðrum trú um. Út af 
ræðu hins (i. konungkjörna þingmanns vildi 
hann aptur taka fram, að það væri skylda, 
að ræða hvert mál án tillits til þess, hvað 
einstökum mönnum eða hjegómagirnd þeirra 
kynni að vera ljúft. eða leitt; ef menn skoð- 
uðu mál þetta með því fyrir augum, er gott 
væri fyrir landsbúa, þá kæmust menn að 
annari niðurstöðu en hinn 6. konungkjörni 
þingmaður. Eins og hann hefði tekið vel 
við frumvarpinu, þegar það fyrst kom hing- 
að frá neðri deildinni, eins ætti hann nú 
að sjá, að þó ýmislegt kynni að vanta, væri 
þó margt eptir, er til góðs gæti leitt, og 
það 8em mest væri í varið, frumvarpið væri 
nú orðið laust við þá miklu galla, sem á 
það hefðu komið hjer í deildinni, mest fyrir 
kapp hins 6. konungkjörna þingmanns og 
misskilning hans á dönskum lögum.

|>að væri ómögulegt,, að nokkur maður, 
sera hugsaði um sóma þjóðar sinnar, gæti 
neitað því, að oss væri hin mesta nauðsyn 
á að takmarka sölu áfengra drykkja. Til 
forna hefðu íslendingar verið vel virtir af 
öllum þjóðum, og velkomnir gestir við hirð- 
ir hinna mestu konunga; en nú væri kom- 
inn sá tími, að hver danskur dóni, sem 
væri sendur hingað til að standa við búðar- 
borð, þættist geta lítilsvirt beztu bændur, 
og ástæðan til þess væri að eins víndrykkj- 
an, þetta bölvaða eitur í þjóðlífinu. Til 
þessa yrði hversá maður að finna, sem hefði 
komið í búð á lestatímanum, og sjeð bænd- 
ur hanga þar til þess að sníkja út staup. 
Hann skyldi játa, að þeir gjörðu þetta 
sjaldnar en kaupstaðarbúar, sem væru vanir 
allt árið í kring að hanga yfir toddýstaup- 
unum hjá Kristjáni karli og víðar, en það
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bætti ekki úr skömm bænda, að aðrir væru 
verri.

fa ð  væri merkilegt að heyra hinn 6. 
konungkjörna þingmann nú hafa á mtíti 
einkaleyfi á vínsölu. Hann sem vildi um 
daginn gjöra alla greiðasölu að einkaleyfi 
einstakra manna, fyrst um allt land og síð- 
an um öll kauptún. Eins víst og slík á- 
kvörðun hefði verið óhafandi, eins víst væri 
það, að einkaleyfi á vínsölu væri í alla staði 
æskilegt. Bezt væri, að vín væri hvergi 
se lt; en ætti að selja það, þá væri bezt að 
sem fæstir hefðu leyfi til þess; en allt öðru 
máli væri að gegna um aðra greiðasölu. 
Hana ættu sem flestir að hafa á hendi, hvort 
sem það væri í kauptúnum eða í sveitum, 
og að takmarka hana, væri sama og að ráða 
á gestrisnina. J>að væri vitaskuld, að hann 
ætti bjer að eins við sanngjarna greiðasölu.

í>að væri vitaskuld, að ekkert þyrfti að 
fyrirskipa um húsrúm veitingamanna, því 
ráð mætti gjöra fyrir því, að þeir ljetu ekki 
rekkjur sínar standa á götunuru.

j>ó að kaupmönnum væri bannað að selja 
vín á minni ílátum en 3 pela, væri ekki 
þar með skipað viðskiptamönnum að kaupa 
svo mikið; einfaldasta og beinasta afleiðing- 
in af þessu banni mundi verða, að menn, 
sem ekki hefðu ráð á að kaupa 3 pela, 
keyptu alls ekki neitt, og þetta væri einmitt 
æskilegt.

|>ó 4. grein væri ítrekun eldri laga, væri 
hún ekki óþörf, því reynslan væri búin að 
sanna, að þessari ákvörðun hefði lítið verið 
hlýtt jafnvel í höfuðstað landsins. Annars 
væri ekki alveg víst, að opið brjef 26. sept- 
ember 1860 næði til veitinga (Magnús 
Stephensen: fe tta  áleit þingmaðurin-n sjálf- 
ur, þegar hann var hjer lögreglustjóri). Gott 
og vel, en hann hefði mætt mikilli mót- 
spyrnu við framkvæmd bæði á þessari og 
öðrum ráðstöfunum til góðrar lögreglu, og 
væri enginn skaði að fá nj’ja ákvörðun, sem 
tæki af öll tvímæli um þetta. Hinn 6. 
konungkjörni þingmaður hefði álitið 20 kr. 
sekt of háa fyrir ólöglega vínsölu, en hann 
vildi benda á, að árið 1787 hefði 10 kr.

sekt verið álitin sú minnsta, er slík brot 
yrðu afplánuð með, og þessi sekt væri enn í 
lögum, þó 10 kr. 1787 jafngiltu undir 50 
kr. nú vegna þess, livað peningar hefðu 
fallið í verði á síðustu 100 árum. Slíkt brot 
og þau, sem hjer væri að ræða um, þyrfti að 
hafa háar sektir fyrir, því bæði freistnin til að 
framkvæma brotin, og hættan, sem leiddi af 
þeim með tilliti til spillingar ungdómsins, 
og fleira, væri mikil, og loksins væri örðugt 
að sanna þessi brot, og sýna yfirdómsbæk- 
urnar, að hjer í bænum hafi síðasta árið 
einn veitingamaður verið ákærður þrisvar, 
áður en lögreglustjóri gæti fengið hann 
dæmdan fyrir brot það, sem getur um í 3. 
gr. hinna fyrirliggjandi laga.

Ásgeir Einarsson kvaðst vera fyllilega 
samdóma þingmanni Skagfirðinga í því, að 
eitthvað hið viðbjóðslegasta, er hann sæi, 
væri það, er heiðvirðir menn, er svo væru 
nefndir, stæðu í búðum og beiddu um staup; 
en hann hefði heyrt, að þá er þingmaðurinn 
var bæjarfógeti í lieykjavík, þá hefði hann 
fundið lög til að banna þetta, og ef til væru 
lögmótiþessu, væri náð hinu bezta úr frum- 
varpinu. Hann væri alveg samdóma hinum
6. konungkjörna þingmanni um það, að eigi 
væri til bóta að takmarka brennivínssöluna 
við 3 pela, heldur en við 1 pela, eins og sá
6. konungkjörni þingmaður hefði sagt; því 
að það væri einmitt tilað  neyða menn, sem 
annars vilja fá sjer sopa, til að kaupa 3 
pela, þó að þeir annars hefðu kannske eigi 
keypt sjer nema 1 pela. í  3. gr. þætti sjer 
líka nokkuð ísjárverð ákvörðun, þar sem 
veitingamönnum væri skipað að hafa hús 
sín lokuð frá 11. stundu um kveldið til 
miðsmorguns, því að eptir sinni reynslu 
gæti það orðið til þess, að menn, sem eigi 
næðu til kaupstaðarins fyrir hinn tiltekna 
tíma, yrðu neyddir til að liggja úti um 
nóttina, í hverju veðii sem væri; hjer hefði 
því þurft að vera einhver undantekning, en 
af því að hana vantaði, mættu veitingamenn 
búast við að minnsta kosti 20 króna sekt, 
ef þeir veittu manninum móttöku. Hann 
gæti ímyndað sjer svo smáar yfirsjónir í

121*
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þessu efni, að 20 kr. væri of há sekt, t. a. 
m. ef veitingamaður seldi á sunnudegi 
brennivin til lækuinga. Enn fremur vildi 
hann taka það fram, að sjer líkaði eigi alls 
kostar eiukaleyfi veitingamanna til vínsölu, 
því að ef hann væri hneigður fyrir vín, þá 
mundi hann heldur kjósa, að kaupa sjer 
pelann fyrir 18 aura í búðinni, heldur en 
fyrir 20 aura á veitingahúsi. Vegna þess, 
er hann nú hefði sagt, mundi hann eigi 
hafa leiðzt til að gefa frumvarpinu atkvæði 
sitt, þó að þingmaður Skagfirðinga hefði 
haldið hálfu lengri ræðu fyrir því.

E i r í k u r  K ú l d  kvaðst vilja lofa því þing- 
manni Skagfirðinga, að láta eigi persónuleg- 
ar tilfinningar ráða við sig í máli þessu. 
Hann væri samdóma hinum 6. konungkjörna 
þingmanni í því, að frumvarpið hefði all- 
mikið gengið saman, síðan það hefði farið 
frá deildinni. fa ð  væri nú komið hjer um 
bil í sama formið, og það frumvarp, sem 
upphafiega hefði komið fyrir efri doildina, 
og sem henni þótti nauðsynlegt að vísa í 
nefnd til lagfæringar; en þeim leiðrjetting- 
um hefði neðri deildin nú aptur kollvarpað, 
og nú væri það svo úr garði gjört, að hann 
gæti eigi fallizt á það. 1. gr. þætti sjer með 
öllu óhafandi í smákaupstöðum og útkjálk- 
um landsins, þó að hún kynni að geta átt 
við í Reykjavík. Bændur þættust opt þurfa 
að fá sjer á ferðapelann, og með þessu 
frumvarpi væri þeim bannað að hafa það 
minna en 3 p e la ; hann vildi skjóta því til 
allra þingmanna, er til sjófara þekktu, hvort 
þeir vildu heldur, ef þeir væru formenn, taka 
á skip mann með 3 pela flösku í vasanum 
eða með pela. Haiin skyldi þó fúslega játa, 
að tilgangurinn væri sá, að hindra búðar- 
stöðu og staupasölu, og væri hann í sjálfu 
sjer góður; 2. gr. gæti hann fallizt á, því 
að hann legði eigi eins mikla áherzlu eins 
og hinn 6. konungkjörni á það, að eigi væri 
neitt ákveðið um það, að rekkjurnar skyldu vera 
í húsi veitingamannsins, því að sjer þætti sú 
trygging nóg, að «bæjarstjórn skyldi álíta 
þær fullgildar». 3. gr. gæti hann fallizt á, 
en svo saknaði hann nauðsynlegrar greinar

úr frumvarpi efii deildar, þar sem ungmenn- 
um væri bannað að sitja á veitingahúsum.
4. gr. væri óþörf, því að helgidagalöggjöfin 
hefði allt liið sama inni að halda. 5. gr. 
væri óhafandi, að ákveða lægstu sekt 20 kr. 
J>að, sem þingmaður HúnveLninga hefði sagt 
um 3. gr., mundi byggt á tómum misskiln- 
ingi.

F ram iögum aH ur  sagði, að sjer væri um- 
hugað um að komast sem bezt út af og á 
sem vinsainlegastan hátt við alla menn, 
er hann ætti við að skipt.a, og þess vegna 
vildi hann ávallt gæta kurteisi, en er hann 
hefði heyrt ræðu 2. þingmanns Skagfirðinga, 
hefði sjer dottið í hug orð hans um hafnar- 
botninn á Kolkuósi, að þar væri blendin 
smámöl, því að margt í ræðu hans hefði 
eigi komið málinu við. Sjer hefði brugðið 
við, að heyra þingmannirm segja, að hann 
hefði fljótlega breytt skoðunum sínum, þar 
sem hann hjeldi nú með einkuleyfi; það 
hefði hann aldrei látið í ljósi, heldur hefði 
hann sagt, að ef kaupmönnum væri bannað 
að selja minna en 3 pela, þá fengju veit- 
ingamenn einskonar einkaleyfi til allra smá- 
skammtasölu, og því væri hann mótfallinn. 
Að endingu vildi hann óska þess, að þing- 
maðurinn vildi lesa betur heldidagatilskip- 
uaina, áður en hann talaði meira í máli 
þessu.

J n n  J ó m s o n  kvaðst vilja benda á, að þó 
menn hjeldu, að nú væru bannaðar veiting- 
ar á áfengum drykkjum einnig eptir kl. 6 
helgidagakvöldin, þá hefði þó þetta frumvarp 
þá þýðing, að sektirnar fyrir þessi helgi- 
brot væru hækkaðar. fingm aður Barð- 
strendinga hlyti að samþykkja frumvarpið, 
ef hann greiddi atkvæði eptir því sem hann 
hefði talað, og saida hlytu allir að gjöra, er 
gistingalögin hefðu samþykkt, því að 1. gr. 
í þessum lögum, sem mest hefði verið haft 
á móti, væri einmitt samkvæm gistingalög- 
unum, er hefðu haft slíka ákvörðun. J>að 
gæti verið, að þessi ákvörðun yrði sumum 
kjósendum þingmanns Barðstrendinga ógeð- 
felld. Annarsstaðar mundu kjósendur hafa 
aðra skoðun um nautn áfengra drykkja, og
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alstaðar, þar sem hann þekkti til, væri mik- 
ill áhugi meðal bænda á því, að minnka vín- 
kaupin og víndrykkju.

Með því að þá tóku ekki fleiri til máls, 
ljet forseti ganga til a t k v æ ð a  um frum- 
varpið, og var það f e l l t  með 7 atkvæðum 
gegn 2.

LXIY. LEIGUBURÐUIl á PENINGA- 
LÁNUM.

Frumvarp til laga um leiguburð af pen- 
ingalánum. Frá Arnljóti Ölafssyni, Tryggva 

.Gunnarssyni og Grími Thomsen. Sjá 1 135.

F y r s t a u m r æ ð a  í neðri deild, á 18. 
fundi, 22. júlí.

F r a m s ö g u m a ð u r  ( A r n l j ó t u r  Ó la fsso n):  
fettafrum varp er svo stutt, að hægt er að átta 
sigáþví. Tilgangur þess er í tvennu fólginn. 
Annar er sá, að gjöra leiguburð á peninga- 
lánum einstakta manna (Privatlaan) frjálsan. 
Svo sem nú stendur, er leiguburður að eins 
bundinn, eptir tilskipun 27. maí 1859, ef 
maður tekur veðskuldabrjef; þá má hanu 
eigi fara fram yfir 4%. £etta bann er ó- 
eðlilegt og óhagkvæmt. Óeðlilegt er það að 
því leyti, sem enginn má taka nema lög- 
kveðna vissa leigu gegn veði eða trygging í 
fasteign. J>að er sannarlega skrítið, að 
bannið skuli vera að eins bundið við veð í 
fasteign, en maður megi taka svo háa leigu, 
sem hann vill, ef hann fær handfengið veð, 
sem er þó optlega fullt eins góð trygging. 
Sú bezta trygging fyrir endurgreiðslu láns, 
er fólgin í mætti og siðferði lánþegjans, eða 
með öðrum orðum, í lánstrausti lántakanda; 
það er því undarlegt og óeðlilegt, að biuda 
leiguburðinn við fasteignarveðið eitt, sem er 
betra en sum veð önnur, jafnt öðrum og 
lakara en sum, lakara en veð í skilvísumog 
áreiðanlegum efnamanni. pað tjáir eigi að 
vera að vega viðskipti manna á lagavog, og 
ákveða, að leiguburður af peningum sje frjáls

hjer, en ófrjáls þar; því undarlegra og óeðli- 
legra er þetta, sem öll önnur leiga í viðskipt- 
um manna er frjáls, svo sem kúgildaleiga, 
hestleiga, húsleiga, bátsleiga o. s. frv.; ein- 
ungis af skildingunum gegn veði í fasteign 
er leigan ófrjáls. petta háttalag er á móti 
heilbrigðri skynsemi og öllum reglum auð- 
fræðinnar. Hinn tilgangurinn er sá, að 
hækka svo leiguburð, að peningar dragist 
heldur inn í landið en út úr því, og til þess 
einkum að stjórnin geti eigi sagt með sönnu, 
að það sje skaði fyrir landssjóðinn, að pen- 
ingar landsins komi heim til vor, því hjer 
á landi sjeu ekki goldnir nema 4 af 100, en 
í Danmörku fáist 4 af hjer um 90 í kon- 
unglegum skuldabrjefum. þessi er tilgang- 
ur frumvarpsins.

G u ð m u n d u r  E in a r s s o n :  Mjer kemur ekki 
til hugar að efast um, að mönnum gangi 
gott til tillaga sinna hjer á þingi, og jeg 
skal já ta  það, að jeg þykist manna fúsastur 
til að fallast á allt, sem frjálslegt er í lög- 
gjöfinni, en menn verða vel að gæta þess, 
að allt sannarlegt frelsi er einmitt bundið 
því skilyrði, að það hafi sín takmörk; ann- 
ars hættir það að vera frelsi, og verður að 
s j á l f r æði ,  sem einatt tekur skaðlega afvegu. 
Mjer er nokkuð kunnugt um, hver áhrif að
1. gr. tilskip. frá 27. maí 1859 hefur haft 
á peningalán og vexti af þeira, og fyrst nú 
þessi litla losun hefur gjört að mínu áliti 
talsvert skaðleg áhrif fyrir lántakendur, hvað 
mun þá verða, þegar leíguburðurinn er al- 
frjáls orðinn. Væru nægir peningar hjer 
fyrir hendi, þá væri allt öðru máli að gegna; 
en það vita menn þó, að því er ekki að 
skipta.

Jeg vil ekki láta ráðgjafann fyrir ísland 
vera einráðan um það, hvort lána megi lands- 
búum landsins fje ; en meir en 4 */a af hundr- 
aði vil jeg ekki ganga inn á að leiguburð- 
urinn sje; að leyfa fullkomið frelsi í þessu 
efni, álít jeg sama sem að innleiða óbeinlín- 
is okur^ eins og nú er ástatt bjá oss.

P á l l  P á ls so n  b ó n d i :  Jeg skal leyfa mjer 
að leita upplýsingar hjá uppástungumönnum 
um það, hver áhrif þetta hefur á hin eldri



966

skuldabrjef landssjóðsins, iivort að svo er 
til ætlazt, að rentur af þeiin skuli einnig 
stíga upp í 4 '/‘2. Hvað hinn frjálsa leigu- 
burð snertir manna á milli, þá er það að 
vísu satt, að betra er að gjöra allt, sem 
menn gjöra, opinbert, en með lauuung, en 
það mun því miður eiga sjer stað meðal 
manna, að hærri renta mun vera goldin en 
4°/o, þó fasteign sje að veði. Gæti þessi 
hækkun á rentunni til landssjóðsins orðið til 
þess, að fje landsins drægist inn í landið* 
en ekki út úr því, tel j.eg það og hið rnesta 
happ, því það er sannarlega hart til þess að 
vita, að fje landsins skuli liggja í Danmörku, 
en landsins eigin börn ekki skuli geta fengið 
lán, þó þeim sárliggi á til ýmissa nytsamra 
fyrirtækja, og verður þar fyrir opt sá endir, 
að fyrirtækið fyrirferst, eða verður að engu; 
á þetta atriði vil jeg leggja mesta áherzluna, 
og mun þess vegna gefa þessu atkvæði mitt.

Framsögumaliur: Jeg skal ekki mæla
framar fram með frumvarpinu, heldur að eins 
svara 2 þingmönnum, sem talað hafa. f>ing- 
maður Húnvetninga óttaðist, að ef leigu- 
burðurinn yrði frjáls, þá hefði það áhrif á 
eldri skuldbrjef manna. f>etta er ekki að 
óttast, því leigan er þar áður fastsett 3%, 
3 l/*°/o, 4°/o, og svo eru til hin svonefndu 
«uopsige!ige» skuldabrjof. f>ingmaður Dala- 
manua óttaðist okur. f>að getur meir en 
verið á stöku stað. En nefni hann mjer 
nokkurt frelsi, sem ekki megi misbrúka. 
fa ð  má ekki heldur kalla allt okur. Jeg 
tek til dæmis: jeg kem tíl manns, fala að 
honum peningalán, og býð honum 10 eða
12 af hundraði. Hvað gengur þjer til ? spyr 
hann. pað, svara jeg, að geti jeg borgað út 
í hönd, þá fæ jeg afslátt, máske allt að 30%. 
Peningar hjá oss eru dýrir, og dregur þar 
til einkum þrennt: 1. eru þeir fáir, 2.
vantar lánstraust, 3. vilja menn heldur
geyma peninga sína á kistubotninum, en 
lána þá fyrir ekki meira en 4 eða 5%. Sje 
nú peningaleigan frjáls, býður láutakandi 
svo háa vöxtu, sem hann sjer að hann get- 
ur staðið sig við, og fær því peningana sjer, 
og lánsalanum einnig, til hagnaðar. I>ó því

máske megi vanbrúka þetta frelsi, þá er það 
þó frelsi, skapað til hagsmuna hvorumtveggja, 
lánþegja og lánsala. f>egar menn nefna hjer 
á landi orðið «okur», þá er jeg hræddur um, 
að það sje haft svo af misskilningi. Orðið 
kemur fyrir í 5. Mósesbók, 23. kap. 19. v., 
en þótt við, bæði jeg og þingmaður Dala- 
manna, sjálfsagt berum mestu virðing fyrir 
Mósesbókunum, mun þó hvorugur okkar vilja 
fylgja þeim bókstaflega í öllum viðskiptum 
manna á milli.

U a U d ó r  K r .  F r ið r ik t s o n :  £>ójeg að vísu 
verði að játa, að hið eðlilegasta sje, að öll 
viðskipti manna á milli sjeu sem frjálsust, 
og að það sje óeðlilegt, að jeg ekki megi 
bjóða þá leigu, sem jeg þykist geta staðið 
mig við, af peningum þeim, sem jeg þarf 
að fá að láni, verð jeg samt að vera sam -' 
dóma þingmanni Dalamanna, að mjög sje 
athugavert, að hafa allan leiguburð óbund- 
inn, og það af þeirri ástæðu, að þegar 
skortur er á peningum, og þeir eru að eins 
í höndum einstakra rnanna, má ganga að 
því vakandi, að þeir nota- sjer neyð annara, 
og að peningalánin yrðu að beinni einokun. 
Mjer virðist heldur enga brýna eða bráða 
nauðsyn bera til, að þetta sje lögleitt; því 
að liggi mjer mikið á peningum, get jeg 
samið sem jeg vil við þaun, sem lánar mjer, 
og borgað svo og svo mikið fyrir, að fá 
lánið. Jeg verð líka að vera samdóma 
þingmanni Húnvetninga um, að þetta gæti 
og jafnvel hefði áhrif á eldri lán, að 
minnsta kosti óbeinlínis. Hver getur t. a. 
m. bannað prívatmanni að segja upp láni, 
sem hann hefur veitt gegn leigu 4 af hund- 
raði, þegar hann sjer, að hann getur fengið 
ef til vill 10 °/o eða 20 °/o, og hafi hann 
þeunan rjett, þá yrði víst landssjóðnum ekki 
bannað hið sama, þó hann ef til vill ekki 
notaði sjer það leyfi.

B e n e d ik t  S v e im s o n :  þingmaður Reykvík- 
inga og Dalamanna vilja, að mjer virðist, 
gjöra hæfilegt jafnvægi á milli ríkismanna 
og fátæklinga. f>að sama vill hin núgild- 
andi löggjöf. Sá er að öðru leyti hinn 
mikli munurinn á að lána gegn fasteignar-
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veði, að það er miklu meir tryggjandi fyrir 
lánardrottinn. Lítil eða engin trygging, háir 
vextir, mikil trygging, lágir vextir. jpctta 
lögmál fylgist að hjá oss sem öðrum þjóð- 
um. í  Danmörku er þannig rentufóturinn 
frjáls nema gegn veði í fasteign, og þar sem 
fasteignir hjer á landi að meðaltali naum- 
ast gefa af sjer meira en sem svarar 4 %> 
af rjettu sölu- eða virðingarverði jarðanna, 
mundi naumast hollt að Iosa um rentufótinn, 
hvað fasteign snertir; en skyldi þessi lági rentu- 
fótur vera því til hindrunar, að peningar 
fengjust inn í landið, vildi jeg ekki vera því 
mótfallinn, að rentan væri nokkuð hækkuð, 
svo sem upp í 4 1/* °/o, og mun jeg bera 
mig saman við þá þingmenn, er mjer heyr- 
ast vera mjer samdóma í þessu efni.

Framsögumaður: Allar ræður þær,
sem fluttar hafa verið á móti frumvarpi 
þessu, virðast mjer miða að því einu, að 
vilja vemda menn fyrir yfirgangi peninga- 
mannanna, en fyrirgirða þó ekki yfirganginn 
nema eingöngu á ör-mjóum stað, það er í 
lánum gegn veði í fasteign. En menn gæta 
eigi þess, að lántakandi, sá cr einungis getur 
gefið 4 af 100 í vöxtu, af því lögin banna, 
að tekin sje hærri leiga gegn veði í fasteign, 
hann er miklu ver settur en aðrir lánþiggj- 
endur, er optast geta boðið jafntryggt veð 
en vöxtu hærri eptir samkomulagi við lán- 
salann. Honum er gjört svo að segja ó- 
mögulegt að fá lán, því hann mundi víðast 
fá það svar: «nei! jeg vil ekki lána upp á 
4%; jeg get fengið jafngott veð og hærri 
leigu». Nú eru margar aðrar eignir eins 
gott og tryggt veð sem fasteign, svo sem 
ábyrgðarskýrteini, sjótryggð skip og eldtryggð 
hús, svo og konungleg skuldabrjef, enda 
lætur stjórnin sjer nægja þetta sem fullgild 
veð. Afleiðingin verður nú auðsjeð. í  stað 
þess að vernda lánþurfann með fasteignar- 
veði í boði fyrir okri peningamanna, þá 
svipta þeir hann tækifæri til að geta fengið 
lánið. í  annan stað vil jeg spyrja, hver 
þægð eða hagur er þessum lánþurfa í, að 
hann einn sje lögbundinn en enginn lánþurfl 
annar? Getur hann eigi haft vit fyrir sjer

allt eins og hver annar, er lán þiggur? Er 
hann í meiri háska eða freistni staddur en 
þeir fyrir yflrgangi eða okri peningamanna?

f>etta góða okurbann, sem komst inn í 
lög Norðurlandabúa á miðöldunum.ersvo til 
komið, að þá lánuðu Gyðingar helzt peninga, 
og var þá lögleigan sett til þess að synja 
þeim eðlilegra hagsmuna af peningaeign 
sinni. Gyðingar voru þrælbundnir í því sem 
mörgu öðru. Anúávorum dögum að fara eins 
með peningamennina eins og með Gyðinga 
á miðöldunum ? |>ví er þá ekki settur taxti 
á allt, svo sem það að fylgja manni bæjar- 
leið o. s. frv.? Vjer íslendingar ættum 
reyndar að muna, hvert gagn kaupskrárnar 
eða taxtarnir hafa gjört oss á einokunaröld- 
um vorum, og vjer ættum að afmá slíkt úr 
lögum. í  töxtunum gömlu var hið lægsta 
verð sett á kornvöru, í þeim góða tilgangi, 
að forfeður vorir gætu keypt sem mest af 
henni; en hver varð afleiðingin? Einmitt 
sú, að oss var flutt sem minnst af mat og 
nauðsynjum, en sem mest af rusli, er kaup- 
menn græddu meira á. f>að er sannreynt, 
að nú eru peningar mjög fágætir, og er 
nauðsyn á, að bætt verði úr peningaeklunni, 
og peningar vorir dregnir sem mest inn í 
landið, og til þess miðar frumvarp þetta. 
Vona jeg því, að það fái að ganga til2 . um- 
ræðu.

Þorlákur Guðmundsson : Jeg skal við-
urkenna, að uppástungumönnum hafi geng- 
ið gott til að koma með þetta frumvarp; 
en jeg held, að ekki sje enn korninn tími til 
að hækka leiguburð af lánum viðlagasjóðs 
eða landssjóðs, meðan öðrum eins vandkvæð- 
um er bundið, að fá lán úr þeim sjóðum, 
eins og nú er á þessu fjárhagstímabili, þar 
sem fara verður til ráðgjafans, hvað lítið sem 
lánað er, þó það sje eigi nema 300 kr., og 
svo hefur reglugjörð sú, sem landshöfðing- 
inn hefur samið og ú t gefið, fvrir virðinga- 
menn, þegar lán er tekið úr viðlagasjóði, og 
sem prentuð er í stjórnartíðindum deildinni 
B, ekki bætt úr þessu, og þykir mjer það 
skaði, að hinn háttvirti landshöfðingi ekki 
er hjer í salnum; jeg skal því skora á fram-
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sögumann að segja álit sitt iim þessa reglu- 
gjörð, hvort hún er almenningi handhæg; 
en þar sem hann sagði, að takmörkun á 
peningaleigu væri frá fyrri öldum úfc úr okri 
Gyðinga, þá bið jeg menn að athuga það, 
að Gyðingar hafa verið til á öllum öldum 
og verða til heimsenda, þó þeir ekki sjeu 
beinh'nis afkomendur Abrahams, heldur liggur 
það í mannlegri eigingirni.

l l a l l d ó r  K r .  F riðr iksr ton : Hús, sem eru 
í brunabótarábyrgð, eru eins gott og gilt veð 
sem fasteign. |>ar sem raenn hafa verið að 
minnast á Gyðingana, skal jeg geta þess, að 
þeir heimtuðu ekki okurleigu af peningum, 
sem þeir lánuðu, af því að þeir væru Gyð- 
ingar, heldur af því, að þeir einir höfðu 
peningana og gátu því sett hverja skildaga, 
sem þeir vildu, og sú mun raunin verða á 
nú sem fyr, að hinir fáu ráða lánunum, 
sem eiga peningana,

B e n t d i k t  S v e i n s s o n : £ví moir sem fast-
eignarveðið er rýrt af hinum háttvirtu þing- 
mönnum, því síður er nauðsynlegt, að losa 
rentufótinn, hvað fasteignina snertir, því þá 
gætu menn gjört sig ánægða með annað 
veð, og þá er leiguburðurinn frjáls. Alþingi 
getur ráðið því, hvar fje landsins ávaxt- 
ast, og betra væri, að ávaxta það hjer 
gegn 4°/o, heldur en í Danmörku gegn 
4l/‘i— 5°lo. Menn verða að gæta þess, að 
rentu-upphæðin sjálf er að eins «í orði» 
(nominel), en væri fje landsins lánað út í 
landinu sjálfu, og því varið til jarðabóta eða 
einhverra verklegra framfara, þá gæfi það af 
sjer þá rentu, sem einnig yrði «á borði» og 
margfaldur hagur fyrir landssjóðinn, þó hann 
kæmi óbeinlínis fram.

f>á óskuðu 8 þingmenn þess, að umræð- 
unum væri hætt, og voru þeir:

Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, bóndi,
|>orsteinn Jónsson,
J>órður J>órðarson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, prestur;

og með samþykki meiii hluta þingdeildar- 
innar var umræðunum hætt, og málinu vís- 
að til 2. umræðu með 12 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 20. 
fundi, 24. júlí.

Breytingartillaga I 207.
F r a m s ö g u m a ð u r  (A r n l j é l u r  t í la f s s o n ) :  Ef 

enginn hreyfir mótmælum gegn frumvarpi 
þessu, þá er engin ástæða fyrir mig að verja 
það. Breytingartillagan, sem hjer liggur 
fyrir (I 207), er samkvæm því, sem kom 
fram við 1. umræðu. Breytingin er gjörð 
til þess, að landssjóðurinn og aðrir opin- 
berir sjóðir sjeu ekki bundnir við leiguna
4 V* af hundraði, heldur sjeu þeir bundnír 
við, að taka ekki hærri leigu. Afleiðingin 
af þessari breytingu er sú, að þessir sjóðir 
munu gjöra sjer minna far um en ella, að 
heimta aptur lán þau, er þeir eiga hjá öðr- 
um með minni leigu en 4V* af hundraði.

|>á var gengið til a t k v æ ð a ,  og var
1. 1. gr. frumvarpsins samþykkt með 11 

atkvæðum gegn 3.
2. Breytingaratkvæðið við 2. gr. (I 207) 

samþykkt með 17 atkvæðum.
3. Frumvarpsins 2. grein með áorðinni 

breytingu samþ. með 14 atkv. gegn 1.
4. Frumvarpsins 3. grein samþykkt með

13 atkvæðum.
5. Málinu vísað til 2. umræðu með 14 atkv.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 22. 
fundi, 26. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, I 209.

B e n e d ik t  S v e in s so n  : J>ó jeg að vísu játi, 
að það er í sjálfu sjer rjett og eðlilegt, að leigu- 
burður af peningum sje óbundinn, get jeg 
samt ekki fallizt á frumvarp þetta. |>eim 
lánum, sem nú eru stofnuð upp á lægri 
rentu, mætti þá segja upp, og gæti það leitt 
margt illt af sjer. fa ð  er og annað, sem 
jeg hef móti frumvarpi þessu; það er ekki 
gjörður munur á, hvort veðið fyrir láninu 
er fasteign eða lausafje, hvað almannafje
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snertir, sem jeg tek í sama skilningi, «sem 
opinbert fje». J>að væri sök sjer aðlosabönd 
á leiguburði af því peningaláni, sem annað- 
hvort er veðlaust eða mót veði í lausafje, 
en sje lánið fengið mót veði í fasteign, vil 
jeg hafa rentufótinn ákveðinn, eins og enn 
er ástatt hjer á landi; jeg mun því ekki 
geta gefið atkvæði m itt með frumvarpinu, 
eins og það nú liggur fyrir.

F r n m tö g u m a ð u r  (A r n l j ó t u r  Ó la fsso n):  
|>að var einkum tvennt, sem 1. þingmaður 
Árnesinga hafði að setja út á frumvarp 
þetta. Fyrst og fremst óttaðist hann, að 
eldri lánum kynni að verða sagt lausum, ef 
leiguburðurinn væri hækkaður. f>að er nú 
að vísu ekki svo hægt um að dæma, en þar 
sem það eru embættismenn landsins, sem 
stjórna sjóðum þess, virðist mjer engin hætta 
búin, að þeir misbrúki frelsið til að segja 
iausum hinum eldri skuldabrjefum, til þess 
að ná í þá hærri leigu, sem frumvarpið fer 
fram á. í  annan stað fannst honum rjett, 
að lán gegn fasteignarveði ætti að vera 
lögbundið. En tilgangurinn með að hækka 
leiguburðinn var sá, að ráðherrann gæti ekki 
borið það fyrir, að hærri vextir fengjust 
erlendis af landsins peningum, og hefði það 
sem ástæðu til að halda þeim fyrir oss, svo 
vjer ekki gætum ávaxtað þá oss til nota 
hjer á landi. Jeg fæ beldur ekki sjeð, að 
lög þessi geti orðið því til fyrirstöðu, að 
peningar verði lánaðir út fyrir minna en 
41/ j °/o, svo sem ómyndugra fje og annað 
fleira.

B e n e d ik t  S v e in s s o n :  Jeg hef aldrei borið 
neinn kvíðboga fyrir því, að landssjóðurinn 
mundi segja upp eldri lánum til að ná í 
hærri rentu, en hitt óttaðist jeg og álít hjer 
um bil sjálfsagða afleiðing af því, að rentu- 
fóturinn sje hækkaður, að prívatmenn ann- 
hvort segi upp lánunum eða heimti hærri 
rentu. Jeg skal fúslega viðurkenna það, að 
það er góður tilgangurinn að vilja draga 
peningana inn í landið, en til þess virð- 
ist mjer ekki þurfi að hækka rentufótinn ; 
því geti þingið að eins sýnt. og sannað, að 
það sje hagur, enda þótt óbeinlínis, fyrir

Iandið, að draga fjeð hingað, svo sem til 
þess, að efla almenna velmegun og endur- 
bæta atvinnuvegina, þá er jeg þess fullör- 
uggur, að stjórnin getur ekki synjað um að 
láta það af hendi. Geti þingið sýnt og 
sannað þetta, er það beinlínis skylda þess 
að gjöra það, og þá líka beinlínis skylda 
stjórnarinnar að greiða það af hendi. Hvað 
fjárráð landsins snertir, þá stendur stjórnin 
tröppu lægra en þingið, að mínu áliti.

T r y g g v i  G u n n a r s s o n :  Við fyrri umræðu 
máls þessa voru menn, að mjer virtist, 
hikandi í að gefa atkvæði sitt með því, af 
því menn óttuðust okur. En jeg get ekki 
skilið, hvers vegna menn fremur óttast okur- 
rentur af láni gegn fasteign, en á móti veði 
í lausafje, sem nú um langan tíma hefur 
verið óbundið, en mjög óvíða misbrúkað; 
jeg gæti skilið í því, ef menn vildu binda 
leiguburðinn á móti lausafje, en hafa hann 
óbundinn gegn fasteignarveði, því það er 
miklu meiri þörf á að leggja hapt á leig- 
una, þegar lánað er gegn veði í lausafje og 
ljelegu veði. fa ð  eina, sem mætti hafa á 
móti þessu, er, að nokkur ósamkvæmni er 
í 1. og 2. grein, því rjettast væri alveg að 
heQa allt rentuband, en okkur uppástungu- 
mönnum þótti þó haganlegra, að hafa 
eitthvert takmark, einkum vegna embættis- 
manna, sem lána út peninga úr opinber- 
um sjóðum og ómyndugra fje, því annars 
gæti svo fyrir komið, að þeir lánuðu fjeð 
með mjög misjafnri leigu, sem í sumum 
tilfellum yrði eigi hentugt. Að landssjóð-
urinn skuli eða þurfi að segja upp lánum 
sínum, þó leigan sje hækkuð, er hvergi 
sagt eða meint í frumvarpinu. Menn verða 
að gæta að því, að peningar eru va r a ,  og 
því skyldi fremur setja Iögbundið verð á 
þá vöru fremur en aðra. Jeg er viss um, 
að menn yndu illa ,. ef bundið verð væri 
sett á nokkurn hlut, sem gengur í skiptum 
manna í milli. Jeg held og, að það sje 
til skaða fyrir jarðareigendur, ef þeir ekki 
mega gegn veði í fasteign borga meira en 
vissa fasta ákveðna leigu. Svo getur stað- 
ið á, að honum beri hina brýnustu nauð-
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syn til að fá lán, t. a. m. tilaðbjarga fjen- 
aði sínum með kornkaupum í vorharðind- 
um, en að hann ekkert lán gæti fengið, 
einmitt vegna þess, að hann okki má borga 
meira en hina gðmlu lögákveðnu rentu. 
En aðaltilgangur frumvarpsins er sá, að 
auka peninga í landinu, koma í veg fyrir, 
að efnamenn sendi peninga út úr landinu 
til að kaupa fyrir konungleg skuldabrjef, 
sem þeir fá í leigu eptir 44/io%, og vinna 
stjórnina til að lána fje landssjóðsins í 
sjálfu landinu, heldur en kaupa innskript- 
arskýrteini fyrir það í rikissjóð Dana, þar 
sem leigan er allt að 4 ,/s0/o. Vegna þess 
að brýn nauðsyn er til, að fá peninga inn 
í landið, vona jeg að deildin samþykki 
frumvarpið.

F r a m s ö g u m a ð m r :  Jeg verð enn að í- 
treka það, að jeg álít ekki hætt við því, að 
einstakir menn muni eptir l .g r . frumvarps- 
ins segja upp peningaláni sínu og heimta 
mjðg háa vöxtu, því þess ber að gæta, að 
eptir 2. gr. er leiguburður af peningaláni 
landssjóðs og annars almannafjár ákveðinn 
eigi hærri en 4'/2 af 100, og hafa einstakir 
menn við hann að keppa, svo vextir af lán- 
um þeirra geta eigi orðið að mun hærri.

H a l l d ó r  K r .  F r ið r i l t s s o n : Jeg talaði móti 
frumvarpi þessu um daginn, þegar það var 
hjer fyrir deildinni, og hef jeg ekki getað 
sannfærzt síðan um, að frumvarp þetta væri 
hagfellt. J>að er einmitt sakir peningaskorts 
þess, sem erhjer í landinu, að jeg er hræddur 
um, að menn muni nota sjer ákvörðunina í
1. gr., og lána peninga út með svo og svo 
háum leigum. En núkunna mennaðsegja: 
«það er eigi hætt við því, að þessir menn 
taki hærri leigu en 4V‘2%, því að ef þeirvilja 
taka hærri leigu, þá fer lántakandinn frá 
þeim, og í landssjóðinn». En þá get jeg 
sagt þingmönnum, að dagleg reynsla er fyrir 
því, að landshöfðingi verður að segja, þegar 
einhver vill fá lán hjá honum: «Jeg hef
engan skilding»,ogerþólandshöfðingi manna 
fúsastur á að hjálpa mönnum með lán, þeg- 
arhonum er það á nokkurn hátt unnt. Hvað 
á lántakandinn þá að gjöra? Hann verður

að fara til hins einstaka manns. Mjer virð- 
ist því ískyggilegt, að frumvarp þetta verði 
að lögum, meðan þessi peningaekla er. Jeg 
veit til þess, að ýmsir prívatmenn hafa lán- 
að mikið Qe út gegn 4°/o, og mundu þeir þá 
undir eins segja því láni upp, þegar frum- 
varp þetta er orðið að lögum, og segja lán- 
takendum að gjöra svo vel að fara í lands- 
sjóðinn, ef þeir eigi vilja borga þeim svo og 
svo háa leigu. f>að er því í stuttu máli 
mín skoðun, að ógjörlegt sje, að löggilda 
þetta frumvarp, meðan slíkur peningaskort- 
ur er hjer í landinu, og meðan allur við- 
lagasjóðurinn er yfir í Danmörku.

F r a m s ö g u m a ð u r : Mjer láðist eptir að
geta þess, að vjer höfum í hyggju að búa 
til sjerstakt lagafrumvarp eða þingsályktun 
um það, að viðlagasjóðurinn sje fluttur úr 
Danmörku hjer inn í landið.

H a l l d ó r  K r .  F r i ð r i k s s ö n : Væri þá eigi
'betra að geyma þetta lagafrumvarp, þangað 
til að það er komið í kring?

H j á l m u r  P je tu r s s o n :  Mjer fannst eitt 
atriði undarlegt í ræðu l.þingmanns Suður- 
múlasýslu, er hann sagði, að hann áliti það 
eigi skyldu fyrir stjórn landssjóðsins, að 
binda sig endilega við 4V2% leigu, heldur 
gæti hún lánað fje út gegn minni leigu, ef 
henni svo sýndist. En jeg ímynda mjer, að 
það sje skylda hennar að binda sig við þá 
hæstu lögboðnu leigu, því mjer virðist hún 
eigi halda vel á fje landsins að öðrum kosti. 
Annars er jeg á skoðun 1. þingmanns Ár- 
nesinga og þingmanns Reykvíkinga í máli 
þessu, og ætla jeg að greiða atkvæði 
móti því.

Með því að fieiri tóku eigi til máls, 
bar forseti málið undir a t k v æ ð i  deild- 
arinnar, og var frumvarpið í heild sinni 
samþykkt með 10 atkvæðum gegn 9, að við 
höfðu nafnakalli eptir ósk 6 þingmanna, 
þeirra, er nú skulu greindir:

Arnljótur Ólafsson,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Tryggvi Gunnarsson,
Eggert Gunnarsson,
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Grímur Thomsen,
og sögðu

Já :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson, 
ísleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Páll prestur Pálsson,
Páll bóndi Pálsson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson.

Nei:
Benedikt Sveinsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson, 
fórður |>órðarson, 
f>orlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jónsson.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 24. 
fundi, 29. júlí.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deild, sjá I 237.

A m i  T h o rs te in so n  leiddi athuga að því, 
að á þessu frumvarpi hefði lengi verið þörf. 
í  því væri talað um að hækka rentu á al- 
mannafje, en við það væri margt athugandi; 
hann vonaði þó, að þeir, sem hefðu eitthvað 
á móti frumvarpinu, Ijetu það ganga til 2. 
umræðu.

F o rs e t i  bar því næst upp, hvort málið 
skyldi ganga til 2. umræðu, og var það 
samþykkt í einu hljóði.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 25. 
fundi, 31. júlí.

Breytingaratkvæði I  242.
Á r n i  T h o rs te in so n  sagðist vilja fara 

nokkrum orðum um mál þetta, þar eð það 
væri svo áríðandi og meir en næsta mál á 
undan, sem hinn 4. konungkjörni þingmaður 
hefði veríð að ögra með (frumvarp til laga

um smáskammtalækningar). Öll viðskipti ættu 
að vera sem frjálsust og eigi sízt í peninga- 
málum; hingað til hefðu verið ster'k bönd á 
peningalánum, og gjörður munur á rentun- 
um, eptir því, hvort fasteign væri sett að 
veði fyrir láninu, eða að eins önnur eða 
engin trygging gefin fyrir því. Ef fasteign- 
arveð væri sett, mætti rentan eigi væri 
hærri en 4°/o, en í hinu tilfellinu mætti 
heimta svo háa vexti, sem vildi; þess vegna 
hefðu peningamenn um það að kjósa, að láta 
peninga sína liggja fyrir eða Jána þá út með 
þessum kosti, setja þá í jarðir, eða kaupa 
konungleg skuldabrjef; en ef nú væri borin 
saman hin persónulega trygging og fasteignar- 
veðið, þá væri eigi ætíð mikill munur á 
þeim, og hin fyrnefnda jafnvel stundum 
tryggari. Peningarnir væru hinir sömu, og 
vextirnir ættu að fara eptir atvikum. |>essi 
bönd á leiguburðinum væru því háskalegri, 
sem peningar væru litlir í landinu, og erfitt 
að fá þá að láni; en það kæmi til af því,að 
menn, sem peningaráð hefðu, þættust hafa 
meiri hag af að koma þeim öðru vísi fyrir, 
en lána þá mót þessari ákveðnu rentu, en 
sú ástæða hyrfi, er mönnum væri leyft að 
taka þá hærri rentu, er þeir gætu fengið. 
Margirhefðu það í móti þessu frumvarpi, að 
þetta frelsi, er þar væri farið fram á, væri 
háskalegt, en þá vildi hann benda á dæmi 
annara landa, þar sem það hefði aldrei orð- 
ið háskalegt, og svo mundi ekki heldur verða 
hjer, því að vjer værum ekki svo ólíkir öðr- 
um þjóðum. Böndin væru einmitt háskaleg, 
því að þau leiddu af sjer pukur, og að pen- 
ingar gengju út úr landinu; enda sýndi 
reynslan, að þá er leiguburður varð frjáls fyrir 
tuttugu árum síðan án fasteignarveðs, hefði 
það eigi orðið til þess að hækka vextina að 
neinum mun. J>að, sem hann hefði móti 
frumvarpinu, væri-ákvörðunin í 2. gr., þar 
sem einmitt, þegar væri verið að gjöra leigu- 
burðinn frjálsan, væruþó sett þau takmörk, 
að renta af almannafje skyldi eigi hærri en 
4Va°/o; þessi ákvörðun hefði fyrst á tt að 
koma, er sjeð væri, að leiguburður hækkaði. 
J>etta frumvarp ætti alls eigi að miða til

122*
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þess, að hleypa keppni í menn til að setja 
renturnar sem hæstar. f>að væri eigi það, 
sem þeim mönnum riði mest á, er stjórna 
ættu almenningsfje, heldur hitt, að hafa sem 
bezta og áreiðanlegasta skiptavini. Hann 
vildi biðja þingmenn að líta á, hver ágóðinn 
yrði, ef rentan yrði hækkuð um Va'Vo; hann 
vildi setja svo, að landssjóðurinn hefði á 
rentu 500,000kr., og hækkuðu þá renturnar 
með V«°/o um 2,500 kr. En ef þessu ætti 
að koma í verk, þá yrði að segja upp lán- 
unum og heimta, að menn annaðhvort borg- 
uðu, eða tækju lánið með þessari rentuhækk- 
un; þetta sýndist sjer mjög óheppilegt og 
hafa í för með sjer ískyggilegar afieiðingar. 
2.gr.stæði í engu sambandi við þástefnu,sem 
hann ætlaðist til að frumvarp þetta gengi í. 
Ef nú þessar 500,000 kr. væru látnar 
standa með sinni fyrri rentu, en öðrum, er 
síðar fengju lán, væri lánað með hinni hækk- 
uðu rentu, þá mundi það einnig valda óá- 
nægju og ekki verða rjettlætt, að sami sjóð- 
urinn láti suma fá lán gegn 4°/o en suma 
gegn 4 ‘/2°/o. Í>ó að þessari takmörkun væri 
sleppt, væri naumast hætt við þvi, að lands- 
8jóðurinn mundi hækka mikið vexti af fje, 
er hann lánaði, því að eins og hann hefði 
áður sagt, riði honum að eins á, að fá áreið- 
anlega skiptavini. Til þess ætti hann eigi 
að lána mót hærri rentu en svo, að hann 
hefði eigi skaða, og skiptavinirnir væru á- 
nægðir. J>á fyrst gæti orðið spursmál um 
fyrir sjóði að hækka leiguburðinn, er reynsl- 
an hefði sýnt, að hann væri almennt hækk- 
aður. Hjer væri spursmál um almennt frelsi, 
en eigi instrúx fyrir sjerstaka sjóði, er sum- 
ir kæmu eigi þinginu við, og sem ekki ætti 
að fara að leggja í einelti með lögum. Hann 
hefði heyrt menn tilfæra þá ástæðu, að við- 
lagasjóðurinn ætti eigi að kaupa dönsk rík- 
isskuldabrjef, heldur ávaxta peningana hjer 
innanlands; ef svo ætti að vera, mættileigan 
eigi vera lægri en goldið væri af dönskum 
ríkisskuldabrjefum; nú væru þau á 92—94 
hvert hundrað.svo munurinn væri eigi mik- 
ill; hann hefði þá skoðun á viðlagasjóðnum, 
að hann væri til þess, að landið gæti gripið

til, ef á lægi, og þá væri betra, að hann 
hefði talsverðan peningaeyri á reiðum hönd- 
um, en það væri allt af fljótara að grípa til 
ríkisskuldabrjofanna en til þeirra lána, er 
væru í höndum einstakra manna hjer á landi; 
en ef skuldabrjefin væru orðin of mikil eða 
umfram það, sem landssjóðurinn þyrfti að 
hafa til taks í fljótu bragði, væri sjálfsagt 
að selja það af skuldabrjefunum, sem ekki 
þyrfti að hafa í sjóði, og lána svo aptur út 
til landsmanna. Til þess að gjöra þetta, 
þyrfti ekki að auka renturnar.

Samkvæmt þessari skoðun sinni, að all- 
ur leiguburður yrði frjáls, hefði hann stung- 
ið upp á, að úr 1. grein fjelli orðið «ein- 
stakra». fe ir , sem væru hikandi við að 
fella burtu 2. grein, gætu huggað sig við 
það, að nógur tími væri til að gjöra þá 
ákvörðun, er í henni stæði, er reynslan 
hefði sýnt, að hún væri nauðsynleg; en 
það væri fyrst, or almennur leiguburður á 
fje væri orðinn 4 ,,,20/0. Ákvörðun um slíkt 
mætti þá gjöra í fjárlögum.

J ó n  J ó m a o n  sagði, að sumt hefði sjer 
þótt eigi fullkomlega ljóst í ræðu hins 6. 
konungkjörna þingmanns, og kvaðst því 
vilja reyna að taka ýmislegt viðvíkjandi 
þessu máli betur fram, svo að menn ættu 
hægra með að komast að hinni rjettu 
skoðun um þetta þýðingarmikla mál. I>ing- 
maðurinn hefði tekið fram, að erlendis 
væru menn fyrir löngu síðan komnir á þá 
skoðun, að allur leiguburður ætti að vera 
frjáls, því full reynsla væri fyrir því, að ef 
binda ætti rjett manna í þessu efni, þá 
skaðaði það skuldunautinn miklu meira en 
skuldheimtumanninn, það væru sjer í lagi 
fátæklingarnir, sem skaða hefðu af tak- 
mörkunum þeim, sem nú eru. Kíkismenn 
gætu fengið eins mikil lán og þeir vildu, 
án þess að setja veð; þannig væru kaup- 
menn, sem hefðu að láni svo hundrað þús- 
undum skipti, og settu alls ekkert veð, en 
þegar nú fátæklingurinn ætti að lána, fengi 
hann æfinlega ódýrar lán, þegar hann gæti 
sett fasteignarveð fyrir því, en nú gæti 
svo staðið á, að almenni leiguburðúrinn
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yrði meiri en 4®/o, og þá væru þeir útilok- 
aðir frá, að fá lán, sem helzt hefðu fast- 
eignarveð að setja fyrir því. Hvað 
konunglegu skuldabrjefin snerti, þá hefði 
til skamms tíma sá, er þau keypti, fengið 
meira en 4% af peningura sínum. Hinn
6. konungkjörni þingmaður hefði tekið það 
fram, að 2. grein ætti eigi heima í frum- 
varpi þessu; það væri alveg satt, því hjer 
væri verið að gefa almennar reglur fyrir 
hvern sem í hlut æ tti; fyrir viðlagasjóðinn 
hefði þetta litla þýðing, því það væri von- 
andi, að alþingi, þegar spurning væri um 
lán úr honum, liti meir á það, til hvers 
ætti að verja láninu, en hitt, hve háir 
vextir fengjust af því ; en fyrir aðra al- 
menna sjóði gæti það haft þýðing, svo sem 
kirkjusjóði og barnaskólasjóði, ef þeir 
kæmust á; því að með því að banna þeim 
að taka meira en 4°/o, væru þeir hvattir 
til, að kaupa heldur konungleg skuldabrjef, 
eða að koma þeim út á annau hátt, heldur 
en að lána innansveitarmönnum fleð. I>að 
væri því einnig búið að veita sparisjóðum 
leyfi til að taka meira en 4°/o í vexti af 
lánum með veði í fasteigu.

Á sg e ir  E in a r s so n  sagði, að þingmaður 
Skagfirðinga hefði tekið margar þær athuga- 
semdir fram, sem hann hefði ætlað að hreyfa 
við. Eptir því sem hann hefði tekið eptir hjá 
hinum 6. konungkjörna þingmanni, þá hefði 
hann sagt, að menn annaðhvort yrðu að láta 
peninga liggja á kistubotninum, eða fá fyrir þá 
4°/o, þegar móti fasteign væri; en hefðu nú 
peniirgar verið brúkaðir svona nú hin síðustu 
100 ár, þá væru menn nú ríkari, en þeir nú 
væru; þetta væri þó betra en að geyma þá 
á kistubotni. fingmaðurinn hefði og talað 
um peningaeklu í landinu, og kvaðst hann 
honum samdóma, að svo væri; en hann gæti 
ekki sjeð, að það frelsi, sem sprytti af þess- 
ari okurrenturót, mundi færa þá ávexti á 
landinu, sem útvsguðu því nóga peninga. 
Hvað nú snerti þetta frelsi, að hafa rentuna 
eins háa og menn vildu, þá gætu menn lán- 
að gegn 8%, og svo einnig haft jarðarveð, 
og hver gæti eigi orðið afieiðingin af slíkri |

aðferð? Um önnur lönd ætlaði hann eigi 
að ta la ; sjer væri það ókunnugt, hvernig 
þar væri; honum væri reyndar kunnugt, að 
Gyðingar hefðu okrað móti lögmálinu. Hann 
kvaðst eigi geta verið á því að fella 2. gr., 
því lítið væri þó betra en ekki neitt. fað  
væri nú kominn áhugi hjá mönnum að kaupa 
þjóðjarðir, og ráð væri gjört fyrir, að 2 part- 
ar gjaldsins stæðu í jörðunum, og af þeim 
ættu menn að gjalda leigu; ef nú landssjóð- 
urinn fengi hnekki, þá gæti hann gjörtmönn- 
um þann kost, að það eigi mætti standa 
nema fyrir 8—10%, og væri það að taka 
með annari hendi, sem gefið væri með hinni.

Loks tók hann það fram, að sagt hefði 
verið, að þingið ætlaði eigi að gefa lands- 
sjóðnum instrúx með þessu, en honum virt- 
ist þó svo sem þingið einmitt gjörði svo; 
hann áleit heldur eigi bráða þörf á frum- 
varpi þessu, og mundi því eigi gefa því at- 
kvæði.

B e n e d ik t  K r i s t j á n s w n  Sagði, að 1. þing— 
maður Húnvetninga hefði gefið sjer ástæðu 
til að standa upp og láta álit sitt í ljósi. 
Hann kvaðst fella sig vel við breytingarat- 
kvæðin, og yfir höfuð álíta þau góð. 1. þing- 
maður Húnvetninga hefði verið bæði sjer og 
öðrum samdóma í því, að peningaekla væri 
svo mikil í landinu, að til vandræða horfði, 
en hann hefði efast um, að þetta frelsi í 
leiguburði peninga gæti orðið að uppsprettu 
peninga fyrir menn hjer á landi. En um 
þetta þætti sjer eigi að öllu örvænt, því eina 
ástæðu sæi hann fyrir þeirri skoðun, og væri 
það sú, að renta hjer yrði hærri en erlend- 
is, og fje fyrir þá sök kynni að berast inn 
í landið, og byggði hann von þessa á því, 
að ef lög þessi næðu að komast fram, þá 
gæti leiguburður peninga eigi einungis orðið 
4V*°/o, heldur meira. Allir vissu, að landið 
ætti allmikið fje á vöxtum í Danmörku, og 
mundi umboðsvaldið láta það ávaxtast í 
landinu sjálfu, ef leiguburðurinn yrði hærri. 
Annað gæti það ekki álitið sjer leyfilegt. 
Hann sagði, að 1. þingmaður Húnvetninga 
hefði enn fremur látið þá skoðun í ljósi, að 
hann óttaðist, að umboðsstjórnin mundi taka
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hendinni of djúpt í vasa bænda þeirra, sem 
vildu kaupa þjóðjarðir, og tilskilið yrði við 
að svara leigu af 2k  verðsins, er stæði ó- 
greitt hjá þeim, en sjer gæti eigi skilizt það, 
að nokkur bóndi væri neyddur til að kaupa 
þjóðjörð, og því hlyti þessi hætta að vera 
lítil eða jafnvel engin, og þó þessi hætta 
væri, þá fyndist sjer ekkert á móti því, og 
það af þeirri ástæðu, að hann væri ekki með 
öllu meðmæltur þjóðjarðasölunni, því hann 
ímyndaði sjer, að hún gæti orðið ekki svo 
sjaidan til þess, að bændur dygðu eigi til að 
halda við búi, sem áður hefðu haft blóm- 
legt bú, og afleiðingarnar gætu þannig orðið 
gagnstæðar því, sem til væri ællazt.

Á r n i  l 'h o rs te in so n  kvaðst kunna þeim 
þakkir, sem talað hefðu, bæði þeim, er stutt 
hefðu frumvarpið, og einnig þeim, er mælt 
hefðu móti því, svo sem þingmanni Hún- 
vetninga, er með því hefði stutt málsveg 
sinn; einkum vildi hann þakka 1. þing- 
manni |>ingeyinga, er mjög hefði mælt með 
þessu máli; og sömuleiðis 2. þingmanni 
Skagfirðinga, en þar sem þessum þingmanni 
hefði þótt sumt óljóst í ræðu sinni, þá hefði 
hann skýrt það og tekið það fram, sem 
hann og kunni honum þakkir fyrir. J>á 
kvaðst hann og vilja þakka 2. þingmanni 
Skagfirðinga fyrir þá athugasemd, sem hann 
hefði gjört, að sá, sem liði mest við ófrelsið, 
væri skuldunauturinn, en eigi skuldheimtu- 
maðurinn. Sjer þætti eigi rjett, að banna 
mönnum að taka þá vexti af fje sínu, sem 
þeim þóknaðist og þeir að frjálsum vilja 
annara gætu fengið. f>að væri skuldunaut- 
ur sjálfur, sem yrði að meta, hvaða rentu 
hann sjái sjer fært að gefa. 2. þingmaður 
Skagfirðinga hefði og tekið það heppilega 
fram, að það væri hart, að kirkjur mættu 
eigi lána út fje sitt gegn þeim vöxtum, er 
forráðamönnum þeirra þóknaðist; þessu 
væri hann samdóma, og virtist sjer sann- 
gjarnt og sjálfsagt, að allar stofnanir sæti 
sömu lögum, og sjeu ekki bundnar við borð. 
Hann sagði, að 1. þingmaður Húnvetninga 
hefði eigi verið samþykkur sjer eða ánægður 
með orð sín; hann hefði álitið, að það væri

sín skoðun, að fullkomið sæluástand mundi 
komast á í landinu, ef leiguburður yrði 
frjáls, en það væri misskilningur hjá þing- 
manninum, því slíkt væri eigi sín meining, 
heldur það, að ef öll bönd væru leyst, yrði 
leiguburðurinn samboðinn ástandi voru, og 
allir þeir peningar í veltu, sem að til taks 
gætu verið. Viðskipti manna á milli væru of lítil, 
en við frjálsan leiguburð mundu þau verða 
fjörugri. f>ess vildi kann geta, að það væri 
lítt hugsanlegt, að útlendingar fiyttu fje inn 
í landið, en þó gæti svo farið, ef að íslend- 
ingar, til þess að koma á þarflegum fyrir- 
tækjum, gætu borgað hærri vexti en útlend- 
ingar. |>að sem mest væri undir komið og 
um væri að gjöra, væri það, að fá hinn 
sanna og frjálsa mælikvarða fyrir leiguburði 
af peningaláni hjer á landi, og það fengju 
menn með því að leysa öll höpt. Enn frem- 
ur hefði 1. þingmanni Húnvetninga þótt 
undrun sæta, að eigi væru takmörk fyrir 
peningaláni landssjóðsins, en meðan áætlað 
væri í fjárlögunum 4°/o, væri næg trygging 
fyrir því. Hann sagði, að 2. þingmaður 
Skagfirðinga hefði komið með það í ræðu 
sinni, að kaupmenn eigi veðsettu eignir 
sínar; en það væri eigi rjett. því þeir væru 
margir, er það gjörðu.

Áigeir Einarsson sagði, að 1. þingmaður 
fingeyinga hefði talað um peningaeklu, og 
væri það bæði sitt og annara álit, að hún 
væri mikil; en samt sem áður gæti hann 
eigi skilið, að þetta yrði til að bæta úr 
henni, það væri þvert á móti sín skoðun og 
sannfæring, að vel mætti svo fara, að akuld- 
ir manna færu vaxandi einmitt við þetta, 
því það væru eigi lágir vextir, er yllu pen- 
ingaeklunni hjer á landi; það væri allt 
annað, sem sje verzlunin. Ef verzluninni 
væri svo háttað, að bændur ættu inni hjá 
kaupmönnum, þá væru líkindi til, að menn 
fengju peninga út úr búðum, og ef 
hagur manna yrði færður í þetta horf, þá 
mundi peningaeignin fara vaxandi. En í 
staðinn fyrir þetta væru bændur skuldugir 
kaupmönnum, og í stað þess að fá peninga 
hjá þeim, neyddust þeir til að bæta við
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skuldirnar, og meðan þetta ætti sjer stað, 
kvað hann bágt mundu verða að bæta úr 
peningaeklunni, þótt vextir af peningaláni 
væru hækkaðir. f>ar sem 1. þingmaður 
í>ingeyinga hefði sagt, að enginn mundi 
neyddur til að kaupa þjóðjarðir, þá kvaðst 
hann vilja benda þingmanninum á, að slíkt 
gæti auðveldlega að borið; hann vildi þann- 
ig leyfa sjer að spyrja, hvort eigi væri betra 
að kaupa jörð sína, en búa undir einokun 
landsdrottna og umboðsmanna. Menn segðu 
opt og það með rjettu, að skaðlegt sje, að 
peningar flytjist út úr landinu, en hann vildi 
nú spyrja, hvort það væri eigi einnig skað- 
legt fyrir eina sýslu, að peningar flytjist út 
úr henni, nefnil. öll jarðarafgjöldin. Ef lög 
þessi kæmust á, þá gætu þau leitt til þess, 
að menn kæmust í vandræði og kröggur, 
eins og hann hefði heyrt að ætti sjer stað 
víða erlendis, og það' væri grunur sinn, að 
svo gæti farið, að menn tækju okurrentu. 
En hann kvaðst gleðjast yfir því, að þjóðin, 
er hún væri búin að reyna lög þessi, gæti 
sjeð, að hann eigi hefði verið einn þeirra 
manna, er hefðu stutt að þessum lögum.

Stefán EiríJtsson kvaðst nú hafa um hríð 
hlýtt á ræður manna, en þ<5 hefðu þær ræð- 
ur, er enn væru fluttar, eigi getað sannfært 
sig um það, að mál þetta væri nauðsynlegt. 
Hann sagðist játa það fúslega, að hann ef 
til vill skildi málið eigi eins vel og hinn 6. 
konungkjörni þingmaður. Eptir breytingar- 
atkvæði hans ætti að sleppa úr 1. gr. orð- 
inu «einstakra»; hann sæi því ekki betur, en 
að allur rentuburður yrði frjáls, einkum ef
2. gr. væri einnig felld burtu eptir öðru 
breytingaratkvæði hins sama þingmanns, því 
þá gæti líka leiguburður af peningalánum 
landssjóðs orðið 8 til 10 % . Hann gæti því 
eigi, eins og hann hefði þegar tekið fram, 
sjeð, að frumvarpið sje nauðsynlegt. Hver 
maður, sem lánaði fje út og heimtaði eigi 
fasteignarveð, hann hefði að sínu áliti leyfi 
til að taka þá vöxtu, sem hann vildi; en 
þegar frumvarp þetta væri orðið að eins ein 
gr., þannig að leiguburður af peningaláni 
er frjáls, þá væri með því hverjum heimilt

að heimta af almannafje jafnvel 20 °/o, og 
það væru þó sannarlega óhafandi lög, sem 
gæfu tilefni til slíks.

Jón Jónsson kvað þingmann Húnvetn- 
inga hafa spurt, til hvers væri að nema 
burt takmörkunina á leiguburðinum, nema 
til að hlynnaaðokurrentum, en ef hann hefði 
tekið eptir orðum hins 6. konungkjörna 
þingmanns, gæti hann sjeð, að það væri til 
þess, að menn skyldu síður neyðast til að 
flýja til okurkarla og taka lán hjá þeim 
gegn lausafjárveði. Hvað hár sem leiguburð- 
urinn yrði af láninu gegn fasteignarveði, 
yrði hann æfinlega lægri en vextirnir af 
lánum gegn lausaQárveði. Hann vildi enn 
taka það fram, að böndin á leiguburðinum 
væru skuldunautum en eigi skuldheimtu- 
mönnum til skaða, því að þeir hefðu nóg 
ráð til að koma fje sínu á vöxtu með hærri 
leigu, og það gæti enginn bannað. Hinn 6. 
konungkjörni þingmaður hefði sagt, að 
kaupmenn opt veðsettu fasteignir sínar. En 
þaðgjörðueigi nema hinirfátækari, en enginn 
stórkaupmaður, hvorki á Suður- nje Norð- 
urlandi, mundi gjöra slíkt, því ef það heyrð- 
ist, mundi það einmitt verða til þess, að 
svipta þá lánstrausti, og með því hefðu þeir 
margfalt meira fje að láni en fasteignir 
þeirra nema. fingm aður Húnvetninga hefði 
eigi viljað láta hlynna að spesíukongunum, 
en það væri engan veginn tilgangurinn með 
þessu; hann þekkti einn slíkan í Árnessýslu, 
sem á hverju ári keypti konungleg skulda- 
brjef fyrir mörg þúsund krónur; hann þætt- 
ist eigi hafa neina skuldbinding til að bæta 
úr peningaeklunni innanlands, þegar hann 
fengi betri vöxtu af fje sínu á þennan hátt; 
það væri því rjett, sem hinn 6. konung- 
kjörni þingmaður hefði sagt, að ef menn 
vildu stvðja að jarðabótum og búnaðarfram- 
förum, ætti að leyfa að hafa leiguburð svo 
háan, sem hverjum litist, án tillits til veðs- 
ins, sem sett væri.

Forseti ljet þá ganga til a t k v æ ð a  og 
fjellu þau svo:

1. Breytingaratkvæði hins 6. konungkjörna
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þingmanns (1242) við 1. gr. frumvarps- 
ins samþykkt með 6 atkv. gegn 2.

2. 1. gr. frumvarpsins með áorðinni breyt- 
ingu samþykkt með 7 atkv.

3. Breytingaratkvæði hins 6. konungkjörna 
þingmanns (1242) við 2. gr. frumvarps- 
ins samþykkt með 9 atkv.

4. 2. gr. þar með fallin.
5. 3. gr. frumvarpsins samþykkt með 8 

atkvæðum.
6. Að frumvarpið þannið orðað (I 250) 

gangi til 3. umræðu, samþykkt með 7 
atkvæðum.

| > r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, *á 26. 
fundi, 2. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2. umræðu, I 250.

Ásgeir Einarsson kvaðst eigi gjöra sjer 
vonir um, að það mundi hafa mikinn á- 
rangur, þó hann stæði upp og flytti eina 
ræðu enn í þessu máli. Hann hefði haft 
lítið lið til að berjast móti frumvarpi þessu 
síðast, og væri vonlítill um, að hann yrði 
liðsterkari nú. Hann vildi benda hinni 
heiðruðu deild á án alls kapps, hvort landið 
mundi eigi standast, þó mál þetta væri 
geymt til næsta þings, þangað til menn 
sæju, að hve miklu leyti þetta væri vilji 
þjóðarinnar; hann hefði tekið það fram og 
tæki það fram enn á ný, að það væri sín 
fasta og fullkomna sannfæring, að frum- 
varpið væri með öllu ónauðsynlegt, og mundi 
eigi leiða til neinnar auðsældar fyrir lands- 
búa, er sumir hjeldu; en þar á móti vildi 
hann leyfa sjer að benda á annan auðsupp- 
sprettuveg, sem væri það, ef bændur gætu 
fengið tíma til að vinna einhver þau auka- 
verk, án þess að þeir þó vanræktu bú sitt 
eða önnur skyldustörf, sem þeir gætu feng- 
ið 100 krónu þóknun fyrir, í líking við það 
að embættismenn gætu utan skyldustarfa 
unnið þau hjáverk, er þeir fengju allt að 
1000 króna «þóknun» fyrir. Að endingu 
vildi hann benda á það, að það væri með 
öllu óvíst, að málið fengi framgang í neðri 
deild þingsins, er það kæmi þangað með

þeim breytingum, er það hjer hefði orðið 
fyrir. *

Árni Thorsteinson sagðist eigi mundu 
fara mörgum orðum um málið að þessu sinni. 
|>að lægi í augum uppi, að 1. þingmanni 
Húnvetninga væri illa við málið og áliti það 
hættulegt, en sjer sýndist engin hætta vera á 
ferðum; ef allt gengi sinn eðlilega gang, og 
að væri farið með skynsemi og aðgætni, mundi 
hið sanna verð koma á peninga, og leigu- 
burðurinn verða ákveðinn. |>á vildi 1. þing- 
maður Húnvetninga og draga málið til næsta 
þings, svo að þjóðin gæti kynnt sjer það; 
hann kvað það auðvitað, að hann legði þetta 
til í góðri meiningu, en sjer sýndist, að það 
væri komið frá þjóðinni, þar sem það væri 
komið úr neðri deild þingsins og frá þjóð- 
kjörnum mönnum. Hann kvaðst vita, hver 
væri hin sanna ástæða fyrir 1. þingmanni Hún- 
vetninga til að vera málinu mótfallinn. það 
væri gömul skoðun, sem hann fylgdi fiam; hann 
hefði sem sje fundið það í Mósesarlögum, að 
það væri okur, að taka háa rentu, en fyrir sitt 
leyti kvaðst hann vera ókunnugur lagarentu 
Gyðinga, en hafa nokkra ástæðu til að álíta, að 
okurlög Gyðinga hefðu gilt fyrir innan must- 
erisgarðinn, en .eigi fyrir utan hann, eða 
milli heiðingjanna, en það vildi hann taka 
fram, að Mósesarlög um okur væru eigi gef- 
in fyrir Island (Ásgeir Einarsson: Sumt af 
þeim), og mörg þau lög kæmu út á hverju 
ári, að eigi væri farið eptir gömlum og úr- 
eltum skoðunuin.

Jón HjaHalin kvaðst vilja benda 1. 
þingmanni Húnvetninga á, að hann hefði 
gott af því að lesa enska bók, sem hjeti: 
«Kúnstin að standa sig vel». Bók þessi 
væri eptir minister í Ameríku og væri næsta 
fróðleg; hann tæki það fram í bókinni, að 
hinn mikli auður Ameríkumanna væri að 
mestu kominn af fijálsum leiguburði af pen- 
ingalánum. 1. þingmaður Húnvetninga hefði 
gefið í skyn, að gott væri, að allt lán h æ td ; 
það væri sem þingmaðurinn hefði hreinan 
«Yandskræk» fyrir okurrentu; það væri 
hvergi i öðrum löndum talað um okurrentu. 
Peningar væru sem hver önnur vara einungis
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hentugri í allri raeðferö. ]>að mætti eins 
iána peninga sem aðra vötu, en setja tak- 
mörk fyrir vöxtum, væri ófrelsi, og gæti það 
eigi staðizt á vorum dögum. Leiguburður 
af peningalánum ytra væri mjög mismun- 
andi, ýmist hærri eða lægri; verðið færi að 
öllu eptir því, hve hægt væri að fá peninga. 
En að fara út í það, sem 1. þingmaður 
Húnvetninga hefði farið út í, væri ónáttúra 
og ef til villeinungis til að eyðileggja málið, 
og jafnvel gjöra lántakanda ómögulegt að fá 
peningalán, hvað sem honum lægi á, og 
hversu ábatasöm sem lántakan gæti verið 
honum.

B e n e d ik t  K r ia l já n s s o n  sagði, að sjer hefði 
orðið það á við 2. uraræðu, að hryggja hjarta 
þingmanns Húnvetninga; kvaðst hann nú 
vilja gjöra það gott aptur; þingmaðurinn 
hefði sagt, að frumvarpið væri ískyggilegt 
vegna þeirra manna, er kaupa vildu lands- 
sjóðsjarðir; kvaðst hann nú vilja skoða það 
frá annari síðu, þingmanninum til huggun- 
ar. Hann sagðist verða að ætla, að svo 
mundi fara, að ef landssjóður setti leigu- 
burðinn hærri, en nú ætti sjer stað, þá 
mundu og jarðirnar fást fyrir minna verð 
en annars, því hlutfallið milli jarðarafgjalds 
og leigna jarðarverðsins mundi verða tekið 
til greina, þegar ræða væri ura sölu jarða, 
o g  væri því engin hætta fyrir dyrum ; þá 
mundu kaupendur ekki verða skyldaðir til 
að hafa tvo hluti jarðarverðsins á leigu, ef 
þeir kysu heldur að borga það allt. J>að 
hefði verið sýnt af 2 þingmönnum, að þessi 
breyting væri í hag fátæklingsins, er neydd- 
ist til að taka lán móti lausafje eða trausti 
á sjálfum sjer, og að því leyti væri breyt- 
ingin góð. Hvað nú snerti breytingá leigu- 
burði á almannafje, kvaðst hann eigi ætla, 
að umboðsstjórnin mundi um skör fram 
breyta frá því sem nú væri leigan, þá fyrst 
værí komin ástæða til þess, er miklu hærri 
leiguburður væri kominn á almennt meðal 
einstakra manna. Annars gætu menn lánað

fje 15r landssjóði fyrir 4 ’/u0/o, og svo haft 
það til þess að lána það aptur öðrum út fyrir 
6°/o— 8°/o til þess að græða á því. í>að gæti 
hugsazt, að sú yrði afleiðingin, ef leiguburð- 
ur á almannafje yrði miklu lægri, og mundi 
enginn óska þess, að slíkt kæmi fyrir. I>ing- 
maður Húnvetninga hefði kannske eigi enn 
áttað sig á því, að landssjóður ætti mikið 
fje í Danmörku, og væri nú eigi æskilegt, 
að fje þetta kæmist inn í landið? en ráðið 
til þess væri, að leiguburðurinn hækkaði 
nokkuð; hann hefði og talað um okurrentu, 
en eigi væri leyfilegt að tala um slíkt, þegar 
lögin hefðu gefið leiguburðinn frjálsan. Væri 
eigi happasælt, að meira fje væri til, svo 
menn gætu fengið peninga til jarðabóta og 
fleiii hluta ? og hver væri sá, er hikaði sjer 
við að taka fje til láns fyrir 6°/o—7%, ef 
hann gæti á hinn veginn fengið, ef til vill, 
20°/o af fyrirtæki sínu? eða væri eigi nátt- 
úran svo örlát hjer, að hún gæfi meira arð- 
fje en peningar hjer á landi? Honum fannst 
því þingmaður Húnvetninga berjast á móti 
því, er hann þó á hinn bóginn helzt vildi 
að fengið gæti framgang.

E i r i k u r  K ú l d  kvaðst nú hafa hlýtt á ræð- 
ur þingmanna um frumvarp þetla. |>að hefði 
fengið miklar lofræður hjá þingmanni í>ing- 
eyinga; en hann hefði þó eigi sannfærzt svo, 
að hann enn gæti sagt, hvoru megin hann 
mundi verða. Hinn 4. kouungkjörni þing- 
maður hefði helzt talið frumvarpinu tilgild- 
is, hversu frjálslegt það væri; þetta væri að 
vísu satt, en sami þingmaður hefði áður í 
öðru máli ekki viljað aðhyllast frelsi, og kynni 
hann eigi við, að hann nú fylgdi annari reglu. 
Viðvíkjandi því, sem hinn 6. konungkjörni 
þingmaður hefði vitnað til, að Móses hefði 
bannað okurrentu, en það væru eigi lög hjer 
á landi, þá virtist sjer alls ekkert ódæði að 
hafa, jafnvel hvað þetta snerti, tillit til þess, 
sem Móses hefði sagt, því vissulega yrðu 
menn að álíta hann í því tilliti tala sem 
mikinn ökonom, og kvaðst hann því gefa
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rnikið fyrir það, er hann segði. Menn hefðu 
og, meðan rentan eigi var frjáls, lánað fje 
móti afarhárri rentu, enda 10°/o, og kvaðst 
hann vita þess dæmi, þó eigi hefði það verið 
átalið, af því máske hlutaðeigandi yfirvöld 
sjálf hefðu átt hlut að máli. J>ingmaður 
í>ingeyinga hefði talað um, að landssjóður 
mundi græða við hinn háa leiguburð, en 
hann fyrir sitt leyti kvað3t eigi óska gróða 
landssjóðs þannig, að aðrir liðu skaða við. 
Loks kvaðst hann óska, aðhann gæti sann- 
færzt svo, að hann gæti gefið málinu at- 
kvæði sitt.

B e r g u r  T h o rb e rg  kvaðst að VÍSU fella sig 
betur við frumvarpið, svo sem nú væri það 
orðað, heldur en eins og það var, er það 
kom fyrir deildina í fyrstu, því það væri 
sín skoðun, að, ef gefa ætti leiguburð frjáls- 
an mót fasteignarveði, þá ætti eigi að setja 
almannalje nein takmörk í því efni, og 
vegna þess hefði hann gefið atkvæði við 1. 
umræðu með breytingaratkvæði hins 6. kon- 
ungkjörna þingmanns, en sjer þætti samt 
sem áður efi á því, hvort breyta ælti hin- 
um gildandi lögum um þetta efni. J>að 
væri rjett regla, að breyta eigi lögum, 
nema þörf væri á því; í þessu efni hefði 
hann eigi orðið var við neina þörf eða ó- 
sanngirni; peningamennirnir kvörtuðu eigi 
um, að leiguburðurinn, eins og hann nú 
er, væri eigi nógu hár, og að hann eigi 
sje ósatingjarnlega lágur, sjest, ef hann er 
borinn saman við arð af fasteign, því að 
þá kemur það berlega í ljós, að núverandi 
Iögrenta af peningum verður fullt svo há 
og hann. Hinn 6. konungkjörni þingmað- 
ur hefði tekið það fram, að þó að frum- 
varp þetta yrði að lögum, þá væri engan 
veginn þar með sagt, að leiga af almanna- 
fje hækkaði. Nú væri hagur landsins svo, 
að landssjóðurinn væri hinn langmesti pen- 
ingaeigandi í landinu, en fáir prívatmenn, 
er seldu fje á leigu, og þá sýndist sjer 
þýðingarlítið, að setja lög, er engin veruleg

áhrif hefðu á þann, er mest lánaði út. 
Hann væri samþykkur þingmanninum í
því, að óheppilegt væri, að landssjóðurinn 
breytti þegar þeim kjörum, er hann væri 
búinn að lána út með, og hækkaði rent-
una. Hann heyrði marga segja, að frum-
varpið væri eðlilegt og frjálslegt, og væri 
það svo í því tilliti, að það miðaði til að 
afnema bönd; en þessi bönd væru eptir 
sinni skoðun eigi tilfinnanleg og eigi 
þrengri, en þau ættu að vera, og því væri 
óheppilegt, að nema þau burt með öllu. 
Að þessi bönd væru hvergi nema hjer á 
landi, væri eigi satt, því að í Danmörku
væri líka lagarenta ákveðin, en menn gætu 
fengið leyfi til að vera undanþegnir þeirri 
ákvörðun. J>að væri því álit sitt, að eigi 
þyrfti að breyta hinum gildandi reglum um 
þetta efni og þá ætti ekki heldur að gjöra 
það. J>ar sem þingmaður pingej'inga sýnd- 
ist ganga út frá því, að leiguburður af 
láni móti veði í lausafje væri bundinn, þá 
væri þetta ekki rjett, með því sá leiguburð- 
ur væri að öllu leyti frjáls.

J ó n  J ó n s s o n  kvaðst vera samdóma vara- 
forseta um það, að eigi ætti að breyta lög- 
um að óþörfu, og hefði breyting þessi 
komið upp í þessari deild, og einstakir 
menn fylgt henni fram, gæti ef til vill 
verið ástæða til að vekja vafasemdir um það, 
hvort frumvarpið væri tímabært, eða hvort 
þjóðin óskaði eptir því, en nú hefði hin hátt- 
virta neðri deild, þar sem eingöngu sætu 
þjóðkjörnir þingmenn, samþykkt þetta frum- 
varp, og þætti sjer þá ábyrgðarhluti að fella 
það. pó að þingmaður Húnvetninga segði, að 
lítill áhugi væri á máli þessu hjá þeim hluta 
þjóðarinnar, er hann þekkti, eða í sveitunum 
í kring um hann, gæti samt annarstaðar á 
landinu verið mikill áhugi á því. Varafor- 
seti hefði sagt, að peningamenn kvörtuðu 
eigi yfir, að rentan væri of lág; það væri 
alls eigi við því að búast, vegna þess sem 
hann áður hefði tekið fram, að þeir hefðu
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nóg ráð önnur til að fá hærri vöxtu af pen- 
ingum sínum, önnur en það að lána þá gegn 
veði í festeign. Breytingin, er frumvarpið 
færi fram á, væri því alls eigi til að hlynna 
að spesíukongunum, heldur hinum, er á Ián- 
um þyrftu að halda, til þess að gjöra þeim 
mögulegra að fá lán, og frá því mundu þeir, 
sem kynnu að fara með peninga, eigi fælast, 
þd að rentan væri hærri, og mætti sjá það á 
því, að þó að sparisjóðurinn láni út móti 
5°/o, þá sækja þó um lán úr honum þrisvar 
eða fjórum sinnum fleiri en fengið geta. 
Varaforseti hefði sagt, að leiguburður væri 
einnig bundinn í Danmörku, en tekið sig 
svo á aptur og sagt, að menn gætu fengið 
undanþágu, en hann vonaði, að þingmaður- 
inn óskaði oss eigi slíkra laga, sem beinlín- 
is legðu aukaskatt á fátæka lántakendur, 
með því að heimila, að þeir greiddu í lands- 
sjóð vissa upphæð fyrir að fá að borga hærri 
rentur en lögrentu (Á m i  T h o r s t e i n t s o n : 
fessi aðferð er fordæmd af öllum). Hann 
væri líka sannfærður um, að Danir hefðu 
þegar leiðrjett þetta hjá sjer, ef þeir hefðu 
mátt vera að því fyrir flokkadráttum. Sami 
þingmaður hefði enn sagt, að landssjóður 
væri mestur peningaeigandi í landinu, en þar 
sem sumir prívatmenn senda á hverju ári 
svo skipti þúsundum króna út úr landinu, 
til að kaupa fyrir þá ríkisskuldabrjef, þætti 
sjer ástæða til að hugsa, að miklu meiri 
peningar væru til í landinu, en menn hugs- 
uðu, og því væri um að gjöra að koma þeim 
í gang innanlands, og til þess miðaði þetta 
frumvarp.

J ó n  H ja l t a l í n , kvaðst hafa tekið Ame- 
ríku til dæmis, því að hvergi væri moiri 
peningaumsetning en þar, og afleiðingarnar 
þekkti hann þar betur en þingmaður Hún- 
vetninga, því að í hinni sömu bók, er áður 
gat hann um, væri sagt frá því, að Eng- 
lendingar ljeðu mönnum í Ameríku íje til 
að stofna banka, 6 milliónir, en er bankinn 
var kominn á stofn, tóku Englendingar sig

saman um að heimta aptur fje sitt, til þess 
að steypa honum, en þá komu fram ótal 
menn, sem sögðu, að bankinn hefði hjálpað 
sjer, og lögðu fram fjeð allt á þrem vik- 
um. |>að væri ónáttúrlegt, að leyfa eigi
tnönnum að taka svo háa vexti af fje sínu, 
sem þeir gætu fengið, og það væri óheppi- 
legt, er menn gætu eigi fengið lán, er þeim 
lægi á, en peningarnir lægju kannsko á 
kistubotninum; þætti þingmanni Húnvetn- 
inga það betra? eða þætti honum æskilegt, 
að hindragang peninganna um landið? I>að 
væru mörg dæmi til þess, að menn hafl 
haft stórmikinn hag á að taka lán móti 
hárri ren tu ; ef maður t. d. hefði reiknað 
út, að hann með vissum jarðabótum gæti 
unnið 20%, og hefði eigi peninga til að 
koma þeim fram, væri honum þá eigi betra 
að fá lán jafnvel með 10% ? í  því að binda 
leiguburðinn lægi stór apturför, og hann 
vildi spyrja þingmann Húnvetninga, hvort 
honum sýndist eiga við, að löggjafarþing 
ræki landið aptur á bak? Hann væri alltaf 
með «okurrentu» á vörunum, þar væri víst 
sú grýla, sem hann vildi hafa til þess að fá 
aðra þingmenn með sjer móti frumvarpinu; 
annars hefði hann eigi skilið helminginn af 
ræðu hans, og gæti skeð, að hún hefði ver- 
ið sjer of háfleyg (Ásgeir  E i n a r s s o n :  Hún 
skilst kannske í þingtíðindunum). Já, kannske 
hún skiljist líka svo, að þingmaðurinn fái 
lítið lof fyrir að hafa viljað halda þessum 
ófrjálslegu böndum á þjóðinni. Hann teld! 
það eins gagnlegt og nauðsynlegt, að menn 
gætu fengið peningalán, eins og að menn 
fengju hjá kaupmönnum lánað bæði mat og 
klæði (Á sge ir  E i n a r s s o n : Og lækningu, þar
sem hún fæst bezt); hann skildi ekkert í 
þingmanni Húnvetninga, svo greindum og 
góðum manni, að vera að ota fram þessari 
grýlu. Okurrenta þekktist eigi í öðrum lönd- 
um, svo sem Ameríku og |>ýzkalandi (M a g n ú s  

S t e p h e m e n :  J>ekkir þingmaðurinn lögin í 
þessum löndum?) Peningar gengju þar eins

123*



980

og önnur vata, sem stundum væri í lágu 
verði, stundum í háu.

S te f á n  E ir ík sso n  kvað mál þetta hafa 
orðið drjúgt til umræðu, þó frumvarpið 
væri í aðalofni ekki nema hálf lína, en 
þrátt fyrir þær löngu ræður, er haldnar 
hefðu verið, hefði hann þó eigi sannfærzt 
um, að það væri hagfellt fyrir landið, eða 
það mundi hafa þær góðu afleiðingar, er 
sumir hverjir ætluðu. Jnngmaður þingey- 
inga hefði verið að prjedika um það, hversu 
mikill hagur þetta væti fyrir fátæklinga, en 
hann kvaðst vilja spyrja hann að, hvað 
þeir ættu að láta í rentu, hvað þá held- 
ur, ef hinir efnaðri fyndu upp á því, að 
taka lán úr landssjóði og lána svo út apt- 
ur fyrir miklu hærri rentu, eins og þing- 
maðurinn hefði verið að tala um. f in g - 
maður Skagíirðinga hefði eigi viljað fella 
frumvarpið, af því það kæmi frá neðri 
deildinni. Fyrir sitt leyti hefði hann og 
getað aðhyllzt það, eins og það kom fyrst 
þaðan, en eins og það nú væri, mundi 
neðri deildin varla fallast á það, þar sem 
tilgangur hennar hefði þó verið, að koma 
í veg fyrir, að leiguburður af landssjóðs 
Qe yrði eigi hærri en 4l/s% , en nú væri 
búið að fella úr frumvarpinu þá grein, og 
því væri það óhafandi, og vottaði hann 
því, að deildin felldi það.

F orse t i  skaut þá til deildarinnar, hvort 
mál þetta mundi eigi nógsamlega vera 
rætt, og bar því næst sjálft frumvarpið 
upp til a t k v æ ð a ,  og var það þá f e l l t  
með 6 atkvæðum gegn 4.

LXV. SKIPTING SÝSLUFJELÁGS.

Frumvarp til laga um að skipta Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu í tvö sýslufjelög. 
Frá fórarn i Böðvarssyni, 2. þingmanni 
Gullbringusýslu. Sjá I 240.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 49. 
fundi, 19. ágúst.

F h i ln in g s m t ið u r  ( t* 6 rn r in n  f íöH varsson):  

petta sama mál, sem hjer liggur fyrir, var 
ýtarlega rætt hjer á þingi 1877, og ætla jeg 
óþarft að lýsa því fyrir þeim, sem á þingi 
voru þá, en sökutn þeirra, sem nýir þing- 
monn eru, skal jeg geta þess, að ástæðan 
fyrir því, að gjöra Kjósar- og Gullbringu- 
sýslu að tveim svslufjelöguiu, sem sje Kjós- 
arsýslu að sýslufjelagi sjer, og Giillbringu- 
sýslu að sýslufjelagi sjer, er sú, að sínir 
búnaðarhættir eru í hvorri sýslu, og að 
Kjósarsýsla, sem er miklu minni og fólks- 
færri en hin, telur miklu flciri tíundarbær 
hundruð að tiltölu bæði í fasteign og lausa- 
fje, en hin sýslan; fellur því allt gjald til 
sýsluQelags, sem lagt er á tíundir, það 
þyngra á Kjósarsýslu en Gullbringusýslu, að 
Kjósarhreppur, sem ekki er stór, ber jafnt 
hinum stærsta hreppi Gullbringusýslu. Jeg 
get ekki álitið þörf á, að mæla fleira með 
frumvarpi þessu, meðan því er ekki mót- 
mælt af neinum, en legg það til, að það 
gangi til 2. umtæðu.

Var þá gengið til a t k v æ ð a  og málinu 
skotið til 2. umræðu með 15 atkvæðum.

Ö n n u r  u r n r æ ð a  í neðti deild, á 53. 
fundi, 21. ágúst.

V a r a f o r s e t i : Jeg vil spyrja flutningsmann, 
hvort frá sýslunefndinni hefur komið fram 
nokkur ósk um þetta mál, því að mjer finnst 
hún eiga að hafa atkvæði í þessu máli. |>að 
sem þessu máli var til fellis 1878, var, að 
undirbúning vantaði, og nú hefur flutnings- 
maður ekki enn komið með neinar skýrslur 
um atkvæði sýslunefndarinnar. Jeg skil ekki, 
að það sje góð regla, að hjeraðamál sjeu 
borin inn á þing, án þess að álit sýslu- 
nefndarinnar liggi fyrir.

F l u t n i n g s m a d u p : Jeg vil svara vatafor- 
seta því, að svo óheppilega vill til, að jeg 
hef ekki sýslunefndarprótókollinn við hönd-
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ina, en jeg man ekki betur„ en að þetta 
mál hafi koraið fyrir sýslunefndina, en af 
því jeg hef ekki fyrir greinilegar skýrslur, 
þá þori jpg ekki að fura með þetta. Yara- 
forseti tnan án efa, að þetta ínál var ýtar- 
arlega rætt 1877, og því virðist ekki þurfa 
rniklar umræður uú, og vona jeg deildin 
láti málið ganga til 3. umræðu.

V a r o f o r s e t i : Jeg verð að se^ja að það 
er undarlegt, þegar þotta mál einu sinni hef- 
ur verið fellt, af því vantaði upplýsingar, að 
flutningsmaður skuli nú aptur koma raeð 
þetta frumvarp, án þess að sýna þinginu þá 
virðing, að koma með upplýsingar um, hvort 
þetta mál hefur verið rætt á sýslufundi, 
hvort fleiri atkvæði hafa verið með þessu, 
en m óti; á meðan þær skýringar ekki iiggja 
fyrir, er ómögulegt að samþykkja þetta.

Flutningsmabur: Jeg kannast ekki við, 
að jeg hafi sýnt nokkurn skort á virðingu 
fyrir deildinni; jeg vil gjarnan sýna henni 
alla virðing og ekki misbjóða henni í néinu, 
og því er jeg fús til við 3. umræðu að sýna 
þá eptirlátseroi, að láta í tje allar þær upp- 
lýsingar, sem mjer er unnt.

£á var gengið til a t k v æ ð a  og var:
1. gr. samþykkt með 11 atkvæðum.
2 . —  —  —  1 1 ---------

3. — — — 1 3 ------
4. — — — 1 3 ------

Málinu skotið til 3. umræðu með 14
atkvæðum.

p r i ð j a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 57. 
fundi, 23. ágúst.

F l u t n i n g s m a ð u r : J>essu máli hefur hing- 
að til verið tekið svo vel af deildinni, að 
jeg ímynda mjer ekki, að ástæða sje til að 
mæla margt fram með því. Við 2. umræðu 
minntist einn þingmaður að vísu á það, 
hvort þessu máli mundi hafa verið hreyft á 
sýslufundi, og vil jeg þá geta þess, að báðir 
þingmennirnir úr Gullbringu- og Kjósarsýslu 
upplýstu það í hitt eð fyrra, að þetta mál

hefði þá verið rætt á sýslunefndarfundi, og 
frekari skýrslu get jeg ekki gefið. Mjer hef- 
ur verið borið á*biýn, að jeg sýndi þinginu 
ókurteisi, en jeg vil ntinna á, að þessi sama 
ókurteisi var sýnd þinginu, þegar skipting 
Þingeyjarsýslu og skipting Skaptafellssýslu 
í 2 sýslttfjelög lá fyrir þinginu; þessar 
skiptingar höfðu ekki verið ræddar á sýslu- 
nefndaifundum, og þó satnþykkti þingið þær. 
J>ess vegna var engin ástæða til að bera 
þetta upp fyrir sýslunefnd; en aðalástæðan, 
sem jeg hafði til þess ekki að bera.þetta 
undir sýslunefnd, voru orð 1. þingmanns 
Gullbringusýslu 1877, sem standa skrifuð í 
Alþingistíðindunum 1877 10. hepti bls. 396, 
svo hljóðandi: «Grímur Thomsen kvaðst
geta verið samdóma flutningsmanni um það, 
að mál þetta hefði ekki þurft að koma til 
umræðu á sýslunefndarfundi». fegar jeg leit 
þetta, furðaði mig sannarlega á, að þetta er 
sami þingmaðurinn, sem nú heimtar ákaf- 
lega álit sýslunefndarinnar um þetta mál. 
Jeg vona, að bæði hann og aðrir þingmenn 
verði mjer nú samdóma um, að þetta er 
ekki svo mikil ókurteisi af mjer, þó jeg 
komi með þetta mál, án þess að hafa œeð- 
ferðis álit sýslunefndarinnar, og að þeir að 
minnsta kosti buggi sig við það, að sama 
ókurteisi hefur þinginu verið sýnd í 2 öðr- 
mn máluin samkynja.

Halldór Kr. Friðnhsson: Mjer finnst
nokkur atriði íhugunarverð í þessu 
máli. Fyrst er það, hvort haganlegt er 
að sundra kröptunum, eða hvort ekki 
þvert á móti er haganlegt að reyna að sam- 
eina þá. Einn hreppur er minna fjelag en 
sýsla, og megnar því minna en sýslufjelagið 
allt. |>egar sýslufjelagi þessu er tvískipt, þá 
er hætt við, að framkræmdirnar verði smá- 
ar, og það er auðvitað, að það er ekki sá 
fjelagsskapur hjer á íslandi, að þörf sje á 
að tvístra kröptunum. Annað atriðið er það, 
hvort það er ósk þeitra manna, sem hlut 
eiga að máli, að sýslufjelaginu verði skipt,
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Hjer liggur ekki fyrir nein beiðni um þessa 
skipting, hvorki frá sýslunefndinni nje nein- 
um öörum hlutaðeigendum. " Vorið 1877 var 
þetta mál rætt á sýslunefndarfundi, en úr-
slitin nrðu, að málinu skyldi frestað. Síðan
hefur málinu ekki verið hreyft, og þvi væri 
það að veita það, sem enginn hcfur beðið 
um, ef þingið samþykkti þetta frumvarp.
fað  gæti, ef til vill, verið haganlegt nú í 
svipinn fyrir Kjósarsýslu að losast við Gull- 
bringusýslu, en ekki þarf að verða mikil 
breyting til þess, að það verði einmitt hag- 
ur fyrir Gullbringusýslu, að losast við Kjós- 
arsýslu. Mjer linnst því sjálfsagt að fella 
málið, þar eð allan undirbúning vantar, og 
jeg álít þessa skipting ekki einungis óþarfa, 
heldur jafnvel skaðlega.

Varaforseti: fe tta  mál var fyrir þingi
í hitt eð fyrra, og lyktaði svo, að þingið
hafnaði því. Jeg bað hinn háttvirta fram- 
sögumann um daginn að gefa þinginu 
skýrslur um, hvað gjörzt hefði á sýslunefud- 
arfundum í þessu máli. J>ær upplýsingar 
vanta enn ; en jeg hef leitað þessara skýr- 
teina og get sýnt þau hjer; því síðan 1877 
(15. maí) hefur málinu alls ekki verið hreyft 
á sýslufundi, Á fyrra þingi bað framsögu- 
maður málsins mig að bera það upp eða 
þá að vera því ekki mótfallinn. Jeg vildi 
hvorugt. Jeg álít Kjósarsýslu of litla til að 
vera sýslufjelag. Vera má, að hún verði 
þyngra úti að tiltölu en Gullbringusýsla í 
slæmum árum, en jeg hygg hið gagnstæða 
eigi stað, þegar í ári batnar, og einmitt nú 
virðist árferði og búnaður þar vera að hjarna 
við eptir fiskileysisár og fjárfaraldur. Um 
skipting pingeyjarsýslu og Skaptafellssýslu er 
allt annað mál, þær eru afar víðlendar og 
erfiðar sýslur; þar geta 30—40 dagar geng- 
ið til þess að sitja á sýslufundi. En hverjir 
örðugleikar eru bjer? Hjer getur nefndar- 
maður, ef hann vill, farið heiman að og 
heim sama dag og hann situr á sýslufundi. 
Ekki veit jeg heldur til, að þessi skipting

sje almennings vilji, fremur nú en 1877, 
enda engin beiðni komið frá stærri sýslunni. 
Jeg ræð því frá að málið fari lengra.

Flulningsmaður: J>ingmaður Eeykvík-
inga ætla jeg að varla hafi skilið sínar eigin 
röksemdir, enda fundust mjer þær alls eng- 
ar vera. Jeg ætla hitt, að ómögulegt sje 
að sanna, að sýslur þessar verði veikari, 
hvor um sig, ef þær eru aðskildar; jeg 
hygg hitt sje víst, að því minni sem sýsla 
er, því betur stendur hún sig. Af sýslu- 
fundum er í þessu máli ekki mikils að 
vænta nje miklar ályktanir að draga. Um 
erfiðleika talar enginn; ástæðurnar eru aðrar, 
þær eru fólgnar í hinum ólíka atvinnuvegi, 
búnaði og efnahag sýslanna. Jeg tók áður 
fram, að sá minnsti hreppur í Kjósarsýslu 
borgar í landssjóð jafnt og stærsti hreppur 
Gullbringusýslu. f>að er og djarft að segja, 
að engar bænir eða óskir liggi hjer fyrir, 
eða þekkir meðþingmaður minn þær ekki? 
Varð hann engra óska var 1877 um þetta? 
Að kalla mál þetta óundirbúið, er að tala 
af handa hófi; málin um skipting hinna 
sýslnanna ætla jeg hafi verið minna undir- 
búin; að minnsta kosti var hvorugt þeirra 
borið undir sýslufund. Varaforseti kvað 
Kjósarsýslu of litla, og var hræddur um, að 
svo lítil sýsla mundi eigi þola sinn eigin 
þunga, en ætli hún beri betur meiri þunga? 
Hann heldur ástandið í stærri sýslunni sje 
töluvert að batua. Jeg skal játa, að viss 
deili eru til þess, en ekki svo að það breyti 
hlutföllum þeim, sem hjer er um að ræða, 
ólíkum atvinnuvegum og eignarháttum, enda 
er verið að tala um, að Gullbringusýsla sje 
að tiltölu miklu ríkari, en að hún þó gjaldi 
minna að rjettu hlutfalli, sem partur sýslu- 
fjelagsins, Varaforseti minnti mig á það, 
að beiðni hefði komið frá báðum hinum 
sýslunum, sem aðskildar hefðu verið, en 
ekki nema frá annari sýslunni hjer. Úr 
Suðurþingeyjarsýslu kom engin bænarskrá. 
Úr Gullbringusýslu er að visu engin bæn
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komin, en ætla má, að jeg, sem bý í henni, 
þekki nægilega til, svo jeg megi bera um 
það, að þessi skipting er líka vilji margra 
Gullbringusýslubúa.

Varaforseti: Hvað hinar sýslurnar snert- 
ir, þá hef jeg tekið fram, að þar er enginn 
samanburður; þær eru aðgreindar sakir erfið- 
leika náttúru og landshátta; sá sem býr á 
Langanesi þarf 42 daga til og frá á sýslu- 
fund, sem haldinn er um bávetur á vestari 
sýslumótum. pingmaðurinn man, að mót- 
bárur mínar voru binar sömu 1877 sem nú, 
Mjer skildist, sem þingmaðurinn meinti, að 
jarðir í Kjósarsýslu væru hærra metnar en 
jarðir í Gullbringusýslu (Flulningsmaður: 
fa ð  sagði jeg ekki!); en hið gagn- 
stæða á sjer stað; fasteign sjávarjarða er á- 
kaflega hátt metin, eins og þingmaðurinn 
sjálfur veit, og miklu hærra en í Kjósarsýslu, 
og einmitt þetta jafnar ójafnað þann, sem 
lausafjártíundin kann að valda. Að öðru 
leyti ætla jeg hinni hátlvirtu deild að geta 
skilið þetta mál, og treysti henni til að 
skera rjett úr því með atkvæðagreiðslu 
sinni.

fegar hjer var komið umræðunum, kom 
ósk frá 8 þingmönnum um, að umræðunum 
yrði hætt, og voru þingmennirnir þessir: 

Björn Jónsson,
Páll prestur Pálsson,
Guðmundur Einarsson,
Hjálmur Pjetursson, 
fórður |>órðarson,
Guðmundur Ólafsson,
Arnljótur Ólafsson.

Var þessi ósk tekin til greina með at- 
kvæðum meiri hluta þingdeildarmanna. Síð- 
an var frumvarpið borið upp til a t k v æ ð a ,  
og var það f e l l t  með 11 atkvæðum 
gegn 7.

LXVI. BINDINDI.
Frumvarp til laga til styrks og útbreiðslu

bindindis á íslandi. Flutningsmaður Tryggvi 
Gunnarsson, 1. þingmaður Suðurmúlasýslu.
I 4 8 7 -4 8 9 .

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 59. 
fundi, 25. ágúst.

Flutningsmaður (Tryggvi Gunnarsson): 
Mig undrar ekki, þótt hinir heiðruðu þing- 
menn spyrji, hvernig stendur á því, að jeg 
kem svo seint á tíma með þetta frumvarp, 
og vil jeg með fám orðum leysa úr því. Á 
síðasta þingi kom samkynja frumvarp frá 
kjósendum mínum, en svo seint, að jeg sá 
ekki fært að bera það fram þá, og eins hef- 
ur farið nú, að ósk hlutaðeiganda er komin 
til mín fyrir fám dögum. Efni frumvarps- 
ins fer bersýnilega í góða og gagnlega stefnu, 
þá að hepta ofdrykkju í landinu, og ef frum- 
varpið hefði komið í tíma, og sjer í lagi 
hefði lestagjaldið ekki verið af numið á þessu 
þingi, þá hefði mjer þótt full ástæða til að 
mæla sem bezt fram raeð því. En þar lands- 
sjóðurinn hefur sínar aðaltekjur í víntolli, þá 
á jeg óhægt að mæla með því í þetta sinn, 
af því svo er áliðið þingtímann og ekki er 
hægt á þessu þingi að setja gjöldin yfir á 
nokkurn annan gjaldstofn. En hugsun þess 
verða allir þjóðvinir að vera meðmæltir, enda 
vona jeg, að hin heiðraða deild sýni frum- 
varpinu alla kurteisi, eða þó öllu fremur 
þeim heiðursmanni, sem það hefur samið, 
og sem manna mest hefur barizt fyrir bind- 
indi; þessi maður er presturinn á Skorra- 
stað, sem í ritum og ræðum lætur sjer hjart- 
anlega annt um, að ofdrykkja mætti minnka 
á landi hjer. Jeg vona hin heiðraða deild 
lofi því málinu að ganga til 2. umræðu, og 
sýni með því, að hún meti mikils hina lofs- 
verðu viðleitni höfundarins í þessu velferð- 
armáli lands vors.

pví næst var málinu vísáð til 2. um- 
ræðu með 16 atkvæðum, en það kom ekki 
framar til umræðu.
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LXVII. RJETTINDI BÚSETTRA KAUP- 
MANNA.

Frumvarp til laga um rjettindi búsettra 
kaupmanna. Frá Grími Thomsen og Arn- 
Ijóti Ólafssyni. Sjá I 241.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 40. 
fundi, 13. ágúst.

Flutningsmaður [Grímur Thomsen): fað 
hefur lengi verið mín sannfæring, að oss 
bæri í löggjöf vorri að gjöra mun á þeim 
verzlunarmönnum, sem ættu hjer fastan 
bústað og bæru hjer súrt og sætt með oss, 
og hinum lausari veizlunarmönnum, sem 
eru að skoða sem aðskotadýr, og flytja óðar 
burtu aptur frá landinu með arð þann og 
ábata, scm þeir hafa dregið sjer með verzl- 
un sinni hjer á hinum hentasta og bezta 
tíma ársins. Eins og hin heiðraða deild 
þegar hefur sjeð og skilið, á þetta litla frumvarp 
að koma fyrir frumvarp í líka stefnu, sem þingið 
samþykkti í hitt eð fyrra, en stjórnin neitaði 
að löggilda. J>essu frumvarpi mun hin 
heiðraða stjórn ekki geta hafnað, því allur 
munur er í Danmöiku og öðrum löndum 
gjörður á stórkaupmönnum, er selja stórsölu, 
og smákaupmönnum, er selja smásölu. Að 
öðru leyti þarf jeg ekki að mæla með því 
nú, því það er öllum auðskilið, en vona, að 
það gangi strax til 2. umræðu.

Guðmundur Einarsson kvað svo liðið á 
þingtímann, að bæði væri til tafar að taka 
þetta mál, og tilgangslaust, þar eð það yrði 
ekki búið í þinglok.

Flulningsmaður taldi það engan tíma- 
spilli, þó frumvarpið gengi til 2. umræðu; 
hann kallaði það ekki kristilega tillögu hjá 
þingmanninum, að synja því að ganga bein- 
ustu leið.

Halldór Kr. Friðriksson kvað það ef til 
vildi miður kristilegt verk, að neita umræðu 
um málið, en athugandi væri, að svo mörg 
mál lægju fyrir, og þau hefðu forgangsrjett;

og enginn tími væri til nýrra mála. fe tta  
frumvarp hefði átt að koma fyrri.

Flutningsmaður kvað það ekki sjer að 
kenna, enda væri '/2 mánuður, síðan frum- 
varpinu liefði verið útbýtt meðal þingmanna.

Forseti Ijetþví næst ganga til a t k v æ ð a ,  
og gekk frumvarpið til 2. umræðu með 16 
atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í neðri deild, á 43. 
fundi, 15. ágúst.

Flutningsmaður (Grimur Thomsen) : Með 
því að jeg veit eigi til þess, að neitt breyt- 
iugaratkvæði sjekomið við frumvarpþetta, og 
jog man eigi eptir því, að neinar mótbárur hafi 
komið fram gegn því, þá ætla jeg eigi aðfara 
neinum orðum um málið að svo stöddu.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, bar 
forseti frumvarpið undir a t k v æ ð i  deildar- 
innar, og fjellu þau þannig:

1. gr. samþykkt með 13 atkvæðum.
2. — — — 1 3 ------

Fyrirsögnin samþykkt án atkvæðagreiðslu. 
Málinu vísað til 3. umræðu með 14 
atkvæðum.

þ r i ð j a  u m r æ ð a í  neðri deild, á 46. 
fundi, 18. ágúst.

Enginn tók til máls, og bar forseti 
frumvarpið undir a t k v æ ð i ,  en sökum ó- 
glöggvar atkvæðagreiðslu varð að við hafa 
nafnakall, og sögðu

J á :
Grímur Thomsen,
Björn Jónsson,
Isleifur Gíslason,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll bóndi Pálsson,
Stefán Stephensen,
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]?drður J>órðarson.
Nei:

Guðraundur Ólafsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Páll prestur Pálsson,
Snorri Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
fórarinn Böðvarsson, 
f>orlákur Guðmundsson, 
f>orsteinn Jdnsson.

Benedikt Sveinsson var eigi viðstaddur. 
Var frumvarpið þannig samþykkt með 12 
atkvæðum gegn 8, og kvað forseti það 
mundu verða afgreitt til efri deildarinnar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 46. 
fundi, 20. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í neðri deildinni, sjá I 474.

Eirikur Kúld kvaðst vera hræddur við 
að samþykkja frumvarp þetta, eins og það 
lægi fyrir. Tilgangurinn væri auðsjáanlega 
sá, að fá sem flesta kaupmenn innlenda, og 
væri hann að vísu góður, en þá er breyta 
ætti eldri lögum, væri alltaf nauðsyn að 
hafa vissu fyrir því, að breytt væri til hins 
betra, en í þessu tilfelli þætti sjer það vafa- 
samt, hvort svo væri, bæði af því, að það 
væri óhagræði fyrir bændur og aðra verzl- 
unarmenn, og svo væri hægt að fara kring 
um lögin. f>að væri öllum auðsætt, hvert 
óhagræði það væri fyrir bændur, ef kaup- 
menn útlendir kæmu á einhverja höfn hjer 
og seldu við lægra verði, en kaupmenn hjer- 
lendir, að geta eigi á tt viðskipti við þá nema 
í stórkaupum, er þeim fæstum væru mögu- 
leg. En að fara kring um lögin væri auð- 
velt fyrir kaupmenn, með því að hafa að 
eins verzlunarstjóra hjer, þó að þeir væru 
sjálfir búsettir utanlands, og láta heita 
svo sem hann ætti verzlunina. Hann mundi 
því eigi gefa þessu frumvarpi atkvæði sitt, 
eins og það væri nú, en til þess, að breyta 
því til muna, mundi þurfa nefnd, en nú

væri tíminn svo skammur eptir til þingloka, 
að varla væri til þess að ætlast, og vildi 
hann heldur ráða deildinni til að fresta mál- 
inu en hrapa að því að samþykkja þetta 
frumvarp neðri deildarinnar.

Jón Pjetursson kvað það vera ljóst, að 
frumvarpið miðaði til þess að koma upp 
innlendri kaupmannastjett, og það væri í 
öllum löndum viðurkennt, að «aktiv» verzl- 
un væri hið bezta meðal til að efla fram- 
farir hverrar þjóðar, en «passiv» verzlun 
væri öllum þjóðum til niðurdreps; vegna þess 
vildi hann ráða deildinni til að vísa málinu 
til 2. umræðu.

Ásgeir Einarsson sagðist vera í vafa, 
eins og þingmaður Barðstrendinga um þetta 
mál; tilgangurinn væri sá, að koma upp 
innlendri verzlunarstjett, og það væri gott 
og æskilegt, en það dygði eigi að bera ís- 
land saman við önnur lönd í þessu tilliti; 
það mundi aldrei verða neinn miðpunktur 
verzlunarinnar. Fyrst og fremst vildi hann 
leggJa þá spurning fyrir lögfræðinga deild- 
arinnar, hvort svipta mætti kaupmenn þá, 
er nú rækju hjer verzlun, þeim rjettindum, 
er þeir hefðu haft hingað til?  Hann myndi 
eigi betur, en lög þau, er alþingi hið síðasta 
sendi konungi um líkt efni, hefðueigi feng- 
ið staðfesting konungs vegna þess, að of 
nærri væri gengið rjetti kaupmanna. En 
nú skyldu þingmenn líta á, hvernig fari, er 
lög þessi öðlast gildi. Hann vildi setja, að 
á einum verzlunarstað væru 2 verzlanir út- 
lendar og 1 borgari; nú gæti komið svo 
fyrir, að menn þyrftu að kaupa sjer ein- 
hverja smámuni, t. d. færi, ef færi hefði 
misszt bjá sjómanni, þá gæti hann eigi 
fengið það hjá kaupmönnunum, nema hann 
keypti svo og svo mörg, og ef borgarinn 
hefði það eigi til sjálfur, til að selja honum, 
yrði hann fyrst að kaupa af kaupmönnum, 
og selja síðan sjómanninum, og hvort þetta 
væri heppilegt, þætti sjer að minnsta kosti 
tvísýnt. Enn fremur væri mönnum kunn-

124
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ugt, að á sumum verzlunarstöðum væru 2 
verzlanir, þar sem varla gæti þrifizt nema 
ein ; ef nú fleiri smákaupmenn bættust við, 
mundu þær þrífast því ver. pað væri einn- 
ig að gætandi, að frumvarp þetta væri sam- 
ið áður en verzlunarmálið sjálft hefði geng- 
ið fram á þinginu, og þó að neðri deildin 
efalaust hefði lagað það nokkuð, þá þætti 
sjer samt mega bíða við, og reyna fyrst, 
hvort þau verzlunarlög, sem þingið hefur nú 
samið, kæmu eigi upp nógum smákaup- 
mönnum, en taka eigi þetta stóra stökk 
allt í einu; og því fremur vildi hann ráða 
mönnum til þessa, sem hann væri sann- 
færður um, að fá mál hefðu komið frá þing- 
inu jafn vandlega rædd og siglinga- og 
verzlunarmálið núna, og hann vonaði, að 
það yrði viðurkennt, að þingið hefði þar 
gjört þarflega rjettarbót.

Jón Jówson sagði, að þó að frumvarp 
þetta væri athugavert, þá væru gallar þess 
eigi svo stórir, að þeir ættu að fella frum- 
varpið við fyrstu umræðu, og mætti ef til 
vill laga frumvarpið ef það kæmi í nefnd. 
Hann væri á sama máli og hinn 3. kon- 
ungkjörni þingmaður um það, að æskilegt 
væri að fá innlenda kaupmenn, og þingið 
hefði áður viðurkennt það með því að 
senda frumvarp um það, sem þó ekki hefði 
öðlazt staðfesting konungs; en nú þætti sjer 
vel við eiga, að samið væri það frumvarp, 
sem stjórnin gæti fallizt á og þótt aðgengi- 
legt; hann vildi því mæla fram með nefnd 
í málinu, og mætti þá svo fara, að nefndin 
eptir nákvæma íhugun málsins áliti frum- 
varpið aðgengilegt eins og það nú væri, og 
þó að breytingar þyrfti við það, sýndist sjer 
mega bregða frá þingsköpum til þess að 
láta það fá framgang á þessu þingi, þó lítið 
væri eptir af þingtímanum.

Eiríkur Kúld kvaðst vilja leiða athygli
2. þingmanns Skagflrðinga að því, að ef 
nefnd yrði sett i málinu, þá mundi því eigi 
verða framgengt á þessu þingi, og það jafn-

vel eigi, þó að þingmaðurinn sjálfur með 
öllum sínum ötulleik og starfsemi kæmist í 
nefndina, því að málið þyrfti þá að ganga 
aptur til neðri deildarinnar, og til þess væri 
nú enginn tími. Fyrirsögn frumvarpsins 
væri óhafandi, með því að eigi væri tilgreint, 
hvar kaupmennirnir væru búsettir; eptir 
frumvarpinu gætu þeir eins vel verið búsett- 
ir erlendis sem hjer á íslandi. En ef sami 
þingmaður treysti sjer til að útrýma öllum 
göllum úr frumvarpinu, er hann játaði að 
á því væri, án nefndar, þá væri nokkuð öðru 
máli að gegna.

Forseti Ijet þá ganga til a t k v æ ð a  um 
það, hvort kjósa skyldi nefnd í máli þessu, 
og var það fellt með 6 atkvæðum móti 2.

£ví næst Ijet hann ganga til a t k v æ ð a  
um það, hvort málið skyldi koma til 2. um- 
ræðu, og var það samþykkt með 6 atkv. Jón 
Jónsson stakk þá aptur upp á nefnd, en for- 
seti kvað það mál útkljáð.

Málið kom ekki eptir það t’il umræðu.

LXVIII. STOFNUN BÚNAÐARSKÓLA.

Frumvarp til laga um stofnun búnaðar- 
skóla frá Benedikt Sveinssyni, 1. þingmanni 
Árnesinga. Sjá I 205.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild; á 22. 
fundi, 26. júlí.

Flutningsmaður (Benedikt Sveinsson): 
fað  er viðurkennt af öllum, að það sje átu- 
mein lands vors, hve mjög landbúnaði hjer 
á landi er ábótavant, og hve illa hann 
er á sig kominn. Á hinn bóginn er það og 
viðurkennt, að framfarir í landbúnaði sjeu 
nú á seinni tímumfarnar að heflast, en þetta 
er þvi miður undantekning. Allir þekkja 
máltækið: «bóndi er bústólpi, bú er lands- 
stólpi», og á spakmæli þetta hvergi betur
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við en hjer á landi, þar sem engin tnillum- 
stjett er, og allt er komið undir ástandi al- 
þýðunnar. J>að hefur margt og mikið verið 
rætt um, að koma upp búnaðarskólum hjer 
á landi, og hefur umtaliðumþað á þingi og 
utanþings orðið undirrótin af tilskipun 12. 
febrúar 1872 um stofnun búnaðarskóla á ís- 
landi. Jeg játa, að þessi tilskipun hefur 
aðra hugmynd í sjer fólgna, en fiumvarp 
það, er hjer liggur nú fyrir. í  tilskipuninni 
er svo ráð fyrir gjört, að stofnaðir sjeu fá-
i r búnaðaiskólar, amtsbúnaðarskólar, óg þá 
umleið í hærri stýl. En jeg álít, að fáir 
búnaðarskólar, sem mikið fje gengur til, 
sjeu óhentugri, en margir skólar, sem eru í 
minni stýl, og minna fje gengur til. Byggi 
jeg þessa skoðun mína fyrst. og fremst á 
því, að jeg hygg, að þegar fáir eru búnað- 
arskólarnir, þá dragist fje það, er lagið er 
til búnaðarskólanna, á fáeina staði í landinu. 
|>á má svo að orði kveða, að skattskylda til 
skólanna hvílir á fjölda hjeraða, einstök- 
um hjeruðum til gagnsmuna, sem njóta þess. 
Annað atriði er og það, er mjer þykir á 
móti því, að fáir búnaðarskólar sjeu settir, 
og það er, að með því fyrirkomulagi verður 
menntunin eigi eins almenn í landinu, og 
áhrif búnaðarskólanna breiðast ekki eins víða 
út. friðju ástæðu má nefna þá, að veður- 
átta og landshættir eru svo ólíkir, að bún- 
aður og jarðrækt er ærið mismunandi ept- 
ir því, hvar maður er á landinu. pessar 
ástæður hafa komið mjer til þess, að koma 
með frumvarp þetta inn á þingið. Jeg skal 
einnig taka það fram, að ef það er rjett á- 
litið af mjer, sem jeg hygg, að fjarska mikið 
íje muni þurfa til búnaðarskóla í þeim stýl, 
er tilskipunin 1872 ráðgjörir, þá mun þess 
næsta langt að bíða, að slíkir búnaðarskólar 
komizt á stofn með fje því, er gelzt í bún- 
aðarskólagjaldið; enda er undarlegt, að 
safna ár frá ári fje, til þess að láta það 
liggja dautt og ávaxtarlaust. Auk þess 
gjöri jeg ráð fyrir, að fje þetta sje eigi nóg

til að stofna marga smáskóla, hvað þá held- 
ur til að stofna stóra búnaðarskóla. Búnað- 
arskólagjaldið, sem nú er safnað fyrir, mun 
eptir áætlun minni vera í suðuramtinu c. 
750 krónur, í vesturamtinu 900 kr., og í 
norður- og austuramtinu 1316 kr. á hverja 
sýslu. Við þetta fje er ætlazt til eptir frum- 
varpinu að bætist hið árlega búnaðarskólagjald. 
En af því að jeg hef ímyndað mjer, að það 
kynni nokkuð að dragast enn.að búnaðarskóli 
væri settur á stofn í sýsluQelagi hverju, þá hef 
jeg í 4. gr. gjört ráð fyrir, að verja mætti 
fje því, er um er rætt í 2. gr., til þess að 
efla og útbreiða búfræði og jarðyrkju á 
kostnaðarminni hátt en með skólum; þegar 
búfræðingar t. a. m. fara að koma frá 
Möðruvallaskólanum, og setjast að í sýslu- 
fjelögunum, þá gætu þeir kennt þessar fræði- 
greinir og verklega þekking fyrir mjög lítil 
laun. Jeg vona, að deildin sjái, að mjer 
hefur gengið gott til með frumvarp þetta, 
og óska jeg, að málið verði látið ganga til
2. umræðu; en það er á deildarinnar valdi, 
hvort nefnd verður kosin eða ekki; mjer 
fyrir m itt leyti virðist málið svo einfalt og 
óbrotið, að þess sje ekki þörf, enda mætti 
laga galla þá, er á frumvarpinu eru, með 
breytingaratkvæðum.

Hjálmur Pjetursson: Jeg ímyndaði mjer, 
að ekkert frumvarp um að bæta búnaðinn 
mundi koma svo inn á þingið, að jeg eigi 
aðhylltist það; en þó er nú svo komið, að 
jeg get með engu móti aðhyllzt frumvarp 
það, er nú er um að ræða; sumt af inni- 
haldi þess skil jeg ekki, og svo sýnist mjer 
allt vanta til þess að koma búnaðarskólum 
á fót, þótt færri væru en í hverri sýslu, og 
finnst mjer þetta mál vera langt of snemma 
upp borið ; en einkurn ofbýður mjer alveg, 
þegar jeg les 2. grein frumvarps þessa, og 
sje, að ætlazt er til, að sýslusjóðirnir leggi 
fje til búnaðarskólanna. Mjer sýnist því 
eigi nema um tvennt að velja, annaðhvort 
að frumvarp þetta sje nú þegar fellt eða þá
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að sett sje nefnd í það, til að reyna að laga 
það, eða snúa því í einhverja aðra átt.

Guðmundur Ólafsson: Mjer þykir mál
þetta mikilsvert, og óska jeg, að deildin at- 
hugi það sem bezt og vandlegast, og vildi 
jeg helzt óska, að nefnd yrði sett í það. 
Jeg er samdóma þingmanni Mýramanna um 
það, að nóg fje sje eigi fyrir hendi til að 
stofna svo marga skóla. Jeg held það væri 
nóg til að byrja með, að stofnað væri 1 
prófbú í hverjum fjórðungi. Úr þessum bú- 
um gætu síðan orðið skólar, sem menn 
vissu betur hvernig ættu að vera, þegar 
reynsla væri fengin. Yjer verðum að feta 
oss smátt og smáttáfram í þessu’ efni. All- 
ur landbúnaðarlærdómur hjá oss stendur, 
eins og nú er, á útlendum fæti, og ef það 
hefur þótt nauðsynlegt, þegar um lagaskól- 
ann var að ræða, að hafa lögfræðisbók á 
íslenzku, til að fara eptir, þá má virðast 
eigi síður nauðsynlegt, það er til búnaðar- 
skólanna kemur, að jarðyrkjubók sje til á 
íslenzku. Reynslan ein verður að skera úr 
því, hvað hjer á bezt við. Vjer verðum að 
leggja spurningar fyrir náttúruna hjer, og 
þessar spurningar mega hvorki vera norsk- 
ar, sænskar nje danskar, heldur sannarlega 
íslenzkar. Sjeu þær ekki þetta, þá fáum vjer 
ekkert áreiðanlegt svar. Svo er og þess að 
gæta, að engin gagnfræðiskennsla er enn 
komin á, nema ‘það sje meining flutnings- 
mannsins, að búnaðarskólarnir skuli eigi 
stofnaðir, fyr en einhverjir úr gagnfræða- 
skólanum á Möðruvöllum fást til að kenna 
í þeim. Eins og frumvarpið liggur fyrir, 
get jeg ekki fallizt á það; mjer finnst það 
svo víðáttumikið. Jeg vil því mæla með, 
að frumvarpið gangi til 2. umræðu, og að 
nefnd verði sett til að athuga það.

Flutningsmaður: f>ar sem þingmanni
Mýramanna þótti ákvörðunin í 2. gr. svo 
voðaleg, þá skal jeg leyfa mjer að benda 
honum á, að það er sýslunefndin sjálf, sem 
ræður því, hvort gjaldi þessu er jafnað nið-

ur eða ekki. Hræðsla þingmannsins við á- 
lögurnar snýst því upp í hræðslu við vald 
og frelsi sýslunefndanna. En hvernig getur 
þingmaðurinn sannað, að búnaðarskólarnir 
sjeu gagnslausir, af því þeir kosti fje; held- 
ur þingmaðurinn þá, að skólarnir eigi ekki 
að skapa eins mikið fje, eins og til þeirra 
gengur? Væri þetta hugmynd mín um 
búnaðarskóla, skyldi jeg vera á móti þeim, 
hvernig sem þeir væru lagaðir. En hitt er 
víst., að mörgu skólarnir kostnaðarlitlu, þeir 
borga sig margfalt betur og fyrri, en fáir 
búnaðarskólar kostbærir, og því er mitt 
frumvarp einnig að þessu leyti á rökum
byggt-

Guðmundur Einarsson: Jeg vil hlynna
að frumvarpi þessu, þó eigi eins og það 
liggur nú fyrir, heldur vil jeg að nefnd 
sje sett í það. Jeg álít það mjög hollt fyr- 
fyrir landið, ef menntunarstofnun væri sett 
í hverja sýslu; en jeg vil eigi, eð það sjeu 
beinlínis búnaðarskólar, heldur menntunar- 
stofnanir, sem hefðu fyrir augum að mennta 
unga menn í þeim greinum, sem nú er orð- 
ið óumflýjanlega nauðsynlegt að bera skyn 
á, eigi hinn ungi að geta heitið með aldr- 
inum maður með mönnum. f>ar sem þing- 
maður Mýramanna sagði, að sjer óaði við 
ákvörðun 2. greinar, þá get jeg sagt honum, 
að Húnavatnssýslubúar eru þegar farnir að 
skjóta saman fje til þess konar mennta- 
stofnunar, og sama er að segja um Dala- 
sýslu, að þar er þegar ákveðin menntunar- 
stofnun í líka átt. f>að er eigi beinlínis 
skipað í lagafrumvarpi þessu, að niðurjöfn- 
un á sýsluna skuli framfara, heldur koma 
lögin hálfa leið á móti þeim sýslum, er 
kynnu að vilja framleggja fjeð, þegar kring- 
umstæðurnar leyfa. Jeg er eindregið á því, 
að nefnd sje sett í mál þetta.

Amljótur tílafsson: Jeg vil styðja mál
þetta af alefli. Mjer virðist nauðsynlegt og 
sjálfsagt, að búnaðarskólar verði settir á 
stofn. En jeg verð að ætla betra, að nefnd
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sje sett, tll þess að hún geti kynnt sjer 
ýmislegt það, er máli þessu kemur við, t. d. 
um ástand búnaðarskólasjóðanna í amti 
hverju, einnig um það, hve mikið Qe lagt 
verður til landbúnaðar í fjárlögunum, o. s. frv.

Páll bnndi Páhson: Mjer virðist því
miður, að eigi sje hægt að átta sig á frum- 
varpi þessu í fljótu bragði. Jeg efast eigi 
um, að tilgangur frumvavpsins er góður, og 
því vil jeg eigi heldur neita, að búnaðurinn 
sje aðalstoð og stytta landsins, og að því 
sje nauðsynlegt, að leitast við að bæta 
búnaðinn sem mest og styðja að fram- 
förum hans. En þar sem flutningsmaðurinn 
ætlast til, að hið fyrra búnaðarskólagjald 
sje tekið til að stofna skóla þessa, þá verð 
jeg að álíta, að til þess þurfi sjerstök lög, 
er breyti þeim lögum, er nú gilda um bún- 
aðarskóla og búnaðarskólagjald, en þetta 
finn jeg hvergi í þessu frumvarpi. En það 
er til 2. greinar kemur, þá virðist nijer sú 
ákvörðun hennar mjög athugaverð, að sýslu- 
nefndin skuli að lögum jafna niður sýslu- 
sjóðsgjaldi á sýslubúa. Jeg verð að ætla að 
það sje næsta vafasamt spursmál, hve mikið 
vald sýslunefndin hefur til þess að jafna fje 
niður á sýslubúana; að minnsta kosti veit 
jeg til þess, að opt hefur orðið ágreiningur 
út af því. Jeg verð reyndar að vera á því, 
að farsælast sje, að búnaðarskóli sje stofnaður 
í hverri sýslu. En í l.g r . stendur, að bún- 
aðarskólarnir skuli stofnast svo fijótt, sem 
föng eru á, en jeg get vel bugsað, að sýslu- 
nefndunum kunni að þykja fyr föng á því, 
helduren hinum öðrumsýslubúum. Jeg sje eigi, 
að tími sje til þess, að koma nú fram með 
frumvarp þetta, því að jeg hygg, að þingið 
verði fullhert með, að ljúka við að ræða 
þau frumvörp og uppástungur, er þegar er 
búið að leggja fyrir það, þótt eigi bætist 
við það; og tel jeg það illt, ef þetta frum- 
varp verður til þess, að tefja fyrir öðrum, 
sem þarfari e ru ; ætla jeg því ráðlegast, að 
frumvarp þetta bíði til næsta þings.- J>ar

sem þingmaður Dalamanna sagði, að í ráði 
væri, að menntastofnun væri sett á fót í 
Húnavatnssýslu í þessa átt og það af sam- 
skotum sýslubúa, þá er þetta að nokkru leyti 
satt; því að sýslunefndin þar hefur að hálfu 
leyti kostað búfræðing til að ferðast í sumar 
um sýsluna til þess að leiðbeina mönnum 
í búnaði og ýmsum jarðabótum, en vafasamt 
þótti, hvort sýslunefndin hefði haft vald til 
að jafna kostnaðinum við það niður á alla 
sýsluna, og hefði sjálfsagt valdið meiri á- 
greiningi, hefði ekki hið heiðraða amtsráð 
undir eins samþykkt þessa ákvörðun sýslu- 
nefndarinnar og jafnframt látið í ljósi vel- 
þóknun sína yfir þessari ályktun hennar.

Flutningsmaður: Ut af því, sem 2. þing- 
maður Húnvetninga sagði, að óvíst væri, 
hvort sýslunefndunum yrði heimilt að jafna 
fje niður á sýslubúa, þá skaljeg benda þing- 
manninum á 40. grein sveitarstjórnarlag- 
annu, og mun hann þá ganga úr skugga um, 
að sýslunefndirnar mundu fá heimild til 
þessa samkvæmt sveitarstjórnarlögunum, 
þegar frumvarpið yrði að lögum. J>ar sem 
sami þingmaður sagði, að ákvörðun vantaði 
í frumvarpið um það, að hið eldra búnaðar- 
skólagjald skyldi tekið til þess að stofna 
skólana, þá virðist þingmaðurinn ekki hafa 
lesið frumvarpið. Annars þykir mjer það sæta 
furðu, að bændur hjer í deildinni skuli verða 
til þí'ss að andæfa á móti frumvarpi þessu, 
sem að minni hyggju er hið mest um varð- 
andi mál fyrir þá.

Guðmundur Ólafsson: Jeg sting upp á
3 manna nefnd.

Með því að fleiri tóku eigi til máls, 
bar forseti undir a t k v æ ð i  deildarinnar, 
hvort málinu skyldi vísað til 2. umræðu, 
og var það samþykkt með 13 atkvæðum.

Yar nefnd síðan samþykkt með 10 at- 
kvæðum, og þessir kosnir í hana:

Benedikt Sveinsson með 10 atkvæðum, 
Guðmundur Ólafsson með 9 atkvæðum, 
Hjálmur Pjetursson með 7 atkvæðum.
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Nefndaráliti í máli þessu, sjá I 292—293, 
var útbýtt meðal þingdeildarmanna á 31. 
fundi, 6. ágúst, en eptir það kom frumvarp- 
ið ekki til umræðu.

LXIX. LAUN HREPPSTJÓEA.

Frumvarp til laga um laun hreppstjdra, 
frá Benedikt Sveinssyni, 1. þingmanni Ár- 
nesinga. Sjá I 79.

F y r s t a u m r æ ð a  í neðri deild, á 12. 
fundi, 15. ágúst.

Flutninffsmnður (Benedikt Sveinnson): 
Jeg skal eigi vera langorður um frumvarp 
þetta, meðan engar mótbárur koma fram 
gegn því. Jeg ætla að geta þess, að það er 
sannfæring mín, að mannlegt Qelag sje þá 
fyrst rjettilega skipað, þegarþeir, sem starfa 
í þarfir þess, fá hæfilega borgun fyrir vinnu 
sína. |>að er skoðun mín og föst sannfær- 
ing, að hver sá, sem einhverja opinbera stöðu 
hefur á hendi, eigi að fá borgun, sem sam- 
svarar erfiðleikum þeim, sem stöðunni er 
samfara. Og mælikvarðinn fyrir þessari 
borgun hlýtur að vera miðaður við arð þann, 
sem hlutaðeigandi gæti haft, ef hann eyddi 
þeim tíma í sínar þarfir, sem hin opinberu 
störf útheimta. J>að er deildinni kunnugt, 
að það hefur lengi staðið til, að hreppstjór- 
ar fengju einhver laun fyrir stöif sín. í>eg- 
ar ríkissjóðurinn danski hafði forráð yfir fje 
voru, þá fór hið fyrverandi ráðgefandi þing 
vort fram á, að hreppstjórar hjer á landi 
fengju einhver laun úr ríkissjóði, af því að 
hreppstjórarnir voru þá, eins og þeir eru 
enn, lögregluþjónar, og því einn liður vald- 
stjórnarinnar, jafnframt því sem þeir höfðu 
á hendi stjórn fátækramálefna, sem að vísu 
var annars eðlis. Hreppstjórarnir voru þá 
einnig undanþegnir gjöldum í konungssjóð, 
hinum svo kölluðu manntalsbókargjöldum.

Sá starfi, að standa fyrir fátækramálefnum, 
er nú að vísu tekinn frá hreppstjórunum, 
samkvæmt hinum nýju sveitastjórnarlögum, 
en á hinn bóginn eru þeir líka með hinni 
nýjuskattalöggjöf — jegheld ólöglega — svipt- 
ir þeim rjettindum, sem jeg nofndi, og voru 
laun þeirra sem hreppstjóra, ekki sem svoitar- 
stjóra í fátækramálefnum. f>egar nú að svo 
vöxnu máli er gjört ráð fyrir, að semja 
n ý j a  r e g l u g j ö r ð  fyrir hreppstjóra, sem 
inniheldur margfaldan mjög vandasaman 
starfa fyrir þá, heimtar þá ekki rjcttlætið, 
að þeir fái laun fyrir þennan starfa og hin 
misstu rjettindi. Landshöfðingi tók fram í 
gær, þegar fyrirspurn 2. þingmanns Árnes- 
inga var rædd, að í ráði væri að koma með 
uppástungu í þá átt, er frumvarp þetta fer 
fram á, nefnilega, að hreppstjórar fengju 
laun, eptir því sem injer skildist, sumpart 
úr landssjóði, sumpart úr sýslusjóði. Hann 
sagði, að hreppstjórarnir væru eigi embætt- 
ismenn landsins í þeim skilningi, að þeir 
ættu að öllu leyti að launast af landssjóðn- 
um, heldur væru þeir einnig umboðsmenn 
sýslunefndanna. En hvernig sem þetta er 
skoðað, þá verður það ofan á, að hrepp- 
stjórarnir hafa heimting á, að þeim verði 
veitt sanngjörn borgun úr landssjóði, sem 
allshendis nauðsynlegum embættismönnum, 
meðal annars til þess að halda uppi lögum 
og reglum í sveitunum. Jeg vona því, að 
deildin sje á þeirri skoðun, að þetta frum- 
varp sje á rjettlæti og sanngirni byggt. Hitt 
getur vel verið, að upphæðir þær, er frumvarpið 
til tekur, sjeu eigi heppilega valdar. Beynd- 
ar get jeg eigi ímyndað mjer, að tölurnar 
sjeu of hátt settar í sjálfu sjer, og þó að 
þessar upphæðir sjeu talsverður útgjaldaauki 
fyrir landssjóðinn, þá er það engin aðalmót- 
bára, ef þær eru eigi of hátt reiknaðar sem 
sanngjörn borgun fyrir þann tímaspilli, sem 
hreppstjórarnir verða fyrir; þvf svo framar- 
lega scm erfiði hreppstjóranna er eins margra 
króna virði og laun þau, er farið er fram á
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í frumvarpi þessu, svo framarlega leggja 
lögin þessa sömu uppbæð á herðar hrepp- 
stjórunum, sem eru í landinu, því tími og 
erfiði eru peningar. Á landinu eru sem sje 
170 hreppar, og ef vjer setjum svo, að með- 
altalið á launum hvers hreppstjóra sje 90kr., 
þá mun launaupphæð allra hreppstjóra á 
landinu verða samtals hátt á 16000 krónur. 
f>að er auðvitað, að þetta er mikil upphæð; 
en eins og nú er ástatt, er öll þessi upp- 
hæð lögð á 170 hreppstjóra í þarfir lands- 
stjórnarinnar. Getur vor heiðraða þingdeild 
álitið rjett, að hreppstjórarnir einir beri gjald 
þetta, sem berast á af öllu Qelaginu, ef rjett- 
læti og sanngirnin rjeði. Nei! Jeg vona 
að minnsta kosti til, að deildin meðhöndli 
mál þetta með mannúð og velvilja, eins og
1. þingmaður Gullbringusýslu kemst svo opt 
að orði, og leyfi því að ganga til 2. um- 
ræðu. Ef mönnum lízt svo, þá hef jeg ekk- 
ert á móti, að nefnd sje sett í málið, og þá
5 manna nefnd.

Einar Ásmundsson: I umræðu þeirri,
er varð hjer í gær, út af fyrirspurn 2. 
þingmanns Árnesinga, ljet landshöfðinginn 
þá skoðun sína í ljósi, að hreppstjórarnir 
ættu fremur að launast af sveitarsjóði en 
landssjóði, með því að þeir væru fremur 
sveitaembættismenn en landsembættismenn. 
Jeg er að nokkru leyti á þessari skoðun 
landshöfðingjans, og að nokkru leyti á 
skoðun flutningsmanns; mín skoðun er, að 
bæði sveitirnar og landssjóður eigi að launa 
hreppstjórunum. Hreppstjórarnir hafa á 
hendi úttektir jarða og ýmislegt þess kyns, 
og að þessu leyti eru þeir sveitaembættis- 
menn ; þeir eru einnig lögregluþjónar ; en 
það er eigi langt síðan, að alþingi sam- 
þykkti, að lögregluþjónarnir hjer í Eeykja- 
vík skyldu eigi framar fá laun af lands- 
sjóði, eins og verið hafði að undanförnu, 
heldur af sveitarsjóði Eeykjavíkur. Ef 
þingið vill vera sjálfu sjer samkvæmt, verð- 
ur það að láta sömu reglu gilda í öllum

sveitum. Ef þessi sveit, Eeykjavík, á að 
borga sínum lögregluþjónum, þá er eðli- 
legt, að hinar aðrar sveitir gjöri hið sama. 
En hreppstjórarnir eru líka landsembættis- 
menn. fe ir  safna til búnaðarskýrslna og 
semja þær, eins leggja þeir í tíund og 
semja tíundarskýrslur; þeir eru formenn í 
undirskattanefndunum, og að þessu leyti er 
sanngjarnt, að þeim sje eitthvað launað af 
landssjóði. Hvað þetta frumvarp snertir, 
þá er enginn sannfærðari en jeg um það, 
að flutningsmanni hefur gengið gott eitt 
til að bera það upp. En jeg get eigi fall- 
izt á frumvarpið, eins og það er nú lagað. 
pess ber að gæta, að í fjárlagafrumvarpi 
stjórnarinnar fyrir árin 1880 — 1881 er 
gjörð áætlun fyrir hina nýju skatta, er 
komu í stað hinna gömlu manntalsbókar- 
gjalda; fyrir ábúðarskattinum hafa hrepp- 
stjórarnir ekkert, og eigi heldur fyrir húsa- 
skattinum ; en við lausaQárskattinn og 
tekjuskattinn eru þeir aptur riðnir. Upp- 
hæð þessara tveggja síðast töldu skatta er 
áætluð þannig i fjárlagafrumvarpi því, sem 
nú liggur fyrir þinginu, að lausafjárskatt- 
urinn muni nema 33000 krónum, en tekju- 
skatturinn 14000 krónum, sem verður til 
samans 47000 kr. Frumvarp það, er hjer 
liggur fyrir, ætlazt til, að hreppstjórum sje 
launað fyrir að undirbúa innheimtu þessara 
skatta. Meðaltal launa þeirra, er hver 
hreppstjóri á að fá eptir frumvarpinu, mun 
nema 80—90 krónum, og verður því launa- 
upphæð sú, er öllum hreppstjórum landsins 
í 170hreppum er ætluð, 15—16000 kr., og 
nemur það 30—40°/o af upphæð skattanna 
eða fullkomlega Vs bluta þeirra. Jeg vil 
alls eigi telja það úr, að hreppstjórarnir fái 
sanngjörn laun fyrir fyrirhöfn sína, en jeg 
vil, að þessi laun komi sanngjarnlega niður 
og úr rjettri átt. Jeg mundi vera þess fús, 
að aukin væri borgunin fyrir ýmislegt það, 
er hreppstjórarnir gjöra, svo sem fyrir út- 
tekt á jörðum o. s. frv., og ef til vill að
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þeim væri ákveðin einhver þóknun af sveit- 
arsjóði. Jeg er heldur ekki á móti því, að 
þeim sje lagt nokkuð úr landssjóði fyrirstarf 
þeirra í undirskattanefndunum. En svo langt 
virðist mjer ekki eiga að fara, að þeir fái 
hjer nm bil 7» hluta af sköttunum, heldur 
vissar i.pro<;enturi) af sköttum þeim, er inn- 
heimtir eru í þeirra sveit; er það næsta 
sanngjarnt, með því að þeir hafa meira eða 
minna fyrir að semja skattaskýrslurnar, eptir 
því sem skattarnir eru meiri eða minni í 
hreppnum. Jeg vona, að flutningsmaðurinn 
misvirði ekki, að jeg kem með þessar at- 
hugsemdir. Jeg ætla að leyfa mjer að spyrja 
hann, hvort hann eigi vill taka frumvarp 
þetta aptur, og koma með annað nýtt, sem 
byggt er á eðlilegri og sanngjarnari grund- 
velli, því að enn er nógur tími til þess; ætla 
jeg það ráðlegri og betri aðferð, en að fara 
að setja nefnd í frumvarp þetta.

Flutningsmaður: Mjer finnst 1. þing-
maður Eyjaijarðarsýslu vera á sama máli og 
jeg að mestu leyti í aðalhugsuninni. Aðal- 
mismunurinn er í því fólginn, að þingmað- 
urinn segir, að hreppstjórarnir sjeu í þarfir 
sveitanna, en eigi landsins í heild sinni. Jeg 
ætla þá aptur að taka fram, að þeir auk 
annars verða að semja margs konar skýrslur 
í landsstjórnarinnar og landsins þarfir, og eru 
þar að auki formenn undirskattanefndanna. 
Eptir þeirri reglugjörð, sem nú er í undir- 
búningi og jeg hef sjeð, er þeim ætlaður 
margfalt meiri starfi í landsins þarfir en n ú ; 
þeim er t. a. m. ætlað að rannsaka sakamál, 
þangað til næst í sýslumenn, o. s. frv., og 
yrði það meira en heill Jónsbókarlestur, ef 
jeg ætlaði að fara að telja það allt upp. En 
þessi reglugjörð liggur nú því miður eigi 
fyrir. fingm aður Eyfirðinga gat þess, að 
sama regla ætti að gilda fyrir hreppstjóra, 
það er laun þeirra snertir, sem fyrir lög- 
regluþjónana í Eeykjavík. En það getur 
eigi staðizt, því að lögregluþjónunum og 
þeirra starfa hjer í Reykjavík er allt öðru-

vísi varið en hreppstjóra upp í sveit. Jeg 
tek það eun fram, að mönnum kunni að 
þykja, þó það eigi sje, að töluupphæðir frum- 
varpsins sjeu heldur háar; jeg skal eigi gjöra 
kappræðu úr því; jeg er ekkert á móti, að 
þær sjeu miðaðar við sama mælikvarða sem 
þingmanninum fannst eðlilegastur. Aptur 
á móti álít jeg þess enga þörf, að jeg taki 
frumvarp þetta aptur, það er líka laust frá 
mjer, að taka upp á mig ábyrgð þingdeild- 
arinnar að fella jafn rjettlátt mál, sem þetta 
er. Ef nefnd jverður kosin í málið, þá get- 
ur hún lagt það til grundvallar, sem þing- 
maðurinn tók fram um málið, ef hún fellst 
fremur á hans skoðun en mína. Jeg ætla 
svo eigi að fara fleiri orðum um málið að 
sinni, en sting upp á, að nefnd verði kosin 
í það, og umræðu frestað.

Arnljótur Ólafsson: Jeg er þess full-
viss, að flutningsmaðurinn þekkir málshátt- 
inn:  »allur er jöfnuðurinn góður«. Fyrir 
því geng jeg að því vísu, að þegar flutnings- 
maðurinn hefur ákveðið laun sín handa 
hreppstjórum, þá hafi hann og hugsað um 
aðrasýslunarmenn í sveitum, sem engu minni 
starfa hafa á hendi en hreppstjórarnir, og 
þess vegna ættu og að fá engu minni laun. 
þessir menn eru sveitarstjórarnir. Tilskipun
4. maí 1872 tekur fram öll þau mál, sem 
sveitarstjórarnir hafa nú á hendi, en hrepp- 
stjórarnir höfðu áður. I 14. gr. er tekið 
fram, að þeir skuli eptirleiðis takast á hend- 
ur stjórn á fátækramálum hreppsins; í 15. 
gr. segir, að sveitarstjórar skuli hafa gætur 
á heilbrigðisásigkomulaginu í hreppnum; í
16. grein er ákveðið, eð sveitarstjórar skuli 
sjá um viðhald á öllum aukavegum, senda 
sýslunefndinni tillögur sínar um viðgjörð á 
sýsluvegum um hreppinn og jafna niður 
vegabótagjaldinu og standa skil á því; 17. 
grein mælir svo fyrir, að þeir sjái um fjall- 
skil og ráðstafanir til að eyða refum; í 18. 
grein er þeim boðið að hafa á hendi um- 
sjón um þinghús hreppsins og aðrar fast-
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eignir, sem hann á eða hefur not af, t. d. 
kristfjárjarðir; og loks segir í 22. gr., að 
sveitarstjórar skuli leitast við að koma í 
veg fyrir húsgang og flakk, og að styðja að 
því, að góð regla eflist og viðhaldist í 
hreppnum. J>egar jeg nú tek heilbrigðis- 
málin og þessa góðu siðsemisreglu, þá hafa 
sveitarstjórarnir í rauninni mestalla lögreglu 
í sveitaQelaginu á hendi, að undanskildu 
því, að hreppstjórarnir eru nokkurs konar 
handlangarar sýslumannanna, svo sem til 
að flytja flugumenn. Eigi eru hreppstjór- 
arnir hbldur úttektarmenn, nema í þeim 
hreppum, þar sem úttektarmenn eru eigi 
tilteknir. J>egar nú litið er enn fremur á
það, að sveitarstjórarnir hafa á helidi stjórn 
fátækramála og fjárheimtu til allra sveitar- 
málefna, svo og sýslusjóðs- og þjóðvega- 
gjalda, sem eigi getur til samans numið 
minna en 250—300 þúsundum króna um 
land allt, og að sveitanefndirnar fái ekki 
einn skilding fyrir allt þetta starf sitt, þá 
liggur nærri sú spurning, er það rjett og 
sanngjarnt að hreppstjórar fái frá 110—80 
kr. í laun úr landssjóði, en sveitastjórarnir 
eigi einn eyri? f>essu er auðsvarað. En 
er það hentugt, er það holt, að sveitastjór- 
ar fái ómak sitt borgað í peningum ? ISlú 
er það þegnskylda hvers manns, að vinna 
vissan áratíma í þarfír mannfjelagsins end- 
urgjaldslaust, og þessi starfi er hinn bezti 
fjelagskaparskóli, er hver maður getur geng- 
ið í. Sveitinni er og innanhandar, ef hún 
vill halda einhverjum dugnaðarmanni leng- 
ur í þjónustu sinni en hann er skyldur til, 
að launa honum úr sínum sjóði. Mjer 
virðist með öllu ótiltækilegt og ekki eiga að 
hafa það fyrir reglu, að eltast við að launa 
hvern starfa, þangað til komið er ofan í hið 
neðsta sveitafjelag, og hafa bæði í höfði og 
maga hálaunahugmyndina, og segja svo, að 
hreppstjórinn, sem eigi hefur helminginn að 
starfa móts við sveitarnefndirnar, eigi að 
hafa 80—110 krónur í laun, fyrir það að

vera handlangari eða skósveinn sýslumann- 
anna. Jeg hef ekki á móti því, að hrepp- 
stjórarnir fái dálitla þóknun; en þessi háu 
laun, sem frumvarp það, er hjer liggur fyrir, 
fer fram á, virðast mjer draga allt of mik- 
inn dám af því, að þau komi frá hinum 
háu sýslumannalaunum, af því að hrepp- 
stjórarnir eru nánir og handgengnir sýslu- 
manninum. Jeg get heldur eigi annað sjeð, 
en að hreppstjórarnir geti haft andlegt 
gagn af því, að hafa umgengni við aðra 
eins menn og sýslumenuina; þeir gætu 
gengið í lögfræðisskóla hjá sýslumönnunum, 
ef þeim væri það bugleikið, og ætla jeg að 
sú fræði sje á við nokkrar krónur. í  einu 
orði sagt, jeg álít skaðlegt að koma þeirri 
hugsun inn í menn og ala hana hjá þeim, 
að þeir skuli hvorki víkja hendi nje fæti f 
þarfir fjelagsbræðra sinna nema fyrir fullt 
eða enda tvöfalt endurgjald. Slík hugsun 
gjörir hvern mann ófjelagslegan. f>að eru 
og enn þá nokkrar skýrslur, sem eigi er á- 
kveðið um, hvort hreppstjórinn eða sveitar- 
stjórnin skuli hafa á hendi; vil jeg taka 
til dæmis skrá yfir verkfæra menn. í  ýms- 
um sýslum norður- og austur-umdæmisins 
hafa prestarnir samið þær, og þeir einir vita 
bezt aldur manna. Eigi er heldur ákveðið 
hver flytja skuli sveitarómaga. Verið getur, 
að það eigi hreppstjórarnir að gjöra, en það 
er þó eigi lögákveðið. f>að er því m itt á- 
lit, að ef nokkrum eigi að launa, þá eigi 
miklu fremur að Iauna sveitanefndunum en 
hreppstjórunum ; en mjer virðist miklu hent- 
ast, að hvorugum eigi að launa, nema með 
aukatekjum.

Flutningsmaður: Jeg ætla ekki að svara 
mörgu í hinni löngu ræðu 1. þingmanns 
Norðurmúlasýslu; því einu, að þar sem þing- 
maðurinn áleit, að hreppstjórarnir væru ekki 
annað en þjónar sýslumannanna, þá ætla jeg 
að vísa honum á reglugjörðina fyrir hrepp- 
stjóra, sem nú er, því væru hreppstjórarnir 
skoðaðir sem þjónar sýslumanna í þeim skiln-
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ingi, sem þingmaðurinn meinar, þá hlytn 
sýslumennirnir að hafa vald til að semja 
reglugjörðina. H itt er aldrei nema satt í 
sjálfu sjer, að hreppsnefndirnar vinna mikið 
fyrir ekki n e itt; en af því verður eigi dregin 
sú regla, að hreppstjórarnir eigi engin laun 
að fá úr landssjóði, þó hreppsnefndirnar fái 
engin laun og eigi engin laun að fá úr 
þeim sjóði, því hver á við sinn sala.

Porlákur Guðmundsson: 1. þingmaður
Eyfirðinga stakk upp á því, að betra væri, 
að hreppstjórarnir fengju vissar prósentur af 
sköttum þeim, er þeir innheimta í sveitun- 
um. En það ímynda jeg mjor að mundi 
verða óvinsælt ef hreppstjóramir gengju ept- 
ir sköttunum að eins til þess að hækka sínar 
tekjur. Prestarnir geta gjört mikið til þess að 
betur sje tíundað, enda er það þeirra skylda 
að vaka yfir siðferði manna í sóknum sínum.
1. þingmaður Norðurmúlasýslu sagði, að 
hreppstjórarnir væru þjónar sýslumannanna, 
og gætu fengið andlega menntun af því að 
umgangast sýslumennina; en það hef jeg 
aldrei heyrt fyr, að sýslumennirnir sjeu 
andlegrar stjettarmenn. f>að er gott, ef 
prestarnir gætu lifað af þeirri andlegu 
menntun, sem þeir hafa af því að standa 
undir prófasti og biskupi. 1. þingmaður 
Norðurmúlasýslu segir það satt, að verka- 
hringur hreppstjóra og hreppsnefnda er mjög 
svo óákveðinn og það hef jeg áður tekið 
fram að er öllum hlutaðeigendum til skaða. 
Launaupphæðir þær, er frumvarpið fer fram 
á, eru svo lágar sem unnt er, ef þær eru 
bomar saman við laun annara embættis- 
manna. Sýslumannalaunin eru vissulega 
eigi of há, og mun þess sízt að vænta, að þeir 
geti launað hreppstjórunum af launum sínum.

Pórarinn Böðvarsson: Jeg held að flutn- 
ingsmaðurinn haldi vel mikið með hrepp- 
stjórunum, en 1. þingmaður Norðurmúlasýslu 
sje þeim eigi nægilega góður. Staða hrepp- 
stjóranna er svo löguð, að annaðhvort verða 
þeir sjálfir að vera vel að sjer, eða þá að

eiga kaup við einhvern þann, sem er vel að 
sjer. fa ð  er satt, sem 1. þingmaður Norð- 
urmúlasýslu sagði, að hreppsnefndarodd- 
vitinn hefur mikið starf á hendi; en það er 
af löggjafanum álitin borgarleg skylda, að 
hann gegni þessum starfa sínum kauplaust; 
en því er eigi þannig varið með hreppstjórana. 
Mjer virðist sanngjarnt að hreppstjórunum 
komi einhversstaðar laun f rá, einkum 
nú, þar sem þeir eru sviptir undanþágum 
þeim, er þeir áður höfðu, sem sje að mega 
vera lausir við að greiða manntalsbókar- 
gjöldin. H itt virðist mjer meira spursmál, 
hvort menn eigi að vera stórtækir á fje úr 
landssjóði, og það því fremur, sem hin fyrir- 
hugaða reglugjörð fyrir hreppstjóra, er enn 
eigi samin, því að vera má, að þeim þar 
verði ákveðin borgun fyrir störf sín. Ann- 
ars virðist mjer heppilegast, að samin væri 
aukatekjureglugjörð fyrir hreppstjórana, því 
að mjer finnst það of snemmt að fara að 
ákveða þeim föst laun nú þegar, áður en 
búið er afmæla og fast ákveða verkahring 
þeirra.

f á  tóku eigi fieiri til máls, og bar for- 
seti undir a t k v æ ð i  deildarinnar, hvort 
málið skyldi ganga til 2. umræðu, og var 
það samþykkt með 18 atkvæðum. fv í næst 
var samþykkt með 12 atkvæðum, að setja 
3 manna nefnd í málið og voru þessir kosnir: 

Benedikt Sveinsson með 15 atkvæðum, 
Arnljótur Ólafsson með 10 atkvæðum, 
Einar Ásmundsson með 9 atkvæðum.

Nefndin í máli þessu kom aldrei fram 
með neitt álit, og kom málið því ekki optar 
til umræðu.

LXX. STEFNUFEESTUR TIL HÆSTA- 
RJETTAR.

Frumvarp til laga um stefnufrest í
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einkamálum, sem skotið er frá yfirdómi ís- 
lands til hæstarjettar. Frá Jóni Pjeturssyni, 
Bergi Thorberg og Magnúsi Stephensen. Sjá 
I 202.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 22. 
fundi, 26. júlí.

Magmh Slephensen kvaðst vona, að á- 
stæðurnar fyrir frumvarpi þessu sýndu nóg- 
samlega, að hjer væri um nauðsynlega rjett- 
arbót að gjöra. Öllum væri kunnngt, hve 
mikill dráttur yrði á málum þeim, sem 
skotið væri til hæstarjettar frá yfirdóminum, 
sakir hins langa stefnufrests, þar sem stund- 
um gætu liðið mörg ár fyr en þvílíkum 
málum væri lokið. En með þessu frumvarpi 
væri farið fram á að stytta þennan frest 
svo, að munaði að minnsta kosti um hálft
ár; þannig að mál, sem nú væri fyrir, gæti 
eptir frumvarpinu orðið tekið fyrir 1880, en 
annars eigi fyr en 1881.

Jón Jómson sagðist vera því samdóma, 
að mál þetta gengi til 2. umræðu, en væri 
þó hinsvegar í vafa um það, hvort nú væri 
ástæða til að breyta lögunum um hæstarjett, 
því það væri kunnugt, að margir óskuðu að 
gjöra dómsvaldið hjer á landi alveg innlent, 
annaðhvort með því að innleiða kviðdóma, 
eða með því að efia þá embættismannadóma, 
sem vjer nú höfum. Hann væri kviðdóm- 
um hlynntur meðal • annars af því, að varla 
yrði mögulegt öðruvísi en með þeim að að- 
greina hið umboðslega vald frá dómsvald- 
inu.

Eirikur Kúld sagðist eigi vera lögfróður, 
en þó eigi sjá betur, en að frumvarp þetta 
leiddi til mikilla bóta. f>ar sem þingmanni 
Skagfirðinga eigi hefði þótt nein þörf á 
frumvarpi þessu, af því að innleiða ætti nú 
þegar hjer á landi kviðdóma, þá kvaðst hann 
vilja spyrja hann að, með hvaða pósti hann 
hefði frjett, að þetta væri þegar komið í 
kring, því fyrir sitt leyti yrði hann að segja,

að hann hefði ekkert um það heyrt, eða sjeð, 
hvorki í blöðunum nje annarstaðar.

Jón Jórrnon sagði að meira en 30 ár 
væru síðan, að uppástunga hefði komið fram 
um að innleiða kviðdóma. f>að hefði optar 
að vísu lítið verið rætt um það á síðari 
tímum, sem og eðlilegt væri, þar slíkt eigi 
væri allra meðfæri, og menn vissu, að málið 
væri í undirbúningi í öðrum Norðurlöndum 
sjer í lagi í Danmörku, þar sem í fyrra 
kom út ýtarlegt álit um, hvernig þessari 
mikilvægu breytingu yrði komið á. f>ar að 
auki vildi hann benda þingmanni Barð- 
strendinga á, að í flestum þeim stjórnar- 
skrárfrumvörpum, er kæmu frá hinu ráðgef- 
andi þingi, væri gjört ráð fyrir, að kvíðdómar 
kæmust á.

Magnús Stephensen sagði, að sjer þætti 
þingmaður Barðstrendinga eígi lesa blöðin 
rækilega, því eigi væri langt síðan, að mjög 
ýtarleg grein um kviðdóma hefði staðið í 
i'ísafold», og hefði hann lesið þá grein, 
mundi hann ekki hafa gleymt henni; einnig 
hefði stjórnin sjálf veitt einum manni fyrir 
skömmu síðan styrk til þess að ferðast um 
England til þess að kynna sjer kviðdóma 
þar. 2. þingmaður Skagfirðinga hefði tekið 
fram, að í stjórnarskránni væri dómsvaldið 
ekki aðgreint frá umboðsvaldinu, en hann 
vildi benda þingmanninum á 1. gr. stjórn- 
arskrárinnar, þar sem þetta væri gjört með 
berum orðum. Að öðru leyti væri þingmað- 
urinn sjer samdóma í því, að undirbúningur 
um það mál væri mjög erfiður, og mundi, ef 
til vildi, ekki síður hjer en í Danmörkuvara 
í 30 ár eða lengur; og sýndist sjer því skyn- 
samlegast að bíða, þangað til búið væri að 
koma á kviðdómum annarstaðar á Norður- 
löndum, og sjá, hvernig þeir reyndust þar, 
•áður en hjer væri farið að hugsa um það. 
En að öðru leyti kæmi spurningin um kvið- 
dóma þessu máli alls ekki við.

Síðan var málinu skotið til 2. umræðu 
í einu hljóði.

125*
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Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 24. 
fundi, 29. júlí.

Landshöfðingi kvað sjer þykja frumvarp- 
ið haganlegt og vel samið, og vildi hann því 
mæla sem bezt með því; enn fremur vildi 
hann geta þess, að þar sem frumvarp þetta 
færi fram á hreyting, er bæði snerti ísland 
og hæstarjett, þá væri nauðsynlegt að útvega 
sömu ákvarðanir frá löggjafarvaldinu í Dan- 
mörku; en hann efaðist ekki um að stjórn- 
in sæi fyrir því, áður en hún löggilti frum- 
varpið.

Jón Jómson kvaðst hafa hroyft þeirri 
spurningu við fyrstu umræðu málsins, hvort 
mál þetta væri tímabært. Sjer hefði þá skil- 
izt svo á orðum hins 5. konungkjörna þing- 
manns, að hann væri sjer samdóma um það, að 
mikil breyting stæði fyrir dyrum í dómsmál- 
um íslands, einkum í því, að líkur væru til, 
að kviðdómar kæmust á innan skamras; þó 
hefði hann tekið fram tvö atriði, sem ástæðu 
fyrir því, að vald hæstarjettar myndi enn 
eiga langan aldur hjer á landi; hið fyrra 
hefði verið það, að undirbúningur undir, að 
kviðdóraar kæraust á mundi verða alllangur 
og hefði hann jafnvel nefnt um 20 ár; hið 
síðara hefði verið það, að honurn þótti nauð- 
synlegt, að kviðdómar fyrst kæmust á í öðr- 
um löndum, áður en þeir voru innleiddir hjer. 
Hvort þessar ástæður þingmannsins væru á 
rökum byggðar, þætti sjer vafasamt, því hvað 
undirbúninginn snerti, mætti hafa hjer álandi 
mikil not afþví, sem í þessu tilliti værigjört 
annarsstaðar, einkum í Danmörku, er að 
mestu leyti hefði sömu rjettarfarslög og vjer. 
En alls engin ástæða gæti verið til að 
draga kviðdómamálið hjer á landi eptir því, 
að það hefði framgang annarsstaðar, heldur 
þætti sjer þvert á móti eiga betur við, að 
kviðdómar kæmust fyr á hjer á landi en 
annarsstaðar á Norðurlöndum, og væru til 
þess tvær ástæður; hin fyrri sú, að hjer 
væri vegna strjálbyggðarinnar meiri þörf á 
þessu fyrirkomulagi, og hin sú, að eptir

dómi lögfræðinga væri ísland hið eina land 
á Norðurlöndum, sem í fornöld hefði haft 
líkt fyrirkomulag, og nú væri á hinum ensku 
kviðdómum, og því þætti sjer nú eiga bezt 
við, að það gengi á undan með að taka upp 
aptur þetta fyrirkomulag. Hinn 5. konung- 
kjörni þingmaður hefði sagt, að dómsvaldið 
hjer á landi væri aðgreint frá umboðsvald- 
inu eptir 1. gr. stjórnarskrárinnar; en hann 
hlyti að vita, að þessi greining væri að eins 
í orði kveðnu; því að hver, sem nokkuð 
þekkti til dómsmála vorra, hlyti að vita, að 
allir dómstólar í landinu, nema yfirrjetturinn, 
væru nákvæmlega sameinaðir umboðsvaldinu. 
pingmaðurinn hlyti að vita, að 53. gr. í 
frumvarpi því, er kom frá þinginu 1873, og 
fór fram á að þessi greining yrði gjörð, var 
eigi tekin upp í stjórnarskrána, en það var 
eigi þjóðinni að kenna, heldur fannst ráð- 
gjafanum eigi ástæða til að taka þetta fram 
meðan eigi væri vissa fyrir, hvenær kvið- 
dómamálið fengi framgang. Sjer skildist á 
þingmanninum, að hann væri sjer samþykk- 
ur í því, að ef þessi greining væri gjörð, 
væri það sama og að koma hjer á kvið- 
dómum, enda þætti sjer nú eigi verða hjá 
því komizt, að fá alþýðu hlutdeild í dóms- 
valdinu, eins og hún þegar hefði fengið 
hana í löggjafarvaldinu og umboðsvaldinu. 
Landshöfðinginn hefði bent á þann agnúa 
við frumvarp þetta, að það virtist koma í 
bága við 3. gr. stöðulaganna frá2. jan. 1871, 
þar sem ákveðið væri, að reglum um dóms- 
vald hæstarjettar yrði eigi breytt, nema með 
hluttekningu ríkisþingsins. Menn kynnu nú 
að vera hinum heiðruðu uppástungumönnum 
samdóma um, að stöðulögin hefðu eigi bind- 
andi krapt fyrir ísland; en þó að nú Svo 
væri, þá væri kunnugt, að merkir danskir 
lögfræðingar væru á gagnstæðri skoðun; 
vildu láta ríkisþingið hafa yfirstjórn hjer á 
landi. pessu hefði nú eigi verið hreyft í 
mörg ár, og þætti sjer eigi ástæða til, 
vegna eigi markverðara frumvarps en þessa,
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að vekja upp aptur hina gömlu draugana, 
er kveðnir voru niður á þjóðhátíðinni.

Magnús Stephensen þakkaði landshöfðingja 
hinar góðu undirtektir hans undir málið, og 
hvað snerti samþykki ríkisþingsins, efaðist 
hann eigi um, að ef að stjórnin áliti slíkt 
samþykki nauðsynlegt, þá mundi hún útvega 
það, án þess að það tálmaði málinu. Hann 
kvaðst eigi vilja rekja alla hina löngu ræðu 
þingmanns Skagfirðinga um kviðdómana, því 
að það kæmi eigi frumvarpinu við, hann 
vildi að eins frá leggja sjer skoðanir þær, er 
hann hefði borið sjerábrýn; sjer hefði alclrei 
komið til hugar að segja, að kviðdómar 
þyrftu fyrst að komast á í Danmörku, eða yfir 
höfuð að láta í ljósi neitt álit um, hvort 
kviðdómar væru æskilegir, og hvað snerti 
greining umboðsvald3 og dómsvalds, þá 
skoðaði hann það svo, sera hún ætti sjer 
fullkomlega stað, því að þó að sami maður 
hefði hvorttveggja á hendi, væri hann þó í 
dómsmálum eigi háður neinni umboðsstjórn, 
en að eins æðri dómstólum ; eigi ætlaði hann 
heldur, að þessi aðgreining væri ómöguleg 
nema með því, að settir væru kviðdómar, 
því að eigi þyrfti að fara lengra en til Fær- 
eyja til að sjá það, að þessum völdum væri 
skipt milli manna. Hann hefði heldur aldrei 
efast um, að lögin frá 2. jan. 1871 væru 
hjer gild, og ef frumvarpið væri skoðað með 
nokkurri greind, gæfi það eigi minnstu á- 
stæðu til að gruna sig um það, en til þess 
að frumvarpið fengi lagagildi, kynni, eins og 
landshöfðingi áleit, að vera nauðsynlegt að 
leggja það fyrst fyrir ríkisþingið.

Jón Jónsson kvaðst eigi hafa frumvarp- 
ið fyrir sjer, en haun minntist eigi, að þar 
væri með einu orði drepið á samþykki rík- 
isþingsins, ef uppástungumennirnir hefðu tal- 
ið það nauðsynlegt, hefðu þeir hlotið að 
skjóta inn í euda frumvarpsins hjer um bil 
þessumorðum: «þegar ríkisþingið hefur sam- 
þykkt þessi lög, skulu þau öðlast gildi á ís- 
landi». í  tilefni af þessu vildi hann benda

hinum 5. konungkjörna þingmanni á, hvernig 
ríkisþingið og ríkisráðið fóru að, er grund- 
vallarlögum Dana var breytt með samþykki 
beggja þessara þinga, þá var frumvarpið 
samið á öðru þinginu að áskildu samþykki 
hins þingsins, og þegar þessu skilyrði var 
fullnægt i hinu þinginu, var það samþykkt 
af konungi. Hinn 5. konungkjörni þing- 
maður hefði fyrst sagt, að aðskilnaður 
á umboðsvaldi og dómsvaldi, væri þegar 
kominn á, en síðan tekið sig fljótt á aptur 
(MagmU Stephemen nei), jú, hann hefði 
sagt, að sami maður hefði hvorttveggja 
á hendi, og þar eð alls eigi væri gott að 
kljúfa manninn í tvennt, gæti hann með 
engu móti neitað því, að þau væru samein- 
uð, er sama persóna hefði bæði á hendi; sjer 
þætti það undarleg skoðun, hann vildi eigi 
segja hártogun, en að minnsta kosti væri 
það einstrengingsskapur af þingmanninum, 
að fylgja þessu svo fast fram, því að hver 
sem nokkuð þekkti til, hlyti að sjá gallana 
á því fyrirkomulagi, er nú væri. f>ar sem 
hann hefði minnzt á Færeyjar, vildi hann 
geta þess, að þar væri að eins lítil grein af 
umboðsvaldinu fráskilin dómsvaldinu, nefnil. 
lögreglustjórn og fógetastörf (Magnús Step- 
hensen: Eru fógetastörf eigi dómstörf?) f>að
ætti jeg eigi að þurfa að kenna þingmann- 
inum, að fiest öll fógetastörf eru umboðs- 
legs eðlis, þó þau sjeu talin með rjettar- 
gjörðnm; fyrirkomulagið þar væri því engu 
betra en hjer. |>ar sem þingmaðurinn þætt- 
ist eigi vera sjer samdóma um nauðsyn kvið- 
dóma, þá hefði hann þó sýnt það við fyrstu 
umræðu málsins, að hann hefði meira «In- 
teresse» fyrir málinu en hann og þingmað- 
ur Barðstrendinga, þar sem hann hefði bent 
þeim báðum á greinir í «lsafold* um þetta 
efni, og hann hefði jafnvel gengið svo langt 
að reikna út, hve langan tíma mundi þurfa 
til undirbúnings fyrir málefnið ; fyrir þennan 
áhuga væri hann honum mjög þakklátur. 
J>ó að kviðdómar stæðu eigi í sambandi
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beinlínis við frumvarpið, þá stæðu þeir þó í 
svo nánu sambandi við dómsvald hæstarjett- 
ar, að ástæða væri til að geta um þá, þeg- 
ar það kæmi til umræðu. Annars vildi 
hann taka það upp aptur, að sjer þætti ráð- 
legra fyrir þingið, að hreyfa eigi við hinum 
ýmsu efasemdum, er kynnu að vera á rjetti 
löggjafarvalds íslands gagnvart dómsvaldi 
hæstarjettar, heldur reyna að halda sem 
lengst friðnum, og búa sig á meðan undir 
að fylgja fram með krapti rjetti íslands í 
dóms- og löggjafarmálum, þegar brýn nauð- 
syn kæmi á að balda honum fram.

E i r í k u r  K v l d  kvaðst furða sig á því, að
2. þingmaður Skagfirðinga skyldi halda svo 
langa ræðu um það, er alls eigi kæmi mál- 
inu við; það væri of dýrt fyrir landið, að 
halda langar ræður um það, er eigi kæmi 
því máli við, er verið væri að ræða, þannig 
væri hvergi í þessu máli talað um umboðs- 
vald, dómsvald eða kviðdóma. Að öðru 
leyti kvaðst hann eigi hafa neinu við umræð- 
urnar að bæta, en einungis lýsa yfir því, að 
hann gæfi málinu eindregið atkvæði sitt.

Slagnús Siephensen sagði, að með því að
2 þingmaður Skagfirðinga væri genginn 
burt, ætlaði hann eigi að svara ræðu hans, 
því hann vildi eigi ráðast á mann, sem eigi 
væri viðstaddur, enda þótt þingmaðurinn 
hefði farið með ýmislegt, er væri miður 
rjett.

Með því að eigi tóku fieiri til máls, var 
gengið til a t k v æ ð a ,  og var frumvarpið 
samþykkt með 10 atkvæðum, og því síðan 
vísað til 3. umræðu með 10 atkvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a  í efri deild, á 25. 
fundi, 31. júlí.

Jón Vjeturnson kvaðst eigi þurfa að 
mæla með frumvarpinu, þar sem það ein- 
ungis væri til að bæia úr þeim vandræðum, 
að fá eigi mál sín útkljáð, þau er út hefðu 
gengið, fyrri en seint og síðar meir. Hann 
gæti eigi sjeð, að frumvarpið gæti verið því

til fyrirstöðu, að landsmenn með tímanum 
fengju æðsta dómsvaldið í málum sínum 
flutt inn í landið. fað  hefði verið getið 
um, að ráðgjafinn fyrir ísland mundi bera 
mál þetta undir ríkisþingið, áður en það 
fengi framgang, en hann sagði, að það væri 
skakkt ef það yrði gjört, þar sem þetta væri 
eitt af þeim málum, er að eins heyrði und- 
ir konung og alþingi, en eigi ríkisþingið, 
því í öllum almennum málum konungsins 
væii löggjafarvaldið hjá konungi og ríkis- 
þinginu, en í þeim málum, er sjerstaklega 
snerta ísland, hjá konungi og alþingi. f>að 
væru að eins 2 mál, er þyrftu samþykkis 
bæði ríkisþingsins og alþingis, semsje hvort 
Island skuli hafa fulltiúa á ríkisþinginu, og 
hitt, ef breyting skal gjöra á stöðu hæsta- 
rjettar, sem æðsta dómstóls í íslenzkum 
málum, en þótt broytt sje stefnufresti í ís- 
lenzkum málum til hæstarjettar, þá gjörði 
það enga breyting á s t ö ð u  hans.

Jón Jónsson sagði, að hinn háttvirti 3. 
konungkjörni þingmaður hefði opt haldið 
fram rjetti íslands bæði nú og í öðrum 
málum ; en þótt menn í þessu máli vildi 
vera honum samdóma og fylgja honum og 
öðrum forgöngumönnum, yrði hann þó að 
álíta það óhyggilegt í ekki merkara máli en 
þessu að vekja upp aptur mótspyrnu þá, 
rengingar og vefengi, er áður hefðu átt sjer 
stað, þegar spurning var um rjett íslands 
gagnvart ríkisþinginu.

Síðan bar forseti málið upp t i l a t k v æ ð a ,  
og var það samþykkt með 9 samhljóða at- 
kvæðum. Kvað forseti það nú mundu verða 
afgreitt til neðri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð u  í neðri deild, á 38. 
fundi, 12. ágúst.

Fiumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í deildinni, sjá I 250.

tíenedíkt Sveinsson: J>egar jeg nú sje
þetta auðvirðilega litla frumvarp liggja á 
boröinu fyrir framan mig, dettur mjer ósjálf-
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rátt í hug 1. grein stjórnarskrár vorrnr. 
Hún hljóðar svo: «í öllum þeim máleínum, 
sem samkvæmt lögum um hina stjórarlegu 
stöðu íslands í ríkinu 2. janúar 1871, 3. gr. 
varða ísland sjerstaklega, hefnr landið lög- 
gjöf sína og stjórn út af fyrir sig á þann 
hátt, að löggjafarvaldið er hjá konungi og 
alþingi í sameiningu, framkvæmdarvaldið hjá 
konungi og dómsvaldið hjá dómendunum». 
J>essi orð eru meginorð stjórnarskrár vorrar. 
í  þeim felast meginatriði allra þeirra þjóð- 
málefna, sem varða land vort og lýð. £au 
eru sú ótæmandi aðaluppspretta, sem hinar 
svalandi frelsislindir eiga að streyma úr 
út um landið og gegnum hjartæðar þjóð- 
lífs vors. En þá vil jeg segja: er sú dóm- 
skipan, sem nú er, samboðin þessum orðum 
stjórnarskrár vorrar, anda þeirra og háleitu 
þýðingu. Nei, dómskipun sú, sem dú er, 
er ósamboðin -þjóð með frjálsri stjórnar- 
skipun. Hún misbýður sannarlega hinum 
beztu og dýrraætustu helgidómum þjóðar 
vorrar, tungu vorri og lögunum sjálfum 
jöfnum höndum. Oðara en þau lög, sem 
vjer setjum, eru komin ú t ú r  alþingissalnum, 
eru þau íklædd útlendum búningi. í  þessum 
útlenda búningi er það, að þau gefa fulln- 
aðar úrslit um vor helgustu og dýrmætustu 
rjettindi í höndum þeirra manna, sem eigi 
skilja tungu vora og því eigi lögin sjálf, í 
þeirra rjettri mynd. Jeg skal nú eigi hall- 
mæla hinum þremur fyrstu löggefandi al- 
þingum fyrir það, að þau ekki bafa leitazt 
við að losa um þessa ör. En jeg þekki enga 
eitraðri ör við hjartarætur þjóðernis vors en 
þá dómskipun, sem nú er að þessu leyti. 
Eigum vjer þar fyrir að kóróna hana með 
þessu aumingja frumvarpi? Hin hávísa efri 
deild hefur, ef til vill, hugsað: »litlu verður 
Vöggur feginn», en jeg fyrir m itt leyti segi: 
»Parturiunt montes &c.» =  fjöll taka jóð- 
sótt, en fæðist mús. Nei, þetta frumvarp 
er þess konar skepna að jeg vona, að hin

heiðraða deild í heild sinni verði mjer sam- 
taka í að taka strax af henni hnappinn.

Grímur Thomsen: Ræða og ástæður
þingmannsins áttu, að mjer fannst, ekki
fullkomlega við þetta frumvarp. Hvað efni 
þess snertir, þá álít jeg betra að hálfs árs 
stefnufrestur sje gefinn í raálinu, en helra- 
ingi lengri frestur. Hvort er betra?

Benediht Sveinsson: J>að er ómögulegt
að segja; hvorttveggja getur eins komið
fyrir. Jpingmaðurinn sagði að mín ummæli 
hefðu eigi komið málinu við. Segi hann 
sjálfur, hvað máli þessu kemur við, hitt segi 
jeg: svo auðvirðilega bót legg jeg ekki með 
mínu atkvæði á svo göfugt fat, þó gamalt sje, 
sem vor dómsmálarjettindi eru.

Jeg fulltreysti því, að mál þetta gangi 
ekki til 2. umræðu.

J>á var gengið til atkvæða og var frum- 
varpinu hrundið frá 2. umræðu með 13 at- 
kvæðum gegn 8, að viðhöfðu nafnakalli sakir 
óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu 

Já :
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gíslason,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,
Páll Pálsson, bóndi,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen, 
pórarinn Böðvarsson.

Nei:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benedikt Sveinsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Einarsson, 
Guðmundur Ólafsson,
Páll Pálsson, prestur,
Tryggvi Gunnarsson,
|>órður J>órðarson,



forlákur Guðmundsson, 
forsteinn Jdnsson.

Var frumvarpið þannig f a l l i ð .

LXXI. LÍFEYEIR EMBÆTTISMANNA- 
EKKNA.

Frumvarp til laga, er breyta opnu brjefi 
31. mai 1855 um skyldur embættismanna 
til að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk 
eptir sinn dag. Frá Jóni Pjeturssyni og 
Benedikt Sveinssyni. Sjá I 268—269.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 31. 
fundi, 8. ágúst.

Jón Jónsson rjeði til að setja nefnd í 
málið, og fresta umræðum, því að málið væri 
þýðingarmikið, þó að frumvarpið væri stutt, 
og fyrir neðri deild lægi frumvarp um skyld- 
ur presta í sama efni, enda kýnni að þurfa 
að setja nákvæmari reglur, en gjört væii í 
frumvarpinu.

Forseti bað þingmenn greiða a t k v æ ð i  
um, hvort setja skyldi 3 manna nefnd í 
málið og fresta umræðum.

Var það samþykkt með 7 atkvæðum. 
fessir voru kosnir í nefnd:

Jón Pjetursson með 8 atkvæðum, 
Bergur Thorberg — 5 —
Árni Thorsteinson.— 4 —

F r a m h a l d  f y r s t u  u r a r æ ð u í e f r i  
deild, á 44. fundi, 19. ágúst.

Nefndarálit I 3 9 9 -4 0 1 .
Jón Pjetursson kvaðst eigi hafa getað 

komið sjer saman við sína meðnefndarmenn; 
þeir hefðu komizt að þeirri niðurstöðu, að 
ráða frá að fallast á frumvarpið, af þeim á- 
stæðum, er þeir tilgreindu. J>eirra fyrsta 
ástæða væri sú, að með því væri stofnaður 
eins konar ekkjusjóður, erjafnfram t væri al- 
veg samvaxinn landssjóði; eptir þessu gæti 
maður hugsað sjer búnaðarfjelag, semlands- 
sjóðurinn mætti eigi styrkja, af því að það

yrði honum þá samvaxið; frumvarpið gengi 
eigi út á að stofna sjerstakan sjóð, og hann 
gæti eigi sjeð, að það, sem það færi fram á, 
væri neitt óeðlilegt, því að nú sem stæði, 
hefðu ekkjur embættismanna vissan hluta af 
launum manna sinna í eptirlaun, og þau 
greiddi þó landssjóðurinn. Nú nýlega væri 
búið að gjöra sömu ákvörðun um ekkjur 
presta, sem hjer væri gjört um ekkjur ann- 
ara embættismanna, og hefði enginn talað 
um, að stofna til þess sjerstakan ekkjusjóð. 
pá kæmi sú ástæða móti frumvarpinu, að 
landssjóði sje mál þetta eigi skylt, þar sem 
stjórnin hefði 1871 látið embættismenn ganga 
í samband við vissan lífsábyrgðarsjóð erlend- 
i s ; sjer væri nú óskiljanlegt, hvers vegna 
eigi mætti gjöra breyting á þessu, og leggja 
landssjóðnum þessa skyldu á herðar nú, þó 
að hann hefði eigi haft hana hingað t i l ; það 
væri líka aðgætandi, að þegar stjórnin skip- 
aði þetta, hefðum vjer eigi fengið fjárforræði, 
ef vjer hefðum þá þegar haft það, og óskað 
eptir að haga þessu öðruvísi, mundi stjórnin 
vafalaust hafa látið það eptir. í  þriðja lagi 
segðu þeir, að þetta fyrirkomulag, að lands- 
sjóðurinn tæki þetta að sjer, mundi eigi 
verða happasælt hjer fromur en annarsstað- 
ar, og að það mundi verða dýrara vegna 
stjórnar sjóðsins, sem mundi koma þungt 
niður á svo fáa menn að kosta; þetta væri 
alveg rjett, ef sjóðurinn ætti að hafa stjórn 
út af fyrir sig, en hann sæi eigi, að það 
mundi verða dýrara fyrir hina fáu, þó að 
lándfógetinn veitti móttöku tillagi þeirra og 
greiddi það svo út aptur ; hann hefði áður 
tekið það fram, að eigi væri ætlazt til, að 
stofnaður yrði sjerstakur sjóður, og því ætti 
eigi heldur að vera nein sjerstök stjórn yfir 
honum. J>á kæmi enn sú ástæða, að lands- 
sjóður mundi hafa óhag afþessu, vegna þess 
að mennirnir væru svo fáir, og þá gætti 
meira afbrigðanna í lífsmagninu; hann gæti 
nú engan veginn skilið, að ef útreiknað væri, 
að 4 dæju af 100, hvernig sá skaði, sem 
hlytist af því, yrði að ábata, ef hann marg- 
faldaðist, því að hlutfallið yrði hið sama 
allt fyrir það. Hvað snerti mótbáruna, að
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lífsmagn hjer væri minna, þar sem svo 
margir færust af slysum og harðrjetti, þá 
gæti hann tekið hana gilda, ef bjóða ætti 
öllum Islendingum að leggja í landssjóðinn, 
til að útvega ekkjum sínum eptirlaun, því 
að þá yrði að reikna út fyrir mörg ár 
dauðrahlutfallið; það væri í landshagsskýrsl- 
um og fjelagsritum gjört fyrir alla íslendinga, 
en eigi embættismenn eina, og það væri 
sjaldgæft, að þeir færust úr slysum og 
harðrjetti; ef þeir vildu því nokkuð sanna 
með þessu, þá yrðu þeir að sýna dauðra- 
hlutfallið, að því er snerti embættismenn. 
Hvað það snerti, að landssjóðurinn mundi 
heimta hærra gjald, þá væri það með öllu 
ósannað, og viðvíkjandi því, hvernig fara 
ætti með þá, er nú gjalda í danska ábyrgðar- 
sjóðinn, þá væri það sín skoðun, að eins og 
embættismönnum var skipað 1871 að leggja 
í danskan ábyrgðarsjóð, eins mætti nú skipa 
þeim að hætta því, en greiða í landssjóð 
hjer eptir. J>ó að maður nú gæfi það eptir, 
að landssjóður mundi hafa skaða á ábyrgð- 
inni, sem hann raunar væri sannfærður um 
að hann hefði eigi, hvort væri það þá eigi 
sæmra, að landssjóðurinn bæri þann halla, 
heldur en að liggja upp á útlendum sjóði; 
þegar landið ætti að bera sig sjálft, þá ætti 
það að sjá um ekkjur embættismanna sinna, 
en seilast eigi í útlendan sjóð, er menn 
segðu að hefði einberan skaða á oss.

Benedikt Krhtjámson sagði, að sjer 
þætti ómannlegt að halda eigi vörn uppi 
fyrir frumvarpinu, þar eð hann væri annar 
þeirra, er ætti hlut í því, jafnvel þó með- 
nefndarmaður sinn væri búinn að verja það 
betur, en hann gæti. Tilgangur sinn með 
frumvarp þetta hefði verið sá, að sjer hefði 
þótt betur við eiga, að embættismenn gætu 
lagt fje til styrktar ekkjum sínum í lands- 
sjóðinn, en að þeir þyrftu að senda það til 
Kaupmannahafnar; einnig væri hægra fyrir 
ekkjurnar að fá styrk úr landssjóðnum, en 
þurfa að sækja hann til Danmerkur. J>að 
væri því eðlilegra að hafa styrktarsjóðinn í 
landinu, þar sem nú væri aðskilinn fjárhag- 
ur íslendinga og Dana. Hvernig fyrirkomu-

lagið á þessu ætti að vera, hefði hinn 3. 
konungkjörni þingmaður skýrt tekið fram. 
Hlutfallið milli tillags og eptirlauna ætti 
að vera hið sama og n ú ; hann skildi 
eigi, hvers vegna menn vildu eigi að- 
hyllast frumvarpið, nema ef þeir óttuðust, 
að landssjóðurinn kollsteyptist, en það 
mundi varla að óttast. J>að væri eigi von, 
að fyrirkomulag þetta hefði áður komizt á, 
af því að ísland hefur nýlega fengið fjárhag 
út af fyrir sig; hvað það snerti, að lands- 
sjóðurinn mundi bíða halla sakir þess, að 
embættismenn væru hjer skammlífari en 
annarsstaðar, þá væriþað engan veginn sann- 
að. £ó að alþýða væri skammlífari, þá væri 
öðru máli að gegna um það, því að em- 
bættismenn þyrftu síður að hætta sjer til 
þess að afla sjer lífsviðurværis; en það væri 
aptur á móti eitt, sem mælti með því, að 
embættismenn hjer yrðu jafnvel langlífari 
en annarsstaðar, með því að þeir styttu sjer 
síður aldur með munaðarlífi, og spilltust 
eigi eins þegar í æsku; en hann skildi ekki 
í því, að lífsábyrgðarfjelagið danska mundi 
hafa nokkuð á móti að Iosast við þessa á- 
byrgð, ef það hefði skaða á henni, eins og 
fyrir væri brugðið, og enn fremur væri þess 
að gæta, að fjelag þetta væri stofnað í 
gróðaskyni, og til þess að hafa atvinnu af, 
og það hefði sjerstaka stjórn, sem líka hefði 
mikinn kostnað í för með sjer; en hjer ætti 
það að vera undir sömu stjórn og landssjóð- 
urinn, og hefði því engan kostnað í för með 
sjer, heldur að eins nokkurn starfauka. Ef 
nú væri gjört ráð fyrir, að landssjóðurinn 
hefði halla af þessu, þá þætti sjer það 
drengilegra, en að vera ómagar á útiendum 
sjóði, því að landssjóðurinn gæti heldur 
fengið hlut sinn rjettan á einhvern hátt 
gagnvart hlutaðeigendum; hann segði fyrir 
sig, að ef hann ætli að komast á vonarvöl, 
þá vildi hann heldur fara á sína eigin sveit, 
en betla á öðrum hreppi. Allar þær ástæð- 
ur, er komið hefðu fram á móti fruravarpinu, 
þættu sjer þannig svo veikar, að þær væru 
að eins tilraun til að andæfa gegn frum- 
varpinu.
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Jón Jómson vildi benda á, að ástæður 
nefndarinnar móti frumvarpinu yrðu annað- 
hvort að ná til prestanna, eins vel og hinna 
veraldlegu embættismanna, eða þær væru þýð- 
ingarlitlar. Hann skyldi ekki fara nákvæm- 
lega út í röksemdaleiðslu nefndarinnar fyrir 
því, að það væri ódýrara að kaupa lífsábyrgð 
erlendis, en að stofna lífsábyrgð hjer á 
landi, en það virtist sjer Ijóst, að eins og 
prestarnir hefðu heimting á, að njóta hags- 
muna þeirra, sem hinir veraldlegu embætt- 
isbræður þeirra hefðu, eins ættu þeir tilkall 
til, að hinir veraldlegu embættismenn hjálp- 
uðu þeim til að koma upp innlendri lífsá- 
byrgð, ef örðugleikar skyldu verða á því að 
útvega prestum hina sömu hagsmuni hjá 
erlendum fjelögum, og veraldlegir embættis- 
menn hefðu.

Árni Thorsteinson sagði, að sjer væri 
vandi á hendi, er hann yrði að taka það 
fram, að hvorki hann nje hinn 2. konungkjörni 
þingmaður væri framsögumaður, því enginn 
framsögumaður hefði verið kosinn. Ef hann 
ætti að fara að svara hinum 3. konungkjörna 
þingmanni upp á allt, sem verið hefði í 
ræðu hans, þá mundi það verða of langt, 
einkum ef hann byrjaði að rekja ástæður 
móti eins, og með sömu aðferð, og hann við 
frumvarpið. Ástæður nefndarinnar hefðu 
eigi verið teknar trúanlegar, og yrði það þá 
svo að vera. |>að hefði verið sagt, að lífs- 
magn manna væri bjer sem í Danmörku, 
Og að embættismenn færust sjaldan af slys- 
um, en því væri miður, að hann gæti eigi 
sannað með skýrslum, er hann gæti lagt 
hjer fram, að fleiri embættismenn dæju hjer 
en annarsstaðar af slysum. En allt um þetta 
þá hefði það komið fram við lífsábyrgðar- 
stofnunina í Höfn, að líf íslenzkra embætt- 
ismanna væri eigi eins langt sem danskra, 
og mætti taka þetta trúanlegt, þó með þeirri 
athugasemd, að hinir íslenzku embættismenn 
e.ru fáir, hinir margir, og að hlutfallið kynni 
að geta breytzt, ef um jafnmarga væri að ræða. 
J>ar sem sagt væri, að vjer værum ómagar 
lífsábyrgðarstofnunarinnar í Höfn, þá gæti 
hann eigi sjeð, að svo væri, þar sem goldið

væri fullkomlega fje til hennar, og regluleg- 
ur samningur á báða vegu. J>að væri óhætt 
að segja, að þeir, sem nefndu þá embættis- 
menn, sem eru í lífsábyrgð, ómaga, skildu 
eigi lífsábyrgðarfjelögin, eða tilhögun þeirra. 
J>að væri nú bezt að taka frumvarpið og 
skoða það; eptir því ætti að stofna ekkju- 
sjóð, en eigi væri með einu orði minnzt á 
fyrirkomulagið, eða hve mikið ætti að gjalda. 
J>eir, sem vildu halda þessu fram, segðu, að 
landssjóðurinn ætti að takast þetta á hend- 
ur, en tiltaka ekki, hvernig því eigi að vera 
framgengt. J>að eina, sem hann hafi orðið 
áskynja um, sje, að lífsábyrgð landssjóðsins 
skuli vera sniðin eptir sama stakk, og dauska 
lífsábyrgðarfjelagið; það sje stórt, en lífsá- 
byrgðarstofnun landsins lítil, og geti hann 
ekki fulltreyst því, að þetta verði landssjóðn- 
um hagfellt. Aðalástæðan fyrir frumvarp- 
inu væri sú, að betra væri, að peningar 
færu eigi út úr landinu, og játaði hann fús- 
lega, að öll innlend fjelög væru góð, og æski- 
leg að sem minnst fje færi út úr land- 
inu. |>essi ástæða hefði samt eigi mikið að 
þýða í þossu rnáli. J>að gæti hann sýnt; 
lífsábyrgðarfjelagið tæki nú við 9000 krón- 
um, reyndar vantaði það um 10 krónur, en 
útborgaði aptur rúmar 8000 krónur auk 
þess, að það hefur nýaukna ábyrgð vegna 
þess, að það hefðu verið stofnuð mörg ný 
embætti síðari árin, t. d. læknaembætti; það 
yrði því svo lítili munur á því, sem út væri 
borgað og því, sem kæmi aptur; það mun- 
aði því ekki landið neinu verulegu, þó að 
útlent ábyrgðarfjelag væri brúkað, og gæti 
hann því ekki breytt skoðun sinni fyrir þessa 
sök, en að lokum yrði hann að taka fram, 
að hann gjörði ekki sínar skoðanir að kapps- 
máli.

Magnús Stephensen kvaðst vilja beina 
einni spurningu að hinum 3. konungkjörna 
þingmanni; hann hefði nú í mörg ár greitt 
árgjald í lífsábyrgðarfjelagið í Höfn, en nú, 
ef þetta frumvarp yrði að lögum, færi hann 
að greiða það í landssjóð. Nú vildi hann 
spyrja, hvort landssjóðurinn ætti að sjá ekkju 
hans borgið fyrir það, að hann fengi tillag
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hans fyrir þessi ár, sem hann lifði eptirleiðis, 
en lífsábyrgðar fjelagið ætti að eiga það, 
sem hann hefði goldið hingað til?  Ef svo 
væri, þá fengi landssjóðurinn mestalla ábyrgð- 
ina, en lífsábyrgðarstofnunin mest allt fjeð.

Jón Pjetursson sagði, að lífsábyrgðarstofn- 
unin ytra græddi að vísu á þessu, en hún 
hjeldi áfram að borga út þessar 8000 krónur 
til embættismannaekkna, en þær 9000 krón- 
ur, sem embættismenn nú borguðu, rynnu í 
landssjóð; það kæmu því inn 17000 krónur. 
f>að væri hjer sem optar, að það gæti verið 
skaði í svipinn, er menn þannig hefðu skipti 
og iosuðu sig við bönd, er á þeim hvíldu, 
eins væri um það, ef menn í Reykjavík 
hættu að leggja Qe til ábyrgðar húsum sín- 
um til brunabótafjelags dönsku kaupstað- 
anna, að þeir fengju ekkert fje frá flelaginu, 
en það væri þó víst eigi meiningin, að losa 
sig aldrei undan því fyrir þessar sakir.

Eiríhur Kútd sagði, að með því að hann 
sæi eigi forlög frumvarpsins fyrir, þá vildi 
hann stinga upp á því við höfundana, hvort 
þeim eigi hætti ástæða til að breyta fyrir- 
sögninni og láta annaðhvort standa <ikonum» 
í stað «ekkjum», eða sleppa »eptir sinn 
dag».

Jón Jónsson sagðist vera þingmanni 
Barðstrendinga og fleirum samdóma um, að 
frumvarpið þyrfti breyting og viðauka, með- 
al annars að taka nákvæmar fram, hvernig 
sambandið ætti að vera milli hinnar nýju 
Og hinnar eldri lífsábyrgðar. Hinn 3. kon- 
ungkjörni þingmaður hefði álitið það sjálf- 
sagt, að landssjóðurinn fengi ekkert af hin- 
um danska lífsábyrgðarsjóði fyrir aðtakavið 
ábyrgðinni fyrir þá menn, er enn lifðu, og 
legðu árlega í sjóðinn, en þetta gæti mæl- 
andinn engan veginn álitið. Sjálfsagt fengi 
Iandssjóðurinn ekki allt það útborgað, sem 
hinir núverandi embættismenn hefðu borgað 
í árstillög; en enginn vafi gæti verið um, 
að hann mundi fá nokkurt endurgjald fyrir 
þá ábyrgð, er hann tæki að sjer, og væri 
það svo, að lífsábyrgðarsjóðurinn jafnaðarlega 
hefði skaða af að ábyrgjast líf íslenzkra em- 
bættismanna, mundi hann ekki horfa í að

láta endurgjald þetta verða heldur ríflegt, 
svo að hann losnaði því fyr við þessa byrði.

Árni Thorsteinson sagði, að það væri gott, 
ef menn vildu koma með nákvæmari ákvarð- 
anir, því frumvarpið væri ómögulegt eins og 
það nú væri. pingmaður Skagflrðinga hefði 
talað um ekkjusjóð fyrir prestsekkjur, en þar 
vantaði eins allar ákvarðanir, og eigi væri 
með einu orði þar sýnt fram á, hvernig að 
ætti að fara.

Benedikt Kristjánsson sagði, að það gleddi 
sig, að hinn 6. konungkjörni þingmaður 
hefði ljett af huga sínum öllum vafa um 
það, hvort íslenzkir embættismenn væru hinni 
dönsku stofnun til þyngsla; hann kvaðst 
verða að ætla, að skilnaðurinn gæti komizt 
á með fleiru móti, en hinn 3. konungkjörni 
þingmaður hefði tekið fram ; því stofnunin 
mundi víst vera fús á að sleppa þessu frá 
sjer, og borga út tillög frá 1871; en að vísu 
væru þá renturnar tapaðar. Hann yrði að 
álíta, að uppástungan þyrfti lagfæringar við, 
og það mætti vel gjöra enn, og það því 
fremur, sem hún hefði fengið heldur góðar 
undirtektir; vonaðist hann því, að málið 
gengi til 2. umræðu.

Ásgeir Einarsson sagðist reyndar eigi 
hafa ætlað að tala í þessu máli, en þar sem 
þingmaður J>ingeyinga hefði gjört sjer vonir 
um góðar undirtektir, virtist sjer sú von 
mundi bregðast; hann fyrir sitt leyti vissi 
eigi, hvort þetta gjald mundi verða lands- 
sjóð í hag, en ef embættismennirnir væru 
ómagar á lífsábyrgðarstofnuninni ytra, þá 
mundu þeir og verða ómagar landssjóðs og 
og hvernig færi þá ? |>á mætti til að hækka 
tillag embættismanna, eða láta landssjóðinn 
tapa, og gæti þetta orðið þeim verra. Hann 
vildi vekja athygli manna á því, að það 
væri víðar en í Danmörku, að íslendingar 
væru álitnir skammlífari en í öðrum lönd- 
um, hann vissi dæmi til þess, að 2 menn 
hefðu viljað fá lífsábyrgð á Englandi, en 
hefðu eigi getað fengið, einmitt af þessum 
ástæðum; það mundi því eigi vera að öllu

126*
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ástæðulaust, sem mfiiri hluti nefndarinnar 
segði um þetta atriði.

Forseti bar því næst upp til a t k v æ ð a ,  
hvort málið skyldi ganga til 2. umræðu, og 
var það f e l l t  með 7 atkvæðum móti 3.

LXXII. TEKJUSKATTUE.

Frumvarp til laga, er breyta 5. grein í 
lögum 14. desember 1877 um tekjuskatt. 
Frá Bergi Thorberg, Jöni Pjeturssyni og 
Benedikt Kristjánssyni. Sjá I 289.

F y r s t a  u m r æ ð a í e f r i  deild, á 31. 
fundi, 8. ágúst.

Bergur Thorberg rjeði til að setja nefnd 
í málið og fresta umræðunni.

Benedikt Kristjámson rjeði til að vísa 
málinu til nefndar þeirrar, er kosin var í 
málinu um breyting á opnu brjeíi 31. maí 
1855, um skyldur embættismanna til að 
sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk
eptir sinn dag.

Forseti bar fyrst uppástungu varaforseta 
undir a t k v æð i ,  og var samþykkt með 7 
atkvæðum að setja sjerstaka nefnd í málið 
og fresta umræðum. Forseti stakk upp á
3 manna nefnd, og var það samþykkt, og 
þessir kosnir í nefndina:

Magnús Stephensen með 8 atkvæðum
Bergur Thorberg — 6 -------
Árni Thorsteinson — 5 -------

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u ,  á 38. 
fundi, 16. ágúst.

Nefndarálit, sjá I 370—371.
Framsögumaður (Bergur Thorberg) kvað 

nefndinni hafa litizt, að takmarka frum- 
varp það, er hún fjekk til meðferðar, nokk- 
uð, og vildi hann með tilliti til ástæðna 
hennar fyrir því að eins skírskota til hins 
prentaða nefndarálits, en tala eigi fleira, 
áður en hann fongi tilefni til þess af ræð- 
um þingmanna.

Sighvatur Ámason kvaðst eigi sjá, að 
nauðsyn væri á þessari breytingu, því að 
ef hann skildi rjett skattalögin frá 14. des. 
1877, væri þar heimilað það, sem frum- 
varpið færi fram á ; í 7. giein þeirra væri 
nofnilega undanþegið skattinum það fje, er 
gengi í «kvaðir», og hvað væri kvöð, ef 
eigi þetta, sem er lögákveðin «kvöð». Eigi 
væri það heldur rjett eptir sínum skilningi, 
að kalla frumvavpið breyting á 5. gr. lag- 
anna, því að í henni væri að sinni ætlun 
að eins átt við þann lífeyri, er ekkju væri 
greiddur úr ábyrgðarsjóðnum, en eigi þann, 
er embættismaður greiddi til sjóðsins konu 
sinni til handa, ef hún yrði ekkja. Hvað 
málið í sjálfu sjer snerti, þá væri það 
mjög sanngjarnt, og ef 7. grein laganna 
þætti eigi nógu skýr, hefði hann eigi neitt 
í móti frumvarpinu annað en það, að talað 
væri um breyting á 5. gr.; ef þetta væri 
misskilningur hjá sjer, vildi hann biðja 
menn að upplýsa sig um það.

Jón Jnnsson kvaðst vera í vanda, 
hvernig hann ætti að fara að í þessu máli; 
ef hann fylgdi málinu fram, gætu menn 
sagt, að það væri af eigingirni, að því leyti 
sem hann væri embættismaður, og af því 
að hann vildi draga taum embættisbræðra 
sinna; ef hann aptur á móti yrði á móti 
því, gætu menn sagt, að það væri af öf- 
undsýki við þá embættisbræður sína, er því 
láni ættu að fagna, að vera kvæntir, þar 
sem hann væri sjálfur ókvongaður; vegna 
þessa mundi hann eigi greiða atkvæði í 
málinu. Hann væri í vafa um, hvort 
frumvarpið væri á góðum rökum byggt, og 
því meir hefði hann hneigzt að þessari 
skoðun, er hinn 5. konungkjörni þingmaður 
við 1. umræðu laga um skyldu presta til 
að útvega konum sínum fjárstyrk eptir sinn 
dag, svo skarplega, sem honum var lagið, tók 
fram eðli lífeyris ekkna, að hann væri eigi 
eptirlaun, heldur í rauninni eign, og með því 
að bú húsbóndans og húsmóðurinnar væri 
hið sama, mætti álíta rjett þann, er búið 
eignaðist til ákveðins fjárstyrks eptir dauða 
húsbóndans, sem aukning á búinu. Búið
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yrði í rauninni því ríkara, sem fjárstyrkurinn 
yrði meiri. Annað, sem móti þessu mælti, 
væri það, að eptir þessari ákvörðun mætti 
einnig undanþiggja það fje frá tekjuskatti, er 
menn kynnu að borga fyrir lífsábyrgð, sem 
sumir kynnu beldur að óska, en að kaupa 
ekkjustjrk, af því að það væri tryggara, en 
þaðværieigi sanngjarnt af því,að það fje ætti 
maðurinn fullkomlega, þar sem það rynni 
aptur inn til eríingja hans eða skuld- 
heimtumanna, enda væri það árgjald, sem 
embættismaðurinn borgaði fyrir lífsábyrgð, 
talsvert hærra en það, sem greitt væri 
fyrir ekkjustyrk.

Framsögumaður vildi svara þingmanni 
Rangvellinga því, að 7. gr. í skattalögunum 
hefði verið skilin svo og beitt svo, að em- 
bættismenn skyldu eins greiða tekjuskatt af 
því fje, er þeir gyldu í ekkjukassann, eins 
og öðrum launum sínum, og sá skilningur 
á þeim væri rjettur að sínu áliti, og því 
þyrfti ný lög til þess að afnema þessa skyldu, 
og vildi hann svo eigi svara honum fleira, 
því að um málið sjálft væru þeir samdóma. 
En hjá þingmanni Skagfirðinga gæti hann 
eigi skilið, að maðurinn væri því ríkari, sem 
hann verði meira fje til að kaupa lífsfje 
(Overlevelsesrente) handa konu sinni eptir sinn 
dag; því hvorki hann nje bú hans fengju það 
nokkurn tíma aptur, og eigi heldur þótt 
hann keypti lífsábyrgð (Livsforsikkring) í hinu 
sama augnamiði, og fyrir því væri sanngjarnt, 
að menn væru undanþegnir að greiða skatt 
af fje því, er eigi auðgaði þá hið minnsta. 
Að svo mæltu vouaði hann, að deildin vís- 
aði málinu til 2. umræðu.

Sighvatur Árnason sagði, að eins og hann 
hefði áður sagt, væri hann eigi móti því, að 
málið kæmist fram vegna 7. gr. skattalag- 
anna, því sjer fyndist hún ekki sjálfri sjer 
samkvæm um þetta efni. J>að hefðu eigi 
komið fram ástæður fyrir því, hvers vegna 
nefndin blandaði 5. gr. inn í þetta, sem hann 
áliti ekki eiga skylt við breytinguna; hinn 
háttvirti 2. konungkjörni þingmaður hefði 
eigi tekið neitt fram um það í ræðu sinni.

Framsögumaður sagðist vilja gjöra þá

athugasemd viðvíkjandi 5. gr., að hún inni- 
hjeldi aðalákvörðun um upptalning til tekju- 
skatts, og að því leyti snerti frumvarpið 
h an a ; en það mundi verða athugað, hvort 
nauðsyu bæri til að skírskota til hennar í 
frumvarpinu.

fegar hjer var komið umræðunum, ósk- 
uðu 4 þingmenn, Árni Thorsteinson, Bene- 
dikt Kristjánsson, Eiríkur Kúld og Stefán 
Eiríksson, að umræðunum væri hætt, og 
skaut forseti því þá til atkvæða, hvort um- 
ræðunum skyldi hætt, og var það samþykkt 
með 9 atkvæðum.

Síðan var málinu vísað til 2. umræðu 
með 6 atkvæðum.

Ö n n u r  u m r æ ð a  í efri deild, á 43. 
fundi, 19. ágúst.

Breytingartillögur I 411, sbr. nefndar- 
álit I 3 7 0 -3 7 1 .

Jón Jómson sagðist nú ekki greiða 
atkvæði í þessu máli, þar sem það 
snerti hans eigin hag. Samt skyldi hann 
aptur leyfa sjer að benda á eitt atriði máls- 
ins, er ætti að sinni skoðun að koma til 
greina við úrslit þess. Sjer virtist það eigi 
fara vel, að setja önnur lög um embættis- 
menn en aðra menn, er legðu í lífsábyrgð- 
arsjóð ; því ef það væri eins kunnugt um 
landið, eins og æskilegt væri, að aðrir 
gætu og sjeð fyrir konum sínum með fjár- 
styrk eptir sinn dag, þá mundu margir 
gjöra það, og hver veit nema þeir eptir- 
leiðis yrðu fleiri en hingað til. Ef því 
ætti að fallast á frumvarpið, væri umtals- 
mál, hvort eigi ætti að laga það á þessa 
leið, og að öllum þeim mönnum, er hefðu 
keypt slíkt, yrði leyft að draga það frá 
tekjum sínum.

Framsögumaður [Bergur Thorberg) kvaðst 
vilja svara þingmanninum með því, að sá 
væri hinn verulegi munur, að embættismað- 
urinn væri skyldur til að greiða þetta 
gjald, en hver annar einstakur maður gæti 
ráðið því, hvort hann vildi gjöra þetta eða 
eigi; hann gæti og hætt við þetta, hve nær 
sem hann vildi, en embættismaðurinn fengi
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hvorki nein umráð yfir þessu fje, nje heldur 
gæti hann hætt, þar sem hann væri bund- 
inn við þetta gjald eptir lögum; þetta væri 
verulegur mismunur, og væri því eigi 'ástæða 
til að láta sama gilda fyrir þá, er gjörðu 
þetta fríviljuglega.

Jfin Jónsson sagði, að það atriði, hvort 
það, sem væri siðferðisleg skylda hvers 
góðs húsbónda að gjöra fyrir konu sína, 
væri gjört eptir eigin hvöt eða eigi, gæti 
eigi breytt eðli laganna; það væru að eins fáir 
fyrir utan embættismenn, er þannig sæju 
ekkjum sínum borgið, en á hinn bóginn ættu 
menn þó eigi að gjöra ráð fyrir, að aðrir 
menn eigi kynnu að gjöra það.

Forseti bar þvínæst málið upp til a t -  
k v æ ð a ,  og var breytingaruppástúnga 
nofndarinnar (I 411) samþykkt með 9 at- 
kvæðum, og síðan frumvarp hennar með á- 
orðinni breytingu samþykkt með 9 atkvæðum. 
Málinu var vísað til 3 umræðu með 9 at- 
kvæðum.

f r i ð j a  u m r æ ð a í  efri deild, á 47. 
fundi, 21 ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 2 umræðu, sjá I 485.

Enginn tók til máls, og Ijet forseti ganga 
til a t k v æ ð a  um frumvarpið, og var það 
samþykkt með 9 atkvæðum.

Yar það síðan afgreitt til neðri deildar.

F y r s t a  u m r æ ð a  í neðri deild, á 56. 
fundi, 23. ágúst.

Frumvarpið, eins og það var samþykkt 
við 3. umræðu í efri deildinni, sjá I 500.

Með því að engar umræðar urðu um 
málið, Ijet forseti ganga til a t k v æ ð a  um, 
hvort það ætti að koma til 2. umræðu. 
Sökum óglöggrar atkvæðagreiðslu varð að 
við hafa nafnakall, og sögðu 

J á :
Grímur Thomsen, 
ísleifur Gislason,
Guðmundur Einarsson,
Halldór Kr. Friðriksson,
Hjálmur Pjetursson,

Páll bóndi Pálsson,
Tryggvi Gunnarsson, 
þórarinn Böðvarsson, 
fórður fórðarson, 
forsteinn Jónsson.

Nei:
Björn Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Eggert Gunnarsson,
Einar Ásmundsson,
Friðrik Stefánsson,
Guðmundur Ólafsson,
Páll prestur Pálsson,
Snorri Pálsson,
Stefán Stephensen, 
forlákur Guðmundsson.

Benedikt Sveinsson var eigi viðstaddar.
Yar frumvarpið þannig f e l l t  frá 2. 

umræðu með 10 atkvæðum gegn 10.

LXXIII. LÖGBEGLUSAMpYKKT.

Frumvarp til laga um lögreglusamþykkt. 
Frá Jóni Jónssyni, 2. þingmanni Skagfirð- 
inga. Sjá I 409.

F y r s t a  u m r æ ð a  í efri deild, á 44. 
fundi, 19. ágúst.

Flutningsmaður (Jón Jónsson) sagði, að
2 ástæður gætu verið til þess, að alþingi 
veitti lögreglulöggjöfinni sjerstaka eptirtekt. 
|>að gæti verið, að lögreglustjóri misbrúkaði 
vald sitt og gengi of nærri rjetti manna, en 
það væri nú varla að óttast hjer á landi, 
þar sem mest hefði verið kvartað yfir 
afskiptaleysi og deyfð lögreglustjóra, eins og 
t. a. m. þangað til fyrir fáum árum almennt 
heyrðist, þegar talað var um fjárkláðamálið.

Hin ástæðan gæti verið sú, að lögreglu- 
stjóiar hefðu ekki nægileg lög að breyta 
eptir, en undan því þyrfti heldur ekki að 
kvarta sem stendur. Lögin væru beldur of 
mörg en of fá, þar sem öll dönsk lög um
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afbrot væru lögleidd hjer með 1. gr. tilsk.
24. jan. 1838. Hann kvaðst hafa komið 
fram með þessa uppástungu, af því nefndin 
í málinu um sölu áfengra drykkja hefði tek- 
ið nokkurn kafla af lögreglulögunum inn í 
álit sitt, en þó þau lög hefðu gengiðí gegn, 
skaðaði eigi að koma með þessa uppástungu. 
Sjer hefði fundizt, eins og hann þátókfram, 
að nefndin í gestgjafamálinu hefði tekið mið- 
ur rjetta stefnu, því bezt væri að láta hin 
einstöku sveitarfjelög sjálf skapa sjer lög um 
slíkt, eða þá hafa þátt í slikri löggjöf, og 
þetta væri á Englandi og í Danmörku. Loks 
vildi hann skjóta því til deildarinnar, hvort 
eigi skyldi setja nefnd í málið, svo að fá 
mætti álit manna um þetta mál, þó það 
næði ekki að ganga fram.

Forseti bar þá upp til atkvæða, hvort 
setja skyldi nefnd í málið, og var það sam- 
þykkt; og voru í nefndina kosnir:

Jón Jónsson . . með 7 atkv.
Ásgeir Einarsson,
Benedikt Kristjánsson og 
Jón Pjetursson 

hlutu 4 atkvæði hver. Rjeði þá hlutkesti, 
og urðu þeir Ásgeir Einarsson og Benedikt 
Kristjánsson nefndarmenn.

Á næsta fundi, daginn eptir, bað Jón 
Jónsson forseta leyfis að gefa skýrslu um 
mál, er ekki væri á dagskrá, og leyfði forseti 
það.

Jón Jónsson kvaðst leyfa sjer að geta 
þess, að í nefnd þeirri, sem kosin hefði verið 
í frumvarpi til laga um lögreglusamþykkt, 
hefði á fundi í gær verið kosinn formaðjir 
Ásgeir Einarsson og skrifari og framsögu- 
maður Jón Jónsson. Meiri hluti nefndar- 
innar hefði orðið búinn með störf sín í dag 
fyrir hádegi. Síðan hefði hann farið með 
nefndarálitið í prentsmiðju Einars |>órðar- 
sonar. Einar hefði lofað að hafa það fullsett 
á 2 klukkustundum, en þegar hann að liðinni 
1 klukkustund kom aptur, hefði að eins verið 
sett upphafið af nefndarálitinu. Með því að 
alþingismenn hefðu rjett á að fá það, sem 
þeir vildu láta prenta, afgreitt svo fljótt,

sem auðið væri, og með því að það lægi á, 
að álitið gæti verið búið fyrir fundinn í 
kvöld, hefði hann tekið álitið aptur frá nefnd- 
um prentara, og farið með það í prentsmiðju 
ísafoldar, til þess það yrði prentað þar, og 
vonaði hann, að það mundi verða búið eptir
3 klukkustundir.

Ásgeir Einarsson kvað sjer þykja þetta 
nokkuð undarlegt, að nefndarálitið væri bú- 
ið til prentunar, þar sem hann hefði eigi enn 
mætt á neinum nefndarfundi; því sá, sem 
flest atkvæði hefði fengið við nefndarkosn- 
inguna og sem skjöl málsins því hefðu verið 
afhent, nefnilega 2. þingmaður Skagfirðinga, 
hefði ekki enn kallað sig á neinn fund, eins 
og sjer væri ókunnugt um, að hann væri 
formaður í nefnd þessari. Væri því nafn 
sitt undir nefndaráliti þessu, þá væri það 
með öllu heimildarlaust frá sjer.

F r a m h a l d  f y r s t u  u m r æ ð u  í efri 
deild, á 48. fundi, 22. ágúst.

Nefdarálit I 554—555.
Jón Jónsson benti á, að í fyrirsögn frum- 

varpsins væri misprentað «lögieglusamþykkt» 
fyrir «lögreglusamþykktir». Við fvrstu um- 
ræðu þessa máls hefði hann látið í Ijósi þá 
skoðun, að ekkert lægi á þessu máli, en nú 
sæi deildin, að meiri hluti nefndarinnar hefði 
álitið málið svo áríðandi, að hann hefði tekið 
sjer dæmi hinnar fyrstu landbúnaðarnefndar 
til fyrirmyndar og gefið sjerstakt álit um 
málið, án þess að bíða eptir minni hlutanum; 
það kæmi til af því, að það hefði kornið til 
tals, að nema úr gildi 1. gr. í tilskipun
24. jan. 1838. Tilefnið til þess væri lands- 
yfirrjettardómur, þar sem skottulæknir hefði 
verið dæmdur í allháa sekt fyrir að hafa 
læknað nokkra menn, er eigi hefðu getað 
fengið hjálp hjá embættislækninum. fó  
dómur þessi kæmi í bága við það, sem land- 
læknirinn sjálfur hefði sagt, og vjer allir 
vissum, um nauðsyn skottulækna hjer á landi, 
væri hann samkvæmur 1. gr. í tilsk. 24. 
jan. 1838. (Forseti kvaðst vilja biðja þing- 
manninn, áður en hann færi lengra út í 
efni málsins, að skýra frá, hvernig á því
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stæði, að eigi stæðu nöfn allra nefndartnanna 
undir nefndarálitinu, eða því minni hlutinn 
hefði eigi ritað ágreiningsatkvæði). Hann 
kæmi nú þegar til þess; það gæti naumast 
verið vafamál, að eptir þessari tilskipun 
mætti gjöra hjer gildandi, að fornspurðu al- 
þingi og stjórn konungs fleiri dönsk lög, 
en skottulæknalögin, sem þ<5 ef til vill ættu 
ennver við en skottulækningalögin, og þetta 
rjettarástand virtist meiri hluta nefndar- 
innar svo ísjárvert, að ástæða væri til að 
gjöra sem kröptugasta gangskör til þess að 
ráða bót á því. (Forseti bað þingmanninn nú 
svara spurningu sinni, áður en hann mælti 
fleira). Með því nú að tíminn væri orðinn 
svo skammur, hefði þótt nauðsyn á að flýta 
málinu sem mest, til þess að það kæmist af 
á þessu þingi, en það hefði sjest, að þing- 
maður Húnvetninga, sem nú hefði flutt 3ig 
yfir á hægri hlið þingsins frá hinum yzta 
vinstra, er hann áður sat á, gat eigi kornið 
sjer saman við hina nefndarmennina á svo 
skömmum tíma, sem þurfti, og . þá hefði 
hann álitið, að sjer sem framsögumanni og 
uppástungumanni bæri samt sem áður, að 
koma því af sem fyrst. fingmaður Húnvetn- 
inga hefði engan skaða haft af því, því hann 
hefði fengið í hendur prentað álit meiri 
hluta nefndarinnar 5 stundum eptir, að hann 
skoraðist undan að lesa það skrifað, og síð- 
an hefði hann haft nægan tíma til að koma 
með ágreiningsatkvæði við það, ef hann á- 
liti þess nokkra þörf. Ef beðið væri eptir 
því, að þingmaður Húnvetninga hefði hugs- 
að sig svo vel um, sem hann vildi, hefði 
auðsjáanlega verið úti um málið í þetta sinn; 
en ef málið nú væri rætt, mætti með afbrigð- 
um gegn þingsköpum hafa 2. umræðu þegar í 
eptirmiðdag, og mundi málið þá enn geta 
fengið framgang á þessu þingi. fv í væri allt 
undir því komið, hverja áherzlu deildin legði 
á, að l.g r . tilsk. 24.jan.1838 yrði úr lögum 
riumin, og þætti sjer því meiri ástæða til 
þess fyrir þá þingmenn, er væru yfirdóm- 
endur, að styðja að því, sem hæstirjettur ekki 
alls fyrir löngu hefði breytt landsyfirrjettar- 
dómi vegna þess að þessi tilsk. hefði innleitt

hjer á landi allar danskar rjettarvenjur; en 
það gæti orðið mjög ísjárvert, ef ekki að 
eins dönsk lagaboð, en einnig danskar rjett- 
arvenjur ættu að vera lög hjer á landi.

Ásgeir Einarsson kvaðst einungis ætla 
að snúa sjer að formspurningu þeirri, er 
forseti hefði beint að 2. þingmanni Skagfirð- 
inga, en með því að nefndarálitið væri svo 
afkáralegt náttúruafbrigði, sem aldrei hefði 
fyr fæðzt, þá yrði hann fyrst að lýsa yfir 
því, að hann væri hvorki faðir nje móðir að 
því. f á  er þeir hefðu verið kosnir í nefnd- 
ina, hefði þingmaður Skagfirðinga reyndar 
eigi hvíslað því, en spurt í hálfum hljóðum 
meðnefndarmenn sína, hvort hann mætti 
eigi semja uppkast til nefndarálits, síðan 
hefði hann eigi kallað sig á nefndarfund, en 
þegar daginn eptir hefði hann komið með 
uppkast sitt til nefndarálits á þingfund, og 
sagt sjer að lesa það og skrifa undir; hann 
hefði sagzt eigi mega vera að því, vegna 
þess að hann þyrfti að hlýða á ræður 
manna; síðan hefði hann ekkert vitað um 
krógann, fyr en hann hefði verið fæddur á 
ísafoldarprentsmiðju. Hann hefði aldrei verið 
látinn vita, að hann væri formaður, nje að aðal- 
faðir frumvarpsins væri skrifari og framsögu- 
maður; og að svo mæltu vildi hann leggja það 
til, að náttúruafbrigði þetta yrði látið ganga 
aptur á getnaðarhrepp sinn.

Bergur Thorberg kvaðst hafa beðið um 
orðið til þess að leita upplýsingar um það, 
hvers vegna eigi stæðu nema 2 nöfn undir 
nefndarálitinu, þar sem þó málið liefði verið 
fengið 3 manna nefnd; en af umræðum 
þeim, er nú væru orðnar um málið, væri 
hann orðinn nokkurs vísari um það, og þætti 
sjer sá maður ámælisverður, er valdur væri 
að sundurlyndi þessu í nefndinni. Hann 
vildi ráða deildinni til að vísa málinu aptur 
til nefndarinnar, til löglegrar meðferðar.

Jón Jónsson kvaðst vilja benda varafor- 
seta á, að meiri hlutinn hefði haft glæsilega 
fyrirmynd fyrir því, að láta prenta álit sitt 
sjer í lagi, þar sem nefnd, er hinn hæst- 
virti varaforseti hefði verið í meiri hlutan-
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um í, einmitt hefði haft alveg hinn sama fram- 
gangsmáta gegn hinum elzta manni í nefnd- 
inni, er ekki hefði reynzt eins fljótvirkur og 
hinir yngri meðnefndarmenn sínir. í  þing- 
sköpum væri engin grein, sem bannaði þessa 
aðferð, og það væri þannig eigi ólöglegt, þó 
að nefndarmenn semdu álit sinn í hverju 
lagi, en sem betur færi, væri það eigi venja, 
því að þeir kæmu sjer venjulega betur sam- 
an en svo; hann skyldi alls eigi segja, að 
það væri þingmanni Húnvetninga einum að 
kenna, að samvinnan í þessari nefnd hefði 
eigi gengið betur, því sjaldan veldur einn, 
er tveir deila . . . .

Forseti kvaðst vilja bera það undir at- 
kvæði, hvort málinu skyldi vísað aptur til 
nefndarinnar.

Jón Jónsson kvaðst vilja benda forseta 
á, að hann hefði eigi talað út.

Forseti sinnti því eigi, og var uppá-
stungan samþykkt í einu hljóði.

Jón Jónsson bað að bóka það, að for- 
seti hefði tekið af sjer orðið, án þess að til 
færa ástæðu fyrir því.

Forseti kvað eigi verða rætt nefndarálit 
þetta, með því að það væri í öldungis ólög- 
Iegu formi.

Jón Jónsson kvað það í fullgildu formi 
samkvæmt þingsköpunum.

Ásgeir Einarsson bað forseta leyfís, að
gjöra eina stutta athugasemd, og er forseti
hafði leyft það, kvaðst hann eigi kannast við 
það, sem ritað væri á umslagið utan um 
lögreglusamþykktina, að 1. þingmaður Hún- 
vetninga hefði neitað að fást við málið fyr en 
e p t i r  þ i ng .  J>etta hefði sjer ekki dottið 
í hug, því engin þingmál væru til umræðu 
eða til aðgjörða eptir þing.

Jón Jónsson sagði, að þetta væri aug- 
ljós misritun: «þing» í staðinn fyrir «fund
þingsins», og 1. þingmanni Húnvetninga 
gæti varla gengið annað en illvilji til að 
koma með þetta.

Málið var afhent nefndinni aptur, ogkom 
það ekki framar til umræðu.

LXXIV. LEIÐEJETTING OG PRENTUN 
Í>INGRÆÐNA.

Uppástunga til þingsályktunar. Frá Jóni 
Jónssyni, 2. þingmanni Skagfirðinga. Sjá 
I 181.

Eptir að ályktunaruppástungu þessari 
hafði verið útbýtt á 18. fundi efri þingdeild- 
arinnar, 22. júlí, skyldi á næsta fundi, 
daginn eptir, ákveða, hvernig ræða ætti 
uppástnnguna,

Benediht Kristjánsson kvaðst álíta mál- 
efni þetta þess eðlis, að úrslit þess sam- 
kvæmt þingsköpunum væru á valdi forseta 
beggja deilda, en ef þeir vildu vita álit 
þingmanna, þá gætu þeir kallað þá saman á 
prívatfund.

Forseti skaut því til atkvæða, hvort eigi 
skyldi ræða uppástunguna í einni umræðu, 
og var það fellt með 9 atkvæðum gegn 2. 
J>ví næst stakk forseti upp á að ræða hana 
í 2 umræðum, en sú uppástunga var einnig 
felld með 9 atkvæðum gegn 2. Loks skaut 
forseti því enn til atkvæða, hvort ræða 
skyldi uppástunguna í 3 umræðum, og var 
það fellt. f>á heimtaði uppástungumaður 
borið undir atkvæði deildarinnar, hvort ræða 
skyldi uppástunguna í 4 umræðuih. For- 
seti neitaði því, en með því uppástungu- 
maður vildi eigi hlíta þeim úrskurði forseta, 
var hann tvisvar áminntur, og kvaðst for- 
seti, án tillits til kröfu þingmannsins, mundu 
láta uppástunguna koma að eins til einnar 
umræðu,

E in  u m r æ ð a  í efri deild, á 21. fundi,
25. júlí.

Forseti kvað suma þingmenn að vísu

127
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hafa ámælt sjer fyrir það, að hann hefði 
eigi þegar í byrjun vísað þessari uppástungu
2. þingmanns Skagfirðinga frá, en sjer hefði 
eigi fundizt næg ástæða til þess, jafnvel 
þótt það, sem uppástunga þessi færi fram á, 
væri þegar um garð gengið; samkvæmt 26. 
grein þingskapanna mættu allir þingmenn 
gjöra slíka kröfu, en enginn hefði krafizt 
þess. Hann hefði nú sett uppástungu þessa 
á dagskrá í dag og vildi stinga upp á 
einni umræðu um bana. Hann sagði, að uppá- 
stunga hefði áður komið fram, og hefði hann 
stungið upp á tveimur umræðum um hana, 
en annar þingmaður gjört við það breyting- 
aratkvæði. fess  vegna hefði hann álitið það 
leyfilegt, fyrst að stínga upp á 1 umræðu 
um uppástungu þingmanns Skagfirðinga, og 
þegar það var fellt, þá upp á tveimur og 
loks upp á þremur, sem allt fór á sömu 
leið. Að vísu hefði 2. þingmaður Skagfirð- 
inga stungið upp á því, hvort menn vildu 
þá hafa 4 umræður, en það hefði hann neit- 
að bera undir atkvæði; hann efaðist um, 
hvort uppástunga þessi væri reglulega fallin, 
því að samkvæmt 22. grein þingskapanna 
mætti ekki gjöra fullnaðarályktun um uppá- 
stungur á sama fundi, sem stungið er upp 
á, hvernig þær skuli ræða; þess vegna hefði 
hann, að nokkru leyti með leyfi deildar- 
manna, sett uppástungu þessa á dagskrá. 
Hann vildi nú enn sera fyrri ráða þing- 
manninum til að taka hana aptur, því þó 
svo færi, að þessi deild samþykkti uppá- 
stunguna, mundi neðri deildin aldrei gjöra 
það; þar af leiddi sá ójöfnuður, að neðri 
deildin yrði frjáls, en efri deildin ófrjáls, 
og þingið í heild sinni aðgreint með mis- 
munandi rjettindum.

Jón Jónsson sagði, að svo liti út, sem 
sumir þingmenn væru eigi sem kunnugastir 
lögum, sjer í lagi þingsköpunum, er þeir 
eigi þekktu, að ómögulegt væri að fella 
uppástungu á fundi þeim, þar sem ályktað 
væri, hvernig skyldi ræða hana. Hvað

umræðufjöldann snerti, þá væri hvorki í 
stjórnarskránni nje þingsköpunum tekið 
fram, að eigi mætti ræða mál optar en 
þrisvar, en aptur stæði í stjórnarskránni, 
að hvert lagafrumvarp skyldi ræða að 
minnsta kosti þrisvar, og þætti sjer furðu 
gegna, að lögfróðir menti í deildinni skyldu 
eigi vita slíkt.

Hvað efni ályktunarinnar snerti, þá 
væri það eigi tilgangur sinn með henni 
að setja reglur fyrir sjerstaka deild, heldur 
fyrir allt alþingi. J>að væri auðvitað, að 
ef hún væri felld í neðri deildinni, þá væri 
hún einnig fallin hjer í efri deildinni. Að 
vísu hefði hann heyrt þingmenn hafa það 
á móti fyrra lið uppástungu sinnar, að 
innanþingsskrifararnir væru eigi svo æfðir í 
ritstörfum og nákvæmir, að þeir gætu gefið 
fullnægjandi skýrslu um ræður þingmanna, 
en það teldi hann vantraust til skrifaranna, 
og mundi of lítið gjört úr þeim, enda 
mundu þeir leggja allt sitt fram, til þess 
að ná öllum . aðalkjarna úr ræðunum, ef 
þeir vissu, að ábyrgðin hvíldi á þeim ein- 
göngu. p ar að auki væri hægt að bæta 
úr göllum þeim, er á ræðunum kynnu að 
verða frá hendi skrifaranna með því, að 
gjöra ritstjóranum að skyldu að lagfæra 
ræðurnar og bera sig saman við þingmenn, 
þar sem eitthvað væri óljóst. Sjer sýndist 
því meiri þörf á breytingu á hinu núver- 
andi fyrirkomulagi, sem það hefði verið
sagt, að þingmenn stundum, í stað þess að 
lagfæra ræður sínar, semdu nýjar ræður, 
sem væru allt öðru vísi en þær, er þeir 
hefðu haldið á þinginu, og blekktu þannig 
alþýðu og aðra, er læsu alþingistíðindin.
Ef það væri af tekið, að þingmenn mættu 
lesa ræður sínar yfir, þá mundi allur slík- 
ur grunur hverfa. Enn fremur væri sá
hagnaður af því, að hvern fund mætti 
prenta, undir eins og skrifararnir hefðu
lokið við hann, og gætu menn þannig deg- 
inum eptir sjeð hann á prenti, og haft
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hann fyrir s je r; þá gæti naaður einnig 
kynnt sjer skoðanir þær, er hefðu komið 
fram í hinni deildinni um ýms mál, er 
síðar ættu að koma til umræðu, og væri 
það mikill kostur, þar eð þingmenn hefðu 
ekki tíma til að sitja og hlusta á fundi 
hvorir í annars deild, og kynna sjer þannig 
skoðanir þeirrar deildar manna. Enn frem- 
ur væri að taka það fram, að allir vildu, 
að stjórnin samþykkti sem allra fyrst laga- 
frumvörpin, en til þess gætu menn eigi 
ætlazt, ef lengi drægist prentun þingtíð- 
indanna.

Loksins vildi hann samkvæmt áskorun 
forseta taka aptur síðari hluta uppástung- 
unnar, en jafnframt vildi hann skora á þá 
þingmenn eða þann þingman.':, sem befði 
komið því til leiðar, að nú ætti að prenta 
í «alþingistíðindunum» ágrip af þingræð- 
unum,  eptir að búið væri að prenta líkt á- 
grip í «alþingisfrjettum», að sjá sig vel um 
hönd, og væri það eigi sómasamlegt, að 
þingmaður, sem liti ofsjónum á fje það, er 
bændur vildu leggja til nýrra menntunar- 
stofnana, skyldi án vilja eða ráða bænda 
koma því til leiðar, að fleygt væri út Qe 
úr landssjóði til að prenta upp aptur þær 
ræður, sem búið væri að birta á prenti 
einu sinni.

Forseti ljet þá ganga til atkvæða um 
uppástunguna og var hún f e l l d  með 9 at- 
kvæðum gegn 1.

LXXV. BKEYTING Á FÁTÆKEA- 
REGLUGJÖKÐINNI.

Uppástunga til þingsályktunar frá Páli 
Pálssyni, 1. þingmanni Skagfirðinga. Sjá 
I 138.

Á 16. fundi neðri þingdeildarinnar, 19. 
júlí, var samkvæmt uppástungu forseta á-

lyktað að hafa eina umræðu um þessa álykt- 
unaruppástungu.

E in  u m r æ ð a  í neðri deild, á 18. fundi,
22. júlí.

Uppástungumaður (Páll preslur Pálsson): 
Jeg vona, að deildinni sje það ljóst, hvern 
tilgang jeg hef haft með uppástungu þessari. 
pað mun öllum þingdeildarmönnum kunnugt, 
að næsta margir gallar eru á fátækrareglu- 
gjörðinni 8. jan. 1834, sem brýn nauðsyn 
er á að lagfæra. Og þótt það mál yrði eigi 
útkljáð nú á þinginu, þá gæti það orðið til 
mikils góðs, að nefnd yrði sett í rnálið, svo 
að bæði þjóðin og þingdcildin gæti íhugað 
það því betur. Jeg óska því, að nefnd verði 
skipuð í mál þetta.

Amljótur Ólafsson : Mjer er eigi alveg
ljós uppástunga þingmannsins. Hann segir 
í uppástungunni: «Neðri deild alþingis á-
lyktar, að setja nefnd til að íhuga» o. s. frv. 
Meinar þingmaðurinn nefnd, er setja skal 
innanþings, eða utanþingsnefnd?

Uppástungumaður: Jeg meinti að eins
innanþingsnefnd; og ef nefndin verður sam- 
þykkt, þá mun jeg eigi fara eptir öðru en 
sannfæringu minni í því, hvern jeg kýs í 
hana.

Pórarinn Böðvarsson : Jeg skál geta þess, 
að það er óvanalegt, að uppástungur komi 
fram um það, að setja þannig lagaða nefnd 
á þingi. J>að hefur nýlega verið fellt hjer i 
deildinni, að nefnd yrði sett í frumvarp 
mitt til laga um að áviuna sjer hreppshelgi, 
þótt það væri eitt af hinum mestvarðandi 
málum landsins, svo að það gat eigi komið 
til umræðu.

Uppástungumaður: |>ingmaðurinn man, 
að frumvarp hans var fellt frá nefnd í deild- 
inni, en af því að mjer þótti málefnið geyma 
í sjer svo mikilvægt atriði, sá jeg ekki ann- 
að betra ráð til að koma því inn á þingið, 
en að bera fram þessa uppástungu. Og það 
er uppástungu þessa snertir, þá ráðfærði jeg

127*
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mig við hinn háttvirta forseta um hana, 
hvort hún væri eigi löglega upp borin, og 
kvað hann ekkert til fyrirstöðu því, að 
hún yrði borin upp í því formi, sem hún 
nú er í.

Benedikt Sveinsson: Er það meinirg 
uppástungumanns, að reglugjörðin í heild 
sinni eigi að endurskoðast?

Vppástungumaður: Eins og sjá má af 
uppástungunni, eru það einkum 2. og 3. 
kaflar reglugjörðarinnar, er jeg ætlaðist til 
að íhugaðir væru, en þótt öll þörf væri, að 
reglugjörðin væri íhuguð öll í heild sinni.

Hjálmur Pjetursson: fa ð  getur vel verið 
að fátækrareglugjörðin frá 8. jan. 1834 þuifi 
umbóta við, þótt jeg reyndar viti eigi til þess, 
að neinar sjerlegar umkvartanir hafi komið 
fram yíir henni. En úr því að uppástunga 
sú, er hjer liggur fyrir, er komin fram, finnst 
mjer rjettara, að mál þetta sje tekið fyrir. 
En auðvitað er, að eigi er hugsanlegt, að á 
máli þessu verði algjörður endir á þessu 
þingi, eða það fái endileg úrslit. En samt 
sem áður virðist mjer ekkert á móti því, að 
það komi nú. til tals, svo að það geti skýrzt. 
Jeg vil því styðja, að nefnd sje sett, og 
sting upp á 5 manna nefnd.

Forseti: Jeg skal geta þess út af orð- 
um uppástungumanns, að það er satt, að 
hann spurði mig um, hvort rjett væri að 
bera upp uppástungu þessa, og kvað jeg já

við því. Skildi jeg uppástungumann svo, 
sem hann ætlaðist til, að þingdeildin neytti 
hjer rjettar þess, sem henni er veittur í 22. 
gr. stjórnarskrárinnar, og skal jeg benda 
þingmönnum á, að verði nefndin sett, ber 
henni að haga sjer að öllu í meðferð máls- 
ins eptir því, sem fyrir er mælt í nefndri 
grein. Annars er það alveg á þingdeildar- 
innar valdi, hvort hún vill taka til greina 
þessa uppástungu þingmannsins, og hvernig 
hún fer með mál þetta að öðru leyti.

Með því að eigi tóku fleiri til máls, bar 
foiseti uppástunguna undir a t k v æ ð i ,  og 
var samþykkt með 13 atkvæðum gegn 1, að 
kjósa 5 manna nefnd. Voru þessir síðan 
kosnir í nefndina:

Páll piestur Pálsson með 15 atkvæðum
Benedikt Sveinsson — 11 —
Guðmundur Olafsson — 8 —
Hjálmur Pjetursson — 8 —
Arnljótur Ólafsson — 7 —

Á 21. fundi neðri deildarinnar, 25. júlí, 
skýrði forseti frá, að Benedikt Sveinsson, 
formaður í nefndinni í máli þessu, óskaði, 
að tveimur þingdeildarmönnum væri bætt 
við í nefndina, nefnilega þingmanni Dala- 
manna og 2. þingmanni Húnvetninga, og 
samþykkti deildin það.

Nefndarálit I 4 5 3 -4 5 6 .
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Þinglok.
Á  54. fundi efri þingdeildarinnar, 27. ágúst, skýrði forseti frá, þá er dagskrá var lokið, 
að störf þingdeildarinnar nú væru á enda á hinu 3. löggefandi þingi, og að yfirlit yfir 
mál þau, er rædd hefðu verið, mundi verða prentað, og því útbýtt meðal þingdeildar- 
manna. Gengu þingdeildarmenn síðan á fund í hinu sameinaða þingi.

Á  61. fundi neðri þingdeildarinnar, 27. ágúst, þá er dagskrá var lokið, skýrði forseti frá, 
að lenging sú á þingtímanum, er landshöfðingi hefði samþykkt í umboði konungs, nú 
væri á enda, og að störfum þingdeildarinnar að þessu sinni því væri lokið. Gengu þing- 
deildarmenn síðan á fund í sameinuðu þingi.

0

A  3. fundi hins sameinaða alþingis, 27. ágúst, las forseti upp yfirlit yfir mál þau, sem 
höfðu verið til meðferðar á þessu þingi. Að því búnu kom landshöfðingi inn í þingsal- 
inn, og gat þess, að þingtíminn, sem lengdur hefði verið samkvæmt konungsúrskurði 24. 
mai þ. á., nú væri á enda, og þingstörfunum lokið. Lýsti hann því síðan yfir í nafui 
og umboði konungs, að

a l þ i n g i  v æ r i  s l i t i ð .

Stóð þá upp varaforseti hins sameinaða alþingis, og mælti:

L e n g i  l i f i  k o n u n g u r  v o r

Kristján hinn IX.
og risu þá allir þingmenn upp, og tóku undir það í einu hljóði.

Síðan var gengið af fundi.
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Yfirlit
y f i r  a l þ i n g i s k o s t n a ð i n n  1 8 7  9.

I. Fæðispeningar og ferðakostnaður alþingismanna.

Fæðispen. Ferðakostn. Samtals.
Kr. Kr. Kr.

Pjetur Pjetursson (að meðtöldum 12 kr. fyrir for-
setastörf eptir þing) . . . . 360 » 1) 360.00

Grimur Thomsen (að meðtöldum 12 kr. fyrir for-
setastörf eptir þing) . . . 360 12.00 372.00

Eiríkur K ú l d ................................. 348 318.00 666.00
ísleifur Gíslason . . . . . . 348 52.00 400.00
Árnljótur Ó la fsso n ...................... 348 252.00 600.00
Árni Thorsteinson . . . . . 348 » » 348.00
Ásgeir Einarsson . . . . 348 273.00 621.00
Benedikt Kristjánsson . . . . 348 207.00 555.00
Benedikt Sveinsson...................... 348 198.40 546.40
Bergur T h o r b e r g ...................... 348 U 1) 348.00
Björn J ó n s s o n ........................... 348 504.00 852.00
Eggert G unnarsson...................... 348 214.60 562.60
Einar Á sm undsson...................... 348 252.00 600.00
Friðrik S te íá n s so n ...................... 348 272.00 620.00
Guðmundur Einarsson . . . 348 272.00 620.00
Guðmundur Ólafsson . . . . 348 152.00 500.00
Halldór Kr. Friðriksson . . . 348 » » 348.00
Hjálmur Pjetursson . . . . 348 150.00 498.00
Jón H ja lta lín ................................. 348 » » 348.00
Jón J ó n s s o n ................................. 348 » » 348.00
Jón P je tu r s s o n ........................... 348 » » 348.00
Jón S ig u rð sso n ........................... 348 320.00 668.00
Magnús Stephensen . . . . 348 » 348.00
Páll Pálsson, 1. þingmaður Skaptfellinga 348 544.06 892.06
Páll Pálsson, 2 . ------Húnvetninga 348 276.00 624.00

Fiyt 8724 4269.06 12993.06
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Fæðispen. FerSakostn.
Kr. Kr.

Flutt 8724 4269.06
Sighvatur Á rn a so n ............................................................ 348 172.00
Snorri P á l s s o n ................................................................. 348 286.10
Stefán E iríksson................................................................. 348 524.60
Stefán S te p h en so n ............................................................ 348 304.40
Tryggvi G u n n a r s s o n ....................................................... 348 202.00
|>órarinn B ö ð v a rsso n ...................................................... 348 12.00
fórður J> ó rð a rso n ............................................................ 348 252.00
J>orIákur G u ð m u n d sso n ................................................. 348 12.00
forsteinn J ó n s s o n ............................................................ 348 177.00

Samtals 11856 6211.16

II. Annar kostnaður.

Fyrir ritstörf innan- og utanþings um þingtímann . . . 3476 kr. 75 a.
Laun þingsveina og húsgæzlumanns ......................................  387 — 61 -
Fyrir bókavörzlu árin 1878 og 1879 ....................................... 80 — » -
Mynd af konungi .................................................................  600— » -
Pappír og önnur ritföng og ýmisleg áhöld .......................... 183 — 88 -
Alþingisfrjettablað .................................................................. 950— » -
Prentun þingskjala um þingtímann og pappír í þau . . . 1269— 8 3 - 
Fyrir smíði, aðgjörðir o. fl..............................................................  137 — 85 -

III. Kostnaður við útgáfu alþingistíðindanna.

Prentun og pappír o. fl. á 200 örkum (fyrir hverja örk 26 kr.
9713/ j o  eyr.) hjer um b i l ....................................................... 5395— 3 0 -

Innhepting og útsending ............................................................  390 — » -
Ritstjórn og prófarkalestur hjer um bil ...............................  900— » -

fann ig  verður allur alþingiskostnaðurinn samtals hjer um bil

Saratala.
Kr.

12993.06
520.00 
634.10 
872.60 
652.40
550.00
360.00
600.00
360.00
525.00 

18067.16

7085.92

6685 30 
31838.38




