Áklþingi sctt og fyrsti fundur í sameinudu þingi. Ár 1891 hinn 1. dag
júlímánaðar var hið 10. löggefandi alþingi
íslendinga sett í Eeykjavík. Fyrst söfnuðust alþingismenn þeir er til þings vóru
komnir saman ásamt landshöfðingjanum
yfir íslandi, Magnúsi Stephensen, í alþingishúsinu og gengu þaðan til guðsþjónustngjörðar í dómkirkjunni. Jens prestur Pálsson pijedikaði og lagði út af Matth. 5.
14.—16.
Að lokinni guðsþjónustugjörð gengu
menn aptur í alþingishúsið og inn í þingsal neðri deildar. Landshöfðingi gekk því
næst tii forsetasætis og skýrði frá, aðsér
hefði með konungsbrjefi 15. maí þ. á. allramildilegast verið falið að setja hið reglulega alþingi, er samkvæmt stjórnarskránni
hefði verið stefnt saman þennan dag.—
Konungsbrjefið var á þessa leið:
Kristján hinn Níundi,af guðs náð
Danmerkur konungur, Vinda og
Gauta, hertogi í Slésvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, Láenborg og Aldinhorg.

Til Vors elskulega
herra Magnúsar Stephensens, kommandörs
af dannébrogsorðunni og dannebrogsmanns,
Vors landshöfðingja yfir Islandi.
Mælti landshöfðingi þá, að samkvæmt
því valdi, er honnm þannig allramildilegast væri veitt, lýsti hann því yfir í nafni
hans hátignar konungsins, að
alþingi Islendinga væri sett.
Stóð þá upp 2. þingm. Eyfirðinga Benedikt Sveinsson og mælti:
„Lengi lifi konungur, vor Kristján hinn
Níundi!“, og tóku þingmenn undir það í
einu hljóði.
Þessir þingmenn voru mættir:
A. Konungkjörnir.
Júlíus Havsteen, 1. kgk. þm.
E. Th. Jónassen, 2. kgk. þm.
L. E. Sveinbjörnsson, 3. kgk. þm.
Árni Thorsteinsson, 4. kgk. þm.
Arnljótur Ólafsson, 5. kgk. þm.
Jón A. Hjaltalín, 6. kgk. þm.
B. Þjbðkj'örnir.

Vor sérlega hytti!
Vér veitum allramildilegast þér sem
landshöfðingja Vorum yfir Voru landi Islandi vald td að setja hið regluiega alþingi,
sem kemur saman miðvikudaginn 1. jidímánaðar næstkomanda.
Þetta er vilji Vor!
Felandi þig guði!

Árni Jónsson, þingm. Mýramanna.
Benedikt Kristjánsson, þm. S.-Þingeyinga.
Benedikt Sveinsson, 2. þm. Eyfirðinga.
Eiríkur Briem, 1. þm. Húnvetninga.
Eriðrik Stefánsson, 2. þm. Skagfirðinga.
Grímur Thomsen, þm. Borgfirðinga.
Gunnar Halldórsson, 2. þm. ísfirðinga.
Indriði Einarsson, þm. Vestmanneyinga.
Jens Pálsson, þm. Dalamanna.
Ritað & Amalíuborg 15. maí 1891.
Undir Vorri konunglegu hendi og inn- Jón Jónsson, 1. þm. Norður-Múlasýslu.
Jón Jónsson, þm. Norður-Þingeyinga.
sigli.
Jón Þórarinsson, 2. þm. Gullbr.- og Kjósars.
1 Xongens Navn
Jónas Jónassen, þm. Eeykvíkinga.
Frederik
Kronprinds.
Lárns Halldórsson, 2. þm. Suður-Múlas.
(L. S.)
____________ Ólafur Briem, 1. þm. Skagfirðinga.
J. Nettemann. Ólafur Ólafsson, 2. þm. Eangvellinga.
(27. júlí)
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Páll Briem, þm. Snæfellinga.
Páll Ólafsson, þm. Strandamanna.
Sighvatur Árnason, 1. þm. Rangvellinga.
Sigurður Gunnarsson, 1. þm. S.-Múlasýslu.
Sigurðnr Jensson, þm. Barðstrendinga.
Sigurður Stefánsson, 1. þm. ísfirðinga.
Skúli Thoroddsen, 1. þm. Eyfírðinga.
Skúli Þorvarðarson, 2. þm. Árnesinga.
Sveinn Eiríksson, þm. Austur-Skaptfellinga.
Þórarinn Böðvarss., 1. þm. Gbr.- og Kjósars.
Þorlákur Guðmundsson, 1. þm. Árnesinga.
Þorleifur Jónsson, 2. þm. Húnvetninga.
Þorvarður Kjerúlf, 2. þm. N.-Múlasýslu.
Ókominn var:
Ólaíur Pálsson, þm. Vestur-Skaptfellinga.
Eptir áskornn landshöfðingja settist
þá elzti þingmaðurinn, Grímur Thomsen,
þm. Borgfírðinga, í forsetasæti, þangað til
kosinn væri forseti hins sameinaða alþingis, og kvaddi sér til aðstoðar, sem skrifara, Sigurð Stefánsson, 1. þm. ísfirðinga,
og Pál Briem, þm. Snæfellinga.
Því næst skiptust þingmenn í 3 deildir, til þess að rannsaka kjörbrjef hinna
nýju þingmanna, er voru þessir:
Sigurður Gunnarsson, 1. þm. S.-Múlas.
Ólafur Ólafsson, 2. þm. Rangvellinga,
Indriði Einarsson, þm. Vestmanneyinga,
Jens Pálsson, þm. Dalamanna,
Skúli Thoroddsen, 1. þm. Eyfírðinga,
og voru kosningar allra þe3sara þingmanna
teknar gildar og samþyktar í einu hljóði.
Eptir að hinir nýkosnu þingm. þessu
næst höfðu undirskrifað hinn fyrirskipaða
eið, var kosinn forseti hins sameinaða
alþingis, og hlaut kosningu:
Eirikur Briem með 19 atkv.
Eptir að forseti hins sameinaða alþingis hafði tekið sæti í forsetastólnum,
kvaddi hann þingmenn til að kjósa varaforseta hins sameinaða alþingis, og hlaut
þá kosningu E. Th. Jónassen við aðra
kosningu með 17 atkv., með því enginn
fékk nægilega mörg atkv. við fyrri kosninguna.
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Skrifarar hins sameinaða alþingis voru
kosnir:
Sigurður Stefánsson með 16 atkv. og
Þorleifur Jónsson
— 13 —
Þá var gengið til kosningar á 2 þjóðkjörnum þingmönnum til efri deildar, og
hlutu kosningu:
Þorleifur Jónsson með 18 atkv.
Grímur Thomsen — 16 —

I'yrsti fundur í efri deild, miðvikudag 1.
júlí. — Eptir að hið sameinaða alþingi
hafði lokið störfum sínum eptir fyrirmælum þingskapanna, 1., 2. og 3. gr., tók efiri
deild alþingis sjer sæti í þingsal efri deildar.
Þessir þingmenn áttu sætií deildinni:
A. Konungkjörnir.
1. Júlíus Havsteen, 1. kgk. þm.
2. E. Th. Jónassen, 2. kgk. þm.
3. L. E. Sveinbjörnsson, 3. kgk. þm.
4. Árni Thorsteinsson, 4. kgk. þm.
5. Arnljótur Ólafsson, 5. kgk. þm.
6. Jón A. Hjaltalín, 6. kgk. þm.
B. Þjódkj'órnir.
1. Benedikt Kristjánss., þm. S.-Þingeyinga.
2. Friðrik Stefánsson, 2. þm. Skagfírðinga.
3. Grímur Thomsen, þm. Borgfirðinga.
4. Sighvatur Árnason, 1. þm. Bangvellinga.
5. Skúli Þorvarðarson, 2. þm. Árnesinga.
6. Þorleifur Jónsson, 2. þm. Húnvetninga.
Landshöfðingi kvaddi Grím Thomsen,
þingmann Borgfirðinga, til þess að stýra
forsetakosningu sem elzti þingmaður deildarinnar. Var þá gengið til forsetakosningar, og var kosinn forseti:
Benedikt Kristjánsson með 6 atkvæðum.
Því næst stýrði Benedikt Kristjánsson kosningu varaforseta, og var kosinn varaforseti:
Arnljótur Ólafsson með 6 atkvæðum.
Þvi næst voru kosnir skrifarar deildarinnar.
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Jón A. Hjaltalín með 10 atkvæðum, Þor- Þriðji fundur, föstudag 3. júli kl. 1 e. h.
leifnr Jónsson með 9.
Allir á fundi.
Frv. til laga, um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar (C. 94); 1. umr.
Július Havsteen: Jeg stend að eins
Annar íundur í efri d., fimmtudag 2. júlí. upp til að stinga upp á, að sett sje 3 manna
Allir á íundi.
nefnd í þessu máli. Að vísu sje jeg fyrir
Forseti gat þess, að til innanþings- mitt leyti eigi neitt verulega athugavert
skrifara í deildinni væri teknir Halldór Jóns- við frv. þetta, en aðrir kunna að hafa eittson bankagjaldkeri og cand. theol. Hannes hvað við það að athuga; og með því að
Þorsteinsson.
mál þetta er mikilsvert, er nauðsynlegt að
Landshöfðingi lagði fram í deildinni það verði vel íhugað.
þessi lagafrnmvörp:
Nefnd samþ. með 10 atkv. og kosnir:
1. Frv. til laga um almannafrið á helgidögArnl. Ólafsson með 8 atkv
um þjóðkirkjunnar.
Júl. Havsteen — 8 —
2. — — — — líkskoðun.
Sighv. Árnason — 4 —
3. — — — — iðnaðarnám.
4. — — — — skaðabætur þeim til
Frv. til laga um líkskoðun (C. 110);
handa, er að ósekju 1. umr.
hafa verið hafðir í
Sighvatur Arnason vakti athygli á því,
gæzluvarðhaldi, eða viðvikjandi nefndarkosningu í máluin, að
sætt hegningu eptir reynsla undanfarinna þinga hefði sýnt, að
dómi, svo og um máls- það hefði taflð fýrir málunum, aðkjósanefnd
kostnað i sumum opin- í þau við fyrstu umr. og láta þau síðan
berum málum.
koma aptur til fyrstu umr., þá er þau kæmu
5. — — — — þóknun til þeirra, er úr nefndunum. Hann vakti athygli á því,
bera vitni í opinber- hvort það mundi samkvæmt þingsköpum
um sakamálum.
eigi láta sig gjöra, að 1. umr. væri lokið
6. — — — — breyting áiögum 27. við það að nefnd væri sett. (Margir: Nei!/
febr. 1880 um skipun Hann kvað sjer þó finnast, eptir 9. gr. þingskapanna, að svo mætti þó vera.
prestakalla.
Forseti kvaðst verða að skilja svo 9.
7. — — — — lækkun á fjárreiðslum þeim, er hvíla á gr. þingskapanna, að jafnskjótt sem nefnd
Höskuldsstaðapresta - væri sett í einhverju máli, yrði að fresta
kalli í Húnavatnspró- þeirri umr. og yrði því það sama mál
að koma aptur til þeirrar hinnar sömu
fastsdæmi.
8. — — — — nokkrar ákvarðanir, umr., þá er nefndin kæmi fram með álit sitt.
Orimur Thomsen kvað þeirri reglu
er snerta opinber löghafa verið fylgt í Nd., að mál þau, sem
reglumál.
9. — -- — — að islenzk lög verði nefnd hafi verið sett i, hafi siðan, er nefndeptirleiðis að eins gef- in kom með álit sitt, komið aptur til framhalds hinnar sönnu umr. sem það var til,
in út á íslenzku.
10. — — — — bann gegn eptírstæl- þá er nefnd var kosin. Þetta sje og í
ing frímerkja og ann- fullu samræmi við 9. gr. þingskapanna,
því að þar standi: „Á hverju stigi, sem
ara póstgjaldsmiða.
málið er til umr., má setja nefnd. Verði
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þetta gjört, þá er umr. þegar eru byrjaðar, skal síðan fresta þeim“. í þessum orðum lægi bersýnilega, að umræðunni væri
ekki lókið, heldur frestað, svo að málið yrði
aptur að koma til þeirrar sönnu umr. eptir að nefndin hefði sagt sitt álit, sem það
var til, þá er nefndin var kosin.
Forseti lýsti yfir því, að hann áliti
þennan skilning rjettan á þessari gr. þingskapanna, enda væri það samkvæmt þeirri
reglu, sem fylgt hefði verið í þessari deild.
Landshöfðingi benti á viðvíkj. því,
er þm. Rang. (S. Á.) hefði sagt, að því
að eins væri hægt að setja nefnd í máli,
að það mál væri fyrir tii umræðu, en ef
báið væri að vísa málinu t. a. m. til 2.
umr., væri það eigi lengur fyrir og því
eigi þá hægt að setja netnd í því.
Auk þess kvaðst hann eigi álíta það
neitt skaðiega töf á málunum, þótt þau
kæmu aptur til framh. 1. umr., þá er nefndin kæmi með álit sitt, bæði vegna þess,
að málin væru sjaldan svo ýtarlega rædd
við 1. umr., þá er nefndin væri kosin, og
eins hefðu deildarmenn betri tima til að
ihuga nefndarálitið, er það kæmi með frv.
aptur til 1. umr. og betra tækifæri að gjöra
þær breytingartillögur, er þeir æsktu, milli
1. og 2. umr.
Hann kvað og þessa deild geta vel
staðið sig við tímans vegna, að hafa 4 umr.
um mál þau, er væru svo vaxin, að nefnd
þyrfti að setja í þau.
Sighvatur Árnason kvaðst ekki vilja
gjöra mál þetta að kappsmáli, en kvaðst
álita, að skilja mætti 9. gr. þingskapanna
á þann hátt, sem hann hefði bent á; að
sjálfsögðu mundi hann beygja sig fyrir lögfræðingum deildarinnar.
E. Th. Jónassen: Jeg sting upp á
að kosin verði 3 manna nefnd í þessu máli.
Nefnd samþ. í e. hl. og kosnir:
E. Th. Jónassen með 8 atkv.
Fr. Stefánsson
— 6 —
Gr. Thomsen
— 4 —
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Frumv. iii laga um iðnaðarnám (C. 102);
1. umr.
Sighvatur Árnason: Eg leyfi mjer að
stinga upp á því, að 3 manna nefnd sje
sett í þetta mál.
Nefnd samþ. með 6 atkv. og kosnir:
L. E. Sveinbjörnsson með 9 atkv.
Porleifur Jónsson
— 7 —
Árni Thorsteinsson
— 6 —
Frumv. til laga um skaðabœtur þeim
til handa, er að ósekju hafa verið hafðir
í gœzluvarðhaldi o. s.frv. (C. 85); 1. umr.
Landshöfðingi-. Með því að frv. þetta,
ef það yrði að lögum, mun hafa talsverð
útgjöld fyrir landssjóð i fór með sjer, vil
eg skjóta því til h. deildar, hvort henni
virðist ekki ástæða til, að málið sje íhugað rækilega í nefnd, og mætti þá vísa næsta
máli á dagskrá til þeirrar nefndar. Bæði
þessi mál eru eins mikið fjárhagsmál sem
lagamál. Eg vil því ítreka tillögu mina
um nefndarkosninguna.
Júlíus Havsteen: Eg leyfi mjer að
stinga upp á 3 manna nefnd, og skal um
leið geta þess, að mjer hafði dottið hið
sama í hug sem hæstv. ldsh. tók fram,
hvað mál þessi snertir.
Nefnd samþ. í e. hlj. og kosnir:
L. E. Sveinbjörnsson með 8 atkv.
Jón A. Hjaltalín
— 6 —
Júlíus Havsteen
— 5 —
Frumv. til laga um þóknun til þeirra,
er bera vitni í opinberum máium (C. 81);
1. umr.
E. Th. Jónassen: Eg leyfi mjer að
stinga upp á því, að máli þessu verði vísað til nefndarinnar í næsta máli á undan.
Samþ. með 10 atkv., að vísa málinu
til þeirrar nefndar.
Fjórðl fundur, mánudag 6. júlí kl. 1 e. h.
Allir á fundi.
Frumv. til laga um breytingu á lög-
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um 27. febr. 1880 um skipun prestakatta
(C. 75); 1. urar.
Landshöfðingi: Eg skal geta þess,
að eg hefi í höndum ýms skjöl, er gætu
orðið máli þessu til mikillar skýringar, og
verði nefnd sett tilað íhuga frumv. þetta,
skai eg láta henni í tje skjöl þessi. Málefni þetta er yfir höfuð þýðingarmikið og
þess vegna vil eg ráða h. deild til að kjósa
nefnd, svo að það geti orðið íhugað sem
bezt.
E. Th. Jónassen: Eg leyfi mjer að
stinga upp á, að þriggja manna nefnd
verði sett til að íhuga þetta mál, sem mjer
er kunnugt, og sem eg veit að margt er
að athuga við.
Nefnd samþ. í e. hlj. og kosnir:
E. Th. Jónassen með 7 atkv.
Skúli Þorvarðsson — 6 —
Árni Thorsteinsson — 5 —

samþykktum; en þá er menn lesa sjálfan
texta frv., kemur það í Ijós, að frv. á að
ná til allra laga, þar sem svo er fyrir
mælt, að mál útaf brotum gegn þeim verði
meðhöndluð sem opinber lögreglumál, og
vil jeg nefna sem dæmi siglingalög, verzlunarlög, fiskiveiðalög og tolllög, auk margra
annara; en það virðist mjer ekki mega
eiga sjer stað, að þeir menn, sem brjóta
gegn slíkum lögum,' sleppi með tóma áminningu eða með lægri sektir en þess
konar lög sjálf ákveða sem hinar minnstu.
Jeg vil því leyfa mjer að stinga upp á
því, að 3 manna nefnd verði sett til að íhuga þetta mál.
Nefnd samþ. i e. hljóði og kosnir:
Júlíus Havsteeu
með 9 atkv.
L. E. Sveinbjörnsson — 8 —
Arnljótur Ólafsson
— 4 —;
hinn síðastnefndi með hlutkesti milli Á.
Thorsteinssons, E. Th. Jónassens og hans,
Frumv. til laga um lœkkun á fjár- er allir höfðu fengið jöfn atkvæði til nefndreiðslum þeim, er hvUa á Höskuldsstaða- arinnar.
prestakdlli í Húnavatnsprófastsdæmi (C. 78);
1. umr.
Frv. til laga um að íslenzk lög verði
eptirleiðis
að eins gefin út á íslenzku (C.
Jíilíus Havsteen: Eg vil leyfa mjer
73);
1.
umr.
að stinga upp á, að frumv. þessu sje visað til nefndar þeirrar, er þegar hefur verið sett til að íhuga frumv. um breytingu
á lögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla, þar eð mál þessi eru hvort öðru
skyld.
Samþ. með 8 atkv. að vísa málinu til
þessarar nefndar.

Qrímur Thomsen: Af því að frv.
þetta er svo einfalt, hygg eg að varla
þurfi að kjósa nefnd til að ihuga það. Eu
jeg skal þó geta þess, að frv. mun þurfa
umbóta við, en sem hægt mun vera að
gjöra með breytingaratkvæði við 2. eða 3.
umr. þess. Jeg skal ekki fara út í einstakar greinar þess, en að eins benda á,
Frv. til laga um nokkrar ákvarðanir, að breytingin er viðvíkjaudi þýðing hins
er snerta opiriber lögreglumðd (C. 90); íslenzka texta, sem getið er um í 2. gr.
1. umr.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
Júlíus Havsteen: Jeg fyrir mitt leyti
Frv. til laga um bann gegn eptirstœlálít gott og rjett, að nefnd sje kosin til að
ing frímerkja og annara póstgjaldsmiða
ihuga þetta mál.
Menn skyldu ætla, eptir að hafa les- (C. 80); 1. umr.
ið ástæðurnar eða athugasemdir þær, sem
Málinu umræðulaust vísað til 2. umr. í
prentaðar eru aptan við það frv., að einu hljóði.
meiningin með þvi væri nú að kveða að
eins á um brot gegn löggiltum lögregla-
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Fimti fundur, miðvikud 8. júlí kl. 1 e. h.
Ailir á fundi.
Frumv. til laga um að islenzk lög
verði eptirleiðis að eins gefin út & íslenzku
(C. 73, 119); 2. umr.
Jón A. Hjdltálín: Það sem mjer gekk
til að koma fram með breyt. till. við frv.
Jetta (C. 119), var það, að mjer sýndist
2. gr. þess svo varið, að ástand hinna ísl.
lagatexta yrði enn lakara en nú, ef fyrirkomulag það, sem frv. fer fram á, kæmist
á. Nú er geflnn út texti með undirskript
konungs, en eg fæ ekki skilið að þessi
danski texti sje lög, því að hann vantar
samverkun alþingis með konungi. í 2. gr.
frv. þessa er farið fram á, að alþingi selji
stjórnarráðinu í hendur þann rjett eða þá
samverkun, sem það á heimtingu á að hafa
í öllum þeim lögum, sem gefin eru út fyrir ísland sjerstaklega. En þegar aiþ. er
svipt þessum rjetti, leiðir auðvitað þar af,
að það getur ekki haft neina hönd í bagga
með því, hvernig þýðing laganna er af
hendi leyst, eða með öðrum orðum, að alþ.
getur ekki haft neitt eptirlit með því,
hvort danska þýðingin er rjett eða röng,
og þá hygg eg að íjettarástandið verði
yfir höfuð lakara en það er nú. Það var
þetta, sem knúði mig til að koma fram
með breyt. till. við frumvarpið.
Landshöfðingi: Eg skal Ieyfa mjer
að benda h. uppástm. breyt. till. á ástæðurnar fyrir lagafrv. þessu. Þar stendur
efst á 2. bls., að það verði að vera hreint
og beint skilyrði fyrir frv. þessu, að dönsk
þýðing laganna komi í stað hins núverandi
danska lagatexta o. s. frv. Eg verð því
beinlínis að taka það fram, að verði 2. gr.
frv. felld, sje það sama, sem að fella allt
frv., og sje það vilji hins h. uppástm. breyt.
till., hefur hann óneitanlega valið hinn
beinasta veg, en hvort hann er jafnframt
hinn laglegasti, vil eg láta ósagt. Eg fyrir mitt leyti sje ekki neitt ískyggilegt við
2. gr. frv., því að hún ber Ijóslega með
ajer, að þar er ekki átt við, að hin danska

16

þýðing sje „authentisk“, þ. e. að ekki megi
sanna eða sýna fram á, að hún sje röng,
ef hún er það. En að því slepptu, þá
treysti jeg því, að málspartar, eða þeir,
sem hlut eiga að málum, muni benda á
galla þýðingarinnar, annaðhvort fyrir undir- eða yfirrjetti, þegar þeir geta ímyndað
sjer, að málið gangi til hæstarjettar. Eg
vil ennfremur geta þess, að danska þýðingin er gjörð á skrifstofu ldsh. og þaðan
send stjórnarráðinu, sem þálagfærir hana,
ef þurfa þykir. Að endingu leyfi eg mjer
að vekja athygli hinna h. þingdm. á því,
samkvæmt því, sem eg tók áður fram, að
verði 2. gr. frv. felld, er frv. einnig í heild
sinni fellt.
Grímur Thomsen: Frv. þetta er auðsjáanl. sprottið af velvilja hjá stjórninni;
það er nokkurskonar ívilnun til þjóðarinnar samkv. samhljóða óskum hennar á fyrirfarandi þingum, en auðvitað liggur stjórninni í ljettu rúmi, hvort þingið samþykkir
frv. eða ekki. Eg fyrir mitt leyti hef þá
skoðun, að 2. gr. frv. mætti gjarnan falla
burtu, eða rjettara sagt, hún ætti að falla
burtu, eins og hinn h. 6. kgk. þm. hefur
stungið upp á í breyt. till. sinni, en samt
sem áður vildi eg alls ekki, að frv. í heild
sinni yrði fellt hennar vegna, enda þótt
mjer þyki hún ekki sem heppilegast orðuð. Eg vil taka það fram, að eg álít mjög
varhugavert að breyta nokkru í frv. þessu,
því að eg er hræddur um, að þá gæti svo
farið, að stjórnin segði: eg hef Iagt þetta
frv. fyrir alþ. samkv. ítrekuðum óskum
þess, eg hef gjört yður gott tilboð, en þjer
hafið hafnað því og neitað að samþykkja
það. Það væri nokkuð hart fyrir oss fulltrúa þjóðarinnar, að verða fyrir slikum
ákúrum af stjórninni. Eg verð að vera
þakklátur hinum hæstv. ldsh. fyrir það,
að hann hefur í ástæðunum, sem prentaðar eru aptan við frv., látið í ljósi það álit
sitt, að hin danska þýð. verði ekki talin
fullkomlega gild sem frumtexti. En samt
sem áður fínnst mjer þó vanta næga trygg-
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ingu eða næg ákvæði fyrir því, í sjálfum' það, að ef málfærslumaðurinn annarhvor
Iögnnum, að þýðingin eigi jafnan að lúta bendir hæstarjettardómendunum á það, að
í lægra haldi en frumtextinn. Eg vil beina danska þýðing hins ísl. lagaboðs sje ekki
þeirri spurningu að hæstv. ldsh., hvort orð-1 rjett eða nákvæm, þá verða dómendið „má“ o. s. frv. í síðustu línu 2. gr. á' urnir að sannfæra sig um með rannekki að skiljast svo, að danskir dómstólar [ sókn, hvort svo er.
En hvernig fer,
og stjðrnarvöld hafi leyfi til að fara ept- i ef hvorugur málfærslumaðurinn bendir
ir þýðingu þessari, en sjeu ekki skyldir | dómendunum á þetta, og danska þýðingin
til þess; því annars mundi hafa staðiði er þó, eptir því sem oss íslendingum kann
skal, en ekki má. Svo framarlega sem að finnast, ekki alveg í samræmi við íshæstv. Idsh. vill lýsa yfir því, að 2. gr. lenzka textann?
laganna feli í sjer þann skilning, að danska
En samt sem áður, af því að jeg óska,
þýðingin sé ekki fullgild við frumtextann, að þetta frurnv. nái staðfestingu, og jafnþá leyfi eg mjer að lýsa yfir því, að eg vel þótt allir þm. muni hafa orðið þess
greiði þá atkv. með frumv.
varir, að íslenzka stjórnardeildin er ekki
Landshöfðingi: Viðvíkjandi því, sem h.: heppin í þýðingum sínum frá dönsku á
þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði, skal jeg taka íslenzku, ætla jeg samt að greiða atkvæði
það fram, að fyrst og fremst bendir orðið f móti breyt.till. þessari (C. 119), bæði af
„þýðing“ á, að þeir, sem þurfa að fara' því að jeg trúi hinni íslenzku stjórnareptir hinum danska texta, hafa fullt leyfi deild betur til að snúa islenzku ádönsku,
til, að rannsaka og sýna fram á, ef þeir og þó fremur af hiuu, að jeg hygg yfirgeta, að hann sje ekki rjettur eða ekki lýsing hæstv. landsh. um, hvernig skoða
samkvæmur hinum íslenzka texta, og í öðru ' beri þessa þýðingu, nægilega tryggjandi.
lagi að 2. málsgr. 2. gr. verður ekki skil- ■ Landsh'öfðingi: H. þm. Borgf. (Gr. Th.)
in öðruvísi en svo, að dönskum dómstól- spurði, hvernig færi, ef hvorugur málum og stjórnarvöldum er að eins gefin færslumaðurinn fyrir hæstarjetti í einheimild til að fara eptir þýðingu þessari, hverju ísl. máli bendi dómendunum á, að
ef þeir þurfa að beita Iögunum. Þess danska þýðingin væri ónákvæm.
vegna stendur í setningunni orðið „má“
Jeg skal til svars upp á þetta benda
en ekki „skal“, eins og h. þm. Borgf. (G. h. þm. (Gr.Th.) á, að öll þau íslenzk’mál,
Th.) tók rjettilega fram. í ástæðunum sem koma fyrir hæstarjett, jafnt privatfyrir frumv. er og tekið fram, að þar sem mál sem opinber mál, hafa áður verið
fallið var frá því, sem upphafiega átti að bæði fyrir undirrjetti og yfirrjetti, og fyrstanda, að þessi löggilta þýðing hefði full- ir þvi má fyllilega ganga að því sem vísu,
komið sönnunargildi samhliða íslenzka text- að þeir sem málin færa fyrir þessum lægri
anum, þá mátti ekki minna gildi gefa þýð- rjettum munu benda á það, ef hin danska
ingunni, en að hægt væri fyrir dönsk þýðing laga þeirra, sem málið á að dæmstjórnarvöld að fara eptir henni; en að ast eptir, skyldi vera röng eða ónákvæm.
því leyti sem það er að eins þýðing, liggJeg hygg og, að h. þm. Borgf. (Gr.
ur það jafnan undir rannsóknum og at- Th.) muni ekki vera ókunnugt um, að
hugunum um, hvort hún er rjett eða hæstirjettur hefur þegar áður til stuðnings
eigi.
þeirri niðurstöðu, sem hann hefur komizt
Orímur Thomsen: Jeg skal að eins að í sumum ísl. málum, tekið tram, að
leyfa mjer að nefna tilfelli, þá er ísl. mál hin ísl. orð textans sjeu svo eða svo, og
er fyrir hæstarjetti. Jeg kannast vel við þar með gefið í skyn, að danski textinn
Alþt. A. 1891.

2 (29. jfili).
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hafi ekki verið fullkomlega samkvæmur eins gjört nokkrar orðabreytingar við það
isl. textanum, — en dæmt þá eptir íslenzka á stöku stað, sem vjer ætlumst til að sjeu
að eins lögun á málina eða orðavalinu, og
textanum.
L. E. Sveinbjörnsson: Mjer fyrir mitt finn jeg því að svo stöddu enga ástæðu
leyti líkar alls ekki 2. gr. frumv. og af til að tala meira um þessar breytingar.
Frumv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
því að fleiri h. þingdm. virðast hafa sömu
skoðun, að minnsta kosti uppástm. breyt.Frv. til laga um þóknun handa þeim,
till. (C. 119), leyfi jeg mjer að stinga upp i
er
bera
vitni í opinberum málum (C. 81,
á að 3 manna nefnd verði sett til að í124); frh. 1. umr.
huga frv. þetta.
Framsógumaður (Jón A. Hjaltalírij:
Nefnd samþ. með 8 : 3 atkv. og kosnir:
Jeg stend að eins upp til málamynda.
L. E. Sveinbjörnsson með 9 atkv.
Það stendur eins á með þetta frumv. eins
Jón A. Hjaltalín
— 6 —
, og hið næsta á undan, að breytingarnar,
Júlíus Havsteen
— 5 —
sem við nefndarm. höfum gjört við það,
Frumv. til laga um bann gegn eptir- eru að eins orðabreytingar.
stæling frimerkja og annara póstgjaldsFumv. vísað til 2. umr. í e. hl.
miða (C. 80); 2. umr.
Frumv. til laga um breyting á lögum
Julíus Havsteen: Jeg hef ekki fundið annað athugavert við frumv. þetta en um kosningar til alþingis 14. sept. 1877
það, að prentvilla er í 2. Iínu þess, „en“ (C. 116); 1. umr.
fyrir „er“. Jeg hygg að nægja megi að
Flutningsmaður (Jón A. Hjaltalin):
breyta þessu i texta þeim, sem kemur frá Eins og h. þingdm. mun kunnugt, var mál
alþingi, en ekki þurfi sjerstaklega breyt.- þetta, sem hjer er um að ræða, til meðferðar
till. til þess.
á síðasta þingi hjer í deildinni, var þá
Að öðru leyti óska jeg að frv. þetta kosin nefnd i það og athugaði hún það
fái framgang.
í rækilega frá mörgum hliðum og gjörði
Grímur Thomsen : Þetta er auðsjá- nokkrar breytingar við það, og því næst
anlega prentvilla.
var það samþykkt hjer í deildinni; en svo
ATKVÆÐAGR.: Frv. og fyrirsögn ! fellt í Nd. Frumv. þetta, sem jeg nú ber
þess samþ. hvort um sig í e. hlj. Málinu j fram, er alveg eins og Ed. skildi við það
! 1889, og jeg vonast til, að það fái eins
vísað til 3. umr. í e. hlj.

Sjötti fundur, fimmtudag 9. júlí, kl. 1 e.
hád. Allir á fundi.
Frumv. til laga um skaðabœtur þeim
til handa, er að ósékju hafa verið hafðir
í gœzluvarðhaldi o. s. frv. (C. 85, 124);
frh. 1. umr.
Frams'ögumaður (Jón A Hjaltalín):
Eins og h. deild sjer af nefndaráliti (C.
124), er þegar hefur verið úthlutað meðal
h. þingdm., höfum vjer ráðið deildinni til
að íallast á írumv. þetta. Vjer höfum að

■ góðan byr hjer í deildinni í þetta sinn
eins og það fjekk síðast. Það sem knúði
! mig til að leggja frumv. þetta að nýjn
j fyrir h. alþingi, var það, að samkv. hinum eldri kosningarlögum eiga kjósendur
mjög erfitt með að neyta rjettar sins, eða
ijettara sagt, að þeim er það næstum ómögulegt. Það getur varla verið meining
löggjafarvaldsins, að taka burt með annari
hendinni það sem það hefur gefið með
hinni, en jeg ímynda mjer að h. þingdm.
geö mjer ijett í því, að með einum kjörstað í hverju kjördæmi er kjósendunum
gjört nær ómögulegt að neyta rjettar síns,
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því að það kostar þá 4—6 daga að fara hjer liggur fyrir, vantar það ákvæði, að
tíl kjörstaðarins og frá honum aptur, að þingmannaefni geti verið við á kjörfundminnsta kosti í öllum víðlendari kjördæm- úm, því að samkvæmt því verður þeim
um landsins, og það er sannarlega ofmik- það ómögulegt. Þeir geta að eins verið
ið að leggja slíkar tálmanir fyrir menn í á einum einasta kjörfundi í einhverjum
því að nota rjett sinn. Afleiðingarnar af einum hrepp kjördæmisins. Það er þessi
þessu fyrirkomulagi hafa orðið þær, að agnúi á frumv., sem gjörir það svo óaðvið engar kosningar hefur meir en */8 gengilegt í minum augum, og jeg verð að
hluti kjósenda í öllu landinu greitt atkvæði j lýsa því yfir, að með þessu íyrirkomulagi
eða tekið þátt í kosningunni, og þetta ætla ! er ekki ráðin sú bót á kosningarlögum
jeg að sje ekki neinar ýkjur þegar litið ! vorum, sem jeg hefði óskað, og að jeg
er til landsins í heild sinni.
ekki get greitt atkvæði með því í þessari
Grímur Thomsen: Ef mjer skjátlast mynd. Það er mjög áríðandi, að þingekki, þá held jeg, að frumv. þetta sje gam- ! mannsefni geti verið við á kjörfundi, til
all kunningi frá því í hitt eð fyrra. Jeg ! þess að hann getí Iátið kjósendurna heyra
hef reyndar ekki borið þetta frumv. sam- j skoðanir sinar, kynnt sjer, hverjar skoðan við hitt og getur þvi verið, að ein- anir þeir hafa, og svo varið sínar eigin
hverjar breytingar hafl verið gjörðar við skoðanir, ef þeim er andæpt o. s. frv.
það. (Framsögum.: Engar breytingar). Jeg Samkvæmt núgildandi lögum er auðvitað,
ætla ekki að fara út i einstakar greinir að brýna nauðsyn ber ekki til, að sá, sem
frumv., en að eins geta þess, að það er í kjöri er, sje staddur á kjörfundinum,
ein grein, eitt ákvæði, sem jeg vildi að enda er það opt miklum erfiðleikum bundhefði staðið í þessu frumv., og það er, að ið fyrir hlutaðeiganda, sje hann búsettur
þingmannaefnunum væri gefinn kostur á utanhjeraðs og einkum eigi hann ekki
að geta verið viðstöddum á kjörfundinum. heimili hjer á landi, heldur t. d. í KaupH. flntningsm. (J. A. H.) lagði einkum á- mannahöfn eða annarstaðar. En yfir höfherzlu á það, hve kjörfundir væru illa sótt- uð hefur reynslan ávallt sýnt og sannað,
ir, og hefur því ætlað að ráða bót á þvi að þingmannaefni hafa verið stödd á kjörmeð því að setja jafnmarga kjörstaði og fundunum, hafi þeim verið það mögulegt.
hreppar eru í hverju kjördæmi, svo að Jeg skal fúslega játa, að þetta er óþarft,
þingmenn yrðu kosnir í hverjum hrepp. þegar einhver nafnkenndur maður er í
Á þennan hátt hefur hann ímyndað kjöri, sem kjósendurnir þekkja vel og vita
sjer, að fleiri kjósendur mundu kjósa, eða hverjar skoðanir hann hefur, eða að minnsta
menn ættu hægra með að neyta kosning- kosti gjörir það minna til, þótt slíkur maðarrjettar sins. Jeg þarf ekki að minna ur sje ekki staddur á kjörfundi; en aptur
h. flutningsm. frumv. á, að í öllum kosn- á móti þegar einhver nýr, kjósendum lítt
ingarlögum er fylgt þeirri grundvallar- kunnur eða ókunnur maður er í kjöri, þá
reglu, að þeir, sem í kjöri eru, geti sjálf- verð jeg að halda því fast fram, að kjósir persónulega verið staddir á kjörfundin- endunum sje gefinn kostur á að geta
um, ef þeir vilja, og vil jeg þessu til kynnt sjer skoðanir hans persónulega á
sönnunar benda h. flutningsm. (J. A. H.) kjörfundinum. Þá verð jeg að álíta, að
á land, sem hann þekkir vel, land, sem er hin gamla regla sje góð og að það sje
talið fyrirmynd annara í góðu fyrirkomu- varhugavert að víkja frá henni. Sjerlagi, bæði hvað frelsi og almenn mann- staklega á þetta sjer stað, þegar fleiri en
rjettindi snertir. En í þetta frumv., sem einn er' í kjöri, sem mjög opt kemur fyr-
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ir, þvi að þegar svo stendur á, er það , kjör eru, koma optastnær ekki á kjörfundsjálfum þingmannaefnunum í hag, að geta ■ ina, en aptur á móti eru þeir viðstaddir
varið skoðanir sínar gagnvart hinum, og : þar, sem atkvæðin eru talin upp. En svo
svo geta að nokkru leyti þingmannskostir ber að gæta þess, að þeir hafa þá venju
þeirra komið þá í ljós við þessar andlegu að ferðast um kjördæmið og halda fundi
með kjósendunum annaðhvort nokkru fyrburtreiðir þeirra í áheyrn kjósendanna.
Jeg skal svo ekki fara fleiri orðum . ir kjörfund eða þó einna helzt rjett á undum þetta að sinni, en bíð eptir athuga- i an kjörfundardeginum. Þessari góðu reglu
hefnr því miður ekki ávallt verið fylgt
semdum h. flutningsm.
Júlíus Havsteen: Það getur verið, í lijer á landi, og ef frumv. gæti stutt að
að það sem jeg ætla að minnast á, eigi ' því, að þingmannaefni hefðu meiri mök
ekki alls kostar vel við, þar eð það snert- ; við kjósendur sína, en hingað til hefir að eins eitt einstakt atriði frumv., en ur tíðkazt, þá álít jeg, að það vinni stóraf þvi h. flutningsm. (J. A. H.) tók það mikið gagn, og verði því annars framgengt,
fram í ræðu sinni, að frumv. gjörði öll- ■ þá mun það að minnsta kosti haf i þann
um kjósendum svo hægt fyrir að neyta i árangur, að þingmenn munu optar en áðkosuingarrjettar síns, sem unnt væri, þá i ur halda þingmáiafundi með kjósendum
get jeg ekki verið samdóma honurn í því, sínum og ekki láta það hjálíða árum samþar eð að minnsta kosti einn hluti landsins, ! an. Það er þetta, sem frumv. einmitt
sem að vísu eigi er stór, getur naumast styður að; en hitt get jeg ekki talið beinnotið þessa hagræðis.
Jeg á hjer við línis nauðsynlegt, að þingmannaefnin sjeu
Grimsey, sem verður fyrirmunað að njóta við á kjörfundunum. Ef þeir að eins ferðþessa rjettar samkvæmt frv. (Flutningsm.: ast um kjördæmið og kynna sjer álit
Nei), en hans geta Grímseyingar þó notið manna og skoðanir nokkru áður en kosnnú eptir hinum eldri lögum.
Það getur ing á fram að fara, þá held jeg að það
vel verið að ráða megi bót á þessum ann- nægi.
marka við frumv. með einhverju móti.
Sighvatur Arnason: Jeg hef litið svo
Flutningsmaður (Jón A. Hjaltalín): til, enda þótt jeg ekki hafi gætt að því
Það er alveg rjett, sem h. þm. Borfg. (Gr. nákvæmlega, að frv. þetta muni, eins og
Th.) sagði í ræðu sinni, að það væri mjög líka h. flutningsm. þess (J. A. H.) hefur
gott, að þingmannaefnin væru stödd á tekið fram, mikið til óbreytt hið sama sem
kjörfundunum, já það væri sannarlega það frv. um sama efni, er var fyrir þessgott, að vjer gætum, eins og írlendingur ari deild til meðferðar á síðasta þingi.
nokkur komst að orði, verið á fleirum en Það frv. hafði þá eigi góðan byr á þingeinum stað í senn, eins og fuglinn fljúg- inu; þó að það væri að sönnu samþ. í
andi, því að það væri auðvitað heppilegt, þessari deild, þá var öðru máli að gegna
að þeir, sem í kjöri eru, gætu verið á öll- í h. neðri deild. Því verður heldur eigi
um kjörfundunum; því neita jeg ekki. Þar neitað, að þeir sem mælt haíáá móti frv.
sem h. þm. (Gr. Th.) í ræðu sinni skýr- þessu hafa nokkuð mikið fyrir sjer; enað
skotaði til Englands sem fyrirmyndar í sumu leyti mætti ef til vill lagfæra smáEn
þessu efni, þá skal jeg leyfa mjer að skýra misfellur þess með breyt.tillögum.
honum frá, að þingmannaefnin eru þar jeg verð þó að taka undir með h. þm.
ekki viðstödd á öllum kjörfundum. í Borgf. (Gr. Th.) í því, að jeg álít henthverri borg eru margir kjörstaðir, og kjós- ugtfyrir þingmannaefni, að geta verið til
endur þurfa þar ekki að fara m'eir en 1 staðar á kjörþingunum; eu slíkt getur að
mílu enska til kjörstaðar. Þeir sem i sjálfsögðu ekki orðið þar, sem svo hagar
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til, sem ekki mun vera í svo fáum sýslum,
Jeg vil því beina þeirri spurningu til
að 8—12 hreppar sjeu í einni sýslu og ! h. flutningsm., hvort hann vill ekki taka
þá 8—12 kjörstaðir; og þegar nú kjörþing frv. aptur, með því að vansjeð er eptir
á fram að íara í öllum kjörstöðunum sama horfunum nú, að það muni ganga fram á
dag, liggur i augum uppi, að þingmanns- þessu þingi.
efninu er ómögulegt að vera sjálfur við- i
Qrímur Thomsen: Pað gladdi mig,
staddur á öllum þessum stöðum.
að mjer virtist jeg geta dregið þá ályktPað er auðskilið á frv. þessu og á- un út af orðum h. flutningsm. (J. A. H.),
stæðum þeim, sem flutningsm. (J. A. H.) að hann teldi eins og jeg æskilegt, að
þess hef'ur fært fyrir því, að það er fram þiugmannaefnin gætu verið viðstödd á kjörkomið í beztu meiningu, sem sje þeirri, að ■ þingunum. Eu þá vil jeg benda honum
gjöra mönnum hægra fyrir að nota þann | á, að í sumum sýslum, svo sem t. d. að
kosningarrjett, sem gildandi lög heimila, ■ taka Árnessýslu og Rangárvallasýslu, eru
og liklega hefur aðalástæða flutningsmanns 10—14 hreppar, og hvernig getur þá þingfyrir því að koma fram með frv. verið sú, I mannsefnið mætt á öllum kjörstöðunum,
hve mikið vantar á að kjörþingin sjeu vel I eða á hve mörgum þeirra sama daginn?
sótt eptir hinum núgildandi kosningarlögum. j Vjer verðum að gjöra ráð fyrir, að kjörEn jeg fínn eina ástæðu á móti því, þingið geti staðið frá kl. 12—6, því að
að breyta nú þegar, eptir þeim kringum- ef þingmannsefnið mætir, þarf hann að
stæðum sem eru fyrir hendi, hinum gild- svara þeim spurningum, sem kjósendur
andi kosningarlögum á þann hátt, sem frv. kunna að leggja fyrir hann, og yfir höfuð
þetta gjörir; — auk þeirra agnúa sem gjöra grein fyrir skoðunum sínum.
teknir hata verið fram, að eru á frv. og
Jeg vil því skora á h. flutningsm., ef
án þess að taka tillit til að frv. mundi hann ætlast til að frv. fái fram að ganga,
að líkindum ekki fremur nú heldur en í að taka til yfirvegunar, hvort hann getur
hitt eð fyrra fá góðan byr í Nd. Þessi á- I ekki hreytt frv. þannig, að þessi meginstæða sem jeg finn á móti frv. er sem sje ! regla, að þingmannaefnin geti mætt á öllsú, að jeg álít það ekki vel tímabært, þeg- ' um eða sem flestum kjörþingum, geti komar litið er til þessara mörgu kjörstjórna, izt inn i það.
Skídi Þorvarðarson: Jeg er að mestu
sem gjört er ráð fyrir í frumv. Jeg hygg
að menn geti tæplega búizt við að hver leyti á sama máli og h. flutningsm. (J. A. H.)
og einn hreppur eða hjerað sje svo vel frv. þessa. Mjer finnst það ekki þýða mikmönnum skipað, að hægt sje að fá full- j ið, að gefa mönnum einhvern rjett á pappkomlega færa menn í allar þessar ráðgerðu írnum, þegar nær því er ómögulegt fyrir
kjörstjórnir. Prátt fyrir hina góðu mein- i fjölda manns að nota þann rjett, eins og
ingu frv. hefði jeg því heldur óskað, að • á sjer stað í stórum kjördæmum og einn
það hefði ekki komið fram að þessu sinni, j einasti kjörstaður er. Jeg get því eigi
með því að lítil von er til þess, að það ' annað en verið samdóma þeirri meiningu
fái framgang á þinginu, og er heldur ekki frv., að gjöra mönnum auðveldara fyrir að
svo úr garði gjört, að menn geti fellt sig I nota þennan rjett sinn.
Þar sem það hefur verið haft sem
vel við það. í þriðja lagi virðist mjer
það ekki tímabært nú; en eptir stefnu tím- j mótbára gegn frv., að þingmannaefnunum
ans að dæma má búast við, að því leng- gæfist ekki kostur á að láta skoðanir sínur sem dregst þvi hægra muni verða að ar í ljósi á kjörþingunum, þá álit jeg þá
fá alla þessar kjörstjórnir skipaðar hæíum mótháru ekki mikilsverða; því að ef frv.
þetta yrði að lögum, mundi af því einmitt
mönnum.
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leiða það, að þingmannaefnin mnndu ekki þing og notað kosningarrjett þann sem
spara að láta kjósendurna t tækan tíma lög heimila.
Jeg skal enn fremur svara h. þm.
fá að vita skoðanir sínar, svo að þeir i
þyrftu ekki að renna blint í sjóinn að því i Rangv. (S. Á.) því, að jeg skal taka apt! ur frv. þetta með því eina skilyrði, að
leyti.
Þar sem h. þm. Borgf. Gr. Th. skildi h. j hann kannist við að hann vilji eigi láta
flutningsm. (J. Á. H.) svo, sem hann ætlaðist | kalla sig frelsismann og framfaramann
til að þingmannaefnin gætu mætt á mörgum fyr en frv. er orðið að lögum. Jeg er
kjörþingnm sama daginn, þá held jeg að , ekki fús á að taka frv. aptur, enda býst
það hafi ekki verið rjett heyrt hjá honum | jeg ekki við að hann sje fús á að afneita
eða rjett tekið eptir. í öðru lagi hefur j því nafni.
Sighvatur Árnason: H. flutningsm.
því verið hreyft gegn þessu frv., að örðugt i
mundi veita að fá kjörstjórnirnar skipaðar (J. A. H.) er auðvitað sjálfráður um það,
hæfum mönnum. Jeg vil ekki geta þess hvort hann vill taka frv. þetta aptur eða
til að kjörstjórnirnar þurfi að verða svo ekki, en svo getur farið með afdrif frumv.
aumlega skipaðar, að vandræði verði að; þessa, að hann hefði ekki sjeð eptir því, að
þeirra starf er ekki svo mikið vandaverk. gjöra það.
Jeg vil ekki játa það upp á mína sveit,
Viðvíkjandi því að jeg vilji sýnast
að slíkt gæti komið þar fyrir. f»að er þó framfaramaður, skal jeg ekki miklu svara;
að jafnaði prestur í hverri sveit, og úr jeg ætla ekkert að dæma um það sjálfur
því að hreppsbúar mega velja annan af en læt hvern, sem vill, hafa sina meiningu
kjörstjórninni, mun opt hægur nærri að um það. Jeg hef játað og játa það enn,
velja preslinn, ef ekki virðist hæfilegt öðr- að frv. er vel meÍDt; en menn verða að gá
um á að skipa. Þrátt fyrir þá agnúa, að kringumstæðunum, gá að því, hvort
sem sumir þykjast hafa fundið á frv., verð heppilegt muni vera að halda málinu til
jeg samt að mæla með því, að frv. verði streitu í þetta sinn.
látið ganga til 2. umr. eða þá að nefnd
Það hefur verið bent á ýmsa annmarka
verði sett til að íhuga það, ef einhver á frv ; en þrátt fyrir það hefur flutningsm.
skyldi stinga upp á því, sem jeg álít að ekki stungið upp á að setja nefnd í því,
sumu leyti heppilegra.
og skal jeg þá heldur ekki gjöra það; en
Flutningsmaður (J. A. Hjaltalín): H. ■ ef meiningin er að knýja það áfram sinn
þm. Rangv. (S. Á.) virðist bæði vera með l veg, án þess að nefnd sje kosin í því, hygg
og móti frv. þessu. (S. Á: Kringumstæð- jeg ekki muni vera álitlegt með framgang
urnar!). Hann telur sig þó vist í flokki þess.
Arnljótur ólafsson: Jeg skal taka
frelsismanna og framfaravina, sem jeg ætla
mjer ekki að efast um að hann megi gjöra. fram í fyrsta lagi, að frv. þetta, eins og
En hvað er það sem menn berjast fyrir, það er nú, var samþykkt á síðasta þingi
þá er þeir vilja fá þingfrelsi? Er það af þessari h. deild. Mjer virðist því óviðekki einmitt það, aðrýmka rjett kjósend- kunnanlegt að fella það nú hjer við 1. nmr.
anna? og er það ekki aptur hjer um bil þess. Mjer flnnst vera mótsögn í því fyrir
hið sama sem að greiða og ljetta mönnum 'h. deild, og er jeg hræddur um, að slíkt
aðgang til kosninga? Jeg get því ekki kunni að verða kennt þeim hinnm nýjn
skilið það, að þeir menn sem vilja styðja h. þm., er komnir eru hjer inn til vor síðan;
að þingfrelsinu, skuli ekki vilja stuðla en þann kost kýs jeg eigi þeim til handa.
að því, að sem flestir geti komið á kjörI öðru lagi virðist mjer eigi auðið,
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að skoða frv. þetta öðruvísi én sem rjett- eigi föstu að uauðsyn beri til, að setja
arbót, með því að það gefur kjósendum nefnd til að íhuga frv. þetta, með þvi að
betra og hentugra færi á að nota kosning- frv. var svo ýtarlega rætt á síðasta þingi
arrjett þann, er þeir hafa.
og þetta er óbreytt hið sama frv. Jeg
Ef svo er mikið í rjett þennan varið, gjöri því ekki það að minni nppástungu,
að vjer jafnvel erum að berjast við að afla að nefnd sje sett.
hans fyrir konur, þá verðurn við að gæta
Frv. vísað til 2. umr. með 6:3 atkv.
þess, að svipta eigi þá kjósendur, sem nú
hafa hann, kosningarrjettinum, með þvi að
gjöra þeim nær ómögulegt að nota hann. Sjöundi fundur, ‘föstudag 10. júli, kl. 1
e. hád. Allir á fundi.
Jeg get eigi sjeð að svo sjerlega mikið sje varið í þá mótbáru, að þingmannaFrumv. til laga um eptirstœling fríefnin geti eigi verið stödd á öllum kjör- merkja og annara póstgjaldsmiða (C. 80);
þingunum. Þingmannaefnin geta haft og j 3 umr.
hafa sína meðmælendur i hverjum hreppi, i
Frv. samþ. í e. hlj. og afgr. til Nd.
og takist eigi meðmælendunum í einum
I
Frumv. til laga um almannafrið á
hreppnum að fá kjósendur á sitt mál, eru
eigi öllu nieiri likur fyrir þvi, að þing- 'hdgidögum þjóðkirkjunnar (C. 49, 125);
mannsefninu sjálfu yrði meira ágengt, þótt frh. 1 umr.
hann væri sjálfur viðstaddur.
i
Frams'ögumaður (Arnljótur ólafsson):
Vjer vitum það, að það er eigi að H. þingd. sjer, að nefndin hefur ráðið til
jafnaði þingmannsefnið sjálft, sem mestá- að breyta frv. þessu í nokkuð verulegum
hrif hefur á kosningarnar, heldur meðmæl- j atriðum þess, en þá með talsverðri varúð.
endur þeir, er hann hefur fengið í kjör- ' Frv. hljóðar um almannafrið á helgidögum
dæminu.
; þjóðkirkjunnar, og er aðalbreytingarnar
Ef vjer lítum á 1. gr. frv., á þær regl- i fólgnar í því, að láta þennan almannafrið
ur, sem þar eru settar fyrir kjördæmum, ná frá morgni til miðaptans, í stað þess
þarf eigi kosning jafnan fram að fara í að frumv. hefur friðunartakmarkið frá 9
hverjum hreppi.
til 4.
Fyrir því leggur nefndin til (C. 126), að
Jeg vil því mæla með frv., að það fái
að ganga til 2. umr. Jeg hygg að óþarft sje brevta 1. 2. 3. 4. og 5. gr. eptir þessari
að setja nefnd í það. Frv. er ein heild stefnu. Á þessu stigi málsins skaljegeigi
og mun nefnd eigi geta bætt það, sízt að fara út i hinar einstöku greinir frv., að
eins benda á þessa almenna fnðunarreglu
ráði.
Flutningsmaður (Jón A. Rjáltálín): og nær hún yfir þessar 5 gr.
Ástæður mínar fyrir því, að jeg hef eigi
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
stungið upp á nefnd, eru þær, að frv. þetta
Frumv. til laga um líkskoðun (C. 110,
var svo rækilega íhugað og rættásíðasta
135);
frh. 1. umr.
þingi hjer í deildinni og frv. þetta er óFramsögumaður (E. Th. Jónassen:)
breytt eins og það var samþ. hjer í deildEins
og h. deild er kunnugt af nefndaráinni þá við 3. umr. Það er þó eigi svo
að skilja, að jeg sje mótfallinn nefndar- litinu (C. 135), hefur nefndin eigi fundið
kosning, ef h. þingdm. virðist öðruvisi en ástæðu til að gjöra margar breyt.till. við
mjer; en jeg get eigi sjeð, að hennar sje frumv. þetta. Það hefur inni að halda
gagnlega rjettarbót, sem oss hefur áður
þðrf.
Skúii Þorvarðarson: Jeg held því vantað í löggjöf vora. Breyt.till. nefndar-
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reikninga. Slík óánægja mun lengi verða
ríkjandi hjá allmörgum hjer á landi, og
! verður ekki við því gjört. Ef alþing samþykkti annað eins frv. og það, sem hjer
liggur fyrir, þá lýsti þingið þarmeð yfir,
að það treysti sjer eigi til að kjósa hæfa
Frumv. til laga um þingfararkaup ail- I menn úr sínum flokki til þess að rannsaka
þingismanna (C. 126); 1. umr.
og úrskurða ferðakostnaðarreikninga alFhttningsmaður (Jón A. Hjaltalín); þingismanna. Jeg hef sjálfur setið í einni
Þó að frumv. þetta sje komið hjer fram, vona svo nefndri reikninganefnd, og samkvæmt
jeg að h. þingdm. taki það eigi svo, sem embættisstöðu minni hef jeg úrskurðað óað það sje af flutningsmanna hálfu sprott- tal reikninga embættismanna og sýslunarið af grunsemd um að nokkur þingm. þeirra, manna, og hef eigi getað sjeð nokkra viðer nú eru á þingi, vanbrúki það leyfi sem leitni til þess, að menn vildu vísvitandi
þeir hafa nú til að reikna sjer ferðakostn- reikna sjer hærra endurgjald en þeim ber.
aðarpeninga. En ástæða flutningsm. fyrir Jeg vil leyfa mjer að geta þess, að sumir
því, að koma fram með frumv. er sú, að æðri embættismenn hafa eptir gildandi lögþeim þótti viðkunnanlegra, að úr því að um leyfl til að hafa til embættisferða sinna
dagpeningar þm. eru fast ákveðnir með marga hesta, og þar af leiðandi vald til
lögum, skuli og ferðakostnaðarpeningarnir j að hafa fleiri fylgdarmenn en einn, en þessvera það; og það því fremur, sem allir vita, ir embættismenn hafa ekki notað þessa
að ymsir h. þm. hafa orðið fyrir öldungis heimild í seinni tíð, nema einn, að því
óverðskulduðu álasi fyrir það, að hafa sett mjer frekast er kunnugt, án þess „ísafold“,
ferðakostnaðarreikninga sína of hátt. Hið sem er svo rösk til þess að endurskoða
eina ráð til að komast hjá svona álasi er ferðakostnaðarreikninga alþingismanna og
það, að hafa ferðakostnaðinn fastákveðinn gefa þeim reglur um það, hvernig þeir
eins og dagpeningana. Auk þess hafa ýmsir j mætti reikna ferðakostnað sinn, hafl að
þingmálafundir farið fram á það að þetta því fundið.
verði gjört. Uppástm. halda þess vegna
Hvað frv. þetta sjálft snertir, þáheld
því fóstu, að þingfararkaupið verði fastá- jeg, að menn verði alveg eins óánægðir
kveðið, en hinu, hve hátt það verður sett með það fyrirkomulag, sem það gjörir ráð
og hvemig því verður komið fyrir, því eru I fyrir, eins og það nú er, enda er jeg í
þeir alls eigi tregir að breyta frá því sem ! rauninni sannfærður um, að frumv. verður
ákveðið er nú í frv. þessu, í samráði við ekki að lögum í þeirri mynd, sem það nú
h. þingdm.
er í; og hvers vegna? Af því einkanlega,
Júlíus Havsteen: Einn af flytjendum að það er ekkert tillit tekið til þess, á
þessa frv., hinn h. 6. kgk. þm. (J. A. H.), hvern hátt menn ferðast til alþingis, þ. e.
tók það íram í ræðu sinni, að önnur aðal- j að segja, hvort þeir fara heldur sjóveg
ástæðan fyrir þvi, að hann kæmi fram með eða.landveg. Það er þó talsverður munþetta frv., sem var fellt hjer á þinginu ur á því.
Ef menn t. t. fara með gufú1887, væri hin megna óánægja hjá alþýðu skipi frá Akureyri og hingað til Keykjamanna yfir ferðakostnaðarreikningum alþm. víkur, kostar ferðin um 70 kr. fram og
Þetta fínnst mjer satt að segja mjög lítil- aptur, að meðtöldu gjaldi til þjóna á gufuvæg ástæða. Það væri sannarlega undar- skipunum, en i frv. þessu er þingmönnum
legt, ef þingið ætti að fara eptirþví, þótt úr Eyjafjarðarsýslu eða frá Akureyri ætlýmsir kynnu að vera óánægðir með þessa aðar 416 kr., eða með öðrum orðum; þeir
innar eru einkum við 1. gr. frv., en með
þvi að nú er fyrsta umr. málsins, finn jeg
eigi ástæðu til að fara fleirum orðum um
það.
Frumv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
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stinga þá undir það 350 kr. í sinn vasa
fyrir ekki neitt, ef þeir nota strandíerðir
gnfnskipanna. Pað er þó dálaglegur skildinernr. Svo þegar gufuskipin fjölga og
„Faxi“ ng önnur innlend gufuskip eru farin að ganga kringum landið, betri en þau
skip. sem nú ern. þá er svo sem auðvit
að. að alþingismenn hætti að fara landveg.
Jeg vil leyfa mjer að gjöra enn eina
dálitla atliugasemd. Þtð er eins og h
flntningsm., sem jeg áður ncfndi, sje meinilla við 37. gr. kosningarlaganna, þvi að
í kosningarbgafrumv. þvi, er hann liefur
borið fram lijer í deildinni í gær, var
greinin afnumin; og svo er hún aptur afnumin lijer i þessu frumv.
Þetta bendir
til. að h. flutningsm. (J. A. H.) gjörði rjettast í því að slengja þcssu frutnv. saman
við kosningarlagafrumv. sitt.
Flutningsmaður (Jón A. Hjaltalín):
Viðvikjandi hinni siðustu athugasemd h.
1. kgk. þm. (Júl. H.) skal jeg geta þess,
að ekki lítur út fyrir að þessi h. þm. hafi
enn þá lesið kosningarlagafrumv. það. sem
er hjer fyrir h. deild nú, því að einmitt
37. kosningarlaganna er tekin orðrjett upp
i þetta nýja kosningarlagafrumv. En hugsun mín var sú, að ef þetta frv. um þingfararkaupið fengi fram að ganga. að fella
þá burtu 18. gr. úr kosningarlagafrumv.
mínu.
Til svars upp á aðrar athugasemdir
h. sama þm. skal jeg taka fram, að jeg
hef nú fyrir mjcr alþ.tið. frá 1887 og bera
ræður þessa h. þm. þá með sjer. að hann
hafði þá á móti þvi þingfararkaupsfrv.,
sem var fyrir þingiuu, það, að það hefði
svo margar undantekningar frá meginregluni;i, og gaf í skyn, að ef þessar undantekningar væru ekki, mundi hann vera
með því.
Þorleifur Jónsson: Jeg er samþykkur þessu frv. að surnu leyti, en að sumu
leyti ekki. Jeg er samþykkur því vegna
Alþt A. 1891.
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þess, að það ákveður fast þingfararkaup.
Eins og kunnugt er, hefur hingað til
átt sjcr talsverður mismunur eða ójöfnuður stað í ferðakostnaði þingmanna. Þannig hafa t. d. tveir þm. úr sama kjördæmi
stundum haft talsvert mismunandi ferðakostnað og það hefur jafnvel komið fyrir,
að einn þm., sem styttra átti að ferðast
lieldur en annar, hefur fengið hærra þingferðakaup heldur en hinn; —jeg segi ekki,
að þetta komi til af þvi, að þingmenn hafl reiknað sjer ferðakostnaðinn
hærri en hann í raun og veru hefur verið,
lieldur hefur því getað valdið ýms atvik,
og mismunandi ríkmannleg ferð. En allt
þetta vekur megna óánægju meðal þjóðarinnar og jafnvel grunsemd, er sjerhver
þingm. ætti og mætti verða feginn að Iosast við; og þótt mönnum kunui að finnast eitthvað á móti því að sumu leyti, að
ákveða fast þingfararkaup, þá er það
samt eina ráðið til þess að losast við
þrætur þær og stell, er fyrirkomulag það,
sem nú er, hefur haft í för með sjer. Það
er og sjálfsagt, að setja þingfararkaupið
svo hátt, að hæfilegt sje, en ranglátt getur mjer ekki fundizt að fastákveða það,
því að sá sem býður sig fram fyrir þingmann eins kjördæmis, veit þá, að hverju
hann á að ganga, hvað háan ferðakostnað
hann fær, og getur þá hagað ferð sinni
eptir því.
En það sem jeg finn að þessu frv. er
það, að mjer virðist bæði þingfararkaupið
sett of hátt sumstaðar að minnsta kosti og
heldur ekki hlntfallslega rjett. Jeg hef
því hugsað mjer að koma fram með br.till.
við 2. umr. og þætti mjer gott, ef jeg gæti
komið mjer saman við h. flutningsm. (J.
A. H.) ura það. Jeg skal einnig benda
á eitt, og sem h. 1. kgk. (Júl. H.) tók
fram lika. það sem sje, að það er eigi
alveg rjett, að sama þingfararkaup sje látið
gilda hvort sem þingmaðurinn fer land3 (1. ágúst).
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þcirri niðurstöðu. að rjettast væri að orða
þctta eins og það stendur í nefndarálitinn.
Það sem vjer vildum lAta koma greinile?a í Ijós með þessari orðabreytingu var
það. að mílskostnaður væri ekki greiddur
í sumum sakamálum, heldur að eins i
„vissum ti1fellum“. en að orða það þannig
þótti oss ekki góð íslenzka, og þessvegna
seftum vjer í þess stað „þejrar svo á stend! nr“, og er það alveg samkvæmt danska
textanum. Hvað orðið „ollandi" snertir,
! þá skal eg ekki hafa neitt á móti, að því
sje breytt. Orðið er mesta vandræðaorð,
og margir eru alls ekki vissir um, hvernig þessi sögn „að valda“ beygist. „Ollandi“
er almennt eða að minnsta kosti almennÁttundi fundur, laugardag 11. júlí kl. 1 ara í daglegu tali en „valdandi“. Yflr
e. h. Allir á fundi.
höfuð legg eg ekki raikla áherzlu á þessa
Frv. til laga um skaðabœtur þeim til breytingu. •
lianda, er ad ósckju hafa verið hafðir í
Landsliöfðingi: Eg er þakklátur h.
gœzluvarðhaldi o. s. frv. (C. 85,124); 2. umr. nefnd fyrir það, hve vel hún hefur tekið
Þffrleifur Jónsson: Það er að eins í þetta mál. Breytingarnar, sem hún heftvennt íbnyt.till. (C. 124) h. nefndar við ur ffjört. á frv., er i mjöglitlar, og íraunþetta frv.. sem jeg ætla að minnast á. Ann- inni ekki neinar efnisbreytingar. heldað er breytingin við fyrirsögn frv., sem ur að eins orðabreytingar eða breytingar
mjer flnnst ekki vel viðkunnanleg, eink- á „forminu", sem eg skal játa að eru til
ani. orðin: „í s -.kamálum þegar svo á stend- talsverðra bóta. Eg er alveg samdóma
ur“, og hefði mjer þótt bezt og einfaldast h. framsögum. (.1. A. H.) að því, er snertað hafa i þess stað: „í sumum sakamálum“. ir breytinguna á fyrirsögn frv., því að einHitt atriðið í breytingn.u nefndarinnar, ! mitt við hana verður fyrirsögnin samsem jeg vil leyfa mjer að minnast á, er i kvæmari dönskunni, og rjettara orðuð, en
það, að orðið „ollandi“ í breytingunum við j í stj.frv., því að eptir því, sem þar stend2. gr. frv. er ekki rjett myndað, því að í ur, nl. „málskostnað í sumum opinberum
það er af sögninui að „vaida“, en ekki af málum“, mætti skilja fyrirsögnina svo, sem
að „olla“, sem er málleysa. Þetta ætti frv. að eins ætti við vissa tegund, vissan
því að vera „valdandi" og þyrfti að leið- flokk sakamála, í stað þess að það á við
rjetta það við 3. urar. Það getur vel ver- um hvert sakamál sera er. þegar svo stendið, að þetta sje að eins prentvilla (L. E. nr á, og var þessvegna alveg rjett af
Sveinbjörnsson: Það er ekki prentvilla); netndinni, að gjöra þessa breytingu. Þar
en þótt svo væri, ætti eins að leiðrjetta eð h. nefnd hefur samhuga ráðið deildinni
i til að faliast á frv., þá vona eg að það
hana fyrir það.
Framsögum. (J. A. Hjaltalín): Að því fái góðan byr, og eg fyrir mitt leyti vii
er snertir fyrri athugas. h. þm. Húnv. leyfa mjer að mæla með öllum breyt.till
(Þ. J.), þá skal jeg geta þess. að vjer nefnd- nefndarinnar.
armenn hugsuðum um þetta atriði, er vjer
ATKVÆÐAGR.: 1. br. nefndarinnar
gjörðum breytiugarnar, og komumst að við 1. gr. samþ. í e. hlj.; 2.-3. br. við 1.

veg eða sjóveg. Þannig getnr t. a. m. þingmaður komizt úr Snæfellsnessýslu á 12
klstundum sjóveg liingað. og til þeirrar ferðar eru honum ætlaðar 200 kr. eptir frnmv.
Jeg álít rjettast, að tvenns konar
þingfararkanp sje ákveðið. annað fyrir
iandvegsferð, en hitt fyrir sjóveginn, að
hið fyrnefnda sje miðað við alla ferðina,
og hið síðarnefnda sje miðað við, að þingmaðurinn fari alla, eða því nær alla, leiðina sjóveg.
ATKVÆÐAGR. Frv. vísað til 2.
umr. með 6 atkv. gegn 1.
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gr. samþ. án atkv.gr.; 1. gr. með áorðn. að slpppa orðunnm „fram og aptnr“ úr
breytingnm samþ. i e. hlj.; 4. br. n. við þvi. En það er mjög áriðandi, að enginn
2. gr. samþ. með 8:3 atkv., og 5. með vafi sje um skilning þessa atriðis, og að
10 atkv.; 2. gr. rneð áorðnum breytingum það sje fullljóst, hver meiningin sje. Jeg
samþ. íe. hlj.; 6. br. n., við 3. gr., samþ. skal i sambandi við þetta geta þess, að
án atkvgr.; 3. gr. þannig samþ. í e. hlj.; það eru til önnur eldri ákvæði, svipuð
4.-7. gr. samþ. hver um sig í e. hlj.; 7. þessu, sem skilin hafa verið á mismunandi
br. n., við 8. gr., samþ. með 9 atkv.; 8. bátt, og það er 3. gr. í lögum 13. janúar
gr. þannig breytt samþ. íe. hlj.; 8. br. n., 1882, um borgun til hreppstjóra og annvið 9. gr., samþ. í e. blj.; 9. br. n., við ara, sem gjöra rjettarverk. í þessari gr.
sömu gr., samþ. án atkv.gr.; 9. gr. þannig er talað um borgun til stefnuvotta, og
breytt samþ í e. hlj.; 10. br. n., við fyrir- sagt, að hvorum þeirra skuli greiða 50
sögn frv., samþ. með 9 atkv. Fyrirsögnin aura fyrir hverja mílu á landi, eða hverja
! liálfa mílu á sjá. í því stj.frv. voru höfð
þannig breytt samþ. með 9 atkv.
!
orðin „fram og aptur“, og eins er í lögunFrv. vísað til 3. umr. í e. blj.
: um sjálfum; en jeg hef haft tækifæri til
Frv. til laga um þöknun til þeirra, er j að sjá, að þessi ákvæði hafa verið misjafnbera vitni í opinberum málum(C. 81, 124); ■ lega skilin, því að í mörgum reikningum
2. umr.
I frá sýslumönnum, er eg hef úrskurðað,
Landshöfðingi: Eg get sagt hið sama ! hefur stefnuvottunum verið reiknuð 1 kr.
um nefndina í þessu máli, sem í málinu fyrir 2 mílur, en sumir sýslumenn hafa
næst á undan, að jeg er henni þakklátur reiknað þeim 2 kr. fyrir sömu vegalengd.
fyrir það, að hún hefur ekki breytt frv. Af þessu sjest, að það getur valdið rugltil muna. Breytingar hennar (C 124) eru ingi, ef ákvæðin eru ekki nógu skýr og
eigi að minu áliti neinar efnisbreytingar, Ijós. Það er alveg nauðsynlegt, að koma
því að eg skil svo, að breytingin við 1. í veg fyrir allan vafa um það efni i þcssu
gr. frv. eigi ekki að vera efnisbreyting. frv., er hjer liggur fyrir, nl. að vitnið eigi að
Eins og sjá má af nefndarálitinu, befur fá 50 aura fyrir míluna hvora le.ð, eða
nefndin stungið upp á, að orðunum „fram ■ alls 1 kr., en ekki t. d. 25 aura, cða alls
og aptur“ verði sleppt úr stj.frv. Mein- ! 50 aura fyrir ferðina til dómstaðarins og
ingin með þessum orðum i frv. er auðvit : heim til sin aptur. Að hinn rjetti skilnað sú, að sje t. d. bústaður vitnisins í 2 ingur komi í ljós í umræðunum um þetta
milna fjarlægð frá dómstaðnum, þá skuli mál er mjög áriðandi, og eg vildi þvi mælþað fá 50 aura fyrir hvora míluna til dóm- ast tit þess, að h. framsögum. kæmi með
staðarins og svo einnig 50 aura fyrir hvora skýlausa yfirlýsingu um það, hvort það
míluna aptur beim til sín, þ. e. að segja, hafi ekki verið tilætlun nefndarinnar, að
4X50 aura, eða 2 kr. íyrir alla ferðina, vitniii ættu að fá 50 aura fyrir míluna, i
sje vegalengdin til dómstaðarins 2 mílur. hvert skipti sem þeir færu hana, eins og
Jeg ímynda mjer einnig, að nefndarmenn orð stjórnarfrv. auðsjáanlega benda á. Þessa
irnir hafi skilið orð fi v. á likan hátt, þann- yfirlýsingu verð jeg að telja nauðsynlega
ig, að vimið eigi að fa 50 aura fyrir liverja til að koma i veg íyrir allan misskilning
mílu, hvenær sem það fer hana, hvort held- í þessu efni framvegis.
Framsögum. (J. A. Hjaltalín): Jeg
ur heiman að til dómstaðarins eða heim
til sín frá honuin. Þessum ákvæðum frv. skal leyfa mjer að lýsa yfir þvi, fyrir mina
ímynda jeg mjer að nefndin hafi ekki ætl hönd og meðnefndarmanna minna, að vjer
að sjer að breyta, þótt hún hafi ráðið ti! lögðum sömu meiningu í orðin „frarn og apt3*
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ur“ í frv., eins og hæstv. Idsli., og að það
var einmitt tilgangur vor með breytingunni, að gjöra þetta ákvæði frv. ótviræð
ara. Það er auðvitað, að þegar talað er
um, að maður ferðisteina mílu, þá er átt
við að hann fari þessa leið einu sinni, en
ekki tvisvar. Meiningin er þvi þetta:
Vitnið fær 50 aura fyrir hverja mílu, hve
nær eða í hvert skipti sem hann fer hana,
hvort heldur fram eða aptur, þ. e. að segja
50 aura fyrir miluna til dómstaðarins, og
aðra 50 aura fyrir sömu leið aptur heim
til 8Ín.
Arni Thorsteinsson: Ut af umræðum
þeim, sem orðið hafa, skai jeg leyfa mjer
að taka fram, að það er öldungis nauðsynlegt, að það sje skýrt ákveðið í lögunum
hvort meiningin er sú, að vitnið fái 50 a.
borgun fyrir hverja mílu vegar, sem það
ferðast, hvort heldur eða jafnt hvort talið
er að heiman og til dómstaðinn eða frá
dómstaðnum og heim; eða þá hitt er meiningin, að vitnið fái að eins 50 a. fyrir ferðina á hverri mílu fram og til baka, ef það
á að ferðast eina mílu, og þannig ekki
nema 25 a. miluna fyrir hvora leiðina fyrir sig. Þetta er því nauðsynlegra að hafa
skýrt ákveðið í lögunum, þar sem erfitt er
að hafa eptirlit með því, hvort dómarinn
hefur skilið rjett ákvæði laganna í þessu
efni, með þvi að kvittunin fyrir borguninni til vitnisins er að eins innfærsla upp
hæðarinnar í þíngbókina, svo að einungis
æðri dómstóli gefst kostur á að dæma um,
hvort undirdómarinn hefur haft hinn rjetta
skilning laganna i þessu efni, en jeg efast um, að æðri dómstólar veiti þessu at
riði sjerleg afskipti.
I annan stað skal jeg geta þess, að
hve mikla freisting sem jeg hef til að sam
þykkja þetta frv., get jeg þó eigi gjört það
án vissra efasemda. Menn geta byggt á
mismunandi grundvelli skoðanir sínar um
það, hvort vitni beri borgun fyrir ómak
sitt, og er að visu sú bót i máli. að slik
lög eru komiu á í Danmörku. En þess ber
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vel að gæta. að þar hagar talsvert á annan hátt til heldur en lijer á landi; þar geta
menn ekki sjer að skaðlausu misst af tíma
siuum. en hjer er svo háttað, að á ýmsum
timum ársins er timinn mönnum ekki svo
dýrmætur, að nauðsyn beri til að borga
vitni fyrir nokkurra klukkutima dvöl.
Það er og ósamkvæmni í því, að ákveða
borgun til vitna í sakamálum, en ekki í
málum einstakra manna. Sama reglan ætti
að gilda fyrir öll mál.
Jeg álít fyrir mitt leyti mjög vafasamt, hvort breyting sú, er frv. þetta gjörir, sje i sjálfu sjer rjett og eðlikg; vitnaskyldan hefur veiið almenn í lögum vorum, hvort sem vjer lítum til fornaldarinnar eður hins yngri tima, og fyrir því er
jeg í nokkrum vafa með atkv. mitt. í öllu
falli verð jeg að álita nauðsynlegt, að ákvæði
frv. um upphæð borgunarinnar sje gjörð
glögg og skýr.
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg skal ekki
svara hinum almennu athugaseiiidum h. 4.
kgk. (A. Th.), heldur að eins benda honum á, að breyting nrfndarinnar við niðurlag 1. gr. eru gjörðar til að fyriibyggja
allan misskilning, enda hygg eg. að orðin
sjeu svo ljós, að ómögulegt sje að misskilja
þau. Meiningin er sú, að vitnið fái 50 a.
borgun fyrir hverja mílu, sem það fer, hvort
lieidur í norður eða suður, austur eða vestur, að heiman eða heim. Eptir því, hvernig þessi sama hugsun er orðuð i stj.frv.
eru viðar dyr opnar fyrir misskilning, en
eptir því sem nefndin vill orða þetta, er
allur misskilningur útilokaður.
Ámi Thorsteinsson: Ef uieiningin á
að vera sú, að vitnið fái 50 a. fyrir hverja
leið, ef það þarf að ferðast 1 mílu vegar,
og aðra 50 a. aptur fyrir að ferðast heim
til sín og þannig 1 kr. fyrir míluna fram
og aptur, virðist mjer auðsætt, að sú borgun er of há.
Friðrik Stefánsson: Jeg álít góða
rjettarbót, i þessu frumv.. því þó það væri
skylda i foruum lögum, að bcra vituiímál-
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um endurgjaldslaust, þá er vilnum var til
þess stefnt, hygg jeg það vel við eiga, eptir því sem nú hagar til, að nienn fái þóknun fyrir ómak sitt.
En samt sem áður vil jeg taka eitt
atriði fram, sem er í þessufrv., sem sje
það, þar sem 1. gr. kveður svo að oiði:
„og dómara þykir eptir öllum efnahag
hans ástæða til. að honum sje bætt tjón
þetta“, o. 8. frv. J(g vildi spyrja: Er
meiningin sú, að vitnið fái að eins þóknun, ef dómaranum þykir ástæða til að greiða
þvi borgunina fyrir fátæktar sakir þess?
(L. E. Sveinbi.: Já, það er meiniugin).
Þá verð jeg að segja, að það er talsvcrð
vöntun, að gjöra up,p á milli manna í þessu
efni og láta eigi eitt yfir alh ganga, þar
sem um alnienn Iög cr að ræða. Slikt æiti
að vera alnicnnur rjettnr, því að tlestir
munu vilja að þeir sjvu látnir i friði og
ekki þreyttir á því að fara máske langai
leiðir til að bcra vitni í málum borgunarlaust. Jeg mun samt gefa frv. atkvæði
mitt, því það er þó nokkur bót frá þvi >em
nú er. En eins og jeg ln f áður tekið fram
álit jfg það ósanngj nit. aðþessi þókt un
skuli eigi vera alnienn rjettii.di eins fyrii
þá sem eru efnaðir, og liina, scm eru mið
ur efnum búnir.
ATKVÆÐAGR : 1. br. n. samþ. mcð
9 atkv.; 1. gr. þaimig samþ. mcðlOatkv.;
2. br. n. samþ. með 10 atkv.; 2. gr. þann
ig samþ. í e. hlj.; fyrirspurnin samþ. í
e. hlj.
Málinu visað til 3. umr. í e. hlj.
Frv. til lagu um breyting á lögum 27.
fébr. 18S0 ttm skipun prestakalla (C. 75,
141); frh. 1. umr.
FramsÖgumaður (E. Th. Jónassen):
Nefndin, sem kosin var í þessu máli, hefur lagt til. eins og nefndarálitið sýnir, að
frv. þetta sje samþ. óbreytt. Ástæðurnar
fyrir frv. eru prentaðar með þvi og þær
eru svo ýtarlegar, að jeg hygg að öllum
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sje mál þetta Ijóstafþeim. Jeg hef því
eigi neinu við að bæta frekara.
Frv. vísað til 2. umr. í e. hlj.
Nítindi fundur, mánudaginn 13. júli kl
l e. h. Allir á fundi.
Frv. ti) laga, um almannafrið á
hélgid'gum þjóðkirkjunnar (C 94.125); 2.
umr.
Landshöfðingi: Jcg virð að lýsa ánægjn minui yfir því, að nefndin, scm val
in var til *ð íhuga þetta frv. stjórnarinnar, hefur vciið snnþykk þvi í öllum verulegum atriðum. Megimegla iicfndariniiar
liefur auðsjáanlega verið sú, að bri yta sem
íninnst cfni <g aðalhugsun frv., og það er
það. sem me.-tu varðar.
B cytingarnar
(C. 126) siieita að n.estu lcyti einstök ákvæði. og cm tkki að mínu áliti neitt
vciuhgai. >vo aðþiáti fy.ir þær hygg j< g,
að irv. vi rði ckki óaðgengih gt fyrir stjórnina. Jeg vcið enr.frei! nr að iclja íirslit þau,
Cin nef din heftir ko oizt að, því þýðing
anmiri, sem að i lien. iei eino andlegrar
sijettar n.aðnr (li. 5. kgk. þm.), <>g þarcð
liann hefur fj llað um þctta mál. má bú
ast við, að þi ð fái góðan byr lija picsta
stjettinni í i.eðri deild, en það liefur mikla
þýðingu, þareð þessi stjett hcfur svo mikið að segj t nú á þingi. Yfir höfuð er jcg
ekki mótmæltur breytingum iiefndariiinar,
því að þótt jeg ekki áliti, að þær sjeu bein
linis til bóta alstaðar, hygg jeg samt, að
þær sjeu ekki til skaða fyrir málið eða
frv. þetta i heild sinni.
Framsögumaður (Arnljótur ólafsson):
Það gleður mig sannarlega, að hcyra svo
góðar undirtektir frá hæstv. landsh.; en
þó skyldi það gleðja mig enn meira, ef sá
spádómur hans rættist, að neðri dcild tæki
eins vel i þetta mál, eins og jeg voua að
gjört verði hjer í deildinni. Ncfndin setti
sjer það takmark, að breyta í engu aðalstefnu frv.; hún vildi að eins laga 1. gr.
þess eptir helgidagalöggjöfinni 28. marz
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1855, sem menn yfirleitt hafa knnnað vel
við, enda er þetta frv. að öðru leyti mjög
skylt henni. Aðalbreytingin frá löggjöf
inni 1855 er sú, að hjer er ekki bönnuð
ónauðsynleg vinna, heldur er, sarokvæmt
ástæðunum eða athugasemdunum zið 1. gr.,
leyfð ýms utanbæjarvinna, meðal annars
aliskonar heyannir, svosem sláttur, þurkun, hirðing á heyi o s. frv. og önnur
vinna, sem ekki hefur neinn skarkala í
för með sjer eða truflar á annan hátt
kirkjurækni nianna. Að vísu er þesskonar vinna leyfð í tilsk. 28. marz 1855, en
þó þvi, að eins að brýna nauðsyn beri til.
Þetta frv. gengur því lengra, hvað helgidagavinnu snertir, en tilskipunin 1855.
Nefndin fann samt sem áður ekki næga
ástæðu til að ráða deildinni til að hafna
frv. sakir þeirra breytinga, sem þar eru
gjörðar frá hinni eldri helgidagalöggjöf
vorri. Að vísu getur verið, að húsbændur telji sjer nú Ieyfilegt að skipa vinnuhjúum sínum alla þá vinnu, sem leyfð er
á helgidögum samkv. þessu frv., t. d. hey
verk, sjóróðra o. s. frv.; en að það verði
almennt getjegekki skilið. og að húsbændur skipi hjúum sinum nokkra ói.í uð-ynlega
vinnu. þá er þau vilja fara til kirkju á
helgidögum, hygg jeg að komi sjaldan fyrir. í vinnuhjúalögunum frá 1866 ersagt,
að húsbændur migi skipa hjúum sinum
alla forsvaranlega vinnu, og er þar ekki
undanskilin slik vinna á helgidögum. En
þó svo væri, að húsbændur vildu nú, ef
fi v. verður að lögum, þröngva fólki sínu til
vinnu á helgum dögum, og hefðu ef til
vill rjett til þess samkv. þessu frv., þá
verður að lita á það, að eins og nú stendur
á bjer á landi eru húsbændurnir hjú og
hjúin húsbændur. Það er afleiðing liinn
ar miklu vinnufóikseklu. Húsbændurnir
geta þvi ekki beitt húsbóndavaldi sinu í
þessum efnum; þeir verða þá sjálfir að sitja
heima og slá á helgum dögum, ef þeim
þöknast, þótt vinnuhjúin fari til kirkju.
Jeg held þessvegna, að þótt frv. þetta
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yrði að lögum, þá breyttist ekki helgidagavinna hjer á landi að neinuni mun fyrir
það, frá þvi sem nú er. Jeg ætla ekki
að nefna opið brjef 26. sept. 1860; því
hefur aldrei verið fylgt hjer stranglega,
og það er heldur varla þess vert.
Árni Thorsteinsson: Jeg ætla að
leyfa mjer að gjör t dálitla grein fyrir breyt.till. minni (C. 144) við þetta frnmv., þ. e.
að segj t, viðaukatill. um flutning hius almenna bænadags. Þessi helgidagur er nú
einmitt á þcim tíroa, er menn hafa mest
annriki, að minnsta kosti i öllum sjðplássum. Á vetrarvertiðinni, þegar allar tafir eru svo tilfinnanlegar fyrir fjölda
manna. er lifa af sjávarútvegi, er opt
margra tuga þúsunda skaði, að þessi
helgidagur er á miðri vertíð, í samför með
svo mörgum öðrum helgidögum á þessum
tíma. Jeg veit að þvi muni verða svarað,
að breyting nefndarinnar miði einmitt til
þess, að þessar slæmu afleiðingar hverfi
að mestu, þar sem hún hefur lagt það til,
að hinn almenni bænadagur verði ekki
helgari eða hafi ekki neitt annað gildi, en
hver annar almennur sunuudagur. En að
þe-su leyti get jeg ekki verið samdóma
h. nefud. Jeg efast um, að h. framsögum.
(A. Ó) sje i rauninni samþykkur þvi, að
þessi drgu geti orðið sem almennur helgidagur. Hann minntist á það i ræðu sinni,
að húsbændur lijer á landi væruá stundum hjú og hjúin húsbænduro. s. frv.; en
sje svo, þá eru þau ákvæði þýðingarlaus,
að húsbóndinn geti skipað hjúum sínum
vissa vinnu eða formaður hásetum sínum
að róa. og þá verður auðvitað ekkert úr
því i framkvæmdinni, þegar svona stendur á, og allir sitja i landi fyrir undanfærslu einstakra háseta, ef um sjósókn er
að ræða. Jeg fyrir mitt leyti held ekki
fast við hinn almenna bænadag, en jeg
held, að hann sje orðinn nokkuð rótgroinn
i almenningsálitinu. Það getur vel verið,
að þessi skoðun min víki nokkuð frá hinni
almennu; en sje það ekki almenuur viiji
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tnanna að afnema bænadaginn, þá vil jeg
það heldur ekki og mun verða hinn síðasti til að minnka helgi hans eða gjöra
hann jafnan öðrum sunnudögnm. Þrátt
fyrir mínar eigin skoðanir vil jeg eigi
ganga neinum of nærri. en virða skoðanir
og trúrækni annara. Jeg leyfi mjer því
samkv. viðaukatill. minni að stinga upp á.
að bænadagnrinn verði fluttur á allrahei
lagramessu 1. nóvember. sem áður var
mikill helgidagur fram að 1770. að hann
var afnuminn ásamt fleiri helgid'igitm; en
texti þessa dags var þá fluttur á sunnndaginn næstan eptir. Jeg get ekki betur
sjeð en að þessi dagur, aliraheilagramessa, sje vel fallinn til að verða hinn almenni bænadagur. £>á fer vetnrinn í höud
þessi gestur, sem opt er svo úfinn og harð
ur og gjörir oss svo mikinn skaða. svo að
það væri alls ekki ófyrirsynjn. ]»ótt beðizt
væri fyrir við byrjun hans. Að öðru leyti
gef jeg fúslega atkvæði hverjum dpgi,
sem h. þingdeild kann að telja heppilegri,
að áliðnn sumri eða frá slætti til vetrarbyijnnar, því að skoðun mín í þessu efni
er ekki svo einstrengingsleg, að egvilji
ekkert hliðra til. Aðalatriðið er þetta,
að jeg tel hinn almenna bænadag vera á
mjög óhentugum tíma eins og nú, og vil
þessvegna fá hann flnttan, þareð jpg vil
ekki láta hann koma í bága við hinn
helzta atvinnnveg landsins. Annars skal
jeg lýsa yflr því, að jeg gef atkvæði mitt
fyrir því, að hann verði haldinn jafnhelgnr, eins og tíðkazt hefur, en ekki fyrir
því. að hann sje gjörður að almennum helgidegi.
Framsögumcufur (Arnljótur ólafsson):
Mjer gleymdist áðan i ræðn minni, að geta
nm breyt.till. h. 4. kgk. þm. (Á. Th.), og
eg mundi ekki eptir henni fyr en hann
minntist nú á hana í ræðn sinni. En eg
verð að segja h. uppástm. breyt.till., að
mjer finnst mjðg óviðkunnanlegt, að slengja
bænadeginnm saman við allraheilagramessn.
Hun veit eflanst, að allraheilagramessa
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var haldin heilðg í minningu um sælu útvaldra á hiranum, en bænadagurinn er iðrunar- og yfirbótardagnr, þá er menn sitja
skyldu í sekk og ösku, hnipnir í liuga
sakir synd* sinna. Þsð á því ekki vel
við, aðglcðjast yfir sælu útvaldra á þpim
degi. Jeg verð að spgja, að jeg get ekki
vprið mcðmæltur þessiri breyt.till. Jeg
kann og held ír ckki vel við, að í frv. um
almannafrið á helgidogum sje verið að
færa til messudagana, þvi að það er nokknð ólikt efni og á ekki heima þar sem um
friðun er að ræða. Menn gætu sagt, að
færsla hins almenna bænadags frá vetrarvertíðinni til haustsins væri friðun á fiskiveiðum; en friðnn á helgidpgi er það eigi.
Jeg get að öðru leyti ekki betur sjcð. en
að breyt.uppást. nefndarinnar sjeu í sararæmi við aðalhugsun h. 4 kgk. þm. (Á. Th.),
þ. e.. að hinn almenni bænadagur ■•jeekki
helgari en svo, að mönnum sje leyfilegt að
leita sjer bjargar í brýnni nauðsyn sinni.
Sighvatur Árnason: Jrg ímynda mjer
þingdm. andmæli ekki til muna breyt.
uppást. nefndarinnar í þessu máli. H. framsögum. n. (A. Ó.) hefur nú fært ástæður
fyrir breytingunum og eg ætla því ekki
að tala um þær. En það var að eins
breyt.till. h. 4. kgk. þm. (Á. Th.), sem jeg
ætlaði að minnast lítið eitt á. Eg er í
rauninni aiveg samdóma lionum um, að
hinn almenni bænadagur sje á óhentugum
tima og þyrfti að flytjast til; en eg er
aptur ósamdóma honum um það. að þessi
ákvörðun verði tekin inn í þetta frv., með
því að eg er, hvað þetta snertir, á skoðun h. framsögum., hins 5. kgk. þm. (A. Ó.),
að hún eigi þar ekkiheima. Jegheld, að
betra væri, að þesri færsla væri fyrirskipuð í sjerstökum lögum. Að þessi dagur
er á þeim tíma, sem hann er, leiðir af sjer
aflatjón, eins og h. 4. kgk. þm. (Á. Th.)
tók fram, og þess vegna vii eg gjarnan
færa hann á einhvern hentugri tíma, og
væri það viiji deildarmanna, að taka breyt.
till. þessa inn í frv., þá þætti mjer betur

47

Ninndi f: lfrv. um almannafrið & helgidögnm þjóðkirkjunnar; 2. nmr.

eiga við. að valinn væri einhver annar
dagnr en allraheilagramessa, t. d. ákveðinn viknd*gnr. en ekki viss mánaðardagur. því að hann bæri þá stundnm upp á
sunnndae ng værí þá óviðkunnanlegt. að
tveir helaridagar fíellu þannig saman. Eg
er samþvkkur h. 4. kgk. þm. (Á Th.) að
timabilið kringum eða á undan 1. nóv.
sie hentna't. en í staðinn fyrir allraheilagrame«su vildi iog leyfa mjer að stinara upp
á. hvnrt, ekki væri vel til fallið að hinn
almenni bænadaarnr yrði helgnr haldinn á
fóstndaginn síðastan í snmri. þá er slátt
nr er fyrir Iðngu úd og hanstyrkinr að
miklu levti, en vetur fer í hönd. Eg sie
ekki neitt því til fyirstöðn. að bænadag
urinn verði færðnr til. því að hann a'ctnr
haft arildi seæ alm°nnur bænad gnr eptir
sem áðnr. Eg er þ'i <ð þe«sn leyti. hvað
færslnna snertir. simþykknr h nppá«tm.
breyt.till (Á. T'i.)
Þorleifnr .Tónsson: Ein« og h. þingdm.
er iióst lnfa knmið fram mótmæli frá ntanþi' gsmnnnnm geg i þessn frv.. að því
er snertir leyfí þið som veitingamönnnm
er heimiiað til að selj i vínföng á helgi
döarum. Eg á við yfirlýsingnna frá klerkafundinum (synodns). Mier fínnst, að menn
ættu ekki alveg að bdða þessa yflrlýsingn
hjá sjer þannig, að nefna hana ekki. Mjcr
fínnst rj°tta8t, að álit mmna um þcttaatriði kæmi fram við umræðurnar hjer í
deildinni. Eg fyrir mitt leyti álit engu
meiri hættu fólgna í því. að veitingamenn
megi selja áfenga drykki á helgum dög
um, en rúmhelgum Eg gef þessa yfirlýsinga að eins frá mínu sjónarmiði. Annað
atriði, sem kynni að verða haft á móti
frv., er það, að eptir 1. gr. má vinna öll
þau störf, er ekki hafa skarkala í fór með
sjer, því að þettagæti — segðu menn —
ieitt til þess, að almennt yrði þess konar
vinna unnin á sunnudögum, t. d. að verkmenn ynnu eins þá daga sem aðra o. s. frv.,
og lögin yrðu þannig til að iþyngja verkmönnum. Eg er ekki hræddur um, að
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þetta verði gjört að neinum mun fremur
en áður hefur tíðkazt, og eg er enda sannfærðnr um, að sunnudagnrinn verðnr hvíldardagur eptir sem áður. En ef það sýndi sig.
að sunnudagurinn yrði eísri hafðnr fvrir
hvíldarda?, mætti seinna moð nýiti^ lögnm trysrgja verkmönnnm hvíld þinn dag,
eins og nú ersumstaðar gjört í útlöndum.
Jeg skal í sambandi við þetta minna«t á sambandið milli 5. gr. og 7. gr. frv.
í 5. gr. eru binnaðar allar almennar
skemmtanir eða athafnir. sem hávaði pr
að. til miðaptans. en í 7. gr er aptnr á
móti leyft að halda almenna fnndi. pptir
að guðsþjónnsta er afstaðin. þótt fyrir miðaptan sje. Pessi ákvæði í 7. gr. nm almenna fnndi skil jeg að eigi við alls konar fnndi. og því megi halda t. d. alþingi,
kosningarfundi. þingmálafundi o. s. frv..
og þoir geta orðið hávaðasamir í meira
lagi og verður þá að minn áliti 7. gr.
nokknrskonar takmörkun á 5. gr. Eg á’ít rjettast, að þ ið kæmi fram i umræðnnum, hvernig skilia eigi sambandið milli
þ\«sara greina. Eg er yfir höfuð samþykkur brpyt.till. nefndarinnar, og greiði atkv.
mitt með þeim. En hvað snertir breyt.
tíll. hins h 4. kgk. þm. (Á. Th ), þáereg
mótfallinn þvi, að færa bænadaginn. Eg
fyrir milt leyti vildi helzt óska, að hann
yrði afnuminn; en verði honum haldið, vil
jeg iáta hann vera á sama tima, sem hanu
nú er. Uppást. um afnám hans ætti annaðhvort að koma fram sem breyt.till. við
þetta frv. eða þá í sjerstökn frv.
Arni Tliomteinsson: Jpg ætla ekki
að vera langorður að þessn sinni. Jeg
sje, að breyt.till. mín um færslu hins almenna
bænadags á erfitt uppdráttar hjer í deildinni, og mjer kemur því ei óvart, þótt hún
verði felld. Það hefur ekki verið vani
minn, ogeg held, að það vcrði varla sagt
um mig með rjettu, að eg hafi ónáðað h.
deild með mörgum óþörfum breyt.till. Eg
hef stungið upp á föstum degi, fyrir hinu
almenna bænadag; en þótt hann beri þá
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stundum upp á sunnudag, hygg eg, að það
verði ekki til mikils skaða eða háskalegra
en þó hátíðisdag beri [upp á sunnudag.
Að öðru leyti held jeg ekki fastlega fram
neinum vissum ákveðnum degi, eins og jeg
gat um í fyrri ræðu minni. Mjer hafði
dottið hið sama í hug og h. þm. Rangv.
(S. Á.), að tiltaka einhvern föstudag, talinn
eptir vikum frá þrenningarhátíð, og eg er
á sömu skoðun og hann um það, að fostudagurinn síðastur í sumri eða hinn fyrsti
i vetri gæti verið tiltækilegur fyrir almennan bænadag. Eg sje ekki neitt því til
fyrirstöðu, að þessi tillaga sje tekin inní
þetta frv. Fiutningurinn á bænadeginum
á sjerlega vel við í þessu frv. Jeg tjölyrði
svo ekki frekar um þetta efni. Jeg veit
að breyt.till. mín mætir mótmælum, enjeg
hefði ekki ónáðað h. þingd. með henni, ef
jeg vissi ekki, hve nauðsynlegt er að nota
vortímann sem bezt, og láta eigi verkfall
verða á honum um skör fram.
Sighvatur Arnason: Jeg ætla að eins
að minnast með örfáum orðum á færslu
bænadagsins. Jeg hef áður stungið upp á
föstudeginum síðasta í sumri, sem hinum
heppilegasta degi, og eg get ekki álitið
annað en að hann sje mjög hentugur sem
almennur bænadagur. Um þann tima árs
eru altarisgöngur að haustinu til mest
tíðkaðar, og síðan prestaköllum var slengt
saman, eru opt strjálar messugjörðir á landi
voru, svo að jeg álít gott og gagnlegt, að
dálítið yrði bætt úr þvi, með því að bæta
einum helgidegi inn á milli snnnudaganna
á nefndu tímabili.
ATKVÆÐAGR.: Breyt. við 1. gr.
a. samþ. með 9 : 2, breyt. við 1. gr. b. samþ.
án atkvg., breyt. við 1. gr. c. samþ. með
10 atkv.; 1. gr. þannig samþ. í e. hlj;
breyt. við 2. gr. samþ. með 9:2; 2. gr.
þannig samþ. með 9 atkv.; 3. gr. samþ. í
e. hlj.; breyt. við 4. gr. samþ. með 10 atkv.;
4. gr. þannig samþ. í e. hlj.; breyt. við 5.
gr. samþ. í e. hlj.; 5. gr. þannig samþ. i
Alþt. A. 1891.
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e. hlj.; breyt. við 6. gr. samþ. ánatkvgr.;
6. gr. þannig samþ. í e. hlj.; breyt. við 7. gr.
samþ. án atkvgr.; 7. gr. þannig samþ. í
e. hlj.; breyt. við 8. gr. a. samþ. með 10 : 1,
breyt. við 8. gr. b. samþ. án atkvgr.; breyt.
till. Á. Th. (C. 144) felld með 6:4; 8. gr.
samþ. með 10 atkv.; 9.—10. gr. samþ. í
e. hlj. hvor; breyt. við 11. gr. samþ. án
atkvgr.; 11. gr. samþ. með 10: 1; 12. gr
samþ. í e. hlj. Fyrirsögn frv. samþ. í e. hlj.
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
Frv. til laga um líkskoðun (C. 110,
135); 2. umr.
Framsögumaður (E. Th. Jónassen):
Nefndarálitið (C. 135) sýnir, að nefndin,
sem kosin var til að íhuga frv. þetta, hefur ekki fundið ástæðu til, að stinga upp
á að gjörðar verði margar nje miklar breytingar við það.
Breytingarnar eru eiginlega tvær. Hin
fyrri er fólgin í því, að bætt sje inn í 1.
gr. orðunum „nema um sjórekin lík sje að
ræða“, með því að fyrir er skipað í 4. gr.,
að likskoðun megi eigi fara fram fyrri en
3 dagar eru liðnir frá andlátinu. Þetta
þótti nefndinni óþarflega langt tímatakmark, þegar um sjórekin lik er að ræða.
Hin önnur breyting nefndarinnar er fólgin í því, að breyta í 2. og 8. gr. % milu
í 1 milu, með öðrum orðum: setjainn, að
læknir skuli fremja líkskoðanina, sje hann
búsettur 1 mílu eða skemmra frá þeini
stað, er likskoðun skal fram fara á. Nefndinni þótti þetta í meira samræmi við meginreglu laganna.
Að öðru leyti hef jeg ekkert að athuga við frv. Jeg tók það fram við 1.
umr., að frv. inniheldur gagnlega og góða
rjettarbót, og óska jeg að h. þingd. samþ.
frv. með þessum breytingum, er nefndin
hefur stungið upp á.
Julius Havsteen: Jeg kann ekki vel við
breyt.till. þá, er h. nefnd hefur gjört við
2. og 8. gr. frv. um það, að setja inn á4 (5. ágóst).
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kvæði um, að læknir sknli freraja iíkskoðunina, ef hann er búsettur allt að 1 milu
frá þeim stað, er líkskoðunin skal fram
fara, — í stað þess að ’/í mí'u takmark
er sett í frv. stjórnarinnar. Jeg hygg að
Öllum muni vera það kunnugt, eins h. nefndarmönnum, að læknarnir hjer á landi hafa
nóg að gjöra og nóg að ferðast í þarfir
hinna lifenda, þótt ekki sje stækkað svæði
það, er þeir eiga samkv. stj.frv. að ferðast
yfir til að skoða hina danðu. Úr því að
líkskoðunarmenn eru settir á annað borð,
virðist og öldungis eins mega trúa þeim
til að fremja líkskoðunina i meira en r/2
mílu ijarlægð frá læknunum, eins og þar
sem lengst er burtu frá þeim. Mjer heyrðist og vera eitthvert hik á h. framsögum.
(E. Th. J.), þá er hann minntist á þessa
breyt.till. Jeg vil því skjóta því til h.
nefndar, hvort hún vill eigi falla frá þessari breyt.till.; h. nefndmun vera kunnugt,
að læknarnir hjá oss hafa nóg að gera og
nóg að ferðast, þótt ekki sje að þarflausu
aukið við það.
Framsögumaður (E. Th. Jónasen): Jeg
get ekki orðið við þeim tilmælum h. 1. kgk.
(J. H.), að taka aptur þessa breytingar
uppást. Það vakti fyrir nefndinni, að æskilegast væri, að læknar gjörðu sem optast
líkskoðunina, en af því að svo hagar til
hjá oss, að slíkt getur ekki átt sjer stað
nema innan vissra takmarka, þá má til
að hafa aðra likskoðunarmenn þar, sem
líkskoðun þarf fram að fara langt í burtu
frá bústað læknisius. Læknarnir hafa svo
mikil ferðalög, að nefudin gat ekki álitið,
að þeir mundu telja þetta eptir sjer, þvi
að 1 míla er svo lítill vegur, hvort sem
er á sjó eða landi.
Auðvitað gjörir nefndin þetta ekki að
neinu kappsmáli, svo það er á valdi h.
deildar, hvort takmarkið hún vill samþ.,
en nefndin verður að álíta, að betur eigi
við, eptir meginreglu frv., að takmarkið
sje 1 míla.
JúZms Havsteen: Jeg vil leyfa mjer
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að spyrja h. framsögum. (E. Th. J.), vegna
hvers þau lík, sem eru nálægt lækni, eigi
að hafa meiri rjett til að læknir skoði þau,
heldur en hin, sem eru lengra í burtu frá
bústað þeirra. Jeg get ekki sjeð hina
minnstu ástæðu til þess að auka læknunum erfiðleika og ferðalög, úr því að þessi
Institution, „líkskoðunarmennirnir“, er
sett. Mjer virðist læknunum vera gerð óþarfleg fyrirhöfn með þessu og sem getur
komið sjer illa, ef sóttnæmir sjúkdómar
ganga og læknirinn hefur mörgum að
gegna. Jeg skal taka til dæmis: Ef 2
menn koma á sama tíma til að sækja
lækni, annar til að skoða lík en hinn til
þess að vitja sjúklings, — með hverjum
þeirra á þá læknirinn fara?
Landshöfðinqi: Viðvíkjandi breyt. h.
nefndar við 1. gr. um það, ef flytja megi
lík burtu, þótt skilyrðanna um líkskoðun
sje ekki gætt, get jeg eigi álitið að ákvæði 4. gr. gefi tilefni til þeirrar breyt.,
með því að optast munu ótvíræð merki
til rotnunar og dauða sjást á þeim likum,
sem sjórekin eru. En jeg er hins vegar
ekkert á móti breytingunni, og álít hana
enda eiga vel við, með því að ef langt er
til bæja, þaðan sem lík rekur af sjó, eins
og á sér stað t. a. m. sumstaðar í Skaptafellssýslu, er mjög óhentugt að mega ekki
flytja líkið heim til bæja, nema hin fyrirskipaða líkskoðun hafi áður fram farið.
En viðvíkj. breyt. nefndarinnar við 2.
gr. og 8. gr. skal jeg taka fram, að það
vakti fyrir stjórninni, að bezt væri að Iöggiltir læknar fremdu ætíð líkskoðunina og
gæfu dánarvottorðin; en með því að slíkt
yrði ómögulegt til framkvæmda, eptir því
sem hagar til hjer á landi, varð að taka
til vissa fjærlægð, sem læknirinn ætti að
ferðast lengst í þessum tilgangi. Það sem
sjerstaklega vakti fyrir stjórninni, þá er
takmarkið var ákveðið x/9 míla, var það,
að löggiltur læknir, sem ætti heima í kaupstað eða verzlunarstað eða fjölbyggðu þorpi,
skyldi sjálfur hafa líkskoðun á hendi í
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hlutaðeigandi kaupstað eða kauptúni, með
því að þar býr tiltölulega fleira fólk heldur en á jafnstóru svæði annarsstaðar á landinu. Og þar sem þessum tilgangi er náð
með */2 mílu takmarkinu, veit jeg eigi,
hvort fullkomin ástæða er til, að stækka
það svæði, sem læknirinn á að ferðast um
til líkskoðunar, frá því sem frv. tekurtil.
Annars getur það verið álitsmál.
í dæmi því, sem h. 1. kgk. (Júl. H.)
tók, ef 2 sæktu í einu lækninn, annar
til að skoða lík, en hinn til sjúklings, getenginn vafi verið á, með hvorum þeirra
læknirinn á að fylgjast: sjálfsagt vitja sjúklingsins. Jeg hygg að enginn læknir mundi
vera í vanda staddur að ráða úr því.
En það er eitt atriði, sem jeg vil vekja
máls á, og sem jeg hef veitt eptirtekt seinna.
Það eru ákvæðin i 2. málsgr. 6. gr. um, að
í ýmsum tilfellum megi eiga grafa lík,
fyrri en lögreglustjóri hefur skoðað það.
Það væri ef til vill ástæða til að breyta
þessu á þann hátt, að ekki mætti grafa
líkið fyrri en búið væri að skoða það af
lögreglustjóra hálfu, því að ef langt væri
aðferðast fyrir lögreglustjórann, þá veittist honum heimild til, að láta hreppstjórann skoða likið. Reyndar er kveðið svo
á síðar í greininni, að í sumum tiifellum
grafa megi líkið án skoðunar lögreglustjóra, en það er þá bundið því skilyrði,
að veðrátta banni eða aðrar orsakir náttúrunnar, svo að, þá er þess konar hindranir eru ekki til, verður lögreglustjórinn
að takast ferð á hendur til að framkvæma
skoðunina. Þetta er máska nokkuð hart,
ef mjög langt er að fara, og væri því ef
til vill ástæða til að setja inn ákvæði um,
að lögreglustjóri geti falið hreppstjóra að
skoða líkið í þessum tilfellum.
Jeg vil skjóta því til h. nefndar, hvort
hún vill ekki taka þetta til yflrvegunar
til 3. umr.
Grímur Thomsen: Viðvíkjandi mótbárum h. 1. kgk. þm. (J. H.), þar sem
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hann álitur að nægilegt sje, að settir líkskoðunarmenn fremji skoðunina, skal jeg
lienda honum á, að samkvæmt anda frv.
þessa er það æskilegast, að það sjeu löggiltir læknar, sem likin skoða. En sökum þess, hvernig hagar til hjer á landi,
er eigi hægt að fylgja ætíð þessari megin
reglu. og fyrir því þarf að skipa líkskoðunarmenn til þess að sjá um líkskoðunina
þar sem læknir ekki nær til. Þessi breyting nefndarinnar er því fullkomlega í anda
frv., að trúa betur löggiltum lækni heldur
en settum líkskoðunarmönnum. Þetta er
hugsunarrjett eptir frv.
H. sami þm. (J. H.) tók það dæmi,
að 2 menn kæmu að sækja sama lækninn, annar til að skoða lík, en hinn til að
vitja sjúklings, og sagði að hinn dauði hefði
þá sama rjett til læhnisins sem hinn lifandi. (Ji(l. H.: Jeg sagði það ekki). En
jeg skal benda h. þm. á, að þetta sama dæmi
gildir jafnt, hvort sem ferðatakmark læknisins er ákveðið */a mila, eins og frv. stj.
gjörir, eða 1 míla, eins og nefndin leggur til.
Jeg verð að álíta, að það hafi hjer
lítið að þýða, hvort takmarkið er sett */a
eða 1 míla, en mjer finnst það vera meira
í anda frv., að hafa það takmark, sem
nefndin hefur sett.
Jidíus Havsteen:
Það er einungis
stutt leiðrjetting, sem jeg vildi fá að gjöra.
Jeg var aldrei að bera saman rjett hinna
dauðu til læknisins við rjett hinna lifendu,
heldur sagði jeg hitt, að það væri undarlegt, að gera upp á milli þeirra líka, sem
væru langt í burtu frá bústað læknisíns,
og hinna, sem væru að eins i mílu fjarlægð frá honum, og úr því líkskoðunarmenn væru settir á annað borð, væri ekki
ástæða til að auka að nauðsynjalausu ferðir læknanna, með því að gjöra þeim líkum
hærra undir höfði, er væru innan einnar
mílu í burtu frá lækninum, heldur en hinum, sem lengra væri í burtu ffá honum.
Arnljótur Ólafsson: Úr því að h. nefnd
4*
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hefur gjört eina undantekning frá þvi, að frv., ef frv. það, sem komið er fram um
líkskoðun þurfl að gjöra áður lík er flutt þingfararkaup alþingismanna, nær fram að
langan veg, sem sje: þá er um sjórekin ganga.
Á hinu sama þgskj. nr. 65 (C. 144)
lík er að ræða — vil jeg leyfa mjer að
skjóta því til hennar, hvort hún finnur vil jeg biðja h. þingdra. að veita því eptireigi ástæðu til að gjöra einnig undantekn- tekt, að prentvilla hefur slæðzt inn, nfl.
ing, þá er menn hafa orðið úti fjarri á að vera 38. gr., en eigi 37. gr.
Bæði meðmælendur og mótmælendur
mannabyggðum, t. a. m. á Sprengisandi. Jeg
veit að einn h. háttv. nefndarmanna er frumv. þessa hafa verið á einu máli um
kunnugur þeim vegi. Hvort ætlast eigi það, að hjer væri að ræða um erfiðleika
h. nefnd til, aö flytja mætti hann t. a. m. eða jafnvel ómögulegleika fyrir kjósendur
ofan í eitthvert „gil“, ef hann yrði þar að neyta kosningarrjettar síns, og tilgangúti. án þess Iíkskoðun fari áður fram? því ur þessa frumv. er sá, að ráða bót á þessað, ef líkið er frosið, tel jeg vafasamt, að um erfiðleikum. Jeg hef engan andmælótvíræð rotnunarmerki sjáist. Jeg álít yfir anda frumv. heyrt hafa þá skoðun, að frv.
höfuð nauðsynlegt, að undanskilja og lík sje óhentugt og óhagkvæmt fyrir kjósendþeirra manna, er verða úti langt frá bæj- urna, heldur einmitt gagnlegt.
Nefnd sú, er sett var til að íhuga
um.
Framsögumaður (E. Th. Jónassen): frumv. þetta í h. neðri deild á síðasta
Jeg hygg að h. 6. kgk. (A. Ó.) hafi verið þingi, og sem komst að þeirri niðurstöðu,
fremur spaug en alvara með þessari ræðu að ráða til að samþ. eigi frumv., kannaðsinni. Annars mun að jafnaði lík þeirra ist við það, að æskilegt væri að fjölga
manna, sem úti verða á heiðum uppi, eigi kjörstöðunum; það væri samkvæmt stefnu
finnast fyrri en ótvíræð dauðamerki eru tímans og dæmi annara þjóða, til þess að
komin á þau. Svo munu og fáir fara í kjósendur geti notað rjett sinn.
Aðalmótbára nefndar þeirrar var sú,
Sprengisand að vetrarlagi.
ATKVÆÐAGR.: Breyt. n. við 1. gr. að það mundi ókleyft fyrir þingmannaefnin
samþ., fyrra atriðið með 8 atkv., hið síð- af afla sjer skrifiega meðmæli frá 2 mönnara í e. hlj.; 1. gr. þannig breytt samþ. um úr meiri hluta hrepps hvers kjörmeð 10 atkv.; br. n. við 2. gr. samþ. með dæmis.
Önnur ástæða nefndarinnar var sú,
8 : 3 atkv.; 2. gr. þannig breytt samþ. með
8 atkv.; 3. gr. samþ. með 10 atkv.; 4.-7. að henni þykir varhugavert, að hægt skuli
gr. samþ. í e. hlj.; br. n. við 8. gr. samþ. vera að þingmenn skuli kosnir með einmeð 8:2; 8. gr. þannig breytt samþ. með földum meiri hluta.
En — þessum ástæðum hefur eigi ver9 atkv.; 9. gr. samþ. í e. hlj. Fyrirsögn
ið hreyft hjer í þessari h. deild á móti
frv. samþ. i e. hlj.
frumv., enda eru þær fremur ljettvægar.
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
Það er ekki hægt að kalla það erfitt, ef
Frumv. til laga um breyting á lögum 5 hreppar eru í kjördæmi, þótt þingmannsum hosningar til alþingis 14. sept. 1877 efni þurfi að útvega sjer 2 meðmælendur
(C. 116, 144); 2. umr.
í 3 þeirra; eigi getur það heldur talizt
Flutningsmaáur (Jón A. Hjaltalín): veruleg mótbára, þótt kjósa megi þingJeg hef komið með breyt.till. (C. 144) um mann með einföldum meiri hluta, með því
það, að nema burt 18. gr. frv. Sú grein að það er svo almennt við ýmsar kosner orðrjett tekin upp úr hinum núgildandi ingar og atkvæðagreiðsiu, að einfaldur
kosningarlögum, en má eigi standa i þessu meiri hluti er nægilegur og er látinn ráða.
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Jeg veit því eigi, satt að segja, hvar flnna i og einmitt þetta frumv. miðar til, að svo
skal verulegar mótbárur móti frv. þessu. verði, en jeg get ekki sjeð að nauðsyn
Eða ætli nokknr af andmælendum vilji beri til, að mót þeirra verði á kjörþingsegja, að það geti haft ill áhrif á lands- inu.
mál, að kjósendur þurfa að ferðast stutt,
Jeg sje því eigi betur en að þetta frv.
til þess að geta notað atkvæðisrjett sinn ? hljóti að auka áhuga almennings á landsEða ætli mönnum þyki það heppilegra málum, með því að gefa sem allra flestum
fyrir úrslit þeirra, að einungis x/8 partur tækifæri til að koma á fundi og mæta á
kjósenda mæti og kjósi menn til setu á kjörstöðum. Enn fremur fá þingmannaalþingi?
efnin gott tækifæri til að sýna það í verkJeg býst við, að allir muni kveða nei inu, að þeim er annara um hægð kjósvið hinni fyrri spurningu, og jeg býst enda sinna heldur en sína eigin hægð.
einnig við, að menn muni kveða nei við Þetta gefst þeim ekki svo opt tækifæri
hinni siðari, að minnsta kosti allir þeir, til að sýna. Enn fremur gefst þeim tækier bera vilja þjóðarviljann fyrir sig, því færi til að sýna það, að þeim er umhugað nú sem stendur, eptir hinum gildandi að um, að vilji kjósenda sinna komi í ljós
kosningarlögum, kemur vilji þjóðarinnar í sem fyllstum mæli.
þannig fram, að af 6000 kjósendum láta
Orímur Thomsen: Jeg hygg að svo
að eins 2000 viija sinn í Ijósi, hinir 4000 vilji verða hjer sem optar, þá er breyta
láta engan vilja i ljósi, sitja heima þá er skal einhverju, að þótt breytingin sje af
til kosninga kemur, og það af annari eða beztu rótum runnin, þá hættir mönnum of
báðum þeim ástæðum: 1., örðugleika að mjög við að einblína á aðra hlið málsins,
sækja kjörþing, 2., hirðuleysi og hugsun- en hin önnur hlið þess verður ekki nægiarleysi um landsmál, og er hvorug ástæð- Iega íhuguð. Jeg sýndi fram á það við
an góð.
1. umr. þessa frv., að líklegt er að fleiri
Jeg get ekki skilið að þingmönnum kjósendur muni nota kosningarrjett sinn
muni þykja það gott, að svona margir eru eptir frv. þessu heldur en nú á sjer stað;
atkvæðalausir og áhugalausir um lands- en í annan stað hefur h. flutningsm. (J. A.
mál, og þetta frumv. miðar einmitt til Hj.) sýnt mjer nú í ræðu sinni, að frv. er
þess, að bæta úr báðum þessum göllum: ekki í hag fyrir þingmannaefnin. (J. A. Hj.:
ljettir mönnum að koma til kjörþingsins Rjett!). Þingmannaefnin geta í fyrsta lagi
og uppörfar menn með því til að taka ekki — sem að jeg þó verð að álíta alveg
meiri þátt i umhugsun og afskiptum af nauðsynlegt — borið sig saman við kjóslandsmálum.
endur sína nema að eins í einum hreppi,
En — jeg sje einn flokk manna, sem og þó gjörir 2. málsgr. 13. gr. ráð fyrir að á
ástæðu hefur til, að amast við frv. þessu. öllum kjörþingum kjördæmisins skuli menn
Það er: þjóðkjörnir þingmenn og þing- mæla með og móti þingmannaefnunum. Við
mannaefni. Þeim er með frumv. þessu þessar umræður geta þingmannaefnin þanngjört erfiðara fyrir, því að nauðsynlegt er ig eigi verið viðstaddir; hversu þungar
fyrir þá að hafa tal af sem flestum kjós- sakir, sem kunna að verða bornar á þá,
endum. Prumv. þetta knýr þá til þess. er þeim ómögulegt að bera hönd fyrir höfEn — þá er og liklegt að þeir fái borg- uð sjer. Hafi þingmannsefnið unnið eittaða þá erfíðleika sína og fyrirhöfn. H. þm. hvert verk, geta menn fært það út á verri
Borgf. (ör. Th.) tók það fram við 1. umr., veg, — orð þau sem hann hefur talað geta
að þingmannaefni og kjósendur mættust menn snúið út úr og ranghermt, ósannar
augliti til auglitis. Það játa jeg fyIlilega, og uppspunnar sakir geta menn borið á
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hann, — en hann er sjálfur hvergi
nærri til þess að standa fyrir máli sínu
og hrinda af sjer ámæli. Petta hygg jeg
að jafnvel h. flutningsm. (J. A. Hj.) sjálfur sjái, að er nokkuð hart aðgöngu fyrir
þingmannaefnin. í öðru lagi verður þingmannsefnið að ferðast úr einum hrepp í
annan til þess að halda fundi með mönnum og reyna að útvega sjer sem flesta atkvæði, og og í þriðja lagi verður hann að
hafa skrifleg meðmæii að minnsta kosti
tveggja kjósenda úr meiri hluta hreppa
þeirra, sem í kjördæminu eru, eins og stendur í 5. gr. í ísafjarðarsýslu t. a. m., í
Árnessýslu, í Þingeyjarsýslu, í Rangárvallasýslu þarf þingmanusefnið þannig að útvega sjer 16—18 meðinælendur úr 8—9
hreppum. Þetta hygg jeg að allir sjái að
muni verða erfitt fyrir þingmannsefnið,
einkum fyrir ný þingmannaefni, sem menn
þekkja ekki.
Jeg skal geta þess líka, að betra liefði
verið að h. flutningsm. (J. A. Hj.) hefði
borið sig saman við þá háttv. þm. í Nd.
sem koma munu fram með ný kosningarlög, þvi að í stj.skrárfrv. því, er sú þingd.
hefur til meðferðar, er í 21. gr. gjört ráð
fyrir 12 þjóðkjörnum mönnum í Ed., ekki
kosnum í kjördæmum, heldur um land allt
eptir nýjum kosningarlögum. Jeg gjöri
ráð fyrir að það frv. nái fram að ganga
og þá kemur þetta frv. í bága við það.
Jeg hygg því að frv. þetta hafi litla
von að fá framgang í h. háttv. Nd. nema
h. háttv. flutningsm. þess (J. A. Hj.) beri
sig saman við þá deild um nauðsynlegar
breytingar á því.
Það eru og ýmsir annmarkar á hinum sjerstöku greinum þessa ffv.; þannig
undanskilur 4. gr. að eins Reykjavik ákvæðum frv. um yfirkjörstjórn, en 16. gr.
undanskilur bæði Reykjavík og Vestmanneyjar sömu ákvæðum. Þetta er vangá sem
þyrfti að iaga.
í 6. gr. er heimtað að koma fram með
mótmæli gegn kjörgengi þingmannaefna
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og leyfðar umr. um það, en — árangur
eiga þessi mótmæli og þessar umræður
engan að hafa og kjörstjórn verður jafnt
eptir sem áður að taka á móti atkv. til
kosningar þeirra. Jeg vil því spyrja: Til
hvers á þá að hafa slíkar umr., úr því að
þær eru alveg þýðingarlausar ?
Loks er einn höfuðgalli á þessu frv.,
og hann er sá, að þingmannaefnin þurfa
ekki að fá einu sinni helming atkv. til þess
að ná kosningu. Ef þingmannaefni eru mörg
og kjörfundir linlega sóttir, geta þannig
þingmenn verið kosnir með mjög fáum atkvæðum. Þetta vona jeg að h. háttv. flutningsm. verði að játa, að er stór galli. Það
er meiri trygging í hinum eldri kosningarlögum, þar sem þingmenn þurfa að fá
meira en ’/a atkvæða þeirra, sem greidd
eru. Það er lítil trygging fyrir, að vilji
kjósenda komi fram við kosningu, þar sem
3—4 • þingmannaefni fá 7—8 atkv. hver,
en sá sem kosinn er að eins einu atkv.
fleira en hinir.
Flutningsmaður (Jón A. Hjaltalín):
Jeg skal ekki svara miklu upp á ræðu h.
þm. Borgf. (Gfr. Th.); hún var ekkert annað frá upphafi til enda heldur en málfærslumanns vörn af hendi þingmannaefnanna. Það er um að gera að þeir
hafi enga fyrirhöfn, gjöri ekkert, hugsi
ekkert, nenni engu, til þess að afla sjer
kosningar, heldur að erfiðleikarnir sjeu allir
fyrir kjósendurna. Þetta er mergurinn í
ræðu h. þm. og ekkert annað.
ATKVÆÐAGR.: 1. gr. samþ. með 6:4
atkv.; 2.—4. gr. samþ. með 6 atkv.; 5. gr.
samþ. með 5 : 3 atkv.; 6. gr. samþ. með
6 : 5 atkv.; 7.—17. gr. samþ. með 6 atkv.,
br. við 18. gr. (C. 144) samþ. 6 : 1 atkv.;
19.—20. gr. samþ. með 6 atkv.; br. n. við
21. gr. samþ. 6 atkv.; 21. gr. samþ. með
með 6 atkv. Fyrirsögn frv. samþ. með
6 atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 6 atkv.
gegn 4.
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Frumv. til laga um skaðabœtur þeirn reglusamþykktum. Það er öldungis rjett hjá
til handa, er að bsekju hafa verið hafðir h. nefnd, að það eru hinar löggiltu lögregluí gœzluvarðhaldi o. s. frv. (C. 85); 3. umr. samþykktir, er gefið hafa tilefni til þess,
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. umræðu- að frumv. þetta er lagt fyrir þingið, og í
ástæðunum fyrir frumv. er bent á nauðlaust í e. hlj. og afgreitt til Nd.
synina til þess, að geta forðast málalengFrv. til laga um þbknun handa þeim, ingar og vandkvæði önnur í meðferð nefndra
er bera vitni í opinberum málum (C. 81, mála, með því að lika má búast við, að
124); 3. umr.
þess konar mál verði tíð, en flest út af
ATKVÆÐAGR : Frv. samþ. umræðu- smáyfirsjónum. Ætti því ekki vel við, að
laust með 10 atkv. og afgreitt síðan til gjörður sje út úr slíkum málum mikill
Nd.
rekstur; þvi að það yrði t. a. m. mikill rekstur og töf, ef lögreglustjóri á ísaFrumv. til laga um breytingu á lögum firði þyrfti að leyta samþykkis amtmanns
27. febr. 1880 um skipun prestakalla (C. suður í Reykjavík áður en hann gæti leitt
75, 141); 2. umr.
þess konar smámál til lykta.
Framsögumaður (J’on A. Hjaltalíri):
Jeg skal lýsa því yfir, að jeg er ekki
Eins og nefndarálitið ber með sjer, hefur á móti því, að verksvið frv. sje takmarknefndin ráðið h. deild til að fallast á frv. að við brot gegn þess konar samþykktum,
Með frv. fylgja ýtarlegar ástæður fyrir eins og h. nefnd hefur gjört. Jeg skal
því, og þess vegna þykist jeg ekki þurfa fúslega játa það, að það getur verið ískyggiað taka neitt meira fram, hvað þetta mál ! legt, að láta ákvæði 1. gr. frv. ná einnig
snertir.
til hrota gegn tolllögum, verzlunar- og
ATKVÆÐAGR.: 1.—2. gr. samþ. í e. siglingalögum, sóttvarnarlögum, fiskiveiðahlj.; 3. gr. samþ. m. 10 atkv.; 4. gr. samþ. lögum o. fl., eins og nefndin tekur fram í
í e. hlj. Fyrirsögn frv. samþ. í e. hlj.
áliti sínu. Það er máske borið nokkuð
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
mikið traust til lögreglustjóranna, ef lögin eru látin vera svo víðtæk, og væri því
ástæða til að íara ekki svo langt, með
því að aðaltilgangurinn með frumv. næst
Tíundi fundur, þriðjudag 14. júlí, kl. 1 fyrir því.
e. hád. Allir á fundi.
Jeg skal því eigi hafa neitt á móti
Frumv. til laga um nokkrar ákvarðanir, breytingum h. nefndar, heldur miklu fremer snerta opiriber löyreglumál (C. 139); frh. ur mæla með því, að breyt.till. hennar fái
1. umr.
fram að ganga.
Hinar aðrar breytingar h. nefndar eru
Landshöfðingi: H. nefnd, sem sett
var í þetta frv. í þessari h. deild, hefur að eins afleiðing aí þessari aðalbreytyfir höfuð að tala tekið frv. þessu vel og ingu.
Framsögumaður (Julíus Havsteen): Jeg
lagt það til, að frv. vefði samþykkt. Að
eins hefur hún gjört eina verulega breyt- gleðst mjög yfir þyí, að hæstv. Idsh. hefur
ing á því, sem er í því fólgin, að tak- tekið svo vel breytingum neíndarinnar við
marka nokkuð verksvið þessa lagafrv. í frumv. þetta. Jeg hef því hinar beztu
stað þess að frumv. stjórnarinnar nær til vonir um að máli þessu sje borgið, sem
allra almennra lögreglumála, leggur nefnd- nefndin óskar einnig að verði.
Hæstv. ldsh. hefur tekið fram, í hveiju
in til, að frumv. nái að eins til mála, er
höfðuð eru fyrir brot gegn löggiltum lög- aðalbreyting nefndarinnar er fólgin og af
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hverjn sú breyt. stafar. Nefndinni þótti er að jafnaði um mörg smábrot að ræða,
bæði undarlegt og óviðknnnanlegt, að breyta og þótt lögreglusamþykktir sjeu enn þá til
með þessn lagaboði ákvæðum margra eldri á fáum stöðum, má búast við að þeim
laga um refsingar fyrir brot, svo sem eru fjölgi, t. a. m. að þær verði settar fyrir
sektir frá lægsta takmarki til hins hæsta, fjölmenn sjóarpláss. Svo gætu og lög þessi
og jafnvel eptir tolllögum að greiða þre- náð til fleiri laga, þar sem slíkt væri tekfaldan toll auk sekta. Það væri því mjög ið fram í lögunum sjáifum, svo sem á sjer
varhugavert að gefa lögreglustjóra undir stað um helgidagafrv. það, er nú liggur
fótinn með að heimilt væri að láta hlut- fyrir þinginu.
aðeiganda sleppa með eintóma aðvörun
Þetta er, eins og hæstv. landsh. hefur
tekið
fram, aðalbreytingin, sem nefndin
fyrir brot gegn slíkum lögum. Eins og
kunnugt er, er auk annars mælt svo fyrir hefur gjört á frumv.
Það er mjög hægt
í 8. gr. laga 15. apr. 1854 um siglingar og að koma henni að, án þess að frumv. beri
verzlun á íslandi, að skip, sem koma hing- með sjer, að miklar breytingar hafi við
að til landsins frá útlöndum, skuli hafa verið gjörðar.
Jeg vil að lokum leggja með því, að
heilbrigðisskírteini útgefin af yfirvaldi þess
staðar, er skipið fór síðast frá, og áritað frumv. þetta fái að ganga til 2. umr.
af hlutaðeiganda verzlunarfulltrúa, ef nokkFumv. vísað til 2. umr. í e. hl.
ur er á staðnum, svo og farmskrá með áFrumv. til laga um kirkjugjald af húsrituðu vottorði verzlunarfulltrúa, og eru
lagðar sektir við, ef út af er brugðið. Nú um (C. 143); 1. umr.
hefur það komið fyrir, að skipstjórar hafa
ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. umr.
vanrækt að hlýðnast þessu og hefur þeim í e. hlj.
reiknazt svo til, að þeir slyppu betur með
Frumv. til laga um lœkkun á fjárþví móti að borga sektina heldur en að
hlýðnast fyrirmælum laganna, því sektar- , qreiðslum, þeim, er hvíla á Höskuldsstaðaupphæðin væri lægri en gjald það, sem prestakaili í Húnavatnsprófastsdæmi (C. 78,
þeir hefðu þurft að greiða fyrir að fá 141); 1. umr.
heilbrigðisskírteini og áritun á farmskrá,
ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. umr.
einkum ef skipið er stórt. Þetta mundi í e. hlj.
nú að sjálfsögðu borga sig eun betur fyrir
Frumv. til laga um viðauka við lög
slíka skipstjóra, ef þeir gætu sloppið án
sekta, að eins með áminningu. En til 14. jan. 1876 um tilsjón með útflutnvngum,
þess nú að slá loku fyrir þetta, kom brjef á þeim mönnum, er flytja sig úr landi í
frá stjórnarráðinu fyrir nokkrum árum um, aðrar heimsálfur (C. 143); 1. umr.
að hafa sektirnar svo háar, að það gæti
ekki lengur borgað sig fyrir skipstjórana
að svikjast undan fyrirmælum laga þessara. Þá hafði stjórnarráðið þá skoðun, að
beita bæri hærri sektum en hinum lægstu,
sem ákveðin væri, en nú vill stjórnarráðið
jafnvel láta menn slepp.i með áminningar
fyrir slík lagabrot.
En hitt er annað mál, að svona lagað
frumv. á einmitt vel við um brot gegn
hinum löggiltu lögreglusamþykktum. Þar

ATKVÆÐAGR.: Frv. vísað til 2. umr.
í e. hlj.
Frumv. til laga um þingfararkaup álþingismanna (C. 126, 144, 146); 2. umr.
Þorleifur Jónsson: Þegar frumv. þetta
var hjer fyrir til 1. umr., gat jeg þess, að
jeg væri samþykkur þeim megintilgangi
þess, að ákveða fast þingfararkaup, en að
mjer virtust sumar upphæðir þess tiiteknar of háar, og eins hitt, að þær væru á
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snmum stöðnm ekki í rjettu hlutfalli inn- að það hefur áður komið uppástunga um,
byrðis; fyrir því höfum við 2 þingmenn að borga þingmanni 20 kr. á dag fyrir
komið hjer fram með breyt.till. á þingskj. hvern dag, sem hann er á ferð, að heim72 (C. 146), til þess að bæta úr þessum an og heim, og við höfum veitt því eptirtveimur göllum.
tekt, að það kemur mjög líkt út eptir
Þá er við sömdum breyt.till. þessar, þeim reikningi því, sem við höfum fengið
gjörðum við áætlun um, hve marga daga við það að reikna eptir þessari aðferð, sem
hver þingmaður þyrfti til ferðar úr hverju við höfum brúkað.
einstöku kjördæmi. Þannig áætluðum við
Yfir höfuð er jeg sannfærður um, að
fyrir þingmann úr Strandasýslu 4 daga til æðstu embættismenn landsins ferðast varla
hvorrar ferðar og að auki einn dag til dýrara heldur en hjer er gert ráð fyrir.
að bíða fyrir þing og annan eptir þing, Jeg skal svo ekki orðlengja meira um áog þannig samtals 4+4+2 daga eða sam- ætlanir okkar um landvegsferðirnar.
tals 10 daga. Sama tíma ætlum við þingOkkur þótti það mjög ísjárvert, að ámönnum úr Húnavatnssýslu, Dalasýslu og kveðin væri hin sama ferðakostnaðaruppSnæfellsnessýslu.
Úr Skagafjarðarsýslu hæð, ef þingmaðurinn færi sjóveg. Jeg
ætlum við alls að heiman og heim 12 daga, skal taka til dæmis úr Snæfellsnessýslu;
úr Eyjafjarðarsýslu 15, úr Suður-Þingeyj- þaðan er, eins og menn vita, að eins 12
arsýslu 18, úr Norður-Þingeyjarsýslu og kl.tíma ferð með skipi, en til landvegsAustur-Skaptafellssýslu 21, úr Múlasýsl- ferðar þaðan eru áætlaðar 200 kr. Þetta
unum 25 daga, o. s. frv.
stingur strax í augun. Það er því okkar
Eptir að við höfðum gjört áætlun um ; uppástunga, að hafa mismunandi þingfarþetta, litum við á, hve marga hesta þing- arkaup eptir því, hvort þingmaðurinn ferðmaður úr hverju kjördæmi fyrir sig þyrfti; ast á sjó eða landi. Fargjaldið frá Stykkisúr hinum fjarlægustu kjördæmum settum i hólmi er eptir taxta hins danska gufuvið borgunina fyrir hestinn 30 kr., 5 kr. ; skipaijelags 6 kr., en 208 kr. eru áætlaðfyrir gæzlu hvers hests hjer, o. s. frv.
ar þaðan eptir frumv. Þetta stingur svo
Jeg hygg að við höfum alstaðar sett í augun, að okkur fannst rjettast að hafa
ferðakaupið fullhátt og svo sómasamlega 2 dálka, annan fyrir ferðakostnaðinn landmikið, að ferðin geti eigi orðið dýrari en veg, hinn sjóveg. En alstaðar höfum við
þetta, þótt þingmaður ferðist með þeirri áætlað kostnaðinn langtum hærri heldur
rausn, er honum sæmir, og megi því þess en eptir taxtanum, með tilliti til ferðarvegna vel una.
innar til skips og frá því. Auk þess getJeg skal taka dæmi úr einhverju kjör- ur staðið svo á ferðum skipsins, að þingdæmi, t. a. m. Eyjaíjarðarsýslu.
maður þurfi að dvelja hjer í Reykjavík
Ferðin fram og til baka auk hinna heila viku áður þing byrjar og ef til vill
tveggja umgetnu biðdaga eru
annað eins eptir þing, til að bíða skips15 dagar; 6 kr. á dag, eru . . 90 kr. ferðar. Sökum þessa höfum við sett farar5 hestar, hver á 30 kr.
... 150 — kostnaðinn talsvert hærri heldur en hann
Hestapössun 5X5 kr...................... 25 —
er í raun og veru.
Fylgdarmaður í 13 daga, á 3 kr. 39 —
Við höfum svo stungið upp á því, að
Alls 304 kr. aptan við 3. gr. bætist, að þingfararkaupVið höfum þvi sett þingfararkaupið úr ið ávísist af forsetum þingdeildanna. Þetta
þeirri sýslu 300 kr.
liggur nú máske í augum uppi, en betra
Jeg skal geta þess til samanburðar, fannst okkur þó að taka það fram í frumv.
Alþt. A. 1891.

5 (8. ágúst).
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með tilliti til þess, að ef þingmaður fer stinga nú þegar upp á nefnd, en hef hugsaðra leiðina sjóveg en hina iandveg, ber að mjer að gjöra það áður en þessari 2.
honum hálft þingfararkaup eptir ákvæðun- umr. er lokið.
E. Th. Jónassen: Frv. þetta er svo
um um landvegsferð, en hálft eptir sjóvegsferð, og þá skera forsetarnir úr, hve úr garði gjört, að jeg get ekki gefið þvi
mikið hann skuli fá, er þeir ávísa þing- atkv. mitt. Jeg skal að sönnu játa það,
fararkaupinu.
að breyt.till. tveggja háttv. þingm. á þgskj.
Að lokum höfum við í 4 gr. ákveðið 72 bæta stórum frv., með því að þær gjöra
um það, ef alþingismenn eiga heima í út- þá aðgreining á sjóvegsferð og landvegslöndum. Eins og menn sjá, er ekkert ferð, sem er öldungis nauðsynleg. En eins
fastákveðið þingfararkaup í frv., þegar svo og jeg var á móti því á síðasta þingi, að
stendur á, og hygg jeg því að enginn geti ákveða fast þingfararkaup, eins er jeg á
haft á móti þeirri grein.
móti því nú; jeg hef ekki getað breytt
Að endingu skal jeg geta þess, að við skoðun minni í því efni. Jeg hygg að
prentunina hefur fallið úr krónumerki rjettast sje og sanngjarnast, að halda því
fyrir ofan dálkana; þar átti að standa: fyrirkomulagi, sem nú er, að nefndm anna
Landveg.
Sjóveg.
kosin, af alþingi sjálfu, úrskurði reikningkr.
kr.
ana; það fyrirkomulag álít jeg fulltryggiJeg treysti því, að h. deild taki þessum legt. Þess ber og að gæta, að ekki geta
breytingartill. okkar vel.
allir þingmenn ferðast jafn ódýrt. Það er
Sighvatwr Arnason: Jeg skal ekki t. a. m. ekki við því að búast, að amtmaðvera langorður í þetta sinn.
' ur eða sýslumaður geti ferðast eins ódýrt
Jeg hef borið saman töluupphæðirnar j eins og bóndi. Það verður að taka nokkeptir frv. því sem hér liggur fyrir og i urt tillit til stöðu alþingismannsins. Það
breyt.till. tveggja h. þm. og þótzt flnna i er líka ósanngjarnt, að fastákveða þingfarþað, að töluvert væri að athuga við þess- .' arkaup, vegna þess, að á ferðunum geta
ar breyt.till., — já, svo mikið að athuga, | fyrir komið mörg ófyrirsjeð atvik, sem auka
að jeg er hræddur um, að þingmenn úr kostnað alþingismanninum, og sem sannsumum kjördæmum mundu ekki verða vel gjarnt væri að borgaðist með ferðakostnúti eptir ferðakostnaðarupphæðum þeim, aðinum. En sje ferðakostnaðurinn fastásem ákveðnar eru í frv., sem eru nákvæm- kveðinn, yrði þetta tap fyrir hlutaðeigandi
lega miðaðar við það sem landferðirnar þingmann.
kosta. Það getur þó ekki verið meiningEnnfremur virðist mjer það lýsavanin, að fjefletta þingmenn.
trausti til þingsins, að þurfa að setja fast
En vegna þess hve þeim ber mikið á þingfararkaup, því að það er í engu erfiðmilli uppástungumönnum frv. þessa og hin- ara að úrskurða ferðakostnaðarreikninga
um 2 háttv. þingmönnum, er breyt.till. alþingismanna heldur en ýmislegt annað,
hafa gjört, álít jeg rjettast að falið væri sem þingið gjörir. H. Nd. felldi og þetta
nefnd að ijalla um þetta mál. En sökum mál þegar það var síðast fyrir þinginu, —
þess að eigi er gerandi að hindra umræð- henni þótti ekki rjett að fastákveða þingurnar, þar sem málið er nú fyrir til 2. fararkaupið.
umr. og ýmsir hafa beðið um orðið, hygg
Það er og ósamkvæmni í breyt.till á
jeg að mjög gott sje að komi fram till. þingskj. 72, að því leyti sem hún gjörir
manna í þessu efni, svo að nefnd geti haft ráð fyrir, að eptir sem áður þurfi að kjósa
stuðning í þeim tillögum, ef svo færi að reikninganefnd, sem sje þá er einhver þm.
hún yrði kosin. — Jeg ætla því eigi að er búsettur erlendis. Þetta er ósamkvæmni
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að sumir þm. eiga að hafa fastákveðið þing- tók fram í ræðu sinni. Jeg get heldur
fararkahp, en aðrir fái ferðakostnað borg- ekki sjeð, að breyt.till. okkar gefi neitt tilaðan eptir úrskurðuðum reikningi.
efni til, að menn þurfi að verða óánægðÞað ætli eitt yflr alla að ganga.
ari með hana, heldur en fyrirkomulag það,
Það er færð ástæða fyrir frv. þessu er verið hefur, heldur einmitt þvert á móti
óánægja alþýðu yfir því, að ferðakostnað- miklu ánægðari. En auðvitað má aptur á
ur ýmsra þingmanna sje othár. En við móti segja, að erfitt sje að ákveða fastþingþessu ætti einmitt reikninganefnd, kosin fararkaup, svo að það verði fullkomlega
afþinginu, að geta gjört, þ. e. færa reikn- sanngjarnt fyrir alla þm., og það skaljeg
ingana niður, ef þeir eru settir vitanlega 'gjarnan játa; en jafnframt vil jegþáleyfa
of háir. Það er enginn anuar vandinn, mjer að geta þess, að bæði jeg og h. meðenda mun og komið hafa fyrir, að það uppástn). minn (2. þm. Húnv., Þ. J.) höfhefur verið gjört.
um alls ekki flanað að þessu, eða byggt
Skúli Þorvarðarson: H. 2. þm. Húnv. áætlanirnar í breyt.till. vorrií lausu lopti;
(Þ. J.) hefur fært svo góð og gild rök fyr- í en af ræðu h. 1. þm. Rangv. (S. Á.) verðir breyt. og viðaukatill. þeim, sem við } ur ekki sjeð, á hverjum ástæðum hann og
höfum komið fram með, að jeg hef ekki j meðflytjendur hans hafi byggt sínar tölur
neinu verulegu þar við að bæta. En þar j í þeirra frv. Aptur á móti hefur h. 2. þm.
sem h. þm. Rangv. (S. Á.) áleit, að þessar Húnv. (Þ. J.) tekið skýrt fram í ræðu sinni,
breyt.till. væru ekki sanngjarnari en frv. á hverju við höfum byggt okkar tölur,
það, er hann ásamt tveimur h. þingdm. svo að jeg sje ekki þörf á að tala frekar
hefur gjörzt flutningsm. að, þá getur vel um það atriði. Jeg skal samt að eins leyfa
veriðaðsvo sje; „sínum augum Iítur hver mjer að geta þess, að við gjörðum ferðaá silfrið" og svo er með þetta. Jeg ætla kostnaðinn úr Norðurmúlasýslu og Suðurekki að syngja sjálfum mjer neina lofdýrð múlasýslu alveg jafnan, af því að við töldfyrir þessa breyktill., því að „sætt er lof um vegalengdina til þings úr hvorri sýslí sjálfs munni“, segir orðtakið; en eittdirf- unni miðri hjer um bil jafna. Að vísu er
ist jeg þó að segja tillögunni til hróss, og leiðin úr Suðurmúlasýslu, sje farið sunnanþað er, að þær upphæðir, sem áætlaðar megin, nokkru styttri en leiðin norðanmegin
eru þar, fara miklu nær upphæðunum í úr Norðurmúlasýslu, en hún er líka talsreikningum þingmanna að undanfórnu held- vert lakari yfirferðar sakir valna og sanda.
ur en í frv., að því leyti, að tillögur okk- Úr Austur-Skaptafellssýslu ætluðum við
ar eru víða lægri, en hvergi hærri en fyrir þingmanninum 22 daga heiman frá sjer til
farandi þingfararreikningar sýna. En í þings og heim til sín aptur af þingi, og
frv. eru áætlaðar eða settar næstum alstað- þar að auki 2 daga til undirbúnings fyrir
ar hærri tölur en áður og það svo stór- og eptir þing. Fylgdarmanni ætluðum við
vægilega, — sumstaðar, án þess að rök- 2 daga skemur. (Júlíus Havstein: Á hann
styðja það á neinn hátt. En aðalástæðan að vera fljótari?). Já, hann þarf ekki að hafa
fyrir því, að jeg og hinn h. 2. þm. Húnv. neinn undirbúning til þings eða af þingi.
(Þ. J.) gjörðum þessa breyt.till, var sú, að Sex hestar reiknuðum við að mundu kosta
við felldum okkur betur við að fastákveða 30 kr. hver og fyrir 8 vikna geymslu á
þingfararkaupið, heldur en hafa það eins þeim hjer um þingtímann reiknuðum við
og það er nú, sakir hinnar miklu óánægju 8 aura um sólarhringinn fyrir hvern, og
manna yfir ferðakostnaðarreikningum þing- mun það láta nærri, eptir því, sem viðgengmanna, eins og hinn h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.) izt hefur hjer. Úr Vestur-Skaptafellssýslu
5*
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töldum við þingmanninum 10 daga og 2
daga til undirbúnings, 5 hesta með fylgdarmanni o. s. frv.
Ferðakostnaðinn úr Snæfellsness —
Dala — Stranda — og Húnavatnssýslum
gjörðum við jafnan, o. s. frv. Það mundi
tefja um of tímann, ef jeg færi að gjöra
grein fyrir áætlun okkar um land allt,
enda er það óþarft, þar eð h. meðuppástm.
minn (2. þm. Húnv.) hefur þegar tekið
fram hið helzta í þessu efni. Eptir því
sem okkur hefur reiknazt verður kostnaðurinn við þingförina víðast hvar minni,
en breyt.till fer fram á, svo að þingmenn
mundu alls ekki hafa neinn skaða af, þótt
þessi breyt.till okkar næði fram að ganga.
En hvort okkur hefur alstaðar tekizt að
halda rjettu hlutfalli milli hinna einstöku
kjördæma í þvi, að ákveða rjett vegalengdina, skal jeg ekki segja um, en við höfum
haft allan vilja á því, að gjöra þetta svo
samvizkusamlega, sem okkur framast var
unnt. Það er mest undir því komið, hvernig h. deild tekur í þetta mál, hvort hún
vill hafa fast þingfararkaup, eða ekki.
Þetta er á valdi deildarinnar, og jeg skal
ekki orðlengja meir um það.
Orímur Thomsen: Hvort heldur, sem
jeg virði fyrir mjer frv. eða breyt.till., þykir
mjer það hvorutveggja hafa allmikla annmarka. Jeg fyrir mitt leyti er mótfallinn
allri breytingu í þessu efni, og vil helzt
að allt standi við hið gamla, hvað þingfararkaupið snertir. Hjer flnnst það satt
að segja ganga nokkuð nærri sóma þingsins, að trúa hvorki þingmönnum til að
semja rjetta reikninga, nje heldur nefnd
inni, sem valin er til að endurskoða þá,
til að lagfæra þá, sjeu þeir skakkir, og
lýsa með þvi vantrausti til nefndarinnar
um, að hún úrskurði þá með sanngirni.
Mjer er alveg sama, þótt einhver óánægja
yfir þessum reikningum hafi komið í ljós á
sumum þingmálafundum eða í blöðum. Er
uokkurt samband milli þingsins og þeirra?
og ætti það ekki að meta meir sóma sinn,
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en þessar óánægjnraddir? Eða erum vjer
skyldir til að beygja oss fyrir þessum löggjöfum ? Það væri þó harla undarlegt, ef
betur væri trúað dómum manna, er standa
fyrir utan og eru málefninu því alls ókunnugir, heldur en nefnd, sem er kosin af alþingi sjálfu, og ef úrskurður þessarar nefndar ætti að gilda minna en órökstuddar
raddir utan þings, hvort heldur sem þær
koma fram í blöðunum, á þingmálafundum eða annarsstaðar.
Beri maður nú frv. saman við breyt.
till., þá sjest bezt, hversu ráð manna er á
reiki i þessu efni. í frv. er • þingmanninum úr Norður-Múlasýslu ætlaðar 728 kr. í
ferðakostnað og fæðispeninga, en í breyt.
till. eru honum ætlaðar 450 kr., eða nálega
300 kr. minna, og svona er víðar. Þetta
er óskiljanlegur mismunur á skoðunum um
sama efni. Hjer er ekkert tillit tekið til hins
gamla ákvæðis um fæðispeninga handa þingmanninum (6 kr. um hvern dag á ferðinni til
þings og af þingi), heldur er ferðakostnaði
og fæðispeningum slengt saman í frv. og
breyt.till., svona rjett út í bláinn, án þess
nokkurt ráð sje gjört fyrir ófyrirsjeðum
hindrunum, er fyrir þingmanninn kunna
að koma á leiðinni. Jeg vil taka til dæmis,
ef hann leggst veikur, eins og þm. V-Sk.
fyrir skemmstu og liggur viku eða meira,
þá fær hann samkv. þessu frv. enga ívilnun eða endurgjaldfyrirþað. (J. A. Ejaltalín:
Misskilningur! Júlíus Havsteen- Nei. Alveg rjett!). Jeg skal taka annað dæmi.
Einn þingmaður ætlar að fara sjóveg að
norðan, en einhverjar tálmanir komafyrir
skipið, annaðhvort ís eða annað, svo að
hann verður að fara landveg suður heiðar.
Annar verður landsettur t. d. á ísafirði eða
Akureyri, og verður að fara landveg frá
þessum stöðvum. Hvað þá? Eptir hverjum mælikvarða verður hans ferðþáreiknuð? Það er gott og fagurt að spara, en
það verður að gæta hófs og skynsemi, í
hverju sem er. Jeg finn enga ástæðu til
að bregða nú út af hinni gömlu reglu, að
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5 menn valdir af sameinuðu þingi endurskoði reikninga þingmanna og leiðrjetti þá,
þegar þurfa þykir. Jeg hef sjálfur verið
í þessari nefnd ásamtEinari Ásmundssyni
í Nesi, og eg man það, að við færðum þá
niður marga reikninga, ekki af því, að
þingmenn hefðu viljandi reiknað sér ofmikið, heldur af því, að þeim var illa fyrirkomið. Egvil ennfremur benda á, hvort
það sje ekki nokkuð óiogulegt og eigi
fremurilla við, að afnema eina greinlaga
fyrir suma, en ekki fyrir suma. í breyt.
till. við frv. er nl. farið fram á, að eigi
alþingismenn 'heima í útlöndum og fari
þaðan til þings eða frá þingi, þá gildi um
þá 37. gr. í kosningarlögunum 14. sept.
1877. En að Öðru leyti er sagt, að grein
þessi sje úr lögum numin, þótt auðvitað
sje alveg eins hægt að reikna ferðakostnað þingmanna frá útlöndum eins og hér
innanlands. í útlöndum mundi verða hlegið að oss fyrir það að afnema lög fyrir
einstaka menn, en halda þeim fyrir aðra.
(Margir: Heyr!). Að síðustu tek jeg það
upp, sem h. 1. þm. Rangv. (S. Á.) minntist á, og leyfi mjer að stinga upp á að
nefnd verði sett til að íhuga þetta mál.
ATKVÆÐAGR.: Nefnd felld með 6:3 atkv.
Sighvatur Árnason: Af því að jeg er
einn i þeirra tölu, sem hafa borið fram
þetta frv. um fast þingfararkaup, þávildi
jeg minnast dálítið á ræðu b. þm. Borgf.
(Gr. Th.). Hann sagði, að þingið setti
blett á sóma sinn með því að staðfesta
slík lög. Á þessa skoðun h. þm. get jeg
álls ekki fallizt. Það á ekki betur við að
fastákveða með Iögum fæðispeninga þm.
heldur en ferðakostnað þeirra. En einmitt vegna venjunnar má nú ekki hreifa
þvi, að fastákveða ferðakostnaðinn. H. ræðumaður (þm. Borgf.) talaði mikið um þessa
gömlu venju, sem ferðakostnaður þm. hefði
að styðjast við, og það er satt, að hún er
nokkuð gömul; en eg vil þá benda honum
á enn eldri venju, og það eru lög forfeðra
vorra. Þeir höfðu þingfararkaupið fastá-
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kveðið, og það ætti ekki að vera njeiri
vanvirða fyrir oss að hafa það svo, heldur en fyrir þá.
Hvað annmarka þá snertir, sem h. þm.
Borgf. (Gr. Th.) þótti vera á frv. og breyt.
till., þá er það satt, að ýmislegt getur
komið fyrir þingmanninn, sem hann hafi
mikinn óhagnað að, verði þetta frv. að
lögum. Fyrir þess konar sker verður
aldrei siglt. Þessi vandkvæði, sem kynnu
að spretta af því, ef þingfararkaupið yrði
fastákveðið, eru líka þannig löguð, að þau
gjöra í rauninni ekkert til, því hver og
einn, sem annars hefur hug á að bjóða sig
fram til þingmennsku, gengur þá að þingfararkaupinu vísu, hvernig sem ferðalagið
gengur.
Ef farinn væri nú nokkurs konar miðlunarvegur milli þessara talna í frv. sjálfu
og breyt.till., þá gæti að minni ætlun
samkomulag fengizt í þessu etni. Jeg
skal játa, að tölurnar í frv. eru sumstaðar heldur háar, en í breyt.tiU. munu þær
aptur á móti vera heldur lágar. Ef menn
kæmu sjer saman um að sjóða þetta tvennt
saman, þá gæti komið fram sanngjörn tillaga um tvær upphæðir, sem þingmenn
ættu að hafa í kaup, því að með því að
slá þingfararkaupinu föstu, eiga menn að
vísu að ganga, og þá er ekki lengur neitt
um það að tala, hvorki utan þings né innan. Vilji svo til, að þm. verði fyrir einhverjum hnekki í þingför sinni, þá skal
jeg taka það fram, að þingmenn fá yfir
höfuð svo sómasamlega borgun fyrir þingför sína og þingsetu, að það munu varla
vera dæmi til þess, að neinn hafi beðið
svo mikinn hnekki, að hann ekki hafi orðið skaðlaus af þingför sinni. Einn þm.
mig minnir h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.)
minntist á ferðakostnað þm. frá útlöndum,
og að ekki væri gjört ráð fyrir honum í
frv. Þetta er rjett; það er ekki tekið
fram í frv. sjálfu, en í breyt.- eða viðaukatill. við það er vísað til 37. gr. kosningarlaganna 14. sept. 1877, og að hún eigi að
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gilda, þegar um ferðakostnað þra. frá útlöndum er að ræða. Þessu atriði mætti
líka slá föstu, svo greinin gæti fallið úr
sögHnni. Jeg vil mikillega mælast til, að
h. þingdm. leitist við af fremsta megni að
komast að einhverri niðurstöðu í þessu
efni, og að þeir, sem vilja fá Iög um þetta,
komi sjer saman um ágreiningsatriðin, og
ætti það að geta orðið við 3. umr. Eg
skal ennfremur taka það fram, sem jeg
minntist á í ræðu minni áðan, að jeg vildi
gjarnan, að nefnd yrði sett í þetta mál.
Jeg sje ekki annað en að það væri mjög
heppilegt fyrir málið, eins og nú stendur
á, þegar það er komið í þessa tvíbendu,
sem það óneitanlega er í. En án nefndar
má búast við að það fari í mola. Jeg
skal svo ekki fjölyrða meir um þetta, en
vil að lokum mælast til, að við, sem hlut
eigum að máli að fylgja þessu fram, reynum
að koma oss saman á einhvern hátt, til þess
að fremur geti orðið von um, að málið fái
heppileg úrslit.
Þorleifur Jónsson: Jeg greiddi atkv.
móti því, að nefnd yrði sett í mál þetta,
af þvi að jeg vildi láta ræða málið dálitið áður, en mín tilætlun var, að nefnd yrði
sett síðar á fundinum, og sje jeg ekki
neitt á œóti því, að hún verði þá samþykkt.
Mótmæli þau, sem komið hafa fram
hjer í deildinni, hafa að mestu leyti verið
gegn því, að fastákveða þingfararkaupið,
en ekki svo mjög gegn breyt.till. minni
og 2. þm. Árn. (Sk. Þ.). H. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) gat þess jafnvel í ræðu sinni,
að mig minnir, að breyt.till. væru til bóta
við frv., og sama heyrðist mjer koma fram
í ræðu hins h. þm. Borgf., sem sjerstaklega mælti móti frv. vegna þess, að það
lýsti svo miklu vantrausti tii þingmanna:
þeim væri ekki trúað fyrir búa til rjetta
ferðakostnaðarreikniuga, svo að það væri
ógjörningur og meira að segja óhæfa að
fara fram á það, að slíkt frv. yrði að lögum. En hvað skal segja, þegar t. d. 200
króna munur er á reikningum tveggja
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þingmanna úr sama kjördæminu, og að sá
sem á Iengri leið að fara tekur miklu
minni upphæð, en sá, sem skemmri veg
þarf að fara, og þar fram eptir götunum?
Er þetta ekki næg orsök til óánægju
manna á meðal? Jeg segi ekki, að þingmenn hafi reiknað sjer meira en þeirhafa
til kostað, þótt svo kunni að vera og þótt
margt bendi á það stundum, en það er
ekki nema eðlilegt, þótt alþýða manna vantreysti alþingi, þegar mörg dæmi lík þvi,
sem jeg áðan nefndi, eru deginum ljósari.
Jeg get varla skilið annað, en að hverjum þingmanni ætti að vera' Ijúft að Iosast
við allar getsakir, stell og þras, er af
þessu getur leitt, en við það losnaði hann,
ef fastákveðið þingfararkaup kæmist á,
því að þá hefur enginn neitt að kæra hann
fyrir. Jeg verð einungis að taka það fram
viðvíkjandi þessu vantrausti, að þingmenn
eru menn, sem aðrir, og það getur verið
freisting fyrir þá að setja reikniuga sína
nokkuð háa, þegar sú raun hefur orðið á,
að þeir eru sjaldnast settir niður, heldur
látnir haldast óbreyttir. H. þm. Borgf.
(Gr. Th.) gat þess reyndar, að hann hefði
sett niður suma ferðakostnaðarreikninga
þingmanna, og getur vel verið, að hann
segi það satt. En ef sá og sá þingmaður,
sem fært var niður hjá, hefði sjálfur verið í ferðakostnaðarnefndinni. mundi reikningurinn varla hafa verið færður niður,
og einkum ef mikilsverður þm. hefði átt í
hlut. Sami h. þm. (Gr. Th.) gat þess einnig í ræðu sinni, að á ferðinni gætu komið
ýms atvik fyrir, er sanngjarnt væri að
hlutaðeigandi þm. fengi borgun fyrir. Þessi
atvik geta eins komið fyrir, meðan þingmaðurinn situr á þingi, og dettur þó engum í hug að láta hann fá meira fyrir það
en hinar fastákveðnu 6 kr. Þingm. getur veikzt og þurft læknishjálpar meðan
hann situr á þingi, en hann fær þó ekki
meira en sinar 6 kr. um daginn. Ef þingsetukaupið, 6 kr. um daginn, er fastákveðið um þingtímann, þá get jeg ekki betur
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sjeð, en að sama megi gilda um þingfararkaupið, að það sje einnig fastákveðið.
Jeg skal taka það fram, að úr því að
þingfararkaupið er einusinni orðið fastákveðið, þá veit þm., að hverju hann gengur, og hann getur þá ekki talið það ranglæti, þótt hann fái ekki ýmisleg ófyrirsjáanleg atvik á þingför sinni borguð. Enn
skal jeg jafnframt geta þess, að við, sem
sömdum breyt.till. við frv., gjörðum einmitt ráð fyrir þessum atvikum, og höfðum
því áætlunina sakir þess hærri en ella.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) minntist ennfremur á, að það gæti komið fyrir, að þingm.
yrði að ganga af skipi og fara svo landveg það sem eptir væri leiðarinnar, en
breyt.till. er h'ka einmitt sett svo hátt um
sjóvegsferð með tilliti til þess, að þetta
komi fyrir, þannig, að við höfum ætlað
þingmanni, er fer sjóveg, hjer um bil helmingi meira en hún í raun og veru hefur
kostað, og sumstaðar enn hærra. H. 2.
kgk. þm. (E. Th. J.) gat þess, að þessi regla
um fastákveðið þingfararkaup yrði að gilda
jafnt fyrir alla, og þá einnig um þingmenn,
sem heima ættu í útlöndum, því að naumast er auðið að fastákveða þingfararkaupið frá útlöndum; með þingmenn frá útlöndum verður því að gjöra undantekningu
frá þessu. H. þm. Borgf. (Gr. Th.) minntist á, að það væri ólögulegt og meira að
segja hlægilegt, að afnema lög fyrir suma,
en láta þau gilda fyrir suma; en mjer er
sama um, hverja skoðun hann hefur á því.
Sje það „praktiskt“, er það gott og sjálfsagt, og hvað þettasnertir blandast mjer
ekki hugur um, að svo sje, og þess vegna
held jeg því fram.
Arriljótur ólafsson: Jeg skal játa, að
mjer fellur miklu betur við breyttill.
(þingskj. 72) en uppást. nefndarinnar eða
frv. á þingskjali 43. Jeg hefi yfirfarið
breyttill. og borið ferðakostnaðinn, eins og
hann er reiknaður þar, saman við kostnaðinn eins og hann er nú, oghefi komizt
að raun um, að sá reikningur fari mjög
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nærri meðaltali, og að ferðakostnaður þm.
mundi i raun og veru verða mjög svipaður því, sem þar er gjört ráð fyrir. Það
er að segja upp og ofan. En ef eg svo
her saman breyt.till. við frv., verð jeg að
játa, að jeg skil ekki þann mun, sem þar
er á milli. Jeg skal taka t. d. 1. tölul.,
þingfararkaupið úr Norðurmúlasýslu. í frv.
er þingmönnum þaðan ætlaðar 728 kr.
hvorum, en í breyt.till. 450 kr. landveg
og 300 kr. sjóveg. Ef maður leggur nú
þessar upphæðir i hreyt.till. saman, verða
það 750 kr., eðaeinungis 22 kr. meiraen
talið er í frv. Hjer er svo mikill munur
á hreyt.till. og frv., að þingmaðurinn getur samkvæmt breyt.till. farið bæði landveg og sjóveg nálega fyrir sama verð, sem
hann fer að eins eina ferð eptir frv. Nú
leyfi jeg mjer að spyrja: Af hveiju stafar þessi mikli munur? Hvernig stendur
á þessum mikla mismun á skoðunarhætti
deildarmanna? Þegar sumir telja kostnaðinn við að fara sömu vegalengd næstum helmingi meiri en aðrir.
Jeg get
ekki skilið þetta öðruvísi en svo, að hér
sannist fyllilega orðtakið: „Sínum augum
lítur hver á silfrið", og að ómögulegt sé
að koma með neinn mebalmælíkvarba, sem
átt geti við alstaðar, hvernig sem á stendur. Lögin eru ein föst regla; þau eru
meðalmælikvarði bæði hins almenna og
einstaklega; en engin ein fastákveðin
regla, jafn sanngjörn fyrir alla, verður sett
hvað ferðakostnað snertir, einmitt af því,
að hann er svo mismunandi, allt eptir atvikum. Jeg skal taka til dæmis, að það
er næsta mikill munur á, hvort þingmaðurinn er búsettur fjarst alþingi úr sínu
kjördæmi, eða hann er búsettur næst þvi.
Þetta getur munað miklu úr hinu sama
kjördæmi, en hvorki frv. nje breyt.till.
hefur getað tekið neitt tillit til þessa. Það
lítur einnig svo út, sem mönnum sje
ekki kunnugt, að það er opt mikill munur
á því að fara sama veginn, eptir því hvernig viðrar, hver gróður er kominn, o. s. frv.
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Þegar jeg fór til þings 1885 var ekki
nnnt að halda áfram lengur en 8 klukkustundir í sólarhring, því að gróður var þá
svo lítill og færð víða hin versta. Svo
er annað, sem einnig ætti að taka til
greina og sem opt kemur fyrir, og það
er, að þingmaður verði að ferðast langa
leið til skips frá heimili sínu, ef hann
ætlar sér að fara sjóveg. Jeg skal taka
til dæmis, að heiman frá mjer (frá Sauðanesi) varð jeg nú að fara landveg til Akureyrar, af því ekkert skip kom á Vopnafjörð, sem er næstur heimili mínu af viðkomustöðum skipsins. Jeg fór því þriðjung leiðarinnar til þings landveg (frá
Sauðanesi til Akureyrar), en hina tvo
þriðjunga sjóveg, og yrði jeg þess vegna
að reikna mjer eptir báðum tölunum í
breyt.till.; en hvernig ætti jeg að fara að
því? Þar vantar öll ákvæði um þetta.
Einnig geta menn beðið stundum lengur
stundum skemur eptir skipi, en ekkert tillit er tekið til þess, eða með öðrum orðum: þessi lagaregla í frv. og breyt.till.
er, og hlýtur að vera, eins fyrir alla,
hvernig sem á stendur, hvort þeir
eru heldur ungir eða gamlir, hvort þeir
ganga á trjeskóm til alþingis, eða þeir eru
ekki færir um að ganga eina bæjarleið
hjálparlaust.
Það
væri
sannarlega
gott og haganlegt, að hafa samjafnan mælikvarða fyrir alla, eins í daglegu
lífi sem á þingi, ef það gæti gengið.
Jeg hef sjálfur sjeð einhvern hinn
hæstá ferðakostnaðarreikning, og jegvissi
vel um, að þingmaðurinn hafði ekki einn
eyri afgangs fram yfir kostnaðinn. En annar
þm. úr sama kjördæmi, sem hafði talsvert
lægri reikning, vissi jeg að varð vel skaðlaus. H. þm. Húnv. (Þorl. J.) gat þess, að
menn væruóánægðir sakirþessara háu ferðakostnaðarreikninga eða þess mismunar,
sem opt væri á reikningum tveggja þingmanna úr sama kjördæmi. En má jeg nú
spyrja: Á að meta meira umkvartanir
þeirra manna, sem ekkert þekkja, á hverju
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reikningarnirerubyggðir,heldur en úrskurð
þeirra manna, sem hafa haft öll tildrög
og ástæður reikninganna fyrir sjer, það
er: úrskurð ferðakostnaðarnefndarinnar?
í fám orðum sagt: Ef menn ætlast ekki
til þess, að kjósendur kjósi allaþingmenn
í miðju kjördæmi, alla með sömu heilsu,
á sama aldri og með sömu gerð, og í annan stað, að jafnan sé sama veðrátta, sama
færð, sömu og jöfnu farartálmar, svo að allir kosti jafnt upp á sig, þá verður engin fost regla sett í þessu efni. Að síðustu verð jeg að geta þess, að mjer þykir uudarlegt, að þjóðin skuli treystaþingmönnum fyrir öllum sínum málum, en hún
treysti því ekki, að þeir sjeu svo óeigingjarnir, að þeir semji rjetta reikninga.
Þetta kemur ekki vel heim. Jeg vil taka
t. d. kjósendur, sem treysta þingmann
sínum í öllu, treysta honum til að bera
föðurlega fram allar þeirra óskir, jafnt
talaðar og skrifaðar sem ótalaðar og óskrifaðar, en svo segja þeir: „En það er einn
stórgalli á honum; hann er svo eigingjarn,
að jeg trúi honum alls ekki til að reikna
ferðakostnaðinn sinn rétt, og meira að
segja, jeg trúi ekki alþ. heldur til að kjósa
5 manna nefnd, til að ábyrgjast að hann
sje rjettur. Jeg elska þig, þingmaður góður“, segja þeir ennfremur hver um sig, „og
jeg trúi þjer fyrir því, að sjátil þess, að
alþingi leggi ekki neina tolla á eða neinar byrðir nje skatta; en jeg veit eigi nema
þú reiknir þjer 2—3 kr. um of í ferðakostnað; þess vegna verðurðu að búa til
lög um kostnaðinn; ella máttu vara þig“.
Jeg vona svo góðs til hins alkunna
skarpleika h. þm. Húnv. (Þorl. J.), að hann
sjái glöggt, að hér sé svo mikill mismunur á skoðunum sjálfra þingmanna á ferðakostnaði, og eins hitt, að kostnaðurinn
hljóti að verða næsta ýmislegur eptir atvikum, svo að eigi sje auðið að ákveða
með rjetti og sanngirni eina fasta reglu
eður einn meðalmælikvarða.
Grímwr Thomsen: Jeg hef tvennt að
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athnga við ræðu h. þm. Rangv. (S. Á.) þágæti hann hægiega farið til þings með
Hann minnti mig á, að þingfararkanp hefði „Faxa“. (Þorl. Jónss.: Það mundi muna
verið ákveðið hjá forfeðram vorum. en þess litlu). Jeg get frætt h. þm. um, að farer að gæta, að þeir höfðn ekki þá aðferð gjald með „Faxa“ er ekki nema 5 kr.
Eins og h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) sagði,
að trúa mönnnm fyrst fyrir að ákveða
er
munurinn á töiunum í viðaukatill. og
þingfararkanp sjálfir, en breyta því síðan,
og skapa fast þingfararkanp. Annað er frv. svo mikill, að það sýnir, að ekki
það, að þearar einn þingmaðnr er nn kos- er hægt að ákveða þingfararkaup fyrirfram
inn, þá er hann skyldnr að koma á þing, rjettlátlega. Sjerstaklega sýnist mjer varen í fornöld var það yfir höfnð undir mönn- hugavert að afnema dagpeningana. Þeir eru
nm sjálfnm komið, hvort þeir riðn til al- þó allt af nokkur uppbót fyrir þingmannþingis eður ei. Hitt er víst, að þeim datt inn, ef tálmanir koma fyrir og hann getekki í hug að breyta ákvörðnnnm þeim, nr ekki haldið áfram ferð sinni.
Julíus Havsteen: Það hefur verið
æm npphaflega höfðu gerðar verið í þessn
skyni, meðan alþingi stóð við Öxará.
lögð svo mikil áherzla á almenningsálitið,
H. þm. Rangv. (S. Á.) og þm. Húnv. í rjett eins og það væri hinn eini mælikvarði
(Þ. J.) sögðn, að þó þingfararkaupið væri til að fara eptir. Þetta álit hefur komið
sett of lágt, þá vissn menn að hveiju þeir út í blöðunum, og einn af vorum miklu þjóðgengju, er þeir byðu sig fram, að minnsta málagörpum hefur sagt, að þar væri tunga
kosti ef engar óvæntar tálmanir kæmn fyrir þjóðarinnar. Jeg hef tvisvar orðið fyrir
áför þeirra til þings; en ef það er rjett, að því láni, að verða umtalsefni blaðanna út
setja lðg svipuð þessnm, þá er líka rjettast úr þingfararkaupi. 1887 var talað um mig
að afnema alla þingpeninga. Þá mætti í „Austra". Þá fór jeg sjóveg heim, en hineins segja, að þingmenn, vissn að hveiju ir 2 samhjeraðsmenn mínir landveg. Af
þeir gengn.
því leiddi, að þingfararkaup mitt var lægra
Ef þingm. væri ekki trúandi fyrir að en hinna. Þá var jeg lofaður, en þeir lastgefa ijetta reikninga, þá mætti eins vel aðir; en hins alls ekki getið, hvernig vjer
búast við því, að þingmenn úr næstn kjör- ferðuðumst. í annað skipti var jeg tekdæmum mnndi koma gangandi til þings, inn fyrir í öðru blaði, 1889, en á annan
til þess að geta stnngið i vasa sinn þess- hátt; þá hafði jeg hæstan ferðareikning, og
ari ríflegu þóknnn, sem þeim er ákveðin; þá varð jeg fyrir hnútukasti. Hvað hafði jeg
en það þætti mjer ekki þingmannlega gert. unnið til saka? Jeg hafði með mjer fylgdJeg álít, að allir þingmenn hafi viðlíka armann og 5 hesta, og auk þess varð jeg
rjett til að ferðast sómasamlega, í hvaða að senda flntning með strandferðaskipinu.
stöðu, sem þeir eru, hvort sem þeir eru Jeg veit það, að sumir þingmenn ferðuðamtmenn eða bændur, og jeg vil ekki gefa ust fylgdarlaust. sem varla voru færir um
tilefni til að þeir gerist húskar.
það, og nanmast hefðu komizt ferða sinna,
Jeg skal enn leyfa mjer að gera litla ef þeir hefðu ekki notið annara að.
athngasemd við breyt.till. Mig fnrðar á,
Að öðru leyti ætla jeg ekki að tala
að víða er gert ráð fyrir ferðakostnaði sjó- mikið um frv. Jeg hef áður talað móti
veg, en þó ekki alstaðar, þar sem ástæða því. Breyt.till. miðar til þess að innleiða
gæti verið til þess.
óhæfilega „censur", sem er gagnstæð þeim
Hví er ekki gert ráð fyrir ferðakostn- grundvallarreglum, sem eiga að ríkja í
aði sjóveg úr Gullbringu- og Kjósarsýslu ? frjálsu landi.
Jeg set svo, að þm. G.-K. búi á Útskálnm,
Að endingu er þess og að gæta, að 6
Alþt. A. 1891.

6 (12. ágftst).
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kr. eru ekki eins mikils virði nú, eins og
þegar þingpeningarnir voru ákveðnir. Jeg
vona, að ef þetta frv. kemst hjeðan úr
deild, að það fái ekki betri útreið í h. Nd. en sams konar frumvarp 1887.
Flutningsmaður (Jón A. HjaltaUn:)
Það var sannarlega gaman að hlusta á
þessar umræður og hita manna yfir fast
ákveðnu þingfararkaupi; en jeg skil ekki
í þvi, að þar sem menn eru svo æstir, að
segja, að það sje gengið nærri sóma þingsins með því að ákveða fast þingfararkaup,
þá skuli enginn hafa haft móti því að dagpeningar sjeu fast ákveðnir. Vita hinir h.
mótmælendur ekki, hvað menn þurfa misjafnt að borða? Sumir þurfa lítið, aðrir
geta ekki komizt af, nema með mikið. Vita
þeirekki, að sumir eru kræsingamenn, en
aðrir gera sig ánægða með mjög einfaldan
kost? Auk þess eru dagpeningarnir endurgjald til þingm. fyrir það, að þeir verða
að vera burt frá heimili sínu, en mikill
munur er á, hvað það kostar einn og hvað
það kostar annan. Sama sanngirni eða ósanngirnin kemur því fram í dagpeningum
og þingfararkaupi. (Arnlj. ól.: Því minna,
því betra). Þeir hefðu því heldur átt að
koma með þá breyt.till., að engir dagpeningar væru ákveðnir, og hver þingmaður
gæfi reikning fyrir þeim kostnaði, er öll
þingferð hans hefði í för með sjer fyrir hann,
er lagður væri fyrir nefnd til ihugunar.
Mjer hefur verið sagt, að það hafi komið fyrir, áður en jeg kom á þing, að nefnd
sú, sem fjallaði um þingfararkaupsreikningana, hafi sent reikninga sumra þingmanna til þeirra aptur, af því að þeir hafi
verið of lágir i samanburði við aðra. Sögumennirnir verða að ábyrgjast, hvort þetta
er satt, en vantraust hlýtur að vekjast á
þeirri nefnd, sem þess konar sögur berast
út af. Jeg sje ekkert óttalegt við það, að
þingíararkaup sje goldið eptir sömu reglum sem dagpeningarnir. Mjer finnst frv.
gera betra samræmi en verið hefur, eða
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því hafa menn á móti því? Þykja þeim
tölurnar of lágar? Sje svo, því koma þeir
þá ekki með breyt.till. til að hækka þær?
Sjeu þær of háar, þá má lækka. Að sómi
þingsins sje í veði, skii jeg með engu móti.
Svo að menn orðlengi þetta ekki íramar,
þá nota jeg mjer leyfi þingskapanna og
sting upp á nefnd í máiinu.
ATKVÆÐAGR.: Nefndarkosning samþ.
með 6 atkv. og kosnir:
Jón A. Hjaltalín með 6 atkv.
Sighv. Árnason
— 5 — og
Friðrik Stefánsson — 4 —
(eptir hlutkesti). 2. umr. siðan frestað.
Frv. til laga um breytingu á lögum um
kosningar til alþingis 14. sept 1877 (C.
145); 1. umr.
Flutningsmaður (Sighvatur Árnason):
Jeg vil fyrst geta þess, að dálítil ritvilla
er í 4. gr. frv. Þar stendur milii sviga
9. gr., en á að vera 1. gr. Ennfremur skal
jeg geta þess, að ef frv. fær framgang, þá
hef jeg í huga að skýra dálítið betur við
2. umr. það sem stendur milli sviga í 1. gr.
Það er alkunnugt, að eptir núgildandi
fyrirkomulagi ná kjörskrárnar gildi 1. júlí,
og það er lika kunnugt, að opt þarf að
kjósa menn til þings á vorin, og að þær
kosningar hljóta veujulega að fara fram í
júní. Þá vantar að eins 10—20 daga til
þess, að nýju kjörskrárnar nái gildi, og
verður þvi að nota gömlu kjörskrárnar,
sem þá eru orðnar ársgamlar, eða öllu
heldur P/3 árs.
Þá er það eðlilegt, er slík kosningfer
fram á vorin, í stað þingm., er andazt
hafa eða sagt af sjer þingmennsku, eða til
aukaþings, eins ogátti sjer stað 1886, að
kjörskrárnar verði ekki í sem beztu lagi
eða á eptir timanum. Á þeim standa dauðir menn og burtviknir, en í þessa stað ýmsir menn komið í sveitina og búið þar 1
ár, en geta þó ekki notað kosningarrjett
sinn, af því kjörskráin, sem kosið er eptir,
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er svo langt á undan tímanum. Til að bæta
úr þessum galla á kosningarlögunum hef
jeg komið fram með frv. þetta.
Eins og h. deild sjer, er breytingin ekki
stór, en tekur þó til fjögra gr. í kosningarlögunum. Hjer er hinn ákveðni tími í
kosningarlögunum til undirbúnings og endurskoðunar kjörskránna færður frá marzmánuði til loka til febrúarmánaðar, til þess
að tíminn verði hjerumbil jafnlangur og
áður til undirbúnings kjörskránna; þó að
kjörskrárnar komizt í gildi í fardögum (6.
júní), þá getur kosning fram farið í tækan
tíma eptir hinum nýjustu kjörskrám, nefnilega í fyrri hluta júnímánaðar. Mun jeg
svo ekki fara fleirum orðum um frumv. á
þessu stigi málsins.
Frv. vísað til 2. umr. með 6 atkv.

Ellefti fundur, miðvikudag 15. júlí kl.
1 e. h. Allir á fundi nema 2. og 4.
kgk. þm. (E. Th. J. og Á. Th.), er höfðu
tilkynnt forseta forföll sín.
Frv. til laga um almannafrið áhdgiAögum þjölfkirkjunnar (C. 94, 125, 144);
3. umr.
Framsögumaður (Arnljótur ólafsson):
Af því máli þessu byrjaði svovelbjer við
1. og 2. umræðu hjer í deildinni, sje jeg
ekki ástæðu fyrir mig til að tala meira
fyrir því nú; það talar fyrir sjer sjálft.
ATKVÆÐAGB.: Frv. samþ. í e. hl.
og afgreitt síðan til Nd.
Frv. til laga um líkskoðun (C. 157,
164); 3. umr.
Grímur Thomsen: Jeg skal geta þess,
að framsögum. þessa máls, h. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.), hefur beðið mig, sín vegna, að
taka að mjer framsögu málsins.
Að öðru leyti hef jeg ekki neitt frekara að taka fram í þessu máli, en skal
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einungis geta þess, að breyt.till. nefndarinnar er komin fram af þeirri ástæðu, að
það hæglega getur komið fyrir, að lögreglustjóri sje hindraður frá að gjöra líkskoðunina, og sje því alveg nauðsynlegt að
fela hreppstjóranum þennan starfa. H.
5. kgk. þm. (A. Ó.) sagði, að hjer gæti verið
spurning um önnur lík, en sjórekin, sem
sje iík manna, er orðið hefðu úti; en hjer
er engin breyt.till. komin fram, og því
óþarft að fara lengraútí það. (Arrilj Ól.:
Jeg ætlaðist til, að breyt.till. kæmi frá
nefndinni).
ATKVÆÐAGR: Breyt.till. (C. 164)
samþ. í e. hlj., frv. í heild sinni samþ. í
e. hlj. og afgr. til Nd.
Frv. til laqa um breytingu á lögum
um kosningar til alþingis 14. sept 1877
(C. 159); 3. umr.
Friðrik Stefánsson: Þó jeg hafi fúslega greitt atkvæði mitt með frv. þessu,
hef jeg samt eigi áður gjört grein fyrir
skoðun minni á því, en vil nú gjöra það
með fáum orðum. Jeg hef opt og á mörgum stöðum heyrt menn taka það fram, að
þó við hefðum aUfrjálsleg kosningarlög,
þó gætu þau þá eigi náð tilgangi sínum
vegna þess, hvað langt væri til kjörstaðarins. En það er kunnugt, að á sumum
stöðum ganga 3—4 dagar til þess, og þaðan af leDgri tími, enda liefur afleiðingin
orðið sú við síðustu kosningar, að af fullum 6000 kjósendum á landinu hefur kosið tæplega Vs htati- En gaugi t>etta frv.
fram, þá bætir það mikið úr; komist það
gegn um þingið og fái staðfesting konungs,
þá er jeg viss um, að landsmenn mega
þakka bæði þingi og stjórn fyrir þessi
kosningarlög. Mótbárur þær, sem komið
hafa fram gegn þessu frv., virðast mjer
yfir höfuð hafa lítið að styðjast við. H.
þm. Borgf. (Gr. Th.) áleit, að þingmannaefnunum væri gjört of erfitt fyrir eptir
þessu frv.; en þetta get jeg ekki sjeð, því
6*
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þingmannaefnin hljóta að halda undirbún- aðarlaust nær kosningu, að lá þjóðkjörnum
ingsfund við kjósendurna fyrir kjörþingið, þingmannaefnum það, þó þeir óski að ná
og á þeim fundi geta þeir fengið tvo menn kosningu á þing með sem minnstum kostnúr hverjum hrepp í sýslunni, eða úr flest- aði.
Út af því, sem h. þm. Skagf. (Fr. St.)
um hreppum hennar, en geti þeir það eigi,
sjá þeir þegar fyrir forlög Kartagóborgar. tók fram, skal jeg leyfa mjer að benda á
Enn fremur tók sami h. þm. það fram, að tvær sýslur. Það er ísafjarðarýsla og
þingmannaeínin gætu eigi verið við kosn- Skaptafellssýsla. í ísafjarðarsýslu þurfa
ingar nema á einum kjörstað, og gætu þingmannaefnin sumstaðar að ferðast sjóþví eigi borið af sjer ámæli og áburð mót- veg, sumstaðar landveg, til þess að komstöðumanna sinna; þessu vil jeg svara j ast um hreppa sýslunnar; fyrir skipið þarf
því: „verum ekki orðsjúkir“, enda verða sumstaðar að gefa 12 kr., og yflr höfuð
meðmælendur þingmannsefnisins eða þing- verður kostnaðurinn til að ná kosningu
mannaefnanna tveir til staðar á hverju fyrir þingmannsefnið að minnsta kosti 50
kjörþingi, og skyldu menn ætla að það — 100 kr.
væru færir drengir til að bera af þingÞá er Vestur-Skaptafellssýsla, sem nær
mannsefninu áburð mótstöðumanna hans. frá Jökulsá á Sólheimasandi til Jökulsár
Líka tók sami h. þm. það fram, að ske á Breiðamerkursandi; þar eru mörg og
mætti, að ekkert af þingmannaefnunum stór vatnsföll, Hólsá, Sandvatnið, Eldvötnfengi yflr helming atkvæða; þetta get jeg in tvö, Skeiðará, Núpsvötnin o. fl., sem
ekki skilið, en þó svo væri, verða þeir þó þingmanuaefnin þurfa yfir að fara, og útað öllum líkindum kosnir með fleiri at- heimtir það ekki alllitinn kostnað, og það,
kvæðum en hingaðtil hefur átt sjer stað; sem verra er, þá eru þau mjög hættuleg
það lítur annars svo út, sem h. þm. Borgf. yflrferðar. Jeg, sem er orðinn gamall,
(Gr. Th.) vilji láta þingmannaefnin ná þó mig langaði til að ná kosningu, þá
kosningu „með skyndiráðum og skjótum vildi jeg ekki leggja það á mig. H. þm.
atburðum“. Að lyktum vil jeg taka það Skagf. (Fr. St.) gat þess og, að kosningarfram aptur, að jeg álít, að aliir hljóti að fundir mundu verða betur sóttir; en það
viðurkenna, að yrði þetta að lögum, þá er engan veginn víst, að svo verði, enda
sje það sanngjarnara og rjettlátara, að er meðmælendum þingmannaefnanna hvergi
gjöra 6000 kjóseudum á landinu hægra í frv. gjört að skyldu, að mæta á kjörfyrir en verið hefur, þó 30 þjóðkjörnir al- fundunum; það gæti vel komið fyrir, að
þingismenn hefðu máske nokkru meira fyr- kjörfundirnir t. d. um heyskapartímann
ir en nú á sjer stað.
á góðum þerridegi, eða í sjávarplássum,
Grímur Thomsen: Þetta mál hefur þegar góðar eru gæftir, yrðu þunnskipaðir,
verið talsvert rætt hjer í deildinui; en og kátlegt væri það, ef það kæmi fyrir,
jeg ætla þó að gjöra nokkrar athugasemd- að kjörstjórnin ein kæmi á kjörfund. Jeg
ir við það. Flutningsm. þessa máls, h. 6. játa það, að frv. vill stuðla að því, að ákgk. þm. (J. A. H.), lagði smiðshöggið á huginn á kosuingunni verði meiri eptiren
við umræðu málsins, þar sem hann ætlaði áður; en með lögum er ómögnlegt, að útmjer þá hugsun, að þingmannaefnin ættu vega meiri áhuga á kosningunni; áhuginn
ekkert að hafa fyrir því að ná kosningu, á kosningum verður að komast inn í meðættu engu að nenna, og ekkert að gjöra, vitund þjóðarinnar. Jeg sakna þess í frv.,
en þó þetta ekki væri meining mín, skal að þingmannaefnunum ekki er gefinn kostjeg þó taka það fram, að það situr ekki ur á að gefa yflrlýsingu um skoðanir síná kgk. þingmanni, sem fyrirhafnar- og kostn- ar, eða að verja heudur sinar. Jeg veit
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að bæði á Englandi og víðar er kosið á
mörgum stöðmn; en þar koma öll þingmannaefnin fram á einum aðalkjörfundi
og gefa yfirlýsingar á skoðunum sinum,
og það, sem þingmanannefnin hafa talað,
sjest þar á ofan sama dags kveld þar á
prenti, svo fjarverandi kjósendur geta kynnt
sjer skoðanir þingmanns síns. Jeg er líka
hræddur um, að frv. efli hreppapólitík.
Sem dæmi upp á það, skal jeg taka fram:
Kjördæmið hefur fleiri hreppa, suma stóra,
með mörgum atkvæðum, aðra litla, með
fáum atkvæðum; þingmannsefnið reynir
til að fá atkv. í þeim hrepp, sem hefur
flest atkv., tekst það, og getur þannig náð
kosningu, þó hinir hrepparnir ekkert atkv.
gefl honum. Jeg óska þess, að nærgætni
sú, og sú góða hugsun h. flutningsm. fyrir hag kjósendanna, næði einnig til þingmannaefnanna, því það hlýtur þó að vera
ósk hans, að sem flestir nýtir menn bjóði
sig fram til þingmennsku; en því miður
munu erflðleikarnir við að bjóða sig fram
til þingmennsku eptir þessu frv. verða
því til fyrirstöðu, að aðrir bjóði sig fram,
en ungir menn og hraustir.
Flutningsmabur (Jón A. Hjaltalírii: Jeg
hef ekki mörgu að svara h. þm. Borgf.
(Gr. Th.). Þau mörgu dæmi, sem hann
hefur komið með, til að reyna að fella frv.
um koll, sýna, að hann einungis litur á
aðra hlið málsins. Hann hefur rjett til
þess, og honum verður það ekki bannað;
en hvað spár hans snertir, þá er það hulið, hvernig þær munu rætast. Jeg fyrir
mitt leyti er sannfærður um, að nái þetta
frv. fram að ganga og verða að lögum, þá
muni þeir verða fleiri, sem hjer eptir
munu kjósa en hingaðtil hafa kosið. H.
þm. Borgf. (Gr. Th.) var bræddur um, að
fjölmennustu hrepparnir mundu ráða þingmannakosningum, en jeg get sagt honum
það, að það optlega hefur komið fyrir, að
það hafa verið næstu hrepparnir við kosningarstaðinn, sem gjört hafa úrslitin við
kosningarnar, og jeg man enda dæini til
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þess, að þingmaður hefur verið kosinn
með 6 atkv. Jeg skal svo ekki fara fleiri
orðum um þetta mál.
Sighvatur Arnason: Það er búið að
ræða mikið um þetta mál, bæði með og
móti, og skal jeg einungis geta þess, að
þó jeg engau veginn sje ánægður með frv.,
þá ætla jeg samt að gefa því atkvæði mitt.
Jeg álit það rjett, að málið komist til h.
Nd., svo henni gefíst kostur á að meðhöndla
það eptir vild sinni, með því líka að hjer
er nú þokkalegt og þrifalegt í þessari h.
deild, svo að jeg vil ekki blóðga gólflð að
svo stöddu.
Grímur Thomsen: Það er að eins ein
lítil athugasemd, sem jeg vil leyfa mjer að
gjöra við ræðu h. flutningsm. (6. kgk. þm.,
J. A. H.). Hann sagði, að kjósendur úr
næstu hreppum við þingstaðinn kysu vanalega þingmanninn, en fjarlægari hreppar
tækju litlan eða nær engan þátt í kosningunum. Jeg get sýnt h. þm. dæmi upp
á hið gagnstæða. Þegar jeg bauð mig
seinast fram í Borgarfirði, þá bauð einnig
einhver hinn helzti bóndi sýslunnar, Þórður á Leirá, sig fram, og hann hafði með
sjer alla kjósendur í Mela- og Leirársveit, þeirri sveit, sem kjörstaðurinn (Leirá)
var í. En hvernig fór? Jeg var kosinn
þingmaður og fjekk einmitt flest atkvæði
úr Hálsasveit og Reykholtsdal, þ. e. jeg
var kosinn af þeim, sem áttu heima lengst
í burtu frá þingstaðnum. Þetta sýnir, að
sú regla, sem h. 6. kgk. þm. (J. A. H.)
sagði að tiðkaðist við kosningar hjer, er
ekki undantekningarlaus. (J. A. Hj.: Það
er hún auðvitað ekki).
Skúli Þorvarðarson: Jeg lít á þetta
mál nú eins og jeg gjörði við 1. umr.
þess. Jeg vil meta meira hagræði það,
sem frv. þetta skapar kjósenduuum, heldur en örðugleika þá, sem þingmannaefnin
hafa við það, að geta náð kosningu í
kjördæmunum.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) lagði alla áherzluna á dýrleika þann og erfiðleika,
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sem frumv. bakaði þingmannaefnum á vissum stöðum, ef þeir ætluðu að ferðast um
allt kjördæmið og koma sjálfir í hvern
hrepp. Það er eins og ómögulegt sje fyrir þingmannaefni og kjósendur, að talast
orð við á pappírnum. Jeg hygg þó, að
ekki sje ótítt, að þingmannaefniu skrifist
á við kjósendur sína og undirbúi kosninguna á þann hátt. Þennan undirbúning
geta þingmannaefni haft eins eptir þessu
frumv. eins og nú er tíðkað, og jeg vil
jafnvel segja, að slíkur undirbúningur getur haft meiri þýðingu heldur en það, þótt
þingmannaefnin mæti á sjálfum kjörfundinum, með þvi að kjörfundirnir eru opt
svo fámennir.
Viðvíkjandi hinni síðustu athugasemd
h. sama þm. (Gr. Th.) um, að ekki væri
það ætíð hinir næstu hreppar við kjörstaðinn, sem raestu rjeðu um kosningarnar til alþingis, eptir þeim lögura sem nú
gilda, skal jeg leyfa mjer að taka fram,
að þótt svo hafi farið í Borgarfjarðarsýslu,
sem h. þm. skýrði frá, þá mun hitt þó
vera aðalvenjan, að hinir næstu hreppar
við kjörstaðinn ráði mestu um kosninguna,
eins og líka gefur að skilja.
Sem sagt, jeg greiði óhikað atkv. raeð
fiumv. þessu, því að bæði er það, að
þingmannaefnunum er ekki ómögulegt að
lýsa skoðunum sínum á þingmálum fyrir
kjósendunum, þótt þeir geti ekki verið
sjálfir viðstaddir á kjörstöðunum alstaðar,
og eins er hitt, að jeg verð að meta það
mest, að með frv. þessu er kjósendum gefinn svo greiður og hægur aðgangur til að
nota kosningarrjett sinn. Það er því full
ástæða til að vænta þess, að afleiðingin af
því, að gjöra kjósendum hentugri kosningarnar með því að fjölga kjörstöðunum,
verði sá, að kjósendur fjölmenni meir en
nú gjörist til kosninga, og að fleiri atkvæði verði til þingmannakosningar heldur en nú er tíðast.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. með
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6:3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, eptir
ósk 4 nafngreindra þingmanna, og sögðu:
nei:
ja:
Grímur
Thomsen,
Jón A. Hjaltalín,
Þorleifur Jónsson, Júlíus Havsteen,
Arnljótur Ólafsson, L. E. Sveinbjörnsson.
Friðrik Stefánsson,
Sighvatur Árnason,
Skúli Þorvarðarson.
Frumv. síðan afgreitt til Nd
Frumv. til laga um breytingu á lögum
27. febr. 1880 um skipun prestakalla (C.
75, 141); 3. umr.
Sktíli Þorvarðarson: Af því að meðnefndarmenn mínir eru ekki á fundi, þá
stend jeg að eins upp til að hafa orð fyrir
frumv. á síðasta stigi málsins. Jeg vil
vona, að það fái góðar undirtektir hjá
deildinni, og legg til, að það verði samþykkt eins og það kom frá stjórninni.
Eins og sjá má af nefndarálitinu (C. 141),
höfum vjer einnig ráðið deildinni til að
fallast á það óbreytt, því að vjer fundum
ekki neina ástæðu til áð breyta því.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. í einu
hljóði og síðan afgreitt til Nd.

Tólfti fundur, fimmtudag 16. júlí kl.
1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til laga um að íslenzk lög verði
eptirleiðis að eins gefin á islenzku (73,119,
153, 178); frh. 2. umr.
Framsögumaður (L. E. Sveiribj'árnsson):
Eins og h. deild sjer á nefndarálitinu (C.
153) hefur nefnd sú, er kosin varí þessu
máli, klofnað, og ástæður meiri hlutans
eru teknar fram í nefndarálitinu nógu
greinilega til þess, að h. deild sjer, hverjar ástæður hafa valdið því, að nefndin hefur ráðið til að breyta 2. gr. frv. Annars
sje jeg á öllum lotum, bæði þegar jeg lít
á breyt.till. frá 2 þingmönnum, og svo tU-
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lögu minnihlutans, og jafnvel ýmsu öðru,
að breyt.till. okkar meiri hiutans í nefndinni muni ekki eiga upp á pallborðið i
þessari h. deild.
Jeg skal því að svo stöddu ekki fara
fleirum orðum um þær.
Landshöfðingi: Jeg tók það fram við
1. umr. þessa máls, að það væri varhugavert fyrir alþingi — og þá eins þessa h.
deild, — að hreyfa mikið við þessu frv.,
ef það væri meining þingsins að fá því
framgengt, því að stjórninni erþaðekkert
kappsmál, að það verði að lögum. Þeir,
sem það er kappsmál, að frv. fái framgang, ættu því að varast að leggja tálmanir fyrir það.
Breyting meiri hluta nefndar þeirrar,
sem kosin var í þessu máli, á 2. gr. frv.,
er þannig, að það er sannfæring mín, að
ef hún verður samþykkt, fær frv. þetta
aldrei staðfestingu.
Jeg skal annars játa það, að jeg skil
ekki samkvæmnina í ástæðum h. meiri
hluta og breyt.till. hans. H. meiri hluti
talar um að útleggingin sem ræðir um í
2. gr. frv., gæti orðið „sífMurn hreytingum undirorpinu, ef farið væri eptir ákvæðum 2. gr. En hvernig bætir svo h.
meiri hluti úr þessu?
Á þann hátt, að
Iögskipa breytingar á þýðingunni. Fyrst
á nfl. landshöfðingi að þýða lögin, svo á
8Ú þýðing að birtast í Stjórnartíðindunum,
en svo á eptir tvö á að semja nýja þýðing, og birta þá þýðing í Stjóraartíðindunum. Það má verða einstaklega þægilegt fyrir þegnana, að fá þannig tvær
mismunandi þýðingar á sömu lögunum.
Svo er annað, sem jeg vildi biðja h.
meiri hluta að gefa mjer upplýsingu um:
i hvaða formi á að ræða þessa dönsku
þýðing laganna á alþingi? Eptir hvaða
gr. þingskapanna hefur h. meiri hluti hugsað sjer að það yrði gjört? Á að ræða
hana sem lagafrv. á dönsku, eða sem þingsályktun á dönsku? Jeg verð að játa, að
jeg get ekki skilið, hveraig h. meirí hluti
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hefur hugsað sjer þetta. H. framsögum.
(L. E. Sv.) bjóst heldur ekki við, að breyt.till. mundi fá góðan byríþingd., og hygg
jeg væri því hollast fyrir hann að taka
hana aptur.
Hjer er og fram komin önnur breyt.till. frá 2 þm. (C. 178), sem fer fram á
það, að landshöfðinginn annist um þýðing
íslenzka textans, og að Iandshöfðinginn
komi í staðinn fyrir stjórnarráðið eptir
stj.frv.
Jeg skal benda h. uppástm. á það, að
það á öldungis ekki við, að landshöfðingi
annist um og löggildi þýðing þá á textanum, sem birta á í konungsríkinu og
ekki er eingöngu fyrir ísland.
Jeg skal svo að síðustu taka það upp
aptur, að allir þeir, sem annt er um að
frv. fái fram að ganga, ættu að greiða
atkv. móti öllum þeim breyt.till., sem fram
eru komnar við frv.
Jidíus Havsteen: Jeg hef tekið það
fram í ágreiningsatkv. mínu, að jeg mundi
síðar útlista nákvæmar mótmæli mín gegn
till. h. meiri hluta. En nú hefur hæstv.
ldsh. tekið það ómak af mjer að mestu
leyti. Jeg skal að eins bæta því við, að
þar sem h. meiri hluti talar um „rjettaróvissu“, sem ieiddi af því fyrirkomulagi,
sem frv. fer fram á, þá getur ekki stafað
af því fyrirkomulagi meiri rjettaróvissa
heldur en á sjer stað með hver önnur lög,
sem opt verða skilin með ýmsu móti. Jeg
vil taka t. d. fátækralöggjöflna; hún hefur
í ýmsum atriðum verið skilin á mismunandi hátt, og þannig er með mörg önnur
lög, og geta menn ekki kaliað það neina
„rjettaróvissu".
Eins og hæstv. ldsh. tók fram, hefur
h. meiri hluti heldur ekki bent neitt á,
hvernig á að meðhöndla þessa dönsku þýðing á alþingi. Á að skoða hana sem lög?
Um það stendur ekkert. Eða á að meðhöndla hana sem umboðslega framkvæmd?
Ef á að meðhöndla þýðing þessa sem lagalega framkvæmd, þá kemur það í bága
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við stjórnarskrána, að annar liðnr löggjaf- frá, og útlendir dómendur, sem skera eiga
úr, hvort mótmælin eru á rökum byggð,
arvaldsins leggi smiðshöggið á slíkt.
Ennfremur stendur í áliti meiri hlut- með öðrum orðum menn, sem ekki skilja
ans, að alþingi með þessu frv. „afsali sjer islenzku, og geta naumast dæmt um þetta
þeim afskiptum og þeirri meðverkun, sem svo vel sem skyldi. Fyrir þvi er mjög
það að lögum hefur heimting á i hverju nauðsynlegt, að þýðingin sje svo rjett og
því verki, sem á að gilda sem lög fyrir nákvæm sem kostur er á, en fyrir þessu
ísland“. Er það, má jeg spyrja. öldungis er ekki nógsamleg trygging sett í frv.,
óheyrt, að alþingi afsali sjer slikum rjetti? þar sem stjórnarráðið á að annast um hana,
En þá fiskiveiðasamþykktirnar? Með lög- en eins og menn vita er ráðajafi íslands
unum um þær afsalar einmitt alþingi sjer danskur maður, sem ekkert skilnr í
öllum rjetti, sem hjer er spursmál ura, í íslenzku, og ekki er við að búast fyrir
hendur hjeraðshúa, sýslunefnda og amt- það fyrsta að vjer fáum íslenzkan mann í
þann sess. Okkur uppástungura. breyt.
manna.
Jeg þarf ekki að útlista neitt frekar till. fannst því nauðsynlegt, að þýðing ístill. mína; ástæðurnar fyrir frv. stj. eru lenzka textans væri falin manni, sem skilur íslenzku, og okkur datt þá enginn í
nógu glöggar að öðru leyti.
Jeg er samdóma hæstv. Idsh. um breyt.- hug betur fallinn til þess heldur en landstill. 2 h. meðnefndarm. minna, og hygg jeg höfðinginn. Það þótti okkur viðunandi
að sú breyt.till. sje fremur til þess að trygging.
spilla fyrir málinu, heldur en að hún sje'
Hæstv. Idsh. talaði á móti þessari breyt.till. okkar, og sagði, að stjómin mundi
því til gagns.
Þorleifur Jónsson: Frv. þetta er fram- aldrei veita máli þessu framgang, ef sú
komið frá stjórninni til þess að verða við breyt. kæmist að. En ástæður stjórnaróskum alþingis, og jeg skal fúslega lýsa innar virðast ekkert vera þessu tíl fyriryfir því, að jeg met það mikils og álít það stöðu; í ástæðunum stendur það að eins
virðingarvert, að frv. þetta skuli vera sem skilyrði, að dönsk þýðing sje til af
fram komið. Jeg vil því eigi að neinn hinum íslenzka texta; hitt er ekki sett
taki breyt.till. þá, sem fram er komin með sem skilyrði, að stjórnarráð íslands þurfi
mínu nafni á, svo, að jeg vilji að hún verði endilega að hafa samið þýðinguna og engmáli þessu til íalls.
Það er alls ekki inn annar.
Mjer virðist því að hæstv.
meining okkar nje tilgangur.
ldsh. geti ekki tullyrt það, fremur en hver
Þess er getið í ástæðunum fyrir frv. af oss, að þessi breyt. verði frv. til falls.
þessu, að skilyrðið fyrir því, að lög al- (Landsh.: Svo?). Nei, ekki nema hann
þingis komi að eins út á íslenzku, sje það, hafi fengið sjerstaklega tilkynnigu um það.
að til sje dönsk þýðing laganna handa Af ástæðum frv. eingöngu getur hann ekki
hinum dönsku dómstólum og stjórnarvöld- sjeð það.
í 2. breyt.till. okkar er prentvilla, „þau“
um. Þetta má til svo að vera, meðan
hæstirjettur í Danmörku er æðsti dóm- fyrir „þar“. Sú breyt.till. fer fram á það,
stóll i íslenzkum málum, enda ekki frá- að nema burtu ákvæðið um birtingu þýðgangssök, þar sem þýðingin á engan veginn ingarinnar „í konungsríkinu“, því að
að koma í stað laga, heldur vera að eins okkur fannst ekki eiga við, að alþingi
til stuðnings, þannig, að það má vefengja færi að setja reglur fyrir þvi, hvernig
hana og koma fram með mótmæli gegn birta bæri þýðinguna í konungsrikinu; þess
henni. En nú eru það útlendir málfærslu- konar væri fyrir utan verkahring alþingmenn, sem mótmælinog vefengingin kæmi is. En við viljum að þýðingin sje birt
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bjcr á landi, til þess að menn fái að sjá kvæðum. Jeg ímynda mjcr, að mönnum
hana, og þcir, sem skjóta málum til hæsta- gctist ekki bctur að þcssu nú en þá, og
rjettar, geti, ef á þarf að halda, bcnt mál- felli breyt.till. meiri hluta nefndarinnar.
færslumönnum við hæstarjett á, cf gallar
Sitjhcatur Arnason: Jcg skal að cins
fyndust á hcnni.
taka það fram, að það vakti fyrir okkur
Að því er snertir breyt.till. meiri liluta uppást.m. breyt.till., að ef landsliöfðinginn
nefndarinnar, þá er jeg á sama máli um annaðist um þýðing íslenzka textans á
þær, scm hæstv. Idsh., og skal bæta því dönsku, væri meiri trygging fyrir þvi, að
við það, sem hann sagði, að lík uppá- það væri rjett, hcldur en ef stjórnarráðið
stunga og mciri hluti nefndarinnar fer gjörði það erlendis. Það hafa, eins og
fram á kom fram á alþingi 1875, þegar þingmönnum er kunnugt, gcfizt þau dæmi,
frv. til laga um þingsköp handa alþingi að þýðingin á frumv. þeim, sem komið
var til umræðn. í 20. gr. stjórnarfrv. um hafa frá stjórninni til þingsins, hcfur ckki
það mál var ákvcðið, að landshöfðingi og þótt alls kostar góð. (L. E. Svb.: Það
forsetar beggja deildanna skyldi sjá um, hefur ekki vcrið dönsk þýðing). Að sönnu
að danski textinn sje saminn af lagafrv. ekki, en jeg hygg að komi að nokkru
alþingis; ef þcim kæmi ekki saman, skyldi Icyti í sama stað niður. Þýðingnna munu
leggja dönsku þýðinguna fyrir samein. al- venjulega annast íslendingar þeir, sem
þingi og það skera úr ágreiningnnm. Þetta sitja í stjórnarráðinu í Kaupmannaliöfn.
Arnljótur ólafsson: Jeg skal leyfa
er svipað þvi, scm h. meiri hluti fer nu
fram á. Þessi 20. gr. var þá samþ. í Ed. mjer að drepa á minn skilning á frumv.
og við 1. og 2. umr. í Nd., en við 3. umr. þessu, í samanburði við þau lög, sem nú
komu fram mótmæli gegn því. Jeg vil eru.
með leyfi h. forscta lofa mönnum að heyra,
Brcytingin er fólgin í því, að frumv.
hvernig þá var litið á þetta mál. Þá komu fer þvi fram, að einungis hinn íslenzki
fram mótmæli gegn þessu frá einum hin- texti verði lagður fyrir þingið og lögin
um mcsta og bezta þingmanni, sem á alþingi verði á síðan birt að eins á íslenzku. í
hefur setið, Einari Ásmundssyni; hann sambandi við þetta stendur svo enn fremur,
sagði, „að sú grein væri bæði óþörf og að stjórnarráðið fyrir ísland skuli annast
ótilhlýðileg. Alþingi semdi lögin á íslenzku, um þýðing islenzka lagatextans á dönsku
og þau hlytu að vera á íslenzku, og þótt og að iöggilda hana; birting hennar fer
landshöfðingi og forsetar sneru þeim á fram í konungsríkinu, en eigi hjer á landi;
dönsku, þá yrði þó sjálfsagt frumtextinn að mega svo danskir dómstólar og stjórnarvera á islenzku. Alþingi ætti eigi að semja völd, er eigi skilja íslenzku, fara eptir
lög nema á íslenzku". Annar þingmað- henni. Allt þetta er nú Ijóst af frumv.
ur sagði við sama tækifæri: „þáþættimjer En hvcrnig cr þcssu varið nú? í hvcrju
nú skörin fara upp í bekkinn, ef jeg og I er mismunurinn fólginn, og í hverju er
aðrir þingmenn eiga að skcra úr því, hvort i það jafnt, sem nú er?
íslenzka textanum er rjett snúið á dönsku.
Nú mun aðferðin vera sú, að frumv.
Það yrði þá að vcra eitt af skilyrðum , sjeu fyrst samin á dönsku, og síðan snúið
fyrir að gcta orðið þingmaður, að vera lög- iá íslenzku í stjórnardeildinni íslenzku og
fræðingur, málfræðingur og vcl að sjer í i lögð fyrir þingið. Síðan, þá er lagafrumv.
dönskn“. Enn fremur sagði Ben. Sveins- 'hafa samþykkt verið af alþingi, semur
son, að þessi 20. gr. væri „ópraktisk“, og landshöfðingi þýðing þeirra á dönsku og
loks var hún felld með 20 samhljóða at- scndir stjórnarráði íslands.
Alþt A. 1891.

í

7 (14. ágúat).
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Mjer flnnst því, að þessi aðferð sje að á frumv. til að Iaga hið íslenzka lagafrv.
miklu lcyti hin sama, sem sú er farið eptir. Fyrir því er það frcmur hagur, að
fram á í frnmv. þessu; landshöfðingi mun danskan fylgi, heldur en óhagur.
En það er og opt hagur, að lögin komi
eptir sem áður semja þýðing laganna og
senda stjórnarráðinu; stjórnarráðið mun út bæði á islenzku og dönsku. Jeg hef
yflrlíta þýðing landshöfðingja og gefa hana eitt dæmi fyrir augum: í prestakallasvo út. Jeg get eigi gjört svo mikið úr lögunum frá 27. febr. 1880 er í 5. gr.
því, hvort menn kalla þetta danska þýð- kveðið svo að orði, að gjald það, sem
ing cða danskan lagatcxta. Sami er mað- greiðast á frá einu brauði, „greiðist þá
urinn, þ. e. landshöfðinginn, er scmur þýð- fyrst, er mjr prestur bemur í brauðið“.
inguna, sem nú danska lagatextann, sömu Þetta hafa sumir prestar og prófastar skilstjórnarvöld leggja hina síðustu hönd á ið svo, að gjaldið ætti þá fyrst að greiðhvorttveggja. Jeg fæ eigi sjeð, að hjer ast, er prestur kemur í brauðið líkamlega.
sje eiginlega neinn munur. En munur- En hinn danski texti er hjer öðruvísi; þar
inn er sá, að framvegis fylgir eigi dönsk stendur, að árgjaldið skuli greiða þegar
þýðing lagafrumv. þeim, cr lögð verða fyrir cr brauðið verður Ianst. íslenzkan er
alþingi, og þá er lög frá alþingi verða birt er þannig á stundum svo óglögg eða tvíhjer, fylgir þeim eigi danskur texti eða ræð, að gott er að hafa dönskuna til samdönsk þýðing.
anburðar, svo að auðið sje að sjá, hver
Þetta er aðalmunurinn. En einkum þýðingin er, þá er íslenzkan er tvíræð eða
finnum vjcr muninn, þá er vjer lesum í torskilin. Jeg vil því helzt, að svo standi,
2. gr. frumv. orðið „má“, er þýðir: er sem nú er í þessu efni. Veit jeg það, að
heimilt, er lcyfilegt, er rjett. Það er því til eru menn, er eigi mega heyra danskt
heimilað, gefið leyfi til að dæma eptir orð, þótt þeir hinir sömu menn hafi öll
þýðing þessari, en þó svo, að hcimilt er I sín fræði úr dönskum bókum.
jafnframt að vefengja þýðinguna, ef hún |
Jeg get eigi annað en virt þá viðleitni
virðist röng, — en þó því að eins, að dóm- s meiri hluta nefndarinnar, að halda yfirstóll sá, er hlut á að máli, hæstirjettur, ráðunum yfir hinni dönsku þýðingu. En
fallist á, að þýðingin sje röng.
i jeg get eigi þó gcfið breyt.till. hennar atEn jeg skal víkja aptur að höfuðmis- í kvæði mitt, eptir að jeg hef heyrt mótmæli
muninum, og þá vil jeg spyrja: Er það hæstv. landshöfðingja.
ábati eður skaði, að frumv. frá stjórninni
Jeg skal að lokum geta þess, að jeg
fylgir eigi dönsk þýðing og heldur engin skoða svo sem kg.úrsk. 27. maí 1859 hafi
dönsk þýðing lögunum, þá er þau koma aðra þýðing nú heldur en áður, meðan alút ? Jeg vil leyfa mjer að spyrja h. þing- þingi var að eins ráðgefandi; þá var kondeild: höfum vjer eigi optlega þurft að ungur einvaldur löggjafi og hafði því fullt
breyta írumv. eptir dönskunni? íslenzkan vald til að undirskrifa jafnt liinn danska
hefur optlega eigi vcrið nákvæm — jeg som hinn íslenzka lagatexta. En nú er því
tala eigi um málvillur og óísienzkuleg orð varið á annan hátt, þar sera konungur og
og orðaskipun, heldur einungis um þýð- ! alþingi í sameiningu hafa löggjafarvaldið,
ingarvillur á hinu danska frumriti að ís- j svo tjcður konungsúrskurður getur nú eigi
lenzku frumvörpunum. Núna nýlega var j haft sömu þýðingu í raun rjettri, sem hann
í einu frumv. svo orðað um skip, „að liggja hafði fyrir 1874.
fyrir akkerum í rúmsjó“, þar sem í dönskFramsögumaSur (L. E. Sveinbjörnsson):
unni stendur: „til Ankers paa aaben Plads1*. Þar scm hæstv. Idsh. ricð meiri hluta
Vjer höíum á þennan hátt opt dönskuna nefndarinnar til að taka breytingar sínar
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á frumv. aptur, þá get jeg sagt honum
það, að jeg fyrir mitt Icyti roiklu lieldur
kýs það ástand, sem nú er, en það, sem
yrði eptir frumv., og gjörir það orðið
„roá“ í frumv., sem er til mikilla óbóta.
Að það sje erflðleikum bundið að leggja
útlegginguna fyrir þingið, fæ jeg ekki sjeð;
mjer skilst ekki betur en forscti geti lagt
hana fyrir þingið, eins og líka að einhver
þingmaður getur t. a. m. stungið upp á
nefnd í málinu, og ef nefnd yrði kosin,
þá er vonandi, að svo færir menn í dönsku
sjeu á þingi, að þeir til hlítar geti rannsakað útlegginguna. Út af því að 2. þm.
Húnv. (Þorl. J.) gat þess, að meiri hlutinn væri með breytingum sínum á frumv.
að semja lög fyrir konungsríkið, þá skal
jeg einungis taka það fram, að hann hefur illa lesið nefndarálit meiri hlutans.
Þorleifur Jónsson: Jeg skal gcta þess.
út af því, scm h. 3. kgk. þm. (L. E. Sv.)
tók fram síðast í ræðu sinni, að hann hefur alveg misskilið mig. Jeg hafði á móti
því, sem stendur í frumv. stjórnarinnar, að
þar skuli ákvcðið, að birta útlegginguna
í konungsríkinu, því að slikt álit jeg að
komi alþingi ekkert við, heldur að eins
birting hennar hjer á landi, en jeg nefndi
ekki nefndarálitið með einu orði í þessu
sambandi.
Grímur Thomsen: Jeg vil leyfa mjer
að gjöra þá fyrirspurn til liæstv. ldsli.,
hvort kostnaðurinn við þýðinguna falli
á landssjóð eða rikissjóð. Sumum þykir
þetta, ef til vill, óþarfakostnaður.
Landshöfðinqi: Það er beinlinis tekið
fram í stöðulögunum, að allur sá kostnaður, er leiðir af hinni æðstu stjórn íslands í Danmörku, eigi að greiðast af
ríkissjóði, en þar af leiðir, að kostnaðurinn við að útvega útleggingar á dönsku
af íslenzkum lögum, ef hann annars yrði
nokkur, hlýtur að greiðast úr rikissjóði,
þegar það er stjórnarráðið fyrir ísland,
sem annast um útleggingarnar.
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H. 3. kgk. þm. (L. E. Svb.) gjörði lítið
úr því, í hvaða „formi“ útleggingin yrði
lögð fyrir þingið. Með þingsköpin íyrir
framan mig get jeg ómögulega sjeð, liverig hjer eigi að fara að, því þingsköpin
ráðgjöra það ekki. í hinu upprunalcga
frumv. frá stjórninni til þingskapa, sem
lagt var fyrir alþingi árið 1877, var ákvörðun um, hvaða hlut alþingi ætti að
eiga í tilbúningi hins danska texta, en
þetta ákvæði var fellt; og því er ekki að
finna í þingsköpunum neina leiðbeining um,
hvcrnig þingið ætti að fara með þýðingar
þær, sem nefndin vill Iáta það fjalla um.
Þar sem þingið ekki hcfur liingað til haft
nein afskipti af hinum danska tcxta laganna, þá cr það heldur ekki rjctt orðað i
nefndarálitinu: að afsala sjer afskiptum
o. s. frv.; þingið getur ekki afsalað sjer
því, sem það aldrei hefur viljað koma
nærri.
Siglivatur Árnason: Út af orðum hæstv.
Idsli. áðan vil jeg taka það fram, að eptir okkar brcyt.till. á birtingin á útleggingunni að eins að ske eða fara fram
lijer á landi, cn cigi í konungsrikinu;
danska stjórnin ákvcður fyrir sig, hvernig
hún þar vill haga þessu.
ATKVÆÐAGR.: 1. gr. frv. samþ. með
9 : 1 atkv.
Brcyt.till. meiri hl. nefnd. (C. 153) felld
með 7 : 2 atkv.
Breyt.tiII. J. A. Hj. (C. 119) felld með
8 : 3 atkv.
Breyt.till. 2 þm. 1. (C. 178) fclld með
8 : 3 atkv.
Breyt.till. 2 þm. 2. (C. 178) felld með
7 : 3 atkv.
2. gr. frv. (C. 73) samþ. með 8:3 atkv.
3. gr. frv. samþ. mcð 9 : 2 atkv.
Fyrirsögn frv. samþ. með 9 atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 8 atkv.
gegn 2.
Frumv. til laga um nokkrar ákvarðanir,
7*
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er snerta opinler lögreglumál (C. 90, 139); prestakalli í Húnavatnsprófastsdasmi (C. 78,
2. umr.
141); 2. umr.
Framsögumacfur (Árni Thorsteinsson):
Framsögumaður (Júlíus Havsteen): Við
síðustu umræðu þessa máls bjer á þingi Jeg get verið því fáorðari, sem það í
var jeg búinn að útlista ástæður ncfndar- rauninni er i mjög litlu, sem breyt. nefnd.
innar fyrir aðalbreytingu þcirri, er bún munar frá frumv. Nefndin er frv. sambefur gjört við frv., og þarf jeg því cigi dóma í því, að nauðsyn bcri til, að linað
að liafa frambalds-framsögu mina langa. sjc á útgjöldum prcstakalisins, liversu
Þær efnisbreytingar, scm standa í sam- óþægilegt scm þetta að öðru leyti kann að
bandi við þessa aðalbreyting, eru að finna vcra. Allur grcinarmunurinn milli frumv.
í fyrirsögninni fyrir frv., í upphafi 2. gr. og nefndarinnar liggur í því, að nefndin
og framarlega í 2. gr. Svo eiga i 2. gr. liyggur, að afleiðingarnar af öllum orsök„einfalt fangelsi i 8 daga, fangelsi við um til bins bágborna ástands prcstakallsvatn og brauð i 5 daga“ að falla burt, ins einungis væri um stundarsakir, cða
scmsjo vegna þcss, að sekt er sú bæsta verði eigi til langframa, og í trausti til
hcgning, sem kemur fyrir brot fullorðinna þessa hefur bún gjört brcyt. þær við frv.,
manna gegn lögreglusamþykktum þeim, sem tcknar cru fram í nefndarálitinu (C.
sem nú cru til, og mun eigi verða ákvcðin. 141).
bærri í væntanicgum lögrcglusamþykktum.
Þorleifur Jónsson: Það er greinilcga
Sjcrstaklega vil jcg svo minnast á þá tekið fram í ástæðunum cða atbugas. við
efnisbrcyting, að orðin í niðurlagi 1. gr. frumv. þetta, bvað stjórninni liefur gengið
„og má cptir málavöxtum . . . blutaðeig- til að leggja það fyrir þingið. Það cr
andi hreppstjórar" skuli falla burt; nefnd tekið fram, að tckjur Höskuldsstaðaprcstain varð semsjc að álíta það óviðkunnan- kalls hafi rýrnað, bæði sökum binna miklu
Icgt, að meun skyldu vcra neyddir til að mannflutninga til Vesturbcims, sera átt
þola nærvist iögreglustjóra og breppstjóra Itafa sjer stað siðari árin, og vegna grasí búsum sínum í slikum tilfcllum, sem lijer brcsts og manndrukknunar, að kirkjujarðer spursmál um, sbr. aptur á móti 30. gr. ir hafl eigi orðið scldar á leigu, kúgildin
begningarlaganna.
bafi fallið, álag jarðanna tapazt o. s. frv.
Hinar breytingarnar eru orðabreyt- Þetta befur lcitt til þess, að enginn prestingar.
ur hefur fengizt til brauðsins, og það eru
ATKVÆÐAGR.: Allar breyt. nefnd. engar líkur til að liann fáist til þess fram(C. 139) og frv.-grcinarnar þannig breytt- vegis, ef ekki verður Ijett gjöldum af því.
ar samþ. liver fyrir sig í e. blj.
Nefndin befur viðurkennt, að prcstur mundi
Málinu vísað til 3. umr. í e. lilj.
ckki fást til brauðsins, ef ekki yrði Ijett
á því að miklum mun kvöðum þeim, er á
Frumv. til laga um kirlcjugjald af Iríis- því bvila, en mjer finnst bún hafa orðið
um (C. 143); 2. umr.
nokkuð nauro i tillögum sinum, þar scm
ATKVÆÐAGR.: 1.—3. gr. samþ. hvcr bún fer fram á að losa brauðið við árum sig í e. blj. Fyrirsögn frumv. samþ. gjald og eptirlaun uppgjafaprestsins að eins
um 5 ár, cn ekki fyrir fullt og allt, og bún
í e. blj.
byggir þessa tillögu sína á þvi, að tekjMálinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
urnar muni smátt og smátt aukast svo, að
Frumv. til laga um lœkkun á fjár- ætla megi að brauðið þyrfti ekki þessargreiJslum jjeim, er hvíla á Höskiddsstaða- ar eptiigjafar með, ncma að eins um stund-
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ar sakir eða um 5 ára tínia. En jeg verð
þá að segja, að sumt af tekjum brauðs
ins kemur ekki aptur, að minnsta kosti
ekki á næstu 5 árum, t. d. fallin kúgildi
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um 5 ára tíma. Auðvitað er þcssi tillaga
nefndarinnar sprottin af eðlilcgri umhyggju
fyrir hag landssjóðs og í annan stað af
I1 ónógri þckkingu á hag þessa prestakalls.
og töpuð álög jarða, nema ef það yrði En íhugi nefndin nákvæmlega allar ástæðkcypt handa brauðinu, en liver mundi ur, vil jeg vona, að hún haldi ekki fast
gjalda þann kostnað? Ekki færi lands- við tillögur sínar, hcldur fallizt á frumv.
sjóður að Icggja peninga til þess. Enn stjórnarinnar.
fremur er því svo varið, að þcgar einhver
E. Th. Jónassen: Af þvi í frv. þessu
sveit er komin í basl og bágindi, vilja er frrið fram á, að árgjaldið af Höskuldsengir flytja þangað búferlum, og þeir, scm staðaprestakalli falli algjörlcga niður, þá
þar eru, vilja lielzt flytja þaðan burtu, þótti oss ísjárvcrt að lækka tckjur Iandssvo að þótt nokkuð batni í ári og hagur sjóðsins mcð því að aftaka þctta gjald
sveitarinnar rjetti nokkuð við, þá er varla umsvifalaust fyrir fullt og allt, því að
Iiklcgt, að tckjur prestakallsins aukist svo vjer gjörðum ráð fyrir, að þá mundu fleiri
á næstu 5 árum, eða næsta áratug, eða á slíkar bænir koma, og væri það því vartveim hinum næstu, að prcstur geti sóma- úðarvcrð rcgla fyrir þingið að gefa tilefni
samlega lifað af þeim, ef gjöldin cru ckki til þess, að landssjóður yrði fyrir tckjulækkuð. Það getur vel verið, að tckjurn- halla í líkum tilfcllum, nema bein nauðar aukist nokkuð, enda cr það með sjer- syn krefði. Nefndin var því samhnga á
stöku tilliti til þess, að í frv. er ekki far- því, að Ijetta árgjaldinu af branðinu að eins
ið fram á meira en það, að ljett verði um næstu 5 ár og sjá svo, livernig færi.
þessum kvöðum af brauðinu, því að cf Ástand brauðsins gctur breytzt frá því, sem
tekjurnar hækkuðu ekki, mundi samt sem nú cr, og ef ekki koma hörð ár, má búáður, þótt þessu yrði Ijett á brauðinu, ekki ast við, að tekjurnar fari vaxandi. Mjer
auðið að fá prest þangað, og þá lægi ekki ! er einnig kuunugt um, að kirkjujarðirnar
annað fyrir cn að leggja því úr landssjóði cru byggðar með þcim leigumála, að afárlcga uppbót. Þcss bcr og að gæta í gjald þeirra fcr hækkandi. Oss fannst
þessu máli, að það cr mjög mikilsvert, að því ekki full ástæða til að losa brauðið
útkjálkabrauð fái góðan prest, scm geti við árgjaldsskylduna lengur en um 5 ár
eflt mcnntun, framtakssemi og framfarir hin næstu. En að því er snertir 2. gr.
sóknarmanna sinna, og geti verið þcim til frumv., vil jeg geta þess, að jeg var ekki
fyrirmyndar á ýmsan hátt. Þetta er meira alveg samdóma mcðnefndarmönnum mínum
vert, en margur hyggur, og jeg get ekki um hana, því að jeg vildi láta greiða
skilið annað en að það æiti að vera á- eptirlaun hins núveranda uppgjafaprests
hugamál þingsins, að gjöra sjer far um aö af landssjóði, en ekki af brauðinu. En til
stuðla að þessu, með því að það er svo samkomulags, svo að nefndin klofnaði ekki,
ómetanlcgur hagnaður, einkum fyrir sókn- fjellst jeg á eptirgjöf um 5 ár, eins og með
arbúa í afskckktum brauðum, að fá góðan árgjaldið. Meiri liluti nefndarinnar færði
prest og þarfan mann í sveitarljelagið. þær ástæður fyrir þessu, að ef það sæist
En mjcr sýnist af tillögum nefudarinnar í að 5 árum liðnum, að brauðið væri ckki
þcssu máli, að henni sje þctta ekkert á- þá fært um að greiða árgjald eða eptirhugamál, því að hefði lienni verið það, laun til uppgjafaprests, þá mætti breyta
mundi hún hafa lagt til að Ijetta alvcg þessu ákvæði aptur. Eins og jeg gat um
þcssum kvöðum af Höskuldsstaðaprcsta- áður, að varlegt væri að afncma árgjald
kalli fyrir fullt og aiit, eu ekki að eins brauða með öllu, eins þótti meiri hluta
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nefndarinnar varið með eptirlaun uppgjafapresta. E»að gætu komið líkar beiðnir frá fleiri fátækum brauðum um, að þessi
eptirlaun yrðu greidd ór landssjóði. Jeg
fyrir mitt leyti lield, að una megi við þá
breytingu, sem nefndin liefur gjört á frv.,
að þessum fyrnefndu kvöðum, árgjaldinu
og eptirlaunum til uppgjafaprests verði
Ijett á brauðinu um næstu 5 ár.
Að svo roæltu skal jeg ekki orðlengja
meir um þetta mál.
Framsögumaður (Árni Tliorsteinsson):
H. 2. þm. Húnv. (Þorl. J.) á þakkir skilið
fyrir breiuskilnina, fyrir það vesaldar- eða
örbirgðarvottorð, sero hann befur gefið íbúum Höskuldsstaðaprestakalls. Það er
hentugt að fá það fram sem ástæðu, að
ástandið getur eigi verið verra, en b. þm.
befur sagt. Nefndin befur alls ekki vefengt þær skýrslur, sem gefnar hafa verið
um ástand brauðsins, þótt ef til vill befði
verið ástæða til að efast um þær. Eg vil
ekki bcinlínis scgja, að þær sjcu rangar,
en þær eru sniðnar eptir öðru, sem svo
opt kemur fram þegar svo stendur á; það
veit jeg, þótt jeg sje þessu ekki eins kunnugur og h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.)
Þessu brauði, Höskuldsstöðum, er samkvæmt brauðamatinu 1854 goldnar, þegar
vanalega lætur í ári, 590 álnir i landsskuldum
og 32 fjórðungar í smjörleigum, fyrir utan
10 fjórðunga af Holtastaðakirkju.
Það
erú alls 42 íjórðungar smjörs, og þetta er
ekki svo lítið gjald. Jeg veit reyndar að
brauðið befur ekki þessar tekjur nú til
fulls, en þcgar batnar í ári má gjöra ráð
fyrirþeim. (Þ. J:. Ekki af jörðum, þarsem
kúgildin eru fallin). H. 2. þm. Hún. (Þ.
J.) má ekki skilja orð mín svo, að eg
rengi skýrslu bans, hvað ástand brauðsins snertir, en jeg vil leyfa mjer að mótmæla sterklega þeim ástæðum, sem komnar eru fram í þessu máli, að ekki megi
líta á það, að hagur prestakallsins batni
síðar. Jeg bygg að það sje rjettara að
bugsa sig dálitið um og flana ekki að
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þessu, og sjá hvernig ástandið vcrður eptir 5 ár, og bvort það verður þá ckki komið í betra borf en nú. Hvaða ástæða cr
nú til að fleygja peningum úr landssjóði,
til að gjöra brauð þetta aðgcngilegt, þar
eð ganga má að því vísu, að bið bága ástand, sem befur verið og er enn í prestakalli þessu, ef til vill baldist ekki til Iangframa, og brauðið síðar geti borið sig sjálft,
eins og til var ætlazt? H. 2. þm. Húnv.
(Þ. J.) sagði, að enginn prestur befði liingað til fengizt til brauðsins. Jeg vil lcyfa
mjer að gjöra dálitla atbugascmd, bvað
þetta snertir. Þegar brauðinu var slegið
upp sem lausu 8. apiíl 1890, þá stóð i
auglýsingunni, að greiða skyldi af því
325 kr. 75 au. í eptirlaun til uppgjafaprests. Jeg þekki ekki aðra skilmála cn
þessa, og það befur aldrei verið auglýst,
svo almenningur bafi það sje, með öðrum
skilmálum. Það getur vel verið, að einbver kynni að sækja um það, ef bann vissi,
að hann þyrfti ekki að greiða meiri cptirlaun uppgjafaprests en 148 kr. 63 au.,
svo brauðið er 177 kr. tekjnmeiraen auglýst er. En svo þegar nú bvorutveggja,
árgjaldinu og eptirlaununum, er Ijett á því
um næstu 5 ár, þá mun varla þurfa að
óttast, að enginn fáist til að sækja um það.
H. 2. kgk. þm. (E. Tb. J.) tók það frara,
að hann befði viijað fallast á 2. gr. frv.,
nfl. að cptirlaunin lentu alveg á landssjóði.
En við hinir 2 nefndarmennirnir vildum
gjöra 1. og 2. gr. frv. jafnbátt undir liöfði
og Iáta 5 ára eptirgjöf gilda jafnt fyrir
eptirlaunin sem árgjaldið. Jeg held, að
það hafi vakað fyílilega fyrir okkur meiri
blutanum, að það mundi draga slæman
dilk eptir sjer, ef þingið færi 1 bvert skipti
að sinna slíkum eptirgjafabænum; ef einhverjum veitti erfitt að greiða eptirlaun til
uppgjafaprests, þá mundi þeirri byrði verða
dembt á landssjóð svo opt, að of mikið
mætti telja; það er i bið minnsta mín skoðun. Jeg vildi öllu fremur skoða eptirgjöfina á eptirlaununum, sem faiið er fram á í
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2. gr., sem uppbót til prestakallsins, heldur tímanum nái 1000—1200 kr. tckjuupphæð,
eu útgjöld til eptirlauna. Jeg skal taka en að það verði innan 5 ára er mjer altaka fram, að ncfndinni er ekkert kapps- veg óskiljanlegt, en þá er þossi stundarmál með breytingar sínar, en hún áleit eptirgiöf, sem nefndin hcfur farið fram á,
skyldu sína, að gjöra nokkra grein fyrir úr gildi fallin, og árgjald og eptirlaun til
þeim og framfylgja þeim, og gefst hinni h. uppgjafaprests Ieggjast á brauðið aptur,
deild svo kostur á að grciða atkvæði um í og fara tekjur þess fyrir prestinn varla
þær jafnhliða ákvörðunum frv.
vaxandi úr því. Mjer finnst satt að segja
Arnljótur ólafsson: Jeg er frá fornu nokkur ósamkvæmni milli nefndarinnar í
fari nokkuð kunnugur á þessum stöðvum, þessu máli og samkynja nefndar, er valin
þar sem jeg er fæddur og uppalinn i Holta- var til að fjalla um svipað mál úr líýrastaðasókn, sem nú er iögð til Höskulds- sýslu. (E. Th. J.: Það á ekki skylt við
staðaprestakalls, og jeg gct vottað, að þetta mál). Jú, það á. Hjer er allmikill
Skagaströnd var talin mjög rýr sveit að munur á tillögum þessara ncfnda. eins og
efnahag bænda til, en nokkur hluti Skaga- hinum h. þdm. er kunnugt. Ef gjöra á
strandar og Norðurárdalur heyrir til Hösk- öllum jafnhátt undir höfði, eins og rjettuldsstaðaprestakalli. Þegar jeg lít á skýrsl- ast er í þessu efni, þá getur víst enginn
una um tekjur Höskuldsstaðasóknar i at- sagt, að það sje sanngjarnt að gefa 5 ára
hugasemdunum við frv. þttta, sje jeg, að uppgjöf á einum stað, en algjörða á hinhún (án Holtastaðasóknar) á að gefa presti um, þ. e. í Mýra- og Snæfellsnessýslu. Þar
300 kr. árlegar tekjur, þegar dregið er áttu umkvartanir presta og sóknarmanna
frá árgjaldið af brauðinu og eptirlaun til að vera á rökum byggðar, hvað erfiðleika
uppgjafaprests, og svo til prestsekkju. Þótt um prestsþjónustu snertir, og var jeg því
brauðið batnaði þrefalt, yrði það samt samþykkur, þótt halli landssjóðs yrði þar
ekki nema 900 kr. G-jörum svo ráð fyr- miklu meiri en hjer er um að ræða. En
ir, að Holtastaðasókn, semnúeru reiknað- jeg skal geta þess, að Laxá, sem rennur
ar 200 kr. tekjur af, batnaði svo, að tekj- eptir Laxárdal og svo út í sjó, og sem
urnar af henni yrðu 300 kr., þá yrði það Höskuldsstaðaprestur verður að fara yflr,
alls ekki nema 1200 kr. En jeg hygg er eins mikil stórá sem árnar í Mýraraunar, að Holtastaðasókn taki ekki mjög sýslu. Höskuldsstaðir með Holtastöðum er
miklum bótum, því að í þeirri sókn eru eitt með örðugustu brauðum, einkum ef
Laxárdalur og Refasveit, hvorttveggja ill- presturinn situr á Höskuldsstöðum. Jeg
viðrasveitir og harðindapláss, hefur þar ætla, að enginn prestur eða prestaskólalengi að undanförnu mikil fátækt verið, kandídat muni vera svo skyni skroppinn,
og svo er víst enn. Þegar jeg virði fyr- að hann láti gíunast af þessari 5 ára uppir mjer ástandið, eins og það var áður, og gjöf til að sækja um þetta brauð, þegar
i
eins og það er nú, og þcgar jeg sje á liann má búast við, að eptir þann tíma
manntalsskýrslunum, að fólki í Húnavatns- verði dcmbt á brauðið aptur 200 kr. ársýslu heíur fækkað um 1400 á síðustu 10 gjaldi til landssjóðs, auk eptirlauna til
árum, mest vegna mannflutninga til Vest- uppgjafaprests 148 kr. 63 au.
Jeg er
urhcims, þá dylst mjer ekki, að slík fækk- hræddur um, að kynni einhver samt sera
un hefur hlotið að koma mest niður á áður að sækja um brauðið, mundi hann
þcim sveitum, er þótt hafa óbyggilegastar leitast við að komast þaðan burtu, áður
sökum harðinda, og þá einna mest á Lax- 5 ár væru liðin, og 200+148 kr. áfallnar
árdal, Refasveit, Norðurárdal o. s. frv. Það til útborgunar.
Jeg held að það sje að
getur vel verið, að Höskuldsstaðir með gjöra reikning út í loptið, að hugsa sjer
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að fá prest til brauðsins upp á þessa skil inu næga prestsþjónustu samkvæmt prestamála. Það cr ekki lieldur svo hægt að kallalögunum, og svo af óánægju manna
komast frá brauðum nú, þegar sóknarmenn í prestakallinu yfir þcirri prestsþjónustu,
ráða mestu í þvi efni. Þess vcgna mundu cr þeir fengju. Hefur prófastur skýrt frá,
fáir verða til að leggja það á hættu, að að svo rammt kvæði að þessari óánægju, að
sækja um Höskuldsstaðaprcstakall og kom- í þessum 2 sóknum prestakallsins afræktu
ast svo ekki burtu þaðan aptur innan 5 menn alvcg að sækja kirkju, vildu ekki
ára, þvi að brauðið cr alls ekki viðunandi. nota prestinn og ncituðu að borga honum,
þótt það batnaði jafnvel frara yfir vonir, þar eð þeir fcngju ckki næga þjónustu.
ef árgjald og eptirlaun falla á það cptir Eptir að lcitað hafði vorið nákvæmari upp5 ár. Mjer hcfði þó fundizt nokkru lýsinga um ástandið í sóknunum, reyndnær, annaðhvort að samþykkja 1. gr frv. ist skýrsia prófasts fullkomlega sönn og
að leysa brauðið algjörlcga frá árgjaldinu, i áreiðanlcg. Voru þá gerðar bcinlíuis tileða þá 2. gr., þ. e. losa það við eptirlaun- raunir til að fá menn til að sækja um
in til uppgjafaprests algjörlega. Jeg vildi brauðið. Þar á raeðal var t. d. einn ungþvi greiða atkv. með því, að á öðruhvoru ur kandídat, sem þaðan var upprunninn
vœri veitt uppgjöf að cins fyrir 5 ár, en og langaði því til að ílengjast þar. En
jeg gct ekki verið samþykkur því, að hvort- hann treystist ekki til að geta haldizt þar
tveggja skuli falla á brauðið eptir 5 ár. j við, ekki svo mikið sem 1—2 ár, og vildí
Sú mun vcrða raunin á, að ef till. verða 'því ekki sækja um það. Jeg vcrð að játa,
teknar til greina, mun enginn prestur með ' að jcg skil ekki mótspyrnu nefndarinnar
viti sækja um þcttabrauð. (J. II.: Heyrl). i gegn þcssu frv. Það scm hún leggnr til,
Hver á þá að þjóna því, ef cnginn prcst- að brauðið verði laust við árgjaldið og
ur fæst? Prófastur Húnvetninga hcfur ieptirlaun til uppgjafaprests að eins um 3
neyðzt til að gjöra það hingað til sjálfur. i ár, er sama sem ekki ncitt. Jeg er á sömu
Nágrannaprestarnir búa í fjarlægð, prest- i skoðun og h. 5. kgk. þm. (A.. Óh), að engurinn á Bcrgstöðum lengst upp í Svartár- inn muni fást til að sækja um brauðið,
dal, og presturinn á Hofi langt í burtu cf hann vcit, að eptir 5 ár verður dembt
fyrir utan kaupstað. Það er því nálega j á hann 200 kr. árgjaldi og svo eptirlaunómögulegt fyrir annanhvorn þessara presta j um til uppgjafaprests. Þessum unga manni,
að þjóna því, heldur verða þeir þá að < sem hafði hug á brauðinu, var fullkunnskipta þvi á milli sín, og þá verða Berg- ugt um, að eptirlaunin af brauðinu voru
staðir fullkomlega 2 brauð, nfl. hið forna ekki 325 kr., heldur 148 kr. 63 aurar.
Bergstaðabrauð og Blöndudalshólabrauðið Nefndin virðist ganga út frá því, að tekjgamla (B’.öndudalshóla- og Holtastaðasókn- ur prestakallsins muni aukast.
Það er
ir). Menn gætu sagt, að það væri að vonandi að svo verði. í athugas. við 2.
stofna kirkjustjórninni í mesta vanda, að gr. stj.frv. er einnig gjört ráð fyrir því, því
láta brauðið standa laust og enginn feng- i að þar er tekið fram, að eptirlaun núverist til að þjóna því. Jeg vona að deildin 'i andi uppgjafaprests verði ljett af brauðfyrir 200 kr. sparnað vilji ekki hafa þcnnan linu, en ekki eptirlaunum þeírra uppgjafaábyrgðarhluta á samvizkunni.
i prcsta, er síðar kunna að koma. Ef tekjLandshöfðingi: Eins og sjá má af i ur brauðsins batna, á nýr uppgjafaprestur
athugasemdunum aptan við frv. þetta, er að fá eptirlaun af því, ckki 148 kr. 63 a.,
það að nokkru leyti komið fram sakir um- ; heldur hér um bil að fullu. Jeg verð að
kvartana frá prófasti Húnvetninga yfir því, álíta, að sje uppást. ncfndarinnar samþykkt,
að nær ómögulegt væri að útvega brauð- j sje það sama og að fella allt frv. Jeg held,
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að tilgangi frv., að fá prest til brauðsins,
verði ekki náð með þessari 5 ára eptirgjöf. Ef deildin vill taka tillit til skýrslna
frá öllura þeim, er hlut eiga að máli og
bezt þekkja til, þá cfast jeg ekki um, að
hún muni samþykkja frv. stjórnarinnar, cn
ekki till. nefndarinnar.
Þorleifur Jónsson: Hæstv. idsli. og h.
5. kgk. þm. (A. Ól.) liafa nú talað svo
rækilcga fyrir frv., að jeg þarf engu þar
við að bæta. Það er að eins stutt athugascmd, scm jeg vil koma mcð, við það.
scm h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) talaði til min
áðan. Hann ætlaði að fara að verða fynd
inn og talaði nm „vesaldarvottorð", sem
jeg hcfði gefið þcssu prcstakalli, cn jeg
sagði cigi annað en það, scm stendnr i á8tæðum frv., og byggt er á sönnum og
rjettum skýrslum, Til þess að reyna að
vefengja þær bar hann það fram, að brauðið hefði 590 álnir i landskuldir. Af hverju
skyldi það hafa goldizt? Af jörðum sem
komnar eru i eyðil! Af eyðijörðum fá
mcnn ckki mikiar landskuldir, eins og þm.
getur skilið. Sömuleiðis talaði hann um
42 fjórðunga smjörgjald, sem brauðið hcfði,
og á það liklega, eptir hugmynd höfundarins, að koma af föllnu kúgildunum!! H.
þm. (Á. Th.) má sannarlega taka betur á,
en hann bcfur gert, ef honum á að takast að veikja i minnsta máta þær skýrslur og þau gögn, sem fram eru komin um
hag brauðsins.
Skidi Þorvarðarson: Jeg gjöri eigi að
kappsmáli till. nefndarinnar. Þótt mannflutningar til Vcsturhciras hafi verið miklir hin siðari árin, og jarðir lagzt í eyði,
prestakalli þessn til mikils tekjutjóns, finnst
mjer þctta cigi vcra nægileg ástæða til
að ákvcð» mcð lögum. að aldrei skuli ncitt
afgjald goldið af liinu sameinaða Höskuldsstaða- og Holtastaðabrauði, frá fardögum
1891, cins og frv. ákvcður; og sjcri lagi
vcgna þess, að Höskuldsstaðabrauð út af
íyrir sig hcfir haft fram að 1867 á annað
Álþt. A. 1891.
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þúsund kr. tekjur, við það bætist frá
Holtastaðasókn minnsta kosti nú sem talið cr í skýrslu prófasts 200 kr. Nú cru
farnar að byggjast aptur kirkjujarðirnar,
svo með batnandi árferði er líklcgt að
tckjur brauðsins vaxi bráðlcga. Af þessum ástæðum Icyfði ncfndin sjer að miða
cptirgjöfina við 5 ár. Sá núverandi nppgjafaprestur gctur Iifað mörg á cnn þá, og
þannig bakað landssjöði mikil útgjöld,
samkvæmt 2. gr. frv., þrátt fyrir það þó
brauðið batni svo að tekjum, að ekki væri
ástæða til að ljetta á þvi þeim liluta eptirlaunanna, scm að lögum ber að greiða
af þvi til uppgjafaprestsins. Þetta, sem
jeg hcfi nú minnzt á, var sem nefndin
vildi koma i veg fyrir með till. sinni, að
miða við 5 árþctta landssjóðstillag. Að
öðru lcyti skal jeg játa, að jcg er eigi
nær þvi eins kunnugur kringumstæðum
þcim, sem hjer að lúta, cins og hæstv.
Idsh. og h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.), enda h.
5. kgk. þm. (A. ÓI.). Jegskal að cndingu
taka þaö fram, að jeg er alls cigi óánægður, þótt till. nefndarinnar verði fclldar, ef
jeg sje það er á rökum byggt.
Framsögumaður (Arni Tliorsteinson):
Þcgar 2. þm. Húnv. (Þ. J.) var að segja,
að þetta væri vcsaldarvottorð, þá sárnaði
mjcr. Fyrir tveim árum var verið að
tala um ástand Húnavatnssýslu, og var
þá farið fram á að fá eptirgjöf á afborguná haliærisláni, sakir hins bágborna efnahags sýslunnar; en eptir því sem h. 2.
þm. Húnv. (Þ. J.) fórustorð, virtist hann
eigi að sanna, að brauðið þyrfti eptirgjöf
LanclJtöfðingi: Að hafa 200 kr. árlegt gjald af Ilöskuldsstaðaprestakalli,
finnst mjer, hvcrnig sem á stendur, alvcg
órjcttlátt; það hs-fur eigi, og hefur aldrci
eptir þeim skýrslum, scm gcfnar eru í ástæðunum fyrir þessu frv., haft svo miklar tekjur, að ástæða sje að rýra þær með
ársafgjaldi. Það var regla hjá ncfnd þeirri,
8 (16. ágást).
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kjósa eptir nýrri kjörskrá, þótt kosningar
tæru fram i júnimán. um land allt, með
nægilogum fyrirvara fyrir þá, scm hijóta
kosningu, til þess að komast í tækan tíma
til þings. Hjer í gcgnum dcildina hefur
gengið frnmv. til breytingar á kosningarlögunum 1877, en þetta frv. breytir alls
eigi því frv.. sem á við allt aðrar greinir
í kosningarlögunum.
Árni Thorsteinsson: H. flntningsm.(S Á.)
taldi það frv. sinu til ágætis, að það hefði
eigi fcngið nein mótmæli; jcg ætla því að
iýsa þvi yfir, að meðan þetta form cr á
frv. vil jeg eigi gefa þvi atkvæði mitt.
Hin eina breyting, sem nú er farið fram
á, er á timatakmörkum kjörskránna, og
Frumv. lil Fga um viðauJca við lög þá cr rjettast að telja þau, cn vísa að
14. jan. 1876 um tilsjím með úiflutninqum öðru Icyti til kosningarlaganna sjálfra. E>að
& þeim mönnum, er fJgtja sig úr landi í cr heppilcgra en að nema greinarnar úr
aðrar JieimsáJfur (C. 143); 2. umr.
Iögum, en jafnhliða taka þær i lög með
ATKVÆÐAGR : 1. gr. samþ. með 10 svo lítilii brcytingu. Það verður erfitt að
atkv.; 2.-4. gr. samþ. livor um sig í c. i átta sig á öllum þessum lagastúfum, en ef
steypt er saman þessum kosningarfrv., sem
hlj. Fyrirsögn frumv. samþ. í e. hlj.
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
fram eru komin, mun jeg gefa þvi, sem
i þetta frv. fer fram á, mitt atkvæði. LögFrv. til laqa um breytinqu á lögum in eiga að vera einföld og hæg aðgöngu
uin J:osningar til alþinqis 14. sept 1877 fyrir alla. Það hefur verið ráðizt svo á
(C. 145, 176); 2. umr.
kosningarlögin, að ekkcrt stendur óbreytt
Flutningsmaður (Sighvaiur Árnason): í þeim nema 6 týrstu greinarnar, en þær
Jeg vil leyfa mjer að minnast á breyktill. cru einmitt teknar upp úr stjórnarskránni,
(C. 176) mína við frumv., þar er farið og svo eru eptir 2 greinar, mjög ómerkifram á að í staðinn fyrir „(2., 4. og 5. gr.)“ legar; þess vegna ætti að steypa öllum
komi: „(sbr. 2., 4, og 5. gr. Iaga um kosn- frv. um breyting á kosningarlögunum samingar til alþiugis 14. sept. 1877)“; þetta an í eitt.
Flutningsmaður (SigJivatur Árnason):
cr einungis til skýringar á tilvitnnninni
til kosningarlaganna; og i 4. gr. komi: Jcg skal vera þakklátur h. 4 kgk. þm.
„(1. gr.)“ i staðinn fyrir ,.(9. gr.)“, cr til (Á. Th.) fyrir hverja þá bendingu, sem
að lagfæra ritvillu í frumv. Jcgt 'k fram lirtnn kcmur fram með til umbóta á frv.
við 1. umr. máls þcssa, livaða á.-tæður Þó maður vilji nú ganga þá leiðina, cins
iiggja tii grundvallar fyrir frumv. þcssu. og li. 4. kgk. þm. (Á. Th.) tók fram, og
og vil jcg því ekki nú taka þær upp apt- trtka cinungis til grcina í frv. tímabrpytnr, þvi jcg veit, að h. þingdm. cr ljós til- ingnna með undirbúning kjörskránna og
gangurinn, scm cr sá, að þegar kosið er gildi þcirra, þá yrðu lagagrcinar þær, scm
til alþingis á vorin cr mjög lciðinlcgt að brcytingin nær til, að sumu leyti í gildi,
kjósa cptir gamalli kjörskrá en ckki nýrri. en að sumu lcyti ekki. lljcr fannst því
eu ef þetta frumv. fær framgang, þá má hreinna, að taka greinar þessar alfarið úr
er hafði á hendi breytingar á fyrirkomulagi brauðanna, að leggja eigi árgjald á
brauð, sem liefði minna en 1500 krónur i
tekjur á ári, en að Höskuldsstaðaprestakall batni svo, að tekjurnar verði yfir
1500—1600 kr., get jeg varla ímyndað
mjcr.
ATKV.GR.: 1. br. nefnd. (C. 141) við
1. gr. felld með 7 : 4 atkv.; 2. br. ncfnd.
þar mcð fallin; 1. gr. frv. (C. 78) óbreytt
samþ. mcð 7 atkv ; br. nefnd. við 2. grfelld með 7 :4 atkv.; 2. gr. frv. óbreytt
samþ. mcð 8 atkv. Fyrirsögnin samþ. með
10 atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 10 atkv.
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lögum í frv.
En vilji h. deild taka til
greina tillögur h. 4. kgk. þm. (Á. Th.), þá
er jeg ekki á móti þvi.
ATKV.GR.: Breyt. við 1. gr. (C. 176)
Bamþ. mcð 8 atkv.; 1. gr. þannig breytt
samþ. með 9 atkv.; 2 —3. gr. (C. 145) samþ.
með 8 atkv. hvor; br. við 4. gr. sarnþ. m.
8 atkv.; 4. gr. þannig breytt samþ. m. 8
atkv.; 5 gr. samþ. m. 7 atkv.; 6. gr. samþ.
m. 6 atkv. Fyrirsögnin samþ. m. 8 atkv
Málinu vísað til 3. umr. m. 10 atkv.

Þrcttándi fundur, fóstudag 17. júlí
kl. 1 e. h. Aliir á fundi.
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hann ætti að nema, að hann þá leysti próf
af hendi.
Þetta athugaði nefndin, og
kannaðist við, að það gæti átt vel við.
En hins vegar er í frv. nokkur trygging
fyrir því, að nemandinn iæri vcl iðn sína,
þar scm lærimeistarinn getur orðið fyrir
skaðabótum, ef ncmandinn ekki, að afloknu
námi, getur fengið námsbrjef, og það er
lærimeistaranum að kenna, auk þcss sem
refsing er lögð við þvi, ef lærimeistarinn gcfur rangt vottorð. Nefndinni fannst það
auk þess vandkvæðum bundið, að koma
þcssu prófsmíði eða prófi svo vel fyrir, að
það vcitti nægilega trygging, og vel mætti
við það una, en hún álitur það æskilegt,
að h. deildarm. láti álit sitt i Ijósi í þessu
tilliti, og mun hún fúslcga taka til yfirvcgunar þær bendingar, er í þessu efni
kynnu fram að koma frá dcildarm. Að
öðiu lcyti óska jeg einungis, að h. dcild
taki frv. vel, og að því verði visað til 2.
umr.
ATKVÆÐAGR.- Málinu vísað til 2.
umr. í e. hi.

Frv. til laga um iðnaðarnám (C. 107.
165); frh. 1. umr.
Framsögumaður (Þorleifur Jónsson):
Eins og nú stendur, cru engin sjerstök
lög til um sambandið milli iðnaðarmanna
og nemenda þeirra; þctta samband hcfur
því að mestu orðið að byggjast á venju,
eins og hún hefur myndazt á hverjum stað
fyrir sig, en venjan hefur misjafnlcga
Frv. til Inga um liafnsögu í Reyljav’ihtryggt rjett beggja málsaðila, lærimeistara
iirkaup4að
(C. 165); 1. umr.
á eina hliðina, og iðnaðarnemenda á hina.
Flutningsmaður (E. Th. Jónassen):
Til að bæta úr þcssu, cr þctta frv. komið I
fram, og er að áliti nefndarinnar yfir höí- I Samkvæmt reglugjörð 1. febr. 1841 á amtuð aðgcngilcgt að cfninu til. Frv. er mann-, maðurinn í Suðuramiinu að skipa hafnúðlcgt, og miðar til að tryggja rjctt bæði sögumann í Rcykjavík, eptir till. bæjarlærimeistaranna og ncmcndanna, og sjer í stjórnarinnar þar, og yfir höfuð liafa yfirlagi inniheldur það ákvæði um, að vcrnda umsjón mcð, að hafnsaga í Reykjavik fari
nemcndurna gegn öllu gjörræði af liálfu fram í góðu lagi. Hin siðari árin liafa
lærimeistaranna. Nefndin hcfur ekki kom- leitt það í ljós, að þeim skipum fækkar
ið fram mcð neinar efnisbreytingar, hcld árlega, sem taka hafnsöguuiann til að vísa
ur eru það mest orðabreytingar, sem hún sjer leið, og hlýtur þetta að liafa mikil
hefur gjört við frv. í»að sem hclzt hefði, áhrif á kjör hafnsögumannsins. Bæjarfóef til vill, þurft brcytingar við, var það, getinn í Reykjavik licfur því skorað á amtað nemandinn, áður cn bann fengi náms- ið, að hafnsögumaðurinn fcngi betri kjör
brjcfið, væri látinn sýna það í verkinu, að við að búa; auk þess er hafnsögumaðurhann væri orðinn fullnuma í iðn sinni, t. inn hjer orðinn gamall, búinn að hafa
a. m., cf hann væri smiður, að hann þá þennan starfa á hcndi um 30 ár, og vill
væri látinn smíða cinhvern grip, eða ef því helzt losast við þcssa stöðu sína. Bæjþað væri einhver önnur iðnaðargrcin, er arfógetiun hefur reynt að fá duglegan
8*
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mann til að takast starfa þennan á hend leið, þá hafa þcir ckki viljað þiggja það.
ur, cn menn liafa skorazt undan því, bæði Það vill nú svo veJ til, að hjcr í deildinni
vegna þess, hvað hafnsögumannsstaðan eru 2 h. þm., sem þckkja vcl til þcssa
gefur lítið í aðra hönd, og svo vcguahins, máls, þar sem þeir báðir ltafa vcrið bæjhvaða kostnað hún hefur í fór með sjcr arfógetar hjer í Reykj tvik; jcg vona að
þar scm hafnsögumaðurinn þarf að hafa þeir styðji þetta nauðsynjamál, eins og jeg
skip (scxæiing) búið mönnum, og gctur á yfir höfuð ber það traust til h. dcildar, að
hinn bóginn ekki að staðaldri gcfið sig við hún taki málinu vel.
öðrum atvinnuvegum. Þetta, semjeghjer
L. E. Sveinbjöinsson: Jegget ekki sagt,
hef tekið fram, er ástæðan til þess, að jeg að jcg sjo mcðmæltur þessu frv., og það
hcf Icyft mjer að leggja þetta frv. fram af því, að mjer cr illa við að leggja ófyrir h. dcild; trv. gjörir tilteknum skip- þötf útejöld á vcrzlun og sigliigar, og þvi
um af tiltckinni stærð að skyldu, að nota síður vil jcg bæta cnn gjaldi á siglingar
hafnsögumann; jeg vcit að sunuim kann mcð því, að skylda skip til að grciða fje
að þykja þctta ekki vera frjálslegt, cn í til hafnsögusjóðs, og það þvi síður, sem
öðrum löndum t. a. m. í Danmörku eru öll skip nema innlend fiskiskip og hcrskip
lög um hafnsögu frá 13. júní 1879, sem gjalda liátt gjald til hafnarsjóðsins í Rcykjaheimila, þegar nauðsyn þykir, að skipa vik. Að visu mun ekki vcrða komizt hjá
svo fyrir, að skip skulu skyldug að nota að liafa fastan, launaðan hafnsögumann i
skipaðra hafnsögumanna leiðsögn.
Rcykjavík; cn jeg vil þar fyrir ekkiloggja
Hjer i Reykjavik er það óhjákvæmi- þau laun, sem hann þarf að hafa, á skip,
lcgt, að liafa hafnsögumann, og hann dug- leggja nýjar álögurá siglirgar og vcrzlun.
legan, því innsigling til E-'ykjavíkur gct- Hafnarsjóður Rcykjavíkur, er hefur mjög
ur vcrið hættuleg fyrir ókunnug skip, og miklar tekjur af skipum, getur vel greitt
um flóð liefur það að borið, að ókunnug þau Jitlu laun, er hafnsögumaður þyríti
skip hefa farið fyrir sunnar Akurey, og að fá, auk tckna þeirra, er liann liefur af
hafa ætlað þá leið inn á höfnina, þvert þeim skipum, er taka hafnsögumann; en
yfir grandana, sem þá ciu í kafi; cn til að skylda hvcrt skip, sem er 40 tons og
þess að fá duglegan mann í þessa stöðn. þaðan af meir, eins og frv. gjörir, að undanþarf hann að fá þcnnan starfa sinn sóma skildum herskipum o. s. frv., til aðkaupa
samlcga launaðan. Jeg hef iagt fram á fylgd inn cða út af Reykjavikurhöfn, það
lestrarstofuna skjal, er sýnir, hve mörg álit jcg ófært. Sem sagt, hafnarsjóðurinn
skip liafa komið til Rej-kjavikur árin 1886 þolir vel þó hann launi hafnsögumanni;
—1890, og hve mörg þeirra liafa notað útgjöld hans eru hcldur ekki svo mikil,
hafnsögumann. Mcð lcyfi h. forscta skal þar sem hann svo að segja cinungis hefur
jcg lesa þessa tö’.u á skipunum upp fyrir árlegan kostnað af sjómerki, 1 hafnarbóli
h. dcild:
og Ijóskeri, cn á allmikið fjc í sjóði cða
1886 komu 150skip, en 24 notuðu hafns.m- útlánum. H. flutningsm. frv. (E. Th. J.)
gat þcss, að í Damnörku og Noregi væru
1887 — 110 —, — 36
—
-----skip með lagaákvæðum skylduð til að nota
1888 — 193 —, — 35
—-----hafnsögumann, cn jeg þckki ekki, eða veit
1889 — 148 —, — 37
—-----ekki til, að svo sje, ncma á stöku stað,
1890 — 137 —, — 34
—-----Þetta sýnir að hvergi nærri öll skip nota þegar sjerstakar ástæður eru fyrir hendi.
Flutningsmaour (E. Th. Jónassen): Jeg
liafnsögumann, og það hcfur cnda borið
við, aðþcgir ókunnug skip hafakomið, og skal Ieyfa mjcr að taka það fram. út af
hafnsögumenn hafa ætlað að visa þcim i því, scm h. 3. kgk. þm. (L- E. Svb.) gat
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þcss, að hafnarsjóðurinn fullkomlrga væri
fær um, að launa hafnsögumanninum, að
mjcrerekki kunnugt um, að nokkur heimild sjo til þess, að greiða borgun til hafnsögumanns úr þeim sjóði.
Jeg hcf að
minnsta kosti farið þess á flot við stjórn
hafnarsjóðsins. cn hún hefur ekki álitið sig
hafa neina heimild til þess, enda var til
gangur mcð stofnun þessa sjóðs sá, að
safna fjc til þess á sínum tíma, að geta
bætt höfnina; svo hcfur hann liaft og
hefnr ýmsum útgjöldum að svara, svo sem
þegar bæjarbryggjan var byggð; ennfremur hvílir á honum, að kosta Ijóskcr og
halda þeim við.
Þar sem sami h. þm. tók það fram, að
það væri ótiltækilegt, að lcggja slíkar
kvaðir á menn, eins og frv. fer fram á,
þá skal jeg einungis svara þar til, að við
getum vcl verið þckktir fyrir að gjöra það,
þar sem við í þessu cfni höfurn fyrir oss
dæmi fleiri stærri þjöða. Að lyktum skal
jcg leyfa mjer að taka það fram, að á
kvörðunin í 3. gr. frv., um gufuskip, cr
gjört til þcss, að greindskip vcrði fyrir sem
minnstum kostnaði, en gjaldi þó altjcnd
nokkuð til hafnsögumannanna.
Arni Thorsieinsson: Af því að þetta er
1. umr. málsins verð jeg að láta mjer naegja
að tala dálíiið um það í lieild sinni. Jeg vil álíta það ákjósanlegt, að cinhver endir verði
gjörður á þcssnm vandræðum, hvað hafnsögu
snertir, svo að allir hlutaðeigendur racgi vel
við una. En jeg liygg, að til þess sjeannar
vegur greiðari en sá, að skylda öll skip
til að taka hafnsögumann, bæði þá cr þau
sigla út og inn. í Danmörku og Noregi
á engin hafnsögnþvingun sjer stað, að
minnsta kosti þekki jeg það ekki, — nema
þar scm svo á stcndur, að brýna nauðsyn
bcr til þess, t. d. þar sem innsigling á
hafnir er sjcrlega hættuleg, og svo vandasöm, að eigi veiði hjá því komizt, að pjöra
það að skyldu að taka hafiisögumaiin. Mjcr
liggttr við að sigja, að það gai gi < f nairi
fielsi manna og liggi of mikil bönd og
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kostnað að óþörfu á vcrzlun og siglirgar,
verði frv. þetta samþykkt, ogað það gjöri
yfir höfuð siglingamönnum svo mikinn ógrciða og óþægindi, að það sje alls ekki
tilvinnandi í samanburði við þann liagnað, er af þessu kynni að geta leitt; því
að þess bcr að gæta, að hafnsögumenn
lijcr hafa aldrci og geta aldrei liaft svo
mikið að gjöra, að þeir eigi jafuframt
stundi annan atvinnuveg. En úr því ráða
þarf úr þessu vandræðamáli, get jeg ímyndað mjcr, að það mætti gjöra á eiuhvern annan hátt, t. d. með aukaþóknun
úr haf.iarsjóði. Um það skal jcg samt
ekki segja með vissu, því mjer er ckki
vel Ijóst, hvcrnig rcglugjöiðinni um liann
cr háttið; hún cr, það jeg tií vcit, ckki
auglýst á prenti. Það er fyrst nú er jeg
heyri það, að hún sje hinu litla lagasafni
handa alþýðu, að jcg fe að vita, hvar
liana cr að finna. En cf ekki væri licimild til að taka þessa aukaþóknun lianda
hafnsögumanni úr þessum sjóði, þá ímynda
jeg mjcr, að framkvæmdarvaldið gæti rýmkað um ákvæði reglugjörðarinnar, svo að
það yrði leyfilcgt, eg ættu ekki að vera
vandræði að koma því svo fyrir.
Jeg
man eptir að stiptamtmaður úrskurðaði
einusinni, um 1860, liafusögumanni þóknun úr þessum sjóði, en síðan veit jeg ckki,
að það liafi veiið gjört, enda munu mótmæli hafa risið gegn því. Öll skip eiga
auðvitað lieimtirgu á að fá hafiisögumann,
er þau þurfa, cn að skylda öll skip, sem
eru 40 smálestir eða þar yfir að stærð,
til að nota hafnsögumann, er þau þuifa
lians ekki við, það cr að skylda menn til
að gjalda, þegar svo bcr við, fyrir ckki
ncitt, og það finnst mjcr satt að segja
nokkuð hart. Það er alvcg eins og mcnn
mættu ckki fara lieim að bæ cða fiá bæ,
cr menn þyifti að koma á, nema maður
boigaði fylgdaimanni hvort lieldur lians
þyifii eða <kki, og hvoit Iicldur fylgdin
væri látin í tje eða eigi. Er nokkur mcin| ing i þvi? Á vtizluninni liggja sannar-
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lcga nóg gjöld, þótt óþöiftim álögum sje
ekki bætt á hana. Jcg vil ítrcka það,
sem jcg sagði áður, að mjer er ekki kunnugt um, að hi fnsöguþvingun, á stað, sem
cr eins hagkvæmur til innsiglirgar og
Reykjavik, eigi sjcr stað neinstaðar í öðrum löndum. Af þessum ástæðum öllum,
er jeg hef tilgrcint, gct jeg ekki verið
samþykkur frv. í þeirri mynd, scm það
nú er i.
Grimur Thomsen: Það er að eins ein
lítil athugascmd, sem jcg vil leyfa mjer
að gjöra. Jeg vil spyrja h. 2. kgk. þm.
(E. Tli. J.), livort ekki væri betra að bæta
inn í 1. gr. frv., á eptir: „öll skip, sem
eru 40 smálestir að stærð“, orðunum: „eða
meira“. Jcg skýt þessu til h. flutningsm.,
hvort liann vildi ckki taka þessa viðbót
til greina, því að jeg hygg, að hún mundi
gjöra þcssa gr. frv. ljósari.
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg vil að cins
lcyfa mjcr að gjöra dálitla athugasemd um
það, að aðrar þjóðir hafa hafnsögmenn á
fóstum launum, en um slikt getur ekki
verið að tala hjer, því að þess ber að gæta,
að hafnsögumaður hjer getur stundaðaðra
atvinnu, þótt hann sje hafiisögumaður, og
þarf ckki að missa mikils i fyrir það.
Þar sem h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) gat þess,
að í Danmörku og Norcgi ætti engin hafu
söguþvingun (Lodstvang) sjer stað, er það
ekki alveg rjctt. Hún á sjcr stað á einstöku stöðum.
ATKVÆÐAGR.: Máli vísað til 2. umr.
með 10 atkv.
Frv. til laga um breylinqu á löqum 27.
febr. ÍSSO, um stjóm safnaðarmála oq um
skipun sóknarnefnda og hjeraðsnefnda (C.
175); 1. umr.
ATKYÆÐAGR.:
10 atkv.

Vísað til 2. umr. mcð

Frv. til taga um breyiingu á konnngsúrskurði 25. ág. 1853. viðvikjandi Asmund
arstaðakirkju i Presthólaprestakalli (C. 175);
1. umr.

ATKVÆÐAGR::
cinu hlj.
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Vísað til 2. umr. í

Frv. til laga um friðun á skígi o. fl.
(C. 183); 1. umr.
Sighvatur Árnason: Jcg skal lcyfa
mjer að tala fácin orð. Það tíðkast nú hjer
á þingi, að mcnn viljabúatil samþykktarlög og er jeg því fúslega hlynntur, að
hjcraðsbúar fái að ráða sem mestu í eigin
málum sínum. Jeg skal leyfa mjcr að
leiða athugun h. deildar að því, að mjer
likar cigi hvernig ætlazt er til, að atkvæöagreiðsla viðvíkjandi samþykktaratkv. í slíkum lögum fari fram. í frv. er cigi tiltekið, livenær sje lögmætur fundur; cptir frv.
virðist nóg að 3 menn mæti á fundi, og
geta þá 2 ráðið samþykktinni til iykta.
(E. Th. J.: Sýslunefndiii). Já, hún skrásetur samþykktina, en svo verður að kveðja
til fundar hjeraðsbúa. Til þess, að samþ.
geti náð staöfestingu amtraanns, þaif þetta;
annars cr hún eigi staðfest.
Jcg skal sömuleiðis geta þcss, að jeg
er óánægður mcð þátilhögun, að ætlazt er
til, að allur fjöldi hjeraðsbúa greiði atkv.
um samþykktina. Jeg hygg, að cf h. dcild
samþykkir þctta frv., þá þurfi að slá einhverju fóstu um lögmæti fundar, og mun
þá liclzt vera, að giipa til þess ráðs, er
viðgengst og liggur fyrir samkvæmt öðru
frv., nfl. að 1., að mcir en liclmingur hjoraðsbúa, á því svæði sem samþykktin á að
ná yfir, mæti á fundi, og 2., að meir cn
helmingur fundarmanna grciði atkv. mcð;
en með því móti kcmur annað til skoðunar, scm eigi cr betra, að ef samþ. nær
yfir víðlent svæði, vcrður því nær ómögulcgt, að koma samþ. á, hversu nauðsynIcgt sem það annars væri.
Mjer hefur
dottið í hug, að úr þvi eigi þykir duga»
að sýslun. ein semji og samþykki samþ.,
að kjörmenn verði kosnir, 1 til 2 í hverjum hreppi, og þcir ráði úrslitum á fundi.
Jeg lnf yfirvcgað þctta ýtarlcga, og álít
það betur tilfallið en það, sem viðgengst

135

Þrett&ndi f.: lfirv. nm firiðan & Bkðgi o. fl.; 1. nmr.

viðvíkjandi sawþykktum. Jeg skal taka
til dæmis, að einn hreppur getur farið
svo ðráðlega mcð skðg, hrís, viðir o. s. frv.
að samþ. sja nauðsynleg, og hún þurfi að
ná yfir fleiri hreppa, að eigi þarf annað
til þess að samþ. sje felld, en að þessi
hreppur fjölmenni á fundinn og greiði atkv.
á raðti henni. því menn þekkja að menn
taka sjcr eigi nærri að sækja eigi fundi
eins og vera bcr, og gæti því hinn eini
skaðlegi hrcppur brotið hina á bak aptur.
Ef mönnum sýnist takandi til greina
það, sem jeg hefi nú tekið fram, þá legg
jeg til, að ncfnd verði kosin í málið, áður
þcssari umr. cr lokið.
Arnljótur ólnfsson: Jegætla eigi að tala
um greinar frv., heldnr um undirstöðuna. Er
það rjett af löggjafarvaldinu að takmarka
næstnm undantekningirlaust cignarráð einstaklinganna? Eða er það rjott, að sýslunefndir hafi það valdyfir eignarrjettinum?
Eg er á því að löggjafarvaldið fari
hjer i frv. út fyrir sín rjcttu takmörk,
þar sem það leggur höpt á eignarráð hvcrs
einstaks manns sjálfs, án þess að hann
skerði í nokkru eignarrjett annara með
eignarfrelsi sinu. Frv. friðhelgar mosa
gagnvart þeim, sem á hann. Það er þó
gefið, að sá sem eyðir sinum eigin mosa,
skaðar engan mann, heldur að eins erflngja
sina. Fari maður svo langt, er eignarrjetturinn alveg brotinn á bak aptur.
Stuart Mill segir, að sje eitthvert mál einstaklingum mest viðkomandi, skuli stjórnin alðrei skipta sér af þvi.
Væri frv. þetta gjört að lögum, þá
væri cngu miður, heldur öllu fremur rjctt
af h. deild að gjöra það að lögum, að sýslunefnd gæfi mönnum rcglur um, hvenær
þcir skyldu liátta og sofa, livcnær þcir
skyldu fara á fætur á morgnana, hve mik
ið eða lítið þeir skyldu cta og drekka,
því að undir öllu þessu væri komin lieilbrigði mannsins, að hann hafi eigi ólióf í
mat og drykk, og heilbrigði cr maniri
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miklu nauðsynlegri heldur en lyng og
mosi.
Það er cins og meðmælcndur þessa frv.
hafi þá hugmynd, að löggjafarvaldið megi
allt, og engin upprunaleg mannrjettindi
sjeu til, þau er löggjafinn má eigi skerða,
og að enginn kunni sjilfur að stjórna eigum sínum, hcldur verði löggjafarvaldið að
gjöra það í smáu scm stóru. Jeg cr alveg mótfallinn þcssu frv.; það nær langt
yfir þau takmörk fram, sem löggjafarvaldið hefur leyfi til að setja sjer.
Orímur Tliomscn: Jog hygg að scgja
raegi um frv. þetta hið fornkvcðna, að því
verra ástand som er í landi því fleiri sjeu
lögin (pessimœ rci publicæ phtrimæ leges).
Þ.ið kom fram í umr. í Nd. þá er lögin
um flskiveiðasamþykktirnar voru þar fyrir,
að nauðsyn bæri til að gefa slik heimildarlög, þar sem um almenna eign var að
ræða, og fyrir þvi gctur það átt vel við
um sjóinn og fiskiveiðar, sem kallamáalmannaeign, en hjer er allt öðru máli að
gegua með þetta frv. Hjer finnst mjer
þess háttar samþykktarlög eiga einstaklega illa við.
Jeg skal benda á kátlcgt dæmi. Hjer
í frv. á nú að friða mosann. Jeg má þvi
ekki eyða honum í túninu mínu t. a. m.
með færikvíum eða með sljettunum! Hvernig lízt mönnum á?
í reglugjörð fyrir hreppstjóra er þeim
skipað i samráði við hreppsnefndina að
hafa eptirlit með meðferð á skógi, kvisti,
mótaki, lyngi og meltaki. Það virðist
því ekki bera neina brýna nauðsyn til að
sctja nú lög um þetta.
J g skal enn fremur bæta einu við.
Hvernig eiga þær sveitir að fara að, cf
skógur er friðaður, scm engan cldivið liafa
annan. — ekkcrt mótak? Jeg vil taka
t. d. liinn fræga stað Þingvelli og Þingvallasvcitina. Þar cr ekkcrt mótak til, og
sjc þfim bannað að snerta skóginn, liafa
þeir cugan cldivið annan en sauðaskán,

127

Þrett&ndi f.: lfrv. nm friðnn & skðgi o. fl.; 1. nmr.

cn hingaðtil hefur vcrið álitinn bctri bú
hnykkur að brúka hana sem áburð heldur
en sem eldivið.
Jeg skal svo ekki orðlengja um frv.
þetta. Jeg vona, jcg vona, að það eigi
ckki langa leið eptir ófarna.
Jiilíns Havstcen: Jeg gæti vel fallið
frá þvi að taka til máls, eptir að jcg licf
lieyrt hinar ágætu ræður h. 5. kgk. þm.
(A. Ó.) og h. þm. Borgf. (Gr. Th.) um þetta
mál. Það, sem mjer var forvitni á að
fá að vita, var það, hver nauðsyn væri á
því að slík lög sem þessi yrðu sett, en
þetta atriði minntist h. 1. þm. Rangv. (S. Á.)
ckki á i ræðu sinni. Aptur á móti hafa
hinir ræðuraennirnir sýnt fram á það, að
nauð<ynin væri eigi fyrir hendi, og að
frv. gengi allt of nærri cingarrjctti manna.
Svo er ákveðið í 4. gr. frv., að ef amtmanni sýnist ákvæði samþykkta þcirra,
scm setja má eptir fyrirmælum frv., ganga
of nærri rjctti manna og koma i bíga við
grundvallarreglur laga, þá skuli hann synja
ura staðfcsting sína. Jcg fæ þvi ekki sjeð
að slíkar samþykktir geti nokkurntima
náð fram að ganga, því þær liljóta einlægt að koma i bága við rjett manna, og
gcta ckki öðruvísi orðið.
Að því er þjóðjarðirnar sncrtir, er ábúeudum bannað i byggingarbrjeflnu að
taka fjalldrapa, og svo mun vera með fleiri
jarðeigendur, að þeir munu iíta eptir, að
eigi sje farið illa með jarðir þeirra, sem
þeir byggja öðrum, i þvi tilliti, sem er
verið að ræða um. Jeg veit eigi betnr
en þeir, srm skógana ciga í Fnjóskada!
fyrir norðan, liafi alla viðlcitni til þess,
að fara vel mcð þá, og get jrg eigi sjcð að
þcssi friðunarlög mundii gjöra þar neitt
gagn. Jeg fyrir mitt leyti hika því cigi
við að greiða atkv. móti þessu frv. Við
víkjamli athugascmdum h. þm. Rangv (S. Á.)
um, að liann gæti ekki fellt sig við, hvcrnig kvcðið er á i fiv. um atkvæðagreiðslu
og fyrirkomulagið mcð undirbúning samþykktanna, — þá skal jcg geta þcss, að
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fyrirkomulag það, scm haft er í frv. þcssu,
cr hið sama, sem á sjer stað mcð flskivciðasamþykktirnar, og liefur það gefizt
vcl. Ef hjeraðsbúar sækja ckki slíka
fundi, mega þeir kenna sjálfum sjer um,
ef öðruvísi fer með samþykkt, hcldur en
þeir hefðu óskað.
E. Th. Jónassen: Mig furðar mjög á
því, að h. 5. kgk. (Á. Ó.) skuli hafa svo
mikið á móti þessu frv. og álita það ganga
of nærri eignarrjctti manna. Hann talaði
nú rpyndar einkum um mosann. Jeg cr
þó alveg viss nm, að hann lilýtur að vita
það, að í flestum löndum cru menn alls
ekki sjálfráðir um það, hvcrnig menn fara
með skóga sína. (A. ó.: Ei mosann?).
Hjer cr lika um skóga að ræða í frv. og
það er öldungis ekki einsdæmi, að scttar
sjeu einhvcrjar reglur fyrir meðfcrð þcirra.
Það cr hrcinasti „vandalismus“, hvernig
farið hefur verið með þá viða hjer á landi.
Jeg þekki jörð, sem var mjög mikið skógi
vaxin fyrir 10 árum síðan, en nú sjest
þar varla hrísla lcngur. Jeg hygg því að
það sje einmitt mikið gott, að höfð sje
hönd í bagga með, hvcrnig með skógana
er farið. Það cr tap fyrir almenning, að
eyðilcggja skógana. (A. ó.: Neii). .Jú, sjerhvert land liefur skaða af því, ef skógar
eru eyðiiagðir, og fyrir þvi varðar það alla
þjóðina, að varðveita þá og verja þá eyðingu.
Það er og alkunnugt, að víða eru góð
beitilönd meira og minna eyðilögð með þvi
að rífa hrís og lyng, þótt nægilegnr mór
sjo til; menn ncnna ekki að taka upp móinn; þykir hitthægra. í frv. þcssustendur alls ekki, að frið.i skuli alla skóga;
fyrir því er dæmi jnð, scm tekið var af
Þingvallasveit, mjög óheppilegt. Það cr
mjög liklcgt, enda sjálfsagt, að þeim sem
þar búa mundi ekki með ölln verða bannað skógarhögg, en einungis haft eptirlit
með og scttar rcglur fyrir, að eigi yrði
höggvinn skóguriun til stórskaða.
Jeg hygg þvi, að það sje mjög gott og
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æskilegt, að lög væru sett um þetta efni;
því að það er sannarlega sorglegfc til þess
að vita, hvernig farið hefur verið hingað
til opt og tíðum með ýmsar jarðir, og væri
því velgjörningur, að stuðla til þess, að
hægt væri að hjálpa þessu við. Það er
seint að reyna að hjálpa, þeg&r allt er
orðið að melum og fbgi.
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg er samdóma
h. 2. kgk. (E. Th. J.) í því, sem hann hef
ur sagt. Jeg get ekki lagt áherzlu á það,
að frv. gangi of nærri eignarrjetti manna,
þótt skógur sje friðaður — jeg fæst ekki
um mosann, — því að menn vita það, að
opt eru þau lög gefln, er setja takmörk
fyrir því, hvernig menn megi fara með
eign sína. Jeg vil einnig benda á það,
að skógar hafa mikil áhrif á að bæta
loptslagið. Þar sem sagt hefur veriðhjer
í þingd., að farið sje vel með skóginn í
Fnjóskadal og Hallormsstaðaskóg, þá er
slikt hreinasti misskilningur að því hinn
fyrnefnda snertir; þvi að menn neyðast
til stundum að beita hann á vetrum og
vorum, og allir ættu að vita, hver afleiðingin
er af þvi. Jeg skal taka til dæmis Ásbyrgi; þar var einhver hinn fallegasti skóg
ur hjer á landi; en nú er ekki helmingur
eptir aí honum.
En jeg er ekki meðmælendum frv. samdóma um þetta frv., því jeg álit það óhafandi, aí því að það slengir saman ýmsu
þvi, er alls ekki getur saman átt, og er
þar að auki „ópraktiskt“. Það verður því
alls ómögulegt, að lifa eptir því, ómögulegt að framfylgja því. Jeg mun þessvegna greiða atkvæði móti því.
Arnljótiir ólafsson: Menn mega eigi
skilja orð mín svo, sem jeg hafl á móti
skógunum i sjálfu sjer. En hitt hygg jeg
að öllum sje kunnugt, að skógum hnignar
í hverju landi sem er, og að þeir ganga
af sjer; þau lönd, sem lengst eru komin á
leið með að yrkja jörðina, þau höggva
skóga til þess, að láta þær jurtir vaza i
Aiþt A. 1891.
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þeirra stað, er meira gjöra gagn og meira
gefa af sjer. Það er einkum i Noregi og
Sviss, að skógar hafa verið höggnir svo
mjög, að valdið hefur skaða; en þó eru
þeir enn höggnir þann dag í dag.
Jeg skal leyfa mjer að taka það fram
gagnvart h. 3. kgk. (L. E. S.). áð skógar
hjer á landi skemmast eigi mest af því,
að þeir eru höggnir, einkum nú um stundir, heldur mest af völdum náttúrunnar;
ef ísrigning kemur og klakahúð sezt á
skógartrjen i gróandanum á vorin, þá deyr
skógurinn alveg. Einmitt þetta hefur víða
fellt skóga hjer á landi.
Skógarnir ganga úr sjer, þótt þeir sjeu
friðaðir; eptir því sem grasrótin eyðist að
frjó-efnum, fólna trjen, af þvi að þau
vanta nóga næringu Og þá er skógarnir
eyðast, vex gras í þoirra stað. Þessu veit
jeg. að h. 3. kgk. (L. E. Sv.) hefur veitt
eptirtekt í norðurlandi. Þetta vita allir,
er hafa nokkuð kynnt sjer, hvernig gengur til í grasaríkinu, allt frá því, er gamli
mosinn myndaðist, og þangað til komið
er valllendi eður tún. — Þessi lög geta
aldrei orðið praktisk á nokkurn hátt- En
hvernig fer nú með þá samþykkt, er friðar mosa, lyng, skóga o. s. frv., ef byggingarbrjef leiguliða fyrirjörð heimilarhonum öll afnot jarðarinnar? Jeg vil segja,
sje þessi jarðarafnot eigi undanskilin í
byggingarbrjefinu, hefur leiguliði fullan
rjett til að nota sjer lyng og mosa jarðarinnar. Hann segir við sjálfan sig: Jeg
get, ef jeg tek mjer lyng, selt hangikjöt
til Eeykjavíkur, og fengið peninga fyrir;
hangikjötið er útgengileg vara, sje það
reykt við lyng.
Jeg hygg og, að skógar sje hjer á landi
fremur til gamans en til gagns. Þeir geta
varla kallazt til prýðis. Jeg hygg að menn
ættu meir að leggja rækt við tún sin,
heldur en skógana, og að yfirvöldin ættu
að sjá um, að prestssetur, er bætt hefur
verið að húsum og túni, sje eigi næstaár
9 (19. ágúst).
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á eptir byggt sveitarlimum. H. 2. kgk. Þessari skoðun eða kenningu er einnig
(E. Th. J.) ætti að láta aðra vita, að hann fylgt í framkvæmdínni í hverju landi í svo
mýmörgu. Má jeg spyrja: Eru ekki öll
skuli eigi láta slíkt kom fyrir.
Grímur Thomsen: Jeg er á sörau skoð- skyldugjöld takmörkun á eignarrjettinum,
un O£ h. 2. kgk. þm. (E. Tli. J.), að það gjöld til landssjóðs, til prests og kirkju,
sje gott og gagnlegt að vernda skóga eða til sveitar o. s. frv.? Það er meira en
friða þá, en jeg sje ekki neina von til takraörkun, því að þar er einmitt tekið
þess, að það verði gjört, þótt frv. þetta af eign manns. (Arrilj. ólafsson: Ekki af
verði að lögum, því að jeg ímynda mjer mosa). Það er hið sama. Jeg var ekkert
að þessum friðunarlögum yrði lítið hlýtt. að tala um mosa. Það má nefna margt
sem fleiri öðrum sams konar lögum. Væru fleira en skyldugjöld manna, sem dæmi
ástæður vorar svo, að vjer gætum haft um takmörkun á eignarrjettinum. og ýmshjer skógarverði (Forstmænd), eins og tíðk- ar reglur settar um, hvernig menn skuli
ast í öðrum löndum, væri allt öðru raáli að fara með eigur sínar. Ekki mega menn
gegna, og þá mundi jeg liklega greiða at- t. d. fara illa með skepnur; ef þeir gera
kvæði með þessu frv., en eptir því sem það, er refsing við lögð. Þetta er einnig
hagar til hjá oss, get jeg ömögulega greitt takmörkun. Svona mætti halda lengi áatkvæði með því.
fram og sýna með mörgum dæmum, að
Þorleifur Jónsson: Það sem einkum ■ sú skoðun, sem jeg held fram, er rjett. H.
hefur verið haft á móti þessu frv. hjer í þm. Borgf. (Gr. Th.) ininntist á fiskiveiðadeildinni, er, að það gangi of nærri eign- samþykktir í samhandi við þetta mál, og
arrjetti einstakra manna eða takmarki hann sagði, að þar væri allt öðru mUi að gegna.
um of. Það var h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) En þær takmarka einnig að ýmsu leyti
sem hreyfði þessum mótmælum. Jeg get frelsi manna. Með þeim er mönnum bannekki verið samþykkur honum í þessu. í að að nota sum veiðarfæri sín á vissura
Mín skoðun er sú, að takmarka megi eign- tímum og vissum miðum o. s. frv.; þa<J
arrjettinn og frelsi einstaklinganna, þegar getur verið bannaður niðurburður á hrognalmenningsheill heimtar það, enda er það um o. s. frv. Það giidir því alveg sama
heimilað í 50. gr. stjórnarskárinnar (Arnlj. um þetta máJ, sem fiskiveiðasamþykktir,
Ólafsson: og komi fullt verð fyrir). Jú, lögreglusamþykktir o. m. fl., sem jeg gæti
það er auðvitað, að fullt verð á fyrir að verið heilan dag að telja upp. Það eru
koma, ef t. d. tekið er af manni land til ennfremur ýmsar reglur settar um byggalmenningsþarfa. Þessi skoðun um tak- ing á jörðum, og getur það skoðazt sem
mörkun á eignarrjettinum og frelsi ein- takmörkun á eignarrjetti jarðareiganda.
stakra manna, ef almenningsheill heimtar. Sú eina regla, sem fylgja á í þessu efni,
er alveg samkvæm þeirri skoðun, sem all- þegar um takmörkun eignarrjettarins er
ir þjóðmegunarfræðingar halda fram, nú að ræða, er það, að almenningsheill heimti
orðið. Þeir segja, að takmarka megi eign- það. Jeg ímynda mjer, að flestír h. þingdm.
arrjettinn þegar almenningsheill krefst þess. enda þótt þeir sjeu á móti þsssu frv. sjeu
(Arnlj. Ólafs: Nei!). Jeg segi jú, og jeg mjer samdóma í því, að nauðsyn beri til
skal sýna h. 5. kgk. þm. (A. Ó.), að þessi að friða skóga hjer á landi, og eg hygg,
stefna er einmitt nú orðin ríkjandi meðal að þeir mundu því greiða atkv. með frv. til
þjóðmegunarfræðinganna. (Arrilj. ólafsson: 2. umr., til þess að lagfæra megi það, sem
Bara á Þýzkalandi). Það er víðar, eða þeir hafa helzt á móti því, og jeg efast
eru þá engir merkir þjóðmegunarfræðing- ekki um, að t. d. h. þm. Borgf. (Gr. Th.),
ar á Þýzkalandi? (Arnlj, ólafsson: Nei!) sem taldi nauðsyn á að friða skógana, gæti
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efhannvildi, iagað það. Jeg skal að lykt- sínum eigin málum til lykta. En hverjum
um taka það fram, að jeg treysti hjeraðs- skyldi þó standa það nær en þeim? Skyldi
búum vel til að semja Iög fyrir sig um alþingi ráða betur en beztu og skynsömþetta efni, eins og t. d. flskiveiðasamþykktir ustu mennirnir heima í hjeruðunum, sem
og fjallskilareglugjörðir; flestar sveitir eru auðvitað þekkja betur, hvað hentar hjersvo vel skipaðar skynsömum mönnum, að aði því, sem þeir eru búsettir í, heldur en
þeim er fullvel trúandi fyrir að setja hag- alþingi ? Jeg vil láta taka frv. til nákvæmrar ytirvegunar (Arrilj. ólafsson: Svo?), og
kvæm lög sín á meðal um þetta efni.
Sighvatur Arnason: Umræðurnar um Iagfæra það á stöku stað, sem jeg játa að
þetta frv. haía gengið langt í því að gjöra þurfi, eins og h. þm. Húnv. (Þorl. J.) minntlitið úr því. H 6. kgk. (Á. Ó.) sagði, að bizt ist á í ræðu sinni. Jeg vil að því leyti
væri að rifa allt upp, bæði mosa og skóg. að frv. fái framgang og álít óvinsælt verk
þá sprytti gras aptur, en hvenær? eptir að fella það. Jeg vil því leyfa mjer, að
máske heila öld. Á hinn bóginn álít jeg. stinga upp á, að 3 manna nefnd verði
að deildin gjöri oflítið úr frv. Nd., þar sett í þetta mál.
ATKVÆÐAGR.: Nefnd felld með 6
sem svo lítur út sem hún ætti að blæja
það í bel út af orðum einhverra deildar- atkv. gegn 4.
Málínu vísað til 2. umr. með 6 atkv.
manna. Jeg held að það sje ekki mikil
hætta á að setja nefnd í málið til að yfir- gegn 5.
vega það og fella úr því, það sem menn
hafa mest á móti, en halda því, sem mönnum kemur saman um, að sje nauðsyniegt.
Jeg hygg rjettast að sýslunefndum og hlut
Fjórtándi fundur, laugardaginn 18.
aðeigandi hjeraðsbúum sje gefið vald til
, kl. 1 e. h. Allir á fundi.
þess að semja gildandi reglur um það, sem
Frv. til laga tim að íslemk lög verði
hjer umræðir, því þeim er sjálfum bezt eptirleiðis aðeins gefin út á íslemku (C. 73);
kunnugt um. hvað við á í því efni. Jt g 3. umr.
veit dæmi þess, að menn hafa gengið mjög
ATKVÆÐAGR : Frv. samþ. orðalaust
langt í skógarhöggi, svo að þar sem áður
með 8: 3 atkv. og afgreitt síðan til Nd.
var blómlegur skógur er nú landauðn, og
gjöra menn ekki sjáifum sjer og öðium Jit
Frv. til laga um nokkrar ákvarðanir,
inn skaða með þessu ráðlagi. Jeg lield,
er snerta opinber lögreglumál (C. 186);
að það sje eigi hæpið að fela sýslunefnd
3. umr.
um og hjeraðsbúum að búa til hagkvæmai
Framsögumaður (Július Havsteen): Jeg
samþykktir um slíkt. En þegar menn
vildi
að eins gjöra lítilfjörlega athugasemd,
gangasvo langt, að menn segja, að bannað sje í þessu frv. að snerta við einu hári nfl. þá, að það vantar „kommu“ í 2 gr. frvá höfði á hverju sem er, og ekki meg fjórðu linu að ofan, á eptir orðinu „sekt“,
einu sinni ræta upp óræktarmosa úr tún- en að öðru leyti ætla jeg eigi að gjöra
um, þá verð jeg að segja, að slíkt er tal- neina rekistefnu út úr þvi.
Forseti: Jeg vil leyfa mjer að setja
að fjarri öllurn sanni, og þaðíþeim anda,
þessa
„kommu“ í frv., ef enginn hefur neitt
sem jeg get ekki fellt mig við. Það er
nefnilega auðsætt, að sumir þingmenn vilja I á móti því.
alls ekki aðhyllast þá stefnu, sem kemur
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hljí ljós í frv., að hjeraðsbúar fái að ráða og afgr. til Nd.
9*
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Frv. til laga um kirkjugald af húsum
(C. 143); 3. nmr.
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. orðalaust
í e. hlj. og afgr. til ldsh. sem lög frá alþingi.
Frv. til laga um lœkkun á fjárreiðslum
þeim, er hvíla á Höskuidsstaðaprestákálli í
Húnavatnsprófastsdœmi (C. 78); 3. umr.
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. m. 9 samhljóða atkv. og afgr. til Nd.
Frv. til iaga tm viðauka við iög 14.
jan. 1876 um tiisjón með fiutningum á
þeim mönnum, sem fiylja sig úr landi í
aðrar heimsálfur (C. 143); 3. umr.
ATKVÆÐAGR : Frv. samþ. í e. hlj.
og afgr. til ldsh. sem lög frá aiþingi.
Frv. til laga um breytingu á lögum um
kosningar til alþingis 14. sept, 1877 (C.
186); 3. umr.
Flutningsmaður (Sighvatur Árnason):
Frv. þetta hefur fengið svo góðan byr, að
jeg álít óþarft að maela meir með því en
búið er; jeg vona því að það fái hinn sama
byr við atkv.gr. þá. sem í hönd fer, svo
að það komist til Nd.
ATKVÆÐAGR: Frv. samþ. með 9
samhlj. atkv. og afgr. til Nd.

Fimmtándi fundur, mánudag 20. júli
kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. tii laga um iðnaðarnám (C. 102,
165, 193); 2. umr.
Forseti: Samkvæmt ósk hæstv. ldsh.,
sem og sakir þess, að fleiri breyt.till. eru
fram komnar við þetta frv., og þeim fyrst
nú hefur verið útbýtt meðal deildarmanna
verður mál þetta tekið að þessu sinni út
af dagskrá.
Frv. til iaga um hafnsögu i Reykjavíkurkaupstað (C. 165, 195); 2. umr.
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Flutningsmaður (E. Th. Jónassen):
Við 1. umr. þessa máls tók jeg það þegar
fram, hvað rnjer hefði gcngið til, að leggja
þetta frv. fram fyrir h. deild, eins og jeg
líka við sama tækifæri útlistaði hin einstöku atriði þess; jeg hef því i rauninni
litlu að bæta við það, er jeg þegar hef
tekið fram í málinu. Hvað ákvörðunina
í 3. gr. frv. snertir, um gufuskip, önnur en
póstskipin, þá er það sjálfsagt, að hafnsögumennirnir eru skyldir að ganga að
þeim samningum, er í þessu skyni er til
ætlazt að komist á. Að öðru leyti skal jeg
taka það fram, að brýna nauðsyn ber til,
að bæði hafnsögumannareglugjörðin frá 1.
desbr. 1841 og eins hafnsögu-taxtinn verði
bráðlega endurskoðuð, því margt er orðið
úrelt, einkanlega í taxtanum. Jeg vona að
allir sjeu mjer samdóma um, að það sje
nauðsynlegt, að hafnsagan hjer í Reykjavík sje í góðu lagi, þar sem leiðin hingað inn á höfuina engan veginn er hættulaus, en til þess að þessu geti orðið framgengt, þurfa menn að geta launað þeim,
sem tekur að sjer hafnsögumannsstarfann,
sómasamiega. Við 1. umr. benti jeg á, að
skipum fleirum sinnum hefur hlekkzt á
hjer á innsiglingu, og sömuleiðis tók jeg
fram, að reynt hefði verið til að fá mann
til að takast hafnsöguna á hendur, án þess
þetta hefði tekizt, sakir þess, hve þessi
starfi gæfi lítið í aðra hönd; en allir hljóta
að sjá, að það hlýtur að vera til mikils
óhagnaðar fyrir viðgang allrar verzlunar
hjer, að hafnsagan fari í ólagi. Við 1.
umr. var það tekið fram, að hafnsögugjaldið
mætti greiða úr hafnarsjóði Reykjavíkur,
en eins og jeg þá benti á, er engin heimildtilþess; menn þyrftu þá fyrst að breyta
reglugjörð þessa sjóðs, til þess að geta
greitt hafnsögumannslaunin úr nefndum
sjóði.
Árni Thorsteinsson: Þegar mál þetta
er skoðað frá almennu sjónarmiði, þá virðist það mega liggja í Ijettu rúmi, hvort
öllum skipum sje boðið að taka hafnsögu-
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mann, og greiða þetta gjald, sem er á
innsiglingu, 1 króna fyrir fetið, er skipið
nær í sjó niður, ef gjaldið eigi væri alli
of þungbært, og ráðin yrði bót á hafnsögnvandræðunum; en skoði maður málið frá
enn þá almennara sjónarmiði, þá er það
mikið spursmál, sem þaif alvarlegrar í
hngunar við, hvort hjer sje ástæða til að
innleiða almenna ,,Lodstvang“ eða hafn
söguþvingun, og í þessu efni vil jeg skirskota til þess, sem h. 3. kgk. þm. (L. E.
Svbj.) tók fram við 1. umr. þessa máls,
og álít jeg það, er hann segir, hafa mikla
þýðingu, þar sem hann er máli þessu gagnkunnugur. Jeg cfast ekki um, að h. 2.
kgk. þm. (E. Th. J.) sem yfirhafnsögusjóri vilji gjöra allt sitt tii, að hafnsaga
bjer í Reykjavík komist í gott lag, enjeg
vil beina að honum spurningu þeirri til
úrlausnar, hvort hann hafi og gjört það
allt, er gjöra þuifti? Hann er yfirhafn
sögustjóri, og að hann hefur þessa skoðun
er alls eigi nóg. Þar eru honum æðri
stjórnarvöld, sem hefðu átt að segja álit
sitt eða gera uppástungu, ef þeim hefði
verið hugleikið að innleiða hafnsöguþvingun. Svo vil jeg spyrja hann, hvort honum ekki, við nánari yfirvegun, finnist það
að nálgast hugmyndina kúgun. að innleiða
hjer almenna hafnsöguþvingun (Lodstvang)?
Jeg álít það vera mjög svo viðurhlutamikið fyrir oss efri deiidarm., að afgjöra hjer,
hvort þetta eigi að verða að lögum, því,
að því hjer er kunnugt, er það einungis
uppástunga flutningsmanns, sem liggur
fyrir, en ekki frv. frá stjórninni. Jeg
fyrir mitt leyti er sannfærður um, að
deildin í heild sinni vill veita h. 2. kgk.
þm. (E. Th. J.) sem yfirhafnsögustjóra,
alla þá aðstoð, sem oss er unnt til þess,
að koma hafnsögunni hjer í Reykjavk í
gott og viðunanlegt lag; en jeg vil ekki
vera með, og jeg ímynda mjer heldur ekki
h. þingd., til þess, án nægilegs undirbúnings, að innleiða almenna haf isöguþvingun (Lodstvang), og eiga svo, ef til vill, á
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hættu, að stjórnin sjálf ekkert vildi vita af
slíkum lögum að segja. Jeg vil fremur hafa
á móti frv., en gefa ástæðu til synjunar. Jeg
imynda mjer og, að það væru aðrir vegir til að
koma hafnsögunni hjer í viðunanlegt horf,
en einmitt með þessu lagaboði. H. 2. kgk.
þm. (E. Th. J.) gat þess, að nauðsynlegt
væri að endurskoða hafnsögureglugjörðina;
jeg er og á því máli, að nauðsyn beri til
þessa; en því má þá ekki um leið taka
spurninguna um hafusöguna og laun hafnsögumannanna til yfirvegunar? Afhverju
taka skipin almennt ekki hafnsögumann?
Einmitt af því, að hægt er að komast
fylgdarlaust inn á höfnina, og innsiglingin engan veginn erfið eða hættuleg. Þá
var það tekið fram, að ekki væri heimild
til að greiða hafnsöguraannslaunin úr hafnarsjóði, sakir þess, að það væri beint ofan í skipulags- eða stofnunarskrá sjóðsins.
En jeg skil ekki í öðru, en að hjer væri
unnt að koma breytingu fram, þar sem
skipulagsskrá sjóðsins einungis er búin til
af stjórninui, en ekkert löggjafarverk. Hvað
ákvæðið i 4. gr. snertir, um gjaldið til
hafnsögusjóðsins, þá hefði jeg fúslega gefið
atkv. mitt fyrir því, að gjald þetta hefði
lítið eitt verið hækkað, en með því engin
breyttill. er framkomin í þá átt, ætla jeg
mjer ekki að fara lengra út í það að
þessu sinni. Annars, þó frv. þetta væri
talið mjög glæsilegt, dregur það þó eptir
sjer þann dilk, sem ekki er svo mjög þægilegur viðfangs, og sem er innifalinn í því,
að yfirhafnsögustjórninni ber að sjá um,
að hafnsagan hjer, yfir höfuð að tala, fari
fram í góðu og viðunanlegu lagi; en þetta
hygg jeg vera mjög svo vandasamt verk,
og efast mikillega um, að hafnsagan yrði
betri en hún áður var, eða áreiðanlegri.
Eptir núgildandi lögum eiga hafnsögumenn
að mæta skipunum J/g m^u íyr*r vestan
Seltjarnarnes, til þess að fá fullt hafnsögugjald, er fellur niður um helming, nái hafnsögumaðurinn skipinu ekki fyr en milli
Selijarnarness og Aknreyjar, ogloksfeilnr
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alveg burt, ef skipið er komið inn fyrir
Akurey, þegar hafnsögumaður kemst út í
það. Hafnsöguþvinganinni fylgir hinsvegar sú skylda, að hafnsögunni sje gegnt
forsvaranlega í alla staði, svo eigi verði
að fundið, og jeg efast um, að þeírri skyldu
verði forsvaranlega gegnt.
Jeg fæ ekki betur sjeð, en að 1. gr.
frv. sje ógreinilega orðuð, þar sem um
póstskip er að ræða. Hvað eru póstskip?
Jú, það eru þau skip, sem flytja póstinn
fyrir ákveðna borgun; en það eru líka til
skip, sem flytja póstinn fyrir litla aukaþóknun. Það hefur verið talað um, að
erfltt væriaðfá hafnsögumann; en hvernig
mundi þetta þá verða, et útvega skyldi 2 eða
3 hafnsögumenn, eins og reglugjörðin gjörir ráð fyrir, og eins ríkt verður gengið
eptir því, að þeir gegni skyldu sinni, og
þeir eptir borguninni? því eptir frv. hafa
hafnsögnmenn rjett til að heimta fullt hafnsögugjald. Eptir frv. geta gufuskip notið
ívilnunar með samningi við hafusögumennina. Líkindi til slikra samninga eru lítil.
því hafnsögumennirnir hafa allan rjettinn;
en væri nú svo, að linun í gjaldi mætti
ná með þessu móti, því fá þá ekki önnur
skip, sem aptur og aptur koma hingað, og
það optar en gufuskipin, rjett til samninga? Hversu hlynntur sem jeg að öðru
leyti er þessu máli, þá get jeg ómögulega
gefið frv. þessu atkv. mitt.
Flutningsmaður (E. Th. Jónassen): H.
4. kgk. þm. (Á. Th.) hefur farið hörðum
orðum um frv., þar sem hann segir, að
það fari fram á bæði ánauð og kúgun. En
jeg get ekki skilið. hvers vegna hann brúkar þessi hörðu orð um frv., þar sem það
ekki íer fram á annað en það sem tíðkast hjá öðrum þjóðum. Sami h. þm. tók
það fram, að hjer væri bæði hæg og hættulítil innsiglingfyrir skip á höfnina, og þyrfti
því ekki á hafnsögumanni að halda. En jeg
man þó vel, að árið 1867 kora skip, sem
sigldi í góðu veðri fyrir sunnan Akurey og
strandaði þar á skeri, sem þar er; annað
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skip strandaði skammt frá Grímsstöðum,
og fyrir fáum ári strandaði stórt þrímastrað skip um hábjartan dag rjettvið Effersey, á dálitlu skeri, sem þar varð fyrir
því. Jeg er því sannfærður um, að mjög
fair muni verða til þess, að vera h. 4.
kgk. þm. (Á. Th.) samdóma um það, að innsiglingin hjer á höfnina sje alveg hættulaus og hæg; jeg er búin að koma með
of mörg dæmi upp á hið gagnstæða til
þess, að menn geti verið á sama máli og
hann um það.
Það er vitaskuld, að hvort sem frv.
gengur í gegn eða ekki, þá er nauðsynlegt, að endurskoða hiua núgildandi reglugjörð fyrir hafnsögumenn hjer, og taxtann, sem hafnsögumönnum á að gjalda
eptir. Hann sagðist ekki skilja hvað, meint
væri með „póstskipi“ í 1. gr. frv., en það
er auðvitað, að þar með er átt við hin
reglulegu póstskip, sem reglulegur samningur er við, um að flytja póstinn.
Jeg
skal að svo stöddu ekki orðlengja þetta. en
geta þess einungis, að breyt.till. á þingskj. 131 er fram komin eptir bendingu frá
h. þm. Borgf. (Gr. Th.); það er einungis orðabreyting til skýringar. Þá hneykslaðist h.
4. kgk. þm. (Á. Th). á því, að frv. nefnir
fleiri en 1 hafnsögumann, og vil jeg út af
því að eins geta þess, að reglugjörðin frá
1841, fyrir hafnsögu hjer, segir, að þeir
skuli vera 2. Þar sem sami h. þm. segir, að hafnsögumenn eigi eptir reglugjörðinni að fara svo og svo langt, til þess að
mæta skipunum, þá er það satt; en því
hefur nú aldrei verið fylgt, og sú ákvörðun ein mun eigi fæla menn frá að gerast
hafnsögumenn, ef góð borgun væri i aðra
hönd.
Jeg skil annars ekki í þessari mótspyrnu, sem trv. fær hjá h. 4. kgk. þra.
(Á. Tli.). Jeg man þó þá tíð, að opt hafa
komið hjer fyrir vandræði út afhafnsögumannsleysi; það var meir að segja einu
8inni sent til mín, þegar jeg var hjer bæjarfógeti, til þess að útvega mann til að
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leiðbeina skipi hjer inn á höfn, af því að
hafnsögnmaðurinn var þá í öðru skipi, og
sýnir það að nauðsyn ber að hafa 2 hafnsögumenn. og jeg varð í þessu skyni í það
skipti að kaupa mann til þessa starfa.
Nú eru kaupmenn hættir að láta leiðbeina
skipum sínum hjer inn á höfn, allt í
þeim tilgangi, að spara kostnað.
Hjer
voru áður þrír „lóðsar“, þá tóku nálega
öll skip, er hingað komu hafnsögumann, en
á siðari tímum eru mörg skip, til þess að
að spara borgun til hafnsögumanna, farin
að hætta að nota leiðsögu þeirra, og
starfl þessi er því ekki lengur lífvænlegur.
Grímur Thomsen: Það er máske framhleypni af mjer að taka til máls í þessu
máli, þar sem jeg ekki er Reykvíkingur.
Jeg skil vel tilgang h. flutningsm. þessa
máls (E. Th. J.); hann vill sem sje verja
hafnarsjóð Reykjavíkur frá þeim gjöldum,
er þurfa til að styrkja hafnsöguna hjer.
Margir þeir, sem töluðu í þessu máli við
1. umr., þóttust ekki þekkja vel til ástands hafnarsjóðsins, eins og það væri.
Jeg hef nú aflað mjer upplýsinga um ástand þessa sjóðs, og verð að játa það. að
sjóðurinn þarf hlífðar við. í árslok 1890
átti sjóðurinn rúm 35 000 kr., svo menn
geta ekki með sanngirni sagt, að hann sje
stór. En hvaða gjöld hvíla nú á hafnarsjóði Reykjavíkur? Sjóðurinn hefuriýms
horn að líta. Fyrst og fremst var nú þessi
Hafnarbryggja, sem við þingmenn opt göngum ofan eptir, til þess að draga heilnæmt
lopt. Hún kostaði um 14,000 kr., og nú
stendur til, að lengja hana talsvert, ogútheimtir þetta mikinn nýjan kostnað, þó
lengingin kunni að verða nokkru ódýrari
en upprunalega bryggjan. í öðru lagi var
kostnaðurinn til Gróttuvörðu um 700 kr.;
i þriðja lagi bátur handa hafnarnefndinni,
og í síðasta lagi önnur útgjöld til Ijóskera o. 8. frv., sem hjer um bil nema 670
kr. Menn sjá því, að það er full vorkunn,
þó flutningsm. (E. Th. J.) vilji hlifa hafn-
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arsjóðnum við gjöldum til hafnsögumanna
hjer í Reyjavík. H. 4. kgk. þm. (Á. Th.)
gat þess, að það væri gagnstætt frelsisanda þessara tíma, að skapa hjer hafnsögunauðung (Lodstvang); en hins vegar
tók h. 2. kgk. þm. (E. Tli. J.) það fram, að
innsigling hingað á Reykjavíkurhöfn engan veginn væri óhult eða trygg, og tilfærði mörg og óræk dæmi upp á það. Jeg
man líka svo langt, að það strandaði skip
ekki Iangt frá okkur á Álptanesinu, og
fengum við Álptnesingar við það tækifæri kol með góðu verði. Þar sem h. 4.
kgk. þm. (Á. Th.) talaði um, að frv. færi
fram á að innleiða ófrelsi, þá vil jeg
benda honum til laga fyrir Danmörku frá
13. júní 1879, 13, gr., sem veitir hlutaðeigandi ráðherra heimild til, þar sem svo
stendur á og eptir atvikum að fyrirskipa
hafnsögunauðung.
L. E. Sveinbjörnsson:
Af því mjer
virðist h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) og
h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) vera eigi á einu
máli um það, hvort innsigling hjer sje
hættuleg eða eigi, vil jeg leyfa mjer að
segja, að jeg held, að h. 4. kgk. þm. (Á.
Th.) þekki hjer betur til en h. 2. kgk.
(E. Th. J). Jeg fyrir mitt leyti álít, að
innsigling hjer sje mjög hættulítil; jeg
þekki þetta mjög vel, þar sem jeg er uppalinn hjer, og hef alið aldur minn lengst
af á Seltjarnarnesi og í Reykjavík. Það
er að eins eitt rif út af frá Akurey, og
á því er „boja“. Sker það, sem h. 2. kgk.
þm. (E. Th. J.) talaði um, að skip hefði
strandað á fyrir vestan Effersey, er vel
þekkt og heitir Brúnkolla, og er örskammt
frá landi; það er ekkert vit fyrir útlend
skip, að sigla svo nærri landi. Það er
rjett, 8em h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) segir,
að innsigling hjer sje auðveld, en þar með
er ei sagt, að eigi sje þörf á hafnsögum.
Það var svo að heyra á h. flutningsm. (E.
Th. J.), að eigi væri mjög mikil nauðsyn
á hafusögumanni; hann sagði, að þau skip
væri að fækka, sem tækju hafnsögum.;
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af hverju kemur það? Af því innsigling að hafa vald til að skipa skipstjórum að
taka hafnsögum., þá stendur í 12. gr. berer svo auðveld.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) var að tala um orðum: „Hafnsögunauðung, hvort sem
um gjöld, sem hvíldu á hafnarsjóði; hann liún er fólgin í því, að skylda skip til að
hefur ei glögglega sett sig inn í útgjöld taka hafnsögumann, eða borga hafnsöguin, þótt hann segði svo; sjóðurinn þarf toll, þegar hafnsögum. er eigi notaður, er
eigi að greiða þau gjöld næsta ár, sem afnumin á öllum þeim stöðum í konungshann þegar hefur greitt, svo sem til vörðu- rikinu, sem hafa hafnsögumenn". Er eigi
vita. Jeg neita því eigi, að nauðsynlegt sitt hvað, að innleiða kúgun, sem alstaðsje að hafa hafnsögumenn, en það er ó- ar er hallmælt, og bera svo fyrir sig
mögulegt að ætlast til að þeir fari hvern- dönsk lög, þar sem ráðgjafinn einungis
ig sem viðrar á litlum bát hálfa milu út getur lagt þessa kúgun á, ef þörf gjörist
fyrir Seltjarnarnes; þeir þyrftu þá að hafa • og eigi verður hjá komizt?
Flutningsmaður (E. Th. Jónassen):
bát eins og Norðmenn, sem gætu farið út
á opið haf. Jeg ætla eigi að fara fleiri orð- Þessi lög, sem h. 4. kgk. þm. (Á. Th.)
um um þetta; jeg álít nauðsynlegt að hafa talar um, heimila í 15. gr., að innleiða hafnhafnsögum., en jeg vil eigi að skip sjeu sögunauðung; jeg skal bæta því við. að í
fyrra voru gefin út í Danmörku lög, sem
neydd til að taka þá.
Ami Thorsteinsson:
H. flutningsm. skylda menn til að taka hafnsögum. Að
(E. Th. J.) sagði, að jeg hefði átt að styðja öðru leyti skal jeg leyfa h. 4. kgk. þm.
mál þetta; jeg hefði gjört það, ef frv. hefði (Á. Th.) að hafa síðasta orðið í þessa
eigi verið þannig lagað, en í þessu tilfelli máli.
Grímur Thomsen: Eg er því kunnugri
get jeg það eigi; það er eigi sama að styðja
málið og frv. Hann nefndi skip, sem sigldi en h. 3. kgk. þm. (L. E. Svbj.), sem sagði,
sig á grunn nálægt Akurey; en sá skip- að hafnarsjóður væri eigi brúkaður til annstjóri sigldi móti öllum sjómanna reglura. ars en að lána úr honum. Jeg hef bent
sem segja svo fyrir, að skip skuli sigla á nokkur gjöld; t. d. varða var hlaðin í
að minnsta kosti
úr mílu frá landi. fyrra í Gróttu, sem hann sagði að ekki
Skipstjóri sagðist einnig hafa haft uppi þyrfti að hlaða næsta ár, og þarf því
hafnsögumerki, en ekki fengið hafnsögum., i hafnarsjóður eigi að gjalda það aptur;það
en þó varð það eigi sannað. Jeg ætla eigi hcfur tvisvar verið gert við hana á síðað fara langt út í þetta mál, að því er ustu 20 árum. Jeg sýndi fram á að innsnertir einstök tilfelli; það má jafnvel geta stæða sjóðsins var 35,000 kr., en ársþess, að skip sem hafa haft hafnsögum. gjöldin 670 kr. Vilji menn efla eða hlífa
hafa rekið sig á Engeyjargranda. H. 2. sjóðnum, svo að gjört verði það, sem gjöra
kgk. þm. (E. Th. J.) hrakti eigi það, sem þarf á Keykjavíkurhöfn, t. d. að lengja
jeg sagði, og þarf jeg því eigi að svara þá bryggju, sem er, eðabyggja nýja bryggju,
honum; en þar sem h. þm. Borgf. (Gr. þá er nauðsynlegt að skerða eigi innstæðuna.
Th.) og h. flutningsm. (E. Th. J.) báru Jeg læt hvern mann dæma um það, hvort
fyrir sig eitt atriði í dönskum lögum við- innsigling hjer sje hættuleg eða eigi, en
víkjandi því, að hafnsöguþvingun sje al- svo mikið er víst, að skipum getur hlekkzt
menn hjá öðrum þjóðum, þá verð jeg að á, þótt hafnsögum. sje með. Jeg álit eigi
neita því. Svara þeim því ennfremur, er rjett að láta frelsishugmyndina ráða svo,
þeir hafa borið fyrir sig 15. gr. í dönsk- að ekki verði hugsað um þá staði, þar
um lögum írá 1879, þarsemsegir, aðþeg- sem sjerstakl. stendur á.
ar það sje nauðsynlegt, þá eigi ráðgjafinn
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg hef aldrei
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sagt að hafnarsjóður væri eingöngu notað- sínum, en jeg sje eigi ástæðu til þess, að
ur til að lána úr honum, eins og h. þm. slíkt sje neitt rjettlæti eða sanngirni. Þetta
Borgf. (Gr. Th) sagði að jeg hefði sagt, er svo tilkomið, að þáverandi menn í Ásen að hann væri notaður til að borga mundarstaðakirkjusókn í Presthólapresta„böjur“ og ljósker. Jeg þarfeigi að minn- kalli nutu að eins bænahúsþjónustu tvisast nema á þetta tvennt til að sýna, að h. var á ári, þegar fólk var til altaris; en
þm. Borgf. (Gr. Th.) fer eigi með ijett í er farið var að leggja niður bænahús og
þessu tilliti.
byggja kirkjur, þá vildu menn í þessari
ATKVÆÐAGR: Breyt.till. við 1. gr. sókn fá prestsþjónustu tiltölulega raóts við
samþ. með 8 samhlj. atkv.; 1. gr. þannig aðrar útkirkjur, en gátu eigi fengið hana
breytt felld með 6 : 5 atkv. Frumv. þar samkvæmt ósk sinni, vegna örðugleika við
með fallið.
í prestsþjónustuna, og neyddust því til að
i
kaupa prestsþjónustu með 30 króna árlegu
Frv. tH laga um breytingu á tögum 27.' gjaldi framyfir lögboðin prestsgjöld. Þetta
febr. 1880 um stjórn safnaðarmála og um gjald lagðist á eina 6 gjaldendur og varð
skipun soknarnefnda og hjeraðsnefnda (C.! því alltilfinnanlegt fyrir svo fáa meun.
175); 2. umr.
Ennfremur er þess að gæta, að brauð þetta
ATKVÆÐAGR.: 1.—2. gr. samþ. með 8 í hefur fengið uppbót úr landssjóði, svo að
samhlj. atkv. hvor; 3. gr. samþ. með 9:2' eigi er ólíklegt, að einhver prestur, er það
atkv. Fyrirsögn frv. samþ. með 9 sam-' losnar, muni sækja um það, og þótt presthlj. atkv.
ur eigi fengist, álít jeg sanngjarnara að
Málinu visað til 3. umr. með 10 sam- landssjóður greiði þessar umræddu 30 kr.,
hljóða atkv.
sem frv. fer fram á að ljetta á sóknarbændum. Vona jeg því, að frv. fái betri
Frv. tíl laga um breyting á Jconungs-, viðtökur í þessari h. deild nú, en á síðasta
úrskurði 25. ágúst 1853 viðvíkjandi Ás- þingi.
mundarstaðakirkju í PresthölaprestakaUi (C. j
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj.
175); 2. umr.
Fyrirsögnin samþ. í e. hlj. Málinu vísað
Skuli Þorvarðarson: Þetta mun vera til 3. umr. í e. hlj.
sama frv., sem kom fram á síðasta þingi.
Frv. til laga um friðun á skógi o. fl.
Menn muna, að það fjekk þá hvassar viðtökur hjer í þessari deild, og var fellt við (C. 183); 2. umr.
2. umr. Jeg vil leggja frv. liðsyrði mitt;
Friðrik Stefánsson: Frv. fjekk eigi
sú ástæða, sem einn h. þm., sem var með góðar undirtektir við fyrstu umr., en jeg
oss þá, en hjer ereigi nú, hafði á móti því, vil þó eigi láta hjá líða að láta í ljósi
var, að það væri allsendis óþarft og ætti mína skoðun á því. Það er mjög hjáleitt
ekki við núlifandi menn, heldnr dauða menn fyrir þingið, að hafa tvær svo alveg móteða drauga; svona hagaði hann orðum. settar stefnur. Það er hvað á móti öðru,
En jeg lít allt öðruvísi á þetta frv.; jeg að veita fje til framfara landsins, en vilja
fæ ekki betnr sjeð, en það sje á rökum ei leyfa að sýslunefndir geti búið til sarabyggt.
Það eru fáir gjaldendur, sem þykktir til að vernda þær landsnytjar, sem
gjört er að skyldu með konungsúrskurði hjer ræðir um. Menn segja, að þetta sje
25. ágúst 1853 að greiða þetta gjald, sem að ganga of nærri eignarrjettinum, en það
er hærra en það gjald, sem aðrir meðlim- get jeg eigi falliztá, þvíallir hyggnirjarðir þjóðkirkjunnar eiga að greiða prestum eigendur verða með samþykktum í þá átt.
Alþt. A. 1891.

10 (22. ágúst).
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En þeir, sem eru svo óvitrir, að vilja sjálfir við 1, umr. málsins, eins og hinn h. 3.
og leyfa öðrum að skemma og eyðileggja kgk. þm. (L. E. Svb), að jeg væri hlynntjarðir sínar með hóflausu skógarhöggi og ur þessu frv. og að það væri gott að fá
hrísrifi, sje jeg ekki betur en að hefðu gott ákvæði um friðun á skógum o. s. frv. En
afþví, að skynsamlegar samþykktir væru jeg get aptur á móti ekki verið á skoðun
til að hindra jarðspell þau, sem þeir ann- hins h. þm., að því er kostnaðinn snertir,
ars mundu gera. Það er einlægt verið að því að jeg hygg, að launaða menn þyrfti ekki
tala um, að þetta sje næstum ólög, að leyfa að hafa til að gæta þess, að lögunum yrði
mönnum að búa til samþykktir, sem auð- fylgt, heldnr væri sýslunefndunum trúandi
sjáanlega geta orðið til mikilla bóta. Jeg til að hafa hið uauðsynlega eptirlit i þessu
álít það illa farið, ef þetta frv. skyldi falla efni, og get jeg ekki skilið, að það yrði
hjer í h. deild; betur sýnist eiga við, ofætlun fyrir þær. Eins get jeg ekki verið
að hreyta því til batnaðar. Jeg legg það samdóma h. 3. kgk. þm. (L. E. Svb.), að
til, að því verði breytt svo, að h. þingdm., lög þessi myndu verða gagnslaus og að
sem eru því mest mótfalinir, geti gefið því þeim yrði alls ekki hlýtt, þvi að svo getur
maður sagt um hver lög sem er, að þan
atkvæði sitt.
séu
erflð í framkvæmdinni, og þótt ekki
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg tók það fram
við 1. umr. málsins, að jeg væri hlynntur yrði auðið að hafa fullkomið eptirlit með
friðun á skógi o. s. frv. og að það væri þessari friðun, hygg jeg þó að betra sje
ekki neitt brot á eignarrjettinum, þótt að hafa það nokkuð en ekkert, eins og nú,
þessi friðun kæmist á. En á hitt er að og að minnsta kosti mætti þá koma í veg
líta, hvort það er ekki „ópraktiskt“, eptir fyrir það, að skógi yrði gjöreytt á 4—5
þvi, sem á stendur hjá oss nú, og skal jeg árum, ef þetta frv. yrði að lögum. Það
gjöra dálitla grein fyrir því, að svo sje. Þeg- þarf ekki skógarverði (Forstmænd) til að
ar á að friða eitthvað, hvort heldur það varna því, að skógar verði höggnir upp,
er skógur, hrís, mosi eða hvað sem er, þá því að það má hindra það á miklu kostnverður að setja fastar reglur fyrir þessari aðarminni hátt. Jeg veit dæmi til þess,
friðun, og svo verður að setja menn til að að menn hafa keypt jarðir, þar sem mikútvísa eigendunum, hvað þeim er Ieyfilegt ill skógur hefur verið, og svo hafa þeir
að nota og hvað ekki. Þessir menn verða látið höggva hann óspart og selt hann óauðvitað að vera launaðir, og myndi slíkt takmarkað, svo að hann hefur verið gjörfyrirkomulag því hafa mikinn kostnað í eyddur innan lítils tíma. Meðal annars
för með sjer fyrir landsjóð. í öðrum lönd- skal jeg geta þess, að það er ekki langt
um, að miunsta kosti er mjer kunnugt um síðan að amtinu barst klögun úr Skagaþað í Danmörku, er, þegar um skóga frið- firði yfir illri meðferð á hrísi, sem jeg vona
unarlög er að ræða, settar þannig lagaðar að hinum h. 2. þm. þess kjördæmis (Fr. St.)
reglur, að eigandinn má ekki höggva eitt sje kunnugt um, og þess vegna gladdi það
einasta trje nema honum sje það útvísað, mig að heyra, að hann var fylgjandi þessu
og svo er það einnig skylda hans, að gróð- frv.; því að bann mun hafa sjeð, hverþörf
ursetja annað í staðinn fyrir það, sem höggið er á því. Jeg álít ekki rjett að fella frv.;
er. Jeg er annars hræddur um, að þótt frv., það er gott og gagnlegt í sjálfu sjer, þótt
þetta yrði að lögum, mundi þeim lögum ald- i það að einhverju leyti kunni að standa til
rei verða hlýtt. og að þau yrðu aldrei ann- í bóta. Ef menn finna að það verður óhagað en pappírslög, og þannig löguðu frv. get kvæmt i framkvæmdinni, þá má siðar laga
jeg þess vegna ekki gefið mitt atkvæði.
það. Nú eru engar ákvarðanir til um þetta
E. Th. Jónassen: Jeg tók það fram efui, hvað friðun skóga snertir, og jeg hygg
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því, að þessi ákvæði, sem frv. fer fram á,
Jón A. Hjaltalín: Jeg skal játa það,
yrðu til talsverðra bóta og miklu betri en að jeg er einn í tölu þeirra, sem ekki sje
ekki, og eins og jeg gat áður um, sje jeg mikið gagn að frv. þessu, þótt það yrði
ekki, að það væri neinn vandi fyrir sýslu að lögum. Þegar talað er um friðun, sem
nefndir að sjá um, að skógum yrði ekki nokkurt gagn á að vera að, þá verður að
gjöreytt. Dæmið, sem jeg minntist á um girða hið friðaða svæði, svo að engar skepnjörðina, þar sem skógnum var gjöreytt með ur komist inn, þvi að ef fje kemst inn, gjörir
höggi og sölu á 4—5 árum, sýnir bezt, það mikinn usla, jetur ungviðið og stýfir
að það er engin vanþörf á, að eitthvert af hina smærri kvisti, svo að skógurinn
aðhald kæmi í þessu efni. Jeg vil lýsa visnar og hann kelur; er því ekki auðið,
því yfir, að jeg greiði atkvæði með þessu að nokkur skógur standist, ef fje kemst í
frumv.
hann. Þótt æskilegt væri að vjer gætum
Júlíus Havsteen: Jeg verð að játa það, friðað skóga vora á einhvern hátt, sjejeg
aðjeg er einn af þeim, sem eru mótfallnir ekki að það verði gjört með sams konar
þessu frv., einmitt af því, að það gefur samþykktum, sem þetta frv. gjörir ráð fyrenga reglu fyrir friðun á skógi, eða hvern- ir. Ef hjer væri trjáplöntunarstofnun og
ig eigi að friða; en setti það fastar reglur menn lærðu að gróðursetja trje, það hygg
um þetta, og ef það gengi ót á það, hvern- jeg miklu æskilegra og heppilegra, heldur
igætti að fara að þvi, að friða skóg, það en þessa friðun, sem frv. fer fram á. En
væri allt annað. H. 2. kgk. þm. (E. Th. J) fyrsta skilyrðið fyrir því, að friðun skóga
sagði, að ákvæði frv. þessu væru betra en geti komið að nokkrum notum, er það, sem
ekki neitt, þrátt fyrir nokkra galla, sem jeg áður minntist á, að öruggar girðingar
hann játaði, að á því kynni að vera. En sjeu hlaðnar kringum hið friðaða svæði,
slíkt er ekki rjett, að segja, að hvert frv. svo að engar skepnur gætu komizt þangsje betra en ekki neitt, og kannist maður að inn, ekki einu sinni geitur.
Skuli Þorvarðarson: Jeg var einn af
við eða sjái einhverja galla á frumv., má
ekki ganga frá þeim, heldur á þá að fella þeim fáu, sem ekki tók til máls við 1.
frv. þegar í stað, ef menn eigi vilja eða umræðu, en nó ætla jeg að leyfa mjer að
þykjast eigi geta bætt það. Þar sem hinn minnast dálítið á hin helztu mótmæli, er
sami h. þm. (E. Th. J.) gat þess, að það komið hafa fram hjer í deildinni gegn þessu
mætti laga eptir á, sem reyndist óhagkvæmt frv. Sterkustu mótmælin, sem komið hafa
í framkvæmdinni, þá skil jeg naumast, fram, voru, að frv. þetta gengi nærri eignhvernig ætti að gjöra það. í frv. er talað arrjettinum, en á móti því andmæli var
um friðun á skógi, hrísi, víði, og mosa, og ' tekið fram, að 50. gr. stjórnarskrárinnar
hafa umræðurnar helzt snúizt um skóga heimilaði slíka takmörkun á eignarrjettinog mosa; jeg ætla nú að leyfa mjer að um, sem hjer er um að ræða. Að minnsta
nefna einnig sjerstaklega víði, og vil jeg; kosti fannst mjer sá skilningur liggja í
geta þess, að á ýmsum jörðum í Norður-; orðum tveggja hinna beztu lögfræðinga
þingeyjar- og Norðurmóla sýslum er víðir hjer í deildinni, hins 2. og 3. kgk. þm.
ijenaðarfóður bænda, og ef þeim væri bann (E. Th. J. og L. E. Svb.). Jeg skal ekki
að með samþykkt að hagnýta sjer hann segja um, hvort það er rjettur skilningur
að öllu eða nokkru leyti, væri fjárhagur eða ekki; en fyrst þeir hafa skilið þessa
þeirra á fallanda fæti, og mundu jarðirn- grein svo, þá skal jeg ekki sýna þeim það
ar falla. Jeg er í engum vafa um að vantraust að rengja lögskilning þeirra, og
greiða atkvæði móti frv. og jeg vonast til, með allri virðingu fyrir þekkingu og lagafróðleik h. 5. kgk. þm. (A. Ó.), þá verð jeg
að fleiri hinna h. þdm. gjöri hið sama.
10*
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að segja, að jeg trúi betur hinum tveim svo að undrast yfir því, því að það er
h. þm., sem jeg áður nefudi, heldur en hon- opt minni atkvæðamunur, sem ræður úrum í þessu máli. En ætti h. 5. kgk. þm. slitum í ýmsum málum.
að útskýra guðspjöllin, mundi jeg trúa
Mig minnir, að h. þm. Borgf. (Gr. Th.)
lionum betur til þess. En það á nú víst talaði um mosann,og að hann vildi, að hann
ekki við frv. þetta, að tala hjer um guð- væri ekki nefndurí þessufrv. Jegskildiekki
spjallaskýringar. Annað sem mjer þótti fullkomlega röksemdaleiðslu hans. Hann
undarlegt í ræðu h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) sagði, að ómögulegt væri að sljetta tún, af því
var það, að skógar væru meir til gamans1 að ekki mætti rífa upp mosann.
En jeg
en gagns, en síður til hollustu, sem þó er j held það sje allt annað, að rífa mosa, svo
viðurkennt. Þetta skil jeg ekki, eða þekk- flag sje eptir, heldur en að skera ofan af
ir h. þm. ekki neitt gagn, sem skógar gjöri, þökur, sem lagðar eru aptur á yfirborð
eða nein búnot, sem hafa megi af brúkun sljettunnar, þegar sljettað er óræktarþeirra? Jeg með minni fáfræði þekki marga | mosatún. (Gr. Th.: þarf að orða nákvæmnytsemi, er hafa má af skógum, víði, lyngi ar). Jeg fyrir mitt leyti skal geta þess,
og hrísi. Það er t. d. töluvert fóðurmagn að jeg legg enga áherzlu á mosann, að
í öllum þessum kvisttegundum fyrir sauð- friða hann undantekningarlaust. Jeg hef
fje og nautpening, ef brúkað er í rjettu hlut- sjálfur næstliðin 3 ár rifið upp 40—50
falli við heygjöf eða annað auðmeltara fóð- hesta af mosa, og gjört jörð minni gagn
ur, og jeg er fullviss um, að í sjerhverri með því, en engan skaða Þar sem hann
friðunarsamþykkt væri ekki fyrirskipað t. d. verður tekinn af grjótklöppum, þar
annað en það, sem væri til bóta, fyrir hið sem enginn grasrót er í sambandi við hann,
almenna gagn, sem álíta mætti að leiddi þarf ekki að óttast að blástur myndist þar
af friðun, eða takmörkun á yrking skóga, á eptir. Mosinn getur verið hentugur til
eða rifi og óskynsamlegri eyðing hinna til grasræktar, þegar honum er blandað
áðurnefndu kvisttegunda. (A. ó.: Það er saman við annan áburð, því að hann hefmjög vafasamt). Mjer hefur verið gefið ur ræktunarefni í sjer fólgin, og auk þess
orðið af forseta og h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) geymir hann hin beztu ræktunarefni, t. d.
verður að þóknast að þegja, þangað til ef hann er borinn i fjós um sumartíma, og
hann fær orðið. Hann tók það einnig fram, i hús, sem ær liggja í á sumrum, og blandað sýslunefndir hefðu ótakmarkað vald ast saman við mykju o. s. frv.
eptir þessu frv. til að gjöra samþykktir eptir
Jeg hef nú með fám orðum minnzt á móteiginni vild, en einstaklingarnir hefðu ekk- mæli þau, er komið hafa fram gegn þessu
ert vald, og þótt þeir óskuðu, að eitthvað frv., og hef látið í ljósi meiningu mína um
væri öðruvísi, rjeðu sýslunefndirnar öllu. þau. Jeg hallast að þeirri aðalmeiningu
Jeg skal benda á það, að eptir ákvæðum frv., að sýslufjelögunum verði veitt heimþessa frv. hafa sýslunefndirnar aðeins til- ild til að setja reglur til gagns og góða
lögurjett; þær mega semja frv. til samþykkt- fyrir sýslubúa.
ar, því næst skulu þær kalla almennan
E. Th. Jónassen: Það var að eins
fund í því plássi, sem samþykktin á við, og stutt athugasemd, sem jeg ætlaði að gjöra
þar geta menn komið fram með breyt.till., við ræðu h. 1. kgk. þm. (J. H ). Jeg held,
ef fundarmenn svo vilja; bæði frv. og breyt- að hann hafi ekki lesið vel 2. gr. frv. Jeg
ingar þurfa að samþykkjast með 2/8 atkv. ímynda mjer að sýslunefndin í Þingeyjarþeirra sem á fundi eru. Það er auðvitað sýslu færi ekki að banna bændum að nota
nokkur takmörkun á atkvæðagreiðslum, víði handa fjenaði, þar sem þess gjörist
eins og tekið er fram í frv., en það er ekki þörf; þvi að hún mundi hvorki álíta það
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nauðsynlegt eða hagfelt að banna þeim hafa eptirlit með þeim, heldur en duglegþað, en samkvæmt 2. gr. hefur sýslu ; um, reyndum og vitrum hreppstjórum?
nefnd ekki leyfi til að gjöra samþykkt,
Sighvatur Arnason: Það er þegar búnema henni virðist það hagfelt fyrir hjer-1 ið að ræða svo mikið um þetta frv., að
aðsbúa. Þess vegna myndi sýslunefndin það mætti kalla að bera í bakkafullan
í Þingeyjarsýslu ekki fara að banna mönn- lækinn, að lengja enn umræðurnar um það
um að brúka viði, eins og ekki mun verða til muna. Jeg skal samt lýsa því yfir,
bannað að rífa hrís, nema þar sem nógur að jeg er hlynntur frv. yfir höfuð, þótt
annar eldiviður er.
mjer liki það ekki alls kostar vei, einkum
Grímur Thomsen: Jeg benti á það 1. gr., og hefði jeg óskað, að hún hefði
við 1. umr., að mjer fyndist eiga illa við verið öðruvísi orðuð; en úr því verður
að koma með mörg ný frv., sem ekki væru varla bætt hjeðan af, nema ef svo væri,
nauðsynleg, og jeg tók þá t. d. þessi á- að einhverjir kynnu að vilja lagfæra frv.
kvæði um friðun, sem þetta frv. fer fram til 3. umr., oger ekki óhugsandi, að einá, sem óþörf, sjer í lagi friðun á lyngi hverjir taki sig saman til þess. Mjerfinnst
og mosa, en friðun á skógi er jeg aptur það undarlegt, ef menn vilja ekki af fremsta
á móti ekki mótfallinn. í hreppstjóra- megni sporna við því, að skógarnir á landi
reglugjörðinni frá 1880, 30. gr., eru ákvæði, ! voru eyðileggist meir en orðið er. Það
sem taka mikið fram þessum ákvæðum. ; er þó öllum Ijóst, að jörðin skemmist mjög
Þar er t. d. friðað meltak og mótak, og ! af of miklu skógarhöggi eða viðarrifi, og
það verð jeg að álíta, að sje áríðandi, því ! að slíkt getur valdið jarðareigendum afað melgrasið varnar því, að jörðin blási ! armikils tjóns, þar eð eignin auðvitað hlýtnpp. Hjer í deildinni munu vera allmjög ! ur að falla mjög í verði sakir þessarar
deildar skoðanir um þetta frv. Mig furð- eyðileggingar. Jeg skal játa það, að í
ar á því, að h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) sumum hjeruðum hafa góðar tilraunir verskuli vera hlynntur því, þar eð hann hef- ið gjörðar, og ýmsar reglur settar, til að
ur þó reynsluna fyrir sjer um aðrar sams koma í veg fyrir jarðarspell að þessu leyti;
konar samþykktir, t. d. fiskiveiðasamþykkt- en svo veit jeg einnig, að slíkar reglur
ir, hversu erfiðar viðfangs þær eru, og | eiga sjer ekki stað í öðrum hjeruðum, og
samt vill hann bæta á sig þessum sam- i hver fer sinna ferða. Út af orðum h. þm.
þykktum. (E. Th. J.: Til þess tekur mað- i Borgf. (Gr. Th.) skal jeg geta þess, að
ur ekki tillit, ef það er hagfellt). Jeg veit, í það er ekki nóg, þó settar sjeu góðar
að í deildinni sitja sumir, sem hafa verið ! reglur í sumum sveitum, þegar annarstaðeða eru hreppstjórar, og jeg vil leyfa mjer ■ ar er regluleysi og hirðingarleysi. En þar
að skora á þá, að skýra frá því, hvað sem því er haldið fram af andmælendum
þeir hafi áunnið með friðunartilraunum þessa frv., að sýslunefndirnar muni friða
þeim eða samþykktum, er þeir hafa gjört svo gjörsamlega alla skóga, hrís o. fl., að
í sinni sveit, og ef þessir h. þingdm. geta enginn megi taka neitt eða snerta neitt
sýnt mjer fram á, að þetta hafi leitt gott þess háttar til sinna nauðsynja, þá á ekki
af sjer, segi þeir mjer, að eptirlitið hafi haft við, að leggja svo mikla þýðingu í þetta
góð áhrif, þá er frv. óþarft, en hafi það frv., eða skyldu menn geta ímyndað sjer,
engan árangur haft, er jeg á móti því. að nokkur sýslunefnd væri svo barnaleg,
Eða hverja vissu hafa menn fyrir þvi, að að friða ekki með takmörkunum, t. d. ef
sýslunefnd takist betur að semja friðunar- hún friðaði þar sem ekki þyrfti að friða,
samþykktir á skógum, lyngi o. s. frv. og eða þar sem ekki mætti friða einhverra
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orsaka vegna. Jeg verð að álíta, að sýslu- leyfa þeim að setja góðar reglur, sem
nefndir hafl vit á, hvar og hvenær hag- gilda eiga meðal þeirra sjálfra innbyrðis.
Arnljótur ólafsson: Mjer hefur heyrzt,
fellt sje að friða, og hvar ekki, og að það
ætti að vefa þeirra skylda, að sjá um, að að allir meðmælendur frv. þessa hafi viðjörðin eyðileggist ekki af of miklu og 6- urkennt þann aðalgalla á þvi, að þóttþað
þörfu hrís- og skógarrifi. Aljer finnst, að yrði að lögum, mundi það gagn, er þau
mótmælendur frv. gjöri sýslunefndunum lög gerðu, verða ekki neitt, með því að
nokkuð lágt undir höfði, er þeir trúa þeim allt eptirlit með þess konar samþykktum
ekki fyrir að semja hagfelldar friðunar- muni vanta. Þetta er, út af fyrir sig,
samþykktir fyrir sýslubúa.
Viðvíkjandi nægileg ástæða til þess, að óska eigi eptir
því, sem h. 3. kgk. þm. (L. E. Svbj.) tók að frv. verði að lögum. Jeg hygg og, að
fram, að hjer vantaði í frv. allar reglur mönnum sje kunnugt um það, af reynslfyrir friðuninni, eða hvernig henni ætti að unni, að framkvæmd ýmsra laga vorra.
vera háttað, þá skal jeg geta þess, að ætl- sem þó eru miklu Ijettari og óbrotnari en
azt er til, að samþykktirnar hafi þessar þessi, hefir alls ekki orðið sú, er ætlazt
reglur í sjer fólgnar. Eða hverjum skyldi var til með fyrsta. Jeg vil nefna sem dæmi
Svo lítið
vera kuunugra um að setja þær, svo í hundahaldstilskipunina gömlu.
góðu lagi sje, nema einmitt hjeraðsbúum kvað að framkvæmdum þeirra fyrirskipsjálfum? Jeg fyrir mitt leyti held, aðþeir ! ana, er hún hafði inni að halda, að eigi
sjeu færastir um það, og þeir þurfa að var búin til í sumum hreppum einu sinni
Eður, hvernig eru hin
geta sett krapt í reglurnar, þ. er að segja, | hundahaldsbók.
það þarf að gefa þeim lagakrapt, svo að ;nýju þurrabúðarmannalög haldin?
Jeg
dugi, enda mun það þá ganga, svo fram- • hygg að eigi þurfi langt að fara til þess
arlega sem menn ekki vilja brjóta niður að sannfærast um, að þeim er eigi hinn
allar reglur. Það dugar ekki að vitna í minnsti gaumur gefinn, og þó erlangtum
hreppstjórareglugjörðina frá 1880, þvi bægra að fylgja fyrirmælum beggja þessbæði er það, að einn maður á erfitt með ara Iaga heldur en samþykktum, er frv.
að afstýra óreglunni, og að hreppstjórann þetta gjörir ráð fyrir.
vantar vald til þess að beita hörðu, nema
H. þm. Árn. (Sk. Þorv.) sagði og það
þá einungis til að kæra menn, sem er vana- með fullum sanni, að jeg hafi lítið vit á,
lega út í óvissu, hvort það er til nokk- í hverju eignarrjetturinn sje fólginn, og
urs gagns, eða ekki. Jeg vil svo ekki að hann vildi þvi fremur fylgja skilningi
fjölyrða meira um þetta mál; það hefur lögfræðinganna í þeim efnum, heldur en
verið rætt svo mikið um það.
Jeg vil mínum. Þetta er eðlilegt, og til þess hefhjáipa frv. við, en ekki fella það, og jeg ur hann og hinn fyllsta rjett. En jegvil
hygg, að það gæti verið gott, að sýslu- þó leyfa mjer að spyrja hann, hvort honnefndin og hjeraðsbúar fengju þetta vald um finnist eigi þessar fyrirhuguðu samað mega búa til samþykktir, og að sam- þykktir koma í bága við 51. gr. stjórnarþykktirnar gætu fengið reglulegt lagagildi, skrár vorrar. Þarstendur: „Öllþaubönd,
enda hygg jeg, að sýslunefndunum sje trú- er hamla frelsi í atvinnuvegutn og jafnandi til að taka til greina þá hættu, er rjetti manna til atvinnu, ogeigi erubyggð
af þessum friðunarsamþykktum kynnu að á almenningsheillum, skal aftaka með lagageta leitt.
Þegar maður nú ennfremur boði“. H. þm. (Sk. Þ.) veit, að landbúnles milli línanna, er svo að sjá, sem sum- aðurinn er atvinnuvegur, og ef nú samir h. þm. vilji ekki leggja mikið vald und- þykktir eru settar fyrir einstaka bæi, er
ir hjeraðsbúa, er þeir vilja ekki einu sinni raska frelsi eigandans í þessum atvinnu-
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vegi hans, landbúnaðinnm, þá eru slíkar
samþykktir beint á móti 51. gr. stjómararskrárinnar. Það liggur og í augum uppi,
að það er eigi jafnrjetti, ef einn búandi
má eyða sínum skógi, hrísi sínu, víði, lyngi,
og mosa, en annar búandi má eigi gjöra
það. Je-; Iiygg og, að frv. þetta, eins og
það er orðað, geti mjög óvíða á NorðurIandi gjert hið minnsta gagn, eður að samþykktir þær, er gjört er ráð fyrir, geti
fengið staðfestingu af amtmanni vorura,
sem nú er. í hans augum er eignarrjettur og atvinnufrelsi helgara en svo. í 4.
gr. stendur sem sje, að amtmaður eigi að
neita samþykkt um staðfesting sina, ef honum virðist hún á einhvern hátt koma í
bága við Iög eður grundvallarregiur laga.
Þessar „grundvallarreglur laga“ álít jeg
sje 51. gr. stjórnarskráTÍnnar. Jeg fæ því
eigi annað sjeð, en að frv. gangi of nærri
hinum sannkallaða prívat- eður eignarrjetti manna, þeim rjetti, er hver hefur
til að nota þá jörð, er hann hefur keypt,
hefur borgað eða hefur að erfðum tekið.
Jeg vona, að þingm. vilji eigi segja með
Proudhon: „Jarðeign öll er þjófnaður“;
ef hann eigi vill það segja, get jeg eigi
sjeð, hvernig hann fer að ætlast til, að
sýslunefndir fari að blanda sjer í, hvernig
óðalsbóndi situr jörð sína, að því er snertir lyng og mosa.
Jeg tek það upp aptur, er jeg sagði
við 1. umr. frv. þessa, að skógar eru hjer
á landi fremur til gamans en til gagns,
og á stöku stað til prýðis, jeg skal gefa
það eptir. En ef friða skal skóginn svo
að gagni komi, verð jeg að taka undir
með h. 6. kgk. þm. (J. A. Hj.) í því, að
þá sje eina ráðið, að girða af skógana til
þess að skepnur nái eigi til að bíta þá,
einkum á vorin. En garðurinn þarf að
vera æðihár, svo að geitfje komist eigi yfir
hann, því að geitur eru einmitt hinar skæðustu fyrir skógana. (Sk. Þ: Það er lítið
af geitum hjer á landi). Það er þónokkuð af geitum á Norðurlandi, ogflestarþar

158

sem skógar eru mestir, því að skóglendið
á við geiturnar. Auðvitað eru engar geitur í Árness- og Rangárvallasýslum, því að
þar eru eigi skógar. En Nörðlendingar
verða þá að skera allar sínar geitur. En
má jeg spyrja: Til hvers eru skógar hjer
á landi, ef eigi má beita þá? Menn svara:
Til prýðis. Eru þeir skógar þá til prýðis,
er svo lágir eru, að þeir draga til stórskaða
ull af fje? Jeg skal játa það, að á einstöku stað eru skógar hjer álandi til prýðis, helzt einstök trje, en til þess að þau
geti verið til prýðis, þyrfti að afkvista
þau, svo að úr þeim yrðu falleg trje.
Siðan hinir skozku ljáir komn, hefur kolagerð að mestu lagzt niður; skógur er því eigi höggvinn nú á tímum nema
lítið eitt til eldiviðar og til fóðurs fjenaði,
ef harðindi eru mikil, til að forð.i lionum
horfelli. Nú vil jeg spyrja: Erþaðgagnsamlegt, að friða skóg, hrís, viði, lyng og
mosa, en láta sauðfje falla? Jeg beini
helzt þessari spurning til h. þm. Árn. (Sk.
Þ.) og h. þm. Rangv. (S. Á.), úr því þeir
ætla, að sýslunefndir búi betur fyrir menn,
heldur en þeir geti búið sjálfir.
Sighvatur Arnason:
Jeg skal ekki
svara ræðu h. 5. kgk. þm. (A. ÓI.), heldur
að eins minnast á eitt atriði, er jeg gleymdi
að minnast á í fyrri ræðu minni.
Það
var einhver h. þm., sem benti á, að það
mundi hafa talsverðan kostnað í för með
sjer, að hafa eptirlit með, að samþykktum
þessum væri fylgt. Jeg skal að sönnu játa
þetta, en skal þó geta þess, að þar sem
settar hafa verið reglur fyrir um skógarhögg, þá hefur því verið komið svo fyrir,
að skógurinn bæri kostnaðinn við eptirlitið. Jeg játa, að þessu væri nú að líkinduun eigi hægt að koma við, viðvíkjandi öllu því, er frv. þetta hljóðar um.
Jeg leiði hjá mjer að svara spurningum h. 5. kgk. (A. ÓI.), því að jeg álít þær
fara út í hött. (A. Ól.: Hvernig þá?).
Skúli Þorvarðarson: H. 5. kgk. þm.
(A. Ól.) hefur víst misskilið mig, þegar
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jeg talaði um nauðsyn skóganna. Jeg á- j að búa til lög, sem að eins verða dauður
lít skógarfriðun nauðsynlega, en jeg hef; bókstafur, er bara til ills eins; það veikir
eigi látið í ljósi, að jeg óskaði eptir að | að eins virðingu þjóðarinnar fyrir öðrum
skógar væru svo gjörsamlega friðaðir að lögum, sem gagnleg eru og nauðsynleg.
Friðrik Stefánsson: Jeg fæ eigi sjeð,
engan hríslukvist mætti höggva, og að
fje væri heldur látið falla úr hungri og I að frv. þetta sje í minnsta máta á móti
hor, en af skógunum væri tekið til að 51. gr. stjórnarskrárinnar; því að ákvæðforða því. Jeg get eigi fundið neina á- in í siðara hluta hennar eru bundin við „alstæðu til að gjöra sýslunefndum þær get- menningsheill", og það er einmitt hin mesta
sakir, að þær muni búa til svo fráleitar almenningsheill, að landi sje forðað frá
samþykktir, að þær með þeim stofni fjen- i að fara í auðn, og sje fremur bætt og í
aði manna í voða.
öllu falli vel haldið við. H. 6. kgk. þm.
Þar sem h. sami þm. talaði um, að (J. A. Hj.) sagði, að eigi væri til neins að
þetta væri skerðing á eignarrjetti manna fjölga samþykktarlögum, úr því að fiskiyfir jörðum sínum, finnst mjer hið sama veiðasamþykktirnar hefðu ekki komið að
mega segja um selaveiðina, sem að margra j þeim notum, enda væru þær ekki vel
skynsamra manna áliti ekki hefur rjettar- ; haldnar.
Það kann nú vel að vera, að
helgi til þess, að eigendur hennar megi þær hafi ekki komið að fyllstu notum á
reka þá atvinnu til skaða fyrir almenna ' öllum stöðum, en það mun þó viðurkennt,
laxveiði.
Þvi að hún mun víðast vera að þær hafi verið til töluverðra bóta.
8vo 8amvaxin notagildi jarðanna, að hún ! Enda verða þessar samþykktir, sem hjer
teljist með henni jafnt sem gras og Iyng, ræðir um, naumast bornar saman við fiskier á jörðinni vex.
isamþykktir; því vandaminna virðist að
Jón A. Hjaltalín: H. þm. Rangv. (S. gera samþykktir á landi, um friðun á skógi,
Á.) talaði um, að með því að tala á móti ■ hrísi og lyngi, heldur en um fiskigöngur
og greiða atkv. móti frv. þessu, væru menn á mararbotni. (J. A. Hj.: Eru fiskiveiðaog á móti þvi, að hjeröðin fengju að ráða i samþykktir gjörðar á mararbotni?). Fisksínum eigin málum. Þetta getur nú meir urinn gengur á mararbotni; það mun h. 6.
en verið. En ef litið er til þess, hvert i kgk. þm. (J. A. Hj.) vera fullkunnugt. Það
gagn fiskiveiðasamþykktirnar hafa gert, þá i hefur komið fram í umr., að helzt ætti að
er sú reynsla eigi svo glæsileg. Jeg veit afgirða skógana þeim til friðunar. Jeg átil þess sumstaðar, þar sem fiskiveiðasam- lít, að aðalhugsun frv. sje sú, að verja
þykkt hefur verið sett, hefur hún eigi skóga sem mest fyrir því, að þeir sjeu
verið haldin einu sinni fyrstu vertíðina á eigi höggnir um of nje hrís rifið; til þess
eptir. Mikil dæmalaus hlunnindi eru að ! þarf eigi girðingar. Hið sama er og um
þess konar samþykktarlögum!
í mínu [ það að segja, að jeg hygg að eigi þurfi
hjeraði var lengi verið að berjast við að : að bera kvíðboga fyrir því, að sýslunefndkoma á fiskiveiðasamþykkt, og Ioksins tókst | ir muni semja þannig lagaðar samþykktþað eptir 5—6 ára þrautir og þjáningar. ir, að eigi megi beita sauðfje á skógana
Samþykktin var staðfest. En nú brýtur i nje hrisland, þegar þörf gjörist.
Enda
hana hver maður, og enginn segir eitt orð i mundi amtmaður neita slíkum samþykktum það. Úr því að svo illa gengur með um um staðfesting, ef til kæmi. Jeg óska
þessar fiskiveiðasamþykktir, þá vil jeg að frv. þessu verði Ieyft að ganga til 3.
spyrja: Til hvers á þá að vera að fjölga umr. Þá mun jeg ásamt meðmælendum
þessum samþykktarlögum? Jeg hygg, að frv. reyna að laga þær misfellur á því,
það sje eigi til neins gagns. Og að vera sem helzt er fundið að, og gæti það orðið
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til þess, að frv. næði fram að ganga, sem að tryggingin fyrir dómum yfirdómsins
jeg álít mikilsvert.
vaxi ekki við það, því að þess ber að
ATKVÆÐA.GR.: 1. gr. frv. felld með gæta, að kollegíaldómstólar eru ekki hafð6: 5 atkv. Frv. þar með fallið.
ir svo mannmargir einkum í þeim tilgangi,
heldur vegna hins, að störf þeirra yrðu
Frv. til laga um að nema dómsvald hæsta- annarssvo mikil, og dómendur eru hafðir
rjettar í Kaupmannahöfn sem œðsta dóm- svo og svo margir til þess, að eigi þurfi
stóls í íslenzkum málum úr lögum (C. 105); allir að vinna í einu, heldur geti verið til
1. umr.
skiptis. En þessu er eigi svo varið við
L. E. Sveinbjörnsson:
Hæatiijettur yfirrjettinn hjer.
hefur mikið til síns ágætis. Hann hefur
Jeg hygg því varhugavert, að gefa
að maklegleikum mjög raikið álit í kon- þessu frv. atkv., og jeg mun eigi gjöra það
ungsrikinu, enda hafa sess í honum hinir nema jeg sannfærist af umræðum h. þingágætustu iagamenn ríkisins. Það er því eigi manna, að hin'gagnstæða skoðun sje á fullóliklegt, að þau íslenzk mál, sem dæmd eru um rökum byggð.
í honum, njóti góðs af þessum miklu yfirFriðrik Stefánsson: Jeg vil lýsa skoðburðum hans.
un minni í þessu máli, enda þótt það sje
Hinir helztu agnúar á lionum sem eigi máske svo ljett fyrir mig að sannæðsta dómstóli i íslenzkum málum eru eink- færa h. 3. kgk. þm. (L. E. Sv.), sem mjer
um þrír:
virðist hafa aðra skoðun á þessu máli
1. Kostnaður sá, sem því er samfara fyrir heldur en jeg. Þetta mál er eitt af mállandssjóð, að skjóta sakamálum þangað. um þeim, er kjósendur mínir fengu mjer
og samþingismanni mínum til flutnings á
2. Hinn langi stefnufrestur.
3. Hve lengi á því stendur, að fá dóm í þessu þingi, að framfylgja afnámi hæstaeinkamálum þar, með því að opt líða rjettar sem æðsta dómstóls í íslenzkum
frá 3—4 ár, ef til vill stundum 5 ár, lögum. Jeg held að allir verði að játa
þangað til dómur er þar upp kveðinn í það, að það er eðlilegur og helgur rjettur
þeim málum.
hvers lands, að fá úrslit mála sinna í
Jeg skai að sinni ekki fara lengra út eigin landi sínu, enda vildu forfeður vori þessar mótbárur.
ir engar utanstefnur hafa, og það var
En það sýnist nokkuð ísjárvert að neita skilyrði hjá þeim í gamia sáttraála, þegar
þeim mönnum, sem í málum eiga, um þann þeir gengu undir konung 1262—64. H.
mögulegleika, að koma málum sinum úr 3. kgk. (L. E. Sv.) tók fram, hver kostnlandi til þess að sá dómstóll, er hefur svo aður því væri samfara fyrir landssjóð, að
margt til síns ágætis, fái að dæma i þeim. skjóta sakamálum til hæstarjettar, og hve
Þetta er og einkurn mikilsvert vegna þess, langt liði á stundum, 4—5 ár, unz dómað hæstirjettur er ókunnugur báðum máls- ur fjelli þar í slikum málum. Jeg skal
pörtum. Það hefur komið fyrir, að hæsti- benda á, að hið sama á sjer stað um mál
rjettur hefur í mikilsvarðandi einkamálum einstakra manna, sem skjóta málum sínum
komizt að annari niðurstöðu heldur en til hæstarjettar, að þeir verða að kosta
yfirrjettur.
miklu fje til þess, og það tekur mjög langJegvil því eigi styðja þetta frv., enda an tíma þar til menn geta fengið fullnaðlíkar mjer það heldur ekki, að frv. þetta aðardóm. (A. ó.: Henn þurfa eigi fremur
gerir ráð fyrir að stofna 2 ný embætti, er en þeir vilja, að skjóta málum sínum þangað).
kosta landssjóð árlega 7000 kr. Jeg hygg Reynslan er sú, að menn gjöra það samt;
Alþt. A. 1891.

11 (26. ágúst).
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menn sannfærast eigi fyr en öll sund eru að nema dómsvald hæstarjettar sem æðsta
lokin, þegar út í það er komið. Yfirrjett- dómstóls í íslenzkum málum úr iögum.
urinn lijer hefur á sjer, að því mjer er Úr því að Dönum, sem hafa góða yfirrjetti,
kunnugt, almennt traust þjóðarinnar, enda engu síður en vjer, þykir nauðsyn á að
mundi hún ekki hafa skorað á þingmenn hafa þrjár dómstólatröppur eður „instanssína á eins mötgnm undirbúningsfundum er“, þá ætti oss, sem í þessu efni ekki
undir alþingi, sem hún hefur gjört, að at-; erum betur farnir en þeir, með hjeraðsnema dómsvald hæstarjettar, hefði hún ekki dóma vora og yfirdóm, einnig að þykja
gott traust á yfirrjettinum, og við því má það ákjósanlegra, að hafa einnig hæstarjett,
búast, að það komi þó enn þá betur í ljós,, og meðan bænarskrárnar um þetta efni
hve vel mönnum líkar við hann, þá er i eru ekki almenuari en komið er, álít jeg
málum þeim, er hann dæmir, verður eigi ekki hyggilegt, að fara þann veg, sem frv.
skotið lengra. Það mun að sjálfsögðu hafa Nd. ræður til. Að minu áliti yrðum vjer
talsverð áhrif á dóma yfirrjettarins, þegar ver farnir eptir en áður. Menn verða að
svo kemur fyrir, að hæstirjettur kemst að gá að þvi, að það er að eins rjettur einannari niðurstöðu í dómsmálum heldur en staklingsins, að geta áfrýað málura sínum
hann, svo að þá er þess konar mál koma til hæstarjettar, en alls ekki skylda hans.
aptur fyrir yfirrjett, sjer hann sjer naum-| Ef h. þm. Skagf. (Fr. St.) kæmi til kjósast annað fært, en að dæma sem líkast því, j enda sinna, sem fálu honum þetta mál á
sem hæstirjettur hefur áður dæmt í sams j þingmálafundi. ogsegðiþeim: „Hana nú,
konar málura. Jeg er þess vegna sam- j piltar mínir! Nú er búið að „aftaka" hæstaþykkur frv. þessu að öðru en því, að jegj rjett! Nú megið þjer ekki lengur áfrýa
álít óþarft að bæta tveimur nýjum dómend- málum ykkar þangað, en í staðinn fyrir
um í yfirrjett, þótt hann yrði æðsti dóm-! þenna rjettarmissi fáið þið að greiða ár
stóll máia vorra. Jeg hygg, að það mundi, hvert 7000 kr.; jeg vona nú eptir þakkeigi verða frv. þessu til foráttu hjá stjórn- læti frá yður, fyrir þennan haganlega kaupiuni, þótt í þeim dómi sætu eigi fleiri en skap“, — þá er ekki víst, hvernig öllum kjós3 dómeudur, enda álít jeg það nægja. Auk endum hans mundi geðjast að þessum kaupþess mætti haía aukadómara í rjettinum, mála. Hitt veit jeg, að eigi hefði Einari sálþví hjer eru alla tíma lögfróðir menn til uga á Hraunum hafa þótt þetta gott kaup.
staðar, og þanuig mætti spara mikið af Þá hefði hann aldrei unnið hvalmálið gegn
þessum 7000 kr., sem frv. gjörir ráð fyrir, Hólakirkju, þetta fræga mál, sem hefur
að þeir 2 dómarar hafi í laun, sem frv. haft svo mikil áhrif og svo mikla rjettarfer fram á, að bætt sje í yfirrjettinn, því verkun. Jeg álít, að frv. Nd. svipti oss
2 aukadómarar hefðu ekki meira fyrir að nytsömum og nauðsynlegum rjetti vorum,
vera meðdómsmenn í 50 málum en 1000 ' svo og jafnrjetti við aðra samþegna vora.
kr. hver þeirra. Jeg greiði því hiklaust .Teg veit vel, að mjer verður svarað: það
atkv. með frv. þessu, með þessari breyt- i sýnir meiri sjálfstjórn, að hafa sinn eigingu, sem jeg hjer hefi tekið fram, og ! in æðsta dóm í sjálfu landinu. Jú vel; en
mætti til 2. umr. breyta frv. á þann hátt, i meðan þingið er að flytja bænarskrár til
ef aðrir h. þingdm. væru á þeirri skoðun, ! stjórnar vorrar í Danmörku um að mældað þess væri þörf að bæta 2 aukadómur- ; ar sjeu hjer upp hafnir o. s. frv. og sýna
' þar með, að vjer sjeum þeir vesalingar, að
um við yfirrjettinn.
Arnljótur Ólafsson: Jeg er samdóma ' vjer getum eigi svo mikið, það er, svo líth. 3. kgk. þm. (L. E. Sv.) um það, að jeg : ið sjálfir, þá virðist mjer að sjálfstjórnarhygg það ekki vera ráðlegt, að svo stöddu, j hugurinn ætti cigi að reisa sig avona hátt,
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heldur ætti hann að sýna sig í því, að við
sjálfir gætum bæði mælt upp hafnir vorar
og varið að einhverju leyti fiskiveiðar vorar fyrir yfirgangi útlendinga. Mjer finnst
rjettara, að byrja sjálfstjórnina neðan frá
en ofan frá, að byrja hana á sjálfiærni í
verki, en eigi á orðum tómum á pappír.
Jeg skal að lyktum bæta því við, að
forfeður vorir undu jafnan hæsta dómi í
Noregi. meðan Iandið var háð Noregi, og
eins i Danmörkn, síðan Noregur sameinaðist Danaveldi. Það er hreinn og beinn
misskilningur á einni málsgrein i endurnýjun gamla sáttmála 1302, að forfeður
vorir hafi verið mótfallnir þessum hæsta
dómi ríkisráðsins, því að málsgreinin segir hið gagnstæða; hún hljóðar svo: „Utanstefnur viljum vjer engar hafa, utan
þeir menn, er dæradir verða af vorum mönnum á alþingi burt af landinu“. Forfeður
vorir vildu ekki útboð hafa, og engar stefnur fram fyrir konung þeirra manna, er
eigi voru dæmdir hjer á landi, og dómnum áfrýjað til ríkisráðsins, er þá hafði
dómsvald það, er hæstirjettur er nú orðinn erfingi að síðan.
E. Th. Jónassen: Þegar setja á lög
um það, hvort nema eigi dómsvald hæstarjettar úr lögum, sem æðsta dómstóls í
íslenzkum málum, þá fæ jeg ekki betur
sjeð, en að jafn mikilvægt mál þurfi að
leggjast fram fyrir þingið betur undir búið en þetta frv. er að þessu sinni. Hjer
liggur ekki fyrir nein almenn beiðni frá
landsmönnum, eins og menn beldur ekki
hafa orðið hjer varir við neina almenna
óánægju með hæstarjett sem æðsta dóm
stól í íslenzkum málum, enda er þessi
dómstóll skipaður hinum beztu og lærð
ustu lagamönnum í Danmörku. En nú er
hjer á þinginu komið fram frv. til laga
um að afnema þe-nnan dómstól fyrir ís
land, og ein af aðalástæðunum fyrir því
er kostnaðurinn við áfrýjun mála til þessa
ijettar. Það er rjett, að í sakamálum verð-
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' ur kostnaðurinn talsvert meiri en ef slík
mál hlytu hjer endileg úrslit, en menn mega
ekki horfa í það; einnig er það rjett, að
í einkamálum er stefnufrestur nú langur,
en mönnum er innan handar að fá hann
styttan, nær sem alþingi vill; lagafrumv.
um það hafa verið áður felld í Nd.; en á
hinn bóginn verða menn að gá að því, hve
góð trygging það er, að geta skotið málum
sínum til liæstarjettar, eins og mörg dæmi
geta sýnt. Þess utan er það að einungis
rjettur, en engin skylda fyrir einstaklinginn,
að áfrýja málum sínum til nefnds rjettar; ennfremur skal þess getið, að dómsmálastjórnin danska hefur sýnt mikla mannúð í því,
að veita gjafsókn í íslenzkum einkamálum,
þegar ástæður hafa verið til þess, en kostnaðurinn við þá áfrýjun er eingöngu greiddur úr rikissjóði, en eigi úr landssjóði. Ef
nema á hæstarjett úr lögum sem dómstól
í íslenzkum málum, þá finnst mjer sjálfsagt að auka hjer við tölu dómendanna í
yfirrjettinum 2 mönnum, og þá eru laun
þau, sem í frv. standa, 3500 kr. til hvors,
ekki of há laun. En jeg sje enga þörf á
þessari breytingu fyrir mitt leyti, og undarlegt hlýtur það að virðast, að danskir
þegnar, sem ættu í málum við íslendinga,
gætu áfrýjað til hæstarjettar, en íslendingurinn útilokaður frá því.
Jeg fyrir mitt leyti gef atkv. mitt móti
þessu frv.
Sighvatur Árnason:
Út af umræðum
þeim, er orðið hafa um þetta mál, vil jeg
geta þess, að það kom til umtals á þingmálafundi í mínu kjördæmi, og fjellu atkvæði svo, að skorað var á alþingi að
framfylgja því, að dómsvald hæstarjettar í
íslenzkum málum yrði úr lögum numið.
Þessa sömu skoðun um afnám hæstarjettar hef jeg einnig, þrátt íyrir ástæður þær,
sem nokkrir h. þingd.m. hafa fært móti
þessu frv. Jeg skal gjarnari játa það, að
hæstirjettur hefur opt h<ft gott orð á sjer,
en landsyfirrjetturinn hefur heldur ekki
11*
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illt orð á sjer. En viðvíkjandi því, sem ugir til að skjóta málum sínum til hæstasumum hefur þótt mjög ískyggilegt við þetta rjettar, en úr því menn einu sinni hafa
frv., nfl. kostnaður sá fyrir landssjóð, er lagt út í mál, þá er engin furða, þótt þeir,
þessi fyrirhugaða breyting eða rjettara sagt sem efni hafa á því, reyni að halda máli
aukning landsyfirrjettarins hefur í för með sínu til hins æðsta rjettar. Aðrir, sem
sjer, þá skal jeg að vísu játa, að það er kostn- ekki hafa treyst sjer til að leggja út í
aðarauki út af fyrir sig, frá því sem nú þann kostnað, er það hefur í för með sjer,
er; en þrátt fyrir það get jeg ekki verið hafa sárnauðugir hikað við það, eins og
samdóma þeim, er fella vilja frv. fyrir jeg áður gat um; en það hlýtur að teljþessa sök, því að það ber að gæta þess, ast mjög óheppilegt, að fátækum mönnum
að þessi viðbót um 2 dómendur gjörir dómn- er gjört svo mjög erfitt fyrir að leita hins
um mikið til, og hlýtur að styrkja hann ýtrasta rjettar síns, eins og nú er, meðan
og tryggja til rjettdæmis, þegar fleiri lög- hæstirjettur er hinn æðsti dómstóll í ísfræðingar fjalla um málin. Komist enn- lenzkum málum.
Skúli Þorvarðarson: H. 2. og 3. kgk.
fremur þetta fyrirkomulag á, má búast við,
að málunum fjölgi fyrir yfirrjetti, þegar þm. (E. Th. J. og L. E. Svbj.) minntust
hann er orðinn æðsti dómstóll.
Það er á það í ræðum sínum, að ekki lægi fyrir
margur fátækur maður, sem ekki hefur þinginu neinar bænarskrár frá landsmönnlagt út í að skjóta máli sínu til yfirrjett- um, víðvíkjandi aínámi hæstarjettar, svo
arins, af því að hann hefur ekki treyst að það yrði ekki sjeð, að þetta væri neinn
sjer til, kostnaðar vegna, að halda því almennur vilji. (L. E. Svbj.: Jeg minntáfram til þess ýtrasta, þ. e. að láta það ist ekki á neinar bænarskrár). Jæja, það
koma fyrir hinn æðsta dómstól, hæsta- getur verið. Að minnsta kosti talaði þó
rjett í Danmörku. En með þessu frv- h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) um þær, það
er mönnum gjört miklu hægra fyrir aðná man jeg. Jeg vil nú ekki alveg sitjaþegjrjetti sínum. Það er mitt hugboð, að ekki andi hjá, þegar um þetta er að ræða, og
muni líða á löngu, áður hæstirjettur verð- skal jeg geta þess, að á þingmálafundi í
ur afnuminn sem æðsti dómstóll í íslenzk- Árnessýslu í vor Ijetu menn í ljósi þá
um málum, því að þetta er samkvæmt anda skoðun sína, að bezt væri að ákveða með
manna nú og almennum óskum, og það lögum, að dómsvald hæstarjettar í íslenzkmun sannast, að alvara verður úr því, svo um málum yrði framvegis alveg afnumið.
það er ekki til neins að fresta því, sem Ástæðan fyrir því, að þessi yfirlýsing kom
fram á að ganga með það. Það hefur ver- þar fram, mun meðfram hafa verið sprottið, eins og jeg fyrr minntist á, talað um in af því, að nýlega var þá búið að dæma
þennan aukna kostnað, 7000 kr.; en þeg- eitt mál fyrir hæstarjetti þaðan úr sýslar maður reiknar þetta út, verður það unni. Það er líklega djarft til orðatekið,
hjer um bil 9 aurar á hvert mannsbarn að menn hafi efazt um rjettdæmi hæstaá iandiuu; en trúi maður því á annað rjettar í þvi máli; en hitt er varlegra að
borð, sem er, að þessi tilhögun verði lands- segja, að almenningur undi þeim dómi illa,
mönnum að verulegu gagni, get jeg ekki og gjörði sjer góða von um, að slík dómsmetið þennan kostnað mikils gagnvart úrslit hefði varla orðið fyrir íslenzkum
þvi. Þess ber og að gæta, að þetta mundi dómstóli. Þótt jeg sje .því ekki vel kunnljetta talsverða byrði af landssjóði, þegar ugur, hvort þetta afnám hæstarjettar sem
málum yrði ekki lengur skotið til hæsta- æðsta dómstóls í íslenzkum málum er alrjettar. Jeg veit að vísu, að eins og nú mennur vilji landsmanna eða ekki, þá man
á stendur, eru einstakliugarnir ekki skyld- jeg samt eptir því, að á Þingvallafundin-
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um 1888 var það almenn meining manna
að fá þessu framgengt. Það sem mjer
þykir lakast, ef frv. þetta verður að lögum, er það, að jeg er hræddur um, að þessir 5 dómarar í yfirrjettinum hafi oflítið að
gjöra, því að jeg býst ekki við, að miklu
fleiri mál komi þá fyrir hann en nú fyrir
landsyfirrjettinn, sem að minni meiningu
hefur jafnaðarlega fremur lítið að gjöra,
mót8 við aðra embættismenn landsins. (8.
A.: Jú). Samt sem áður, þegar jeg athuga allar ástæður, sem þetta írv. hefur
að styðjast við, get jeg ekki annað en
greitt atkvæði með því. Þar sem talað
hefur verið um að íslendingar slepptu
rjetti sínum í samanburði við aðra þegna
hins danska konungsríkis, ef hæstirjettur
yrði afnuminn sem æðsti dómstóll í íslenzkum málum, þá fellur þessi ástæða sjáifkrafa burtu, við það, að svo fjarska margir íslendingar geta alls ekki, kostnaðarins
vegna, haldið málum sínum fram fyrir
hæstarjett, þegar um prívatmál er að ræða;
þvi að auk þess sem það tekur langan
tíma, er öll málfærsla fyrir hæstarjettisvo
örðug og kostnaðarsöm, að flestum er ókleyít að leggja út í þann kostnað. Jeg
verð að álíta, að meira beri að meta það
gagn, sem frv. þetta gæti gjört landsmönnum, heldur en kostnað þann, er það
hefur í for með sjer fyrir landssjóð, og
þess vegna greiði jeg atkv. með því að
frv. þetta verði að lögum.
ATKVÆÐAGR.: Málið fellt frá 2.
umr. með 6 atkv. gegn 5.

Sextándi fúndur, þriðjudag 21. júlí
kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til laga urn þingfararkaup alþingismanna (C. 126, 144, 146, 194); frh. 2.
umr.
Framsögumaður (Jón A. Hjattalín):
Eins og h. deild sjer, hefur nefndin komið sjer saman við uppástungumeunina (C.
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194). Að því, er upphæðina snertir, þá
er nefndinni eigi neitt kappsmál um hana,
en það er hennar álit, að einhver föst upphæð verði sett, og að samræmi sje milli
þeirra, og að eigi sje gjörður munur á
ferðum á sjó og landi. Hún hefur komið fram með þá till., að hafa tiltölulega
lægra þingfararkaup fyrir þá, sem venjulega fara sjóveg, en hærra fyrir þá, sem
endrum og sinnum fara sjóveg. Við upphæðirnar sjálfar hef jeg ekkert að athuga,
fyrr en einhver mótmælir þeim.
Það er
eigi fjárupphæðin, sem nefnd. leggur áherzlu á, heldur er það þægilegt fyrir oss
að ganga að því vísu, sem vjer eigum að
hafa. Það var sagt við 1. umr., að það
væri sómi þingsins, ef þetta næði fram að
ganga; jeg get eigi skilið það, en í því
finnst mjer sómi þingsins liggja, að grunsemd nái eigi til þess. Það er og kostur
við frv. að enginn getur þá álasað þingmönnum fyrir það, sem þeir fá, þegar
þingfararkaupið er fastákveðið. Jeg sje
ekkert á móti því, þar sem t. d. skrifstofukostnaður embættismanna er fastákveðinn, þá fá þeir eigi meira, þótt þeir þurfi,
og skila heldur ekki aptur, þótt afgangur
verði. Jeg skal eigi fara fleiri orðum um
þetta sem stendur.
Þorleifwr Jónsson: Þegar maður ber
saman breyt.till. nefndarinnar og breyt.till.
okkar þm. Árn. (C. 146), þá er munurinn
sá, að nefndin hefur numið burt hið sjerstaka þingfararkaup, þegar farið er á sjó.
Við byggðum mismuninn á því, að það
stingur svo mjög í augun, ef maður þarf
að eins einn dag til þess, að komast sjóveg, en marga daga landveg, eins og t. d.
frá Stykkishólmi; þess vegna er það, að
við lögðum til að setja annað þingfararkaup sjóveg en landveg. H. nefnd hefur
fært niður frá því, er við þm. Árn. (Sk.
Þ.) lögðum til, landvegs þingfararkaupið
í þeim kjördæmum, sem mestu mundi muna
á sjóvegs- og landvegsferðum, og mest í
Snæfelisnessýslu. Einmitt vegna þess get
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jeg gengið að því, að hafa það eina tölu, hátt, eða í síðara skipti of lágt. Til sönnhvort sem það er landveg eða sjóveg. Úr unar því, að þingfararkaupið sje of lágt,
ísafjarðarsýslu er t. d. þingfararkaupið ept- skal jeg taka t. d. 2 sýslur.
Eptir frv.
ir till. nefndarinnar 220 kr. Ef farið er er það í Árnessýslu fært niður í 80. kr.
Jeg hef gert nákvæman reikning, sem
sjóveg, er það ofhátt, en sje farið landveg
er það of lágt. En fyrst það á að gilda að slepptum dagpeningum mun fara mjög
bæði fyrir sjóvegs- og landvegsferðir, þá nærri því rjetta.
verður það að mínu áliti hæfilegt að öliu 4 hestar í 3 daga á 2 kr. . . . 24 kr.
9 —
samanlögðu. Þingm. getur grætt eitt árið fylgdarmaður á 3 kr.......................
------með
hesta
til
baka
í
2
d.
22
—
við að fara sjóveg, en tapar þá aptur við
------með 4 hesta hingað aptur 22 —
landvegsferð hitt árið, svo að allt jafnar
hvíldard. fyrir hesta og fylgdarm. 11 —
sig.
Þetta er aðalmunurinn á till. nefndar- austurferð í 2 daga með fylgdarm. 22 —
arinnar og breyt.till. okkar þm. Árn. Aðrar greiði, ferjutollar, hestajárn o. fl. 10 —
AÍIs?T20 kr.
breyt.till. nefndarinnar eru mjög lítið mismunandi frá því, sem við fórum fram á. Jeg sje eigi, hvernig nokkur fer þetta á
Nefndin hefur fært tölurnar upp um 10—50 skemmri tíma en 3 dögum. Þetta er nú
kr. á stöku stað, að jafnaði alls um 270 sett á 80 kr. Þingmaðurinn verður þá að
kr., en hún hefur einnig fært sumar nið- leggja úr sínum eigin vasa 40 kr. Hjer
ur, alls um 170 kr., svo að mismunurinn er þó eigi gjört ráð fyrir farartálma, að
verður 100 kr.
Úr því mismunurinn hestur heltist eða uppgefist; þá verður bezt
er eigi meiri en þetta, og það sjest þann- að tara gangandi; en gefist maður upp,
ig 1 jóslega, að nefndin hefur í öllum aðal- sem vel kann að henda gamla menn, svo
atriðum tekið breyt.till. okkar til greina. þeir komist, eigi á þing, þá bætir 1. gr.
fellst jeg alveg á álit nefndarinnar og tek ' úr.
Úr ísafjarðarsýslu ætlar nefndin mönnaptur breyt.till. okkar.
Mál þetta fjekk allmikla mótstöðu hjer um 220 kr. Flutningur yfir Djúpið kostum daginn, en jeg vona, að mótstaðan ar........................................................ 26 kr.
verði minni nú, og það fái að komast í hestar................................................. 100 —
friði til h. neðri deildar.
fylgd................................................... 36 —
8 —
Grímur Thomsen: Það er gamalt mál- ýmislegt............................... ..... ■
tæki, að „sínum augum lítur hver á silfr- Samtals hvora leið....................... 170 kr.
eða alls 340 kr.
ið“, en það er sjaldgæft, að sjásömumenn
líta öðrum augum á sama hlutinn eptir Til þess að borga þetta, er mönnum
viku tima, en þeir litu viku áður. Flutn- ætlaðar 220 kr. Hjer við bætast nú
ingsm. eru hinir sömu, sem voru í nefnd dagpeningar í 18 daga . . . . 108 —
inni; eptir viku tíma hafa þeir vandlega upphæðin verður þá..................... 448 kr.
íhugað þingfararkaupið, og sett það niður dragi maður þar frá..................... 220 —
þannig, að þar, sem þeim áður þótti mátu- þá borgar hann frá sjer . . . .228 kr.
Jeg efast eigi um, að þetta verði vinsælt
legt að hafa 728 kr., finnst þeim nú rjettara að hafa 450 kr. Þessi munur, sem á meðal alþýðu, en það er ósanngjarnt; og
sjer stað fyrir. N. Múlasýslu, er hjer um jeg verð að segja eitt, að þótt nefndarbil 300 kr. Breytingin er í stuttu máli menn treysti sjer til, að ferðast með þeim
frá 100—200—300 kr. og á einum stað kostnaði, sem verið liefur, þá er eigi víst,
að eins 2 kr. H. flutningsmenn hafa ann- að þeir þingmenn, sem á eptir koma, geti
aðhvort i fyrstu sett þingfararkaupið of það sómasamlega; það er eigi sagt, að
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próíastur eða gamall bðndi geti ferðast i kannast við, að svo sje, og var það
fylgdarmannslaust.
sett svo af ásettu ráði fyrir þau kjördæmi,
Þingmaðurinn, í hverri stöðu, sem hann þar sem ætíð eða optast má ná til sjóvegser, verður að ferðast með hæfiiegri spar- ferðar eingöngu. Aptur er frá einstöku
semi, en þó sómasamlega.
stöðum aðeins einstaka sinnum farið sjóveg;
Mjer finn«t nefndin ogflutningsm. snúi þá er þingkaupið tiltölulega hærra.
sjer til þingmálafundanna og ritstjóranna
Rúsínan í endanum getur vel verið
og segja: „H. þingmálafundir og vel- íjett, þarsem hann talar um 1. gr. Það
vitru ritstjórar! þið hafið komið fyrir oss væri rjettara að breyta henni, því verið
vitinu með það, að ferðir vorar væru of getur að megi misskilja hana. Ef menn
dýrar og við eigi nógu sparsamir; við biðj líta á spursmálið frá báðum hliðum. þá skil
um yður auðmjúklega forláts og skulum jeg eigi, að ræða h. þm. Borgf. (Gr. Th).
aldrei gjöra það optar“. Nú er frv. okkar hafi raskað huga og atkvæðum manna.
Sighvatur Árnason: H. þm. Borgf. (Gr.
fært niður, og hafi fyrr verið ríflega reiknað, þá er það svo nú, að varla nokkrum Th.) Ijet sjer annt um að rífa niður með
er mögulegt að ferðast sjer að skaðlausu. ræðu sinni, en byggði eigi upp aptur. Þar
Það er bót í máli að nefnd hefur íhngað sem hann sagði í byrjun ræðu sinnar, að
málið vandlega og 'með fullum ásetningi sjer þætti skrítið, eða að það væri sjaldorðað 1. gr. þannig: „Alþingismenn skulu gæft, að sömu menn eptir vikutíma litu
hafa í fæðispeninea fyrir hvern dag, sem öðruvísi á hlutinn en þeir höfðu gjört i
alþingi stendur yfir, 6 kr., hvort sem þeir byrjun, þá vil jeg segja. að það sje engu
eru á þingi eða eigi“. í 37. gr. kosning- síður skrítið eða sjaldgæft, að þetta skuli
arlaganna, sem flutningsmenn og nefndin heyrast úr munni nokkurs manns hjer á
vilja nema úr lögum, er svo fyrir mælt, að þingi, að hann skuli finna að því, þótt
þingmenn fái 6 kr. um daginn, meðan þeir menn, þegar breyt.till. koma fram, hliðri
eru á þingi. Þeir, sem hafa lögleg for- til í skoðunum sínum við samdeildarmenn
fÖU, geta setið heima hjá sjer og fengið sína.
Ef þingm. skyldu álíta það sitt
6 kr. á dag. Það er mikil bót í máli. Hann rjetta mark og mið, að vilja ekki samgetur fengið læknisvottorð um að losast rýma skoðanir sínar við skoðanir samþingfrá þingi, skrifar forseta, að hann geti ; ismanna sinna, þá yrði það skrítin sameigi komið á þing, og fær sínar 342 kr. vinna, og að líkindum árangurslítil. Jeg
Mjer er forvitni á að sjá, hvort h. nefnd ber engan kinnroða fyrirþað, aðsamrýma
greiðir atkvæði með þessari 1. gr.
álit og skoðanir mínar við aðra samdeildFramsögumaðnr (J. A. Hjáltalín): Það armenn mína. Þaðgetur verið, að h. þm.
var fróðleg ræða, sem h. þm. Borgf (Gr. Borgf. (Gr. Th.) finnist það rjettara, sem
Th.) hjelt; en hún var einkennileg, eins og hann segir, en jeg álít það þó eigi,
vant er að vera hjá honum. Hann tók og gjöri lítið úr þessum ástæðum hans.
til austast úr Árnessýslu. Er þm. skyld- H. 6. kgk. þm. (J. A. H.) tók greinilega
ur að búa austast í sýslunni? Nefndin fram ástæður nefndarinnar og hefur þar
miðar við miðja sýslana. Ef hann vildi með að öðru leyti svarað ræðu h. þm. Borgf.
renna augunum til vinstri handar, þá gæti' (Gr. Th.). Mjer finnst eðlilegt í þessu
hann gefið atkv. með hærri upphæðinni. j máli, að miða við miðbik kjördæmisins, og
Það hefur verið tekið fram, að það væri< í öðru lagi að hafa tillit til sjóleiðareigi upphæðin sjálf, sem væri kappsmál innar, þar sem hún getur vel átt sjer stað,
um. Hann sagði nýlega, að upphæðirnar á þann hátt, að hafa þá hið ákveðna þingværu of lágar fyrir landvegsferðirnar; eg skal fararkaup nokkuð lægra en annars. Það
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er eigi meiningin, að binda sig fast við beðið með að koma fram með, og sem hinþessar tölur, heldur hækka þær eða lækka um skarpskyggna flutningsra. og ritstjóreptir því, sem mönnum sýnist. Það er um hefur yfirsjezt að taka tillit til. Þessannað mál, að tala um tölurnar, og hitt að ir menn hafa ekki munað eptir 20. gr.
tala um grundvöll frv., nfl. að slá þing- stjórnarskrárinnar. Þar stendur, „að samfararkaupinu fóstu. Það er eigi þægilegt komustaður alþingis sje jafnaðarlega í
fyrir reikninganefndina, að úrskurða reikn- Reykjavík, en þegar sjerstaklega er ástatt,
ingana eptir því sem þeir koma fyrir. getur konungur skipað fyrir um, að alÞeir, sem hafa geflð háa reikninga, munu þingi skuli koma saman á öðrum stað á
eigi hafa reiknað sjer of hátt þingfarar- íslandi11. Hvernig geta þeir nú með lögkaup, eða sett það hærra en þeir hafa um ákveðið þingfararkaupið, þegar menn
þurft að brúka, ef gætt er að því, hvað ekki með vissu vita, á hvaða stað þingið
gengur til bæði hestakostnaðar, o. fl. Þeir, kann að verða haldið? Jeg ætla ekki að
sem aptur á hinn bóginn lægra hafa reikn- tala frekara um þetta frv., en jeg álít
að sjer, hafa eigi reiknað til hlítar kostn- það alveg ónýtt, og vona að það fái þá
aðinn. Hvað getur þá reikninganefndin útreið hjer í h. deild, sem það á skilið.
Þorleifur Jónsson: Það gladdi mig að
gjört? Hún verður að samþykkja reikningana, þrátt fyrir það þó þeim beri ekki h. þm. Borgf. (Gr. Th.) er hættur að koma
hlutfallslega saman eptir kringumstæðnm. fram með vantrausts-ástæðuna, sem hann
Jeg tek eigi svo verkahring hennar, að við 1. umr. þessa máls lagði svo mikla
hún eigi að færa upp þá reikninga, sem áherzlu á; nú minnist hann ekkertá hana.
eru of lágir. Sem sagt, þótt menn vildu Gn nú eru það tölurnar, sem honum þykja
leggja til, að tölunum yrði breytt á ný, allt of lágar, eða með öðrum orðum, að
eða færðar hlutfallslega upp á við, mun þingfararkaup alþingismanna sje allt of
nefndin fallast á það; hún hefur fært þær lágt sett. Hann til tók 2 dæmi, eða kjörniður til samkomulags við breytingatillög- dæmi; annað var Árnessýsla; þar sagði
una. Það er undarlegt, að menn skuli hann, að þingmaðurinn, þó hann við hefði
eigi sinna þessu máli, sem er áhugamál allan sparnað, gæti ekki komizt af með
um land allt; það er að eins af misskiln- minna en 120 kr. i ferðakostnað, ef hann
ingi. Jeg get eigi sjeð, að það skaði þótt ætti að ferðast til og frá þingi á sómaþað sje gjört; það skerðir hvorki sóma samlegan hátt, en eptir íerðakostnaðarþings nje þjóðar, og jeg óska af hug og reikningi alþingismanna 1889 tekur þó
hjarta, að þingið gerði sjer aldrei meiri 2. þingmaður Árnesinga að eins 64 kr.,
ósóma en þann að gjöra þetta frv. að lög- j svo eptir þessu verður þingfararkaup sama
um. Það er mikilsvert að taka tillit til þm. ekki of lágt sett eptir breyt.till. nefndviija landsmanna, þegar það er að minnsta arinnar. Sama er að segja um dæmið, sem
kosti hættulaust, eins og hjer á sjer stað. Það hann tók úr ísafjarðarsýslu. Eptir ferðaer alls eigi gott fyrir þingið, að halda þeim i kostnaðarreikningunum 1889 tók 1. þm.
reglum föstum, sem þjóðin hefur mikið ísfirðinga að eins 102 kr., en nefndin lætur þingfararkaupið nema 220 kr., eða meira
á móti.
Jídíus Havsteen: Jeg ætla mjer ekki en helmingi hærra, og verður það fullhátt,
að taka upp aptur mótmæli þau, er jeg ■ þegar fæðispeningunum er við bætt, 6 kr.
við 1. umr. þessa máls kom fram með j á dag meðan ferðin stendur yfir, fullhátt,
gegn þessu frv, en ætla einungis að skýra i segi jeg, í samanburði við það, sem þingfrá þeirri mótbáru gegn frv., sem jeg enn- ; menn ísfirðinga tóku í íerðakostnað á síðSami h. þm. tók það ennþá ekki hef tekið fram, en sem jeg hef Jasta þingi.
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fremur fram, að engum væri fært, að ferðast sjer skaðlaust, fyrir þær upphæðir, sem
nefndarálitið tiltæki, en jeg get sagt honum það, að jeg treysti mjer vel til þess,
og jeg tek það hjer fram, að jeg enda ímynda mjer, að æðstu embættismenn landsins ferðist ekki'dýrara á embættisskoðunarferðum sinum.
H. 1. kgk. þm. (J. H.) kvaðst hafa geymt
eina góða ástæðu móti þessu frv. þangað
til nnna. Þessi þranta-ástæða hans var
30. gr. stjórnarskrárinnar, sem gerir ráð
fyrirþví, að alþingi kunni að verða haldið annarstaðar en i Beykjavík, og þá vantar ákvæði um þingfararkaupið. En til
þessa svara jeg: að fyrat og fremst er
mjðg svo ólíklegt, að þetta komi fyrir;
þvi hvar hefði maður hús til þess? Hvar
á landinu skyldi vera hægt að prenta þingskjölin eins og hjer? En þó nú svo yrði.
þá koma dagar og þá koma ráð, enda
þyrfti og þetta ekki að verða málinu til
fyrirstöðu, þar sem hægt væri við 3. umr.
að gjöra breyttill. í þessa átt, ef annars
ætti að taka nokkurt tillit til þessarar
mótbáru, sem jeg álít óþarft
Orimur Thomsen: Það var að eins
fátt eitt, sem jeg ætla að svara h. 3. þm.
Húnv. (Þ. J.); þótt jeg ekki nefndi „sómaástæðuna“, þá get jeg samt fullvissað h.
þm. um það, að svo framarlega sem frv.
þetta yerður að lögum, þá munu ýmsir
af kjósendum út um landið segja: þarna
sjáið þið, hvort þingmenn ekki hafa reiknað' sjer þingfararkanpið of hátt fyrirfarandi; nú er búið að ákveða ferðakostnaðinnmeð lögum, svo eitthvað hefur liklega
áður þótt bogið við reikningana; og heldur h. þm. Húnv. (Þ. J.), að þetta muni
auka virðingu þings ogþingmanna? Með
þessu frv., ef það yrði að lögum, kæmum
við að nokkru leyti til að ljóstra, en Ijóstra
ranglega, að jeg þygg, upp um þingmenn
á fyrirfarandi þingjum.

(Þ. J.), skal jeg geta þess, að þingfararkaup þingmanna eptir frumvarpinu mundi
nema c........................................... 5320 kr.
en ferðakostnaður þingmanna
1889 nam
............................... 4596 kr.
að fráreiknuðum dagpeningum
meðan á ferðinni stóð c.
. . 1700 kr.
samtals 6296 kr.
Dragi maður nú ferðakostnaðinn 1889
............................... 5320 kr.
frá þingfararkpupinu, koma út
976 kr.
Þetta er nú allur sparnaðurinn, en sem
mjer þó virðist mjög ósanugjarn, sökum
þess, að dagpeningar á ferðum þingmanna
eru látnir hvería, en i staðinn kemur
renging og tortryggni á hinum fyrri reikningum þingmanna.
Arnljótur ólafsson: Jeg skal nú ekki
tala um neinar þær ástæðnr, hvorki sómaástæðuna njeheldur mótsagnarástæðarnar,
sem komið hafa áður fram gegn frv., og
ekki ætla jeg heldur að tala um almenningsálitið, þvi að almenningsálit hefur aldrei koraið fram í þessu máli; að eins hetnr
heyrzt einstaka rödd i skúmaskoti um ofháa ferðakostnaðarreikninga fáeinna þingmanna, sem hafa verið mótstöðumenn þessarar raddar, en aptur á móti hefur kostgæfilega verið dregin fjöður yfir reikninga
vildarmanna þessarar raddar, þótt reikningar þeirra hafi verið öllu óálitlegri en
hinna. Jeg skal leyfa mjer að taka eiugöngu það upp, sem jeg tók fram við 1.
umr. þessa máls, að mjer virðist undarlegt,
ef sá maður skyldi vera kosinn til þings,
sem kjósendur hafa svo niikið vantraust
á, að þeir trúa honura ekki fyrir að búa
til rjettan og sanngjarnan ferðakostnaðarreikning, en trúa honum þó fyrir öllu landsfye. Jeg get heldur ekki skilið annað,
en að nefnd, sem þingið sjálft velur, sje
eins bær að dæma um þessa reikninga,
eins og óviðkomandi menn, sem ekkert
þekkjatil þess, á hverjum kostnaði ferðaHvað nú snertír reikning h. þm. Húnv. reikningarnir eru byggðir. En þótt þessu
Alþt. A. 1891.
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sje þannig varið, og mjer finnist allmarg- sýslu er þingmanninum ætlaðar 140 kr. í
ir agnúar vera á frv., skal jeg þó gjarn- ferðakostnað, eða með öðrum orðum: það
an játa, að tölurnar i breyt.till. á þingskj. kostar þá 60 kr, að ferðast úr miðri Árnes129 eru að því leyti, er jeg til þekki, og sýslu inn í miðja Rangárvallasýslu, og þó
fæ um dæmt, mjög nærri sanni (Þorl. J.: er það varla nema ein dagleið, og að eins
Heyr!) og að jeg er því eigi fjarri því, eitt ferjuvatn (Þjórsá) á þeirri leið, svo að
að gefa þessari breyt.till. atkvæði mitt. þetta getnr ekki verið 'rjett. Þegar jeg
Þegar jeg tek fyrir allt Norðurland frái gæti að Vestmanneyjum. er ferðakostnaðStrandasýslu til Suðnrmúlasýslu, þá virð- j urinn þaðan áætlaður 150 kr., eða að eins
ist mjer, að ferðakostnaður þingmanna úr 10 kr. meiri en úr Rangárvallasýslu. Nú
þessum 7 sýslum: Stranda, Húnavatns, stendur vanalega svo á póstskipsferðum,
Skagafjarðar, Eyjafjarðar, Þingeyjar, og að þau koma ekki við á Vestmannaeyjum
báðum Alúlasýslunum sje bæfilega metinn rjett á undan eða rjett á eptir þingi, heldí breyt.till. á þingskj. 129 (C. 194.) eður að ur fara þau þá vestur og norður um land,
þingmenn þaðan geti ferðast sómasamlega nema 1886, þagar aukaþingið var, sem
fyrir þessar upphæðir, sem þeim þar eru j byrjaði þá 28. júlí. Af þessu leiðir, að þm.
ætlaðar, þó því að eins, að þeir geti vana-1 úr Vestmannaeyjum verður jafnan, og að
lega farið sjóveg til og frá þingi, þvi að minnsta kosti aðra leiðina, að fara úr eyjverði þeir að fara aila leið landveg, skal unum í land í Rangárvallasýslu og síðan
jeg játa, að þessar upphæðir sjeu oflitlar, landveg; en það er mikils til of lítið. að
að minnsta kosti í bágum árum, og eiuk- : hann fái einar 10 kr. fyrir ferðina úr landi.
um í hörðustu árum. Samkvæmt frumv. I Ef menn nú athuga, hvað Iandvegsferð úr
ciga þessar föstu upphæðir að gilda jafnt ! Rangárvallasýslu hingað til þings hefur
fyrir alla, livort heldur þeir eruungireða ! kostað, þá má sjá, að þingmenn þaðan hafa
gamlir, heilsuhraustir eða heilsulinir, og reiknað sjer ferðakostnað 1887 og 1889
hvort sera þeir heldur búa í kjördæminu annar 196 kr. en hinn 200 kr., en úr
fjær eða nær alþingisstaðnum. En það Vestmannaeyjum hefur þingmaðurinn reiknleiðir af sjálfu sjer, að allt slikt verður að sjer 1889 189 kr. ogárið 1887 248 kr.
ekki tekið til greina, ef ákveða skal þing- ! Jeg verð að biðja menn að gæta þess, að
fararkaupið með lögum, fyrir því, að laga- | þingfararkaup frv. finnst með því að draga
boð er ein óbifanleg regla, og jafnframt ■ frá samanlögðum ferðakostnaði og dagpensem áætluð meðalregla, er fylgja skal hvern- ! ingum eður aðaiupphæð þingkostnaðar
ig sera á stendur. Rjettlæti slikrar reglu hvers þingmanns i alþingistíðindunum dagverður því bara miðlungsrjettlæti eðaeins peninga þá, er þingmenn hafa meðan þeir
konar sljetthefilsrjettlæti, ef jeg mætti kalla sitja á þingi, eða 342 kr., og þá kemur
það svo. En aptur á móti verð jeg að þingfararkaupið út. Annar þingmaðurinn
halda því fram, að ferðakostnaður þing- ! Árnessýslu, hann sem á þar heimili, og sem
manna úr 3 sýsium suðuramtsins, þ. e. ! enginn efar að hafi reiknað ijett, hann
Árness, Rangárvalla, og Vestmanneyjisýsl- ! hefur talið sjer árið 1889 100 kr., enárið
um, sje ekki rjett metinn í þessari breyt. ! 1887 106 kr. Þess vegna er ferðakostntill. nefndarinnar. Það er auðvitað hjer i aður úr Árnessýslu settur of lágt í breyt.
sem annarstaðar byggt á því, að þingmaður- j till., úr Rangárvallasýslu of hátt, og úr
inn eigi heima í miðju kjördæminu, en þegar Vestmannaeyjum talsvert of lágt.
Það
jeg svo ber saman Árness og Rangárvalia- getur vel verið, að Vestmanneyingar kjési
sýslu sje jeg, að þingmanni úr Árnessýslu sjaldan þingmann, sem er heimilisfastur
eru ætlaðar 80 kr., en úr Rangárvalla-

181

Sextándi f.: lfrv. um þingfararkanp alþm.; frh. 2. umr.

182

þar, en það ætti ekki að gjðra þeim erfltt mál til muna hjeðan af, því að það hefur
fyrir, ef þeir vildu það.
þegar verið rætt svo mikið, en hin eina
Að iyktum vil jeg leyfa mjer að drepa rækilega ræða, sem haldin hefur verið í
á ferðakostnaðarreikninga nokkurra þing- því, er ræða h. 5. kgk. (A. Ó). Jeg skal
manna, þeirra er ekki hefur verið að geta þess, að jeg hef reiknað fcrðakostnað
fundið. Einn þingmaður búsettur í Suður- t. d. úr Eyjafjarðarsýsiu eptir meðaltali
Þingeyjarsýsslu taldi sjer árið 1889 507 kr., reikninganna þaðan fyrir lengri tíma eða
en samkvæmt frumv. eru honum ætlaðar síðan þingið varð löggjafarþing (1875), og
380 kr., og hin árin hefur þingfararkostn- þetta meðaltal er lægra en sú upphæð,
aðurinn úr þessari sýsln verið þetta sem frumv. tekur til, og jeg hygg, að eins
437 kr. og 412 kr., og árið 1887 462 kr., sje því varið, hvað önnur kjördæmi sncrt448 kr., 455 kr. og minnst 378 kr. 60 a. ir. Það sem h. þm. Borgf. (Gr. Tli.) minntEjarri sje mjer að álíta reikninga þessa ist á i niðuilagi ræðu sinnar, þvivarsvoof háa, því siður að tortryggja reikninga- leiðis varið, að jeg gct ekki eytt að því
nefnd þingsins; en hitt finnst mjer ijóst, neinum orðnm; það gildir einu, hvar það
að röddin úr skúmaskotinu hefur eigi aug liggur. Hann hefur liaft gaman af að
lýst mismun á þessum reikningum, af þvi tala um það, og það er fullnógur árangur
að þingmenn þeir áttu heirna í meira hlut- af þcirri ræðu.
anum. Annað dæmi er það, að annar
ATKVÆÐAGR.: 1. gr. frv. (C. 126)
þingmaður úr Norður-Múlasýslu reiknaði felld með 6 : 5 atkv. Með því atkvæðasjer 1889 578 kr.; hann fór landveg, en greiðslan þó(ti óglögg, var við haft nafnahinn fór sjóveg og hann taldi sjer 414 kr. kall, og sögðu
eða 36 kr. minna en honum er ætlað
já:
nei:
Árni Thorsteinsson,
samkvæmt uppást. nefnd., og sýnir þetta Jón A. Hjaltalín,
daemi, að hún hefur farið mjög svo nærri Þorleifur Jónsson, Arnljótur Ólafsson,
rjettu lagi. Tölur þingfararkaupsins úr Friðrik Stefánsson, E. Th. Jónassen,
norður- og austuramtinu munu vera mjög Sighvatur Árnason, Grímur Thomsen,
nærri rjettu lagi, þá er þingmenn geta Skúli Þorvarðarson. Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson.
farið sjóveg sem optast. Hvað tölurnar
um ferðakostnað þingmanna úr vesturamtBreyttill. á þingskj. 66 (C. 144) samþ.
inu snertir, skal jeg játa, að jeg þekki með 8 atkv.
Þá voru bornar undir atkv. breyt.till.
ekki, hvort þær eru nær sanni eða ekki,
við 2. gr. á þingskj. 129 (C. 194), og var
og sleppi jeg þeim því alveg.
Verði frumv. þetta að lögum með þeim hin 1. samþ. með 7 atkv., 2. samþ. með
breytingum og umbótum, sem á því hafa 7:1, 3. með 8, 4. með 7, 5.-7. felldar
orðið núna næstliðoa viku, þá sparast ó- með 6 : 5 atkv., að viðhöfðu nafnakalli um
neitanlega landsfje, því þessa viku hefur hina 7., og sögðu
þingfararkanpið minnkað um 24 hundruðjá:
nei:
Árni Thorsteinsson,
ustu, og það tel jeg vel veitt, einkum ef Jón A. Hjaltalín,
menn þá jafnframt verða ánægðari en áður. Þorleifur Jónsson, Arnljótur Ólafsson,
Þess vegna er jeg fremur á því að gefa Friðrik Stefánsson, E. Th. Jónassen,
töiunum á þingskj. 129 (C. 194) atkv. mitt, Sighvatur Árnason, Grímur Thomsen,
Skúli Þorvarðarson, Júlíus Havsteen,
ef þær yrðu leiðrjettar.
L. E. Sveinbjörnsson.
Framsögumaður (Jón A. Hjaltalín): Jeg j
Hinar (8.—21.) voru allar samþ., hin 8.
álít óþarft að lengja umræðuraar um þetta
12*
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með 7 : 1 atkv., 9. m. 6, 10. m. 7, 11. m.
7 : 1, 12. m. 7, 13.—17. m. 7 : 1, 18. m.
7 : 2, 19.—21. með 7 atkv. 2. gr. frumv.
þannig breytt samþ. með 8 atkv.
22. breyt.till. á þingskj. 129, við 3. gr.,
var samþ. með 8 atkv. og 3. gr. þannig
breytt samþ. með 8 atkv.
4. gr. frv. var tekin aptur. Fyrirsögn
frv. saraþ. með 8 : 1 atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 7 :4 atkv.

Frv. til laga urn iðnaðarnám (C. 102,
165, 193, 199 202); 2. umr.
Landshöfðinqi: Nefnd sú, er skipuð
hefur verið í þetta mál hjer í þessari h.
deild, hefur gjört alimargar breytingar við
frumv. þetta; en þegar betur er aðgætt,
eru flestar breytingar henúar að eins orðabreytingar, fæstar þeirra efnisbreytingar.
Á þingskj. 143 (C. 202) er þó ein efnisbreyting og skilst mjer svo sem sú breyting sje gjörð við 10. gr. á þann hátt, að
þar sje bætt inn nýjum kafla. Jeg verð
fyrir roitt leyti að lýsa yfir því, að jeg
hef ekkert á móti þeirri breyt.till. Hún er
eigi fólgin í öðru en því, að iðnaðarnemandi
megi að afloknu námi leysa af hendi prófsmíði, ef ákveðið er svo í samningnum, eða
ef annaðhvort iðnaðarnemandinn eða lærimeistarinn krefjast þess.
Þetta hefur áður við gengizt og get jeg
eigi fundið neitt á móti því.
En svo eru á þingskj. 128 (C. 193)
frá einum h. þm. (J. A. H.) ýmsar breytingar, og það talsverðar efnisbrteytingar,
sem jeg get ekki verið samþykkur. Jeg
skal nefnaflestar þeirra. 1. br. er við 1. gr. og
stendur hún í nánu sambandi við br. við
5. gr. Þar er farið fram á, að eigi sjé
gjörður samningúr milli lærimeistara og
nemanda fyrri en reýnslutírainn er á enda.
Mjer finnst það verá eins nauðsynlegt, að
lærimeistárinn sje eiús skyldur til að gjöra
samning við nemandann fyrir þá 3 mánuði, sem á reynslutíroanum stendur, eins
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og hinn annan tíma af námstímanurn; og
einnig er það eðliiegt, ef þeir vilja eigi
segja sig lausa hver frá öðrum, að reynslutíminn sje þá tekinn með. Jeg fæ því eigi
betur sjeð, en að þessi breyt.till. fremur
skaði frv. en bæti.
2. br. er við 2. gr., og er fólgin í því, að
þeir lærimeistarar, sem eigi hafa leyst námsbrjef, skuli útilokaðir frá að geta tekið
nemendur. Þetta er takmörkun á atvinnufrelsi, sem ekki er æskileg, og get jeg
því heldur ekki lagt með þessari breyt.till. Jeg get eigi álitið að það sje nauðsynlegt eða æskilegt, að setja það skilyrði
fyrir því, að mega taka sveina til náms,
að iðnaðarmaðurinn hafi fengið námsbrjef
það. er 10. gr. tiltekur.
Hin 3. br. er við 3. gr. og er lik br.
þeim, sem stungið er upp á við 1. gr. og
5. gr.
4. br. er við 4. gr. og er hún í sjálfu
sjer meinlaus.
Hið sama er segja um breyttill. við
6. gr.; hún er eiginiega orðabreyting.
En breyttill. við 10. gr. er jeg mjög
mótfallinn. Jeg get eigi álitið neina ástæðu til að innleiða það, að prófsmiði
skuli vera skilyrði fyrir því, að reka atvinnu sem iðnaðarmaður; svo er og kippt
burt ákvæðum þeim, er tryggja nemandann gagnvart lærimeistaranum og veita
honum rjett til skaðabóta frá meistaranum, ef meistarinn hefur vanrækt að
kenna honum, en notað hann til annárar
vinnu, svo sem sjóróðra eða kaupavinnu,
eða á annan hátt valdið því, að nemandinn hefur eigi getað lokið námi sínu á
hinum tiltekná tíma. Jeg get því ekki
verið samþykkur þessari breyttill.
Likt er og að segja um um breyt. við
11. gr.; hún miðar einnig til þess aðrýra
rjett nemandans gagnvárt lærimeistaranum. Hið sama er og að segja um breyt,till. við 13. gr.; hún miðar til hins sama.
Báðar þær breytingar virðast mjer áStæðulausar og óþarfar,
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Svo er breyt.till. við 18. gr. Hún er
fólgin i þvi, að lögreglustjóri skuli eigi
hafa sæti í gjörðardómnum, heldur skuli
málsaðilar kjósa sinn mann hvor og oddamaðnr vera valinn annaðhvort eptir samkomulagi eða með hlutkesti. Jeg get eigi
sjeð að nokkuð sje nnnið við það fyrirkomnlag, heldur miklu fremur að það
spilli. Það er varla að gjöra ráð fyrir,
að lögreglustjóri sje svo háðnr öðrnm
hvornm málsaðila, að hann sje eigi fær
um að vera oddamaður; og komi málsaðilar sjer eigi saman, svo að hlutkesti þurfi
að ráða oddamann, er dómnrinn kominn
nndir teningskasti. Það finnst mjer ekki
rjett. Jeg álit hættulaust að trúa megi
lögreglustjóra fyrir þvi og engin ástæða
til að efast nm, að hann muni verða rjettlátnr.
Jeg get þanuig eigi fellt mig við þessar breyttill. á þingskj. 128, nema 4. og
6. breyt.till., sem jeg álit meinlausar. Hinar aðrar eru fremur til að spilla heldur
en bæta frumv.
Framsögumadur (Þorleifur Jónsson):
Eins og hæstv. lándsh. tók fram, eru allmargar breyt.till. komnar fram við frnmv.
þetta. Frá nefndinni eru breyt.till. á þingskjali 98, 136 og 143 (C. 165, 199, 202),
og skal jeg geta þess, að nefndin teknr
aptnr 1. br.till. á þingskj. 98 (C. 165) og
kemur br.till. á þingskj. 136 (C. 199) í stað
hennar. Svo skal jeg og taka fram, að
i br.till. 21 á þingskj. 98 er prentvilla:
„geftia" í staðinn fyrir „gefnar“.
Eins og hæstv. landsh. tók fram, hefnr nefndin eigi gjört aðra efnisbreytingu
envið 10. gr., og með því að hæstv. ldsh.
hefnr eigi haft á móti þeirri breyt. og hitt
annað ern orðabreytingar, finn jeg eigi ástæðu til að fara frekar út í þær. Jeg
skal þó geta þess, að nefndin hefur alstað
ar breytt orðinu „lærlingur" í „nemandi“
og „meistari" í „læriineistari“. Það getur
verið, að snmir geti íundið eitthvað betra,
en nefndinni datt ekki annað betra í hng.
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Jeg skal og nefna það, að nefndin hefnr
breytt í 1. gr. orðinu „iðnaðarmenn“ í
„atvinnnrekendur“, með hliðsjón af danska
textanum. Þar stendur: „Næringsdrivende“.
Neíndin ætlaði, að það væri gott og gilt
orð, þvi að menn segja almennt: „að reka
atvinnn". Það mætti ef til vill hafa það
á móti þvi orði, að það sje of viðtækt og
geti átt eins við þá, sem stnnda t. a. m.
landbúnað og sjávarútveg. En þess ber
að gæta, að þýðing orðsins takmarkast í
framkvæmdinni eptir ákvæðnm frnmv., takmarkast við þá atvinnurekendur, sem taka
nnglinga „til að kenna þeim iðn sína“.
Viðvikjandi breyt.till. á þingskj. 128
(C. 193) hefnr hæstv. landsh. tekið ómak
af framsögnmanni með því að svara þeim.
Jeg get því verið fáorður um þær. Þessar breyttill. hafði nefndin íyrir sjer til
athngunar, og komn þær fram frá einum
iðnaðarmanni hjer í bænum. Þær miða
allar til að rýra rjett nemendanna gagnvart lærimeistaranum, og gjöra honum
hægrá fyrír. Nefndin gat ekki fallizt á,
að þær væru á fullum röknm byggðar, og
virtist henni fremur ástæða til að lögin
verndnðu óþroskaða nnglinga heldur en
lærimeistara, sem getur passað sig sjálfurUm 1. breyt. hefur hæstv. landsh. rætt
ýtarlega. Viðvíkjandi 2. breyt. skal jeg
bæta því við, að þar sem farið er fram á,
að þeir einir geti haft nemendur til kennslu,
er tekið hafa próf það, er fyrir er mælt í
10. gr., þá eru þeir útilokaðir, sem ef til
vill hafa iært iðn sina miklu betur en
þeir, sem hafa námsbrjef eptir 10. gr., t. dmenn, er tekið hafa próf í útlöndum. Þetta
álit jeg bæði ranglátt og óskynsamlegt.
3. breyt. er talsverð efnisbreyting. Hún
fer því fram, að nemandinn geti eigi slitið
samninginn við lærimeistarann, þótt hann
sje orðinn tvitugur að aldri. Þetta getur
opt orðið nemandanum mjög bagalegt. Ef
t a. m. forráðamaður hefur ráðið nemandann hjá lærímeistaranum, en nemandinn verður þess var, er hann hefur verði
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nokkurn tíma í kennslu fram yfir reynslu- ur hagfeldara en það, sem nefndin leggur
tímann, að hann er ekki hneigðnr fyrir til. Sjerstaklega er verzlunarnemendaprófþessa iðn, eða honum býðst annað betra, ið svo óákveðið, að það nær ekki nokkeða hann af einhverjnro ástæðum vill með urri átt.
Breyttill. við 11. gr. miðar til þess að
engu móti byggja íramtið sína á þessari
iðn, sem hann hefur verið settur til að rýra rjett nemendanna, og komist sú breyt.nema, þá er honum mjög bagalegt að till. að, hafa nemendur eigi nægilega vernd,
hann getur ekki iosað sig frá lærimeist- nje heldur fátækrasjóðirnir nægilega tryggðaranum og gefið sig heldur við þvi, sem ir gegn því, að nemandinn falli þeim til
hann finnur sig meira hneigðan fyrir og byrði.
Breyt.till. við 13. gr. er öldungis óþörf,
hann ætlar að byggja á framtíð sína. Auk
þess er iærimeistarannm enginn ðrjettur því að 14. gr. og jafnvel 17. gr. heimilar
gjör, þótt nemandinn fái að losna; læri- lærimeistaranum að krefjast þeirra skaðameistarinn hefur haft hann máske í 3—4 bóta, sem honum kunna að bera.
Nefndin getur heldnr eigi fallizt á
ár og hefur þá haft talsverð not af honum.
breyttill. við 18. gr. Aleiningin með henni
Breyt.till. við 4. gr. er öldungis óþörf. er liklega sú, að fá á þann hátt, sein þar
Það liggur sem sje í augum uppi, að ef er ákveðið, rjettlátari gjörðardóm; en jeg
lærimeistarinn leggur nemanda til eitt- get ekki sjeð, að svo muni verða, allrahvað fram yfir það, sem til er tekið í sízt ef málsaðilar koma sjer ekki saman,
samningunum, þá á hann fullan rjett til svo að hlutkesti verður að ráða um oddaað fá það endurgoldið. Þetta þarf ekki manninn. Þess ber og að gæta, að ef
að taka fram í frumv.
gjörðardómur væri ekki, mundi það verða
ð. breyt. stendur í nánu sambandi við lögreglustjóri, sem dæmdi á milli þeirra,
breyt. við 1. gr.
og engin æstæða er til að ætla, að hann
Það getur verið spurning um, hvernig ' verði ranglátari sem oddamaður i gjörðá að skilja breyt.till. við 6. gr. Það get- inni, heldur en ef hann ætti einn að dæma
ur þýtt bæði alla þá vinnu, sem til fellur málið.
og lærimeistarinn skipar honum að vinna,
Jeg skal svo ekki fara frekara út i
Jeg vonast eptir að
og alla þá vinnu, sem við kemur iðn hans, þessar breyt.till.
og lærimeistarinn skipar honum að vinna. breyktill. nefnd. fái góðan byr í þessari
Jeg vil því biðja h. uppástungumann að h. deild.
skýra frá, hvað af þessu á að vera meinJón A. Hjaltalín: Jeg kannast fúslega
ingin.
við, að tilgangur þessa frumv. er góður
Nefndin getur ekki fallizt á breyttill. og að full ástæða er til að það er fram
við 10. gr., af þeim ástæðum, sem hæstv. komið, til þess að tryggja rjett nemendlandsh. tók fram. Þar er mælt svo fyrir, anna gagnvart lærimeisturum þeirra. En
að nemandinn skuli búa til einhvern smíðis- það er nauðsynlegt að tryggja einnig ijett
grip. Ákvæðin ná þvi að eins til smiða- lærimeistaranna.
nemenda, en ekki t. a. m. til skraddara,
Jeg hef eigi komið ffam með breyt.rakara, prentara o. s. frv., og þyrfti þá till. minar (C. 193) af því, að jeg áliti mig
beinlínis að standa smiðanemandi í stað- hafa meira vit á þessu máli en höíundar
inn fyrir „nemandi“. En jeg get yfir frumv. eða hin h. nefnd. En jeg hef leithöfuð ekki sjeð, að það, sem h. 6. kgk. að álits ýmsr.t manna hjer i bænnm, sem
þm. (J. A. Hj.) fer fram á í þessari breyt.- vit hafa á þessu máli, og jeg hef álitið
till. sinni, sje eins hagfelt, hvað þá held-
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rjett að gefa h. þingd. tækifæri til að sjá
og kynna sjer álit þeirra.
Það getnr verið mikið gott, að tryggja
rjett nemendanna, en það er hægt að gjöra
það svo vel, að enginn lærimeistari vilji
framar taka nokknrn nemanda, og þá er
farið lengra en tilgangur þessa frumv. er
að fara. Og mjer hefur heyrzt á þeim,
að ef svona lagað frumv. verði samþykkt,
muni þeir eigi sjá sjer fært að taka framar nokkurn nemanda.
Viðvíkjandi 1. gr. skal jeg benda á það,
að mjer þykir það hálf-undarlegt að gera
skuli þurfa samning, sem kann að verða
rofinn eptir eina 3 mánuði. Jeg get eigi
sjeð, hvað riður á því, að gjöra samningiun fyrri en þessi reynslutími er liðinn og
fengin er dálítil reynsla fyrir því, hvort
nemandinn getur lært nokkuð i iðninni
eða ekki.
H. framsögum. (Þorl. J.) hafði það á
móti breyt.till. við 2. gr., að þeir, sem
hefðu tekið námspróf utanlands, gætu eigi
tekið sveina til náms. Það getur vel verið að hægt væri að orða þessa breyt.tiil.
betur, en hitt finnst mjer vera eðlilegt, að
einhver trygging sje fyrir því, að þeir,
sem taka á annað borð sveina til náms,
kunni þá iðn, sem þeir ætla sjer að kenna
öðrum.
Jeg skal ekki orðlengja um breyt.till,
við 3. gr.
Viðvíkjandi breyt.till. við 4. gr. skal
jeg að eins geta þess, að mjer þykir nðg,
ef lærimeistaranum er tryggt það í frumv.,
að hann fái það endurborgað, sem hann
lætur af hendi við nemanda. Sje það gert,
ersama, hvað um breyttill. verður.
Viðvíkjandi breyt.till. við 6. gr. skal
jeg geta þess, að mjer finnst 6. gr; frumv.
eigi vera svo skýrt orðuð, sem skyldi;
þess vegna átti breyt.till. að tryggja það,
að lærimeistarinn gæti brúkað nemanda
til alls annars en þess, sem að iðn hans
lýtur. Mjer virðist þetta vera betur orðað
i br.till. heldur en gjört er í 6. gr. frv.
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Um breyttill. við 10. gr. er það að
segja, að jeg er óviss um, að jeg hefði
komið fram með hana, ef jeg hefði vitað
að h. nefnd mundi koma fram með breyt.
till. á þingskj. 143 við hina sömu gr., sem
einmitt fer í lika átt sem breyt.till. min.
Þó lield jeg að breyt.till. mín sje betri,
heldur en h. nefndar, til þess að tryggja
það, að sá, sem námsbrjef fær, sje sannarlega orðinn góður smiður.
Annars álít jeg vel viðunanlegt, ef
br. h. nefndar nær fram að ganga.
Breyt.till. mín við 11. gr. er komin
fram af því, að mjer finnst að lærimeistarinn verði nokkuð hart úti eptir ákvæðum 11. gr. frv.
Svo er breyt.till. við 18. gr. Það er
öldungis rjett, sem h. framsögum. sagði,
að ef þessi gjörðardómur væri ekki ákveðinn, mundi það vera lögreglustjóri, sem
dæmdi í milli málspartanna; fyrir því er
þessi gjörðardómur lika að eins lítil breyting frá því, þar sem að búast má við, að
málspartar taki hvor sinn gjörðarmann og
að það verði því eiginlega lögreglustjórinn, sem dæmir í þessum málum.
Jeg gleymdi að minnast á breyt.till.
mína við 3. gr. Menn vita það, að fyrstu
árin, sem nemendur ern við iðn sína, eru
þeir ef til vill varla matvinnungar, og
fyrst þá, er nemandi er kominn um tvítugt,
getur lærimeistari farið að búast við að
fá endurborgaðan þann kostnað, sem hann
hefur haft af nemandanum.
Mjer finnst bæði í þessu og annars yfir höfuð í frv. þessu eigi nægilega gætt
að hugsa um það, að einhverjir lærimeistarar fáist til að kenna þeim unglingum,
sem nema vilja einhverja iðn; rjetti lærimeistaranna er svo lítið gaumur gefinn.
ATKVÆÐAGB.: Breyt, nefnd. (C. 199)
við 1. gr. samþ. í e. hlj., en 1. br. nefnd.
á þingskj. 98 (C. 166) tekinaptur; breyt.
J. A. H. við 1. gr. (C. 193) felld með
10 :1 atkv.; 1. gr. þannig breytt samþ. með
10 atkv.; 3.—5. breyt. nefnd. (C. 166), við
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2. gr. samþ. í e. hlj, en breyt. J. A. H.
við sömu gr. felld með 9:2 atkv.; 2. gr.
þannig breytt samþ. með 10 atkv.; breyt.
J. A. H. við 3. gr. felld með 10:1 atkv.;
6. breyt. nefnd., við sömu gr., samþ. með
10 atkv., og 7.—8. samþ. án atkvgr.; 3. gr.
þannig breytt, samþ. með 10 atkv., breyt.
nefnd. við 4. gr. (9. og 10.) samþ. án atkvgr.,
en breyt. J. A. H. við sömu gr. felld roeð
7 : 3 atkv.; 4. gr. þannig breytt samþ. með
10 atkv.; breyt. J. A. H. við ö. gr. felld
með 9 :1 atkv., en br. nefnd. við sömu gr.
samþ. án atkvgr.; 5. gr. þannig breytt samþ.
með 10 atkv.; breyt. nefnd. við 6. gr. (12.
—14.) samþ. án atkvgr.; breyt. J. A H.
við sömu gr. felld með 6:3 atkv., og 6.
gr. þannig breytl samþ. með 10 atkv. Pá
tók J. A. H. aðrar breyt.till. sinar aptur
(C. 193). Síðan voru allar aðrar breyt.
nefnd. (15.—60.) samþ., ýmist án atkvgr.
eða með 9 atkv., og frv.-greinarnar (7.—21.)
þannig breyttar samþ. með 9 atkv. hver.
Frv. í heild sinni samþ. með 9 atkv.
og málinu vísað til 3. umr. með 9 atkv.

Seytjándi fundur, miðvikud. 22. júlí kl.
1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til laga um breyting á lögum
27. fébr. 1880 um stjórn safnaðarmála og
um skipun sóknarnefnda og hjerdðsnefnda
(C. 175, 208); 3. umr.
Friðrik Stef&nsson: Eins og sjá má
af þingskjali 157 (C. 208) er jeg ásamt 2
h. þm. ritaður undir viðaukatillöguna við
þetta frv., og skal jeg þegar í stað lýsa
því yfir fyrir mitt leyti, að jeg álít hana
til mikilla bóta. Sjerstaklega skal jeg
taka það fram, að jeg hygg, að hjeraðsfundir yrðu miklu betur sóttir, ef saínaðarfulltrúar fengju þá þðknun, 2 kr. fyrir
dag hvern, sem þeir eru í bnrtu frá heimiii sínu, til og frá hjeraðsfundi, fyrir ómak
eitt, sem viðaukatill. fer fram á, þvi að
þsssi þóknun, þótt hún sje ekki mikii, er
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þó betri en ekki neitt. Eptir því sem
heimilisástæður manna til sveita vanalega
eru, má varla búast við, að menn sæki vel
hjeraðsfundi án þess að fá nokkra borgun,
nema eitthvað sjerlegt eigi að taka þar
fyrir, eða það sem sjerstaklega snertir einhverja safnaðarfulitrúa, t. d. eins og breyting á brauðaskipun, eða sóknaskipun, flutningur kirkna o. s. frv. Jeg verð einnig
að álíta það rjett, að þessi þóknun til safnaðarfulltrúanna sje tekin úr kirkjusjóði,
af því að það yrði mjög erfitt og leiðinlegt, að jafna þéssu gjaldi niður á sókuarbúa, og mnndi varla heldur verða vinsælt
Jeg hygg einnig, að kirkjusjóðirnir standist vel þetta gjald. Það verður aldrei svo
mikið og varia meira en það, sem hver
góður bóndi á að gjalda til kirkju sinnar
á ári bverju, svo að það mun varla gjöra
kirkjusjóðnum mikið til. Jeg vona, aðh.
deild hafl ekkert á móti því, að bsendur
sem í flestnm sóknum eru safnaðarfulltrúar, fái þetta litla endurgjald, 2 kr. um daginn fyrir ómak sitt, og að það því fremur verði samþykkt, sem sú óvenja hefúr
helzt til lengi viðgengizt á landi voru, að
einstakir bændur og borgarar hafa, og það
margir árum saman, unnið í þarfir sveitarfjelags síns, og slitið þannig heilsu sinni
og kröptum alveg endurgjaldslaust. Ef
til vill halda sumir, að sú virðing, sem
bændum veitist með því að vera kosnir
safnaðarfulltrúar, eigi að vera nógborgun
fyrir þá; en þótt þessi virðing sje eflaust
mikiisverð, get jeg ekki skilið, að bún sje
þó jafnvægi sanngjarnrar þóknunar, að
minnsta kosti hjá sárfáum. Það er eitt,
sem jeg geng út frá sem gefnu, að verði
viðaukatill. þessi við frv. ekki samþykkt,
þá verða hjeraðsfundir ekki haldnir á
hverju ári. Stjórnin tók það fram í ástæðunum fyrir frv., að breytingin á tímanum
eða færsla safnaðarfundanna mundi talsvert bæta úr hinum fyrri ákvæðum, og
það skal jeg játa að vissu leyti; en samt
eru viða miklar annir í maí og júní, t. d
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i sjóplássum, en þá er samt aptur á móti
optast betra veður en seint í septembermánuði, og ættu því fundiruir yfir höfuð
að verða betur sóttir með þessu fyrirkomulagi. Jeg skal svo ekki tala meira um
þetta mál að sinni, en treysti því, að h.
deild taki málinu vel og samþykki viðaukatill., eins og hún liggur fyrir.
Landshöfðingi: H. þm. Skagf. (Fr. St.)
byrjaði ræðu sina á því, að segja, að viðaukatill. hans og fleiri h. þm. væri frv. til
mikilla bóta, en jeg er á allt annarí skoðun. í mínum augum verður þessi till.
að eins til að spilla frv.. Þar er nfl. farið fram á, að borgun til safnaðarfulltrúa
fyrir að sækja hjeraðsfund skuli greiðast
úr sjóði sóknarkirknanna. Eins og menn
vita, eru sumar kirkjur bændakirkjur, en
sumar ljenskirkjur (benefice-kirkjur). Ef
kirkjan er bændaeign, verður kirkjueigandinn að greiða þetta gjald, þvi að sjóður
kirkjunnar rennur inn hjá honum, en þar
eð tekjurnar munu sjaldnast vera meiri
en 8vo, að það nægi kirkjunni til viðhalds
og ekki frekar, mun kirkjueigandi optast
nær hljóta að greiða þetta gjald til safnaðarfulltrúa úr sínum eiginn vasa. Hinar
kirkjurnar, ljenskirkjurnar, munu einnig
fáar vera svo ríkar, að þær muni ekki
um hverja krónuna. Sjerstaklega er þetta
gjald ósanngjarnt þar, sem kirkjan er stórskuldug prestinum, og hann getur ef til
vill ekki vonazt eptir að fá þessa skuld
nokkurn tíma borgaða, hversu lengi sem
hann er i brauðinu. Þá neyðist hann anð
vitað til að borga safnaðarfulltrúanum úr
sínum sjóði fyrir kirkjunnar hönd, og það
getur þó hver heilvita maður sjeð, að er
mjög ósanngjarnt.
Jeg held það væri
miklu snjallara, að fella frv. alveg, heldur
en að samþykkja það með þessarí viðaukatill. Ef kirkjulíflð í Skagafirði er svo
dauft, að það sje komið undir þessum 2
kr., hvort menn sæki hjeraðsfund eða ekki,
þá verð jeg að segja, að á sama standi,
Alþt A. 1891.
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þótt þeir sitji heima. En jeg veit, að víða
hjer á landi er sá áhugi á kirkju- og
safnaðarmálnm, að menn láta ekki 2 eða 4
króna borgun ráða fór sinni til funda. Jeg
verð því að mæla á móti viðaukatill.,
því að auk þess, sem hún liggur alveg
fyrir utan tilgang stjórnarfrv., er mjög
ósanngjarnt og óviðurkvæmilegt, aðgreiða
gjald þetta af sjóði kirknanna. Það kom
fram í Nd. tillaga i líka átt og þessi, en
hún mætti miklum mótmælum og var felld.
H. þm. Skagf. (Fr. St.) sagði, að þessi
kostnaður við safnaðarfundaferðir kæmi
niður á bændum; en jeg veit ekki betur
en embættismenn sjeu víða safnaðarfulitrúar, t. d. sýslumenn, læknar o. s. frv.
Jeg held, að þetta verði yfir höfuð ekki
þungnr skattur á bændur; þeim er sýnd
virðing og traust með því að kjós þá fyrir safnaðarfulltrúa, og jeg er viss um, að
þeir vilja leggja svo rnikið í sölurnar fyrir kirkjufjelagið, að sækja safnaðarfund í
júnímánnði borgunarlanst.
E. Th. Jönassen: Jeg þarf varla að
standa upp í þetta sinn, því að hinn hæstv.
ldsh. hefur þegar tekið það fram, semjeg
ætlaði að minnast á, en það var það, að
mjer þykir mjög ósanngjarnt, að þetta
gjald til 8afnaðarfulltrúanna eigi að greiðast af sjóði kirknanna. Mjer þykir ennfremur nokkuð skrítið, að safnaðarfulltrúar þurfi að vera launaðir fremur en aðrir,
er vinna í þarfir sveitarfjelaganna, t. d.
hreppsnefndarmenn o. fl. Yfir höfuð er
jeg mótfallinn allri borgun til þessara
manna. Það er nú komin á sú venja, að
menn vilja- fá borgað af opinberu fje hvert
einasta viðvik, sem menn gjöra í fjelagsins þarfir. Jeg skal því lýsa því yfir, að
jeg get ekki greitt atkvæði með þessari
viðaukatill. við frv.; og enda þótt borgunin til fulltrúanna hefði ekki verið ákveðin
úr kirkjusjóði, sem ekki nær neinni átt,
hefði jeg samt ekki gefið henni atkvæði
mitt.
13 (29. ágúst).
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Sighvatur Árnason: Af því að jeg er I allt annað að ganga á mill húsa í kaupeinn meðal þeirra, sem komu ffarn með I stað t. d. Reykjavík; þát bafa menn ekki
þessa viðaukatill., ætla jeg að leyfa mjer! mikið fyrir að sækja fundi, sem haldnir
að minnast dálítið á hana. Hún hefur i eru í bænum sjálfura. Úr því svona er
fengið talsverð andmæli bæði frá hæstv.! komið, er annaðhvort að gjöra, að samþ.
idsh. og h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.). Það j viðaukatill., eða láta allt sitja við sama
alveg satt, sem hæstv. ldsh. tók fram, að i og áður. Jeg fyrir mitt leyti tel hverja
fjárhagur kirkna hjer á landi er almennt j kirkju jafnrjetta fyrir þessari þóknun.
ekki góður, en þessi þóknun handa safn-!
E. Th. Jónassen: Mjer þykir það skrítaðarfulltrúunum, sem farið er fram á að i ið hjá h. þm. Rangv. (S. Á.), þegar hann
greiðist af sjóði kirknanna, er þvílíkt lít-! er að halda þvi fram, að júnímánuður sje
ilræði, að hún mundi opt ekki nema meiru í óheppilega eða óhentuglega valinn timi til
en 2 kr. og hæst 6 kr. á ári, og það mun I hjeraðsfundahalds, sakir annríkis bænda
enginn geta talið tilfinnanlegt gjald. Eins i um þann tíma árs; áður var september
og kunnugt er, kom sú tillaga fram í Nd., j hafðurtil þessara fundarbalda, og þótti sá
að hjeraðsnefndarmenn skyldu fá 2 kr. fyr- j tími ekki haganlega valinn; skyldi mönnir hvern dag, er þeir þyrftu að verja til! um nú þykja betra að hafa þessi fundarað sækja hjeraðsfund, og skyldi gjald þetta j höld í júli- eða ágústmánuðum ? Það yrði
greiðast af sóknarmönnum. Jegeráþeirri víst ekki betra. Þar sem sami þm. hjelt
skoðun, að þetta ætti betur við, nfl. að því fram, að safnaðarfulltrúar ættu að fá
gjaldið væri lagt á sóknarmenn, en ekki borgun fyrir að sækja hjeraðsfundi, þá er
á kirkjurnar; en þar eð svo fór, að tillagá i jeg alls ekki á þvi, en stend við það, sem
þessi fjell í Nd., þá var ekki tiltök að jpg sagði áðan, að jeg skoða safnaðartaka hana upp hjer á þann hátt. Mjer i fulltrúastöðuna þannig, að með henni sje
fyrir mitt leyti finnst hvorki eðlilegt nje I hlutaðeiganda sýnt bæði traust og virðsanngjarnt, að menn eigi að fara borgun- ! ing, og eigi sá, sem í þeirri stöðu er, að
arlaust á þessa fundi, og einna sízt geta gegna henni borgunarlaust, eins og annbændur það i júnímánuði, því að þá sjá ari borgaralegri skyldu. En nú virðist
þeir vanalega ekki út úr því, sem þeir ! sem sá andi sje ríkjandi, eða sje að ryðja
hafa að gjöra; það þekki jeg svo vel; þá j sjer til rúms, að menn heimta borgun fyreru ferðalög og ýms önnur störf fyrir ir hvert viðvik, sem menn leysa af headi
höndum, sem ekki mega drágast. Viðvíkj- í þarfir þess fjelags, sem þeir lifa í. Jeg
andi því, sem h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) skai og geta þess, að ekki er hreppsnefadsagði, að hann vildi láta menn vinna borg- i armönnum almennt borgað fyrir störf þeirra
unarlaust í þarfir sveitarfjelagsins, skal i í þarfir hreppsfjelagsins, enda var og,
jeg geta þess, að þessi venja, eða rjettara þegar lögin uin stjórn safnaðarmála o. s.
sagt óvenja, hefur viðgengizt hjerá landi, frv. frá 27. febr. 1880 voru búin til, ekken hún er ekki betri fýrir það, heldur ert minnzt á slíka þóknun eða gjald til
ætti það einmitt að vera hvöt til þess að safnaðarfulltrúanna. Sami h. þm. (S. Á.)
afnema hana, að hún er orðin of gömul tók það og fram, að kirkjurnar munaði
og óvinsæl. Því lengur sem ranglætið rik- ekkert um þetta gjald, af því það væri
ir í hverju sem er, því verra er það. Jeg isvo lágt, 2 til 6 kr. fyrir hvern safnaðarvil einnig benda h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) ifulltrúa; en yrði það ei meira, þá hygg
á það, að ferðalög í sveitinni taka upp jeg þeir verði jafnvikir eptir sem áður, þótt
mikinn tima, og hafa í för með sjer mik- þeir fengju þessa borgun; eu hvað kirkjinn kostnað, t. d. hesta o. s. frv. Það er urnar snertir, þá munar þær, úða sjóði
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þeirra, svo að segja. um hverja krónuna, inu, þá skal jeg geta þess, að jeg á ekkert
því efnahagur kirknasjóðanna er sannar- í þeirri tímabreytingu, sem frv. innleiðir,
lega,yfir höfnð að tala, mjög svo bágbor- og hefði jeg átt nokkru að ráða i þá átt,
inn> að menn verða sem mest að hlífa þá hefði jeg eigi ráðið til þess; en úr því
þeim við útgjöldam, sem ern ekki því nauð- svo langt var komið með málið, þá vildi
synlegri.
jeg ekki setja mig á móti tímabreytingSkídi Þorvarðarson: Jeg er að því unni, þó jeg haldi fyrir mitt leyti, að hún
leyti. á sama raáH og flutningsm. viðauka- ekki sje til bóta, því um þann tíma (í
till. á þingskj. 157 (C. 208), að það er ijúnímán.) er, þar sem jeg þekki til, opt
sanngjarnt, að safnaðarfulltrúarnir fái þókn- ■ mestum önuura. að gegna fyrir bændur. Það
un fyrir starfa sinn, en á hinn bóginn er í getur verið, að þessi tímabreyting sje hentjeg líka samdóma hæstv. Idsh. um það, i ugri fyrir aðra landsfjórðunga; um þaðskal
að jeg fæ ekki sjeð, að það sje rjetí eða jeg ekki þrátta. Þar sem það var tekið
sanngjarnt, að fallast á grundvallarreglw fram, að þóknuninni til safnaðarfuiltrúviðaukatill., sem sje þá, að þóknuni* sje anna hefði hjer áður á þingi eigi verið
eða verði greidd úr sjóðum kirknanna, þvi hreift skal jeg geta þess, að uppástunga
það á sjer víst víðast hvar stað hjer á i þá átt kom fram á þingi 1885 eða 1887,
landi, að kirkjurnar eru mjög fáíækar, og en var þá felld, eins og nú mun standa
suraar enda i talsverðum skuldum, og til.
þola því engin ný útgjöld. Auk þess kemFriðrik Stefánsson: Hæstv. Idsh. tók
ur gjald þetta svo ósanngjarnlega niður ómjúkum höndum á viðaukatill. þeirri, sera
á bændakirkjur, þar sem eigendnr þeirra vjer 3 þm. höfum borið fram, og færði
gyldu eiun fyrir alla sókniua þókuun þá. henni ýmislegt til foráttu, þvi þar sem jeg
ssm hjoraðsfundarmanni bæri að fá fyrir áleit hana til bóta, í því tilliti, að hjeraðsað sækja fund. H. þm. Eangv. (S. Á.) gat fundir yrðu betur sóttir, og lögin þannig
þess, að þóknun þessi eða gjaldi þetta gætu betur náð tilgangi sínum, þá áleit
væri svo litið, og þvi ekki tilfinnanlegt hæstv. ldsh. hana einungis til þess að spilla
fyrir kirknasjóðina; en hann vorður hins máliuu, og það til svo mikiUar spillingar,
vegar að gæta þess, að hjer er gjald lagt að hann sagðist heldur taka frv. aptur,
á þá qjúði, sem hafa mjög svo lítið gjald- ef hún yrði samþykkt. Jeg get nú ekki
þol.
Jeg fæ ekki sjeð að breyt.till. sannfærzt af ástæðum þeim, er hæstv. idsh.
þessi sje nauðsynleg, þar sem jeg ekki tók fram; hann tók sjerstaklega fram, að
hef heyrt neina almenna umkvörtsi um, kirkjurnar væru ekki færar um að bera
að hjeraðsfundir yflr höfuð væru mjögilia þennan kostnað; beneficær- kirkjurnar væru
sóttir, enda get jeg borið vitni um það, í sknldum o. s. frv., og í öðru lagi væri
að í mínu kjördæmi hafa þesr verið nokk- það álaga á bændakirkjueigendur. En þess
urn veginn sóttir. Jeg hefði því kunuað má gæta, að nú er farið að setja kirknafje
betur við, að þessi viðaukatill. hefði eigi á vöxtu, sem ekki var áður gert, svo þær,
koffiið fyr fram. en til þings hefðu komið þegar frain líða timar, geta orðið ríkar.
raddir um, að menn ekki vildu sækja þessa Það er vitaskuld, að það yrði fáum krónfundi borgunarlaust. Jeg greiði þess vegna um minna, sem kirkjan legði upp á ári,
ekki atkv. mitt fyrir þessari viðaukatill. en það munar svo litlu, hvort kirkjan er
Siffhvatur Árnason: Ót af því, sem h. beneficíum eða bændakirkja, að það virð2. kgk. þm. (E. Th. J.) tók fram um breyt- ist ekki geta haft nein áhrif á efnahag
inguna á timanum fyrir hjeraðsfundahald- þeirra; enda vill svo vei til, að h. þm.
13*
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Borgf. (Gr. Th.) er bændakirkjueigandi, og
þó stendur nafn hans nndir viðaukatili.
(Qr. Th.: Það var bara til þess að koma
henni inn á þing). Ennfremur tók hæstv.
ldsh. fram, að það væru ekki allt bændur,
sem væru safnaðarfulltrúar, það væru læknar, sýslumenn o. fl., en eins og allir vita,
vautar svo mikið á, að iæknir sje í hverri
kirkjusókn, að á mörgum stöðum er að
eins einn læknir í prófastsdæminu, svo ekki
er að telja, að aðrir sjeu safnaðarfulltrúar
en bændur og kaupstaðaborgarar. H. 2.
kgk. þm. (E. Th. J.) spratt hart og títt
upp úr sæti sínu til að tala á móti viðaukatillögu þessari. Það var eins og það
væri komið við hjartað í honum. Ástæður hans voru, að það ætti ekki við að borga
mönnum, þó þeir gerðu störf í opinberar
þarfir; mig fnrðar mjögáþví, að hann, hálaunaður embættismaður, sem auk þess
reiknar sjer ferðakostnað fyrir amtsráðsfundi, skuli taia slikum orðum, eða geta ætlazt til, að bændur og borgarar fari, svo
dögum skiptir, frá heimilnm sinum á ári
hverju, án þess að fá lítilfjörlega þóknun
fyrir; því hjer er ekki um fulla borgun að
ræða. Jeg sje annars ekkert sjerstaklegt
við þessa viðaukatill. Hví skyldi stjórnin
nú vilja útvega vitnum þóknun fyrir að
mæta fyrir rjetti og ennfremur líkskoðunarmönnum, og yrði það þó á flestum stöðum starfaminna, en að sækja hjeraðsfundi?
Eða liggur nú ekki frv. fyrir í neðri deild,
þar sem verið er að ákveða hreppsnefndaroddvitum laun?. Þar sem hæstv. idsh.
hjelt, að hið andlega líf í Skagafirði væri
máske í daufara lagi, sjerílagi ef safhaðarfulltrúar væru ekki fúsir að sækja fundi
borgunarlaust, og mætti þá á sama standa
þó þeir sætu heima, en gerðu þeir það allir, yrði enginn hjeraðsfúndur haldinn, en
það er jeg viss um að væri á móti vilja
hæstv. ldsh., þá hygg jeg. að það sje ekki
lakara ástatt með hið andlega (kirkjuiega)
líf i Skagafirði, en annarstaðar hjer á landi;
en jeg veit það vel, að það eru tii Skag-
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firzkir bændur, sem „ekki láta visa sjer
eins og hjörð í haga“, og þvi mundu þeir
ekki á ári hverju sækja hjeraðsfúndi borgunarlaust, því virðinguna, sem af því leiðir
að vera kosinn safnaðarfúiltrúi, „má ekki
til fjár meta“.
ÁTKVÆÐAGR.: Viðaukatill. (157,
C. 208) samþ. með 6 : 5. Með þvi atkvæðagreiðslan þótti óglögg, var við haft nafnakall, og sögðu
nei;
já:
Þorl. Jónsson,
J. A. Hjaltalín,
Arnl. Ólafsson,
A. Thorsteinsson,
Pr. Stefánsson,
E. Th. Jónassen,
Gr. Thomsen,
L. E. Sveinbjörnsson,
Jul. Havsteen,
Skúli Þorvarðarson,
Sighv. Árnason.
Landsh'ofðingi tók frv. aptur, en 2. þm.
Húnv. (Þorl. Jónsson) tók frv. upp aptur;
var frv. síðan fellt með 6 atkv. gegn 5.
Frv. til laga um breytingu á konungsúrskurði 25. aug. 1853 viðvíkjandi Ásmundarstaðakirkju í Presthólaprestakalli (C. 175);
3. umr.
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. með 9
atkv. og afgreitt síðan til ldsh. sem lög
frá alfingi.
Frv. til laga um breytingu á lögum 8.
jan. 1886 um hluttöku safnaða í veitingu
brauða (C. 204); l. umr.
ATKVÆÐAGR.:
umr. með 6 :4 atkv.

Málinu vísað til 2.

TiUögur til jhngsályktunar um gagnfrœðdkennslu í lœrða skolanum (C. 202);
hvernig ræða skuli.
Forseti stakk upp á, að málið yrði rætt
með einni umræðu, en Gr. Thomsen stakk
upp á tveim umræðum, og var það samþ.
með 8 atkv.
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Áijándi fundur, fimmtudag 23. jnlí að skjóta þvi til h. samdeildarm. minna
kl. 1 e. h. Allir á fundi.
hvort eigi sje rjett að vera varasamur með
Frv. til laga, um iðnaðarnám (C. 214); það, að taka til umr. breytingartill. sama
3. umr.
dag sem þeim er útbýtt, ef þær eru við
Forseti gat þess, að frv. þessu hefði frv., sem til umr. er þann sama dag, og
fyrst verið útbýtt í byrjun fundarins og eru verulegar efnisbreytingar; því að þaðað hann væri þvi fús til að taka það út gefur að skilja, að menn hafa þá eigi haft
af dagskrá, ef þingmenn óskuðu þess.
nægilegan tíma til að íhuga þær breyt.Framsögumaður (Þorleifur Jonsson)-. till. En eins og á stendur nú. finnst mjer
Það er að vísu satt, sem h. forseti sagði, full ástæða til að treysta orðum h. framað frv. þessu hefur eigi verið útbýtt með- 8ögum. (Þ. J.) viðvíkjandi frv. þessu.
al þm. fyrri en í byrjun þessa fúndar og
ATKVÆÐAGR.: Frv. samþ. í e. hlj.
hafa þeir því haft fremur lítinn tíma til og afgr. síðan til Nd.
að íhuga það. En jeg átti kost á að sjá
Frv. til laga um þtngfararkaup alþingfrv. hreinprentað dálitiu fyrir fundinn, og
ismanna
(C. 213, 218); 3. umr.
hef borið það saman við þær breyt., sem
gjðrðar voru við það til 2. umr. Þó að
Framsögumaður (J. A. Hjaltalín):
jeg bafi eigi getað yfirfarið það eins vand- Nefndin, sem hafði frv. þetta til meðferðlega og skyldi, hygg jeg þó, að eigí sje ar, hefur komið fram með nokkrar breyt.beinlinis þörf á, að taka frv. nú út af till. við það á þingskj. 163 (C. 218). Fyrsta
dagskrá.
breyt.till. er við fyrirsögn frv., og er hún
Jeg skal geta þess, að reyndar eru afleiðing af atkv.gr. þeirri, sem varð við
nokkrar prentvillur í því, en engar þeirra frv. við 2. umr.
eru stórvægilegar. Þannig er í 2. gr. stór
2. breyt.till er við 2. gr. þess, stafliði
byrjnnarstafúr í upptalningsliðunum, en á 5., 6., og 7., og er sprottin af því, að
að vera lítill stafur, eptir fyrra frv.; í 10. nefndin kannaðist við, að eigi væri fylligr. stendur „am“ fyrir „um“; og í 11. gr. lega rjett hlntfall á ferðakostnarupphæðog 16. gr. vantar sina kommuna á hverj- um þeim, er hún hafði stungið upp á viðum stað. Þetta er að eins smávegis prent- víkjandi þessum töluliðum. Úr þessu vill
villur, sem leiðrjetta má þá er frv. er nú nefndin bæta með þessari breyt.till.
hreinprentað eptir þessa umr. og sent. h. Breyt.till. undir 3. og 4. tl. eru að eins eðlineðri deild.
leg afleiðing af því, sem á undan er komJeg álít enga þörf að lengja umr. um ið og samþ. var við 2. umr.
frv. þetta. Það hafði svo góðan byr hjer
Mál þetta er svo ýtarlega rætt hjer í
við síðustu umr.; þá greiddu allir atkv. þessari h. deild, að jeg finn eigi ástæðu
með því, nema einn. Jeg vona að h. þm. til að fara fleirum orðnm um það.
hafi eigi breytt skoðun sinni síðan, og
Grímur Thomsen: H. þm. Rangv. (S.
greiði nú atkv. með því, eins og við 2. Á.) lýsti því yfir við 2. umr. þessa frv.,
umr.
að hinar lægri tölur frv. væru fram komnJúlius Havsteen: Jeg tek það gottog ; ar fyrir tilslökun nefndarinnar við þá tvo
gilt, er h. framsögum. (Þorl. J.) sagði, að ! h. þingm., er komu fram með breyt.hann hefði borið frv. saman við breyting- ! uppástungu um allmiklu lægra þingfararar þær, er gjörðar voru við það til 2. umr. ! kaup, heldur en til er ætlazt í hinu uppJeg hef eigi haft tíma til að gjöra þenn- | haflega frv. Þetta efast jeg ekki um að
an samanburð.
muni vera satt og rjett. En út af þessu
En jeg vil nota þetta tækifæri til þess, ' dreg jeg þá ályktun, að þótt b. nefnd sje
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eigi óánægð með töluupphæðir þær, er nú sína, að gjöra eigi hærriþÍBgfararreikninga
standa í frv. þessu, inundi hún þó hafa ver- sína nú í ár, en að sje í samræmi við frv.,
ið enn þá ánægðari, ef tölurnar í hinu upp- og að lokum í þriðja lagi til leiðbeininghaflega frv. hefðu verið látnar halda sjer. ar fyrir nefnd þá, er kosin verður á þessu
Jeg er líka sannfærður um, að tilslökun þingi, til að yfirfara og úrskurða ferðah. nefndar hefur verið helzt til of mikil, kostnaðarreikninga þm., svo að hún geti
þar sem hún nemur burt hátt á 3. hundrað haft gætur á, að þeir þingm. reikni eigi
kr. á sumum stöðum. Jeg er sannfærður þann kostnað, er óheimilt er að reikna
um, að h. nefnd hefur hlotið að vera í efa eptir fov, þessu, svo sem kann að vera
einhverjar ferðatálmanir, en sjerstaklega
um, að þetta gæti verið rjettlátt.,
Jeg sýndi fram á það við 2. umr., að alls ekki fæðispeninga á leiðinni.
Sighvatur Arnason: Jeg get naumast
sparnaðurinn fyrir landssjóðinn nemur alls
milli 900 og 1000 kr., eu þessi sparnað- i orða bundizt út af ræðu h. þm. Borgf. (Gr.
ur er óhæfilegur, með því að ekkert tillit Th.). Honum er það eigi kapplaust, að
er tekið til farartálma þeirra, er npp á reyna að murka lífið úr þessu frv., en það
kunna að koma, svo sem veikindi, aðhestur má virða honum til vorkunnar ástæður
heltist eða glatist o. s. frv. Þettaertals- þær, sem hann ber fyrir sig, þar sem hann
verð ónærgætni. Svo verð jeg að segja er að reyna að halda uppi sóma flutningsþað álit mitt, að 970 kr. er of hátt kaup- manna frv. En jeg vil fyrir mitt leyti
verð á vinsældum manna í hjeruðum og vera afsakaður; jeg afþakka aðstoð hj. þm.
blaðagreinum, en of lítið söluverð á virð- Borgf. (Gr. Th.) í því efni; jeg þarfhennar
ekki með; jeg stendvið það, að mælameð
ing þingsins.
H. 5. kgk. (A. Ó.) gjörði þá rjettu og frv. þessu, þótt frv. það, er við flutningsm.
fögru athugasemd við 1. umr. þessa frv., komum með í fyrstu, hefði hærri tölur, og
að það væri undarlegt af landsmönnum að sem jeg að vísu áJeit betur við hæfi, og
tortryggja þingmenr. sína, þá er þeir búa h. þm. Borgf. (G. Th.) má vera það fulltil feiðakostnaðaneikninga sína, en trúa ljóst, af hvaða tilefni það var, að við
þeim þó fyrir að hafa umsjón yfir ográð- nefndarmenn lækkuðum töluupphæðirnar.
stöfun á fjárhag landsins. Jeg hygg að En jeg viðurkenni alls ekki þar með, að
allir bæði utan þings og innan verði að jeg hafi hingað til gjört of háan reikning
kannast við, að þetta er ssnnur dómur, og fyrir þingfararkostnaði, þó hann hafi verjeg hygg að menn muni iðra þess, ef frv. ið að eins hærri en hjer er gjört ráð fyrþetta verður að lögum.
ir úr mínu kjördæmi.
Jeg hef, ásamt 2 öðrum h. þm,, leyft
En jeg álít það vera miklu betra, að
mjer að óska þess, að greidd verði að lok slá föstu þingfararkaupi, heldur en að
um atkv. um frv. þetta með nafnakalli, og er halda þeirri reglu sem nú gildir, til þess
það af þeim ástæðum, að æskilegt er, að að hverfi sá hlutfallslegi mismunur á reiknþeir h. þm., sem barizt hafa fyrir þessu ingum þingm., sem nú á sjer stað. Það
frv., og greiða atkv. með því, getinúþeg- er eigi svo að skilja, að jeg álíti reiknar notið þeirra vinsælda, sem þeir að inga þingm. hærri en vera ber, þegar allt
sjálfsögðu eiga von á að fá fyrir frammi- er reiknað, sem rjettiiega má reikna, heldstöðu sína; ennfremur til þess að spara ur mun mismunurinn vera mest kominn
fyrir landssjóðinn, því að jeg geng út frá af því, að sumir þingm. farí hvergi nærrí
því sem sjálfsögðu, að þeir h. þm., sem á- í það ýtrasta, sem þeir geta þó með rjettu
líta nægilegt þingfararkaup tekið til í frv. sett á sinn reikning.
þessu, munii finna það siðferðislega skyldu
Jeg skal benda á eitt, sem reyndar er
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raargbúið að taka fram, og það er, að tijer hjá þingm. oghinn, að álíta aðþingm. eigi
í frv. er miðað við mið kjördæmin. H. >að vera óskeikulir viðvíkjandi því, að búa
þm. Borgf. (Gr. Th.) er vístbúinn að gleyma til ferðakostnaðarreikninga, eins þm. hefur
'því, hvar jeg er búsettur í mínu kjördæmi, haldið fram; þar á ekki að geta komizt
nfl. talsvert austar en í því miðju. E>að að nein freisting eða nokkur eigingirni,
er svo langt siðan hann hefúr verið á en á hina hliðina eiga þeir þingmenn, sem
fetð þar eystra, og hann er nú að líkind- fylgja þessu frv., að vera svo óvandaðir
um afhnga því að bjóða sig þar fram til að selja sannfæringu sína fyrir vinsældir
þingmennsku.
almennings. Slíkar getsakir get jeg ekki
Jeg ber enga blygðun fyrir frv., þótt þolað mótmælalaust.
jeg beri saman tölur þess við tölur hins
Grímur Thomsen: Jeg hef eigi sagt,
upphaflega frv. Það er enginn neyddor að frv. væri komið fram af óhreinum hvöttil að bjóða sig fram til þingsetu, ef um, en af tortryggni til alþingism. Það
hann hyggur sig hafa skaða af ferðinni, háfa komið fram raddir á þingmálafundog það er að vísu að ganga fyrir hvern um og í hinum velvitru blöðum, sem hafa
sem er, úr hve miklu er að spilatil þing- knúið þingmenn til að láta undan. Jeg
Íaíarinnar.
tek ósjálfrátt eitt dæmi frá frænda míuEn það er ekki svo að skilja, að jeg um, h. þm. Skagf. (Fr. St.) Á fyrra þingi
taki það neitt nærri mjer, þótt frv. þetta i bjó hann til reikning og nefndin samþ.
verði nú fellt hjer eða skorið niður, enda j hann; en hvað sje jeg? Hann hefnr verer nú ekki eins hvítt að velkja hjer í ■ ið 21 dag á leiðinni. Af hverju? Sjálfdeildinni eins og var fyrir nokkrum dög- i sagt af farartálma. Jeg hef eigi sagt, að
nm.
i það væri komið fram af óhreinum hvötum,
Framsikfumatfur (Jón A. Hjaltalín): Jeg en af tortryggni. Með þessu er allri sannskal að eiss geta þess, að við aðra breyt.- girni byggt út. Jeg veit, að hinir sömu,
till. við 1. gr. tölul. 7 er prentvilla; þar sem greiddu atkv. með þessu frv. síðast,
sem stendur 80, eiga að vera 84.
Mál muni gjöra það nú til þess, að það komþetta er að öðru leyti svo rætt, að jeg ist upp í neðri deild, jeg segi „upp“ í Nd.;
flnn eigi ástæðu til þess, að tala um það að minnsta kosti mun sá gjöra það, sem
frefcar eða svara ræðu h. þm. Borgf. kallaði frv. þetta sljetthefllsrjettlæti, svo
þó þær ytri ójöfnur kunni að vera jafu(Gr. Th.).
Þ&rleifur Jónsson: Jeg flnn þá ástæðu aðar, er fnllt af innra ójöfnuði..
tii að gjöra athugasemd við ræðu h. þm.
Framsöffumaður /J. A. Hjaltalín): Jeg
Borgf. (Gr. Th.). Hann talaði um, að þing- hjelt jeg þyrfti ekki að tala meira um
menn seldu >með þessu frv. sannfæringu þetta mál, og mundi jeg eigi gjöra það,
sína fyrir vinsældir manna í hjeruðum, ef jeg sæi eigi ástæðu til að svara h.
að minnsta kosti lá það í orðum hans, þm. Borgf. (Gr. Th.). Jeg hef áðnr tekið
hann taiaði um hátt kaupverð, og mátti fram, hvernig ræður hans væru, og geta
skilja svo orð hans, að þingm. fylgdu þessu allir metið þær, en í síðustu ræðu bætti
frv. af óhreinum hvötum; þetta get jeg hann við einni ástæðu, en fórsteigi betur
ekki þolað mótmælalaust af h. þm. Það en vant er. Hann segir, að frv. sje koraið
er eins og hann haldi, að þingmenn geti af tortryggni. Frá hverjum? Einhverjekki framfylgt neinu nema af óhreinum um útífrá, sem er hræddur við að reiknbvötam eða eigingirni, og eru slikar get- ‘ingarnir sjeu ekki ijettir. Jeg segi fyrir
Bakir sannlega sprottnar af óbreinu hug- mig, að jeg var einn af þeim, sem kom
árfari. Það er ennfremur mótsögn í þessu með þetta írv., og það er allsendis rangt
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getið til, að það sje af nokkurri tortryggni; þessu við 1. umr., en jeggafsvikk á mjer
jeg mótmæli því alveg. Jeg hef látið í við 2. umr., og er jeg nú til með að gefa
Ijósi, hvers vegna jeg hafi komið með það; frv. atkv. mitt, fyrst og fremst af þeirri
jeg álít nfl. þægilegra fyrir menn að ástæðu, að úr þeimsýslum, sem jeg nefndi
vita, aðhverju þeir ganga, ogsðmaþings- við 2. umr. í Norður- og Austurumdæminu,
ins, að grunsemd nái eigi tilþess, að það sje og úr Strandasýslu, er nægilega hátt þingeins og Englendingurinn segir „above fararkaup, þegar farið er með skipi. Jeg
suspicion“, og það veit jeg að h. þm. Borgf. i sje, að þótt jeg sje búsettur í kjördæmi
(Gr. Th.) skilur. H. þm. (Gr. Th.) hefur : minu, sem er lengst í burtu frá alþingisenga ástæðu til að segja, að við höfum : staðnum, og þótt jeg yrði nú að fara landþær hvatir, sem við eigi könnumst við. 1 veg til Akureyrar og sjóveg þaðan til
Friðrik Stefánsson: Jeg vil að eins ; Reykjavíkur, þá verður ferðakostnaðurinn
gjöra stutta athugasemd við ræðu h. þm. eigi alveg eins hjer nú hjá mjer, eins og
Borgf. (Gr. Th.); að öðru leyti er mjer hann er til tekinn hjer í frv. Sjer í lagi
þetta ekkert kappsmál, þó jeg sje í nefnd- j er það þó annað, sem knýr mig til að
inni. Ferðin tók mig 21 dag, það er satt, ■ gefa frv. þessu atkv. mitt, og það er, að
en þó þannig, að jeg kom 4 eða 5 dög- í jeg vil gefa h. Nd. tækifæri til að sýna
um fyrir þing til Reykjavikur, og komst {sparsemi sína og sjálfsafneitun í þessu
eigi burtu fyrr en 5 dögum eptir þing. efni. Þar hefur nýlega komið fram frv.
En nú væri öllu þessa að mínu áliti vel i um að afnema amtmanna- og biskupsemtil vegar komið, þar sem öllum þingm. í I bættin, líklega af eintómum sparnaði, til
frv. þessu er ætlaður ákveðinn ferðakostn- i þess að geta komið á stofn uilarverksmiðju
aður, og þar í eru þeir dagar innifaldir, jmeð 120,000 kr. viðsjárverðu láni, ístað
sem þeir þurfa til þingfarar, og þeir fá ! tveggja amtmanna og biskups. Úr því nú
jafnt hvort þeir eru marga eða fáa daga j af þingfararkaupinu sparast 24%, þá er
á leiðinni eða fyrir og eptir þing í Reykja- ! það ágætur prófsteinn fyrir sparnaðarmennvík, og eins hvort þeir hafa meðreiðar- ina í h. Nd.
mann eða ekki. Það kann nú að vera,
Julíus Havsteen: Það var að eins Iítað við nefndarmenn höfum gjört ferða- il athugasemd, sem jeg ætlaði að gjöra
kostnaðinn í lægra lagi, en mjög miklu j við ræðu h. þm. Borgf. (Gr. Th.). Hann
getur það ekki munað, og álít jeg meira segir, að ein ástæðan fyrir því, að hann
vert, að taka fyrir allar eptirtölur og smá- greiddi atkv. með frv., sje sú, að hann
munasemi í því tilliti.
vildi láta það koma „upp“ neðri deild.
Arnljótur ólafsson: Jeg neita því ekki, Þetta finnst mjer satt að segja lítilvæg áað það hefur komið berlega fram við um- stæða. H. þm. Borgf. (Gr. Th.) verður þó
ræðurnar um frv. þetta, að allir eru óá- að játa, að tíminn er peningar, og sje frv.
nægðir með það. Mjer finnst og full á- litilsvert eða ónýtt í sjálfu sjer, eins og h.
stæða sje til þess, og það jafnvel fyrir þm. Borgf. (Gr. Th.) að nokkru leyti játflutningsmennina sjálfa, því að reikningar ar, þá á hann sjálfsagt að greiða atkv.
sjálfra þeirra, og enda flestra alþingism. móti því, en ekki með því. H. sessunautáður, sýna bezt, að þeir koraa eigi heim ur minn til vinstri handar (Gr. Th.) sagði,
við frv. þetta. Einn af nefndarmönnum, að frv. væri sprottið af tortryggni og jeg
rjettara sagt, af breytingartillögumönnum, hygg fullkomna ástæðu til að segja svo.
er að vísu svo vel settur, að hann hefur eigi Sessunautur minn til hægri handar (S. Á.)
þurft að gjöra ferðakostnaðarreikninga. Jeg sagði i ræðu sinni, að sumir þm. hefðu
skal og játa, að jeg mælti á móti frv. reiknað sjer ferðakostnað hið ýtrasta. (S. Á.:
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Jeg sagði, að hinir lægri reikningar hefðu
ekki verið reiknaðir npp á það ýtrasta).
Já, það er sama, því hafi hinir lægri reikningarnir eigi farið i hið ýtrasta, þá leiðir
þar af. að hinir hærri reikningarnir hafi
gjört það, með öð>um orðnm, að þingmenn
hafi haft miðnr löglegan ávinning af ferðakostnaðinum, og ern þetta því hin hörðustu orð, sem jeg hef heyrt hjer á þingi,
og næsta óþingmannleg.
Á. Thorsteinsson: Þegar jeg athnga
frv. þetta, frá því fyrsta það var lagt fyrir deildina, hefnr það komið fram, að npprnnalega hefnr verið stnngið npp á hærri
þóknnn, er menn síðar hafa komizt að rann
nm, að væri eigl rjett, og þess vegna lækkað hana að mun; þetta sýnir að það er
mikill vandi, að gjöra frv. svo nr garði, að
öllnm líki, enda sjálfum flntningsmönnnm,
sem ern hinir sömn og skipaðir vorn i
nefhdina. Jeg skal geta þess, að nmræðnrnar nm þetta mál hjer i deildinni hafa
verið mjer næsta ógeðfelldar, og að jeg
þess vegna ekki hef tekið þátt í þeim. Jeg
vil nú færa ástæður fyrirþví, hvernigjeg
greiði atkvæði mitt, án tillits tii nmræðna
þeirra, sem fram hafa farið. Eptir minni
skoðnn á hver þm. heimting á, að fá rjetta
og sanngjarna borgun fyrir hvern þann
kostnað, sem hann verðnr að hafa á þingferð sinni, og svo þar að anki fæðispeninga; þessari grundvallarreglu held jeg
fastri, og jeg tel það ábyrgðarhluta fyrir
þingið, að setja nokknrs konar verðlagsskrá á ferðakostnaðinn; hún getnr orðið
of há eða oí lág, og því ranglát í báðnm
tilfellunum. Jeg skal þvi lýsa því yfir,
að jeg greiði atkv. á móti frv.
ATKVÆÐAGR.: Breyt.tilL nefnd. (C.
218) allar samþ., þær við 1. gr. 5. og 6.
tl. með 7 : 3 atkv. hver, við 7. tl. með 8 :1
atkv., við 2. gr. með 8; 4. breyttill. samþ.
með 7 og 1. með 8 atkv.
Frv. samþ. í heild sinni samþ. með 7 : 4
Alþt. A. 1891.
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atkv. að viðhöfðu nafnakalli, eptir beiðni 3
nafngreindra þm., og sögðn
nei:
Árni Thorsteinsson,
Jón A. Hjaltalín,
Þorl. Jónsson,
E. Th. Jónassen,
Arnlj. Ólafsson,
Gr. Thomsen,
Friðr. Stefánsson,
Júl. Havsteen.
L. E. Sveinbjörn8son,
Sighv. Árnason,
Skúli Þorvarðarson.
Frv. síðan afgr. til Nd.

I
É
I

Frv. til laga um aðfluttar ósútaðar
húðir (G. 213); 1. umr.
ATKVÆÐAGR.:
umr. e. hlj.

Málinu vísað til 2.

Nítjándi fnndur, föstudag 24. júií kl. 1
e. h. Allir á fundi.
TiHögur til þingsályktunar um gagnfrœðakennslu í lærda shólanum o. fl. (C.
202); 1. umr.
Flutninqsmaður (Jón A. Hjaltalín): Það
er langt síðan, að sú ósk hefur komið fram,
að gagnfræðakennslu yrði komið á við lærða
skólann, og siðast kom hún fram á fundi
hins íslenzka kennarafjelags um næstliðin
mánaðamót, og það alveg samhljóða þeirri
aðalályktun, er nú hefur verið lögð fyrir
þingið, að í tveim neðstu bekkjum lærða
skólans sje eingöngu gagnfræðakennsla,
sams konar og á Möðrnvallaskóla, og að
lærisveinar, sem lokið hafa prófi þaðan og
frá Möðruvallaskólanum, geti setzt próflanst í 3. bekk lærða skólans. Samkvæmt
þessn byrjar þá ekki kennsla í gömlu málunum (latínu og grísku) fyr en í 3. bekk.
Jeg skal játa, að latínuskólinn hlyti að
breytast allmikið, ef þetta fyrirkomulag
kæmist á. Ef ekki yrði varið nema 4
árnm til gömlu málanna, þá væri ekki
auðið að kenna jafnmargar námsgreinir í
14 (31. &g6st).

5
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4 bekkjunum, eins og nú er gjört, og þá
yrðu piltar að Ijúka námi i sumum þeirra
i 2 bekkjum, og er sjálfsagt, að þessi halli
yrði að koma niður á tungumálunum. Verði
þessu fyrirhugaða fyrirkomulagi um gagnfræðakennslu við skólann framgengt, er
auðsætt, að piltar komast ekki eins langt
eða nema minna í sumum tungumálum,
heldur en áður, og líklega verður þeire
heldur fækkað, og í sumum þeirra, sem
lærð eru, yrðu menn að láta sjer nægja
tveggja bekkja kennslu. Þess ber að gæta,
að latínuskólinn stendur ekki að eins í
sambandi við æðri skóla hjer, bæði prestaskólann og læknaskólann, heldnr einnig
við háskólann, og þess vegna verður að
hafa hliðsjón af því, svo að menn læ-i
ekki minna en háskólinn gjörir sig ánægðan með. Þess vegna mundu menn segja,
að tíminn, sem tungumálunum væri ætlaður, samkv. þessari ályktun, væri of stuttur; en jeg er ekki á þeirri skoðun, því
að þess ber að gæta, að stórmikill munur
er á, hvort piltarnir eru alveg óvanir, eða
þeir eru búnir að læra 2 vetur áður; bæði
er þá þroski þeirra meiri, og svo hafa
þeir betur vit á að hagnýta sjer kennsluna. Jeg er því viss um, að þeir geta
lærtmeira 3. árið en á tveim árum áður,
og hygg því alls ekki ókleyft, að piltar
gætu aflað sjer allmikillar þekkingar í
sumum tungumálum, þótt þeir ekki lærðu
þau lengur en 2 ár. Samkvæmt þessu
fyrirkomulagi þyrfti 1. bekkur auðvitað
að vera stærri en nú, því að búast má
við, að margir þurfi að vera lengur en
einn vetur í þeim bekk.
Hvað varauppástunguna snertir, þá er
ekki að ræða um neina breytingu á latínuskólanum nje öðru, þótt hún fái framgang.
Þá geta menn haft 7 tíma á víku í 6 ár
til að læra latinu eptir sem áður, því að
latinukennslan undir skóla er víst ekki
mikils virði, að minnsta kosti segja sumir
latínukennendurnir við skólann, að þessi
undirbúningur sje opt verri en ekkineitt,
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og piltar þurfl einmitt tíma til að gleyma
því, er þeir hafa lærtundir skóla, en þess
þurfa þeir þó ekki, þegar þeir hafa ekkert lært í latinu. í 1. bekk latínuskólans er einnig byrjað á hinu allfa einfaldasta, einstökum orðum eptir Hauchs latnesku lestrabók, er byrjar á laudo, laudas
o. s. frv. Jeg get ekki skilið, að það þurfi
að vera ofverk að kenna latínu á 6 árum
með 7 tímum á hverri viku; en sje það
ekki auðið, verð jeg að segja, að þá er
„something rotten in the state of Denmark",
það er eitthvað bogið. Jeg verð mikillega að mæla fram með þessari varauppástungu, og jeg get satt að segja ekki skilið í því, hvers vegna menn eru henni’mótfallnir. Þótt hún fengi framgang, þyrfti
enginn kostnaður að aukast, og piltar
gætu haft nægan tima til að læra latínu
á 6 árum með 7 timum á hverri viku.
Auk þess gæti það verið hagnaður fyrir
mikinn hluta landsmanna, að þurfa ekki
að kosta undirbúningskennslu handa sonum sinum, heldur senda þá á Möðruvallaskólann, og yrði það miklum mun ódýrara
en að kaupa þá kennslu annarstaðar. Jeg
ætla svo ekki að orðlengja meir um þetta
mál að sinni.
Landshöf9ingi: Jeg. er samdóma h.
flutningsm. (J. A. Hj.) í því, að æskilegt
væri, að gagnfræðakennsla kæmist á hjer
á Suðurlandi, eins og á Norðurlandi, enda
hygg jeg, að það sje almenn skoðun hjer
syðra. En það er annað mál, hvernig
þessu yrði bezt komið fýrir. Aðaluppástungan, sem hjer liggur fyrir, fer fram á,
að gjöra lærða skólann jafuframt að gagnfræðaskóla með sama bekkjafjölda eins og
nú er. Jeg verð að játa, að þessi aðferð
flnnst mjer ekki sem heppilegust Mjer
fyrir mitt leyti hefði þótt önnur aðferð
hagkvæmari, þ. e. að auka skólann þannig,
að stofnuð væri við hann gagnfræðakeonsla,
er færi fram við hliðina á sjálfri kennslunni í latínuskólanum.
Það hefur verið borið undir álit rektors
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og kennaranna, hvernig þeir mundn taka væri að sleppa latínukennslunni undir skóla
í það, að lærisveinar af Möðruvallaskólan- og byrja á henni í 1. bekk. Kennararnumfengju að ganga próflaust inn í skól- ir hafa einnig sagt, að piltura væri stundum
ann, og þeir hafa ekki tekið vel í það. kennt svo rangt undir skóla, að langan tima
Þámá geta nærri, hvort þeir eru sam- þyrfti til að uppræta það. Auk þessa hefþykkir aðaluppást, að kennsla í gömlu ur reynslan sýnt, að piltum af Möðruvallamálunum byrji ekki fyrení3. bekk. Jeg skóla, sem hafa gengið í latínuskólann,
hygg því, að þessi uppást. sje varla fram- hefur að jafnaði gengið miklu betur en
kvæmanleg, þvert á móti vilja rektors og hinum, sem eðlilegt er, þvi að margar
námsgreinir eru lærðar á Möðruvallaskólkennaranna.
Allt öðru máli er að gegna með vara- anum, sem ekki eru heimtaðar til inntökuuppást.; sumir kennararnir eru að visn prófs í lærða skólann, og svo kunna Möðmótfallnir henni, en sumir eru hennisám- ruvellingar miklu betur hinar greinarnar,
þykkir. Þeir sem á móti eru, bera það er hvorirtveggja hafa lært. Jeg verð því að
fyrir sig, að það sje ekki til að tala um, halda því fram, að duglegir realstúdentar
að leyfa nokkrum inntöku í skólann próf- frá Möðruvöllum eða lærisveinar þaðan
lauat. Þetta á jeg bágt með að skilja. sjeu miklu hæfari til inngöngu í lærða
Þeir sem hafa tekið próf á öðrum skólum skólann en venjulegir nýsveinar; þeir hafa
eru ekki próflausir og geta ekki kallazt notið kennslu áður, eru þroskaðri og skilnsvo, og hjer er þó ekki farið framá ann- ingsbetri en aðrir, og geta yfir höfuð haft
að en að piltár, sem hafa tekið burtfar- meira gagn af kennslunni.
Jeg er samdóma h. flutningsm. (J. A.
arpróf við Möðruvallaskólann, fái inntöku
i lærða skólann, án þess að ganga undir Hj.), að fækka mætti tíraum í sumum námssjerstakt próf. Jeg vil leyfa mjer hvað greinnnum við lærða skólann, t.d.í náttúruþetta snertir að vitna til háskólans. Hvern- fræði, og jafhvel í dönsku og ensku. En
igfór þegar „examen artium? var afnum- þó er mjög vafasamt, hvort það er ráðið, þetta inntökupróf eða aðgöngupróf há- legt, að því er dönskuna snertir, því að
skólans, er staðið hafði um langan aldur? skólapiltar eru svo nauðilla að sjer í henni,
Þá var próf frá latinuskólunum talin full- að furðu gegnir. Þeir stúdentar, sem t. d.
komin tryggiug fyrir hæfileika manna til sigla til háskólans, koma þangað mállausir,
að stunda nám við háskólann. Hvers vegna og geta hvorki gjört sig skiljanlega nje
skyldi þá ekki burtfararpróf frá Möðru- skilið aðra. Á þessu yrði ráðin bót, ef
valiaskólanum geta verið gott og gilt sem heimtuð væri eins mikil kunnátta af piltinntökupróf í lærða skólanum? Jeg vil um undir skóla, eins og þeir hafa, sem
leyfa mjer að segja, að það gæfi miklu koma frá Möðruvöllum. Jeg er einnig sammeiri tryggingu en inntökupróflð almennt þykkur h. flutningsm. (J. A. Hj.), að 7 tímgjörir nú, því að góðir, duglegir piltar, ar á viku í 6 ár sje meir en nógur tími
sem hafa fengið góðan vitnisburð frá Möð til að læra latinu, og jeg held að þeir
ruvallaskóla, eru auðvitað miklu hæfari til sem ekki geta lært hana á þeim tima, geti
að takaá mótikennslu, en aðrir óreyndir, aldrei lært hana, og að þeir kennarar, sem
sem aldrei hafa notið annarar kennslu en ekki geta kennt hana á þeim tíma. þeir
undirbúningskennslunnar, sem að vitni h. geti það aldrei. Jeg er því samþykkur
flutnm. (J. A. Hj.) er ekki mikilsvirði, að varauppást., en ekki eins aðaluppást., því
minnsta kosti í latínunni, og hún er þó hið að eins og jeg tók fram í byrjun ræðunnar,
eina, sem aðrir nýsveinar hafa fram yfir stú- álít jeg rjettara, að stofnuð væri sjerstök
denta fiá Möðruvöllum. Jeg hygg að hollast l deild fyrir gagnfræðakennslu við lærða
14*
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skólann, og að skilyrði fyrir inntöku í hann umsvif við þaðaðbreyta reglugjörð latínuværi annaðhvort burtfararpróf frá Möðru- skólans. (Ldsh.: Ekki svo mikil). Hún
völlum eða frá þessum skóla. Þetta held þarf þó að leggjast fyrir konung til staðjeg, að yrði skásta fyrirkomulagið.
festingar. Það yrði víst enn þá minni
Þess ber ennfremur að gæta, að piltar erfiðleikar á því að breyta reglugjörð Möðgeta ekki lært hinar mörgu vísindagreinir, ruvallaskólans í þá átt, að láta þar læra
sem kenndar eru nú í latínuskólanum, að latínu. (Ldsh.: Nei, til þess þarf lög).
neinu gagni. Jeg held, að hvergi i nokkr- Jæja, þá er ekki annað en að setja lög
um skóla sjeu lærð t. d. 7 tungumál, nema um það. Jeg sje ekki neina brýna nauðhjer. Eina ráðið til þess, að piltar í skóla syn til að afnema latínu til inntökuprófs
næðu nokkurri verulegri þekkingu, gæti í skólann, eins og varauppást. fer fram á,
orðið sem afleiðing af þessari uppást., þ. e. fyrir aðra en þá, sem koma frá Möðruað til inntöku í lærða skólann yrði heimt- völlum, því að þótt þeir sjeu lausir við
að burtfararpróf frá g&gnfræðaskóla, er hana og þurfl ekkert i henni að kunna,
auðvitað stæði undir umsjón hins opinbera, þá þarf ekki sama að gilda um hina. Mjer
hvort heldur frá Möðruvallaskólanum eða finnst það engan veginn leiða af sjálfu sjer,
sjerstakri deild hjer við skólann. Þetta að þótt piltar frá Möðruvöllum fengju prófgæti orðið undirbúningur til þess, að reglu- laust að ganga inn i skólann, að fyrir það
legur gagnfræðaskóli kæmi upp hjer á þyrfti að afnema alveg latínuna til inntökuSuðurlandi í sambandi við latínuskólann, prófs. Mjer fyrir mitt leyti stendur á sama,
og burtfararpróf þaðan yrði skilyrði fyrir hvort latína er heimtuð til inntökuprófs
inntöku í skólann, samkvæmt því, sem eða ekki, en jeg veit skólastjóra og kennfarið er fram á i aðaluppást.
urnm er mjög á móti skapi, að afnema
Grímur Thomsen: Mjer skildist svo hana. Flutningsm. (J. A. Hj.) sagði, að
á ræðum hæstv. ldsh. og h. flutningsm. (J. undirbúningskennsla í latínu vær mjög lítA. Hj.), að talsverðir annmarkar væru á ilfjörleg og það játar skólastjóri einnig, en
aðaltill., og jeg skal játa, að jeg er einmitt hann segir þó, að hún sje samt betri en
á sömu skoðun. Jeg hef átt tal um þetta ekki að þvi leyti, að piltar eigi hægra með
við rektor skólans og hann hefur sagt mjer, að halda áfram námi í henni, heldurenef
að hann áliti gagnfræðakennslu í 2 neðstu þeir enga tilsögn hefðu fengið.
Jeg mundi greiða atkv. með varatill., ef
bekkjum skólans ómögulega að svo stöddu
sökum rúmleysis í skólahúsinu. Jeg ætla þessi orð um afnám latinnkennslu undir
því ekki að tala meira um þessa aðalupp- skóla væru felld burtu. Þegar ræða er
ást., heldur snúa mjer að varauppást., sem um breyting, sem er þannig löguð, verð
fær eflaust miklu betri byr nn hin, og liæstv. jeg að telja mjög varúðarvert að ganga á
ldsh. færði raörg rök að því, að hún væri móti ósk eða vilja kennaranna, og sjerað mestu leyti aðgengileg. Eu jeg vil leyfa staklega á móti vilja hin^ aldurhnigna, hámjer að spyrja um eitt atriði. Hjer stend- lærða skólastjóra, sem einnig er svoleiðis
ur: Alþ. ályktar að-skora á laudsstjórn- skapi farinn, að hann leggur mikla áberzlu
ina að sjá um, að latína verði eigi heimt- á gömlu málin. Jeg vil snúa mjer að h.
uð til inntökuprófs í lærða skólanum o. s. flutningsm. sjálfum (J. A. H.), og biðja hann
frv. Hjer er víst meiningin sú, að það að stinga hendinni í sinn eigin barm, hvernsje ldsh., sem eigi að ráða þessu til lykta. ig hann mundi kunna því, að rektor latínu(Ldsh.: Nei). Það hefur verið siður að skólans kæmi fram með till. um breyting
hann sje í þess konar málum látinn vera á reglugjörð Möðruvallaskólans, þvert á
í stað ráðgjafans. En það eru talsverð móti vilja og ráði skólastjórans þar. Hann
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mundi þá eflaust segja, að óviðkomandi
skólastjóra kæmi þetta ekki við, og að
hann fyndi enga ástæðu til að taka till.
hans til greina, eða leggja til að húnyrði
samþykkt.
Landshöfðivgi: Jeg held, að h. þm.
Borgf. (Gr. Th.) hafi eitthvað misskilið
varauppást. Jeg sje ekki neitt á móti þvi,
að alþingi skorí á landstjórnina að sjá nm,
að latína verði ekki heimtnð til inntökuprófs í lærða skólann.
Ennfremur hygg
jeg, að ekki sje gjörlegt eða ráðlegt, að
gjöra nokkurn mun á Möðruvellingum og
öðrnm nýsveinum, þannig, að hinum siðarnefndu sje gjört að skyldu að læra latínu
undir skóla, en hinnm fyrnefndu ekki. Það
verður að heimta hið sama af báðum, eða
að miunsta kosti skil jeg ekki, hvernig
það getur verið öðruvísi.
Að heimta af
sumum það, sem ekki er heimtað af sumum, sömu skilyrði fyrir inntöku í skóla, er
ósanngjarnt og óhagkvæmt. Þegar latína
er t d. heimtuð af sumum undir skóla, þá
er þar með gjört ráð fyrir, að byggt sje á
þeim grnndvelli, og að kennslunni sje hagað eptir því. Hvernig fer þá, þegar piltar af Möðruvallaskóla, sem ekki kunnaað
hneigja „mensa“, koma í latínuskólann með
hinum, sem lært hafa talsvert í málinu?
Þá verður að byrja með þá á undirstöðuatriðunum, því að ekki geta þeir fylgzt
með hinum. Þótt piltar frá Möðruvöllum
komi betur undirbúnir í skóla en aðrir i
sumum kennslugreinum, þá getur heldur
ekki orðið tekið tillit til þess í kennslunni
í þeim greinum, því að allir, þeir sem sitja
í sama bekk, verða að fylgjast að í öllum
kennslugreinunum í þeim bekk; annars
kæmu fram 2 deildir í sama bekk, sem
yrði að kenna á mismunandi hátt, og sjá
allir, hversu slíkt fyrirkomulag yrði haganlegt.
Þótt jeg viti, að rektor skólans sje mótfallinn þessari breytingu, sem varauppást.
fer fram á, þá er mjer ekki kunnugt, að
hann hafi gjört eða muni gjöra það að
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neinu kappsmáli. Jeg verð að Ieggja áherzlu á það, að hvorki hann nje kennararnir hafa fært nein rök fyrir því, hvers
vegna þeir sjeu breytingunni mótfallnir.
Þeir hafa að eins sagt, að það mætti ekki
eiga sjer stað, að nokkur piltur væri tekinn próflaus í skóiann, og það er allt og
sumt. Á sama hátt má t. d. rengja, að 2
og 2 sjeu 4 o. m. fl., ef ekki þarf annað
en að mótmæla, án þess að koma með nein
rök. Jeg tek það upp, sem jeg sagði áður, að jeg er ekki hræddur um, að rektor
muni sækja þetta fast. Hann hefur heldur ekki neina ástæðu til að taka sjer
þetta nærri, því að það er hið sama, sem
hver embættismaður verður að sætta sig
við, að tillögur hans sjeu ekki ávallt teknar til greina af þeim sem yfir hann eru skipaðir, og jeg skil ekki, hvers vegna rektor
getur þá ekki einnig sætt sig við það.
Flutningsmaður (Jón A. Hjáltálín): Jeg
þarf raunar eigi að segja mikið, því hæstv.
ldsh. hefur tekið vel í málið.
Það eru
talsverðir örðugleikar á að koma í verk
aðaluppástungunni, en fyrir málefnið gæti
það gjört sama gagn, að stofna gagnfræðadeild við latínuskólann. Um varauppást.
ætla jeg ekki að fara fleirum orðum; hæstv.
ldsh. hefur mælt miklu betur með henni
en jeg get. Jeg hef ekki á móti því, sem
h. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði, en hann
benti til persónulegra ástæðna; jeg þarf
eigi að benda honum á, að jeg virði rektor
latinuskólans engu minna en hann sjálfur.
Maður verður stundum að hugsa um annað en sínar eigin tilfinningar. Það er eigi
svo allsjaldan, að tilfinningarnar segja eitt,
en skynsemin og skyldan annað. Auðvitað
þætti mjer lakara, ef breytingar væru gjörðar á Möðrnvallaskóla, sem mjer alls ekki
líkuðu. Jeg yrði þá annaðhvort að gjöra,
að ganga að þeim eða fara frá.
Qrimur Thomsen: Hæstv. Idsh. gjörði
lítið úr undirbúningskennslu undir latínuskólann; hann sagði, að sumir nýsveinar
jafnvel yrðu að gleyma aptur því, sem
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þeir hefðu lært í latínu; þó svo sje, að kunna að þykja, og mun óhætt að trúa
þessu væri nú þannig varið, sem ekki mun henni fyrir því.
Aldursmunur á þeim sem koma i skóla
vera nær því allt af, þá hefðu stúdentar
frá Möðruvallaskóla þess heldur rjett til er, eins og kunnugt er, mjög mikill; sumað komast í latínuskólann próflaust, þótt ir eru 12 ára en aðrir allt að 20 ára eða
þeir kynni eigi latínu.
Þeir kunna svo meira; það er nokkuð, sem hlýtur að vera.
miklu meira í ýmsum vísindagreinum, og Jeg álit að 12 ára aldur sje allt það
ættu miklu hægra með að verja meiri minnsta til þess, að þeir hafi not af kennsltima til latínu í 1. bekk og gætu þannig unni; menn eru sjaldan svo þroskaðir. Mjer
fínnst eigi ástæða tíl að breyta till. fyrir
oróið hinum samferða.
En það er einn annmarki á þessu, sem þá sök, því þó engin breyting verði gjörð
er ekki alveg þýðingarlaus, og hann er sá, á inntökuprófinu, verður aldursmunurinn
að það gætu liðið nokkur ár frá þvi, að samt sem áður mikiil, og jeg efast um,
maður, sem hefði tekið burtfararpróf við að hann verði meiri, þótt tillögur þessar
Möðruvallaskólann, og sem að öðru leytí verði samþykktar.
Flutningsmaður (J. A. Hjaltalín): Það
er vel að sjer, þar til hann kæmi í latínu- ■
skólann; þetta er að minnsta kosti hugs- í er satt, sem h. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði,
andi. Þeir gætu hatt ýmsar annir, svo sem i að það væri nauðsynlegt, að menn færu
kaupavinnu o. fl. til þess, að vinna sjer I stax úr Möðravallaskólanum í latínuskólinn tje, væru búnir að gleyma ýmsu, sem ann. Hæstv. ldsh. hefur skilið það rjett,
þeir hefðu numið, og kæmu svo miður að við ætluðumst til, að stjórnin setti þær
undirbúnir en margir aðrir. Jegveiteigi, nánari ákvarðanir, sem henni þætti henta,
hvort hægt yrði í varauppástungunni að og þess vegna var það ekki beinlínis tekslá varnagla við þessu; það er nauðsyn- ið fram í þessum tillögum, enda finnst
legt, að einhver takmörk yrðu sett viðvíkj- mjer það ekki eiga eins vel við þar.
andi þessu, t. d. innan eins árs.
Menn
ATVKÆÐAGR.: Aðaltíll. samþ. raeð
sjá, að lærisveinar Möðruvallaskólans eigi 6:5 atkv. Varatill. samþ. með 10 atkv.
að vera fermdir, þeir útskrifast þaðan 16 Fyrirsögnin samþ. án atkv. Málinu vísað
ára, en þeir sem ganga inn í latínuskól til síðari umr. með 9. atkv.
ann verða að minnsta kostí að vera 12
Frv. til laga um hreytingu á lögum 8.
ára, ogverður þannig mikill aldursmunur
á mönnum í 1. bekk; það hefur reyndar jan. 1866 um hluttöku safnaða í veitingu
margur byrjað nám eptir að hann fór að brauða (C. 204); 2. umr.
eldast, og þó orðið mikill lærdómsmaður,
en betra væri þó að námið byrjaði sem
fyrst í æskunni. Jeg geymi mjer þann
rjett tíl næstu umr., að koma með breyttíll.
Landshöfðingi-.
Jeg er samdóma h.
þm. Borgf. (Gr. Th.), að það eigi ekki að
líða Iangur tími frá því menn útskrifast
af Möðruvallaskólanum, og tíl þess þeir
koma í latínuskólann; það segir sig sjálft.
Hjer er talað um: Að alþingi skori á
landsstjórnina að sjá um o. s. frv.
Það
liggur i orðunum, að landsstjórnin sjái um,
að setja frekari skilyrði, sem nauðsynleg

Landshöfðingi: Eins og h. þingdm.
mnnu sjá, þá er tilgangurinn með frv.
þessu sá, að gjöra breytingu á núgildandi
lögum um hluttöku safnaða í veitingu brauða,
þá breytingu, að í stað þess, að þegar
fleiri en 3 sækja um brauð, þá hefur landsstjórnin nú vald til, að velja 3 af þeim
og gefa söfnuðunum kost á að velja sjer
einhvern þeirra, þá fái söfnuðirnir framvegis sjálfir að velja úr öllum þeim, sem
sækja um brauð, hversu margir sem þeir
eru, það er að segja, frv. fer fram á að
taka alla hlutdeild í veitíngu brauðanna
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frá atjórninni. Þetta getur vel hugsazt,
en með einu skilyrði, nfl. þvi, að kirkja
og ríki sjeu sundurskilin; en meðan það
er ekki, getnr það ekki komið til tals, að
landsstjórnin hafi ekki atkv. nm mál kirkjnnnar, og þar á meðal skipnn prestanna.
Ef söfnnðnrinn launaði presti sínum að
öllu ieyti, ef landsstjórnin ætti ekki að
hafa tilsjón með því, hvernig prestar stæðn
í stöðnsinni, og ef prestar væru eingöngn
starfsmenn hver sins safnaðar en hefðn
eigí á hendi nein störf, sem snertn þjóðfjelagið, þá skyldi jeg ekki vera á móti
frv. Jeg skil eigi og kannast eigi við, að
það geti verið rjett, að nmturna þessn
atriði; mjer finnst jafnvel, að þau lög, sem
nú gilda um veitingu brauða, sjen ekki i
samíræmi við stjórnarfyrirkomnlag kirkjnnnar; en það er nú komið sem komiðer.
Bjér getnr og annað atriði komið til
greina. Hveraig hafa lögin frá 8. jan.
1866 reynzt? Heizt til of margir játa, að
þan hafi eigi reynzt eins vel og menn
hefðn óskað og búizt við.
Ef svo er,
hvaða ástæða er þá til að anka vald safnaðanna, þegar þeir eigi fara vel með það
vald, sem þeir hafa fengið, og lanna þeim
það með því, að anka vald þeirra? Mjer
finnst sjálfsagt, að láta þan ákvæði, sem
nú gilda, standa óbreytt; jeg er alveg
mótfallinn frv. þessu, sem er langt frá
því að vera rjettarbót, heldur spillir löggjöf
i kirkjnmálum.
Þorleifur Jímsson:
Eins og hæstv.
idsh. hefur tekið fram, fer frv. fram á
það, að leyfa söfnuðum að kjósa nm aila
þá, sem sækja nm branð, þannig, að landsstjórniú eða landshöfðingi geti eigi strykað neinn út af nmsækjendnm. Mjer finnst
þetta vera í alla staði eðlilegt og rjettlátt, því það á sjer stað nm allar kosningar, sem fram fara, að kjósendnr mega
velja um alla þá, er kjörgengi hafa, eða
bjóða sig fram; þannig er það þá er kosið er í sveitarstjóm, í bæjarstjórn, í sýslnnefnd, í amtsráð, til alþingis eða í sókn-
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arnefnd. Jeg sje því eigi annað en að þetta
sje iika eðlilegur rjettur, þegar nm prestakosning er að ræða. Eða hví skyldi það eigi
vera svo? Hvaða ástæða er í raun rjettri
til þess, að landshöfðingi skuli hafa heimiid til, að stryka einn út fremur en annan, og á þann hátt taka fram fyrir höndur safnaðanna? Ekki getnr það verið
sprottið af umhyggju fyrir heill safnaðanna, þvi að söfnuðirnir eru sjálfir jafnfærir sem landshöfðinginn til þess, að sjá
það, hvað þeim er fyrir beztn. Það getur
heldur ekkiverið vegna kirkjunnar sjálfrar
eða vegnahins kristilega kirkjnlífs, þvi að,
úr þvi að þeir sem sækja, hafa öðlazt
þan skilyrði, sem til þess útheimtist, að
geta orðið prestur eða verið prestur og
prjedikað, þá stendur það á sama fyrir
kristilega kirkju, hvort hann prjedikar
eða gjörir önnnr prestsverk norðnr á Langanesi eða suðnr í Reykjavík, yfir höfnð á
hvaða branði hann sitnr.
Hæstv. ldsh. sagði, að þetta gæti ekki
átt sjer stað, meðan ríkið og kirkjanværi
sameinnð. En jeg vil benda á, að ríkið
hefnr ekki, þrátt fyrir það, þótt þetta næði
fram að ganga, sleppt öllum tökum á
kirkjunni. Þvi að fyrst og fremst ræður ríkið þvi, hverjir menn komast i þá
stöðn, að geta orðið prestar, og getnr
gætt þess, að bola alla þá frá þeirri stöðn,
sem það álítnr eigi til hennar færa; og i
öðrn lagi: þá er prestarnir ern komnir i
embætti, vakir ríkið yfir því, hvernig þeir
gegna stöðu sinni, og getur þvi gripið inn
í, þegar þvi sýnist ástæða til.
Hæstv. ldsh. sagði ennfremnr, að sú
reynsla, sem fengin væri af þessnm gildandi kosningarlögnm presta, hefði sýnt, að
söfnuðirnir hefðn ekki notað vel þann
rjett. Til þess geta nú verið ýmsar orsakir, þótt svo hafi stnndnm verið; þviað
söfnnðirnir hafa verið þessnm prestakosningnm svo óvanir, að snmir hafa ef til
vill eigi kunnað að nota þennan rjett i
fyrstu.
Jeg minnist t a. m., að í einu
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prestakalli var engin kjörskrá til, þegar kunnugan, en að söfnnður kjósi prest
átti að íara að kjósa; en þess konar agnúa sjer með öllu ókunnan og af öðru landsmnnu menn fljótt laga, og gæta þess að horni.
slíkt komi eigi optar fyrir. Stundum hefur
Það dugar ekki að fara eingöngu eptþað og verið svo, að söfnuði hefur staðið ir orði eður nafni. Það er auðvitað mjög
á sama, hvern af umsækjendum þeir hlytu handhægt, að knnna utanbókar ýmisleg
fyrir prest, og fyrir því hafa þeir eigi hirt i orð, eins og páfugl, en hitt er eigi síður
' nauðsynlegt, að vita hvað þau orð þýða.
um að nota kosningarrjett sinn.
Ennfremur getur stundum verið sú á- Jeg veit, að h. þm. (Þ. J.) vill eigi játa
stæða til þess, að menn nota eigi kosn- sig svo skyni skroppinn, að hann hafí eigi
ingarrjettinn, að sá prestur hafl verið skilið það, er hæstv. ldsh. benti á, að
strykaður út, og eigi verið í kjöri, sem presturinn væri eigi eingöngu embættissöfnuður hefur helzt óskað sjer að fá. maður safnaðanna, heldur og landsstjórnJeg segi eigi þar með, að landshöfðingi arinnar.
hafi strykað neinn út af kjörskránni á " Jeg skal taka dæmi: Aí einu prestamóti vilja safnaðanna, en það getur viljað kalii ber að greiða árgjald til landssjóðs.
til, að einmitt sá prestur sje sá, er söfn- Nú segir söfnuður: Jeg kýs þennan prest;
uður mundi helzt óska eptir.
mig varðar ekkert um, þótt hann liggi
En þótt sumir sölnuðir hafl notað þenn- við sveit, ef hann getur staðið í stólnum
an rjett miður en skyldi, þá hafa þóýms- og tónað fyrir altarinu svo sem mjer líkir söfnuðir notað hann vel og prestkosn- ar. Um árgjaldið varðar mig ekkert.
ingar hjá þeim farið vel fram.
í annan stað verð jeg að láta það álit
Það er mikill vandi fyrir landshöfð- mitt uppi, að einmitt frá safnaðanna hlið
ingjann að velja á milli umsækjendanna sje það eigi æskilegt, að auka þetta kjörsvo, að hann styggi ekki söfnuðina. Jeg frelsi þeirra fram yfir það sem nú er, því
segi eigi, að það hafi komið fyrir, að söfn- að fyrst og fremst veit jeg eigi til, að
uðum hafí fundizt sjer rangt gjört til í neinn söfnuður hafl óskað þess. Uppást.
því efni, en það getur komið fyrir. Þetta menn frv. þessa, er komu íram með það
verk er svo vandasamt og óvinsælt, að i h. Nd., eiga heima annar ijett fyrir austjeg get ekki skilið í því, að hæstv. ldsh. an mig en hinn fyrir vestan mig, — jeg
sje mjög hugleikið að halda í þennan út- er þar í miðjunni, og það get jeg sagt, að
strykunarrjett
Jeg get ekki ímyndað í Norður-Þingeyjarsýslu hafi enginn einmjer, að hann persónulega vilji halda mjög asti söfnuður mjer vitanlega óskað eptir
íast í hann.
þessu frv. Þeir menn, er samvizkusamastArrdjótur Ólafsson:
H. þm. Húnv. ir eru, og sannast vilja segja, þeir mæla
(Þorl. J.) hafði það sem meðmæli með frv. svo: Hvað eigum vjer að gjöra með meira
þessu, að hið sama ætti að giida um kosn- kjörfrelsi til að kjósa presta, vjer sem náing presta, sem kosning t. a. m. í hrepps- lega aldrei þekkjum umsækjendur til nokknefnd; að hinn sami frjálsi rjettur til urrar hlítar? Og hitt vitum vjer, að ábyrgð
kosninga ætti að gilda í háðum þeim til- fylgir sjérhverjum rjettindum. Ef vjer
fellum.
einir ráðum kosniugum presta, fylgir aí
Það má furðu gegna, að h. þm. (Þ. J.) því fyrir oss sú ábyrgð og súskylda, að
skuli blanda tvennu svo óliku saman. geta kosið betur heldur en vjer kjósum
(Þorl. J.: Hvorttveggja er kosningarrjett- nú meðan veitingarvaldið hefur hönd í
ur). Já; en það er tvennt ólikt, að hrepps- bagga með. En það er ólíklegt, með því
búar kjósi mann úr sinum flokki og sjer að optlega getur það komið fyrir að, vjer
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þekk]um engan umsækjanda. Stundum
aptnr, að einn eður fáeinir í söfnuðinum
þekkja reyndar einn umsækjanda, en hina
aðra umsækjendur þekkjum vjer ekkert,
að eins höfum vjer heyrt þeirra getið
Vjer rennum þvi alveg blint í sjóinn. Það
er þvi, að minni hyggju, því að eins gagn
að rjettíndunum, að menn i fyrsta lagi
hafl meðvitund nm, að það sjeu rjettíndi,
og í öðru lagi hafl þekking og vilja tíl
að nota rjettíndin ijettilega.
Hvernig á söfnuður á Vesturlandi að
þekkja tvo eða þrjá nýja kandídata suður i
Reykjavík, þótt þeir að eins heyri nöfn
þeirra nefnd? Ein kosning hefur og nýlegafarið svo, að söfnuðurinn sagði áeptir: Mjer datt eigi í hug að þessi yrði
kosinn. Það getur og haft illar afleiðingar, að söfnuðurinn ráði því einn, hvern
prest hann kýs. Ef vjer setjum nú svo,
að presturinn reynist síðar miður en æskilegt væri, og söfnuðurinn vill losna við
hann aptur, getur þá, má jeg spyija h.
þm. Húnv. (Þ. J.), sðfnuðurinn farið svo
með prestinn, sem þá menn, er kosnir eru
í hreppsnefnd, í sýslunefnd, i amtsráð eða
á þing? Getur söfnuðnrinn orðið svo fljótt
af með prestínn aptur? Eí það væri, þá
hefði h. þm. Húnv. (Þ. J). rök fyrir máli
sínu. En jeg held nei. Presturinn er ef
tíl vill drykkjumaður, en það er nú eigi
hinn versti galli, er söfnuðum þykir á
prestura sínum. En ef hann t. a. m. er
„skemmilegs ávinnings girugur", og söfnuði líkar illa, þá segir prestur samt: „Ja,
þið hafið kosið mig; nú verðið þið að
gjöra 8vo vel að sitja með mig“. Þetta
eru þær illu afleiðingar, er fylgja prestakosningunum.
Jeg get eigi annað en lýst því áliti
mínu, að það sje fremur en flest annað
aðfinningarvert, hve söfnuðir hjer á landi
umbera prestum sinum lengi ávirðingar
þeirra og stórgalla, og halda lengi tryggð
við þá, og verður þetta umburðarlyndi
Álþt. A. 1891.
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safnaðanna eðiilega því sterkara, sem kosning prestsins var fremur þeirra eigið verk.
Mjer þykir óhentugt, að veita mönnum þann rjett, er þeir játa sjálfir að þeir
kunni eigi með að fara, og sem bakar
mönnum þann ófögnuð, að þurfa að dúsa
við þann prest, er þeir annars vildu Iosna
við. Jeg vil eigi troða þeim rjettindum
upp á menn, er þeir hafa aldrei beðið um,
og sem þeir játa, að þeir hafl eigi þekkingu tíl að geta notað ijettilega.
Það eru heldur eigi bændur að eins,
er frv. mun veita vilja þessi rjettindi,
heldur allir í söfnuðinum, sem eru 25 ára
að aldri, hvort sem þeir gjalda nokkuð til
prests og kirkju eða ekkert, að eins ef
þeir eru búsettir í prestakallinu, og skil
jeg það svo, að það sje sama sem allir
þeir er hafa þar fasta heimilisvist; en því
víðari sem rjetturinn er, því meiri er hættan, að rjetturinn verði misbrúkaður.
SigJivatur Árnason: Það voru helzt
orð h. 5. kgk. þm. (A. Ó.), sem gefa mjer
tilefni tíl að taka til máls. Jeg fyrir mitt
leyti skal lýsa þvi hjer yfir, að eptir því
sem jeg þekki til, þá vilja söfnuðirnir fá
þennan ijett, sem hjer um ræðir, enda
þótt jeg á hinn bóginn sje fús á að játa,
að bænarskrár hjeraðlútandi hafi almennt
ekki komið fram. Jeg er því á sama
máli og h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.) um það,
að söfnuðirnir óska að hafa rjett til að
kjósa til prests einhvern af þeim, sem
bjóða sig fram. Út af því, sem h. 5. kgk.
þm. (A. Ó.) tók það fram, að söfnuðirnir
ekki kynnu að neyta þessa rjettar, eða
væru færir um að fara með hann, þá verð
jeg að neita því, af því að þar, sem jeg
þekki til, þar hafa prestakosningar gengið
reglulega til. Það getur verið, að fyrir
hafi komið, að kosning hafi mistekizt, en
það hefur þá stundum verið af þvi, að
mörgum i söfnuðinum hefur ekki líkað þeir,
sem í kjöri voru, og látið sjer á sama
standa, hvern þeir fengju, enda geta þá
15 (5. sept.).
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söfnuðirnir látíð vera að kjósa og fengið
veitingarvaldinu kosninguna i hendur. Eins
og h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.) gat um áðan,
skal jeg enn fremur leyfa mjer að taka
það fram, að jeg fæ ekki betur sjeð,
en það hljóti að vera veitíngarvaldinu tíl
þægðar, að losa það við þennan rjett, sem
það hefur; því í raun ogveru erþesskonar starfi eða rjettur ekkert vinsældarverk
fyrir veitíngarvaldið, þar sem það í mörgum tilfellum opt og einatt getur komið
fyrir, að veitingarvaldið þurfi að fara í
nokkurs konar mannjöfnuð; þetta er yfir
höfuð ekki einungis óvinsælt meðal safnaðanna, heldur og meðal prestanna sjálfra.
Eins og nærri má geta, er það ekki neitt
þægilegt fyrir þá presta, sem sækja aptur og aptur um prestakall, að vera strykaðir út af kjörlistanum hvað eptir annað.
Það er heldur ekki laust við, að í sumra
augum virðist hjá veitingarvaldinu að koma
fram á stundum í þessum málum ókirkjulegur blær. Jeg ætla að svo stöddu ekki
að halda lengra út í þetta mál, en skal
að eins taka það fram, að jeg gef frv.
atkv. mitt.
E. Th. Jónassen: Jeg stend að eins
upp til þess, að skora á h. þm. Rangv.
(S. Á.) að gjöra grein fyrir, hvað hann
meinti með: að ókirkjulegur blær kæmi
fram hjá veitingarvaldinu. Jeg skildi ekki
hvað hann átti við; þingmenn hafa ekki
leyfi til að tala í ráðgátu, heldur er hver
og einn þingmaður skyldur til að tala
glöggt.
Hvað frv. sjálft snertir, skal jeg taka það
fram, að jeg engan veginn get aðhyllzt það.
H. þm., h. þm. Húnv. (Þ. J.) og h. þm. Bangv.
(S. Á.), tóku það fram, að það einungis væri
að gjöra veitingarvaldinu til þægðar, að
losa það við þennan rjett; en h.þm. verða
að gá að því, að prestarnir eru ekki einungis fyrir söfnuðina, heldur eru þeir og
embættísmenn landsins, og því hlýtur landsstjórnin að hafa hönd í bagga með skipun þeirra tíl prestskapar; sömuleiðis er
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prestunum, eins og h. '5. kgk. þm. (A. Ó.)
tók fram, trúað fyrir stað og kirkju, og
yfir höfuð getur staða þeirra, sem presta,
haft peningalega ábyrgð, svo gjalda þarf
af landsstj. hálfu varhuga við þvi, að
setja ekki í ábyrgðarmikil prestsembætti
menn, sem vitanlega eru mjög skuldugir
og ef tíl vill kunnir að því að vera ráðlitlir, þar sem þess háttar mönnum ekki
er trúandi fyrir stað eða kirkju; það er
því nauðsynlegt, að landsstjórnin ekki sje
svipt þeirri hluttekningu í veitingu brauða,
sem henni er nú heimiluð með hinum gildandi lögum um það efni.
Þorleifur Jónsson: Jeg gat þess áðan,
að frá kirkjulegu sjónarmiði eða frá sjónarmiði hins kirkjnlega trúarlífs væri engin
þörf á því að landsh. hefði ijett eða, vald tii
að kasta mönnum frá kjöri; 5. kgk. (A. Ól.)
reyndi ekki einu sinni að hrekja þetta,
hvað þá heldur meira. Sami þm. minntist ogáþað, að illa gæti tekist tíl meðað
innheimta árgjald af brauði til landssjóðs,
ef söfnuðurinn hefði kosið prest í brauðið,
sem svo að segja væri á hreppnum, — en
það gætí söfnuðurinn eptir frv. Hjer tíl
er að eins því að svara, að þvífer betur,
að fæstir prestar eru svo efnum búnir; en
aukþessa hefði landsstjórnin ráð við þessu,
þar sem hún gætí lagt hald á tekjur prestsins. Jeg skal þó játa það, að þetta er
nokkur ástæða mótí prestskosningarlögunum, að prestínum er trúað fyrir fje kirkna
og að prestar á sumum brauðum eiga að
borga af þeim fje í landssjóð, og því get
jeg skilið, að landsstjórnin vilji að þessu
leytí hafa hönd í bagga með, hveijir fái
þau prestaköll, og það því fremur, sem dæmi
eru til, að vangreiðsla hefur orðið á sumumþessum árgjöldum frá brauðum i landssjóð. Þannig hefur það komið fyrir, að
prestar hafa þijózkazt við að greiða árgjaldið, svo að tíl máls hefur komið. Þannig var prestur einn, sem varð að beita
lögsókn við, til að ná árgjaldinu. Hann
ætlaði sannarlega ekki að borga það fyr
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en i fhfla hnefana, óg fór til annars prests,
semvar og er mjðg vánur málaferlnttt, og
h. B. kgk. (A. ÓI.) mnn kannast við, og
spurði hann ráða, hvernig hann gæti losast
vift árgjaldið. Eptir að prestnrinn — jeg
meina málagarpinn — hafði hngsaðmálið,
sagði hantt: „Jeg sje vörn í málinu; það
er ekki tekið neitt fram í veíttngarbijefinu
nm greiðsln árgjaMsins“; én leikslokurðu
þan, að ákvæði nm greiðsin árgjaldsins
var tekið fram í veitingarbrjefinn, svo þegar tíl kom, mátti prestnr borga. Jeg skal
játa það, að það getnr verið isjárvertmeð
árgjaldið, þegar við mjög fátæka presta
er að eiga, en hins vegar er það engin
meiri hætta, að sleppa því viðpresta, en
yfir höfhð fje kirkna, ank þess sem vanhöld á árgjaldsgreiðslum branða geta alveg
eitts komið fyrir, þótt engar prestskosningar sjen og hafa komið fyrir einmitt hjá
þeim prestum, sem landsstjórnin hefnr ein
veitt branðin, en engnm kosnnm presti.
Ekki hafði söfnuðnrinn kosið prest þann,
semjegnefndi áðan; ekki þann, sem strank
hjer nm árið til Amerikn oghafði eyttfje
kirkjunnar, o. s. frv. Nei, landsstjórnin
hafði veitt þessum prestnm bránðin. Að
því er snertir þessa árgjaldsástæðn, þá er
þar litln minni hætta, þótt frv. þetta verði
áð lögum, en með þeim lögum, sem nú ern,
þvi að ef að eins 2 sækja, þá er það skylda
að láta söfhnðina kjósa um þá; landsstjórnin hefnr engin ráðtil að bola hvorki öðrnm
nje báðnm £rá kosningn, þótt henni virðist
þeim ekki trúandi fyrir fje kirkjunnar eða
að standa í skilum með árgjald, ef það
þyífti að greiða.
H. 5. kgk. þm. (A. ÓI.) gat þess og,
að ekki einn einasti söfnnðnr úr NorðnrMngeyjareýsln hefði sótt nm þennan rjett;
en jeg kalla hann fhrðn vel knnnngan
þar nyrðra, ef hann veit þetta með vissn.
(Aml. ólafsson: Mjer vitanlega). Það
vantaði.
Þegar sami þm. var að bera saman
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hreppsnefndar- og prestakosningar, þá gat
hann þess, að mnnnrinn væri sá, að við
þá hreppsnefndarmenn gætn menn losazt,
sem menn ósknðu, innan tiltekins tíma, en
þetta gætn menn ekki við prestakosningarnar. Þarna mættn menn dnsa með prestinn. En þetta er ekki alls kostar ijett.
í fyrsta lagi verða menn þó að hafa hreppsnefndarmanninn kjörtímann á enda, nema
hann vilji sjálfviljngnr fara úr hreppsnefndinni; í öðrn lagi geta söfhuðirnir losazt
við prestinn, ef hann gerir sig brotlegan.
Þriðja lagi má geta þess, að ekki eiga
menn hægra með að losa sig við presta,
þótt engar prestkosningar væru, eða þótt
frv. þetta verði ekki að lögum.
Þar sem sami þm. gat þess, að verið
væri að troða rjettinnm npp á söfnnðina,
þá er þetta heldnr ekki rjett, því söfhnðirnir þnrfa engan veginn að neyta kosnmgarrjettar síns; þeir geta sagt: við ætlum ekki að nota kjörrjett vorn. Nei, þessu
er einnngis slegið fram til þess að kasta
sandi i angn deildarmanna.
Hann minntist að síðnstn á orðið „búsettnr" og hjelt, að með því væri kosningarrjettnrinn aukinn frá því sem nú er; en
það er alls eigi. Ákvæðin nm, hverjir
hafa kosningarrjett, ern hin sömn í þessn
frv. sem í prestskosningarlögunnm frá 1886.
En af því að orðið „búsettur" hefur verið
skilið að eins nm búandi menn, væri ef til
vill ástæða til að breyta því í „heimilisfastur", eins og jeg álít það eigi að skiljast.
Amljótur ólafsson: Af því að h. 1.
þm. Rangv. (S. Á.) talaði um, að frnmv.
tæki ómak af kirkjustjórninni, þar sem
vandasamt væri fyrir veitingarvaldið að
velja úr nmsækjendnnnm, þá skal jeg geta
þess, að bann hefnr ekki nægilega lesið
frV., því þar stendnr: „að biskup sendi
hlutaðeigandi prófasti nmsóknarbijefin ásamt með athugasemdum þeim, er honnm
virðist ástæða til að gjöra“. Eptir ræðu
15*
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þm. (S. Á.) ætti þá að fella úr, „að biskup hennar og byggingu, hann á að annast um
sendi umsóknarbrjefin ásamt athugasemdum staðinn og kirkjujarðirnar, hann á að gefa
sinum“, og biskup ætti ekkert að segja; en margs konar skýrslur og vottorð, hann er
þótt jeg gæfi nú, að þingmaðurinn þekkti vanalega 1. maður í sáttanefnd. Ennfremalmenningsálitið vel, sem hann vitnar svo ur á hann að sjá um uppfræðing barna,
optlega til, þá hlýt jeg þó að efast um, að siðgæði sóknarbarna sinna, friðseini og kristhann þekki svo vel inn í hug og hjarta ilegt líferni, og jeg bæti því við, að ef
veitingarvaldsins, að hann geti tekið að sjer, menn líta rjett á sögu landsins, þá erþað
að halda vörn uppi fyrir þess hönd, áður prestunum meir en öðrum embættismönnen heiðni kæmi fram um það til hans. um þessa lands að þakka, hver andleg
Það lítur því út fyrir, að hann hafi hjer menntun hefur lifað og þrifizt í landihjer
farið út fyrir þann vithring, sem honum að fornu og nýu, og þetta voru þeir prester settur.
ar, sem eigi voru kosnir af söfnuðununi.
Út af því sem h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.) Það, sem jeg hef mest á móti, er það, að
tók fram, skal jeg og geta þess, að hann sumir söfnuðir þola opt og tiðum presti
hefur heldur ekki skilið frv. ijett, því þar sínum of mikið, láta margt ihans dagfari
stendur, að biskup eigi að senda prófostum óátalið, sem áteljast á, eða í fáum orðum
umsóknarbrjef þeirra, er sótt hafa um brauð- sagt: fyrirgefa honuin ofmikið. Þetta leiðir
ið, „og sem að öðru leyti fullnægja þeim til þess, að söfnuðirnir draga prestana niðalmennu skilyrðum fyrir að geta haft prests- ur, í stað þess að halda þeim upp yfir
þjónustu á hendi“. Þingmaðurinn segir, það, sem presti er vansæmandi; íþessu tilað undir trúarlífinu í munni prestsins sje liti ættu söfnuðirnir að hafa frjálsari hendallt komið. Á þá presturinn eingöngu að ur en þeir nú hafa, til að verða af með
kenna ? En er ekki einnig mikið, já mest þann prest, er þeir eru svo óánægðir með,
komið undir því, hvernig hann lifir eptir að þeir hafa hans lítil not. Jeg skal svo
kenningu sinni ? Ef embætti presta ættu ekki tala meir í þessu máli, en get þess
að vera komin eingöngu undir kosningu að eins, að jeg er alveg á móti frumvarpþeirra safnaðarmanna, sem eru 25 ára að inu.
Sighvatur Árnason: H, 5. kgk. þm.
aldri, mætti þá ekki láta hið sama gilda
um önnur embætti hjer á landi, t. a. m (A. Ó.), sem nú settist niður, sendi mjer
sýslumanna og dómara embætti?sem sje, að ýms skeyti í ræðu sinni, sem jeg ætla mjer
allir sýslabúar, sem eru 25 ára, mættu kjósa ekki öllum að svara, en skal aðeins geta
þessa embættismenn ? Þessir kjósendur fá þess, að hann muni vita af þvi, að hann
líklega vitnisburð um þá, sem í kjöri eiga að um langan tíma hefur haft það álit á sjer,
verða, frá próföstum og amtmönnum! Nei, að hann væri lærður og vitur maður, og
áður var gamla reglan sú, að þeir, sem vitið enginn hefur frýjað honum vits, hvað svo
höfðu, og mest varðaði um að vel væri stjóm- sem um annað er. H. 2. kgk. þm. (E. Thað, þeir stjórnuðu, eða kusu stjórnendur sína, J.) skoraði á mig, að skýra orð mín, þar
en nú er reglan sú, að þeir skulu mestu sem jeg var að tala um hinn kirkjulega
ráða um stjórnina, sem hljóta að hafa blæ hjá veitingarvaldinu. Mín orð voru,
minnstvit á að kjósa stjórnendur, og sem að það gœti komið fram ókirkjulegur blær
minnst varðar um að vel sje stjórnað. Jeg í sumra augum hjá veitingarvaldinu, en jeg
orðlengi þetta ekki framar, en tek það fram, sagði ekki: að blærinn vœri ókirkjulegur.
að það er margt og mikið, sem presturinn Þetta má upplýsa með dæmi. Þegar um
hefur að annast, annað en að prjedika; hon- marga er að ræða, eða margir sækja um
um er trúað fyrir fje kirkjunnar, viðhaldi brauðið, þá frjettir söfnuðurinn, hverjir það
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eru, og aðþað er um um 1 eða 2 aðgjöra,
sem hann helzt villkjósa, og nú stendur
svo á, að brauðið er nálægt veitingarvaldinu og söfnuðurinn imyndar sjer, að veitingarvaldið hljóti að hafa frjett, hver það
er, eða hverjir, sem söfnuðurinn hefur helzt
angastað á, en þá gæti svo farið, að einmitt þessir ekki væru teknir npp á skrána,
en það mundi leiða til óánægju, því þá er
sðfnnðnrinn neyddur til að fá þann prest,
sem hann ekki vill, og þetta knnnamenn
máske að kalla ókirkjulegan blæ,sem veitingarvaldið ekki viljandi er orsök i. (Ldsh.:
Veitingarvaldið gjörir ekkert óviljandi).
Landshöfðingi: Pað var að eins fátt,
sem jeg ætlaði að svara h. 2. þm. Húnv.
(Þ. J.). Hann spurði, því veitingarvaldið
vildi halda svo fast í þennan rjett? Jeg
skal svara honum því, að jeg vil halda í
hann, ekki beinlínis fyrir mig einan, eða
til þess að vera einn nm hitona, heldur
af því, að biskupinn er með mjer í ráðum,
og jeg álít að sn hlutdeild í veitingu branða
sem biskupi og landshöfðingja er áskilin,
sje ómissandi eða nauðaynleg trygging fyrir því, að veiting braaðsins geti orðið affarasæl. Það er með öðrnm orðum alveg
nauðsynlegt, að stryka þá nt af listanom,
sem fyrir drykkjuskapar sakir, eðamáske
einhverra annara orsaka vegna, mega teljast óhæfir til að takast prestsþjónastu á
hendor. — Þegar kandidatar af prestaskólannm sækja, þá getur margt verið áð
athuga við hegðnn þeirra; biskupinn gjörir sínar athngasemdir og gefur sinar npplýsingar um blutaðeigendur og teknr ftam,
ef hann er hræddur nm að sá eða sá sje
af mnhvmjum ástæðnm miðnr hæfnr til að
taka að sjer prestsembætti. Sama er um
þá, sem þegar ern komnir i preatsembætti,
að veitingarvaldið getnr opt afstýrt þvi
hneyksli, að óregluprestur sje látinn ganga
fyrir sómapresti við prestskosningu, því
hað er vitanlegt, að margur söfnuður er
ekki pnrkonarsamnr nm það, þó prestur
þans sje ekki sem mestur reglumaður.
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Það ern opt önnur atvik en verðleikar
nusækjanda sem prests, er ráða úrslitum
við kosningar. Jeg gæti nefnt dæmi, þar
sem veitingarvaldið strykaði einnumsækjanda út af listannm, sakir þess, að hlntaðeigandi hafði orð á sjer fyrir að vera
drykkfeldur; en allt nm þetta, þá vakti
þessi ráðstöfnn veitingarvaldsins óánægju
í hlutaðeigandi söfnuði. Það er einmitt
vegna tryggingarinnar, að jeg held danðahaldi í þennan rjett fyrir veitingarvaldið.
Með þessu álit jeg að jeg einnig hafi svarað h. þm. Rangv. (S. Á.).
ATKVÆÐAGR.: Eptir ósk 3 nafngreindra þm. var við haft nafnakall um
1. gr. frv. og sögðu
já:
nei:
Þorleifur Jónsson
J. A. Hjaltalín,
Friðrik Stefánsson, Amljótur Ólafsson,
Grímnr Thomsen,
E. Th. Jónassnn,
Sighv. Árnason,
Júl. HavBteen,
Skúli Þorvarðarson. L. E Sveinbjörnsson,
Frv. þannig fellt með 5:5 atkv.

Tuttugasti fundur, laugardag 24.júlí kl.
1 e. h. Allir á fundi.
Frv. tU viðaukalaga við lög um brúargjörð á Ölvesá3.maíl879(C. 229); 1. umr.
Skidi Þorvarðarson: Jeg vil veita frv.
þessn hin beztu meðmæli mín. Þó hjer sje
farið fram á dálítið fjárframlag, þá er þvf
vel varið, þar sem það á við að styrkja
hið mikla mannvirki, sem er brú sú, er
nú er verið að byggja á Ölvesá. Úr þvi
frv. þetta var samþ. með miklnm atkvæðafjölda í h. Nd., þá vona jeg að þessi h.
deild veiti því einnig hinar beztu viðtöknr.
ATKV.GR.: frv. visað til 2. umr. i e. hlj.
Frv. til laga um skipun dýrdlœkna á
Islandi (C. 228); 1. umr.
Sighvatur Árnason: Af því að mjer
er eigi vel kunnugt nm, hverhngsnnin er
með þessn frv., og þar sem jeg ekki þlýddi
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á umræðumar i h. Nd., vil jeg leyfamjer
að skjóta því til hæstv. landsh., hvort hann
eigi vilji skýra írá, hvort meiningin er sú,
að ætlazt sje til að ntlendir menn verði
skipaðir í þessi fyrirhuguðu dýralæknaembætti, þvi að vjer vitum það, að hjer á
landi eru ekki til slíkir menn; eða þá
hvort meiningin er sú, að biða eigi með
veitingu á þessum embættum þangað til
innlendir menn eru til taks að taka þau
að sjer.
Landshöfðingi: Þessi hin sama aV
hugasemd kom fram við frv. þetta í h. Nd.;
þm. ljetu þá í ljósi ótta fyrir þvi, að ef
embætti þessi væru stofnuð áður en hæfir
innlendir menn væru til í þau, kynnu þau
að verða veitt útlendum mönnum. En
þetta er alveg ástæðulaust. Orsökin til
þess, að stjómin hefur komið fram með
frv. þetta, þótt engir innlendir hæfir menn
sjeu til i embættin sem stendur, er sú, að
það vakti fyrir henni, að ekki væri við
að búast að nokkur íslenzkur maður mundi
fara að leggja sig eptir þessari visindagrein, nema hann ætti von á að geta
fengið nokkurn veginn launað embætti á
eptir; og ef það væri til, þá mundi hitt
koma af sjálfu sjer, að innlendir menn
legðu sig eptir þessari vísindagrein. Hitt
hefur aldrei verið tilgangur stjórnarinnar,
að fá útlenda menn i embætti þessi. Hún
hefur þvert á móti ímyndað sjer, að eigi
væri til þess að hugsa, að nokkur útlendur maður mundi sækja um embætti, sem
eigi væri betur launað en þessi, og sem
þar að auki þyrfti að fullnægja þeim skilyrðum um kunuáttu í íslenzku, sem sett
eru. í Nd. kom fram breyt.till. við frv.
í þeim tilgangi, að girða fyrir, að útlendir menn gætu fengið þessi embœtti,en hún
var felld, því deiidin áleit slik ákvæði óþörf og eigi vel við eiga að setja þau i
slikum lögum. Nd. treysti því, að engin
hætta væri á að útlendir menn mundu
sækjaum þessi embætti, þar til innlendir
hæfir menn byðust í þau.

sús

Sighvatwr Ámason: Jeg er hæstv.
landsh. þakklátur fyrir undirtektir hans
og svar i þessu máli. Jeg læt mjer nægja
það, og greiði atkv. með frv. þessu.
ATKV.GR.: Frv. visað til 2. umr. í e. hlj
Frv. til laga um aðfiuttar ósútaðar húðir (C. 213); 2. umr.
Landshöfðinqi: Það er einungis lítil
athugasemd, sem jeg vil leyfa mjer að
gjöra viðvíkjandi þvi, hvernig síðari málsgrein frv. er. Hún hljóðar svo: „í reglum þessum skulu sektir ákveðnar gegn
brotum á þeim“. Mjer finnst þessi viðauki vera óþarfur, því að 294. gr. hegningarlaganna leggur einmitt hegningu við
hinum sömu brotum; hún hljóðar þannig:
„Verði nokkur maður uppvís að, að dreifa
út af ásettu ráði næmum sjúkdómum i
húsdýrum, þá varðar það hegningarvinnu
allt að 8 árum. Hver sem brýtur á móti
lagaákvörðunum þeim, sem settar eru, eða
varúðarreglum, sem yfirvöldin hafa skipað
fyrir um til þess, að afstýra útbreiðslu
næms sjúkdóms i húsdýrum, og með þvi
gefur tilefni til, að slikur sjúkdómur breiðist út, skal sæta fangelsi eða sektum, ekki
minna en 20 rdl“. Þegar vjer höfum
þessa ákvörðun í hegningarlögunum, og
þar sem heimilað er líka að dæma í fangelsi fyrir slik brot, þá finnst mjer ekki
eiga við, að setja svona lagaða ákvörðun
i frv. þetta. Jeg vildi skjóta þvi til h.
forseta, hvort hann eigi vill bera grein frv.
upp í tvennu lagi, hverja málsgr. fyrir sig.
ATKV.GR.: Fyrri hluti frumvarpsgreinarinnar: „Landsstjóminni.... miltisdrepi“ var samþ. í e. hlj., en siðari hlutinn: „í reglum . ... & þeim“ felldurmeð
9 samhlj. atkv. — Fyrirsögnin samþ. án
atkv.gr.
Málinu þvi næst vísað til 3. umr. í e. hlj.
Frv. tU laga um að landsstjóminni veitist heimiid til að kaupa jörð handa Trottotunguprestákatti (C. 230); 1. umr.
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E. Th. Jbnassen: Jeg gjöri ráðfyrir,
að h. þingd. hafl kynnt sjer skjöl þau
þessu máli viðvíkjandi, sem liggja frammi
& lestrarsalnum, og þekki því, hvernig á
máli þessu stendur. Presturinn í þessu
branði hefpr enga fasta bújörð og erhonum þó skipað að búa i Kollaflrði. Hann
hefur eigi getað fengið hingað til neina
jörð, þangað til að þessi Fellseign hefur
boðizt honum, en hún er einkar-hentug.
Verðið á henni er einnig eptir gæðum
fremur lágt. Jeg vona því, að h. deild
hafi ekkert á móti frv. og viðurkenni að
nauðsyn beri til, að útvega prestssetur í
brauði þessu.
ATKVGR.; Frv. vísað til 2. umr. i e. hlj.
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ATKV.GR.:
Frv.greinaraar allar 5
samþ. hver um sig í e. hlj. Fyrirsögn frv.
samþ. án atkvgr.
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
Frv. tid laga am aðfluttar ósútaðar húðir (C. 213); 3. umr.
ATKV.GR.: Frv. samþ. í heild sinni
í e. hlj., og endursent Nd.
Frv. til laga um að landsstjórninni veitist heimild til að kaupa jörð handa TröUatunguprestakatti (C. 230); 2. umr.
ATKV.GR.: Frv.greinarnar samþ. hver
um sig í e. hlj. Fyrirsögn frv. samþ. án
atkvgr.
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.

TíMögur við landsreikningana 1888 og
Tittögur td þingsádgktunar um gagn1889 (C. 220); hvernig ræða skuíi.
ATKV.GR.: Fellt að setja nefnd í mál- frœðakennslu í lœrða skólanum (C. 203,
ið með 9 atkv. mót 1. Úrskurðað, að hafa 253, 256); síðari umræða.
eina umr. um tillögurn&r.
Flutningsmaðta (J. A. Hjaltalín): Við
flutningsm. höfum komið hjer fram með
TiUaga til þingsálgktunar um,aðmœld breytingartillögnr (C. 256) við tillögurnar
verði uppsiqling á Hvammsfjörð (C. 230); til þingsályktunar við gagnfræðakennslu í
hvernig ræða skuli.
hinum lærða skóla, og höfúm við lagað
ATKV.GR.: Eptir uppástungu forseta þær eptir bendingum frá hæstv. landsh.;
var samþ. í e. hlj. að ræða málið í 1 umr. jeg vona þvi að h. deildarm. munufallast
á þær. Um breyttilL h. þm. Borgf. (Gr.
TíOaga til þingsðdgktunar um brúar- Th.) skal jeg ekki ræða neitt að svo stöddu,
gjörð á Þjórsá (C. 231); hvernig ræða en að eins lýsa því yflr, að jeg get ekki
skuli.
aðhyllzt hana (C. 253).
ATKV.GR: Eptir uppástungu forseta
Grímur Thomsen: Hjer eru komnar
var samþ. í e. hlj., að ræða málið við 1 fram tvær breyt.tilL, og skal jeg mæla fáumræðu.
ein orð um báðar. Hin fyrri er fráflutningsmönnunum, og mundi greinin, ef breytinginkemstað, þá hljóða svona: „Alþingi
Tuttugasti og fyrsti fundur, mánndag ályktar að skora á landsstjórnina að sjáum,
27. júlí kl. 1 e. h. Allir á íundi.
að gagnafræð&kennsla komist á við lærða
Frv. til viðaukalaga við lög um brúar- skólann". En mjer er spurn: er landsstjórngjörð á Ölvesá (C. 229); 2. umr.
in bær um að „sjá“ um þetta? EfgagnATKV.GR.: Frv. samþ. í e. hlj. — fræðakennsla ætti að komast á í lærða
Fyrirsögn frv. samþ. án atkvgr.
skólanum, mundi það hafa talsverða breytMálinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
ingu i för með sjer; i akólahúsinu mundi
, Frv. til laga um skipun dýralcekna á naumast verða nægilegt rúm, heldur þyrftí
Isia/ndi (C. 928); 2. unur.
þar breyting að fara fram, sem talsverður
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kostnaður yrði samfara, og því hygg jeg,
að landsstjórnin ein ekki væri bær um að
sjá nm þetta. En ef orðin „að sjá um“
þýða sama og að undirbúa, þá get jeg vel
verið með till., því þá er ekki annað en
fara hinn vanalega veg, og útvega fje það
á ijárlögunum, er þarf til hinnar nauðsynlegu breytingar; en eigi orðin að skiljast
á annan veg, virðist mjer till. ganga of
langt. Hin breyt.till. er frá mjer;yrðihún
samþykkt, þá mundi greinin hljóða svo:
að lærisveinar Möðruvallaskólans, er tekið
hafa burtfararpróf í þeim skóla, fái rjett
til að verða teknir próflaust í lærða skólann; eins og jeg vil gjöra undantekningu
með pilta, ertekið hafa próf á Möðruvallaskólanum, hvað latinu snertir, eins vil jeg
ekki að latína sje bönnuð sem skilyrði við
inntðkupróf fyrir aðra nýsveina í latínuskólann, enda er rektor skólans mótfallinn
því, að latínan ekki verði heimtuð við inntökupróf í skólann, nema hvað hann ekki
er ófúsáað veita piltum frá Möðruvöllum
þau hlunnindi, eins og brjef frá honum til min
ljóslega sýnir. Jeg er nú orðinn gamall
og vil taka tillit til þess, sem rektor segir
í þessu tilliti, enda sje jeg ekki ástæðu til
þess, hvers vegna menn ekki fallast á þessar till. rektors, ef þær ei skaða tilgang till.
þeirrar, sem hjer er til umræðu. Jeg veit
að ef breyttill. mín verður samþykkt, þá
munu menn koma fram með þær mótbárur, að erfltt muni verða fyrir kennarana
að láta alla þessa pilta verða samferða i
latínunáminu; en til þess svara jeg, að
á þessu yrði sjálfsagt ráðin bót þannig, að
á þessum erfiðleikum kæmi ekki til að bera,
þareðpiltar, sem tekið hafa prófáMöðruvallaskólanum, vanalega eru þroskaðri í
andlegu tilliti en nýsveinar almennt gjörast, og svo er þaðáhinn bóginn áhuginn,
sem knýr þá til að fara í lærða skólann,
og áhuginn mun einmitt gjöra það að verkum, að þeir í aukastundum sínum eða hjáverkum geti numið svo mikið í latínu, að
þeir bráðlega geti orðið hinum samferða,
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án þess nokkur töf sje að; auk þessa ætti
áhuginn að knýja þá til að nota eitthvað
af sumarleyfinu til latínunáms. Jeg enda
svo þetta mál mitt með þeirri ósk, að h.
flutningsm. vildu taka meir tillit til þess,
sem rektor leggur til um þetta mál, og
mæli sem bezt jeg get með þessari mjög
saklausu breyt.till. minni; rektor er búinn
að slaka til fyrir sitt leyti; þá ættu flutningsm. að sinu leyti einnig að sýna tilhliðrunarsemi; bjer er heldur engin hætta
á ferðum, því ef svo væri, þá væri hægt
seinna að aftaka latínupróflð sem skilyrðj
fyrir alla yflr höfuð fyrir því, að fá inntöku í hinn lærða skóla.
Flutningsmaihir (J. A. HjoJtalín): Þar
sem h. þm. Borgf. (Gr. Th.) í ræðu sinni
um breyt.till. okkar flutningsmauna gat
þess, að stjórnin gæti ekki upp á sitt eindæmi komið þessari breytingu á lærða
skólanum fram, þá getur þetta vel verið
svo; en við ætlumst til að sjórnin hafi vit
fyrir sjer, og sjái fram úrþví, hvaða vegur henni i þessu efni sje fær eða ekki.
Það er hjer um bil enginn meiningamunur milli okkar flutningsm. og h. þm. Borgf.
(Gr. Th.). Þar sem hann minntist á rektor lærða skólans, að honum væri þessi
breyting ógeðfelld, skal jeg geta þess,
að mjer er kunnugt, að hann í brjefi til
stiptsyfirvaldanna ljet það álit sitt í ljósi,
að hann væri mótfallinn því, að latínan
yrði burt numin sem námsgrein við inntökupróf i lærða skólann, en hins vegar
skal jeg hjer taka það fram, að þegar jeg
fyrir ekki löngu síðan átti tal við rektor um þetta efni, þá gat jeg ekki fundið
það á honum, að honum væri þetta jafnmikið áhugamál, og h. þm. Borgf (Gr. Th.)
skýrir frá hjer nú í deildinni að honum
sje það. Það er langt frá mjer, að vilja
særa rektor í nokkru tilliti; enhvaðþetta
mál snertir, þá sje jeg ekki, að það sje
mögulegt, að veitaMöðruvallapiltum nokkra
undantekningu í þessu tilliti, nemameðþvi
að breyta reglugjörð lærða skólans.
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Qrímur Thomsen-. H. flutningsm. till. jnýjar námsgreinir, þær greinar, sem þeim
(J. A. H.) sagðist hafa talað við rektor j er ekki skylt að læra á Möðruvöllum, hvers
lærða skólans þegar eptir 1. umr. málsins jvegna þeir geta ekki varið dálitlum tíma
hjer í deildinni, og gaf í skyn, að honum j áður til að undirbúa sig í latínu, ef þeim
heíði ekki verið þetta neitt áhugamál. (J. j annars vegar er það hugarhaldið og þá
Á.-H.Z Jeg sagði það ekki, heldur að j langar til að komast í skólann. Jeg held,
honum hefði ekki verið þetta eins mikið j að það væri auðvelt fyrir þá að verja nokkráhugamál, eins og h. þm. Borgf. hefur | um stundum, annaðhvort í frítímum sínhaldið fram). Jeg skal þess vegna með
leyfi h. forseta leyfa mjer að lesa upp fáeinar línur úr brjefi, sem jeg hef fengið
frá rektor. Þar stendur svo: „Upp á
fyrirspurn þina nm, hvort mjer sem skólastjóra latínuskólans mundi (júft, að latínunni yfir höfuð væri sleppt við inntökupróf í skólann, skal jeg svara þjer því, að
slík breyting frá því sem verið hefur mundi
vera mjer mjög ógeSfdU^. Þetta er ritað
25. júli, eptir að 1. umr. málsins hjer i
deildinni var lokið. Svo bætir hann við:
„Annað mál er það, þótt undantekning frá
þessari reglu væri gerð fyrir Möðruvellinga,
sem ættu að vera svo vel undirbúnir í öðrum námsgreinum, aðþeirgætu varið þeim
mun meiri tíma og ástundan til að nema
það litilræði i latínu, sem heimtað er við
inntökupróf. Mun þeim ekki vorkunn á
utan skóla að afla sjer þessarar litlu kunnáttu“. Þetta sýnir, að rektor vill þó að
nokkru leyti, ef svo má að orði kveða,
„koma til móts við“ till. h. 6. kgk. þm.
(J. A. H.), hvað þetta atriði snertir.
Þar sem sami h. 6. kgk. þm. (J. A. H.)
gat þess, að breyta þyrfti reglugjörð lærða
skólans, ef latínan væri afnumin til inntökuprófs, þá þarf alveg eins að breyta
henni, ef pilta á að taka próflaust inn í
skólann, þvi í reglugjörðinni er próf i
latinu fyrir nýsveina fyrirskipað, og þess
vegna þyrfti þá að bæta við, að undantekning væri gjörð með Möðruvellinga, og
þessi viðbót væri þá jafhframt breyting á
reglugjörðinni. Jeg skil heldur ekki í þvi,
hvers vegna lærisveinar frá Möðrnvöllum,
sem ganga í latínuskólann til að læra þar
Alþt A. 1891.

um, eða á sumrin, til að nema það, sem
þeim sjálfum er til þarfa, svo aðþeir geti
orðið samferða öðrum bekkjarbræðrum sínum
í skólanum. Jeg veit t. d., að piltar hafa
lært vel ensku á Möðruvallaskólanum, þótt
þeir hafi lítt eða ekkert verið undirbúnir
eða komnir miklu styttra en aðrir í sama
bekk. Það er yfir höfuð iafhægt fyrir
meðalgáfaða pilta, að læra svo, hvað sem
er, að þeir geti orðið samferða bekkjarbræðrum sinum, ef þeir að eins hafa áhugann.
Árni Thorsteinson: Jeg er alveg samdóma h. þm. Borgf. (Gr. Th.), að því er
snertir aðfinningar hans við breyt.till. flutningsm, því að mjer finnst, að hún gangi
oflangt. í reglugjörð skólans 12. júlí 1877
er svo sagt i 18. gr., að jafnskjótt og verða
megi skuli innleiða gagnfræðakennslu við
skólánn, og að ráðgjafinn fyrir ísland skuli
gjöra hinar nákvæmari ráðstafanir til þessa.
Þetta hefur hingað til af ýmsum ástæðum
ekki komizt á, þvi að ýmsar tálmanir hafa
koraið í veg fyrir, bæði skortur á húsrúmi
og kostnaður, er óhjákvæmilega hlyti að
leiða af þessu fyrirkomulagi, en nú eigum
vjer samkvæmt till. hinna h. flutningsm. að
árjetta stjórnina um að innleiða nú þegar
gagnfræðakennslu við latínuskólann. Jeg
held, að till. þessi hafi ekki mikla þýðingu
íyrir þá sem við henni eiga að taka, en
þeim mun meiri fyrir þá sem gera hana.
Nú er af sú tíð, sem áður var, þegar þingið var að eins ráðgefandi og ekki þurfti
annað en semja bænarskrár, og svo var
fjeð goldið úr ríkissjóði stöku sinnum,
eu alloptast neitað. Þá var hægt að biðja,
(16 11. sepí.)
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þá var það ekki landssjóðar, sem útgjöldin hvíldu á. í till. er með berum orðum
með tveimur eða í hæsta lagi með 5 eð&
6 orðum skorað á stjórnina að sjá um, að
gagnfræðakennslu verði komið á við skólann, en þá þarf einnig að koma í ljós hjá
því einbeittur vilji á því, að þessi kennsla
komist á við skólann. En hvað leiðir af
þessari áskorun þingsins til stjórnarinnar?
Auðvitað fyrst og fremst það, að stjórnin
verður að taka til íhugunar, hvort taka eigi
áskorunina til greina eða ekki, og fari þá
svo, að hún taki hana til greina, þá leiðir
þar af mikinn kostnað, eins og gefur að
skilja, og þennan kostnað verður þingið
að annast með fjárframlögum, með því að
það hefur samþykkt þessa till. Þingið
hefur, með því að samþykkja þessa till.,
tekið jafnframt siðferðislega skuldbindingu
á hendur, til að veita fje til þess að koma
á fót gagnfræðakennslu við lærða skólann.
Jeg veit, að stjórnin hefur haft áhuga á,
að gagnfræðakennsla kæmist hjer á, og
mjer hefði því fundizt rjettast, úr því þetta
er áhugamál, að till. hefði farið í þá átt,
að skora á stjórnina að taka á ný til íhugunar, hvort gagnfræðakennslu ætti að
stofna annaðhvort við lærða skólann, eða með
sjerstökum skóla, eða prívatskóla, sem væri
styrktur. Með till., eins og hún nú er, úrskurðar þingið, hvar þessi gagnfræðakennsla
eigi fram að fara, nl. við latínuskólann.
Þess vegna er jeg mótfallinn till., en hefði
annars greitt atkvæði með henni, hefðu
flutningsm. orðað hana svo, að stjórnin
hefði verið beðin um að taka þetta málefni til alvarlegrar íhugunar, eins og jeg
hefi á vikið. Aptur á móti skal jeg játa,
að jeg er fremur samdóma breyttill. h.
þm. Borgf. (Gr. Th.), að iatína verði eigi
afnumin til inntökuprófs i skólann, þó mjer
þyki óþarft að leggja til um mál þetta.
Um hitt atriðið, að piltum af Möðruvallaskóla verði leyft að gangá próflaust inn i
latínuskólann, skal jeg ekki fara mörgum
orðum, en að eins lýsa því yfir, að mjer er
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illa við þennan próflausa ijett fyrir hverja
sem er. Mjer finnst hver stofnun hver
opinber skóli hafi fullkominn, sjálfsagðan
rjett til að kynna sjer þekkingu þeirra,
er inngöngu óska. (J. A. Hj.: Ekki gjörir
háskólinn það, og ekki heldur prestaskólinn hjer eða iæknaskólinn). Það er allt
öðru máli að gegna um háskólann. Hjer
er ekki neinn háskóli. Verði því þessari
till. framgengt, missir skólastjórnin rjettinn til að rannsaka námsástand eða þekkingarhæflleika pilta, og hún er svipt því
eptirliti, sem hún á að hafa með því, að
óhæfir piltar setjist í skólann. Jeg get
einnig heldur ekki sjetj, að svo margt og
mikið sje heimtað til inntökuprófs í skólann, að þurfi að vera mjög miklum erfiðleikum bundið að afla sjer þessarar kunnáttu.
Aðalmótbáran, sem jeg hef á móti þessu
máli í heild sinni, er sú, að jeg held, að
flutningsm. fari öfugt að í því, að skora á
stjórnina að koma á gagnfræðakennslu við
latínuskólann, með þvi að þetta skuldbindur þingið siðferðilega til að leggja fram
fje til þess, sem ófyrirsjáanlegt er, hversu
mikið verði, og heldur eigi á að ráða úr
því með þingstill., að' gagnfræðakennsla
eigi megi vera sjerstök útaf fyrir sig. Það
er þetta atriði. sem mjer finnst, aðh. flutningsm. hefðu átt að taka til nákvæmari
ihugunar.
E. Th. Jónassen: Jeg ætla að leyfa
mjer, að fara nokkrum orðum um, hvers
vegna jeg ekki get gefið atkvæði með breyt.
till. h. þm. Borgf. (Gr. Th.). Ef það verður samþ., að lærisveinar Möðruvallaskólans
geti gengið próflaust inn i latinuskólann, þá
verður nauðsynlegt að gjöra þá breytingu
á reglugjörðinni, að Iatína v'erði eigi heimtuð við inntökupróf í skólann. Það er óviðfelldin ákvörðun, að snmir skuli eiga að
taka próf í henni, en aðrir ekki; hin sama
ákvörðun ætti í því efni að gilda fyrir alla
pilta sem vilja komast í skólann. Það væri
að mínu áliti betra fyrirkomulag, að engin

246 Tnttugasti og fjrsti f.: þingsálykt.till.' um gagnfrteðakennslu i lærða skölannm; siðari umr. 246

latína væri heimtuð undir skóla, því meiri
partur þeirra pilta, sem í hann ganga, ern
svo illa nndirbúnir, að kunnátta þeirra er
einskisvirði og kennslunni á latínuskólanum
til fyrirstöðu. Nú er erfitt að fá kennara
i -latinn undir skóla; hávaði af stúdentum
eru eigi færiraðkenna það mál; væri því
því miklu betra, að heimta ei latínuna undir
skólann, en byrja á henni í 1. bekk; þá
þarf kennarinn ekki að eyða tíma til að laga
ýmsa skekkju í kunnáttn nýsveinanna, sem
stafaraf, hvernig þeim hefur verið kennd
latinan undir skóla.
Flutningsmaður (Jón A. Hjaltdlín)-.
Eptir því, sem h. þm. Borgf. (Gr. Th.) talar
optar í þessu niáli, því hættulegri sýnist
mjer breyt.till. hans. Ef latína yrði höfð
sem skilyrði fyrir inntöku í skólann, fyrir
alla nema pilta frá Möðruvallaskóla, þá
mætti byrja latínukennsluna svo í 1. bekk,
að þeir ættu rojög erfitt að fylgjast með;
en jeg vil alls ekki láta þá þurfa að læra
latínu, fyr en í skólanum sjálfum.
Það, sem h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) sagði,
að frv. þetta skuldbindi þingið í siðferðislegu tilliti til að leggja út fje til gagnfræðakennslu, þá segi jeg, að það sje hættulaust. En þetta viðkemur ekki málinu;
jeg er eigi hræddur við, að gefa því atkvmitt, að úr landssjóði verði lagður sá kostnaður, sem þetta hefur í för með sjer.
Árni Thorsteinsson: Jeg get ekki verið samþykkur h. flutningsm. (J. A. Hj.); jeg
get ekki gjört svo Iítið úr siðferðisskuldbindingunni. Ef við viljum biðja umeitthvað, þá verðum við að vita, hve mikið
það muni kosta fyrir fram, eða þá borga.
Jeg finn viðurhlutamikið að gjöra þessa till.
og verða svo ef til vill á móti framkvæmd
hennar síðar. í öðru lagi finnst mjer eigi
hægt að sannfæra h. flutningsm. (J. A. Hj.);
hann kom með það, að ekkert væri því
til fyrirstöðu, að piltar af Möðruvallaskóla
væru teknir próflaust í Iatínuskólann; ein
ástæðan bjá honuro var sú, að menn væru

teknir próflaust á háskólann; þetta gétur
verið rjett að því er ísland snertir,
en ekki að því er Danmörku snertir,
því við burtfararpróf í skólum þar eru
prófdómendur, sem kirkju- og kennslumálastjórnin sjer um að teknir sjeu, og hafa
eptirlit, sem gengur jafnt yfir alla skóla
landsins. Hið sama á sjer eigi stað hjer.
„Eforatið" yrði þá að setja „censora“ til
að dæma um kunnáttu pilta frá Möðruvallaskóla; ástæða hans er þess vegpa ekki
gild.
Flutningsmaður (J. A. Hjaltalín): Jeg
vil benda h. 4. kgk. (Á. Th.) á, að ef hann
hefúr lesið skólaskýrslur frá Möðruvallaskóla, þá mun hann hafa sjeð, að amtmaðurinn í Norður- og Austuramtinu á að útuefna prófdómendur og þeim er gefið í
vald, að tiltaka spurningar þær, sem lagðar eru fyrir lærisveina.
ATKV.GR.: Breyt.till. á þingskj. 179
(C. 256) samþ. með 8 atkv. Breyt.till. á
þingskj. 190 (C. 253) felld með 6 : 3 atkv.
Þingsálykt.tiU. (C. 202) þannig breytt samþ.
með 9 : 2 atkv. Fyrirsögnin samþ. án atatkvgr.
Tillögurnar siðan sendar Nd.

Tuttugasti og annar fundur, þriðjudag
28. júlí kl. 1 e. h. AUir á fundi.
Tillaga til þingsálykhinar um, að mœld
verði uppsigling á Hvammsfjörð (C. 230);
ein umr.
ATKV.GR.: Tillagan samþ. orðalaust
í e. hlj. og afgreidd til landsh. sem þingsályktun, samþykkt af báðurn deildum alþingis.
Tillaga til þingsatyktunar um órúargjörð á Þjórsá (C. 231); ein umr.
Sighvatur Árnason: Jeg vil vera meðmæltur tillögunni, en jeg gjöri ráð fyrir,
að h. deildarm. sje kunnugt, að skoðanir
á brúarstæðinu hafa farið fram áður, held16*
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ur tvisvar en einu sinni, en af því, að þeim | sje til nokkurs gagns og er tilgangslaust
skoðunum bar eigi saman, væri æskilegtl að samþykkja hana.
Það er flestum kunnugt, að í hvert
að fá það skoðað enn á ný.
Sá, sem fyrst skoðaði brúarstæðið, var skipti, sem umboðsjörð er byggð, fylgir
verkfræðingurinn Windfeldt-Hansen, en síð- umboðsreikningnum eptirrit af byggingarar Hovdenak; þeim bar eigi saman um brú- brjefinu. Þegar endurskoðari þannig hefur
arstæði, því um tvö eða þrjú brúarstæði í höndum staðfest eptirrit af öllum bygger að ræða á ánni, og heldur eigi um ingarbrjefum fyrir þjóðjörðum, sje jeg eigi,
kostnaðinn, sem munar ef mig minnir rjett hvaða frekari skýrsiur þarf til þess, að
nálægt 10,000 kr., sem hinn síðarnefndi sjá, hvort afgjaldsskráin er rjett eða eigi.
var lægri í áætluninni. Nú vill svo vel til, Þetta er einhver gömul kredda frátímum
að ,.ingeniör“ er til taks við Ölvesána, rentukammersins, en hún er þýðingarlaus
sem hæstv. landsh. hefur skýrt mjer frá, nú orðið. í hverju er hún fólgin? Sýsluað muni gefa kost á sjer til að skoða maður les upp afgjaldsskrána og spyr þingbrúarstæði þetta að afloknu brúarsmíðinu heiminn, hvort nokkur hafi nokkuð aðatá Ölvesá; sú skoðun mundi eigi verða mjög huga við hana. í fyrsta lagi er eigi að
dýr, eða jafnvel ekkert kosta. Þegar nú vita, að allir þjóðjarðalandsetar í þinghánni
h. deild sjer, að siík skoðun muni vera sjeu til staðar á þinginu; þeir, sem ekki
nauðsynleg, vona jeg að hún lofi till. þess eru viðstaddir, geta ekki fundið að; í öðru
ari fram að ganga, eptir því, sem þetta lagi má geta nærri, þar sem svo margir
mál horfir við.
eru saman komnir og svo margt er að
ATKV.GR.: Tillagan samþ. með 10 starfa, með hve niiklu athygli menn munu
atkv. og aígreidd til landsh. sem þingsá- hlusta á slíkan lestur. Mjer finnst tillagan
un samþ. af báðum deildum alþingis.
óþörf, umstangsmikil og óþægileg bæði fyrir sýslumenn og fyrir þingheiminn, og þýðTfflögur við landsreikningana 1888 oq ingarlaus fyrir endurskoðunina.
1889 (C. 220); ein umr.
Júlíus Havsteen: Jeg ætlaði að gjöra
Landshöfðingi: Eins og h. þingdm. athugasemd viðvikjandi 4. tillögunni. Það
muuu sjá, hafa flestar af tillögum yfirskoð- er venja í norður- og austuramtinu, að
unarmanna landsreikninganna viðvíkjandi prófa þessar skrár á manntalsþingum, en
landsreikningunum fyrir 1888 og 1889 verið jeg hef opt Jiugsað um, til hvers það væri
samþykktar í h. neðri deild. Þessar til- gjört, og hef eigi getað sjeð, að það gjöri
lögur eru hvorki margar nje þýðingarmikl- nokkurt gagn. Jeger sannfærður um, að
ar, og get jeg fallizt á flestar þeirra. Um þetta er óþarfi og ætti að takast af.
1. og 2. tillöguna hef jeg ekkert að athuga
E. Th. Jónassen: Mjer er ókunnugt
og munu þær verða teknar til greina, að um, að þeirri venju hafl nú um langan
því leyti sem það ekki þegar er gjört. 3. tíma verið fylgt í suður- og vesturumdæmtillagan: „Að skýrsla um allar reiknings- inu, að prófa afgjaldaskrár umboðsjarða á
ábyrgðir, sem úrskurðaðar eru á hverju manntalsþingum, og er óþarfi að fara að
ári, fyigi landsreikningunum framvegis", innleiða hana nú.
ATKV.GR.: 1.—2. till. samþ. með 10
er að visu brotamikil og til mikils tímaspillis, en jeg skal þó eigi mæla sjerstak- atkv. hvor; 3. till. felld með 7 :3 atkv.;
lega á móti henni. En 4. tillagan: „Að 4. till. felld með 9 : 2 atkv.; 5.—6. till.
afgjaldsskrár umboðsjarða sjeu árlega próf- samþ. hvor um sig í e. hlj.
aðar á manntalsþingum", sje jeg eigi að
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Tillögnrnar þannig breyttar samþ. í e. áunnið sjer almannahylli hjer á landi, og
hlj. og afgreiddar til Iandsh.
þar af leiðandi hefur þvi ekki auðnazt sú
hlýðni, sem lögum á að sýna; þetta opna
brjef hefur því eins og kastað óvild
Tuttugasti og þrlðji fundur, miðviku- á tilskip. 28. marz 1855, og gjört mönndag 29. júlí kl. 1. e. h. Allir á fundi. um erfiðara að framfylgja henni. - Af
Frv. til viðaufodaga um brúargjörð á þessu er það, að jcg, ásamt 2 h. meðdeildÖlvesá (C. 229); 3. umr.
arm. mínum, befi komið fram með þetta
ATKV.GE.: Frv. í heild sinni samþ. frv. Við berum það traust til h. deildar,
í e. hlj., afgreitt síðan til landsh. sem lög að hún taki frv. vel, eins og jeg líka vona
frá alþingi.
að það fái góðar viðtökur í neðri deild,
þegar það kemur þangað.
Frv. til laga um skipun dýralœkna á
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2 umr.
Islandi (C. 228); 3. umr.:
e. hlj.
ATKV.GR.: Frumv. samþ. orðalaustí
Frv. til laga um löggilding verzlunarheild sinni í e. hlj., og afgr. síðan til
staðar (C. 282); 1. umr.
landsh. sem lög frá dlþingi.

Tuttugasti og fjórði fundur, fimmtudag
30. júlí kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til laga um að landsstjbrninni
veitist heimild til að kaupa jörð handa
Trödatunguprestákalli (C. 230); 3. umr.
ATKV.GB.: Frv. orðalaust samþ. i e.
hlj., og afgr. síðan til landshðfðingja sem
lög frá dtþingi.
Frv. iil laga um afnám opins brjefs
26. septbr. 1860 (C. 271); 1. umr.
Flutningsmaður (Arnljótur ólafsson):
H. deild er það kunnugt, að írv. það til
laga um almannafrið á helgidögum þjóðkirkjunnar, er stjórnin að þessu sinni lagði
fyrir þingið, var fyrir skemmstu fellt í Nd.
með litlum atkvæðamun. Þetta frv. var,
svo sem það var lagað i þessarí deild,
mjög líkt tilskipuninni frá 28. marz 1855,
nema hvað það var nokkuð strangara að
þvi er snertir verkhvíld manna á helgidögum. Það er kunnugt, að opið brjef
26. septbr. 1860, sem lengir helgi hvildardagsins eptir tilskipaninni írá 28. marz
1855 írá miðaptni allt til kvelds, að þótt
það værí komið fram eptir óskum þjóðarinnar og krðfum þjóðviljans, hefur aldrei

E. Th. Jónassen: Þetta frv. er ekki
nýtt hjer í deildinni, því það hefur tvisvar verið borið hjer upp áður, og hef jeg
í bæði skiptin verið þvi mótfallinn, ogeins
er jeg það enn þá.
Jeg er hlynntur
því, að löggilda þar verzlunarstaði, sem
nauðsynin virðist að útheimta þetta, en
þar sem þetta ekki á sjer stað, eða öllu
heldur þar sem löggildingin einungis verður til þess, að dreifa verzlunarkraptinum,
eins og hjer á sjer stað, þar get jegekki
verið með að gefa atkv. mitt fyrir löggildingunni. Eins og hjer er ástatt, sýnist
það vera hreinn óþarfi að löggilda Vogavík,
þar sem svo að segja í nágrenninu er sinn
verzlunarstaðurinn til hvorrar handar, nfl.
Keflavík og Hafnarfjörður, og á sjálfum
staðnum er auk þessa sveitaverzlun; þar að
auki flytja kaupmenn til manna þar og
frá þeim aptur alla þungavöru.
Enn
freraur er þar vond höfn og slæmt kaupstaðarstæði, mestallt tómt hraun, þegar
túnið er undanskilið, en, eins og mönnum
gefur að skilja, þá er það mjög óbeppilegt,
að þurfa að stykkja það í sundur. Að
svo mæltu lýsi jeg þvi yfir, að jeg gef
atkv. mitt móti þesssu frv., eins og jeg
þegar í upphafi ræðu minnar tók fram.
Þorleifur Jónsson; Það er ijett, sem h,
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2. kgk. þm. þm. (E. Th. J.) tók fram, að þvi, að öllum lausakaupmönnum er heimþað er ekki í fyrsta skipti, að frv. þetta ilt að sigla þangað og verzla. Jeg játa
kemur inn á þing, heldur hefur það tví- það, að höfnin er verri í Keflavík; en á
vegis verið hjer fyrir þinginu áður, en í hinn bóginn skal jeg geta þess, að þar er
hvorttveggja sinnið fallið; þrátt fyrir það mjög gamall verzlunarstaður, og mundu
þreytast ekki hjer&ðsbúar að biðja um' verzlanirnar þar trauðlega leggjast niður,
þessa löggildingu og sýna með því, að eins og jeg lika er sannfærður um það, að
þeim er þetta áhugamál; því annars mundu ef kaupmenn úr Keflavík hefðu verzlun í
þeir ekki koma svona fram með bæn sína Vogum, þá mundi verðlagið verða svipað
hvað eptir annað. H. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) á báðum stöðnnum. Að endingu skal jeg
hjelt, að löggilding Vogavíkur mundi verða taka það fram, að jeg hef hvergi orðið
til þess að draga kraptinn úr verzlaninni þess áskynja, að þetta væri almenn ósk
i hinum næstu kauptúnum; en þetta tel hjeraðsbúa, heldur hygg jeg miklu fremur,
jeg mjög svo óvíst; það gæti vel komið að þessu hafl verið hreift fyrir tilstilli einfyrir, að kaupmenn úr næstu kauptúnum stakra manna, sem máske kynnu að hafa
stoínuðn þar verzlanir, að minnsta kosti persónulegan hag af því. Með því að jeg
veit jeg dæmi til sliks. H. sami þm. kom fæ ekki skilið, að það yrði til nokkurra
einnig fram með þá mótbáru gegn löggild- bóta, að frv. þetta næði fram að ganga,
ingunni, að kaupmenn flyttu þungavöru gef jeg, eins og jeg þegar hef tekið fram,
til Vogavíkur ogþaðan; en, májegspyrja: atkv. móti þvi.
því skyldu menn þá svo ákaft óska lögSkúli Þorvarðarson: Jeg skal leyfa
gildingarinnar? Eitthvað hlýtur hjeraðs- i mjer að geta þess, að jeg, hvað frv. þetta
búum að þykja á bresta, meðan þeir ekki snertir, er alveg á sama máli og h. 2. þm.
verða hennar aðnjótandi; einnig tók hann Húnv. (Þ. J.), því jeg get ekki skilið í
frain, að höfuin þar væri slæm; en um því, að beiðni þessi væri send hingað inn
þetta atriði skal jeg taka það fram, að á þing, ef það, sem beðið er um, væri
hjer ber mönnum ekkisaman; sumirsegja ekki til gagns. Jeg kannast við það, að
að hún sje góð, að minnsta kosti er þ&ð bæði Hafnarfjörður og Keflavík eru verzlvíst, að hún er betri en Keflavíkurhöfn; unarstaðir þar i nánd, en þó svo sje, og
jeg tek það því aptur fram, að jeg gef Vogavík yrði löggiit, tel jeg það engan
frv. atkv. mitt, og vona til þess, að þing- skaða, úr því þar er betri höfneníKeflaið að þessu sinni verði við óskum hjeraðs- vik; enda hefur það komið fyrir, að skip,
búa og veiti þeim löggildingu Vogavikur. sem eigi hafa getað legið óhult á KeflaE. Th. Jónassen: H. 2. þm. Húnv. víkurhöfn, hafa leitað inn á Vogavík, og
(Þ. J.) hafði ekki orð mín rjett eptir mjer. tekizt það vel; ekki fæ jeg heldur sjeð,
Jeg sagði ekki, að löggilding Vogavikur að það sje hættara við, að þar verði verzlyrði til að dreifa verzlunarkraptinum, held- að meira með brennivin en í Keflavík. Þarur meinti jeg að óþarfalöggildingar verzl- eð jeg get ekki skilið, að mótbárur þær,
unarstaða gerðu þetta almennt. — Jeg sem færðar hafa verið fram á móti frv.,
gleymdi annars áðan að taka fram eina sjeu svo gildar, að það sje frágangssök
ástæðuna enn þá á móti löggilding Voga- að frv. fái fram að ganga, lýsi jeg þvi
víkur, og hún er sú, að komist gufuskipa- hjer með yflr, að jeg gef því atkv.
ferðir hjer á innan Faxaflóa, þá virðist al- mitt.
Þorleifur Jónsson: Mjer þótti vænt
veg óþarft að löggilda hana, því þar við
yrðu allir flutningar á þungavöru enn þá um, að h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) var mjer
auðveldari, og svo má heldur ekki gleyma samdóma um það, að höfnin á Vogavík
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væri betri en höfnin í Keflavík, þó hann
ekki væri á þvi, að verzlunin þar mnndi
dragast þaðan og til Vogavikur. En jeg
þekki þó 8vo mikið til, að menn í samskonar tilfellum og hjer hafa reynsluna fyrir sjer; þetta á sjer stað t. a. m. á NorðUrlandf, þar sem ný kauptún hafa risið
upp; síðan Sauðárkrókur komst upp, hefur svo að segja öll verzlun dregizt þangað frá hinum gðmln verzlunarstöðum Hofsós og Grafarós, svo nú er Sauðárkrókur orðinn stórt kauptún; sama er að
segja um, að síðan Blönduós í Húnavatnsaýslu komst upp, að þá hefur verzlunin á Skagaströnd (Hólanesi og Höfðakaupstað) talsvert gengið til rýrnunar;
eins gætu menn imyndað sjer, að með
tímanum gæti verzlunin rýrnað í Keflavik, og að lokunum alveg iagzt þar niður,
og dregizt öl, til Vogavíkur. Mjer er ómögulegt að skilja í því, að það spilli i
nokkurn handa máta, þótt h. deild samþykki frv. það, sem hjer ræðir um, úr
þvi það auðsjáanlega er talsvert áhngamál
fyrir hjeraðsbúa.
ATKVGR.:
Prv. fellt frá 2. umr.
með 6 : 4 atkv.
Frv. til laga urn löggilding verzlunarstaðar (C. 282); l. umr.
Sighvatur Árnason: Af því áð næsta
málið á nndan þessu, um löggilding Vogavíkur, fjekk eigi góðan byr hjer í deildinni,
þá vil jeg leyfa mjer að tala fáein orð þessu
frv. til meðmælingar. Jeg álft ekki ijett,
að fella þessa beiðni, er hjer liggur fyrir,
um löggilding svonefndrar Kárahafnar við
Ingólfshöfða. Þeir sem kunnugir eru vita,
að það er mikið svæði allt vestan frá Mýrdalssandi og austur að Breiðamerknrsandi,
sem hjer er um að ræða, og að á þessu svæði
er enginn löggiltur verzlunarstaður. Vík
í Mýrdal, sem Vesturakaptfelliðgar hafa
auðvitað mikið gagn af, er að vísu ekki
svo mjðg langt frá;en samt verðnr þó ekki
annað sagt, en að talsvert erfitt sje að sækja
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þangað af Austursiðu eða úr Fljótshverfi,
því að það er æðilangur vegur, og svo er
þess að gæta, að mjög mikið tvísýni er á þvi,
að sú verzlun geti fullnægt öllum VesturSkaptfellingum og Öræfingnm 1 tílbót. Þeir
sem einkum njóta góðs af þvi, að Kárahöfn yrði löggiltur verzlnnarstaður, yrðu
einkum jafnvel Suðursveitingar, en sjálfsagt
Öræfingar, Fljótshverfingar og Siðumenn,
því að þá gætu þeir átt von á að fá flutta
þangað þungavöru, sem þeirnú mrð ærnnm kostnaði verða að sækja vist að nokkru
leyti annaðhvort austur á Papós eða Eyrarbakka. Mjer finnst því mjög óeðlilegt, ef
þingið skyldi neita þessari sanngjörnu
beiðni, þar sem svo iangt eri milli kaupstaða, að menn verða að fara þangað margar dagleiðir og þar með um eyðisanda og
yfir illfær vötn. Þess vegna er jeg hlynntur þessu frv., enda vil jeg láta mönnum
alit standa opið, hvað löggildingn nýrra
verzlunarstaða snertir, þcgar um verulega
nauðsyn er að ræða, eins og hjer á sjer
stað, en hitt er nokkuð annað mál, og eðlilegra, þótt andmæli komi fram gegn þessnm löggildingum, þar sem verzlunarstaðirnir eru svo að segja hver hjá öðrum, því
að þá sýnist að minnsta kosti minni þörf
vera á þvi að Qölga þeim.
E. Th. Jónassen: Jeg tók það fram
áðan i umræðum um löggilding Vegavíkur,
að jeg væri mótfallinn því að löggilda nýja
verzlunarstaði, þar sem enga nauðsyn bæri
til þess, og þess vegna greiddi jeg atkv.
gegn löggildingu þessa staðar, af því að
jeg áleit hana óþarfa. En mjer íinnst allt
öðru máli að gegna með þá beiðni, er hjer
liggur fyrirum löggilding Kárahafnar, því
að það er öllum kunnugt, að í Skaptafellssýslu er hafnleysi mikið og svo að segja
engir verzlunarstaðir. Sýslubúar þar eiga
þvi mjög örðugt með aðdrætti, þeir verða
að sækja um langar leiðir yfir eyðisanda
og stór litt fær vatnsföil, og hljóta þvi
opt að verja tíl þessara ferða miklum tíma
og þá helzt á sumrin, þegar þeim er baga-
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legast, því að á öðrum tíma árs er varla
tiltök að fara svo torsótta og langa leið.
Jeg álít þess vegna sjálfsagt, &ð löggilda
þennan stað, þar eð sýslubúum getur orðið það til svo mikils gagns og hægðarauka.
Jeg skal geta þess, að jeg hef leitað
mjer upplýsinga um þennan fyrirhugaða
verzlunarstað, Kárahöfn, hjá kunnugum
manni, þm Austurskaptfellinga, og skal
jeg Ieyfa mjer að skýra frá því, sém hann
hefur sagt mjer. Kárahöfn er vogur eða
vik, sem gengur inn austan til við Ingólfshöfða; þar er góð höfn, og 30 faðma frá
landi er 8—10 faðma dýpi; annarsstaðar
er mönnum ekki kunnugt um dýpið, að sögn
þm. Þar er góður botn, ekki hraunbotn,
og optast logn inn á vikinni, þótt hvasst
sje úti fyrir, enda sagði hann mjer, að
frakknesk fiskiskip hleyptu opt inn þangað og lægju þar, þegar hvasst væri. Jeg
hafði áður ætlað, að illt væri að komast
þar að landmegin, eptir því sem mjer sýndist á landsuppdrættinum, en hann sagði
mjer, að ekkert væri því til fyrirstöðu, og
þar mætti ávallt komast að, þvi að þar
væri Iandið grasi vaxið innan til norðanvert við höfðann, en Skeiðará rynni til
sjáfar vestan til við hann, og gæti þvi vel
komizt á súmarverzlun við Kárahöfn. Jeg
álit því sjálfsagt, að löggilda þennan stað,
einkum þegar þess er gætt, hve Skaptfellingar yfir höfuð eiga erfitt með að ná til
kaupstaða, og eptir því sem þessum stað
er Iýst, hygg jeg að innsiglingin þangað
, sje ekki örðugri en á margar aðrar h&fnir, æm löggiltar eru. Einkum skal jeg
taka það . fram, að ef kaupmenn fara að
hafa smá gufuskip til vöruflutninga, eins
og t. d. Eyrarbakkaverzlun hefur byrjað á,
þá er minni hætta fyrir þau, að fara inn
á slæmar hafnir, heldur en fyrir seglskip,
því að gufnskipin geta évallt tekiðsigupp,
þegar tvisýnt er að liggja á höfhum veðusr vegna, sem seglskipum er ekki ávallt
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unnt. Þess vegna skal jeg lýsa þvi yfir,
að jeg greiði atkv. með þessu frv.
Skúli Þorvarðarson: Jeg stend ekki upp
til að andmæla þessu frv., því að jeg kannast við, að fulla nauðsyn beri til, að þessi
staður, Kárahöfn, verði löggiltur sem nýr
verzlunarstaður, þar eð það myndi verða
talsverður hægðarauki, hvað aðdrætti snertir
fyrir sveitirnar í vesturhluta Austur-Skaptafellssýsluog austurhluta Vestur-Skaptafellssýslu, sem eru verst farnar í þessu efni, að
geta sótt vörur þangað. En jeg ætlaði að
minnast dálitið á lýsingu h. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) á þessum stað, því að jeg held,
að hún sje ekki fullkomlega áreiðanleg,
þótt hún sje samkvæmt sögn kunnugs
manns, þm. Austur-Skaptfellinga; jeg að
visu er ekki persónulega kunnugur þessum
stað, en jeg hef heyrt honum lýst af kunnugum manni, sem jeg hygg trúandi i þvi
efni. Og skal jeg leyfa mjer að fara fáeinum orðum um það. Kárahöfn eða Káravík hin forna er nú ekki annað en nafnið
tómt; það var áður fyrrum vogur og dágott skipalægi, innan með höfðanum að
austanverðu, sem nú er sljettur sandur eða
þurt land, en nú er það að eins vík eða
bás framan í Ingólfshöfða, og er þar að
vísu aðdjúpt nokkuð, þótt jeg geti ekki
sagt um, hvort þar er 30 faðma dýpi frá
landi 8 10 faðma, eins og h. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) tók fram. En hitt nær engri
átt, að þar sje ávallt logn í hverri átt sem
er, nema í norðanátt. Jeg veit, að það
kemur fyrir að fiskiskútur hafa siglt þar
inn undir höfðann, helzt í norðanveðri, þvi
að þá er þar afdrep sunnan nndir höfðanum, eins og jeg áður sagði. Jeg vil ekki
mæla á móti þessu frv. og er samþykkur
h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.), að verzlun gæti
orðið þar að talsverðu gagni, einkum um
sumartímann, en aptur á móti kemurmjer
ekki til hngar, að þar verði höfð fastaverzlun árið nm kring. En hversu mikið
gagn getur ekki orðið að uppsigling þang-
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að um sumartíma. Það sýnir bezt dæmið
af Vík í Mýrdal.
ATKVÆÐAGR.: Málinu vísað til 2.
umr. í e. hlj.
Frv. tU laga um eyðing svaribakseggja
(C. 282); 1. umr.
Qrímur Thomsen: Jeg vildi bera upp
þá spurningu, hvort frv. þetta ætti að ganga
til 2. umr., því í dag er eigi um annað að
ræða. Jeg neyðist til að gera athugasemd,
sem hverjum mann getur skilizt. Mjer
virðist frv. vera ómögulegt, orðfærið á því
er svo lagað. Þar sem t. d. stendur: „Vanræki nokkur ábúandi þessa skyldu, skal
hann gjalda 5—100 kr. sekt. Sje vanrækslan ítrekuð, tvöfaldast sektin“. Hvernig á
að sanna, að nokkur hafi vanrækt, að eyða
eggjunum ? Jeg set svo, að jeg hafi leitað
og íólk mitt, en jeg finn þau eigi öll, svo
kemur uppljóstrarmaðurinn og finnur nokkur svartbaksegg, hann kærir mig og jeg
er sektaður. Þetta fyrirkomulag er alveg
óhafandi, það fjörgar uppljóstrarmennina,
sem fá a/8 af sektinni; það er svo bogið,
að ómögulegt er að það geti gengið lengra.
Jrdíus Havsteen: Jeg get eigi fallizt
á það, sem h. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði,
og get ekki dregið hina sömu ályktun út
úr frv. sem hann. Sjerílagi skal jeg minnast á dæmi hans. Varpeigandi eða sá, sem
í. hlut á, er engan veginn sekur, þótt einhver gangi um varpland hans og finni svartbaksegg; þar með er eigi sannað, að hann
hafi gjört sig sekan í nokkurri vanrækt,
og er enginn tími ákveðinn til þess að eyða
eggjunum. Það er nóg, að þetta sje gjört
áður en ungaruir skríða úr eggjunum.
Það eru ungarnir, sem halda til á sama
stað, sem fuglinn hefur orpið, sem segja
til, hvort vanrækslan hafi átt sjer stað.
Jeg sje því eigi, að þessi ástæða h. þm.
(Gr. Th.) eyði frv. að svo stöddu.
Qrímur Thomsen: Jeg skal leyfa mjer
aðsvara h. 1. kgk. þm. (J. H.). Prv. heitir:
Álþt. A. 1891.
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„Eyðing svartbaks-e^/a, en ekki svartbaksunga“. Jeg skal játa, að jeg er eigi svo
kunnugur svartbak, að jeg geti dæmt um,
hvort athugasemd þingmannsins er rjett
eða eigi. En hvað sem ungunum liður, þá
getur búandi með bezta vilja farið á mis
við eggin og ekki fundið þau. Þetta veit
h. þm. (J. H.). Þetta er hættulegt, af þvi
þessar sektir liggja við og uppljóstrarmenn
fá sinn hluta af þeim, og frumv. er svo
óákveðið, að það er ósanngirni að það verði
að lögum.
L. E. Sveiribjörnsson: Jeg er samdóma
h. þm. Borgf. (Gr. Th.). Lög þessi eru
„drakonisk“ og óhafandi; þau geta haft í
för með sjer, að saklaus maður verði sektaður.
Þorleifur Jónsson: Jeg er ekki á sömu
skoðun og h. þm. Borgf. (Gr. Th.) og h.
3. kgk. (L. E. Svb.). Jeg skal taka sama
dæmið sem þm. Borgf. (Gr. Th.), að ábúanda sæist yfir nokkur egg, en ef bann
gjörir sjerfar um að eyða eggjunum, skil
jeg ekki að hann verði sektaður; það er
þá ekki vanræksla; ef hann gjörir sjer
allt far um það, þá hlýtur hann að sleppa
við sektir.
Annað mál er það, ef um
lítið svæði, litla eyju t. d. væri að ræða,
sem væri svo lítil, að ómögulegt væri að
sjást yfir nokkurt egg. Frv. hefur góðan
tilgang, að vernda æðarfuglinn, og efla hina
arðsömu atvinnugrein, æðarræktina, og er
þetta að eyða vargnum eitt með öðru mjög
áríðandi í því efni. Jeg get ekki fundið
að lögin sjeu „drakonisk“, þótt sektir liggi
við, ef vanrækt er að eyða eggjunum, eins
og h. 3. kgk þm. (L. E. Svb.) kallaði frumvarpið.
Arriljótur Ólafsson: Jeg get eigi sjeð
annað, en að tilgangurinn með frv. þessu
sje sá, að eyða á ódýran hátt svartbaknum með því, að eyða eggjunum. Menn
vilja fá lán, til að eyða svartbak, og þá er
von, þótt þeir vilji fá enn betra verkfæri
til þess, að eyða eggjunum, þ. e. þessi
17 (16. sept.)
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lög. Betra álít jeg þó, að lagt hefði verið hátt verð á eggin, eða gefin premía
fyrir þau; kaupandi gæti etið þan og þannig haft nokkuð upp úr kaupi sínu. En úr
því nú að þetta getur ekki gengið eptir
frv., þá vil jeg leggja það til, að málið j
gangi til 2. umr.
Jeg skal geta þess, að mjer er eigi ljós
þýðing 1. gr. þar sem segir: „Hver ábúandi er skyldur að láta eyða eggjum þeim
o. s. frv“. — Hjer er ekki tekið fram hvort
hann sje skyldur að eyða öUum eggjunum
eða að eins nokkrum. í annari málsgr.
sömu gr. stendur: „Vanræki nokkur ábúandi þessa skyldu o. s. frv“. Þetta er
alveg ótiltekið, því eigi er talað um hvort
vanrækslan komi af ásetningi eður af vanvara, af vítaverðu skeytingarleysi eður af
tilviljun. Þetta er of óljóst. Það mætti
kaila vanrækslu eptir frv., ef að morgni
fyndust egg, sem fuglinn hefði orpið um
nóttina. Ef lögin væru skilin svo stranglega, yrði ábúandinn að láta vaka yfir
hverjum hólma og hverri eyju, já, að láta
silja yfir svartbaknum um varptimann.
Þetta má nú laga og vil jeg því aðmálið
gangi til 2. umr.
E. Th. Jónassen: Mjer er kunnugt
um, að íbúum Breiðafjarðareyja er mikið
áhugamál að íá lög um þetta. Jeg vil því
styðja uppástungu h. 5. kgk. (A. Ó.) að
iáta málið ganga til 2. umr. Mjer sýnist
málið of alvarlegt til að gjöra spaug úr því.
ATKV.GB.:
með 9 : 1 atkv.

Málinu vísað til 2. umr.

Fyrirspurn til landshöfðingja (C. 272);
hvort gjöra megi.
ATKV.GR.:

Fyrirspurnin leyfð í e. hlj.

Tuttugasti og fiminti fundur, fóstudag
31. júií kl. 1. e. h. Allir á fundi.
Frv. tU fjáraukalaga fgrir árin 1888
og 1889 (C. 280); 1. umr.
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ATKV.GR.: Frv. var orðalaust vísað
til 2. umr. í e. hlj.
Frv. til fjáraukalaga fyrir árin 1890
og 1891 (C. 280); 1. umr.
ATKV.GR.: Frv. var umræðulaust vísað til 2. umr. í e. hij.
Frv. til laga um samþykkt á landsreikningunum 1888 og 1889 (C. 281); 1. umr.
ATKV.GR.: Frv. var orðalaust vísað
til 2. umr. i e. hlj.
Frv. tU laga um samþykktir um kynbœtur hesta (C. 285); 1. umr.
Friðrik Stefánsson: Flestir munu vera
ásáttir um, að hið íslenzka hestakyn hefur marga mjög góða kosti til að bera, en
að því miður er eigi lögð sú rækt við það,
sem vera skyldi, og æskilegt væri. Ef
frv. þetta næði fram að ganga, gæti
það ráðið mikla bót á þessari vanrækslu,
og stuðlað til þess að hestakynið yrði
framvegis vandað betur í tilliti til kynbóta og uppeldis, einkum í þeim hjeruðum,
sem tiltækiiegust væru, og hestaeign er
mest, ogværi það gjört, þá yrði það bæði
til gagns og sóma fyrir iand vort. JFrv.
þetta er og mjög hóflegt; það gefur að
eins leyfi, ef mönnum kynni að sýnast nauðsynlegt, að nota samþykktarfrelsi í þessu
máli, og kostnaðurinn er eigi annar en sá,
sem hjeraðsbúar þeir, sem hlut eiga að
máli, leggja sjálfir á sig af frjálsum vilja;
það er og nógsaroleg trygging sett fyrir því
að engu gjörræði muni beitt verða, þar
sem staðfesting slíkra samþykkta er lögð
í hendur amtmanns, er sjá mun um að
einskis rjetti sje hallað, fram yfir það,
sem Iög leyfa.
Jeg vil því gefa frv. þessu hin beztu
meðmæli mín, og vona að h. þingd. viðururkenni, að ekki getur neitt verið á móti
frv. þessu, en að það aptur á móti getur
orðið til mikils gagns og góðs fyrir þær
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sveitir, er helzt er um að tala að geti haft
töluverða hestarækt.
ATKA.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 10 atkv.
Frumv. til laga um breyting á 3. gr. og
8. gr. í tílskipun 31. maí 1855 um eptirlaun (C. 284); 1. umr.
E. Th. Jónassen: Af því að þetta er
mikið vandamál og jafnframt mikið áhugamál þjóðarinnar, vil jeg leyfa mjer að
stinga upp á að 3 manna nefnd sje sett
til að ihuga það.
ATKVÆÐAGR.: Nefnd felld með 6:5
atkv., að viðhöfðu nafnakalii, og sögðu
já:
nei:
Jón A. Hjaltalín,
Þorleifur Jónsson,
Arnljótur Ólafsson, Arni Thorsteinsson,
E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson,
Sighvatur Árnason, Grímur Thomsen,
Skúli Þorvarðarson, Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson.
Sighvatur Arnason: Jeg er einn af
þeim mönnum, sem álít, að það sje komið
mál til þess, að breyta tilsk. frá 31. maí
1855, þvi að hún er orðin gömul og fyrir
það orðin á eptir tímanum; enda er þjóðin orðin óánægð með hana. Eins og kunnugt er, er prestastjettin fjölmennust hjer
á landi af embættismönnum, en nú hefur
á siðustu tímum verið skipað fyrir um
laun þeirra með lögum; það virðist því
einnig tími kominn að ihuga eptirlaunalögin frá 31. mai 1855, og gjöra meiri
samjöfnuð en nú er á eptirlaunum presta
og annara embættismanna. Jeg fyrir mitt
leyti skal lýsa því yfir, að jeg get vel
fellt mig við frumv. það, sem hjer liggur
nú fyrir. Það kom að vísu til orða á
þingi 1889, að afnema með öllu fastákveðin eptirlaun; en bæði er það, að nokkur
spurning er um, hvort hægt sje að gjöra
slíkt án þess að það komi í bága við
stjórnarskrána, og eins er hitt, að jeg held
að það verði ekki þægilegt verk fyrir
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þingið eptir á að taka til íhugunar og álita beiðni frá embættismönnum, er búnir
eru að segja af sjer, og fella úrskurði
sína um þær, þvi að auðvitað mætti búast
við, að margur fyrverandi embættismaður
mundi á gamalsaldri þurfa styrks við, eða
að minnsta kosti beiðast hans.
Jeg er því meðmæltur þeirri stefiiu
þessa frumv., að hafa eptirlaun íastákveðin, en hitt er annað mál og meiningamunur getur verið um, hve mikið á að færa
þau niður frá því sem er. Auðvitað þarf
breytingin á hinum eldri eptirlaunalögum
að vera í þá átt, að eptirlaunin verði
lækkuð, — jeg skal játa það, að jeg er
einn af þeim, sem álít, að eptirlaunin sjeu
að jafnaði allt of há, og mjer virðist frv.
þetta vera ekki svo fjarri sanni, sjerstaklega með tilliti til frv. þess, sem næst er
á dagskránni. Jeg hygg, eptir því sem
jeg hef gætt að, að það muni láta nærri,
að við það muni eptirlaunin lækka um
helming, ef frv. þetta nær fram að ganga,
en svo kemur frv. um ellistyrkinn til að
bæta upp þann mismun, sem er á eptirlaunum þeim, er frv. gjörir ráð fyrir, og
hinum eldri eptirlaunum, samkv. tilsk. frá
31. maí 1855.
Jeg vil því mæla með því, að frv.
þetta gangi fram.
E. Th. Jónassen: Jeg tók það fram
áðan, að þetta er vandamál, og af því að
það er líka áhugi manna að fá hinum eldri
eptirlaunalögum breytt, stakk jeg upp á
að nefnd yrði sett til að íhuga frv., því
að jeg vildi ekki að frv. fjelli nú þegar,
heldur ef auðið væri að laga það og breyta
á betrí og viðunanlegan hátt.
Það er margs að gæta við þetta mál,
þegar það er athugað frá rótum, og jeg
get ekki fallizt á, að tekizt hafi vel í
þessu frv. að koma því fyrir. Eptirlaunin eru færð allt of mikið niður; það verður að gæta hófs í hverjum hlut. Þetta
frumv., sem næst er á dagskránni, bætir
17*
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heldur alls eigi úr, því það er öldungis læknar eiga að fara að eptir 15 ára þjónóhafandi, bætir að eips gráu ofan á ustu að sjá fyrir konu og börnum með
svona lágnm eptirlaunum. Það bætir ekksvart.
H. þm. Rangvellinga (S. Á.) var að bera ert úr, að margir uppgjafaprestar og prestsþessi fyrirhuguðu eptirlaun saman við ept- ekkjur verða að lifa við mjög bág kjör,
laun þau, er prestar hefðu samkvæmt hin- því að slikt er óþolandi, og mjer virðist
um nýju launalögum. Jeg skal benda h. sómi þingsins liggja við að bæta úr og
þm. á, að enn þá eru það nokkrir prestar, breyta þeim lögum.
Þetta frv. sem hjer Iiggur fyrir er beinsem fá hærri eptirlaun en þau sem ákveðin eru prestum í hinum síðustu eptirlauna- línis apturför. — Jeg væri ekkert á móti
lögum þeirra; og í annan stað vil jeg alls því, að breyta nokkuð til hins lægra epteigi miða við þessi eptirlaun presta, því irlaunum þeim, sem ákveðin ern með tilsk.
að þau eru svo ósanngjörn, sem mest má 31. maí 1855, og fyrir því lagði jeg lil
verða; það er öldungis óhæfilega lítið, að að nefnd yrði kosin til að íhuga frv. En
ákveða þeim einar 10 kr. fyrir hvert þjón- ef menn vilja ekkert laga þetta frv, verð
ustuár í embætti. Jeg held að þau lög jeg að greiða atkv. á móti því.
Þvrletfur Jónsson: Jeg greiddi atkv.
eigi skilið að þeim yrði breytt hið fyrsta.
Jegskal taka það fram viðvikjandi eptir- á móti því að kjósa nefnd í þessu máli,
launum þeim, sem eru fyrirhuguð í frv. þessu, af þvi að jeg áleit óheppilegt að gjöra það
að framsögum. frv. í Nd. 1889 sagði sjálf- áður en þingmenn hafa látið nokkuð í
ur, „að þau væru ekki nóg fyrir menn til ljósi álit sitt um frv. Það getur verið hin
til að lifa af, er fyrir elli sakir gætu eigi bezta bending fyrir nefnd, er kynni síðar
þjónað embætti11, og fyrir því væri nauðsyn- að verða kosin, að fá að heyra ástæður
legt að embættismaður keypti sjer ellistyrk, manna í umræðunum til þess að geta tekeins og næsta mál á dagskránni fer fram á. ið þær til greina.
Þá er jeg sný mjer að frv. þessu, þá
Til þess að benda á, hve afarlítil eptirlaun þau eru, sem frv. þetta gjörir ráð miðar það til að lækka þessa eptirlaunafyrir, skal jeg taka til dæmis hjeraðslækn- byrði sem nú hvílir á landssjóði og sem
ana, sem hafa 1500 kr. í laun á ári. Nú farið hefnr mjög vaxandi síðan landið fjekk
getur maður vel búizt við, að hjeraðslækn- forráð sins eigin fjár.
Jeg hef gætt að þvi, hver upphæð eptir þurfi í mörg ár framan af að gjöra sig
ánægðan með aukalæknishjerað og sje orð- irlaunanna hefir verið síðan. Árin 1876 og:
inn hálf-fimmtugur þegar hann verður 1877 voru þau rúm 20 þús. kr. hvort árhjeraðslæknir, en þurfi síðan sextugur að ið; árið 1878 vaxa þau uppírúm 23 þús.
fá lausn frá embætti. Eptirlaun þau, sem og 1879 eru þau komin upp í 26 þús.,
slíkur embættismaður fengi eptir frv., eru árin 1880 og 1881 eru þau ögn lægri, tæpósæmilega lítil, einar 295 kr. á ári. — ar 24 þús. kr. hvort árið, og 1882 komÞess ber og að gætá, að flestir embætt- ust þau upp í 25 þús. kr. Svo eru þau
ismenn eru meira eða minna skuldugir 1883 nokkuð lægri, 23 þús. kr. En úr
eptir veru sína á skólunum og við efri því hækka þau stórum árlega. 1884 eru
menntastofnanir og verða því að byrja á þau 25 þús., 1885 29 þús., 1886 35 þús.,
þvi hin fyrstu embættisár sín, að borga 1887 36 þús., 1888 og 1889 38,800 kr.
þessar skuldir sínar, og það gengur að hvort árið, að meðaitali eptir frv. þvi sem
sjálfsögðu seint og erfitt, þar sem flestir nú liggur fyrir um samþ. á landsreikningembættismenn hafa lítil laún, og.engir mik- unum. Eptir áætlun fjárlaganna er hvort
il. Jeg sje ekki hvernig t. a. m. hjeraðs- árið 1890 og 1891 gert ráð fyrir 45
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kr, og hin sama npphæð er áætlnð nú fyr-'' hefði þótt það mikilsvert, ef hann hefði
ir 1892 og 1893 í tjárlagafrv. stjórnar-1! haft betri hug til þess. Hann hafði það
innar.
i helzt á móti því, að í því væru eptirlaunEptirlaunin vaxa þannig stöðngt og in sett allt of lágt og fórust svo orð um
eiga enn eptir að vaxa, því að bæði er frv. það, sem næst er á dagskránni, að
það, að einn embættismannaflokkur, hjer- það væri alveg óhafandi; reyndar færði
aðslæknarnir, ern enn þá litið farnir að hann engin rök fyrir þessu, en hanngjörfá eptirlaun og svo er á hverju þingi bætt ir það máske síðar. Menn verða að gæta
við nýjum embættnm, t. a. m. forstöðu- þess, að eptir þessu frv., í sambandi við
manni stýrimannaskóta árið 1889 og nú i frv. sem næst er á dagskránni, verður
ár dýralæknnm og „slöjd“-skólakennara. talsverður munur á eptirlaunum presta og
(Júl. H.: Þeir verða ekki konungl. em- annara embættismanna. Þótt þessi frv.
bættismenn). Þeir mnnn að líkindum þurfa lækki mjög eptirlannin, verða þó eptireinhvern eptirlannastyrk samt. Vjer get- lann prestanna mikln lægri. H. 2. kgk.
nm því búizt við, að innan skamms verði (E. Th. J.) sagði reyndar, að prestar hefðu
þessi útgjaldaliðar á fjárlögunum kominn allt of lág eptirlaun, og það væri vansi
npp yfir 100 þú& kr. fyrir fjárhagstíma- fyrir þjóðina, að veita svo lág eptirlaun.
biHð og er því engin furða, þótt menn En uppgjafaprestarnir lifa flestir fremur
hristi höfnðið yfir þvi að landið skuli þurfa vel og eru opt og tiðum ekki ver staddir
að varpa svo geipimiklu fje til embættis- en hinif aðrir émbættismenn, er hærri eptmanna eptir það að þeir hafa verið í em- irlanú hafa. Það fer ekki ætíð eptir því,
bættnnnm, og spyrji því: Er þetta nauð- hve há launin eða eptirlaunin eru, hvort
synlegt? Má ekki sparaeittlivað af þessu? þeir, sem njótá þéirra, geta komizt vel af
Það hefur því talsvert borið á óánægjn eða ekki, heldur eptir því, hvernig menn
meðal þjóðarinnar yfir þessn og jafuvel verja þessu fje sínu. Sumir lifaeinsgóðn
komið til tals, hvort eigi mnndi auðið að lífi með þriðjungi minna en aðrir; og fyrafpema öll eptiriann. Það er rjeti sem h. ir þann, sem vissa von hefnr nm há eptþm. Bangæinga (8. Á.) sagði, að till. þessð irlaun, er engin hvöt tii áð spara; hann
kom fram í Nd. 1889 og var kosin nefnd veit það, að þótt hann verði ófær til að
til að íhuga það frv., en sú nefnd kom sið- gegna embætti sínu, taka eptirlaunin við.
an fram með firv. það sem hjer er nú til H. 2. kgk. (E. Th. J.) sagði, að það væri
nmræðn.
vansi fyrir þjóðina, hve lág eptirlaun prestFrv. þetta hefur í sambandi við frv. anna væru. En hví hefnr h. þm. (E. Th. J.)
það sem næst er á dagskránni, fnndið veg þá ekki komið fram með breytingu áþestil þess að Ijetta nokknð hinni þnngu ept- um lögum? hann hefur þó setið alilengi á
irlaunabyrði, en þó á þann hátt að tekj- þingi.
nr eða framfærslueyrir embættismanna, eptMenn getur greint á um það, hve hátt
ir að þeir hafa sleppt embættnm, þ. e. ept- ætti að setjá eptirlaunin. En jeg hygg
irlann og ellistyrkur eða lífeyri, verða samt að frv. þetta hafi ratað mjög skynsamlegt
eptir báðum þessum firv. til samans hjer meðalhóf, enda er það framkomið frá þeim
um bil jafn há, eins og eptirlaunin eptir mönnum, sem hugsa rækilega það sem þeir
hinum gildandi eptirlaunalögum; og verð koma fram með og ekki eru vanir að
jeg að segja, að mjer virðist þetta fyrif- flasa að neinu.
komulag mjög skynsamlegt. Mjer þykir
Jeg vil þvi mæla hið bezta með þessu
það mjög slæmt, að h. 2. kgk. (E. Th. J.) 'frumv.
getur ekki verið með þessu frv. Mjer
E< Th. Jfmassen: JL þm. Húnv. (Þ. J.)
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kvaðst ekki geta fallizt á mína skoðun í ' þm. Húnv. (Þ. J.) gaf í skyn, enda sjest
þessu máli og jeg bjóst heldur ekki við I bezt við lát þeirra, hve mikið þeir hafa
því, eptir því sem mjer er kunnugt um 'afgangs; það er optast mjög lítið og ekki
skoðanir hans. Jeg verð að halda því fram, nema það, sem þeir hafa fengið að erfðum;
að það sje nauðsynlegt að launa embættis- þeir eru mjög fáir af embættismönnum, sem
mönnum svo sómasamlega, að þeir geti vel eiga miklar „prívat“ eignir. Það verður
lifað, og eins að þeir eigi heimtingu á sóma í heldur ekki sagt, að embættismenn almennt
samlegum eptirlaunum þegar þeir segja af sólundi eigum sínum eða haldi mjög ósjer embætti, en ef þetta frv., sem hjer ligg- spart á launum sínum, eða ekki hef jeg
ur fyrir, yrði að iögum, leiddi það til þess, orðið var við það. H. þm. Húnv. (Þ. J.)
að fæla hvern duglegan mann frá því að og h. þm. Rangv. (S. Á.) báru þessi eptirsækja um embætti. Á síðasta þingi, 1889, laun, sem frv. gjörir ráð fyrir, saman við
voru laun nokkurra hinna betur launuðu eptirlaun þau, sem prestar njóta og sögðu,
embættismanna færð niður að mun og í að þar eð þeir „lifðu á þeim“ (Sighvatur
sömu átt gengur þetta frv. með niðurfærslu Árnason: Já, og lifðu vel), væri hinum
eptirlaunanna. Svo getur á næsta þingi embættismönnunum heldur ekki vorkunn á
komið þriðja frv. um að lækka launin enn að lifa á þessum eptirlaunum. Jeg gat þess
meir. Hyggur h. þm. Húnv. (Þ. J.), að áður í fyrri ræðu minni, að sumir uppgjafaþað verði gott að fá duglega menn í em- prestar nytu nú eptirlauna samkvæmt hinbættin með þessari aðferð? (Þorl. Jóns- um gömlu lögum og þau væri hærri en
son: Já). Jeg segi nei, nema ef til vill eptir hinum nýju, en þeir fara auðvitað
menn af lakari endanum. Hvert land stend- fækkandi. Jeg skal játa það, að einstakur sig bezt við það, að hafa einmitt dug- ir prestar, sem hafa verið góðir búmenn,
lega og færa menn i embættum með ail- geta grætt svo, að þeir komist af með lítil
góðum iaunum, en miklu síður við það að eptirlaun; en hvernig gengur fyrir þeim,
hafa lítt hæfa menn eða ónytjunga í illa sem verið hafa á fátækum og litlum brauðlaunuðum embættum. Það vona jeg að h- um? Jeg þarf ekki að spyrja h. þm.
þm. Húnv. (Þ. J.) sjái.
Rangv. (S. Á.) að þessu, því að jeg veit, að
Framsögumaður þessa frv. í neðri deild hann þekkir það, og jeg gæti nefnt mörg
1889 tók það fram við umræðurnar þar í dæmi úr hans sýslu um fátæka uppgjafasambandi við frv. um ellistyrk, að eptir- presta og prestsekkjur. Meir að segja: jeg
launastyrkur sá, sem frv. þetta ákveður, þekki sumar prestsekkjur, sem hafa legið
væri ekki nægilegur fyrir menn til að lifa við sveit eða þurft sannarlega sveitaraf, og jeg tók í fyrri ræðu minni því styrks við, og tjáir ekki að andmæla því.
til sönnunar fram til dæmis hjeraðs- Prestastjettin er yfir höfuð einhver hin fálækni, sem áður hefði verið aukalæknir, og tækasta stjett hjerálandi, og eins og allir
ekki komizt í embætti, sem hefði rjett til munu játa, að það sje mjög áríðandi, að
eptirlauna, fyr en hann væri 45 ára gam- þessi stjett geti verið öðrum óháð og sjálfall og færi svo frá, er hann væri sextug- stæð, eins munu allir hljóta að viðurkenna,
ur, fengi eptir frv. svo lítil eptirlaun, að að það sje mesta vansæmd að því, hve
hann ekki einu sinn einhleypur gæti lifað eptirlaun presta sjeu óhæfilega lág. H.
af þeim. Það verður ekki ýkjamikið sem þm. Húnv. (Þ. J.) gat þess í ræðu sinni,
hann fær í eptirlaun eptir þessum lögum. að sig furðaði á, hvers vegna jeg hefði
Ennfremur veit jeg ekki til þess, að eptir- ekki komið með frv. um hækkun á eptirlaun þau, sem nú eru, sjeu svo há, að em- launum presta; en jeg skal svara honum
bættismenn þurfi ekki að spara, eins og h. því, að jeg hef ekki gjört það enn þá, af
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því að jeg hef ekki haft von um, að það ann á þessari hækkun, en jeg segi, að hann
kæmist i gegnum þingið, en það getur vel sje fyrirsjáanlegur, og að þessi eptirlaunaverið, að jeg komi með frv. í þessa átt hækkan verði ekki til langframa, því að
áður en langt um líður, ef jeg verð á al- þegar embættismenn eptir nýju launalögþingi. H. þm. Hánv. (Þ. J.) sagði, að ná unum koma á eptirlaun, þá minnka þau.
yrði lagt fyrir neðri deild frv. um afnám (Júlíus H&vsteen: Þegar við komumst á
allra eptirlauna, en jeg skal þegar geta eptirlaun). Já, við eignm það eptir. Það
þess, að því að eins get jeg verið sam- verður langt þangað til eptirlannasúpan,
þykkur því frv., að lann embættismanna sem hvílir á landssjóði, sígur niður; en
sjea þá jafnframt hækknð um helming við hún gjörir það þó með tímanum.
það sem nú er. En skyldi það verða nokkMjer hefur fundizt, að eptirlaunin, eins
og
*þau eru nú, sjeu ekki í fullkominni
nð betra fyrir landssjóð? Jeg verð enn
einu sinni að taka það fram, að það er samkvæmni við launalögin og að kvörtun
skylda hvers lands, að fara vel með sína alþýðu i þessa efni sje á talsverðum rökembættismenn, og það er alls ekki æski- um byggð. Það er ekki nema eðlilegt,
legt, að hjer komi upp embættismanna- þótt hún skilji ekki þessa ósamkvæmni.
„proletariat", sem ná er á góðam vegi að Hún hefur því viljað láta afnema öll eptirverði, ef þetta frv. verðnr að lögum. Frv. laun og er henni það vorkunn, en hún
þetta verður í minum augam ekki betra þekkir ekki þingið. Ef þetta yrði að lögþó það standi í sambandi við frv. am elli- um, leiddi þar af, að allir sæktu um eptirstyrk, sem nú verður tekið hjer næst til laun til þingsins, og þá skyldum við sanna,
umr. Jeg fyrir mitt leyti tel það alveg að þau yrðu helmingi hærri en nú, þegar
óhafandi, að innleiða lög, sem ern þess eðl- þingið ætti að fara að veita þau i hvert
is, að leggja alveg óviðarkvæmilegan og skipti. Alþýða mundi þvi varla leggja
ranglátan skatt á embættismannastjettina, til, að eptirlaun yrðu afnumin, ef henni
eins og gjört er með þessum frv. báðum, væri þetta ljóst. Hafa nú þessi eptireinkum hinu siðara. Að svo mæltu þyk- launalög, sem nú eru í gildi, komið þvi til
ist jeg hafa gjört grein fyrir, hvers vegna leiðar, að ofmargir hafi sótt um embættin
jeg greiði atkvæði móti frv.
i þeirra vegna, af því að þau sjeu svo há ?
Jón A. Hjaltalín: Enginn man geta neit- Þessu getur hver svarað fyrir sig, en jeg
að þvi, að eptírlaunin, eins og þau ern nú, sjea ' held það ekki. Hingað til hefur verið
miðuð við aðrar reglar en þaa vora áðar í fremur skortur á embættismannaeínum og
miðað við. Þá byrjuðu embættismenn með þau hafa eigi þurft Iengi að bíða eptir
tæpam helming launa þeirra, sem þeir embættum og sýnir það, að öll þessi laun
höfðu von um að fá eptir nokkra þjón- og eptirlaun eru ekki svo mikil, að ofustu í embættinu. Nú hafa nýlega komið margir sækist eptir þeim. Allt til þessa
á landssjóð margir embættismenn, er þjón- hefur verið skortur á lögfræðingum og það
að hafa tekjumiklum embættum, og hafa ex fyrst í ár að afgangor verður, ef hann
því rjett til hárra eptirlauna samkvæmt i þá verður nokkur, því að menn vita ekki
hinum eldri launa- og eptirlannalögum. I enn með vissu, hverjir koma og hverjir
Þetta hefur alþýða rekið augun í, sem von ilengjast ytra. Verið getur, að menn vilji
er, þar eð eptirlaunaupphæðir þær, sem nú gjöra tilraun til að fá embættismenn
greiddar eru úr landssjóði, hafa farið all- fyrir sem minnst, og er jeg ekki mótfallmjög vaxandi á hinum síðari árum, sakir inn því, að það sje reynt(!). Þótt eptirfyrgreindrar ástæðu.
Sumir kunna að launin sjeu alls ekki svo voðaleg sem þau
segja, að ekki sje gott að sjá fyrir end- sýnast, er þó full ástæða til að athuga
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þetta mál og það rækilega, og hygg jeg, krónur í eptirlaun. (E. Th. Jónassen: Það
að það yrði betur íhugað, ef nefnd væri er rjett. Þorleifwr Jónsson: Hann hefur
sett í það. hvort sem menn vilja gjöra 2751 kr.). Jæja, jeg hef þá eigi farið svo
það við þessa eða 2. umr.
mikið skakkt, þegar annar hefur 2751 kr.
Skuli Þorvarðarson: Jeg skal ekki fara í eptirlaun. (Margir: En hinn ekki. E. Th,
mörgum orðum um frumv. þetta að sinni; Jónassen: Þórður Guðmundsen kammeráð
aðrir hafa lýst yfir skoðun sinni á því. hefur 1887 kr.). Þetta eru þá ekki svo
En jeg verð að segja fyrir mitt leyti, að miklar ýkjur hjá mjer og orð mín ekki
mjer finnst ekki vanþörf á að athuga svo vítaverð, að jeg sje áminningarverður
eptirlaunalögin frá 31. maí 1855. H. þ. m. fyrir þau af h. 2. og 3. kgk. þín., enda
Húnv. (Þorl. J.) benti á, að þessi eptirlaun liggur mjer það í ljettu rúmi. Það er
færu ávallt hækkandi, og það er auðsjá- gott, að jeg hef nú fengið tækifæri til að
anlegt, að þau hækka enn töluvert hjer sýna nú þegar, með síðustu fjárlögum, að
eptir. Það eru nú margir gamlir menn í jeg taldi eptirlaunin ekki of há. Það er
embætti, sem hafa rjett til eptirlauna sam- vitaskuld, að þeir embættismenn fara heldkvæmt þessum lögum, auk þess eru mörg ur fækkandi, sem geta fengið önnur eins
skipuð ungum mönnum með eptiriauna- aptirlaun og þessir nienn; samt verð jeg
rjetti, sem enn er ekki sjeð, hve miklu að halda því fram, eins í þessu máli sem
landssjóður verður að miðla þeim, því öðru, að jafnan eigi að sníða sjer stakk
sum þessara embætta eru fyrir fáum ár- eptir vexti og að ekki eigi að leggja á
um skipuð með lögum, og þess vegna þjóðina þyngri byrði en hún getur borið.
ekki faliin á sú síðar væntanlega eptir- Að svo stöddu gefúr frumv. þetta ekki tiliaunabyrðt En á hinn bóginn er jeg ekki efni til sjerstaklegrar ihugunar við einfær um að segja, hvort þetta eptirlauna- stök atriði þess. Jeg get alls ekki verið
takmark, sem frv. fer fram á, er í alla staði samþykkur þeim mönnum, hverjir svo sem
heppilegt eða ekki. En því verð jeg að þeir eru, sem kalla frumv. þetta íjarstæðu
halda fram, að það er fullkomin þörf á, eða óhafandi, en hitt skal jeg játa, að það
að þessu sje hrundið í eitthvert við- er vandi að ákveða, hvað sjeu viðunanleg
unanlegra horf en nú á sjer stað, eptirlaun eptir atvikum. Embættismönnum
enda er það samkvæmt einhuga vilja má vera það fullijóst, að þeim er skylt að
þjóðarinnar. H. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) viðhafa allan sparnað eins og hverjum öðrsagði, að eptirlaunin nú væru ekki meiri um, sem vill efla velmegun þjóðarinnar, og
en svo, að menn gætu rjett lifað af þeim þess vil jeg geta til, að embættismenn
og ekki frekar. (E. Th. Jónassen: Ekki standi ekki á baki borgaralýðsins í því efni,
fjellu orð min svo). Það má segja margt enda er það almennur vilji þjóðarinnar að
með og móti þessu. Jeg skal nefna dæmi, svo sje, og hún er engan veginn ámælissem bæði mjer og öðrum er kunnugt, að verð fyrir það, þótt hún vilji láta þá gæta
2 fyrveran'di sýslumenn í Árnessýslu eru, ,hófs. Jeg ætla að eins að minnast á þær
nú á eptirlaunum og hafa á þriðja þúsund misfellur, sem mjer og eflaust fleirum sýnkrónur hvor. (E. Th. Jónassen: Skakkt). ast á þvi fyrirkomulagi, að rikir menn
Síðar má sjá hið rjetta, en jeg man nú skuli hafa jafnt tilkall til eptirlauna sem
ekki í svipinn alveg víst um upphæðirnar. fátækir, þó að jeg viti vel, að menn svara
(L. E. Sveinbjörnsson: Betra að nefna ekki því þannig, að eptirlaunin sjeu að eins
tölur). Jeg held, að mjer sje þó óhætt að endurgjald fyrir embættisþjónustuna, og
segja, að annar þeirra, Þorsteinn kanselí- ríkir menn geti verið eins verðugir þessráð Jónsson, hafi hátt á þriðja þúsund ara launa, sem hinir fátækari. Jeg vmt,
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að þetta er að vissu leyti satt, en mjer
fyrir mitt leyti flnnst, að eptirlannin megi
eins skoða sem styrk af landssjóði, veittan þeim, sem ekki getnr af eigin efnum
sjeð fyrir sjer og sinum, i líkingu við
sveitarstyrk, sem aiþýða nýtur hjálparaf,
þegar eigin efni þrjðta. Þess vegna finnst
mjer ijettast, að veitt sjeu eptirlaun með
tilliti til efna og ástæða launaþiggjanda.
Jeg get ekki gjört við því, þðtt jeg tali
ekki svo öllum líki, og þótt sumum kunni
að virðast jeg tala ótilhlýðilega um þetta
máL Að lokum skal jeg lýsa þvi yfir, að
jeg er hlynntur þessu frv. og greiði atkvæði með því.
Siffhvatur Árnason: Það er að eins
ræða h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.), er nú
síðast talaði, sem gefúr mjer tilefni til að
mæla fátt eitt. Hann minntist þess, að
margur prestur og mörg ein prestsekkjan
hefðu við erfiðan hag að búa. Jeg skai
gjaman játa það, að svo er; en þegar
menn bera saman eptirlaun presta og
prestsekkna eptir núgildandi lögum, við
það sem eptirlaun annara embættismanna
mundu verða, ef þetta frv. nær fram að
ganga, þá munar það samt um helming,
upp að 2/8 hlutum, sem þeir fá meira eptir frv. en prestar hafa að lögum. Þar sem
sami h. þm. (E. Th. J.) hjelt þvi fram,
að frumv. mundi stuðla að þvi, að
menn ekki mundu fást í embættin, þá
skal jeg að eins svara þvi, að þessa viðbáru hefur maður heyrt hjer áður á þingi,
og hún er því alls eigi ný hjer, þegar um
laun embættisraanna er að ræða, en dæmin hafa sýnt hið gagnstæða, þvi að enda
þðtt embættið væri eitt af þeim, sem er
lágt eða lægst launað, t. d. eins og verið
hafa undirkennaraembættin hjer við lærða
skólann, þá hafa þó 10 fyrir einn komið
og sðtt um þau. (E. Th. Jónassen: Duglegir embættismenn?). Já, duglegir. En
hvað er meiningin með „duglegir"? Það
verður ekki skorið úr því straz í stað;
Álþt. A. 1891.
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það er fyrst reynslan, sem verður að leiða
það í ljós, hvort embættismaðurinn er duglegur eða ekki, því um þau embætti. sem
eru lægst launuð, sækja vanalega ekki
nema óreyndir menn, og þá fást nógir
menn og nýtir í hin, sem hærra eru launuð. Jeg fyrir mitt leyti er sannfærður
um það, að menn þnrfi ekki að bera kvíðboga fyrir því, að þetta frv. verði, eða
gefi ástæðu, til þess, að menn framvegis
ekki fáist til að sækja um embættin
fyrir þá eptirlaugalækkun, sem hjer ræðir
um.
Þorleifur Jónsson : H. 1. þm. Rangv.
(S. Á.) hefur þegar tekið margt af því
fram móti hinum h. 2. kgk. þm. <E. Th. J.)
er jeg ætlaði mjer að svara honum, svo
að því leyti hefur hann tekið ómak af
mjer. Eitt af því, sem h. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) tók fram, var það, að framsögumaður málsins í neðri deild hefði átt
að segja, að það væri „ómögulegt" fyrir
embættismenn að lifa af þeim eptirlaunum, sem þetta ákveður; en, með umræðurnar i neðri deild fyrir framan mig, er
mjer ekki unnt að finna þetta. (E. Th.
Jónassen:
Jeg sagði ekki ómögulegt).
En jeg fiun þar á móti, að framsögumaðurinn i neðri deild hefur sagt, að það
yrði ekki nægilegt fyrir þá. Að það yrði
til þess, að fæla menn trá að sækja um
embætti, ef frv. yrði að lögum, er heldur
ekki rjett, því, eins og kunnugt er, sækja
margir um lægstiaunuðu embættin, og
mundu nú sækja um þau, ef þau væru
laus, því að það eru margir, bæði hjer á
landi og í Kaupmannnahöfn, sem biða
eptir embættum. Menn geta lengi karpað
um það, hvort eptirlaunin sjeu of há eða
of iág, án þess að komast að neinni niðurstöðu, því einn kallar það of lág eptirlaun, sem annar segir að sjeu nægjanleg
o. 8. frv.; en alþýðan skilur ekki í öðru,
en að menn geti lifað viðunanlega við þau
eptirlaun, sem frv. íer fram á, þar sem
18 (18. sept).
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alþýðumenn verða að lifa og geta lifað án
allra eptirlauna.
En hvað svo sem menn segja um þetta
frv., er jeg sannfærður um, að þingmenn
hljóta að verða sammála um, að bin núgildandi eptirlannalög sjeu ekki viðunandi
og þurfi því breytinga við, þar sera á lista
þeim yfir eptirlaun, er fylgir fjárlögunum,
eru fyrverandi embættismenn mcð eptirlaunum upp á yfir 5000 kr., yfir 3000 kr.
2700 kr., 2600 kr. o. s. frv. Þetta getur
ekki verið rjett hlutfall, og ætti þvi öllum
að vera það hugarhaldið? að kippa þessu
sem fyrst i lag.
E. Th. Jónassen: Jeg vil leyfa mjer
að gjöra athugasemd til að leiðrjetta orð
h. þm. Húnv. (Þorl. J.).
Jeg sagði
eigi, að framsögum. frv. þess. í Nd. á alþingi 1889 hefði sagt að það væri ómögulegt að lifa af þeim eptirlaunum, sem farið
er fram á í frv. þessu, heldur að þau væru
eiqi nægíleg.
Þótt kandidatar, sem búnir eru að eyða
tima til að læra, verði að sætta sig við
þessi eptirlaunakjör, sem frv. þetta fer fram
á, þá er það engin sönnun fyrir því, að
eptirlaunin sjeu ekki of lág. Það er eigi
víst, að þeir hefðu lagt út i að stúdera, ef
þeir hefðu vitað, að þau mundu verðasvo
lág.
ATKVÆÐAGR.: Málinu vísað til 2.
umr. með 7 : 2 atkv.
Frv. tit laga um skyldu embœtíismanna
að safna sjer dlistyrk eða íitvega sjer geymdan lifeyri (C. 284); 1. umr.
E. TJi. Jónassen: Jeg sagði áðan, að
frv. þetta væri ófært, og tek það ekki aptur. Á siðasta þingi voru mcð lögum lækkuð laun nokkurra embættismanna og nú á
þessu þingi á enn þá að lækka þau. Frv.
þetta fer fram á að skylda embættismenn
til að safna sjer ellistyrk, upphæð þá,
scm hver á að gjalda, á að taka af launum hans, og svo á hann eigi að hafa umráð yfir ellistyrk þessum fyrr en hann er

276

70 ára. í flestum tilfelhim mun þessi styrkur tilfalla dánarbúunum. Þeir, sem hafa
1500 — 2000 kr. laun, geta eigi borið þennan skatk Enda segir framsögum. á þingi í
Nd. 1889, að það sje skoðunarmál, hvort
hin lægri embætti geti þolað það. Þetta
er þá að eins „experiment", sem betra væri
að láta vera að gjöra. Jeg kann eigi við
að neyða embættismenn með lögum að
safna sjer ellistyrk, því jeg ætla að þeir
sjeu svo skynsamir, að þeir geti tekið upp
hjá sjálfum sjer að safna sjer ellistyrk, ef
þeim þykir þess þörf. Jeg er sjerstaklega
á móti þessu af því, að eigi er mögulegt
að fátækir embættismenn geti risið undir
þessu nema með því móti, að berjast við
fátækt alia sína æfi. Gjaldinn er haldið
eptir af launum þeirra, hvort sem þeir
geta misst það eða eigi. Jeg vona að frv.
fái ekki fram að ganga, því það er ekki
til endurbóta.
Jeg skil eigi annað en megi Iækka
eptirlaunin hóflega án þess að þetta frv.
verði að lögum. En frv. þctta, sem kom
fram á síðasta þingi og aptur nú, stendur
i námu sambandi við frv. það, sem næst
er á undan á dagskránni.
Jeg greiði þvi ekki atkv. með þessu
frv., fyrr en jeg verð sannfærður um, að
mín skoðun sje röng, eða sprottin af misskilningi. En jeg örvænti um, aðjeg geti
orðið sannfærður um það.
Þorleifur Jónsson: H. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) gat þess í byrjun ræðu sinnar,
að á síðasta þingi hefðu vcrið lækkuð laun
sumra embættismanna, en hann gat þess
eigi, að sumra iaun hefðu verið hækkuð.
Laun þeirra, sem höfðu 6—7000 kr., voru
lækkuð, en aptur á móti þeirra laun, sem
böfðu 2000—2400 kr., voru talsvert hækkuð, svo hann má eigi glcyma hækkuninni
um leið og hann talar um lækkunina. f
sambandi við lækkunina gat hann þess,
að nú væri aptur farið að lækka launin;
þetta er eigi rjett; það er farið fram á,
að safna sjer ellistyrk eða lífgyri; þennan
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styrk geta þeir fengið þegar þeir eru orðnir 70 ára, eða ef þeir hætta að gegna embætti, eins og segir í 5. gr.
Það var meðal annars eitt atriði, sem
h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) hafði á móti,
ufl. að neyða menn til að safna sjer þessum lífeyri eða ellislyrk. En hvað er þetta
meira eða verra en að skylda embættismenn til að tryggja konum sínum lífeyri
eptir sinn dag? Það get jcg ekki sjeð
Það kom til af því, að menn hefðu eigi
gjört það, ef þeir eigi hefðu verið skyldaðir
til þess. Það dugar ekki að segja, að hver
og einn sje svo skynsamur, að hann gjöri
það, nf hann eigi er skyldaður til þess.
Þetta er ckki eins dæmi. Einmitt í
einu af þeim löndum, sem sitja í öndvegi
meðal rikja Norðurálfunnar, Þýzkalandi,
á lik fyrirskipun sjer stað og lijer er farið
fram á. Verkmönnum þar er gjört að
skyldu, að tryggja sjer fjárstyrk bæði í
sjflkdómum og þegar þeir verða óvinnufærir vegna slysa og þegar þeir verða ellihrumir; þeim er gert að skyldu, að greiða
vissan hluta af vinnulaunnm sínum, til
þess að tryggja sjer þennan fjárstyrk, og
vinnuveitendur taka jafnvel þátt í því.
Þar sem þetta á sjer stað í þvi landi, sem
er meflal hinna fremstu í Norðurálfunni,
er eigi skömm fyrir oss að líkja eptir því.
Jeg skal Iika nefna England; jeg hefekki
eins nákvæmar skýrslur um það, en áþingi
1889 var annar þingm., sem gaf upplýsingar um, að þar væri sama regla með
embættismenn, eins og farið er fram á í
frumv. þessu.
Það var h. þm. Borgf. (Gr. Th.), sem
tók þetta fram þá og gat þess um leið, að
i Englandi væru engin eptirlaunalög, en
að embættismenn væru skyldir að safna
sjer ellistyrk. Þar sem þessi skylda á sjer
stað í tveimur voldugum rikjnm Norðurálfunnar, hvað er þá á móti því, að vjer
höfum það þannig?
Grímur Thomsen: Það er rjett hjáh.
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2. þm. Hflnv. (Þ. J.), að jeg gat þess á
þingi 1889, aðeigi væri einsdæmi slíkiög
sem þessi. En jeg þori eigi að nefna aldurstakmarkið eða upphæðina. Á Englandi
eru embættismenn skyldir að safna sjer
iífeyri. Viðvíkjandi hinum hörðu orðum
h. 2. kgk. þm. (E. Th.) ætla jeg að segja
það, að nokkurt vit og nokkur þekking
mun vera til staðar i þessu landi. Þetta
er kallað „superannuation“. Þar eru engin eptirlaunalög, en ef um menn er að
ræða, sem hafa gjört mikið gagn, geta þeir
i sjerstökum tilfcilum fengið eptirlaun með
lögum, en að öðru leyti er þeim gjört að
skyldu, að safna sjer ellistyrk. En laun
enskra embættismanna eru máske hærri
en islenzkra. Menn verða að fara að þessu
með varfærni, því áðan, er frv. um eptirlaun var til umr., þótti mjer of snemmt
að greiða atkv. með því, að iáta það ganga
tii 2. umr.; því, ef þetta frv. fjellí, væri ósanngjart að lækka eptirlaunin. Þess vegna
vildi jeg helzt vita fyrst forlög þessa frv.,
áður en afgert væri um hitt frv. Sje þetta
frv. fellt, þá er sanngjarnt að sitja við
eldri eptirlaunalögin. Jeg er meginreglu
þessa frv. hlynntur, og vil jeg stinga upp
á að 3 manna nefnd verði sett í málið.
ATKVÆÐAGE.: Nefnd felld með 7 :
4 atkv.
E. Th. Jbnassen: Jeg ætla að svara
h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.). Jeg vissi vel, að
þessi lög, sem hann nefndi, hafa verið gefin flt í Þýzkalandi. Það er eigi hægt að
bera þessi lög saman; jeg held jeg þekki
þau eins vel og hann. Hann gat eigi borið annað fýrir sig en að svona væri ástatt
á Englandi, án þess að þekkja þar til, eins
og hann kannaðist við, en það dugar eigi
að kasta fram slíkum setningum án þess
að sanna þær með áreiðanlegum dæmum.
Jeg hef aldrei sagt og ekki dottið í hug
að segja, að Englendinga vantaði vit og
þekkingu, eins og h. þm. Borgf. (Gr. Th.)
gaf i skyn í ræðu sinni. En jeg trfli eigi
18*
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hinu, sem hann sagði nm fyrirkomulagið
á Englandi, fyrr en hann sannar það. Hitt
veit jeg, að embættismenn á Englandi hafa
fjarska há laun, og þjóna opt fleiru en
einu embætti í einu. Hvernig á þá að bera
saman við lög þeirra frv. þetta, sem er
þannig, að mjög þungbært, að jeg eigi nú
við hafi sterkari orð, er að rísa undir þeim
gjöldum, sem með því leggjast á embættismenn? Jeg er eigi samdóma h. þm. Borgf.
(Gr. Th.) um það, að þótt þetta frv. sje
fellt, þá megi ekki lækka eptirlaunin. Það
þarf einmitt að skoða eptirlaunalögin; það
má vera millibil milli þessa frv. um eptirlaun og hinna gömlu eptirlaunalaga frá
1855. Úr því búið er að færa niður laun
snmra embættismanna á siðasta þingi, þá
verða eptirlaunin minni, en það lítur svo
út, sem sumir skilji það eigi. Jeg er eigi
samþykkur þessn frv. og vil fella það.
Júlíus Havsteen: Það má segja um
þetta frv. í sambandi við hitt, sem nýlega
gekk til 2. umr., að það er hver gullhúfan
upp af annari. Bæði ganga út á að gjöra
kjör embættismanna svo ljeleg, sem unnt
er. Það þarf eigi langan tíma að bera
saman frv. það sem er næst á nndan á
dagskrá og tilsk. 31. maí 1855, um eptirlaun, til að sjá þetta.
Að því er
snertir þetta frv. þarf jeg eigi að vera langorður, því h. 2. kgk. (E. Th) hefur sýnt
fram á, að það er eigi sem skyldi. Jeg
sje eigi annað gott i því en að ellistyrkurinn gangi til dánarbúanna og erfingjanna.
Hvílik náð! Skyldi maður mega þakka
fyrir!! Jeg skal bæta því við, að mjer
eru hálf- leiðar þessar eilífu tilvitnanir til
Englands, Þýzkalands og Ameríku; hvað
hafa þær í rauninni að þýða ? Hjer á landi
stendur sem optast öðruvísi á.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði, að fyrirkomulagið á Englandi væri svo, að embættismönnum þar væri gjört að skyldu,
að safna sjer ellistyrk o. s. frv., en hann
dró samt úr þvi með þvi, að segja, að svo
kynni að vera, að launin þar væru hærri
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en hjer; þar í liggur hnúturinn. Ef menn
hafa mikil laun, þá hafa þeir lika meira
að missa til þess að safna sjer ellistyrk.
Jeg gef eigi frv. þessu atkv. mitt.
ATKVÆÐAGB.: Málinu vísað til 2.
nmr. með 6 :4 atkv.

Tuttugastl og sjðtti fundur, laugardag
1. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi,
nema 1. þm. Rangv. (S. Á.), er hafði
tjáð forseta forföll sín.
Frv. til laga um breytingu á 35. gr.
í aukatekjureglugjörð fyrir rjettarins þjóna
á íslandi, dags 10. septbr. 1830 (C. 288);
1. umr.
Flutningsmaður (Skidi Þorvarðarson):
Jeg ímynda mjer, að jeg þurfi ekki að
mæla mikið með þessu frv., þvi jeg vona,
að hver einn, sem með gaumgæfni athugar
það, sjái, að það fer ekki fram á annað
en það, sem er sanngjarnt. Jeg skal því
næst litið eitt minnast á ástæðuna til þess,
að jeg kom fram með þetta frv., og hún
er þessi, að eptir 35. gr. aukatekjureglugjörðarinnar frá 10. septbr. 1830 finnst
mjer bæði að gjaldið sje of hátt fyrir skipting á búum og í annan stað finnst mjer
það vera óeðlilegt gjald. Með tilliti til
þess, að gjaldið sje of hátt, skal jeg geta
þess, að gjaldið mun eiga að vera borgun
fyrir unnið verk; og þetta verk, skiptin,
fara opt og tiðum fram, eins og kunnugt
er, á mjög stuttum tíma, og getur því,
þegar svo ber undir, ekki kallazt mikið
eða erfitt verk, en gjaldið af meðalbúum,
þetta frá 2000 kr. til 3000 kr., er þó
þetta frá 26 kr. til 39 kr., og virðjst
þetta talsvert gjald. Hið ósanngjarna kemur fram i því, að skiptalaunin eru jafnhá,
hvernig svo sem á búinu stendur, hvort
miklar eða engar skuldir á því hvíla.
Jeg hef þess vegna fært gjald þetta niður
í ’/«%>, og það einungis fyrir ómynduga,
því jeg hygg það vera eðlilega hugsun,
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að þeir sjeu ekki færir nm að bera þetta ur við breytinguna missir talsverðan hluta
ójafnaðargjald; þetta eru ástæðurnar fyr- af tekjum sínum. Af því, sem jeg hef
ir því, að jeg hef komið fram með frv. þegar tekið fram, er það augljóst, að jeg
þetta. Jeg skal svo ekki orðlengja frek- muni greiða atkv. mitt móti frv.
ara um mál þetta að sinni, en fel það h.
Flutningsmaður (Skúli Þorvarðarson):
deild, og hef það traust til hennar, að Ef þær ástæður hjá mjer eru rjettar, sem
hún að minnsta kosti muni lofa því að jeg tók fram áðan fyrir því, að skiptakomast til 2. umr.
gjaldið eptir 35. gr. aukatekjureglugjörðE. Th. Jímassen: Mjer finnst ekki arinnar sje bæði of hátt og líka ósannijett að vera að hreifa við lögum, til breyt- gjarnt og óeðlilegt, þá var engin ástæða
inga á þeim, meðan engar umkvartanir til þess fyrir h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.)
um það hafa komið fram. Jeg hef sjálf- að taka það fram, að umkvartanir yflr
ur verið skiptaráðandi, og veit hvernig lagagreininni hefðu ekki komið fram. Lögþeim starfa hagar til, en jeg heí aldreii in verða ekkert betri fyrir það, þótt ekki
heyrt neina umkvörtun koma fram i þá1 sje kvartað undan þeim, og jeg álit þess
átt, sem þetta frv. fer fram á. H. flutn i vegna, að mjer sje eins leyfllegt að bera
ingsm. (Sk. Þ.) veit líklega að gjald þetta, þetta frv. upp fyrir h. deild, þótt ekki sje
sem hann ber sig upp undan, fellur nú kvartað undan 35. greininni í aukatekjutil landssjóðs. (Flutningsm. Sk. Þ: Jú, j reglugjörðinni, eða þó ekki sje sannað, að
jeg veit það). Hann, sem að öðru leyti i margir hafl beðið um breytingu á henni.
ekki vill skerða tekjur landssjóðs, stuðlar j H. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) hefur ekki
að því með þessu frv., að landssjóður verð- I sannað, að margnefnd lagagrein væri sannur fyrir talsverðum tekjumissi. Hann kall- ' gjörn. Jeg fæ ekki betur sjeð, en að
aði skiptalauniu ójaftiaðargjald; það er skiptalaunin sjeu borgun fyrir unnið verk,
auðvitað, að það er hægt að kasta þess og jeg fyrir mitt leyti vil, að iaunin fyrkonar orðum fram, einkanlega þegar eng- ir þessi verk sjeu sómasamleg, en ekki of
ar ástæður eru færðar fyrir því, að orðin há. Þótt h. sami þm. þekki, að jeg er
sjeu íjettiiega við höfð. H. flutningsm. fáfróður, þá veit jeg þó það, að þessi gjöld
(Sk. Þ.) gat þess og, að þessi niðurfærsla renna í landssjóð, svo hann þurfti ekki að
á skiptagjaldinu væri einungis gjörð fyrir segja mjer það, eins og líka það er auðhiua ómyndugu, en hún nær einnig til vitað, að þetta er nokkur skerðing á tekjhinna myndugu; tökum til dæmis dánarbú, um landssjóðs, en hvað miklu þessi skerðþar sem að eins einn erflnginn er ómynd- ing á landsjóðstekjunum nemur, um það
ugur, en t. a. m. 8 myndugir erfingjar, vantar mig upplýsingar, en mikill getur
sem ganga til arfs með honum, þá njóta tekjumissir landssjóðs við þessa breytingu
einnig hinir 8 myndugu erfingjar góðs af aldrei orðið. Sami h. þm. tók það og fram,
niðurfærslu skiptagjaldsins. Eins og jeg að á meðal erfingjanna þyrfti ekki nema
áður tók fram, álít jeg enga þörí á neinni einn að vera ómyndugur, en margir erfbreytingu á þessari grein aukatekjureglu- ingjanna gætu verið myndugir; það er
gjörðarinnar; jeg álít hyggilegast að bíða auðvitað, að við þessu er ómögulegt að
með allar breytingar í þessa átt, að minnsta gjöra, og að þetta getur hæglega fyrir
kosti þangað til að menn heyra almennar komið; en hins vegar ber að gæta þess,
umkvartanir hjei'aðlútandi, en að fara að að þótt hinir myndugu erfingjar í þessu
breyta greininni, þótt einum einstökum tilfelli njóti góðs af breytingunni á lagamáske mislíki hún, tii þess sje jeg enga greininni, þá er það einmitt vegna hins
ástæðn, og það þvi fremur, sem landssjóð- ómynduga, að hinir myndugu erfingjar
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neyðast til að láta skiptaráðandann skipta þess, sem frv. fer fram á. Jeg geymi
búinu, 8em þeir að öðrum kosti hcfðu sjálfir mjer því til 2. umr. rjett tii að lýsa yfir
getað gjört, og þannig sloppið við að greiða skoðun minni á frv. og hvernig jeggreiði
skiptagjaldið. Jeg vona nú að hafa svar- atkv. mitt um það.
að því, sem h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) tók
Flutningsmaður (Skuli Þorvarðarson):
fram á móti frv., og orðlengi þetta svo Jeg vil leyfa mjer að gjöra stutta athugaekki frckara.
semd við orð h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.),
E. Th. Jónassen: Það er að eins stutt þar sem hann sagði, að mjer fyndist. gjald
athugasemd, sem jcg ætla mjer að gjöra þetta ósanngjarnt, en hefði sanit ekki fært
viðvíkjaudi ræðu h. 2. þm. Árn. (Sk. Þ.), neinar ástæður fyrir þessari skoðun minni.
er nú settist. Hann tók það fram, að það H. þm. hefur vist ekki tekið vel cptir
væri lítið verk, eða fyrirhafnariítið verk, því sem jeg sagði. Jeg sagði það í ræðu
að skipta dánarbúum. En það lítur út ! minni áðan og segi það enn, að jeg kalla
fyrir, að hann sje ekki til hlítar kunnug- I þetta gjald ósanngjarnt, af því að það er
ur þessum stöifum, því jeg get sagt hon- eins tekið af lítilli eign sem stórri, meira
um það, að það getur opt og tíðum verið sagt: stundum af engri eign, þegar skuldir
mikill vandi og mikil fyrirhöfn að skipta eru á allri búseigninni, sem opt ber við,
búi, og það enda þó það sje ekki stórt bú, og án tiilits til þess, livort búið hrökkur
og þó skiptaráðandinn, þegar á staðinn fyrir skuldum eða ekki, og hvort sem óer komið, þar sem skiptin fara fram, ekki myndug eða munaðarlaus börn eiga í hlut
þurfi sjericga langan tíma til þess, að koma eða ekki. Jeg verð því að kalia þctta
skiptunum af, þá hefur hann opt og ein- gjald ósanngjarnt í samanburði við önnatt áður þurft að verja löngum tíma til ur gjöld sem goldin eru í landssjóð, því
undiibúnings í þarfir skiptanna. Jeg tek þau eiu þó öll byggð á arði af eign eða
það enn þá fram, að jeg fæ heldur ekki atvinnu. Þess vegna vildi jeg fá því
sjeð, að það sje ójafnaðargjald, sem 35. breytt, þótt öðrum kunni ekki að sýnast
grein aukatekjureglugjörðarinnar ákveður, nein þörf á þvi.
Arriljótur Ólafsson: Jcg fyrir mitt leyti
því væri svo, eða jeg yrði sannfærður um
að svo væri, þá skyldi jeg auðvitað fall- vil mæla með því, að frv. þetta gangi til
ast á að lækka það.
2. umr., en jafnframt vil jeg geta þess,
Orimur Thomsen: Jeg vil leyfa mjer að mjer finnst vanta í frv. ákvæði um, að
að spyrja einhvern kunnugan mann um, þessi lækkun á skiptalaununum skuii eigi
hve miklu þctta gjald til landssjóðs muni gilda livort sem búið er stórt eða lítið.
nema. Það cr eflaust fólgið í stafliðnum Það er satt, að skiptalaunin nú eru jöfn fyrum aukatekjur í fjárlögnnum, en sá staf- ir hvert liundrað búsupphæðarinnar, hvernliður er víst aidrei sundnrliðaður, svo að ig sem á stendur; en sjebúið litið, munar
ekki verður sjeð, hve mikið þetta gjald landssjóðinn litið um þetta gjald, þar sem
er, en jcg hygg, að það muni nema mjög hann aptur á móti getur munað talsvert
litlu (E. Th. Jónassen: Nei, það nemur um það, ef búið er stórt. Niðurfærsla
allmiklu), og að það sje alveg hverfandi skiptalaunanna samkvæmt frv. er fólgin
stærð, þótt landssjóður missti það. Jeg í því, að í stað F/s’/o’ sem n® er> á að
vil samt sem áður iofa frv. þessu að ganga koma */2 °/0; en jeg vildi láta til taka,
til 2. umr., því að þá verður iiklega auö- að ef erfðabluti erfingjanis væri 200 kr.
ið að fá skýrslu um, hve mikið þetta eður minna, þá væru skiptalaunin ’///o’
gjaid sje, og getur þá sjezt, hvað lands- en að öðium kosti skyldu þau standa viðþað.
sjóður missir mikið við þá niðurfærslu Á þennan hátt fá fátækir erfingjar einir
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írilnunina, og landssjóður verður fyrir litl- jeg ekki mótfallinn því, að frv. þetta fái að
nm tekjuhalla; fer jeg því hjer meðalveg ganga til 2 umr., þótt jeg ímyndi mjer
á milli tekjurýrnunar landssjóðs annars- j helzt, að jeg greiði aldrei atkv. raitt með
vegar og fátækra gjaldenda hins vegar. ■ því að það verði að lögum.
Jeg verð því að álíta það heppilegra j
Flutningsmaður (Skúli Þorvarðarson):
að frv. tiltæki eitthvert stig eða einhverja Mig furðar á því, hve h. 3. kgk. þra. (L.
víssa upphæð, sem arfurinn ætti að ná, IE. S.) gjörir lítið flr þessum útgjðldum,
þannig, að þeir arfahlutar, sem ekki næði er bó þau, sem tekin eru til skiptameðþessari ákveðnu upphæð, skyldu verðaað- | ferðar, hljóta að greiða. Það er ekki stórt
njótandi þessarar lækkunar á skiptalaun- íbú, sem er 2000 kr. virði, en 26 kr. eru
I þó ekki svo Iitið gjald af þvi. Jeg skal
unum, en hinir ekki.
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg hef ekkert j játa, að jeg hef ekki skipt búura, eks og
á móti því, að frv. þessu sje leyft að ganga hinir h. herrar, sem mælt hafa á móti frv.;
til 2. umr., en jeg skal lýsa því yflr nfl en jeg hefi verið staddur við mörg þess
þegár, að jeg álit alveg rangt að afnema konar skipti, þar sem skiptagjörðin hefþessi gðmlu gjöld, sem í raun og veru ur ekki staðið lengur en 3—4 klukkustunderu ekki tilflnnanleg fyrir gjaldendur. Sjeu ir, þótt um talsverða búsupphæð b?fi verbflin lítil, eru gjöld þessi einnig lítil, og ið að ræða. (L. E. Sveinbjörnsson: Þá er
jeg get ekki sjeð, að þau muni tiltölnlega gjaldið heldur ekki nema 1 kr. 33 asrar).
meira um þau, en hin stærri bú um miklu Jú, það er miklu meira í flestum tilfellhærra gjald. Jeg held t. d. að 200 kr. um, því að optnefnd lög af 10. septembfl muni litlu meira um að borga 1—2 ber 1830 ákveða skiptagjildið einungis
kr., en 2000 bfl um að borga 20—30 kr., eptir bósupphæðinni bróttó, en taka ekki
þegar skipt er á annað borð. Jeg verð neitt fram um tímann, sem skiptin stauda
að segja, að mjer fínnst frv. þetta fremur yfir. Jeg hef tekið það fram áður, að jeg
smásmuglegt H. flutningsm. (Sk. Þ.) gat skoða skiptalaunin sem borgun fyrir unnþess, að skiptagjörðir væru ekki fyrirhafn- ið verk, og jeg veit það vel, að þessi borgarmiklar, en jeg held satt að segja, að un rennur í Iandssjóð, en ekki til sýsluhann geti litið dæmt um það. Jeg get manna, en þótt svo sje, getur gjald þetta
sagt lionum að skipti á bflum er eitthvert eigi að síður verið ósanngjarnt, og sje svo,
hið versta og fyrirhafnarmesta verk, ef á að afnema það eða að minnsta kosti
um flóknari skipti er að ræða. Ekkirenna gjöra það nokkuð þolanlegra. Jeg vona
heldur skiptalaunin i vasa sýslumanna, að þau mótmæli, sem færð hafa verið gegn
eins og h. þm. (Sk. Þ.) virðist að álita, frv. hjer i deildinni, drepi það ekki á þessu
því að þetta er skattur til landssjóðs, sem stigi málsins. Að lokum vil jeg geta þess,
sýslumenn fá ekkert af. Mjer finnst mjög að jeg fellst á till. h. 5. kgk. þm. (A. Ó.)
illa eiga við að fara að breyta svona ó- að heppilegt væri að setja einhver takmörk
verulegu gjaldi. Það mætti með sama fyrir bflsuppbæðinni, þar sera x,»®/o er
rjetti segja, að það væri t. d. óeðlilegt og ó- kveðin borgun fyrir skipti bfla. En jeg
viðurkvæmilegt að greiða skuli fyrir að hef ekki hugleitt þetta svo rækilega enn,
fltnefna matsmenn, fyrir notarialgjörðir, þeg- að jeg geti ákveðið það nfl í svipinn, hvort
ar fátæklingar eiga i hlut, o. s. frv. Mjer jeg felli mig við þannig lagaða breytingu,
virðist alveg rangt að vera að grauta í en jeg get betur sagt um það við 2. umr.
lögnm, sem eru orðin 61 árs gömul, þegATKV.GR.: Frv. visað til 2. umr. í
ar þan eru i alla staði sanngjörn og eðli- e. hlj.
-teg, að miaum dómi. Að öðru leyti er
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Frv. til laga um stœkkun verzlunarlóð- þótt eigi sje æðarvarp á jörðum þeirra.
arinnar í Keftavík (C. 286); 1. umr.
Þetta er í líkingu við þau lög, að eigi
ATKV.GE.: Frv. vísað orðalaust til megi skjóta nálægt varplandi eða selalögnum. Þetta er til þess, að friða æð2. umr. í e. hlj.
arvarpið enn meira, en gert er í frumv.
Frv. til laga um afnám opins brjefs
í 2. málsgr. frv. er eigi tiltekið, hve
26. sept. 1860 (C. 271); 1. umr.
mikla vanrækslu þurfl til þess, að viðFlutningsmaður (Arriljótur ólafsson): komandi verði sektaður. Þess vegna höfJeg hef ekki annað að mæla með þessu um við komið með þá breytingu eður þann
frv. nú, en það, að jeg óska og vona, að viðauka, að vanræki nokkur þessa skyldu
deildin taki því eins vel við þessa umr. annaðhvort af ásetningi eður vítaverðu
skeytingarleysi, þá skuli hann gjalda sekt.
eins og við hina fyrstu.
ATKV.GR.: Frv. samþ. íe. hlj. Fyr- Það þarf eigi að vera æfinlega af skeytirsögnin samþ. án atkv.gr. og frv. því næst ingarleysi ábúandans, þó egg finnist í varplandi hans; það getur verið af misgáningi,
vísað tii 3. umr. í e. hlj.
eða einhverjum öðrum ástæðnm, án þess,
Frv. tU laga um löggilding verzlunar- að kennt verði um fúllkomnum ásetningi.
staðar (C. 282); 2. umr.
Á þennan hátt er frv. fullkomnara og
ATKV.GR.: Frv. samþ. með 10 atkv. tilteknara en áður, en hvort það er svo
Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr. og frv. því úr garði gjört, að h. deild geti fallizt á
næst vísað til 3. umr. með 9 samhlj. atkv. það, veit jeg eigi, en jeg vona það.
Júttus Havsteen: Jeg get eigi fellt mig
Frv. tit laga um eyðingu svartbakseggja við þessa breyt.till., sjer í lagi viðbætir(C. 282, 291); 2. umr.
inn við fyrri málsgr. 1. gr., þar sem öðrArntjótur ólafsson: Jeg skal leyfa mjer um en varpeigendum er einnig gjört að
að fara fám orðum um breyt.tillögu þá, skyldn að eyða eggjunnm. Einn af h.
sem 2 h. þingdm. og eg höfum komið flutningsm. breyt.till. (A. Ó.) sagði, að
fram með (C. 291). Tilefni breyt.till. er þetta væri í likingu við lög þau, er bönnþað, að oss þótti 1. gr. frv. óákveðin i uðu að skjóta nálægt varpiandi. Það er
margan handa máta. Fyrst er eigi tiltek- sitt hvað, að láta vera að skjóta, þegar
ið í 1. gr. nema að ábúandi eigi að láta það er bannað, eða vera skyldaður til að
eyða eggjum, eigi að hve miklu Ieyti, eyða eggjum, og það jafnvel fyrirþá, sem
hvort hann á að láta eyða þeim öllum manni eru óviðkomandi. Flestir, sem ekki
eður að eins nokkrum þeirra, sem varla eiga varpland, líta öfundaraugum til þeirra,
getur verið meiningin. í öðru lagi er til- sem eiga þau, og svo eiga þeir að fara
tekið í frv., á hverjum stöðum eyða skuli að hlynna að varpinu fyrir varpeigendeggjunum, þ. e. í eyjum, hólmum og skerj- urna. Þá munu menn heyra óp.
um, en eigi er gjört ráð fyrir, að svartí 2. breyt.till. er vanrækslan nákvæmbakur kunni að verpa á meginlandi, nesj- lega útlistuð. Þar er talað um vanrækslu
um og töngum. í breyt.till. höfum við af „ásetningi11 og „vítaverðu skeytingarþví numið burtu þessa staðatiltekningu leysi“. Það er algild regla, að ef brotið
í frv. og sett í staðinn orðin: — „í landi er gegn þeirn lögum, sem lúta að lögreglu,
ábýlisjarða sinna". Svo kom oss saman og sem fyrirskipa lögreglurjettarmeðferð,
um að bæta við, að hinnar sömu skyldu þá er ekkert tillit tekið til þess, hvort
skuli þeir ábúendur hafa að gæta, sem maður heflr brotið af skeytingarleysi eða
búa allt að 1 mílu frá friðlýstu æðarvarpi, ásetningi; það er að eins gjört i s&ka-
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málam. Hvernig á þar að auki að rannsaka og sanna, hvort vanrækslan eigi sjer
stað af skeytingarleysi eða ásetningi?
Jeg held eigi að það sje rjett, sem h.
flutn.menn hafa komið fram með í 2.
breyt.till; jeg er þess vegna ekki með
breyttill., heldur með frv., eins og það
liggur fyrir.
L. E. Sveinbjömsson: Við síðustu umr.
tók jeg eigi vel undir frv., en jeg get eigi
neitað þvi, að það hefur stórum batnað
við breyt.tilL
Ástæðurnar eru þær, sem h. 5. kgk. þm.
(A. Ól.) tók fram, að það er stórgalli á
1. gr. frv., að þar er að eins tilteknar eyjar, hólmar og sker, en það er alkunnugt,
að svartbakur verpir í dröngnm og klettnm á fastalandinn. En jeg veit nú eigi,
hvort h. dáld vill ganga að því, að aðrir
en varpeigendor sjeu skyldir að eyða svartbakseggjnm, þegar jeg lít til þess, hversn
illan byr fjekk ijettdræpisela, er h. 5. kgk.
þm. (A. Ó.) kom fram með á siðasta þingi,
og er þó selurinn mun skaðvænni skepna
en svartbaknrinn, þegar aðgjörðir hans
ern reiknaðar til peninga.
Jeg hallast sömuleiðis að viðbætinnm
við 1. gr. í breyt.till.
Það er anðvitað, þetta er í „interesse" varpeigenda; þó
er nauðsynlegt að nábúarnir hjálpi til.
Það er nauðsynlegt að svartbakurinu
hafi eigi frið til þess, að komast nálægt
varplöndunum; hann er eigi lengi að fljúga
á milli. Það hefur opt komið í ljós, að
mönnum hefur þótt hart að leggja þá
skýldu á menn, að vernda aðra; menn
verða að sjá um hið almenna gagn, ekki
pota sjer hver út af fyrir sig, en leggja
nokkuð í sölurnar til þess, að tilgangnnm verði náð.
Hvað viðvíknr 2. breyt.till., þá er það
rjett hjá h. 1. kgk. þm. (J. H.), að í lögreglumálura kemnr eigi til greina, hvort
brotið er af skeytingarleysi eða ásetningi,
en jeg sje ekkert á móti þvi, að tiltaka
Alþt. A. 1891.

290

það hjer; það tekur þó versta broddinn
af frv.
Jeg ætla þess vegna að jeg hygg að
aðhyllast frv. nú, með þessum breyt.till.,
þvi jeg er algerlega með þeim.
Ámi Thorsteinsson: Mér virtist h. 1.
kgk. þm. (J. H.) ganga út fráþví í ræðu
sinni, að eigi væri neitt á móti því, að
skylda varpeigendur ti, þess, að eyða svartbakseggjum í landi sínu. Þegar menn
játa þessu, flnnst mjer og einnig megi
gjöra þetta öðrum að skyldu, enda þótt
þeír sjeu eigi æðarvarpseigendur, á likan
hátt sem gjört er í ýmsum lögum. Þannig er t. a. m. mönnum bannað að drepa
æðarfugl, enda þótt menn eigi ekkert æðarvarp, einungis í þeim tilgangi, að friða
æðarfuglinn fyrir varpeigendurna.
Af
þessum ástæðum var það, að okkur uppástungumönnum breyt.till. þótti eigi þurfa
að takmarka fyrirmæli frv. við varpeigendur eingöngu; enda væri þessi eggjatökuskylda því nær þýðingarlaus, ef svartbakur mætti unga út eggjum sínum í
fuglabjörgum, skerjum eða öðrum stöðum,
rjett fyrir utan æðarvarpið. Hitt er auðvitað efamál nokknrt, hve langt á að fara
og hvar takmörkin skal setja; við höfum
sett takmörkin við 1 mílu frá varplöndunum; skeð getur, að aðrir vilji fara lengra
og getnr það þá komið til álita. Jeg skal
leyfa mjer að taka fram, vegna hvers jeg er
hlynntur frv. þessu. Æðarvarpsræktarfjelag það, sem stofnað hefur verið til að
eyða varginum, hefur boðað öllum vargi
8tríð á hendur, einkum svartbaki, og kostað stríð þetta með 10 þús. kr. láni, er það
fjekk í þessum tilgangi. Fjelagi þessu
hefur orðið allmikið ágengt, og vill það
nú fá viðbótarlán, 5 þús. kr. Fyrirtæki
fjelags þessa er mjög lofsvert, og því er
nauðsynlegt og rjett, að búa það svo úr
garði, að það geti borið sem mestan og
beztan árangur; auðvitað getur verið efamál, hvort fjelagið getnr náð þeim tilgangi
19 (20. sept.)
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sinum að gjöreyða varginum, en bitt er
engu síðnr nauðsynlegt fyrir því, að styðja
að því með þvi að búa til lög eins og
þessi þeiro til aðstoðar.
Jeg er því frv. þessu hlynntur, enda þótt
segja megi um ákvæði þess, að maður
vilji helzt vera laus við þess háttar lagasetningar.
Grímur Thomsen: Jeg skal játa það,
að frv. þetta, sem jeg sagði um daginn
um að væri með öllu ómögulegt, batnar
stórum við breyt.till. þessar. En mjer
virðist þó breyt.till. við 2. raálsgrein bæði
óákveðin og enda tvíræð.
Eptir þessari
breyt.till. á hún að hljóða þannig: „Vanræki nokkur þessa skyldu annaðhvort af
ásetningi eða vítaverðu skeytingarleysi".
Jeg hygg að það kunni að verða erfltt
fyrir dómarann að greina á milli þess, hvort
„skeytingarleysið" er „vitavert" og þá
sektarvert, eða þá bara tómt „skeytingarleysi“ ósaknæmt.
En þó að þessi galli væri núekki, sem
ef til vill gjörir ekki svo mikið til, þá
sje jeg samt ekki, að frumv. þetta geti
með nokkru móti orðið að lögum, og
er það vegna þess, að það skuli vera
gjört að lagaskyldu fyrir menn það, sem
beinlinis er til hagsmuna þessum sömu
mönnum sjálfum; að þurfa skuli að álíta
mennina svo skyni skroppna og blinda fyrir eigin hagsmunum, að nauðsyn beri til
að þvinga þá með lögum til að verja og
hlynna að jafn arðsömum atvinnuveg
eins og æðarvarpið er. Þessir menn hafa
nýlega íengið lán til þess að eyða varpvarginum, og af þessum varpvargi er svartbakurinn skaðlegastur, eptir því sem
sagt er, og nú hefur heyrzt að þeir sjeu
að biðja um meira lán til þess að geta
haldið áfram þessari vargeyðing. Jeg
get þvi eigi skilið, að þeir þar á ofan þurfl
lög eins og þessi til að hjálpa sjer til að
eyða varginum.
Jeg hygg að það muni þykja nokkuð
hjákátlegt í útlöndum, ef lög þessi kæm-
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ust út yflr hafið, að slík lög sem þessi
skuli þurfa á íslandi til þess að þvinga
menn til að gera það sem þeim er sjálfum til hagsmuna og sem þeir hafa fengið talsvert fje að láni til að vinna.
Jeg greiði því ekki atkvæði með þessu
frv.
Arntjótur ólafsson: Það gleður mig,
að þær breyt.till. sem h. 2 þm. og jeg höfum komið fratn með við frv. þetta, haía
yfirleitt fengið góðar undirtektir hjá h.
þingm.
Jeg skal að eins leyfa mjer að gjöra
eina athugasemd út af orðum h. vinar
míns, hins 1. kgk. (J. H.). Hann sagði í
ræðu sinni, að það væri sitt hvað að skipa
mönnum að skjóta eigi í nánd við varplönd, og hitt, að skylda menn til að eyða
svartbakseggjum. Þetta er öldungis satt
og rjett, það er sitt hvað. Það er „negativ“ skylda, er mönnum er lögð á herðar
með því að banna skot, en hitt er „positiv“ skylda, að bjóða mönnum að eyða
svartbakseggjum. Það er satt. En gáum
nú betur að og spyrjum: hver skyldan
heimtar þá meiri sjálfsafneitun ? Ef góð
skytta sjer útsel í bezta skotfæri, en má
ekki skjóta hann, með því hann er of nærri
selalöguum eður varplöndum, þá missir
hann eigi að eins af þvi, að vinna sjer
inn 20—30 kr., heldur verður hann og af
þeirri ánægju, er skotfimnin veitir honuro.
Jeg hygg að þetta kosti meiri sjálfsafneitun heldur en það kostar annan mann, er
finnur glæný svartbaksegg, að hirða þau
og sjóða þau í pottinum heima.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði, að það
væri undarlegt að gjöra mönnum að skyldu
með lögum það, er þeim væri sjálfum mest
til hagnaðar. Jeg skal játa, að þetta er
rjett. Er borin hafa verið fram í þessari
h. deild frv.) > sem hafa veriði af sama toga
spunnin. Jeg skal benda á þurrabúðarmannalögin. Er það eigi hinn mesti hagur fyrir þurrabúðarmanninn sjálfan, að
rækta garð í kringum kofann eður húsið
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sitt? Eður ellistyrkslögin, er borin vóru
fram að mig minnir einnig með atkv. b.
þm. Borgf. (Gr. Tli.). Er það eigi bin brýnasta
skylda hvers manns, er hver og einn ætti
að hafa fyrst og fremst fyrir augum, að
reyna til að hafa eitthvað til að snasa í
þá er hann er orðinn gamall ? Svona gengur það. En eitt getum við h. þm. Borgf.
(Gr. Th.)ogjeg borið með góðri samvizku
íþessu máli, aðþað eru eigi Sunnlendingarnje Norðlingar, heldur Vestfirðingar, er
þessi lög ern samin fyrir; það eru þeir,
er mest hafa framsókn og bezt liðaðan
þjóðvilja; vjer hinir konungkjörnu skulum
þvi eigi mynda flokk til að tálma þvi, að
þessir hinir miklu framfaragarpar fái framgengt þessari yfirlýsing um þessar miklu
sjálfrframfarir á Vesturlandi.
ATKVÆÐAGR.: Breyttill. (C. 291)
báðar samþ. með 8 atkv. hver, 1. gr. þannig breytt og hinar greinarnar báðar sömul.
samþ. með 8 samhlj. atkv. Málinu visað
til 3. umr. með 8 samhlj atkv.

Tuttugasti og sjöundi fundur, mánudag 3. ágúst kl. 1. e. h. Allir á fúndi.
Frv. tíl fjárauhalaga, fyrir árin 1888
og 1889 (C. 280); 2. umr.
ATKVÆÐAGR.: 2....4. gr. samþ. með
10 atkv. hver; 1. gr. sömul. Pyrirsögnin
samþ. án atkvæðagr. Málinu vísað til 3.
umr. i e. hlj.
Frv. tíl fjáraukalaga fyrir árin 1890
og 1891 (C. 280, 283); 2. umr.
Landshöfðingi: H. þingdmönnum er
kunnugt af frv. stjórnarinnar, hvernigstendur á breyt.till. þeirri, sem jeg hef komið
með (C. 283). 1 frv. hennar er það tekið
fram, að einn af kennurum hins lærða
skóla, Björn Jensson, varð veikur við áramótín 1889 og 90, og gat þess vegna eigi
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gegnt því embætti, sem hann hafði á hendi
og gat ekki stundað kennslutima sína í
skólanum og varð að fá aðstoð. Hið næsta
sumar fór hann eptir læknis ráði Kaupmannahafnar til að leita sjer lækninga; á
þeirri ferð batnaði honum að vísu nokkuð,
en þó eigi svo, að hann gæti tekið alla
þá kennslutíma, sem hann átti að hafa á
hendi veturinn 1890—91, en þó fleiri en
áður, svo hann þurfti eigi að fá eins mikla
tímakennslu fyrir sig, eins og hann hafði
haft veturinn áður. En með því að maður þessi er eigi svo efnum búinn, að hann
af eigin rammleik gæti kostað þessa tímakennslu, þá sótti hann um, að kostnaðurinn yrði greiddur af fje því, sem ætlaðer
tiltímakennslu. Stjórnin áleit fulla ástæðu
að taka beiðni þessa til greina og borga
með fje því, sem veitt er til tímakennslu
við lærða skólann, þá kennslu, sem fram
fór í hans tímum, en af því upphæð þessi
hrökk eigi tíl, þá er hin vantandi upphæð
tekin upp á fjáraukalögin; stjórnin leitar
nú tíl alþingis um að fá upphæðina, sem
er 768 kr. 60 aur., greidda.
Pjárlaganefndin i h. Nd. lagði eindregið tíl með þvi, að öll upphæðin væri veitt;
en er til atkvæðagr. kom, var það fellt,
að líkindum ekki af ásettu ráði. Jeg hef
þvi það traust til h. Nd., að ef málið er
tekið upp aptur í þessari h. deild, þá muni
hún eigi verða á móti því. Jeg vona að
þessi h. deild líti svo á málið, að þörf sje
að samþykkja gjörðir stjórnarinnar, nfl., að
borga tímakennslunna, með því að sá maður, sem hlut á að máli, er eigi fær um að
borga hana. Jeg álít tap fyriv skólann, ef
þessi maður eigi hjeldi áfram að kenna
þar, en ef hann þyrfti að borga þetta,
mundi honum verða það mjög tilfinnanlegt, og eigi sagt, að hann gætí haldið áfram kennslustörfnm sinum. Það var beinlinis tekið fram í áliti nefndarinnar í h.
Nd., að þótt stjórnin hefði greitt hinn umrædda kostnað fyrir fram úr landssjóði upp
19*
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á væntanlega aukafjárveitingu, og nefndin j lög eða grundvallarreglur laganna; þetta
legði með, að sú ráðstöfun væri staðfest! var því nauðsynlegra, þar sem samþykkti þetta sinn, þá yrði það ekki skoðað svo,! um er svo varið, að þær verða eigi úr
sem sams konar fyrirframgreiðslur mundu gildi feildar nema með þvi sama móti sem
einnig verða samþykktar framvegis, held- þæreru tilorðnar, að sýslunefnd, hjeraðsur var það tekið fram, að slíkur kostnað- fundur og amtmaður gjöri nýja samþykkt
ur ætti jafnaðarlega að greiðast af hlut- eða breyting á þeim, sem áður hafa verið
aðeigandi kennara, og með því er girt gjörðar. Það er því eptir ákvæðum laga
fyrir, að sams konar útgjöld komi fyrir 14. des. 1877 öllum Ijóst, að það verður
optar. Jeg gjöri óhætt ráð fyrir þvi, að kynlegt ástand, ef þannig lagaðar fiskisje þessi h. deild á þessu máli, þá muni veiðasamþykktir fengju staðfestingu, að þær
h. Nd. einnig samþykkja, að veita fje það kæmu i bága við gildandi lög eða grundsem farið er fram á í stjórnarfrv. og sem vallarreglur laga, því að á þann hátt yrðu
jeg hef tekið upp með þessari breyt.till. sýslunefndir, hjeraðsfundir og amtmaður
minni.
yfirsterkari heldur en löggjafarvaldið, alATKV.GR..- C. 1., C. 5. b. og C. 5. c. þingi og konungur. Þá yrðu lögin að lúta
samþ., hver liður fyrir sig í e. hlj., C. 6 í lægra haidi en samþykktir þær, er gjörðsamþ. með 7 atkv., skilyrðin bæði (1.—2.) ar væru af sýslunefndum, hjeraðsfundum
samþ. með 10 atkv.; 2. gr. í heild sinni og staðfestar af amtmanni, og amtmennsamþ. í e. hlj. Breyt.till. við 3. gr. (C. 283) imir yrðu því eigi að eins nesja-kóugar,
samþ. í e. hlj.; 3. gr. þannig breytt sund- heldur kóngar yfir H. H. konunginum.
urliðuð og í heild sinni samþ. í e. hlj. og 4.
Sústefha er eigi svo lítið ríkjandi, að
gr. sömul., 1. gr. með áorðnum breyt. samþ. gefa heimild til að koma sem flestum málí e. hlj. og eins fyrirsögnin.
um fyrir með samþykktum; auk þeirra
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
laga, sem til eru um fiskiveiðasamþykktir,
höfum vjer nýlega haft trv. fyrir þessari
Frv. til laga um samþykkt á landsreikn- h. deild um friðun á skógum, — sem að
ingunum 1888 og 1889 (C. 281); 2. umr. sönnu var fellt; — jafnvel er í dag á dagATKV.GR.: Tekjurnar samþ. í e. hlj. skrá hjer í deildinni frv. til laga um samÚgjöldin samþ. í e. hlj. 3 athugas. á ept- þykktir um kynbætur hesta. Þetta sýnir
ir samþ. í e. hlj. Fyrirsögnin samþ. án það, að sú stefna er rikjandi, að ráðstafa
atkvgr.
sknli sem flestum hjeraðamálum með samMálinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
þykktum. En því nauðsynlegra er, að
strangar gætur sjeu hafðar á þvi, að samFyrirspurn- til landsh'ófðingja (C. 272). þykktir þessar haldi sjer innan þeirra takGrímur Thomsen: Þegar löggjafar- marka, sem lög ákveða, og að amtmaður
valdið árið 1877 með lögum samþykkti að hafi sterkar gætur á því, að staðfesta eigi
afsala sjer nokkru af valdi sínu, og fól neina þá samþykkt, er gengur of nærrí
það hjeraðsnefndum, sýslunefndum og amt- rjetti manna, þröngvar um of atvinnufrelsi
mönnum í þeim málum, er snerta fiskiveiðar eða á nokkurn hátt kemurí bága við lög
á opnum skipum, gjörði það það í því trausti, eða grundvallarreglur laga.
Fyrirspurn sú, sem jeg hef leyft mjer
að 5. gr. laga 14. des. 1877 um þetta atriði yrði vandlega gætt, og að með sam- að koma fram með, er út af samþykkt
þykktunum yrði eigi gengið of nærri rjetti þeirri, er gjörð er og staðíest 8. des. 1890 og
manna, þröngvað um of atvinnufrelsi eða gildir fyrír fiskiveiðar í sunnanverðum Faxaað þær á einhvern hátt kæmi í bága við fióa. Samþykkt þessi bannar að leggja
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net fyrri en 7. apríl ár hvert. En nú nefndinni hjer í efri deild, þá varþessi 9.
ern til lög frá 12. nóv. 1875, sem ákveða 'gr. í frv. nefndarinnar felld frá atkv.gr.
tímatakmarkið fyrir þorskanetalögnum við með 8 atkv. gegn 3, meðfram af Þv*> að
14. raarz, og sú gildandi samþykkt hefur felld hafði verið í h. neðri deild till. um
þannig fært það takmark nm 3 viknr fram að nema úr gildi lögin frá 12. nóv. 1875.
i timann, og þessar 3 viknr ern einmitt En framsögumaður nefndarinnar, sem skipsá arðsamasti tími fyrir veiði með þeim ! uð var um lög 14. des. 1877, tók það einveiðarfærnm. Tímatakmark það sem sett ! dregið fram, „að ef lög 12, nóv. 1875 stœðu,
er nm þorskanetalagning með nefndnm i þá vœri ómögulegt að breyta þeim með samlögnm frá 12. nóv. 1875, er mjöggamalt; \þykktu. Nú eru mjög skiptar skoðanir
tilskipnn frá 1793 hefnr sett það, hiðsama i manna nm það, hvort lcgin frá 12. nóv.
takmark er sett i tilsk. frá 1820 og loks 11875 ern enn í fullu gildi, eða að samer því enn haldið af stiptamtmanni og i þykktin frá 8. des. 1890 hefur að einsíðar Iandshöfðingja Hilmar Einsen 1874, I hveijn leyti numið þau úr gildi. Jeg hygg
þá er hann endnrtók ákvörðnnina frá 1793 ! fyrir mitt leyti, — og jeg hef með mjer
og 1820. Þetta er því eðlilegra, sem á- ' eigi allfáa ieikmenn — að samþ. frá 8.
kvæði þessi ern byggð á trú gamalla og des. 1890 komi eigi að eins í bága við
reyndra sjómanna um fiskigöngur í góu- lög frá 12. nóv. 1875, heldnr gangi jafnstranminn, og að hið rjetta takroark fyrir vel nokknð nærri ákvæðnm 5. gr. í lögnetalagning sje sett einmitt nm 14. marz. um 14. des. 1877, og að þeirri grein sje
En nú gjörir þessi samþ. frá 8. des. 1890 eigi nægilega gaumur gefinu í þessari sambreyting á lögnnum frá 12. nóv. 1875 og þykkt.
skipar fyrir, að eigi megi leggja þorskaJeg játa það, að jeg er leikmaðnr og
net fyrri en 7. apríl. Að vísu gjörir þessi eigi lögfróður, og vona jeg því að lögfræðsamþ. lika breyting á 2. gr. tjeðra laga ingarnir og sjer í lagi hæstv. landsh. geti
viðvíkjandi sektnnnm, en jeg skal ekki sannfært mig um hið gagnstæða. Jeg hef
fást svo mikið nm það atriði, með þvi að gjört þessa fyrirspurn til að fávissumína
lögin frá 1886 breyta áður gildandi laga- í þessu efni og bíð nú svars.
Landshofðingi: H. þm. Borgf. (Gr. Th.)
ákvæðnm í því efni.
Nú ern margir af leikmönnnm, sem byrjaði ræðn sína á því, að með iögum
ásamtmjer hafa þá skoðnn, að samþykkt- 14. des. 1877 hefði löggjafarvaldið afsalin frá 8. des. 1890 sje nokkuð nærgöng- að sjer sínu valdi í ýmsum atriðum, sem
ul gildandi lögnm, bæði lögunnm írá 12. nákvæmar er ákveðið í 6. gr. nefndra laga,
nóv. 1875 og þeim frá 14. des. 1877. Þá í hendur sýslunefnda, hjeraðsfunda og amter lögin frá 14. des. 1877 vorn til umr. manna. Jeg er honnm alveg samdóma
hjer í h. efri deild, var frv. í 9 greinum nm þetta. En í því valdi, sem löggjafarog einroitt 9. gr. frv. hljóðaði nm það, að valdið þannig hefur afsalað sjer í hendnr
nema úr gildi lögin frá 12. nóv. 1875, og annara valda, er fólgið ekki að eins það
sýnir það að sú h. nefnd sem skipuð var vald, að setja ný ákvæði um þessi atriði,
i þetta mál hjer í deildinni áleit nanðsyn- heldnr og að breyta eldri ákvæðum um
legt að það væri berlega tekið fram í lög- þau, þegar það verður ákjósanlegt. Vitanm, að þan lög skyldn vera felld úr gildi, sknld er það, að venjulega hefur löggjafen að það væri ekki nóg að gjöra það ' arvaldið eitt heimild til að breyta eldri
svona þegjandi með lögnnnm frá 14. des. í lögum, en þá er það afsalar sjer þessn
1877. Að vísn var þessn svo varið, að valdi í hendur öðru valdi, þá hefur þetta
þá er málið kom til umr. og atkv.gr. frá nýja löggjafarvald fulla og rjetta heimild
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til að gjöra allar þær breytingar á eldri ' unum frá 12. nóvbr. 1875. Jeg get þv*
ákvæðura, sem því sýnist. Hjer er talað i ekki sjeð, að nokkuð rangt sje í því, þótt
um, hvort heimilt sje með samþykkt að ! flskiveiðasamþykktin 8. desbr. 1890 setji
ákveða breytingu á lögunum 12. nóvem- | ákvæði , sem eru öðruvísi en lög 12. nóvber 1875 um þorskanetalagnir í Faxaflóa. 1875. Jeg segi ekki, að hún komi í bága
Eins og jeg tók fram, verð jeg að ætla við þessi lög, heldur að hún sje öðruvísi.
að þetta nýja löggjafarvald l.afi samkvæmt í lögunum 12. nóv. 1875 er bannað að
6. gr. nefndra Iaga 14. desbr. 1877 full- leggja þorskanet í Faxaflóa fyrir 14.
komið vald til þess að breyta með samþ. marz. Ef samþykktin segði, að nú væri
öllum eldri ákvæðum um þorskanetalagnir bannað að leggja net fyrir 1. marz, eða
eða alveg sama vald sem hið almenna lög- með öðrum orðum, að nú mætti leggja net
gjafarvald hafði áður í því efhi. Þetta 1. marz, þá mætti ef til vill segja, að hún
kemur greinilega fram i umræðunum um kæmi í bága við lögin 1875, en þó timaþetta mál á þingi 1877; það er tekið með- takmarkið sje flutt aptur, þá kemur það
al annars fram, að hentugt sje, að hver ekki i bága við þá grundvallarreglu, sem
sýslunefnd fái leyfl til að setja reglur um tjeð lög eru byggð á. Það væri einnig
fiskiveiðar á vissu, ákveðnu svæði, og að nokkuð undarlegt, ef ekki mætti með
löggjafarvaldið eigi ekki að skipta sjer fiskiveiðasamþykkt ákveða neitt, sem væri
neitt af þessum reglum eða saraþykktum. ósamkvæmt eldri lögum. Jeg skal t. d.
Þessu valdi eru sett nákvæm takmörk í 6. nefna 2 konungsbrjef, annað um þorskagr. laga 14. des. 1877. Enn fremur var netalagnir í Hafnarfirði 8. apríl 1782, hitt
tekið fram við umræðurnar þá, að þessi frá 18. sept. 1793 um netabrúkun i Leiru,
lög hefðu ekki beinlínis nein áhrif á lög- Keflavík, Njarðvíkum og við Vogastapa.
in um þorskanetalagnir í Faxaflóa 12. nóv. Þessi konungsbrjef hafa aldrei verið
1875. Það er að vísu rjett, eins og h. numin úr gildi, en þeim hefur verið
þm. Borgf. (Gr. Th.) tók fram, að í frv. breytt með lögum 12. nóv. 1875, hvað
nefndarinnar voru tekin ákvæði um að tímatakmarkið fyrir netalagnir snertir, en
fella lögin 12. nóv. 1875 úr gildi, en þessi aptur á móti gilda enn ýms ákvæði i
grein frv. (9. gr.) var felld frá atkvæðagr. þessum kgs.brjefum um það, hvar, hve
við 2. umr. í efri deild, og ástæðan til djúpt og hvernig net eigi að liggja o. s. frv.
þess var sú, að það þótti koma í bága við Ættu þá flskiveiðasamþykktir á þessu
þingsköpin, að efri deild tæki ályktun gagn- svæði ekki að geta ákveðið neitt, sem
stæða neðri deild, en þar hafði þá nýlega kæmi í bága við þessi gömlu lög? Ef
verið fellt frv. um að nema lög 12. nóv. skilja ætti lögin 14. des. 1877 eins og h.
1875 úr gildi. Þetta var aðalorsökin til þm. Borgf. (Gr. Th.) skilur þau, þá yrðu
þess, að 9. gr. í frv. nefudarinnar var ekki flestar eða allar samþykktir um netalagnborin undir atkvæði, og svo einnig það, að ir ómögulegar á því svæði, sem hjer er að
óþarft þótti að afnema þá þegar lögin frá ræða ura, Hafnarfirði, Garði, Leiru o. s. frv.
1875, og þess vegna var þetta ekki gjört Jeg sje því ekki betur, en að samþykktin
að neinu kappsmáli. Það var heldur ekki 8. des. 1890 sje samkvæm 5. gr. í lögum
víst, að hlutaðeigandi sýslunefndir hefðu 14. des. 1877, eða að þeirri grein sje fylgt
kært sig um, að þessi lög væru þá num- í samþykktinni, og að eigi verði með
in úr gildi, en með lögunum 14. des. 1877 rjettu íærð sú ástæða gegn samþykktinni,
gaf löggjafarvaldið þeim vald til að breyta að hún sje ósamkvæm lögum. Hitt er
eldri ákvæðum, hvenær og á hvern hátt annað mál, þótt ýmsir hað verið óánægðir
sem tiltækilegast' þætti, og þá einnig lög- með þessa samþykkt. Það hafa t. d. komið
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umkvartanir til amtsins undirskrifaðar aí
150 mönnum; en hefðn pessir 150 menn
mœtt á fundinum, þegar samþykktin var
gjörð, og greitt atkvæði á móti henni, þá
hefði hún aldrei verið samþykkt og þá
hefði einnig þessi fyrirspurn orðið óþörf.
Grtmur Thomsen: Hæstv. landsh. hafði
tvö orð í ræðu sinni, sem ef til vill hefði
verið rjettara að hafa ekki. Þegar hann
minntist á atkvæðagreiðsluna um frumv.
1877, þar sem 9. gr. fór fram á að nema
úr gildi lögin 12. nóv. 1875, sagði hann,
að þessi grein hefði verið felld frá atkvæðagreiðslu eingöngu af því, að þótt
hefði óþarft að nema þessi iög úr gildi.
(Landsh.: Það voru ekki mín orð, heldur
fyrst og fremst af því, að það hefði verið
á móti þingsköpunum, og svo af hinu jafnframt). Jeg ætla ekki að tala um, hvort
það hafi verið samkvæmt þingsköpunum
eða ekki, að fella 9. gr. burtu, en jeg vil
leyfa mjer að skýrskota til tveggja h.
þingdm., er þá sátu á þingi og eru hjer
nú, h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) og h. þm.
Bangv. (S. Á.). H. þm. Rangv. (S. Á.)
greiddi þá atkvæði móti 9. gr., bæði af því,
að það væri ekki samkvæmt þingsköpnnum að samþykkja hana, og líka af því, að
ekki væri nein ástæða tii að afnema lögin 12. nóv. 1875. Hæstv. landsb. segir,
að samþykktin 8. des. 1890 komi ekki í
bága við lögin 12. nóv. 1875, en hún sje
öðruvísi. Mjer þætti fróðlegt að vita, samkvæmt reglum hugsunarfræðinnar, hvernig
þetta öðruvísi eigi að skiljast, og þegar
eitthvað sje ákveðið öðruvísi en annað,
hvort það komi þá ekki jafnframt í bága
við það. Hæstv. landsh, gat þess einnig,
að samkvæmt mínum skilningi á lögunum
1877 yrðu allar samþykktir um netalagnir í Faxaflóa ómögulegar. En jeg segi,
að það liggi nær að koma með frumv. til
að breyta hinum eldri iögum, heldur en
að koma með ákvæði, sem eru öðruvísi,
og að heppilegra og betra sje að breyta
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eldri lögum með nýjum lögum, heldur en
með samþykktum.
t sambandi við þetta skal jeg í öðru
lagi minnast á, að hrepparnir við Faxaflóa eru undir ýmsum mismunandi lögum,
þannig, að eins og samþykktin nú er, eru
sumir hreppar undir henni, en sumir undir lögunum 12. nóv. 1875. Akurnesingar
geta t. d. lagt net sin 14. marz. (Landsh.:
Og Kjalnesingar einnig). Norðurparturinn
af Miðneshreppi getur einnig lagt net
undir eins eptir 14. marz. Er það nú
gott, að sumir lifi eptir lögum frá 1875,
en sumir eptir samþykktinni frá 1890?
Er það þægilegt og hagkvæmt fyrir þá,
sem ekki mega leggja net, að sjá aðra
(t. d. Akurnesinga) drekkhlaða sig af netafiski á sömn miðnm, þar sem aðrir mega
engin net leggja? Það má segja, að þeim
sje sýnd veiðin en ekki gefin. Jeg sje, að
h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) hristir höfuðið,
en jeg vil leyfa mjer að benda houurn á,
að einu sinni var maður á þingi, sem hjet
Þórður Jónasson. Hvað sagði hann ? Hann
mælti á þessa ieið: „Það er aðgætandi,
að netalagnir tíðkast eigi á Innnesjutn
nema lítið eitt og eru að kalla nýjar á
Sviði; þeir geta því eigi kvartað yfir því,
þó þeir hafi ekki meiri rjett í tiliiti tii
netalagnanna, en þeir sem bna sunnanvert
við Faxaflóa. Það er og eðlilegt, að netaveiði & sama fiskimiði sje undir sömu lögum og kj'örum, því að þá er engnm hlutaðeiganda gengið of nærri, en það gelur
orðið, ef sumum er leyfð netabrúkun en
snmum eigi á sama tímabili, þegar kringumstæðurnar eru þær sömu og engin ástæða liggur fyrir að gjöra undantekningu,
og svo virðist hjer vera“. Þessi orð eru
einmitt töluð við 3. umr. um firv. til laga
um þorskanetalagnir í Faxaflóa af greindum manni og lögvitrum. Nú er ekki haft
neitt á móti því, að sumir íbúar við flóann sjen undir eldri lögum, frá 1875, en
sumir undir samþykktinni 1890. Jeg skýt
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því til h. deildar, hvort þetta fyrirkomu- að tók h. þm. Borgf. (Gr. Th.) ekki fram,
lag sje æskilgt eða eðlilegt, þótt þeir, sem er jeg finn, að jeg þurfi að svara, en jeg
samþykktina hafa gjört, kunni að hafa á- skal að eins geta þess, að h. þm. (Gr. Th.)
litið svo. Jeg skal svo ekki fjölyrða meira hafði ekki á móti því, sem jeg áðan tók
að sinni, en bíð átekta.
fram, að með lögum um ýmisleg atriði, er
Landshöfðingi: Það er að eins fáu, sem ! snerta fiskiveiðar á opnum skipum, 14. des.
jeg þarf að svara h. þm. Borgf. (Gr. Th.). 1877, hafi löggjafarvaldið afsalað sjer lögHann hermdi ekki orð mín rjett, þar sem gjafarvaldinu í þeim atriðum, sem lögin
hann lætur mig segja, að orsökin til þess, í ná yfir, í hendur hlutaðeigandi sýslunefnda,
að 9. greinin var felld, hafi eingöngu ver- ■ og það er aðalmergur málsins.
ið sú, að hún var álitin óþörf; heldnr
Grímur Thomsen: Jeg skal að eins
sagði jeg, að orsökin til þess, að nýnefnd gjöra fáeinar athugasemdir, og get jeg
grein var felld, hefði verið sú, að það þess fyrst, að svar hæstv. landsh. fullnægþótti stríða gegn þingsköpunum að sam- ir mjer ekki. Þegar jeg les 5. gr. í lögþykkja hana, en svo bætti jeg við, að um 14. desbr. 1877, um ýmisleg atriði, er
hún hefði líka þótt óþörf, eins og sjest af snerta fiskiveiðar á opnum skipum, þá sje
alþingistíðindunum.
jeg ekki að nein undantekning sje þar
í annan stað tók hann það fram, að tekin fram; komi því samþykktin í bága
samþykktin mætti ekki koma í bága við við lög, þá skil jeg það svo, að engin lög
lög eða grundvallarreglur laganna. En sjeu undan tekin, en hæstv. laudsh. skilur
jeg skal geta þess, að jeg skil þetta á þetta öðruvisi en jeg, eða að það sje einannan hátt en h. þm. Borgf. (Gr. Th.); ungis þegar samþykktin kemur í bága við
jeg skil það nefnilega þannig, að sam- 'önnur lög. En mjer finnst, þegar samþykktin ekki megi koma í bága við önn- þykkta-stefnan er að verða æ ríkari og
ur lög, lög um önnur málefni, t. a. m. ef ríkari, að þegar eldri lögum þarf að breyta,
samþykkt, sem menn vildu koma á, kæmi þá sje þeim breytt með nýjum lögum; það
í bága við lög um bátfiski á fjörðum o.s.frv.; getur margt orðið hæpið og óeðlilegt við
þetta hefur komið fyrir, nefnilega að hjer- þessar sífelldu samþykktir. Jeg læt nú
aðsfundur ætlaði með samþykkt að útiloka úttalað um þetta, en sný mjer að því, að
aðkomandi fiskimenn frá stærra svæði en jeg fæ eigi betur sjeð, en að samþykktin
einstökum firði eða fjarðarparti, en hún frá 8. desbr. 1890 gangi bæði of nærri
íjekkst heldur ekki staðfest af amtmanni. rjetti manna og þröngvi um of atvinnuSami h. þm. (Gr. Th.) lagði mikla á- frelsi, þar sem sumum er meinað að leita sjer
herzlu á þá ósamkvæmni, sem lægi i því, atvinnu, en sumum aptur leyft það. Það
að Akurnesingum og Miðnesingum, sem vill svo vel til, að það er hægt að sanna
væru við sama flóann, og jeg get bætt við með vottorðum, að eptir að samþykktín
Kjalnesingum, væri leyfilegt, að leggja net kom í gildi, þá sást ekki fiskur á færi,
sín strax eptir 14. marz, en þeir menn, þó hann væri fyrir; jeg get tílnefht mann
sem samþykktin 8. desbr. 1890 um neta- í neðri deild, sem getur sannað þetta með
lagnir nær til, ekki fyr en 7. apríl; en mjer, og er hann kunnugri þessu máli en
sami ójöfnuðurinn kemur íram við lóða- bæði hæstv. landsh. og h. 2. kgk. þm. (E.
samþykktina og yfir höfuð gildir þetta um Th. J.); þeir sem eitthvað öfluðu, fengu
allar samþykktir, og það af þvi, að þær það allt i net; afleiðingin af því, að menn
að eins gilda fyrir vist tiltekið svið, og þannig með samþykktinni um of hafa
þeir sem búa fyrir utan það svið eru ekki þröngvað að atvinnufrelsi, er sú, að margbundnir við ákvæði samþykktarinnar. Ann- ir sjómenn hafa orðið fyrir stórtjóni, og
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kaupmenn biða iíka mikið tjón við þetta, þröngvaði um of atvinnufrelsi, þegar svo
þar sem af þessn leiðir, að þeir ekki geta stór meiri hluti atkvæða — þau voru 292
fengið sknldir sínar borgaðar. Jeg skal móti 70 atkv. — hefði samþykkt ákvæði
að síðnstu geta þess, að jeg leyfl mjer að hennar; jeg get ekki álilið það rjett, að
koma fram með rðkstndda dagskrá, sem jeg, sem er alveg ófróður um þess konar
gengnr i þá átt, að þingið hafi það traust hluti, þá kæmi og segði: „Þið hafið alls
til landshöfðingjans, að hann, samkvæmt ekkert vit á þessu; það fer alveg með
erindisbrjefi sínu, er gjörir honnm að skyldn ykknr á höfuðið; jeg staðfesti þetta eigi“.
„að hafa nmsjón með embættisfærsin em- Þetta væri nokkuð djarft talað af amtbættismanna", sjái nm, að samþykktir manni.
verði eigi staðfestar, sem stríði gegn 5. gr.
H. þm. Borgf. (Gfr. Th.) sagði, að samí lðgum 14. desbr. 1877.
þykktin hefði haft af mönnum mikinn afla
LandshöfSingi: Jeg skal geta þess við- í 3 vikur; jeg skal eigi segja neitt um
víkjandi ræðn h. þm. Borgf. (Gr. Th.), að það, og jeg held ómögulegt fyrir nokkurn
hnn hefði sjálfsagt haft áhríf á hjeraðs- mann að segja nokkuð áreiðanlegt nm það.
fhndi og átt þar við, en alls eigi hjer á Til þess þyrfti einhver að hafa lagt net
þingi. Alþingi getnr ekkert gjört í þessn á þessnm tíma og fiskað í þau, og þó fiskefni; það hefur ekkert með það að gjöra, nr hafi verið á flóannm, þá sannar það eigi
hvernig sýslunefndirnar fara með vald það, neitt, því eigi er víst að hann hefði fengsem þeim er veitt, nema með því móti, að izt i net.
taka af þeim samþykktarvaldið aptnr, ef
Þótt snmir menn þykist geta sagt, að
þær eigi knnna með það að fara. Meðan þeir hafi tapað á þessum samþykktum, þá
það er eigi gjört, getnr eigi verið nmþað gæti þó komið önnurár, sem mætti sanna
að tala á þingi, hvernig þær beita því.
að fiskaðist betur vegna bannsins frá 14.
Mjer skildist á h. þm. Borgf. (Gr. Th.) marz til 7. apríl. En jeg veit þetta eigi
að hann áliti, að lögnnnm frá 12. nóv. og hef ekkert vit á því, en jeg veit að
1875 yrði einnngis breytt með lögnm, en það er sú trú hjá mörgum sjómönnum, að
eigi með samþykktnm. Það er sannfær- þorskanetalagnir eigi að vera takmarkaðingmín, að ef lagt yrði fyrir þingið frv. ar, eins og gjört er í samþykktinni, Jeg
nm breytingn á lögnm 12. nóv. 1875, þá skal ekki leggja neinn dóm á það; en úr
mnndi þingið visa þvi frá sjer sem sjer því alþingi hefur afsalað sjer löggjafaróviðkomandi, af þvi að það er búið að af- i valdinn í þessnm málum í hendur umboðssala sjer öllnm afskiptnm af því málefni. valdsins, þá er það eigi rjett af því, að
Jeg sje eigi ástæðn til þess, að ræða hefta í neinu gjörðir sýslunefnda, hjeraðsnm það hjer í deildinni, hvort samþykktin funda og amtmanns í þessn efni. Hið eina,
frá 8. des. 1890 gangi ofnærri atvinnu- sem alþingi getur gjört, er það, að taka
frelsi manna og þröngvi því, það hefnr í þetta vald aptur af sýslunefndunum, en
lögnnum verið falið amtmanni að sjá nm það álit jeg ekki ráðlegt.
Ef sú rökstudda dagskrá, sem fram
það og hannerþví hinn síðasti ninstants“
í þessn máli; ef hann eigi áiítur að sam- hefur komið, væri samþykkt, þá er þar með
þykktin gangi of nærri atvinnufrelsi, þá látið í ljósi, að 5. gr. í lögum 14. des. 1877
hafi eigi verið gætt, þegar samþykkt sú,
verðnr þar við að standa.
Ef jeg væri amtmaðnr, mnndi jeg álíta er nú gildir um fiskiveiðar í Faxaflóa, var
það mjög viðnrhlutamikið fyrir mig, að staðfest; en jeg hygg að það sje ástæðulaust,
neita að staðfesta slíka samþykkt, af þvi hún að gefa umboðsvaldinu akúrur fyrir það.
Alþt. Á. 1691.
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Ef einhverjir kynni að halda, að samþykktin sje ólögleg, þá er enginn annar vandi
fyrir þá, en að láta dómstólana skera úr
með því að brjóta samþykktina, og koma
síðan fram fyrir dómstólunum með þá
sýknunarástæðu, að samþykktin sje ólögleg.
Ef þeir yrðu dæmdir sýknir, þá er samþykktin þar með dæmd ógild; en sökin
er sú, að þeir, sem óánægðir eru með samþykktina, hafa eigi treyst sjer til að brjóta
hana í því trausti, að verða dæmdir sýknir.
Grímur Thomsen:
í fyrsta lagi er
það, að jeg hef eigi viðurkennt, að löggjafarvaldið hafl geflð frá sjer állt vald í þessu
máli, með lögunum frá 14 des. 1877; jeg
neita því; en það hefur gefið valdið frá
sjer með þeim takmörkunum, sem 5. gr.
ákveður; hitt hefur hæstv. landsh. borið
fram, en jeg eigi.
í öðru lagi segir hæstv. landsh., að það
sje viðurhlutamikið og erfitt fyrir amtmann, að koma með mótbáru móti áiyktunum hjeraðsfunda og sýslunefnda og standa
á móti straumnum. Jeg skal jála, að svo
getur verið; en hann hefur hin gildandi
lög, að halda sjer föstum við. Hann gæti
sagt: „Jeg vil feginn fylgja ykkur, en
það eru gildandi lög til, sem banna mjer
það“, og hefur hann í því stuðning gegn
ofurkappi og flokkadráttum í hjeruðum.
í þriðja lagi benti hæstv. iandsh. til
dómstólanna. Jeg gæti skilið, ef maður
sneri sjer beinlínis til hans í þessu efni,
að hann þá segði honum að brjóta samþykktina og láta svo dómstólana skera úr;
en hjer á þingi á þetta eigi svo vel við;
hjer er eigi hægt að vísa því til dómstólanna.
Jeg sem þingm. er skyldur að benda
á,‘ ef löggjafarvald þingsins er borið fyrir
borð, og gjörði jeg þessa fyrirspurn þess
vegna. Það eru að minnsta kosti sumir,
sem álíta, að löggjafarvald þess sje borið
íyrir borð. Menn gætu náttúriega brotið
og látið svo dæma sig í allt að 500 kr.
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sekt, en jeg held það verði umsvifamikið
og betra að það kæmi eigi fyrir. Landshöfðingi og amtmaður mundu sizt óska,
að allt logaði í málaferium út af þessari
samþykkt.
ATKV.GR.:
Eptir beiðni spyrjanda
(Gr. Th.) bar forseti upp svo látandi tiii.
til rökstuddrar dagskrár:
„í því trausti, að iandshöfðinginn hafi
nákvæmt eptirlit með, að samþykktir eigi komi í bága við gildandi lög,
tekur þingdeildin næsta mál á dagskrá
fyrir“.
En hún var fédd með 7 : 3 atkv.
Frv. til laga um samþykktvr um kynbætur hesta (C. 285); 2. umr.
Friðrik Stefánsson: Það var svo vel
tekið undir þetta mál við 1. umr., að jeg
álít eigi þörf á að fjölyrða um það að
þessu sinni, með því eg treysti því, að
þessi h. deiid verði sjálfri sjer samkvæm,
og lofl málinu að komast til 3. umr.
Sighvatur Arnason: Það væri betur
ef svo færi, að frv. þetta fengi fram að
ganga og að eigi lægi fyrir þvi annað
ein sog flskiveiðasamþykktinni við Faxaflóa.
Jeg er málinu hlynntur; jeg vildi gjöra
dálitla breytingu, en jeg býst eigi við að
það geti látið sig gjöra svo seint, eða að
hún geti komizt að við 3. umr. Jeg var
lasinn á laugardaginn og gat því eigi verið við 2. umr. og hefl eigi haft sinnu á
að útbúa breyt. til þessarar umr.
Mjer liefur komið til hugar, að bæta
við í 1. gr. á eptir „sýslunefndum" orðinu „og bæjarstjórnum". Það gæti átt við
fyrir sumar bæjarstjórnir að hafa sama
vald, því, eins og kunnugt er, eru kaupstaðir innan um sumar sýslur, t. d. Reykja
vík, sem hefír talsvert af hrossum, og svo
er máske víðar.
Aðra breytingu vildi jeg gjöra við 5.
gr. í henni eru sett takmörk, svo jeg efast um að samþykktin geti farið út yfir
þau takmörk, sem þar eru sett; en jeg á-
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lít þð þessi takmörk ónóg og vil jeg því
fara lengra með því, að koma með viðanka
við 5. gr., t. d. að hafa úrval af hestnm
og hryssnm á afskekktnm stað til þess að
bæta kynið, og mætti sýslan verja fje úr
sýslnsjóði tilþessa.
Viðvíkjandi 6. gr. kom mjer sömnleiðis
til hngar, að ákveða nákvæmar, hvernig
kostnaðinn skyldi greiða við eptirlit með
samþykktunnm, nfl. úr sýslnsjóði, svo að
nákvæmni yrði í því um land allt. Annars mættí búast við, að ein sýsla legði
kostnaöinn á einstökn hreppa, en í öðrnm
sýslnm yrði hann greiddnr úr sýslusjóði.
Svo gæti verið, að fleiri vildu hreyfa
við frv. þessu, t. d. h. þm. Borgf. (Gr. Th.)
vildi máske leggja staðfestíngarvaldið nndir landsh., því hann áleit nýlega að amtmanninnm gæti yfirsjezt.
Grímur Thomsen: Jeg skal strax svara
h. þm. Rangv. (S. Á.) því, að ef hann vill
rannsaka, hve samkvæmnr hann var sjálfum sjer við atkv.gr. áðan og 1877, þegar
samþykktarlögin vorn fyrir, þá verðnr hann
að fyrirgefa mjer, þó jeg sje einhverntíma
ósamkvæmnr sjálfnm mjer.
Friðrik Stef&nsson: Þó jeg ef til vill
gæti álitið breyt. h. þm. Rangv. (S. Á.) til
bóta þegar þær kæmu fram, þá er nú þegar ekki hægt að segja um það. Mitt álit
er, að frv. mnndi lítíð batna viðbreytingar, auk þess, að yrði farið að breyta því
við 3. nmr., gæti það orðið til þess að málið fjelli á þessu þingi, og væri það illa
farið, því þetta er þó til framfara og hagsbóta fyrir margar sveitir á landi voru.
ATKV.GR.: Allar greinar frv. samþ.,
1.—2. með 10 atkv., 3.—5. með 9, 6.—8.
með 10. Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
Málinn vísað til 3. umr. með 10 atkv.
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stinga npp á þriggja manna nefnd í þessn
máli.
ATKV.GR.: Nefnd í málið samþ. með
6 : 2 atkv.
Kosningn hlutu:
Þorleifur Jónsson
með 7 atkv.
E. Th. Jónassen
— 5 —
L. E. Sveinbjörnsson — 4 —
2. nmr. frestuð.
Frv. til laga um skyldu embættismanna
að safna sjer dlistyrk eða útvega sjer geymdan lífeyri (C. 284); 2. umr.
ATKV.GR..' Gr. Th. stakk npp á að
vísa málinu til nefndarinnar i næsta máli
á undan og var það samþ.

Tnttngasti og áttnndi fundur, þriðjudag 4. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til stjórnarskipunarJaga um hin
sjerstöku m&lefni Islands (C. 292); 1. umr.

Friðrik Stefánsson: Jafnvel þótt jeg
vel viti, að umr. um þetta mál verði árangurslansar hjer í deildinni, ætla jeg þó með
fánm orðnm að gjöra grein fyrir atkv.
minn nm það. Þetta mál hefur nú verið
á dagskrá á undanförnum þingum, og þó
að því hafi verið breytt þing eptir þing,
þá er þó aðalgrundvallarástæðan fyrir því,
að þetta mál kemnr fr&m, hin sama og
áðnr, sem sje sú, að stjórn landsins verði
sem mest innlend. Það er það mark og
mið, sem öll stjórnarskrárbreyting stefnir
að, en það lítur svo út, sem sumir vilji ná
þessu takmarki í einn stökki, og það á
þann hátt, að fá annaðhvort allt í einn
eða þá ekki neitt. Jeg get ekki annað
en fnrðað mig á þeim þingm., sem kalla
sig hinar „tryggu leifar", að þeir skyldu
Frv. til laqa um breyting á 3. og 8. gr. nú vera að koma með málið inn á þing,
í tilsk. 31. maí 1855 um eptirlaun (C. 284); sem þeir auðvitað máttu vita fyrir fram
2. nmr.
að yrði ekki tíl neins, og enn íremur furða
J. A. Hjaltalín: Jeg vil leyfa mjer að jeg mig á, að þeir skyldu koma með frv.
20*
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svona úr garði gjört, sem það er, þar sem því að till. vorum og ástæðum er enginn
sum ákvæði þess eru ðaðgengilegri en frv. gaumur gefinn, og þannig fótnm troðin hin
efri deildar 1889, því eptir því hafði kon- gamla, gullvæga regla: audiatur etaltera
ungur að sönnu apturköilunarrjett á iög- pars — heyra skal og hinn aðila málsins.
um þeim, sem landsstjórinn var búinn að Enginn getur neitað því, að Ed. er í lögstaðfesta, en slíkum apturköllunarrjetti hefði gjafarmálum eins löggildur þáttur alþingekki verið beitt, nema í þeim málum, sem is eins og Nd.; en til hvers er oss að tala
sameiginleg voru fyrir allt ríkið. En ept- við þá, er eigi heyra, eða eigi vilja heyra
ir þessu frv., þar sem svo er ákveðið: „kon- aðra en sjálfa sig, er eigi vilja skilja mælt
ungur eða landsstjóri“, getur konungur tek- mál annara, er annaðhvort þegja eða svara
ið öll mál eða staðfestingu þeirra frá út í hött? Eptir þessum málavöxtum er
hinni innlendu stjórn. Hefði nokkur von mjer grunur á, að sumum h. þingdm. muni
verið til að málið gengi fram á þessu þingi, vera næst geði, að skapa frv. skammnn
þá hefði mátt iaga galia þá, sem á frv. aldur, og get jeg eigi láð þeim það, með
eru, en nú er þess engin von; en þrátt því að fyrirsjáanlegt er, að öll umr. um
fyrir allt þetta ætla jeg þó að gefa atkv. málið hlýtur auðsjáanlega að verða árangmitt með því, að málið gangi til 2. umr., urslaus með öllu.
af því jeg vil innienda stjórn í vorum sjerMeð því nú þessu er þannig varið, hef
stöku málum, og er málinu fylgjandi, þó jeg fundið það skyldu mína, að taka nú
jeg álíti affarasælla að halda því fram i þegar til máls, því jeg vilda þó geta drephófsmannastefnu.
ið á tvö höfuðatriði frv. Fyrra atriðið er
Arnljótur Ólafsson: Þetta stjórnarskrár- skoðun og skilningur Nd. á stöðulögunum,
frv. er til vor komið frá neðri deild, þann- og hitt er fyrirkomulag hinnar æðstu stjórnFrv.
ig úr garði gjört, að eigi er likiegt, að ar í íslands sjerstöku máiefnum.
jafuvel nokkrum þm. í Nd. hafi getað sýnir, hvern ýmugust, já, hversu sterka ódottið í hug, að það yrði samþ. hjer í deild- vild Nd. hefur á stöðulögunum, sem mun
inni. Frv. er hið sama, sem það var frá sprottið af því, að Nd. álítur þau valdboðNd. 1887, einungis með 4 minni breyting- in hjer á landi. Nd. hefur þó, eptir því,
um og viðaukum, er í engu raska höfuð- sem sjeð verður á 2. gr. frv., gjört sig áefni frv. Nd. hefur því eigi tekið lúð nægða með þá skiptingu á íslands sjerminnsta tillit til skoðana Ed. í málinu, staklegu og sameiginlegu málefnum, er
hvorki til nefndarálits Ed. 1887, nje held stöðuiögin gjöra, sömuleiðis vill hún þiggja
ur til frv. Ed. 1889. Vjer getum enn- fasta og lausa tillagið úr ríkissjóði (34.
fremur sagt, að forvígismenn þess hafi eigi gr.), en að nefna lagaheimildina fyrir tilí umr. málsins í Nd. einu sinni virt oss laginu, þ. e. stöðulögin, það getur Nd. eigi
svo mikils, að þeir hafi gjört sjer það ó- af sjer íengið, hún kýs heldur að eiga
mak að rannsaka nje hrekja með nokkr- það á hættu að missa tillagið. Min skoðum sennilegum ástæðum framkomnar skoð- un á stöðulögunum er sú, að líkt og ráðanir Ed. Með þessari aðferð er gjört ó- herrann, landsbókasafnsins mikli velgjörðamögulegt allt samkomulag, eigi að eins maður, geheimetatsráð Krieger, tók fram,
milli löggjafarþings íslendinga og hins ís- þá er hann lagði frv. til stöðulaganna
lenzka löggjaíarvalds i Eanpmannahöfn, fram á ríkisdeginum, að þau sjeu yfirlýsheldur og milli sjálfra þingdeilda aiþingis. ing þess af hálfu ríkisdagsins, að íslands
Með þessari einrænislegu aðferð er í raun sjerstaklegu málefni kæmi ríkisdeginum
rjettri öll samvinna í þessu máli gjörð ó- eigi við, og að rikisdagurinn vildi eptir
möguleg milli efri og neðri deildar, með bæn hans hátignar veita íjártillag til þess,
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að vjer gætum byrjað stjórnarbúskapinn komulag hinnar æðstu stjórnar í íslands
og fram haldið honum. Stöðulögin eru sjerstökn málefnum. Ef jeg virði grandþvi samningur milli hans hátignar kon- gæfllega fyrir mjer þær hinar mörgu og
ungsins og rikisdagsins; þan eru enn frem- mikilvægu breytingar á 1. kafla stjórnarur lögföst viðurkenning og fullnaðarúr- skrárinnar. þá finnst mjer þær koma mjög
skurður um, að grundvallarlögin hafi aldrei svo allar í einn stað niður, að þær sjeu
náð- út yfit hin sjerstaklegu málefni ís- sprottnar af óánægju yfir því, að hingaðlands, og þau hafa því gjört enda á allri til hafi eigi komið nægilega til framkvæmda
þrætu nm gildi grundvallarlaganna í vor- það ákvæði i 1. gr. stjórnarskrárinnar, að
um sjerstaklegu málefnum. Rökstuðning „í öllum þeim málefnum, sem varða ísland
þessa álits míns finnst mjer vera einföld sjerstaklega, hafl landið stjórn út af fyrir
og auðsæ, og hún er þessi: Stöðulögin sig“. Jeg skal þegar játa, að þetta hefværi breyting á grundvallarlögunum, ef ur við rök að styðjast, að því leyti sem
hin sjerstaklegu málefni vor hefðu heyrt íslands ráðgjafl hefur sæti i ríkisráði Danundir ríkisdaginn að stjórnarlögmáli rjettu; merkur þá rædd eru hin sjerstakiegu málen nú hafa stöðulögin aldrei verið, hvoiki efni landsins. Að öðru leyti skal jeg engaf Danastjórn nje rikisdegi, hvorki fyr um orðum eyða að frv.breytingunum sjálfnje síðar, álitin að vera breyting á grund- um, nema hvað jeg hlýt að taka það eitt
vaUarlögunum; fyrir því bafa hin sjerstak- .fram, að fyrirkomulagið á ráðgjafanum
legu málefni vor aldrei heyrt, stjórnrjett- gagnvart konunginum er svo kynlegt og
arlega skilið, undir ríkisdaginn. Stöðu- svo óstjórnskipulegt — að jeg eigi við
lögin eru þvi ekki afsal á vorum málefn- hafi harðari lýsingarorð — að stjórnskipuum frá ríkisdeginum. Hvernig geta menn legur konungdómur er gjörður ómögulegur,
þá hugsað sjer, að rikisdagurinn fari að og enginn getur sagt með vissu eptir á,
heimta aptur þau málefni vor, er hann hvar æðsta stjórnarvaldið skuli búa, hvort
aldrei átt hefur rjettartilkall til? Að hræð- hjer á landi eða í Kaupmannahöfn. Þetta
ast það, að ríkisdagurinn muni nokkurn er nægilegur galli á frv. til að gjöra það
tima af taka stöðulögin, flnnst mjer því óhafandi.
vera álíka skynsamleg hræðsla, eins og að
Þetta stjórnarskrárþref er orðið næsta
vera myrkfælinn í glaða sólskini.
En leiðinlegt, með því að það hvorki rekur
þótt nú einhver engu að siður vildi gjöra nje gengur i raun rjettri. Landsmenn hafa
rikisdeginum þær getsakir, að hann vildi fylgt máiinu opt og tíðum með miklum,
breyta stöðulögunum eða aftaka þau, þá en og stundum með litlum áhuga; en nú
tel jeg hitt eins víst, að enginn vildi vera er fjöldi manna orðinn hjartanlega ieiður á
þekktur að því, að drótta hinu sama að þessu árangurslausa þrefi, að svo miklu ieyti
hans hátign konunginum, að hann vilji sem mjer er kunnugt. Það sem er miklu
nokkurn tima apturtaka gjöf sina, hann, verra: þetta þref og sifellda stapp er næsta
sem aí alveldi sínu hefur gefið oss bæði skaðlegt; það eyðir vinnutíma og vinnustöðulögin og stjórnarskrána, og sem fljett- kröptum aiþingis; það eykur sundrung milli
að hefur stöðulögin svo fast inn i stjórn- þingdeildanna og milli þingmanna í deildarskrána, að stöðulögunum veröur eigi unum, eigi einungis í þessu máli, heldur
breytt, nema jafnframt sje lagt fram frv. og mörgum öðrum málum. Þetta stjórná alþingi að samsvarandi breyting á stjórn- ! arskrárþref er skaðlegt, aí því það leiðir
arskránni og hún samþ. af alþingi.
: allan hugann að bókstafnum í stjórnarÖðru máli er að gegna með hið síðara , skránni, en kemur mönnum til að gleyma
máÍ8*triðið, er jeg vildi mjnnast á: fyrir- ; andanum og framkvæmdarlífi hennar. Að
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minni hyggju vantar oss eigi svo bókstaflega stjórnarrjettindi, sem oss vantar anda,
eindrægni og lifskrapt til að lifga bókstafinn, til að veita stjórnrjettindum vornm
ðt í þjóðlífið. Jeg minnist þess nú, að
eitt af dagblöðnm vorum, sem nú nm tíma
hefur haft talsvert gengi, hefur kallað
stjórnarskrá Kanada „humbug"; en þó
mun óhætt að fullyrða, að þjóðþrif Kanadamanna sje mikln meiri að tiltöln en vor
ern, og það er af því, að þeir knnna að
blása lífsanda sínnm í bókstat stjórnarskrár sinnar, en vjer ekki. Vjer megnm
aldrei gleyma því, að andi frelsis og framfara verður að búa i brjóstum landsmanna
sjáifra og streyma þaðan fram i orðnm
þeirra og verknm. Vjer megnm aldrei
gleyma þvi, að endiriun, að takmark það,
er allnr ágreiningur og allar stjórnmáladeilur vorar hljóta tii að stefna, er samkomulag allra hlutaðeigenda; ella eintómt
árangnrsleysi og endaleysa. Með þessar
og þvínmlíkar hngleiðingar fyrir angnm
mjer vil jeg fúslega, nm leið og jeg gef
atkv. mitt gegn frv., rjetta hönd mína fram
til samkomnlags, og koma fram með þingsályktun þess efnis, að íslands ráðgjafi hafi
eigi sæti í ríkisráðinu, að þvi er snertir
hin sjerstaklegn málefni íslands.
Sighvatnr Arnason: Af því mjer er
eigi ljóst, hver afdrif mál þetta mnn fá hjer
í deildinni við lok þessarar nmræðu, þá vil
jeg með fáum orðum gjöra grein fyrir atkvæði mínu. Það er kunnngt að frumv.
þetta er eins og írnmv. alþingis i þessn
máli 1885 og 1886 (hin endurskoðaða
stjórnarskrá), að undanteknum nokkrnm
smábreytingnm. Það er einnig kunnngt
að þetta frumv. hefur fengið meðhald og
festn hjá þjóðinni; það var samþykkt hjer
á þingi 1885, 1886 og 1887, að svo mikln
leyti sem það gekk í gegnnm neðri deild;
síðan hefur það verið samþykkt á þingmálafundnm viðsvegar um landið og það
síðast í vor. Jeg álít, að ef frumv. yrði
framgengt eða ef það yrði staðfest, þá feng-
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ju landsmenn það sem þeir vildu og hafa
æskt eptir. Auglýsing stjórnarinnar frá 2.
Nóvbr. 1885 var þessu andstæð, en þegar
maðnr íhngar þetta svar stjórnarinnar, þar
sem hún segir, að það sje ekki tiltök, að
hún samþykki nokkrar breytingar á stjórnarskránni, þá gefur þaðenganveginn ástæðu,
til að þjóðin þar fyrir breyti skoðun sinni
eða vilji hætta við málið, úr því nauðsyn
krefur, að fá breytingu. Eptir stjórnarskránni er nú vitaskuld æðsta valdið yfir
vorum sjerstökum málum í Kaupmannahöfu,
og vitanlega að nafninu til hjá konnnginum,
en þó í raun og vern hjá ráðgjafanum, sem
einnig er ráðgjafi Danastjórnar og situr í
ríkisráði Dana, en það óhagræði hafa íslendingar aldrei játazt undir, eða hvenær
hafa íslendingar játazt undir erlenda ráðgjafastjórn? aldrei enn í dag, en þeir haf
máske gengið á konungsvald á fyrri tímum með stranm tímans. Svo er og eptir
tillögum frnmvarpsins, að konnngnrinn
stendnr yfir stjórn okkar eptir sem áðnr,
þar sem landstjórinn sem forseti í landsráðinu er umboðsmaður konungsins og sem
hefði ráðherra sjer við hlið með ábyrgð
fyrir alþingi, en við þetta verður stjórnin
alinnlend, það vill segja, að framkvæmdarvaldið, sem er hjá konnngi að því leyti
sem hann stendur yfir allri stjórninni, gengur útaf fyrir sig í landinu sjálfu fyrir milligöngu landstjórans sem nmboðsmanns konnngsins, en löggjafarvaldið er hjá alþingi
og konungi í sameiningu. Jeg fæ ekki betnr sjeð eu að frumv. i öllum aðalatriðnm
fnllnægi óskum og þörfum þjóðarinnar. H.
5 þm. (A. Ó.) minntist á það, að með þessu
frumv. væri ekkert tillit tekið til frumv.
efri deildar 1889, og vil jeg svara honnm
þvi, að bæði jeg og aðrir, sem þessu frumv.
fylgja, sem hjer liggnr fyrir, gjöra sig ekki
ánægða með að koma einnngis hjer á fót
undirtyllnráðherrastjórn. Jeg tek það upp
aptur, það var hart svar sem anglýsingin
frá 2. Nóvbr. 1885 gaf þjóðinni, að neita
henni um þörf sina og nanðsyn, því jeg get
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ekki sannfærzt um annað, en að þjóðin
þarfnist þess, sem hún æskir og þráirsvo
innilega; já, það er svo hart, þetta svar, að
það líkist því t. a. m., ef maðnr, sem sknldar öðrnm, segði við þennan lánardrottinn
sinn: „Þú átt þetta hjá mjer, en jeg hefi
borgað þjer hálfa skuldina, en meira færðn
ekki; það verður að sitja við þaðsemkomið er; þjer er ekki til neins að minnast á það
með einu orði að fá meira, því jeg læt það
ekki“. Jeg skal svo ekki fjölyrða meira
um þetta mál að sinni, en lýsi því hjer
yfir, að jeg óhikandi greiði atkvæði mitt
með frnmv.
Þorleifur J'onsson: Það mun í sjálfu
eigi hafa nein áhrif á málið, hvað jeg segi,
það gjörir hvorki til nje frá, en þó vil jeg
leyfa mjer að fara nokkrnm orðum um afstöðu þess.
Málið er komið hingað frá h. Nd., eigi
í því formi, sem jeg hefði óskað, og sem
jeg og fleiri telja líklega málinu til fram' gangs, nfl. að meira eða minna tillit hefði
verið tekið til þeirra breytinga, sem h.
Ed. gjörði á stjómarskrárfrumv. frá Nd. á
þinginu 1889. Eins og menn vita, hafa
hiair konungkjörnu þingmenn því nær samhuga verið á móti öllum breyt. á stj.skránni,
þangað til á siðasta þingi. Þá kom' það
fram, að sumir þeirra að minnsta kosti
voru málinu sinnandi; þeir komu með
breytingartillögnr, sem að minu áliti voru
flestar aðgengilegar og engar frágangssök
að ganga að. Þetta hefði verið mikið
happastig fyrir málið, ef menn hefðu kunnað með að fara, því það sjá allir, hversu
afar-þýðingarmikið það væri, ef hinir konungkjörnu gætu orðið samtaka við hina
þjóðkjörnu; ef það væri, þá þyrfti eigi
lengi þess að bíða, að máli þessu gæti
orðið framgengt. Meiri hluti h. Nd. 1889
fjellst á breytingartillögumar frá Ed., en
minni hlutinn var á móti þeim, og í stað
þess, að taka þeim með lempni, risu þeir
öndverðir á móti því, að taka við þessum
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breytingum, og gripu til þess óyndisúrræðis, að mæta eigi á fundi, og þannig eyðileggja þingsályktunartillögu, sem kom fram
í neðri deild um málið og hefði án efa
þokað þvi allmikið áfram. Þannig lyktaði
þessu máli á síðasta þingi. Síðan hafa
mótstöðumenn efrideildarfrumvarpsins ekkert til sparað að sverta meðhaldsmenn
þess í augum almennings og koma inn hjá
honum tortryggni gegn þeim. Mótstöðumenn efrideildarfrnmvarpsins hafa eigi
þreytzt á að ala og auka sundrunguna.
Þeir hafa búið til skilning á frumv., sem
eigi hefur við nein rök að styðjast, kastað út sannanalaust sleggjudómnm um frv.
og „8tikorðum“ um það það, svo sem að
frv. varpaði landsrjettindum íslands fyrir
fætur Dana, jafnvel þótt greinilega hafi
verið sýnt fram á af mótstöðumönnum
þeirra, að frv. gengur eins langt og í
sumum atriðum enda lengra en stjórnarskipunarfrumvörp Jóns Sigurðssonar. H.
þm. Eangv. (S. Á.) brá því fyrir sig í
ræðu sinni sömu aðferðinni, er hann sagði,
að menn hefðu eigi viljað aðhyllast efrideildarfrumv., af því að þeir vildu eigi
,undirtyllu-ráðherrastjórn‘; það hefur heyrzt
nóg af þess honar stikkorðum, en minna
af sönnunum, frá mótstöðumönnum efrideildarfrumv. Þetta virðist hafa fallið í
frjósama jörð og margir iandsmenn hafa
gengið í mótstöðuflokkinn gegn frumv. frá
1889.
Þegar nú málið kom inn á þing, þá
kom það eigi i sama formi og frv. 1889,
heldur frv. 1887. Þeir þingmenn, sem
samþykktu neðrideildarfrv. 1889, gátu nú
ekki einu sinni verið með breytingartillögum, sem miðuðu til að koma málinu í líkt
horf og neðrideildarfrv. 1889, og þannig
er það komið til okkar í Ed.
H. þm. Eangv. (S. Á.) sagði, að þetta
frv. væri hið sama sem hin endurskoðaða
stjórnarskrá frá 1885 og 1886, en þetta
er eigi alveg rjett; það eru margar breytingar á þessu frv. frá þvi frv., sem sam-
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þykkt var 1885 og 1886. Sömuleiðis sagði
haun, að þetta frumv. hefði fengið mesta
festu hjá þjóðinni, og á þingmálafundum í
vor hafi almennt verið óskað eptir þessu
frv.; en þetta er heldur ekki rjett. Á
þeim þingmálafundum, sem annars hafa
komið með nokkrar ákveðnar tillögur um
málið, hafa menn helzt óskað eptir neðrideildarfrv. 1889.
En hvað sem því líður, þá er ekki
spurning um það, heldur hitt: Hvað á nú
þessi h. deild að gera við þetta frv. og
hvaða útlit hefur það hjer í deildinni?
Útlitið er eigi gott. Ef á að breyta frv.,
þá er eigi hugsanlegt, að aðrar breytingar fengju hjer framgang en þær, sem gengju
í líka átt og breytingar efri deildar 1889.
En það er aðgæziuvert, að jafnvel þær
breytingar mundu eiga erfitt uppdráttar
nú í Ed.; að minnsta kosti mundu hinir
tveir þjóðkjörnu þingm., sem vorn á móti
þeim 1889, verða það nú, og líklegast þeir
konungkjörnu þingm., sem yfir höfuð eigi
vilja hafa neina stjórnarskrárbreytingu.
Meiri hluti deildarinnar mundi því verða
á móti þeim breytingum. Það er því eigi
von, að þær geti fengið framgang hjer,
en þó svo væri, þá má geta nærri, hvað
h. Nd. gjörði við þær. Með öðrum orðum:
allar breytingar mundu annaðhvort falla
hjer eða í Nd., og þá eru eigi aðrir
vegir eptir, en annaðhvort samþykkja frv.
eins og það nú er, eða fella það. Hvorttveggja er illt.
Mjer þykir illt, að greiða atkvæði með
frumv. þessu, sem mjer eigi líkar, og mjer
þykir Iíka iilt að greiða atkvæði á móti
því, en kýs þó af tvennu til þann kostinn,
að greiða atkv. með þvi, að það gangi til
2. umr., að minnsta kosti, enda mun eigi
skorta menn til að veita því banasár, þó
jeg gjöri það eigi.
Skúli Þorvarðarson: Mjer finnst eigi
ástæða til þess, að tala langt um mál
þetta, það er búið að gjöra það fyr og
siðar og sjerstaklega i h. Nd., jafnvel
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meira en góðu hófi gegnir. En það kemur oss nú eigi við. Mjer finnst, að búið
sje fyr og síðar að leitast við, að skýra
málið, bæði frá þeirri hlið, sem frv.
þetta fer fram á, og eins frá lilið miðlunarmanna á síðasta þingi. Mjer fannst h.
þm. Húnv. (Þ. J.) sjá eptir því, að frv.
frá 1889, sem efri deild samþykkti, hefði
eigi eigi verið tekið upp nú í h. Nd., en
jeg sje eigi eptir því; jeg átti bágt með
að fella mig við frv. það þá; eins mundi
jeg hafa skoðað frá mínu sjónarmiði sömu
ákvæði, þótt þau hefðu homið til míns atatkvæðis á þessu þingi. Jeg álít eigi við
eiga að tala um einstök atriði frv. á þessu
stigi málsins, enda finnst mjer allar likur
til, að dagar þessa frumv. sjeu þegar taldir hjer í heildinni, og ætla jeg enga húskveðju að halda yfir því.
Mjer heyrðist á umræðunum, einkum
ræðu h. varaforseta (A. Ó.), að það hefði
verið tilgangslaust að bera frv. þetta npp
nú, í þessu formi; jeg skal játa það; jeg
gat og hver einasti þm. auðvitað sjeð það
á því, hvernig Ed. var skipuð, að hún
mundi aldrei aðhyllast frv. þetta, eins og
það nú er. Jeg hefði helzt kosið, að það
hefði eigi verið borið upp á þessu þingi.
En úr þvi það kom inn á þing og er I
aðalefninu samkvæmt frv. því, sem báðar
deildir alþingis samþykktu 1885—86, þá
vil jeg taka það fram, að jeg hef ekki
breytt svo skoðun minni, að jeg nú geti
ekki greitt atkvæði með framgangi þessa
máls i þeirri mynd sem það er. En jeg
vil jafnframt geta þess, að hefði frv. það,
sem Nd. samþykkti á siðasta þingi, verið
fyrir á þessu þingi óbreytt, myndi jeg
engu síður hafa samþykkt það, en þetta
frv.; en nú er ekki því máli að gegna. Vitanlega erú nokkrar breytíngar á þessu
frv. frá frv. 1885, en þær eru eigi stórvægilegar.
Það er eigi rjett hjá varaforseta (A. Ó.),
að ekkert tillit hafi verið tekið til Ed. á
fyrirfarandi þingum í þessu máli, þvi þetta
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frv. er í líking við frv. það, sem samþykkt
var i báðuin deildum 1885 með fallkominni hlutdeild af efri deild; Jxssu getur
enginn neitað. Honnm þykir eptirtakanlegt og mjög ðheppiiegt, hve lítill ganmnr hafi verið gefinn breytingum efri deildar á frv. því, sem Nd. samþykkti á síðasta þingi, þvi málinu væri nú mikið bet
ur farið, ef þingið að þessu sinni hefði
fallizt á að saroþykkja frv. sama efnis og
efri deild gjörði 1889.
Þetta lái jeg
hvorki varaforseta (A. Ó.) eða öðrum, sem
geta ályktað svo eptir beztu vitund og
sanfifæringn, og sama er að segja nm hina,
er hafa andstæðar skoðanir i þessn máli.
En það er undarlegt, hversu það hefur
misheppnazt, að fá álit landsmanna til að
aðhyllast og færa sjer til nota og skilningsanka á máli þessu hinar mörgu og
íræðandi ritgjörðir, sem fram hafa komið
frá svonefndum miðlunarmannaflokk, bæði
í blöðum og annarstaðar, og er þó ekki
þörf á að segja, að ódugnaði sje um að
kenna; hitt sýnist augljóst, að enn sje
þjóð og þing að meira parti allt annarar
meiningar, en að þessi miðlunarmálatilraun
sje æskileg til þess að fá innlenda stjórn
með ábyrgð fyrir alþingi. Þess vegna finnst
mjer, meðan þjóðin, að svo miklu leyti
æm sjeð verðnr, breytir ekki skoðun sinni
á þessu vandamáli, sje ekki þægilegt
verk fyrir fulltrúa hennar að breyta í
þessu almenna áhugamáli allt öðruvísi á
þingi heldur en kjósendur þeirra óska,
eins og jeg minntist á á síðasta þingi.
Hitt annað, er h. varaforseti (A. Ó.) tók
fram í ræðu sinni, skildi jeg sem endurtekning orða hans, þá er hann mælti fyrir nefndaráliti meiri hlutans í stjórnarskrármálinu 1887, sem enginn mun neita,
að hann hafi þá tekið á þvi sem til
var.
Þó mjer finnist smá annmarkar á frv.
þessu, get jeg þó eigi annað en greitt
atkv. með því, þótt það komi að litlu
Alþt. A. 1891.
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gildi. Skal jeg svo eigi fjölyrða meira
um þetta mál, liklega hvorki nú nje
síðar.
Grímur Thomsen: Það fer vel á því
fyrir þjóðkjörinn þm., að gjöra grein fyrir
atkvæði mínu. Jeg hef eigi tekið til máls
í þessu máli síðan á þingi 1886; þá ljet
jeg í ljósi skoðun mina á því, og stend
við hana enn þá.
Ástæðan fyrir því, hvers vegna jeg er
eigi með frv. þessi, er sú, að það nær eigi
tilgangi sínum.
Jeg er sannfærður um það, að stjórnin verður eigi hót innlendari en hún er
nú, þótt það næði fram að ganga. Jeg
skal stuttlega benda á þetta.
Setjuin nú svo, að frv. þetta næði fram
að ganga og það væri samþykkt, þá væri
stjórninni innan handar að senda hingað
danskan landsstjóra, sem væri henni handgenginn og færi í öllu eptir vilja hennar
og álitum. Vjer mundum missa hinn íslenzka landshöfðingja, og fá annan, sem
aldrei hefði sjeð ísland. Þessum útlenda
landsstjóra væri enn fremur innanhandar,
að hafa hingað með sjer 1—3 danska
ráðgjafa. Það er alkunnugt, að sá, sem
tekið hefur próf í íslenzku, hefur aðgang
að embættum hjer.
Nú vil jeg spyrja: Er Ijúft að sjá
þetta ástand? Setjum nú svo, að hinir
3 ráðgjafar yrðu íslenzkir; jeg segi þá af
25 ára reynslu á þingi, að þeir mundu
eigi verða mosavaxuir, þeir mundu fá sig
lausa eptir 2—3 ár; ástandið mundi verða
líkt, eins og það var um tíma í Danmörku
og eins og það ávallt er á Frakklandi,
þar eru ávallt margir „viri consulares“,
menn, sem hafa verið ráðherrar. Þeim
mundi þykja þetta hart, sem vilja minnka
eptirlaunabyrðina.
Frv. þetta gengur of nærri hinu almenna löggjafarvaldi með ákvæðunum um
landsdóminn, og jeg hygg, að hæstirjettur
mundi verða á því máli.
21 (30. gept.)
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Vegna þéssa er jég á tnóti frurav. og
raóti því, að það gangi til 2. nmr.; það er
eigi til neins, nema að eyða tíma þingsins. En jeg ætla að reyna á ffjálslyndi
h. þm. með breytingnm nokkrum á hinni
núverandi stjórnarskrá, sem jeg ætla að
bera fram, og hygg jeg, að minnsta kosti
ein þeirra sje eins frjálsleg og frv. þetta.
Sighvatur Árnason: Jeg ætla að eins
að minnast lítið eitt á ræðu h. þm. Húnv.
(Þ. J.), þar sem hann vildi bera til baka
orð mín, að þjóðin hefði sýnt það í verki
í vor á þingmálafundum, að hún vildi fylgja
hinni endnrskoðnðn stjórnarskrá frá 1885
og 86. Það getnr verið að hún sje almennt
nefnd í þingmálafundargjörðunum, en hann
getnr eigi neitað því, að aðalefnið hefnr
verið tekið úr hinni endurskoðnðn stjórnárskrá, nfl. að óska eptir innlendri stjórn
með ábyrgð fyrir alþingi. H. þm. Borgf.
(Gr. Th.) ljezt koma með svo sterka ástæðn
móti frv., nfl. að landsstjóri og ráðgjafar
mnndu verða danskir, en jeg get eigi gjört
ráð fyrir, að stjórnendnr landsins verði
fremur danskir þá lieldur en nú. Það hefur eigi sýnt sig í verkinu, að landshöfðingi væri útlendnr maðnr. Jeg get eigi
sjeð, að hætt sje við þessn, ef stjórnarskipun sú, sem frv. þetta fer fram á, næði fram
að ganga, heldúr einmitt síðnr en nú með
landshöfðingjann.
Breytingar h. þm. Borgf. (Gr. Th.) eru
eigi sýnilegar á þessum fundi og verðnr
því eigi talað nm þær, en máske þær
verði síðar til nmræðu á þessu þingi.
Jón A. Hjaltalín: Það er eitt atriði
í ræðu h. þm. Kangv. (S. Á.), sem jeg vildi
minnast á. Hann tók það fram, að stjórnin í nóvemberauglýsingunni hefði þvertekið fyrir það, að hún vildi hafa nokkra
stjórnarskrárbreytingu og þess vegna vill
þjóðin halda áfram. Hann skýrði þetta
með því dæmi, að einn lánaði öðrum einhverja upphæð, borgaði helminginn af sknld
sinni og segði; „Þú færð eigi meira, þetta
verður þú að gjöra þig ánægðan með“.
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Við skulnm nota þetta dæmi. Eflánveitandi getnr hvorki með lagarjetti nje
hnefarjetti náð sknldinni, væri þá heppilegt eða hyggilegt að halda áfram í mörg
ár að krefja um sknldina og kosta til
þess fyrirhöfn og peningnm, úr því hann
nær henni hvorki með Iögum nje hnefum ?
Jeg skil eigi annað, en að sú fyrirhöfn sje
til einskis, svo að þetta dæmi sýnir einmitt, að aðferð sú, er h. þm. (S. Á.) vill
íáta þingið fylgja í þessu máli, er allt annað en hyggileg.
H. þm. Skagf. (Fr. St.) og h. þm. Húnv.
(Þ. J.) kváðust vissir um, að frv. f)ett,a
mnndi eigi ná fram að ganga í þessari
deild, í þetta sinn ; jeg er alveg á sama
máli og jeg skil þess vegna eigi, til hvers
það er, að vera að eyða orðnm, tíma og
peningnm i að tala um mál, sem eigi verður framgengt. Jeg skil eigi, að það geti
verið málinn til góðs, eigi landsmönnum.
Hverjnm er það þá til góðs? Máske þeim
sjálfum, það gæti verið ástæða, ef það
styrkti þá til kosninga .(Þarl. J.: Nei).
En jeg efast um að svo verði. Til hvers er
það þá? Er það til þess, að leika sjer? Vjer
erum komnir hjer til annars, en eyða tímannm til þess, sem vjer sjáum að er til einskis.
ATKVÆÐAGR.: Prv. var fellt frá 2.
umr. með 7:4 atkv., að við höfðn nafnakalli og sögðn
já:
nei:
Þorleifur Jónsson,
Jón A. Hjaltalín,
Priðrik Stefánsson, Árni Thorsteinsson,
Sighvatur Árnason, Arnljótnr Ólafsson,
Skúli Þorvarðarson. E. Th. Jónassen,
Grímnr Thomsen,
Júlíns Havsteen,
L. E. Sveinbjömsson.
Frv. til taga utn breytingu á 35. gr. í
aukatekjureqlugjörð fyrir rjettarins þjíma
álslandi dags. lO.sept. 1830 (C. 238, 311);
2. nmr.
Flutningsmaður (Skúli'Þorvarðarson):
Við 1. nmr. var tölnvert rætt nm þetta
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mál, og þá færði jeg rök fyrir mínum ástæðum, eða hvers vegna jeg hefði komið
fram með þetta frv., svo að jeg imynda
mjer, að jeg þurfi ekki nú að balda langa
tölu fyrir því, Það kom þá fram í umræðunum, að vanta þótti skýrslu um, hve
mikiu þessi tekjuhalli landsjóðs mundi
neina, ef þessi lækkun skiptalauuanna, sem
frv, fer fram á, yrði að lögum. Jeg gat
þá ekki skýrt frá þessu fyllilega og get
það kangske heldur ekki enu, svo fullnægjandi sje, en þó hef jeg nú útvegað mjer
skýrslu frá manni, sem þessu er kunnugastur, herra endurskoðanda Indriða Einarssyni, og vil jeg með leyfi forseta leyfa
mjer að lesa nokkrar línur úr brjefi hans
til mj'n nm þetta efni:
„Samkvæmt beiðni yðar, herra alþjngismaður, hef jeg eins vel og tímian hefur
leyft, gengiðjí gegnum aukatekjureikBÍngana 1889 til að finna út, hve mikJu skíptalaun af búum nema. Öll skiptalauu af
búum þetta ár voru samtals 2338 kr. 27
anrar. Búin, sem skiptalaunin hafa yerið
reiknuð af 1889, voru alls 122. Af þessum 122 voru 41 bú, þar sem aiiir erfingjay
voru myndugir, eptir því sem jeg fæ næst
komizt 0. s. frv“.
Nú hef jeg leitazt við eptir þessari
skýrslu að ákveða skiptalaunin af ómyndugra búunum og skipti jeg þá ailri upphæðinni 2338 kr. 27 aur. í þrennt. Verður þá ’/s flf því eða skipíalaun af 41 myndugra búi 779 kr. 76 aur., en hinum 81
ómyndugra búi verða hiuir s/8 hlutar, sem
verður 1558 kr. 51 eyrir. Til þess að
Sýua fram á, hve miklu nemi sú breyting
á iskiptalaununum, sem frv. fer fram á,
eða lækkunin úr ll/«°/o uiður í 1/,°/0,þar
sem ómyndugir eiga i hlut, þá verða skiptalaun ’/Z/o af 1558 kr. 51 anr. 584 kr.
44aur., mismuuur eða tokjuhalli landsjóðs
974 kr. 7 aur. Þetta held jeg að fari
nærri rjettu lagi, þótt reikningurinn sje
auðvitað ófúMkominu, að þvi leyti, að hjer

er að eiijs tekið fyrir eitt ár, og getur
upphæðin þess vegna verið meiri annað
ár og nokkru miuni hitt 0. s. frv. Jeg
skal að vísu kannast við, að bjer sje um
uokkurn balla að ræða fyrir landssjóð, en
gjaldiækkunin er samt ekki stór upphæð,
svo að því leyti hef jeg ekki farið fjarri
um þetta atriði við 1. umr.
Hvað breyt.till. á þingskj. 280 snertir,
þá get jeg fellt mig við hana, þareð hún
raskar ekki grundvaljarástæðunni fyrir frv.,
að einungis fátæk bú, eða bú, þar sem ómyndugir ættu hlut að, skyldu njóta góðs
af þessari breytingu, en þar sem um stórbú
er að ræða, er efnaðir meuu eiga i hlut, að
þar eigi Jandssjóður ekkert að missa.
Skiptalaupin eru há aí þeim búum, er
nokkrp nema og landssjóð munaði miklu,
ef skiptalauujn í þeim væru lækkuð. Þegar allt er athugað get jeg vel íállizt á
brey fc.tjll. og vona yfir höfuð, að frv. verði
samþykkt.
E. Th. Jóna&sen: Jeg talaði á móti
frv. þessu við 1. umr., en greiddi þó atkv.
með þvi, að það fengi að ganga til 2. umr.,
þótt jeg ímyudaði mjer að forlög þess yrðu,
að fialia hjer í deildinai. Jeg skal taka
það fram, að jeg sje ekki neina rjettarbót
að frv., og jeg skil ekki í, hvers vegna
þingm&ðurinu fór einmitt að taka þetta
atriði fyrir- Það var sannarlega nóg annað efni fyrir höndum, sem mjer finnst, að
hanji hefði átt að taka fremur en þetta.
Hann hefur bjer hætt sjer út á þánn ís,
sem hefur orðið honum uokkuð háli, sem
von er, þar eð hanu er ekki lagamaður,
svo að afleiðingin af því, að hann hefur
tekið þetta efni fyrir, sem hann þekkir
ekki nægilega, hefur orðið sú, að hann
kemst i eintómar mótsagnir. Hanu hefur
víst ætlað að bæta eitthvað úr þessu með
breyt.tiJJ. á þingskj. 280. (L. E. Svb.: Hún
er ekki frá honum, beldur 5. kgk. þm.).
Hún er þó víst komin fram samkvæmt
beiðni flutuingsm. (Sk. Þorv.). Jeg hygg,
21*
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að þnssi breyt till. bæti frv. lítið. Þar fram á, að þessi lækkun skiptalaunanna
stendur, að bæta eigi inn í frv. „og arfa- eigi að gilda, þegar einn eða fleiri ómyndhlutinn er eigi yfir 200 krónur“. Þetta ugir eiga hlut að máli, þá víst á aðskilja
þ .ð 8vo, að ekki eigi að reikna skiptavirðist najer óþörf viðbót.
Við sknlnm setja það dæmi, að 9 mynd- launin hærri fyrir alla erfingjana, þótt ekki
ugir og 1 ómyndugur eigi að taka arf. sé nema einn ómyndugur; þetta er ósamÞá hljóta hinir 9 myndugu að græða sakir kvæmni og getur verið ósanngjarnt, þ. e.
hins eina ómynduga, sem gjörir það að þegar myndugir erfingjar eru með ómyndverkum, að skiptalaunin eru færð niður ugum, þá græða hinir myndugu á því,
eins fyrir þá, sem hann. Skiptalaunin af‘ hversu fáir eða margir, sem þeir kunna
200 kr. eru 1 kr. 33 aur., og það getur að vera, eingöngu af því atviki. Mjer sýnekki kallast annað en mjög lítið og óveru- ist alls ekki eiga við að taka eitt einstakt
legt gjald, sem litlu munar fyrir gjaldanda atriði út úr „systematiskum*1 lögum og
að inna af hendi. H. flutningsm. (Sk. Þorv.) setja annað í staðinn, sem er óeðlilegra
gat þess, að skiptalaunin af 200 kr. arfa- og á ver við en hrein ákvörðun, sem er
hiuta væru mjög lítil, en það munaði mest eins fyrir alla. Jeg skal leyfa mér ennum þau af stórum búum, og er það að fremur að benda á, að það eru aðrir, sem
vissu leyti rjett, en þess ber að gæta, að fremur þyrftu ívilnunar í þessu en ómyndþað getur verið allstórt bú, þótt arfahlut- ugir erfingjar, og það eru þrotabúin, því
inn verði ekki meiri en 200 kr., ef í marga að þar sem ómyndugir fá arf, fá skuldstaði skiptist. Skiptalaunin greiðast af heimtumenn í þrotabúi ekki eins mikla
allri upphæð búsins, en ekki eingöngu af upphæð og þeir hafa kröfu til og stundeinum arfahluta. Það eru yfirhöfuð tals- um alls ekki neitt, og þó haía þeir hjer
verðar mótsagnir í frumv. og jeg verð að að heimta eigið fé sitt aptur, sem er allt
lýsa því yfir, að jeg greiði ekki atkvæði annað en arfahluti um' fram skuldum.
með því.
Jeg álit rjettast að skiptalaunin sjeujafn/
Arni Thorsteinson: Jeg er samdóma há, hvernig sem á stendur, og að þar eigi
h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.), að varla sje engin ósamkvæmni að eiga sjer stað.
ómaksins vcrt að gjöra breytingu á ein- Skiptalaunin eru gjald, sem landssjóður
stökum kafla í lögunum 10. sept. 1830, eða tekur fyrir starf, sem unnið er af launfara að setja ný lög um lækkun á skipta- uðum embættismönnum, og á þess vegna
laununum. Jeg skal ekki fjölyrða ura þetta ! borgunin fyrir það ávallt að vera hin
atriði, en jeg skal leyfa mjer að efa skýrslu i sama. Af þvi að frv. þetta innibeldur
þá, er h. flutningsm. (Sk. Þorv.) gaf um I talsverða ósamkvæmni í þessu atriði, og
þann halla, er landssjóður mundi líða við i af þeim ástæðum sem taldar hafa verið á
þessa lækkun. Skýrsla þessi sannar ekki i móti frv. verð jeg að lýsa því yfir, aðjeg
það, sem hún ætti að sanna, af því hún i greiði ekki atkv. með því.
erónóg. Þótt aðalupphæð skiptalaunanna ! Flutningsm. (Skidi Þorvarðarson): Jeg
kunni að vera rjett reiknuð, þá vantar al- ætla lítið eitt að minnast á það, sem h. 2.
veg skýrslu um, hver áhrif þrotabú hafi kgk. þm. (E. Th. J.) talaði um, að í frv.
haft í þessu efni, en þau eru mjög misjöfn væri ósamkvæmni, að þvi leyti, að þegar
að upphæð. Þessar töinr eru því litils- sumir erfingjarnir væru myndugir en sumverðar. Þeir verða yfirhöfuð mjög fáir, ir ómyndugir, nytu hinir myndugu góðs
sém njóta góðs ::f þessari breytingu, og af þessari lækkun, þótt þeir væru mikln
eigi allir þeir sem í rauninni þyrftu þess fleiri en hinir ómyndugu. Jeg fyrir mitt
með, ef út í það er farið. Þegar frv. feí leyti get ekki sjeð neitt órjettlátt í þessn,
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því að þessir ómyndugu koma í veg fyrir, Tuttugasti og níundl fnndur/ miðað binir myndugu skipti sjálfir, og þá er
vikudag 5. ágúst kl. 1 e. hád. Ailir á
ekki nema eðlilegt, að hinir myndugu njóti í
á fundi.
flömu rjettinda og hinir, þegar þeir verðaj Frv. til laga um friðun álaxi (C. 305);
að láta skiptaráðanda skipta. H. 4. kgk. ’ 1. umr.
þm. (Á. Th.) sagði, að skiptalaunin ættu
Flutningsm. (Orimur Thomsen): Frv.
ávallt að vera jöfn, af því þau væru horg- þetta, er jeg hef komið fram með, er i
un fyrir vinnu í þarfir landssjóðs. Jeg öllu verulegu samhljóða frv. því sem h.
játa að vísu að svo sé, en þar sem iítið þm. Mýr. (Á. J.) bar fram í Nd. 1889, og
hú er, þá er þessi skattur oíháreptir nú- sem þar fjekk góðan byr, en varð
gildandi ákvæðum, og þess vegna hef jeg eigi útrætt sakir tímaleysis; jeg hef
ieyft mjer að koma með þetta frv. Jeg gjört litlar breytingar frá því, og í öllu
fer ekki fram á að afuema skuli skipta- verulegu er það svipað iaxafriðunarlögungjaldið, beldur að eins að færa það niður, um frá 19. febr. 1886. Með þvi að eigi
þar sem efnalitlir, ómyndugir erfingjar eru er unnt við 1. umr. að fara í hinar einhlutaðeigandi.
stöku greinar, þá ætla jeg að eins að segja
ATKVÆÐAGB.: Breyt.till. (280) samþ. frá tilgangi frv. og augnamiði, sem er sá,
með 7 : 2 atkv. Frv. þannig hreytt samþ. að friða laxinn betur og nákvæmar en
með 6 :4 atkv. Fyrirsögnin samþ. án verið hefur eptir hinum giidandi lögum;
atkv.gr. Málinu vísað til 3. umr. með 6 : sömuleiðis hef jeg reynt að gjöra lög þessi
svo úr garði, að þau gætu átt bæði við stórar
5 atkv.
og smáar ár. Jeg skal geta þess, að hjer
Frv. til laga um steekkun verzlunarlóð- eru 2 eða 3 ákvæði, sem laxfróðir menn
arinnar i Keftavik (C. 286); 2. umr.
álíta til bóta, og skal jeg sjerstaklega
ATKV.GR.: Frv. umræðulaust samþ. benda á rjett þann, sem menn hafa til að
i einu hljóði. Fyrirsögn frv. samþ. án skjóta sel og ennfremur rjettinn til þess,
atkv.gr.
að eyða sjóbirting og urriða, sem eyðiMálinu vísað.til 3. umr. í einu hljóði. leggja laxgöngurnar. Ennfremur eru ýmsar smáathugasemdir, sem gætu komið til
Frv. tU laqa um afnám opins brjefs 26. nákvæmari, yfirvegunar síðar ef málið kæmsept. 1860 (C. 271); 3. umr.
ist til 2. umr.
ATKV.GR.: Frv. samþ. umræðulaust
E. Th. Jónassen: Með því, að þetta
i einu hljóði, og síðan afgreitt til Nd.
roál er áriðandi og snertir einn af hinum
arðsömustu atviunuvegum landsins, þá
Frv. til laga um löggildingu verzlunar- skal jeg leyfa mjer að stinga upp á því,
staðar (við Ingóifshöfða, C. 282); 3. umr. að nefnd verði kosin í það, og það því
ÁTKV.GR.: Frv. saniþ. umræðnianst i fremur, sem vjer höfum bjer í deildinni
einu hijóði, og þvi næst afgreitt til landsh., j 2 menn, sem eru kunnugir þeirri atvinnusem lög frá alþingi.
< grein, og skal jeg leyfa mjer að stinga upp
i
á, að 3 menn verði kosnir í nefnd þessa.
Frv. til laga um eyðingu svartbakseggja J
Arni Thorsteinsson: Jeg skal leyfa
(C. 306); 3. umr.
, mjer, að gjöra þá athugasemd, að það, að
ATKV.GR.: Frv. samþ. umræðulaustj setja nefnd í máiið, er hið sama sem að
með 9 samhlj. atkv., og afgreitt til Nd. j fella það frá umræðum, því þingtíminn er
aptur.
svo naumar, að það getur eigi orðið útrætt, ef nefnd er sett í það.
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E. Th. Jtmassen: Jeg ímynda rojer, að
tíminn sje nægilegur þar sem ekki er nema
5. ágúst, að málið geti orðið útrætt, og
fell jeg því eigi frá uppástungu minni.
Flutningsm. (Qrímur Thomsen): Jeg
skaj leyfa mjer gagnvart nppástungu h.
2. kgk. þm. (E. Th. J.) að benda á, að
mál þetta hefur svo opt verið rætt í báðum þingdeildum, að eigi ætti &ð vera erfitt að ræða það áu þess, að setja nefud
í það. Jeg skal bæta þvi við, að jeg er
á sama máii og h. 4. kgk, þm. (Á. Th.),
að það er enginn timi til að setja nefnd
og það er hið sama, sem májið verði eigi
útrætt.
ATKV.ÖR.: Nefnd í mál. samþ. með
6 ; 4 atkv. Eosningu hlutu þessir:
L. E. Sveinbjörnsson með 10 atkv.
örímur Thomsen
— —
Árni Thorsteinsson — — —
Fyrsta umr. frestað.
Frv. til laga um bann gegn þvi, ud utanríkismenn megi eiga fasteignir á Islandi
(C. 308); 1. umr.
Flutningsm. (Friðrik Stefánsson): Á alþingi ájrið 1024, þegar hið útleada konungsvald reyndi fyrst »ð ná hjer yfirráðum,
og landsmenn áttu að svara erindsreka
konungs upp á þær kröfur hans, þá
svaraði Einar Þveræringur þessu:
„Þá
gangið til og hyggið að, landsmenn! að
ganga undir allar skattgjafar Ólafs konupgs og allar áiögur slikar, sem menn
hafa í Noregi, og munu menn það ófrelsi
eigi að eins gjöra oss til handa, lieldur
og sonum vorum, og þeirra sonum, og
allri ætt vorri, og öllum þeim er þetta
Jand byggja, og mun sú ánanð aldrei
hverfa af landi þessu siðan". Af þessum
viturlegu orðum Einars vóru iandsmenn
einráðir i því að neita yfirráðum konungs.
Þá bar erindsreki konungs íram, að hann
hæði að gefa sjer Grímsey; þá svaraði
Einar því, „að þar mætti íæða her manns
og færu þeir þaðan á langskipnm, muudi
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kotkörjunum þykja þröngt fyrir dyrum“,
og neituðu menn þá að gefa konungi
Grímsey. Nú munu menn segja, að nú sje
öðru máli að gegna, og þessu sje eigi
saman að likja, en jeg segi: Það, að
vernda rjett innlendra manna móti útlendingum, á alltaf við.
Nú er annað
ríki ekki síður hættulegt, en konuugsríki
var í fornöld, sem sje ríki útlendra auðmanna, færu þeir að kaupa hjer jarðir,
og því hef jeg leyft mjer að koma fram
með frv. þetta í þessari h. deild. Jeghef
eigi getað sjeð í lögum vorum bann gegn
þvi, að útlendir menn mættu eiga hjer á
landi fasteignir, en jeg er engin lagamaður og getnr verið að einhver lög sjeu til
um það, þó jeg eigi viti. Það getur þó
tæpast verið tilfellið, því utanríkismenn
eiga hjer fasteignir, en það hefði þeim
ekki liðizt, hefði það yerið á móti lögum.
En jeg vii taka dæmi; menn sjá hvernig
farið hefur fyrir Orkneyingum, Hjaltlendingum og írlendingum. Enskir auðmenn
eiga mest af jörðnnum, en innbúarnir eru
í mestu niðurlægingu og volæði. Ef hið
sama ætti fyrjr oss íslendingum að liggja,
þá veit jeg það, að margir þeirra, sem nú eru
hjer, vissu þeir það fyrir, þá mundu margir
þeir sem fyrst fara af landi bnrt. Jeg hef
ekkert á móti þvi, að utanrikismenn hafi
hjer jarðir á leigu, og séu búsettir í landinu, en að þeir eigi engar japðeignir, hús
eða veiðivötn og ár. Jeg hef ennfremur
heyrt eptir merkum manni, sem kom frá
Englandi á þessu sumri, að EngJendingar
hefðu verið að spyrja hann, hvort ekki
mundi vera gott fyrir þá að fá bjer jarðir til kaups. Það þarf eigi mjög stóran
enskan auðmann til þess, að hann gæti
keypt allar fasteignir á íslandi. Jeg hef
í frv. undantekið námur, af þvi jeg sá,
að landsmenn mundu eigi geta unnið þær
með fullum dugnaði vegna fjeskorts. Jeg
vona að h. deild taki þessu frv. vej; það
er sannfæring mín, að vjer eigum í þessu
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sem öðru að tryggja rjett vorn og afkom- að stinga upp á þvi, að 3 manna nefnd
enda vorra gagnvart utanríkismönnum.
■ verði kosin i mál þetta.
E. Th. Jónassen: Mjer flnnst, að eigi
Flutningsmaður (FriSrik Stefáusson):
hefði legið á þessu frv.; það hefur eigi Að setja nefnd i málið, álit jeg sama sem
borið á því, að útlendingar hafi keypt hjer að svæfa það.
faateignir.' Jeg álit það gott, ef þeir vildu
AKV.GE.: Nefnd í málið felld með
setjast hjer að; ef t. d. Danir eða Norð- 8:3 atkv.
menn vildu kaupa hjer jarðir og búa &
Flutningsmaður (Friðrik Stefánsson):
þeim, þá held jeg, að menn gætu lært Jeg sje eigi betur, en að þeir, sem vilja
mikið af þeim og þannig haft gagn af og finna ástæðnr til að gjöra breytingar,
þeim. Jeg get heldur eigi sjeð, hvaða geti gjört það til 2. umr., án þess að nefnd
gagn við höfum af þvi, að banna utan- sje kosin i málið. Jeg vil fúHega taka
rikismðnnum að eiga hjer hús; við yrðum bendingum binna vitru og lærðu manna,
liklega ekki fyrÍT neinu tjóni af þeim fyr- sem sitja hjer á báða bekki i þvi tilliti,
ir það. Það er nógur tínii að fyrirbyggja ef aðalgrundvelli frv. er ekki haggað.
þetta, þegar við sjáura, að þeir ætla að
ATKV.GR.: Málinn visað til 2. umr.
fara að seihst eptir fasteignum hjer á með 7 samhlj. atkv.
landi landsmönnum í óhag.
Frv. tU fjáraukalaga fyrir árin 1888 og
Jeg held einmitt, að það væri gott, ef
1889
(C. 280); 3. umr.
efnaðir ntanrikismenn vildu kaupabjer jarðir og rækta þær. og jeg fyrir mitt leyfci
ATKV.GR.: Frv. samþ. i e. hlj. og
get eigi verið með frv.
afgr. til landsh. sem lög frá alþingi.
FhctningsmaSur (Friðrik Stefánson):
Frv. til fjáraukalagafyrirárinl89Oog
í frv. er alls eigi farið fram á það, að
þeir útlendingar, sem eiga hjer nú fast- 1891 (C. 329); 3. umr.
eignir, geti eigi átt þær eptir sem áður.
ATKA.GR: Frv. samþ. í e. hlj. og
Það er eigi hægt að taka af þeim það, endursent Nd.
sem þeir eiga. Hjer í Eeykjavík eiga utFrv. til laga wn samþylckt á lanásreiknanríkismenn hús og tún. H. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) sagði, að það væri nógur tími ingunum 1888 og 1889 (C. 281); 3. umr.
til þess, að girða fyrir þetta; það er máATKV.GR.: Frv. samþ. í e. hlj. og
ske nógur timi, þegar skaðinn er skeður afgr. til landsh. sem lög frá alþingi.
og mikið af fasteignum komið undir yflrFrv. tU laga um samþykktir um kynráð utanríkismanna. Jeg sje eigi hvaða
bœtur
hesta (C. 285); 3. umr.
ástæða er til þess, að hafa allt opið hjer
Árni Thorsteinsson: Fyrst þegar mál
fyrir utanríkismönnum í þessu tilliti. Það
er eigi nóg fyrir h. 2. kgk. þm. (E.Th.J.) þetta kom til umr. hjer í deildinni, hafði
að segja: „Jegsjeeigi, jegsjeeigi“. Með jeg áformað að gefa því atkv. mitt, af
allri virðingu fyrir honum sjer hann Jík- því jeg bjelt að það væri til framfara, eu
lega eigi, nema það geti orðið til skaða, á þeim tíma, sem málið hefur verið rætt,
þegar fram líða stundir. Þar sem hann hef jeg breytt skoðun minni, og þó jeg sje
nefndi Dani, að það væri gott að þeir frv. hlynntur, þá verð jeg að vera á
kæmu hingað, þá veit h. 2. kgk., að þeir móti því. Ástæðan er sú, að nm daginn
eru innanríkismenn, en frv. þetta uefnir kom fyrirspurn um rjettan skilning á samað eins utanríkismenn.
þykktarlögum, þar sem Ukt er áatatt og
GMmwr Thomsen: Jegukal teyfa mjer hjer. fif avo hefði verið ráð fyrir gjört,
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að strangt eptirlit hefði verið haft á því,
að samþykktir væru eigi staðfestar, er þær
kæmu í bága við grundvallarreglur iaganna og rjett hins einstaka, þá væri allt
annað mál. En eptir svarinu frá h. landsh..
þá held jeg menn ættu að hugsa sig tvisvar um, áður en vilja fjölga samþykktum og gjöra þetta að lögum. Þegar á að
skilja svo samþykktir, að þær megi hafa
áhrif á, enda koma í bága við lög og grundvallarreglur laganna um samþykktar málefnið, ef þau ekki koma i bága við „önnnr
lög“, þá get jeg eigi annað sjeð, en að
menn verði að viðhafa varasemi í því að
búa til samþykktir.
Annað atriðí gjörir mig einnig hikandi.
Hæstv. landsh. sagði, að amtmenn hefðu
sjálfstætt vald til þess, að staðfesta samþykktir, án þess, að æðri yfirvöld hefði
nokkur afskipti af því. (JiJ. H.: Náttúrlega). Þetta finnst mjer of sagt. H. 1.
kgk. þm. (Júl. H.) vill tala. en það verð
jeg að segja, að jeg ætla eigi að reyna að
sannfæra hann. Jeg er einungis að gjöra
grein fyrir atkv. mínn. Smámenni verða
líka að láta meiningu sina i ljósi. Jeg
sje mjer eigi fært að greiða atkv. með
frv., af því jeg tel víst, að þeim skilniugi,
sem hefur koraið fram, verði framfylgt af
stjórninni. Jeg ætla alls eigi að fara út
í, hvað rjett er í þessn máli, en jeg hef
gjört grein fyrir, hvers vegna jeg greiði
atkv. á móti þvi.
Friðrik Stef&nsson: Mjer þykir undarlegt, að h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) sknli
nú við síðustn nmr. þessa máls fara að
tala um ýmsa annmarka, er honum fnndust nú vera á frv., sem hæstv. landsh. þó
tók fram nm, að þess konar samþykktir
væru mönnum að öllu leyti fijálsar. Jeg
álít að það sje engin hætta á því, að saraþykkja þetta frv., nje að sú heimild sem
það veitir, verði vanbrúkuð, þar eð amtmaður getur neitað samþykktinni staðfestingar, ef hún fer í bága við gildandi lög
eða almennan rjett Jeg verð að halda

336

þvi fastlega fram, að bændur í hjeruðum
hafi rjett til að gjöra slikar samþykktir
um búpening sinn, þar eð þeir þekkja betur hvað til hagar i þeim efnum en Reykvikingar, og að þeir hafi frelsi eða rjett
til að fá staðfestingu amtmanns á slikum
samþvkktum. Jeg treysti því, að þótt h.
4. kgk. þm. (Á. Th.) hafi skipt um skoðanir í þessn máli, þá hafi hinir aðrir h.
þm. hjer í deildinni eigi gjört það, enda
hygg jeg þeir hafi lítið sannfærzt af ræðu
hans í þessu máli.
Grímur Thomsen: Þótt jeg yfir höfuð sje samdóma h. 4. kgk. þm. (Á. Th.)
um ástæður þær, er hann færði fyrir því, að
hann greiddi aikv. móti frv., þá er jeg samt
ekki alveg á sömu skoðun og hann í þessu
efni. Þegar jeg les 5. gr. frv., þá sjejeg
ekki, að samþykktin geti komið í bága
við gildandi lög; en ef svo væri, að jeg
sæi, að hún gæti komið i bága við gildandi lög, mundi jeg ails ekki greiða atkv.
með þessu frv. Samkvæmt erindisbrjefi
sínu á landsh. að hafa eptirlit með því,
að embættismenn gæti skyldu sinnar, og
þá eins með því, að amtmenn ekki staðfesti óhæfar samþykktir. Mjer eru ekki
kunnug nein lög, sem ákvæði þessa frv.
koma í bága við. (Júl. Havsteen: Jú, þau
þau eru til i Jónsbók). Jeg vildi biðja h.
1. kgk. þm. (Júl. H.) að gjöra mjer þann
greiða, að standa upp þegar jeg er búinn
að tala, og vera ekki að tala fram íræðu
mina. Jeg á ekkí gott með að svara,
þegar verið er svona að taka fram í hjá
mjer. Af því jeg áiít frv. gott í sjálfu
sjer, óska jeg það fái framgang, og ætla
sjálfur að greiða atkv. með þvi.
Július Havsteen: Heldur ekki h. þm.
Borgf. (Gr. Th.), að það sjeu til nein lög
um hross og merar? Jú, þau eru til í
Jónsbók. Það var ekki meira sem jeg
ætlaði að segja.
Arni Thorsteinsson: Jeg ætlaði að
gjöra litla athugasemd við ræðu h. þm.
Borgf. (Gr. Th.). Honum þótti ékki nein
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áhætta að samþykkja þetta frv., af þvi og við 2. umr. og legg því málið á vald
það kæmi ekki í bága við nein lög, sem h. deildar.
hann þekkti; en það er annað mál, þótt
Landshöfðingij. Jeg hef ekki verið
þan ekki komi i bága við lögin sjálf, þá staddur við umr. þessa máls áður, og hef
geta þan samt gengið of nærri rjetti manna því ekki getað tekið þátt í þeim, en jeg
og verið andstæð grnndvallarreglnm lag- ætla að leyfa mjer að gjöra það nú, og
anna. H. þm. Skagf. (Pr. St.) svara jeg lýsi jeg þá fyrst og fremst yfir því, að
þvi, að það vorn ekki ýmsar ástæðnr, sem jeg get ekki verið frv. meðmæltur. Jeg
jeg færði gegn frv., heldnr að eins ein.
álít ekki hentugt að taka einn lið út úr
Qrímur Thomsen: Jeg vil að eins svo stórnm systematiskum lögum, sem reglubenda h. 4. og 1. kgk. þm. (Á. Th. og gjörðin 10. sept. 1830 er, og setja sjerJ. H.) á ákvæðin í 5. gr. frv. Þar segir stakar nýjar reglur um hann. Það kynni
svo; „í samþykktnm má ákveða nm þan ef til vill að vera íhugunarvert, hvort
atriði, sem áriðandi eru fyrir hestarækt- ekki ætti að breyta allri aukatekjuregluina í því hjeraði, er samþykktin nær yflr, gjörðinni, en það liggur hjer ekki fyrir.
svo sem nm geldingn hestfolalda og grað- Ef það færi að tíðkast að breyta svona
hesta, sem álituir eru lítt hæfir tilnndan- einu einstökn atriði i stórum lögum, þá
eldis. Svo má og með samþykkt setja getur það verið óþægilegt fyrir sýslumenn
reglur til tryggingar því, að slíkir hestar,. að hafa fyrir sjer margar smábreytingar
er líklegir þykja til að spilla hestakyninn,! á eldri lögnm. Mjer finnst frv. sjálft hvorki
sjeu eigi látnir ganga lausir innan nm' gott nje frambærilegt eða vel úr garði
hross á afrjettum eða í heimalöndnm".! gjört. Jeg skal sjerstaklega geta þess,
Það ern þessar ákvarðanir, sem jeg ekki, að þar sem talað er um arfahluta, þá skil
get skilið, aðgeti komið í bága við Jóns- jeg ekki hvað meint er með því, hvort
bók, sem hefur harðari ákvæði inni að heldur sá hluti búsins, sem kemur til arfs
halda, nje nein önnnr lög, sem jeg þekki.! eða sá sjerstaki arfahluti, sem hver erfATKV.GE.: Prv. samþ. með 10:1' ingi fær í sinn hlut. (Arnlj. Ólafsson:
atkv. og afgr. til landsb. sem lög frá al-1 Það er rjetti skilningurinn). Ekki get jeg
þingi.
! skilið það þannig. Ef átt er við allan
arfahlutann, sem til skipta kemnr, þá fer
frv. leiigra en tilgangur þess virðist vera,
sem mun vera sá, að hlífa órayndugum
erfingjnm við háu gjaldi, en sem jeg raunÞrítugasti fundur, fiihmtndag 6. ágúst ar ekki get kallað hátt; og ef það á við
kl. 1. e. h. Allir á fnndi.
allan þann hluta búsins, sem til arfs kemFrv. til laga um hreytingu á 35. gr. í nr, þá nær það einnig til arfs þess hjóna, sem
aukatékjureglugjörd fyrir rjettarins þjóna lengur lifir, og til myndugra erfingja. Jeg
á Islandi, dags 10. sepfbr. 1830 (C. 331); eje ekki neina ástæðn til, að þessir mynd3. nmr.
ngu erfingjar sjeu rjetthærri, þegar þeir
Flutningsmaður (Skuli Þorvarðarson): erfa með ómyndngum, en þegar þeir erfa
Þar eð engin breyting er komin fram við einsamlir. En ef þetta á að skiljast um
frv. síðan við 2. umr., þá finn jeg enga hluta hvers einstaks af erfingjunum, þá
ástæðu til að bæta neinu við það, sem jeg er eins og allir arfahlutar eigi að vera
þegar áðnr hef tekið fram í þessu máli, jafnir; en jeg þekki ekki neme eitt dæmi
en vóna, að atkv. deildarinnar falli likt upp á, að svo geti verið, nfl. annaðhvort
Alþt A. 1891.

22 (24. sept.)
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að börn erfi einsömul foreldri sitt, eða þá orðið stýlað upp á lífserfingja, eða arfa2 börn erfi annað foreldra sinna ásamt hluta barnanna, en jeg játa, að það má
eptirlifanda foreldri. Undir eins og barna- skilja það um hvern arfahluta sem er;
börn geta náð arfs, verða arfahlutarnir sje hinn stærsti arfahluti yfir 200 kr.,
misjafnir, og þegar til útarfa kemur, verða verður reiknað eptir gömlu reglugjörðinni,
arfahlutirnir einnig misjafnir, eins og Ijóst eu sje hann minni, þá er reiknað eptir þessu.
er, vegna mismunandi skyldngleika. Hvern- (Landsh.: Það stendur í frumv. „af allri
ig færi, ef þetta yrði að lögum? Þá væri upphæðinni"). Já. þá er loku fyrir það
ómögulegt fyrir þá, sem beita ættu lög- skotið; en svo er þá reglan enn þá vissunum, að skilja, hvað meint væri með ari og gleggri. Hitt skil jeg ekki vel,
„arfahluti“, og því væru lögin ómöguleg i að hjer sje átt við þrotabú, þvi jeg veit
framkvæmdinni. Hvernig á þá að fara, ef ekki til, að þar sje neinn arfahluti. Jeg
búið er þrotabú? Á þá að veita kredít- verð því að vera meðmæltur frumv., og
órunum þessi hlunnindi við lækkun skipta- það enda þótt aukatekjureglugjörðin sje
launanna of'an í Vs^/o? Mjer skilst, að komin yfir sextugt, þá finnst mjer húu
þessi lækkun eigi að gilda ávallt, þegar eigi vera orðin svo æruverðug, $ð ekki megi
ekki kemur svo mikið sem 200 kr til arfs hreyfa við henni. H. Nd. hefur Ieyft sjer
og þá einnig, þegar ekkert kemur til arfs, að hreyfa við yngri lögum, og það teljeg
en þá verða það kreditórarnir, sem græða ekki betra, t. a. m. prestakallalögunum.
á lögunum, eu það er þó víst ekki mein- Jeg get ennfremur fært það sem ástæðu
ing flutningsmanns. Jeg ímynda mjer, að fyrir þessari litlu breytingu, að betra sje
frv. þetta nái ekki fram að ganga, því að sýna fátækum erfingjum nú þegar þessa
það er svo úr garði gjört, að þingdeildin litlu velvild, að lækka skiptalaunin, tii
naumast getur látið það þannig frá sjer þess að friða þá, því þeir munu vera lítilþægir sem Vöggur forðum daga, og verði
fara.
Arnljótur ólafsson: Það er leiðinlegt þeirn sýnd þessi tilhliðrun, þá fara menn
fyrir mig, ef þetta litla innskot í frv., sem eigi að smala saman þjóðviljanum í neiner eptir mig, er svo óheppilegt, að það um ákafa, til að breyta aukatekjureglugjörir frumv. nálega óhafandi. Ekki fellst gjörðinni gjörsamlega, og þá tel jeg gott
jeg samt alveg á allar athugasemdir hæstv. og heppilegt, að menn þannig hafi frelsað
landsli. Arfahluti er ávailt nefndur arfur hana frá stórkostlegum breytingum. Það
hvers einstaks erfiugja, en ekki búshelftin, er betra að gefa 2 aura og halda 98 aureða sá helmingur búsins, sem kemur tii um, en halda 2 aurum um stund og missa
skipta. Arfahiuti er á dönsku Arvelod; svo alla krónuna. Mjer finnast þessar áþví Lod er sama sem hluti, en er aldrei stæður vera nokkurs virði, þótt þær sjeu
á dönsku haft um helft búsins, sem kem- hvorki svo góðar og fullnægjandi, að þær
ur til skipta, og jeg held, að þetta orð gjöri frv. vel úr garði.
Flutningsmaður (Skúli Þorvarðarson):
„arfahluti“ standi í erfðalögum vorum og
geti aldrei valdið neinum misskilningi með- Jeg get verið h. varaforseta (A. Ó.) þakkal alþýðu manna. Að því er snertir að látur fyrir, að hann tók af mjer ónjakið
arfalóðin sjeu misjöfn, þá játa jeg það fylli- að svara. Það kom fram hið sama hjá
lega; því bæði er arfahluti þess hjónanna, hæstv. landsh., sem áður kom fram við umer eptir lifir, komin undir barnafjöldanum, ræðurnar hjá tveimur h. kgk. þm., og jeg
og svo eru arfahlutarnir misjafnir í niðja- hef leitazt við að svara því frá mínu sjónerfð og eins ef útarfar erfa. En meining- arrniði, svo jeg álft það búið, og því ór
in í orðinu arfahluti er sú, að hjer er þarfa að taka það upp a&ur. Þar sem
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hæstv. landsh. álcit ótiltækilegt, að slíta
eina grein út úr aukatekjureglugjörðinni,
þá hefnr það verið gjört hjer við fleiri
lög, t. a. m. prestakallalögin o. fl. Sje full
ástæða til að hreyta einhverju atriði, þá
er ekki vert að geyma það, þangað til að
alþingi vill taka einhvern störan lagabálk
fyrir til breytingar. Jeg ætla svo ekki
að tala meira með því, enda ímynda jeg
mjer, að h. þm. mnni ekki fara að greiða
atkv. eptir því, sem jeg segi, heldur eptir
þeirra eigin sannfæringn.
Júlíus Havsteen: Jeg ætla gð eins að
gjöra dálitla áthugasemd.
Hjer er farið fram á áð gefa eptir eina
fekjngrein til iandssjóðs, en menn vita
ekki, hve miklu hún nemur, því að menn
hafa engar skýrslur um það sem fullnægjandi sjeu. Það voru margír af h. þingdm.,
sem greiddu atkv. tneð þessu við 2. umr.,
og snmir þeirra ern kunnir að því, að
láta sjer annt nm hag landssjóðs, og gæta
þess, að hann missi ekki neins í af tekjum; þó vilja þeir samt nú fella burtu
eina tekjngrein hans, svona út í bláinn;
anðvitað getur hún ekki verið stór, en
mjer er sama nm það. H. sessunautur
minn til vinstri handar (Gr, Th.) hefur
fengið afnumið ýms minni háttar útgjöld
úr landssjóði, en nú virðist hann ætla að
verða heldur fljótur til að gefa eptir gjald
til landssjóðs. (Arnlj. Ól.: En lestagjaldið?)
Já, en þá komu þessir háu tollar i staðinn.
ATKV.GR.: Frv. samþ. með 6 : 5 atkv.
og siðan afgr. til Nd.
Frv. tU laga um stœkhun verslunarlAðarinnar í Keflavík (C. 286); 3. umr.
ATKV.GR.: Frv. umræðnlaust samþ.
i e. hlj. og afgr. til landsh. sem lög frá,
álþingi.
Frv. til laga um afnám vistarskyldunnar (C. 330); 1. umr.
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Friðrik Stefánsson: Með því í frv. þessu
eru fólgin mikil mannrjettindi, og það lítur út fyrir að hafa mikil áhrif á landbúnaðinn, sem er aðalatvinnuvegur landsmanna, vil jeg leyfa mjer að stinga upp
ánefnd; jeg álít, að 3. manna nefnd nægi.
ATKV.GR.: Nefnd felld með 6 : 5 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli sakir óglöggrar atkv.gr. og sögðu
já:
nei:
Árni Thorsteinsson, Jón A. Hjaltalin,
Arnlj. Ólafsson,
Þorleifur Jónsson,
E. Th. Jónassen,
Grímur Thomsen,
Friðrik Stefánsson, L. E. Sveinbjörnsson,
Júlíu8 Havsteen,
Sighvatur Árnason,
Skúli Þorvarðarson.
Árni Thorsteinsson: Jeg verð að álíta, að frv. þetta sje eitt af þeim mikilvægari, sem þingið hefur haft tilmeðferðar, þar sem um afnám vistarskyidunnar
er að ræða, og jeg skal lýsa yfir því, að
jeg fylgi þvi af alhuga, og að jeg er því
fyllilega meðmæltur. Þetta er vandasamt
mál, einkum að þvi er snertir þær ákvarðanir, sem í frv. eru um, hvernig menn
eigi að nota þetta frelsi, og það kemur fram,
hverjar takmarkanir nauðsynlegar verði
á því. Mjer finnst, þegar verkamenn hafa
fengið leyfl til að neyta krapta sinna eins
og þeir vilja, þá komi fram heldur mikil
takmörkun á þessu frelsi, mjög óviðkunnanleg, en vandasamt að ráða úr á rjettan
hátt. Sá sem fengið hefur þetta frelsi er
bundinn við, að hafa eitthvert fast ársheimili á vissum stað, og má ekki ráða
sjálfur, hvar hann dvelur. Jeg skil að
vísu ástæðuna fyrir þessum ákvæðum frv.;
þau eru gjörð, til þess að menn fái vissu um,
hvar menn eigi heimili og hvar menn eigi
að inna af hendi skyldugjöld sín. Hið
fyrra virðist mjer hafa litla þýðing. Þótt
ársheimilið sje ákveðið sem skylda, þá er
óvíst, að verkmaðurinn allt fyrir það sje
þar til veru.
Eigi hið lögboðna ársheimili að vera til þess, að menn geti
22*
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fengið afl vita, hvar menn eigi sveitfesti, á eptir, heldur en nú eru. En jeg veit,
þá ber þess að gæta, að sveitfestin er að menn muni segja, að skorður sjeu reistbundin við og verður að vera bundin við ar við því í 2. gr. frv., þar sem hverjum
sanna, en ekki ímyndaða dvöl á einum og verkmanni er gjört að skyldu að eiga
sama stað. Þótt sagt sje í lögunum, að víst ársheimili hjá einhverjum húsráðanda.
þetta og þetta skuli álítast ársheimili En hvar á hann að eiga það? Á húsráðmannsins, þá er óvíst, að með því sje ráð- andinn að vera í sama hrepp eða bæ, þar
ið fram úr vaudauum um sveitfesti manns- sem hjúið vinnur? eður stendur á sama,
ins, því þetta heimili getur verið að eins í hverjum hreppi eður bæ hann er? Það
á pappírnum og það gildir ekki. Jeg vil getur enginn annar skynsamlegur tilgangekki verða fjölorður um málið, af því það ur verið með þessari grein en sá, að menn
er til 1. umr., en jeg verð að taka það viti, hvar verkmaðurinn á sveitfesti og
aptur fram, að það er mjög vandasamt hvar hann eigi að greiða lögboðin gjöld.
að leysa úr þessu, svo vel fari, og þannig En ef nú hjú, sem segist eiga heima norðað ekki sje gengið of nærri rjetti einstakl- ur í landi, kenrur suður til Eeykjavíkur,
ingsins eða, að því er eptirlit snertir af oger þar yfir vertíðina, — þettageturnú
hálfu hins opinbera, beizlinu sleppt af öllu. verið gott, — en svo fer það aptur annEnn fremur vil jeg taka fram eina grund- aðhvort vestur eður austur, en kemur ef
vallarreglu, og hún er sú, að úr því verk- til vill aldrei aptur í þann hrepp, sem
manninum er veitt þetta frelsi, þá á hann það segist eiga, þá á það þó, eður getur
lika að hafa leyfi til, að vera hvar sem átt eptir frv., heimilisfang þar, þó þaðsje
hann vill, og því álít jeg rjett að leiða í þar eigi eina einustu nótt. Þetta kalla
lög nægilegt eptirlit, til að fá vissu fyrir, menn víst vel samið frv.; það er víst miklu
hvar hann eigi heirna eða hvar hann eigi betra en frv. það, sem samþ. var áðan,
að inna af hendi skyldugjöld sín, ásamt sem jeg þó skal játa, að var ambögulega
fleirum atriðum, viðvíkjandi hverjum vak- samíð.
andi auga þarf að hafa á þeim, sem hjer
Það tjáir eigi að útvega einni stjett
eiga hlut að máli.
það frelsi, sem getur valdið annari stjett
Arnljótur Ólafsson-. Jegeralveg sam- miklu tjóni. Eptir frv. þessu geta verkdóma h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) um það, að menn unnið sjer sveitfesti, þar sem þeir
þetta sje eitt af hinum merkilegustu mál- ef til vill aldrei hafa verið eina einustu
um þingsins, af því að það snertir hags- nótt.
Sighvatur Árnason-. Jeg skal játa
muni allra búsettra manna og vinnuhjúa.
Jeg veit eigi, hvernig jeg á að skilja þá það, að jeg er hlynntur frv. þessu, þó jeg
atkvæðagreiðslu h. deildar, að það skyldi ímyndi mjer, ef það yrði að lögum, að það
vera fellt að kjósa nefnd í málið, hvort jeg hafi ýmsa galla þegar til franikvæmda
á að skilja það þannig, að þeir, sem voru kemur. Ástæðan fyrir því, að jeg var á
móti nefnd, sjeu á móti frv., eður að þeim móti því, að nefnd yrði sett í málið, er
þyki frv. svo gott, að þeir vilji samþykkja sú, að jeg vildi málinu vel, jeg óttaðist,
það óbreytt. Hvorugt af þessu er ijett. að tíminn mundi verða naumur, og að
Allir vita, að heimilin komast eigi af án setja nefnd í það, yrði sama sem að fella
fastra árshjúa; og eins hygg jeg, að mörg- það.
um hjúum sje eins hollt að vera hjú, eins
Jeg legg mikla áherzlu á það freisi,
og að vera laus. En það er líka víst, að sem vinnuhjúastjettin fengi, en eigi mikla
ef vistarbandið er leyst skilyrðislaust, þá áherzlu á það gagn, sem landið hefði af
mundu fleiri hjú verða á lausum kjala því. Það væri betur, að það rættist að
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mikið gagn yrði að frv., en jeg spái því
eigi’að það gjðri ógagn. Það hagar svo
til hjer á landi, að atvinna manna er mjög
snndnrskipt; landsveitirnar eru langt frá
sjávarsveitunum á mörgum stöðum. Það
er hætt við því, að niðurstaðan verði sú,
að menn flykkist til sjávarsveitanna á
haustin, dvelji þar allan veturinn og kannske allt vorið. Hver verður afleiðingin?
Sú, að landbóndann vantar vinnukrapta
bezta verktíma ársins, vorið, en þegar
slátturinn kemur koma þeir óefað aptur
til landsveitanna. Jeg held, að þetta gæti
orðið að töluverðu óliði fyrir sveitabóndann og landbúnaðinn, en jeg ætla eigi að
fara frekara út í það; jeg met meira, að
geía mönnum frelsi og lofa reynslunni að
skera úr, hver afdrifin verða. H. 4. kgk
(Á. Th.) minntist á sveitfesti, að hún mundi
verða á reiki; mjer sýnist engin hætta búin, hvað henni viðvíkur; það er sleginn varnagli við því í frv., að sveitfesti verði
jafnglögg og áður, með þvi að verkmaður
hafi ársheimili í sama hreppi. Það er
engin ástæða til að ætla, að menn geti
eigi unnið hingað og þangað, þó þeir eigi
fast heimili. Það sem liggur til gmndvallar fyrir því, að slá heimili föstu, það
er, að þar verður heimilað gjald af verkmanni til opinberra þarfa, og jafnframt, ef
á liggur að uppgötva verustaði verkmanns;
en ef menn hafa eigi fast heimilisfang, þá
verður alJt á ringulreið með gjöldin og
sveitfestina. En hver er hugmyndin með
sveitfesti, ef þeir hafa eigi heimili? Þeir
erueinntíma við sjó, annaní sveit, o. s. frv.,
og hvergi skrifaðir til heimilis; úr því
yrði umrennsli og jafnvel flakk og engin
vissa fyrir verustöðum eða sveitfesti. Jeg
ereigi viss um, að menn bæti úr þessum
ákvæðum frv., þó menn heíðu lengri tíma
fyrir sjer með það.
Á þessu stigi málsins ætla jeg eigi að
fjölyrða meira um það, en mjer finnst, að það
þnrfi að gjöra breyt.till. við niðurlag 3. gr.
frv., þar sem talað er um gjaldheimtuna
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eða ábyrgð fyrir henni því að það er 6*
nákvæmlega tiltekið, þar sem verkmaðurinn má segja til ábyrgðarmannsins, án þess
að gjaldheimtumaður taki hann gildan. Það
getur verið, að hann sje í annari sveit
eða öðrum landsfjórðungi, og eigi víst, að
hann ómaki sig til þess, að borga, þó að
hann hafi Iofað þess konar ábyrgð
Qrímur Thomsen: Mjer er eigi kunnugt um, á hve mörgum undirbúningsfúndum hefur komið fram ósk um að afnema
vistarskylduna, en jeg veit það, að síðast
er jeg hjelt fund með kjósendum mínum,
var skorað á mig að vera á móti þvi.
Jeg er h. þm. Bangv. (S. Á.) samdóma
um það, að það eru ýmsir agnúar á frv.
þessu; sjer í lagi sje jeg, hversu hættulegt það getur verið, að maðurgetur haft
lögheimili, þar sem hann hefur eigi verið
eina einustu nótt. í öðru lagi vil jeg
taka skarpara fram um sveitfesti. Hversu
opt ætli verkmaðurinn fjelli eigi á fæðingarhrepp sinn, því ef hann væri t. d.
10 ár á ferð, við sjó eða uppi í sveit,
ýmist fyrir norðan eða sunnan, austan eða
vestan, þá kemur að því, að hann á hvergi
hrepp, nema fæðingarhrepp sinn.
Jeg þarf eigi að skýra þetta fyrir þeim,
sem eru og hafa verið hreppstjórar og í
hreppsnefndum, hvílík byrði þetta yrði
fyrir stóra hreppa.
Jeg held, að þetta frv. sje mjög varhugavert eða jafnvel háskalegt, og jeg sje eigi
ráð til þess að breyta því svo, að það verði
gott, og greiði því atkv. á móti þvi, að
það gangi til 2. umr.
Þorleifur Jónsson:
Það eru skiptar
skoðanir um það út um landið, hver afleiðing mundi verða af þessu, og jeg sje, að
svo er einnig hjer í deildinni.
Eptir þeim lögum, sem nú gilda, eru
menn skyldir að vera í vist og fá sig eigi
lausa frá vistarskyldunni nema fyrir hátt
gjald, en þessu er mjög linlega framfylgt.
Sumstaðar er hylmt yfir með lausamönnum; húsbændur hjálpa til þess; sumstaðar
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er alveg opinberiega brotið á móti lausamannalögunum. Lögreglustjórunum er opt
og einatt ómögulegt að framfylgja þeim;
það er opt ómögulegt að sanna, að þan
sjeu brotin, þótt það sje vitanlegt, að
menn sjen lausir í óleyfl; þegar svo er
komið, að hætt er að framfylgja gildandi
lögnm, er eitthvað að og ekki vanþörf á
að breyta þeim lögnm. Það er eigi til
að anka löghlýðni, sem eigi er ofmikii áður, þegar lög, sem þannig eru fótum troðin, eru látin standa óbreytt.
Það er eigi hægt að segja með vissu,
hverjar afleiðingarnar mnni verða í öllum
greinum, ef vistarskyldan er afnumin, en
það má fara nærri um það að sumu ieyti.
Eptir minni skoðun á málinu, mælir margt
með því að afnema hana. Það hafasumir talað um það, að það væri óeðlilegt
band á atvinnufrelsi manna, að hver mætti
eigi vinna fyrir sjer á þann hátt, sem
hann vildi helzt; það er og mín skoðun.
Það er eigi ólíklegt, að verkmönnum lærist að fara betur með efni sín, ef þeir eru
sjálfum sjer ráðandi, heldur en efþeireru
í vist Þeir læra betur að berjast fyrir
tiivernnni, ef þeir eru lausir. Margir
mnndn vinna sjer meira inn, einkum hinir duglegri, heldur en ef þeir væru í vist.
Hinir óduglegu mundu aptur á móti bíða
haila af því, en það sýnist mjer vera rjett,
að hver geti fengið kaup eptir dugnaði sínum.
Menn kunna að segja, að húsbændur hafi
óhag af þessu; jeg skal eigi segja neitt um
það, en jeg er ekki hræddnr nm, að svo fari.
Jeg skal eigi fara langt út i það, hvað
mæiir með og hvað á móti frv. þeesu;
margt af því eru getgátur, sem eigi er
hægt að segja nokkuð um með fullkominni
vissn. H. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði, að
þetta mundi valda ruglingi á sveitfestiog
að menn mundn lenda á fæðingarhrepp
sinum; jeg sje ekkert mikið á móti því,
þótt svo yrði um þá menn, sem eigi dveija
lengi í aama hreppi, og jeg sje ekki, hvað
það er frábrugðið því, sem aú er.
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Ástæðan fyrir því, að menn geta áunnið sjer framfær8lurjett í þeim hreppi, er
þeir hafa í dvalið vissan áratima, er sú,
að þeir eru orðnir þar kunnugir, eiga þar
að líkindum flesta aðstoðarmenn, kunningja
eður vini, og eiga því bægast með að komast þar af; en þessi ástæða getur ekki
átt við um þá menn, sem eru á sífelldu
flakki, eins og mjer heyrðist h. þm. Borgf.
(G-r. Th.) gera ráð fyrir, að verkaíólk yrði,
ef þetta yrði að iögum.
Sjerstaklega ætla jeg að minnast á ræðu
h. 5. kgk. (A. Ól.); það var hún, sem kom
mjer til að standa upp. Hann var mjög
á móti frv., og sagði, að bændur gætu
eigi verið án fastra hjúa. En hvar eru
nú kenningar hans um mannfrelsið? Jeg
ætia eigi að sannfæra hann með mínum
eigin orðum, heldur með orðum anhars
manns, sem jeg veit, að hann metur mikils. Þau orð voru sögð á þingi áðið 1861,
þegar rætt var ura vinnuhjúalögin. Maður sá, sem jeg meina, var þá þingmaður
og heitir Arnljótur Ólafsson. Með leyfi
forseta skal jeg lesa upp dáiitinn kafla
úr ræðu hans þá:
„Krefur nú almenningsheill eður þjóðgagn hjer á landi, að hver maður sje kúgaður í vist? Jeg segi: nei! Hamingjunni
er svo fyrir að þakka, að bændastjett vor
þarf eigi á siikri fórn mannlegra rjettinda
og frelsis að halda, til þess að vera stólpi
landins, því hvers þurfa bændur við?
Vinnuhjúa, segja menn. Nei, þeir þurfa.
vinnu við, og þess, að fá hana með góðum kjörum. Það er eigi rjett, að menn
sjeu að kvarta um vinnufólkseklu; það
væri rjett, ef menn stundum kvörtuðu
um vinnueklu. Bóndinn þarf að fá þessi
eður þessi verk unnin, og það opt bæði
fljótt og vel, en honum stendur á sama,
hvort að þeim vinna margir eður fáir, því
höfðatalan gjöri hvorki til nje frá, að
eins þan sjeu unnin á þcim tima, er hann
þarf og að þau sje leyst vel af hendi. Setj-
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um nú, að öll hjú yrði laus, sem þó reyndar er tóm ímyndun, því mörg hjú munu
jafnan verða, en setjum nú svo; og hvað
svo? Er vinnan minni fyrir því? Nei,
engan veginn; það ern jafnmargar hendur til að vinna á landinu, nema fólk
stökkvi af landi burt, og það geta
menn, hvort þeir eru lausir eður eigi.
Verkmennirnir þurfa að vinna hjá einhverjum, því þeir hafa eigi annað við að lifa
en handafla sinn. Bóndinn hefur fje að
bjóða fyrir vinnu. en hinn vinnandi maður
hefur vinnu að bjóða fyrir fje; bóndinn
þarf vinnu, en hinu þarf vinnulauna. Þannig kemur keppni og jafnvægi milli fjáraflans og vinnuaflans, og vinnulaunin hljóta
að fara nákvæmlega eptír því, sem vinnan er verð á hverjum stað og tíma. Verkmennirnir safnast þangað, sem vinnan er
dýrmætust eður ábatamest, hvort það er
heldur til sjávar eður sveitar; „þar sem
hræið er, þangað safnast og ernirnir“; en
þeir fara þaðan, sem lítið er að vinna, eður vinnan er lítilsverð. Vinnan gengur þá
að kaupum og sölum, sem hver annar kanpeyrir, og jeg er viss um, að því fer svo
fjarri, að bóndinn hafl skaða af vinnufrelsinu, að hann hefur einmitt hag af því.
Þetta sýnir reynsla annara landa, og það
er .í sjálfu sjer svo eðlilegt, að sá verðiað
Iúta, sem hefur vinnuaflið eitt af að lifa,
fyrir hinum, er fjeð á fyrir að gefa. Menn
em svo hræddir um, að allir lausamenn
leggist í leti og ómennsku; en er það hið
rjetta eður almenna eðli mannsins að vera
latur ónýtjungur? Nei, allir hafa hvöt til
þess að bjargast, og jafnvel hug á því að
vqrða rikir^ Á þessu eðli mannsins eiga
menn að byggja lagasetning, eu eigi á hinu,
óeðli mannsins. En hvað er nú líklegra,
að vinnuhjúið sje viljugt, sem kúgað er
til að fara i vist, eður dagkaupamaðurinn,
er vinnur þar og þeim, er hann finnur sjer
haganlegast og geðfeldast? Hvort er hinn
Áfcjáliá eður hjnn frjálsj maður líklegri til
drongakapar? Vjer þljótuin nð segja, að
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það sje hinn frjálsi maður og það verður þá
hjer iausamaðurinn. Það er annars undarlegt, að þótt menn vilji hafa fólk sem iðnast, þá vilja menn samt eigi gefa því fieisi
til að vinna þar, sem það sjálft - vill; nei,
menn vilja kúga alla í vist, og svo verður
allt að dúsa svona árlangt, hvernig sem
gengur, því hvorki er hjú að fá eður vist,
þá krossmessa er liðinn.
Mjer finnast þessi orð vera svo gullvæg
og góð, að jeg finn eigi ástæðu til að tala
meira að sinni; en ef h. 5. kgk. (A. ÓI.)
skyldi hafa aðra skoðun, en hjer kom frarn,
bið jeg hann að leiða hesta sína saman
/ið þennan þingmann, sem talaði þessi orð
á þingi 1867.
Skuli Þorvarðarson: Jeg stend npp tíl
þess að gjöra grein fyrir því, hvers vegqa
jeg greiddi atkvæði á móti því, að nefnd
væri sett til að íhuga þetta frv. Ástæður
minar voru þær, að jeg hugði, að það mundi
tefja um of fyrir málinu. Nefndin kynni að
gjöra breyt. við það frv., og síðan kynni það
þurfa að ganga aptur til h. Nd., vera þar
aptur vísað til nefndar þeirrar, er hafði mál
þetta til meðferðar, og mundi svo vegua
tímaleysis daga uppi á þinginu.
Á þingmálafundi þeim, er haldinn var i
mínu kjördæmi, var samþykkt í einu hljóði
till, um afnám vistaskyldunnar, og þetta er
því heppilegra fyrir mig, sem það kemur aaman við sannfæring mína, því að þó að jeg
getí ímyndað mjer ýmsa annmarka, sem
kunna að leiða af því fyrirkomulagi, get
jeg eigi annað en viðurkennt, aðeigi beri
að halda lengur þeim lögum óbreyttum,
sem hindra karla og konur frá því að leita
syer atvinnu, þar sem þeim sýnist sjálfúm
heillavænlegast, en skylda menn tíl að hafa
hið sama heimilisfang í 12 mánuði. Jeg
vil ekki skerða þessi mannrjettíndi; jeg
vil heldur ekki tefja heillavænlegt þetta
12 mánaðaband, þar sem húsbóndi er skyldur að halda mann í heilt ár, þótt hann
kunni að hafa orðið þess var, eptir að 1
eða 2 máuuðir eru liðnir, aðbeat væri fyr-
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ir, báða að hann losnaði við vinnnmanninn;
að hann sje skyldur til að búa saman við
hjúið, hvort sem það er illt eða gott, ráðvanteða óráðvant, i 12 mánuði. Það hefur
verið tekið fram, að það geti orðið allmiklnm vandræðum bundið, að afnema svo
snögglega vistarskylduna. En jeg er þó
ekki svo mjög hræddur við það, að vinnandi menn streymi svo mjög til sjávarins
að til skaða þurfi að verða fyrir sveitabóndann. Jeg held, að sá sem þarf að reka
landbúnaðinn, standi sig vel við að gjalda
eins hátt kaup fyrir vinnu við verk þau,
er að landbúnaðinum lítur, eins og verkmaðurinn fær við sjávarsíðuna, því að það
er ekki svo ótítt, að bændur úr Rangárvallasýslu og Árnessýslu senda vinnumenn
sína til sjávar í vinnu, og fá þeir þá, auk
fæðis, 1 kr.á'dagíkaup. Jeg hygg, að eins
mundi happasælt fyrir landbúnaðinn að nota
þennan vinnukrapt og borga liin sömu
laun fyrir, sem verkmennirnir hlaupa eptir
til sjávarins. Jeg hygg, að engan kvíðboga
þurfi að bera fyrir því, að eigi muni fást
eins hagkvæmir vinnukraptar eptir sem
áður; jeg hygg að margir muni jafnt eptir
sem áður að kjósa að vera í vist, en eigi
muni allir girnast að vera alveg á lausum
kjala.
Það hefur verið talað um, að þetta muni
valda ruglingi viðvíkjandi sveitfesti manna.
Það getur vel skeð, að sumir verði þeir
menn, er víða fara um sveitir og lítt dvelja
á sama stað, enda geta slíkir fátæklingar verið á flakki þrátt fyrir vistarbandið,
ef þeir segjast eiga heimili, en eiga það
ekfa*. Þetta hefur reynslan sýnt, og þá
er vistarskyldan þýðingarlaus; — en úr
því að frv. þetta gjörir hverjum manni að
skyldu að hafa ákveðið lögheimili, þá mun
ekki neinn sjeriegur vandi að finna framfærsluhrepp manna, og jeg get ekki ímyndað mjer, að afleiðingin af þessu fyrirkomulagi' þurfi endilega að verða sú, að
fleiri lendi á fæðingarhrepp sínum, en á
sjer stað eptir þeim lögum, aem nú gilda.
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Og þótt svo yrði, þá eru margir sem álíta?
að það sje ekki það versta fyrirkomulag,
að hver eigi þar hrepp sem hann er fæddur. Menn vita það, að það er ekki svo ótítt, aðmenn beita öllum brögðum, nú sem
stendur, opt og tíðum til þess að veijast
því, að ýmsir mennrverði’ sveitlægir.i hreppunum, og get jeg ekki álitið það fyrirkomuIag happasælla. (Arnl. Ólafsson: Það má
eins gjöra það eptir þessum lögum). Það
kann nú að vera, en varla mun það fremur gjört verða en nú tíðkast. Jeg vil þvi
styðja að því með minu atkv., að frv. þetta
nái fram að’ganga. Ef mönnum sýnist,
að einhverjar nauðsynlegar breyt. þurfi að
gjöra við frv. þettaíog menn geta komið
sjer saman um þær, skal jeg með ánægju
gefa þeim atkv. mitt, sjái jeg, að þær verði
til bóta.
Arnljbtur ólafsson-. Mjer var sönn ánægja að heyra lestur h. þm. Húnv. (Þ. J.),
af þvi að jeg hefi gaman af öllum fornsögum.
En hann þurfiti ekki að minna mig á, þvi
jeg mundi vel eptir þeim orðum, þótt liðin
sjeu síðan 30 ár. Hann þarf ekki að furða,
þó jeg á svo löngum tíma hafi eitthvað
breytt skoðun minni; ekki þurfti hann 30
ár til að skipta skoðunum sínum i stjórnarskrármálinu; hann þurfti ekki til þess
nema 1 ár. Það er ávallt gott að koma
með þá reglu, sem jeg enn aðhyllist, að
vinna manns sje eðlilegt frelsi hans, að
menn skuli eigi þurfaaðbinda sig, maður
geti verið daglaunamaður um styttri og
lengri tíma, þar sem hann vill; en þótt
verkamaðurinn sje kallaður fijáls, þá er
hann þó aldrei svo frjáls, að hann þurfi
eigi að vinna, nema hann afli sjer þess
mikla frelsis að flakka; en vinni hann,
verður hann ávallt að binda sig að nokkru
eptir þeirri vinnu, sem hann hefur á hendi,
hvort sem það heldur er sjávar eða landvinna. Mjer dettur ekki í hug að vera
svo á móti þessu frv., að jeg vilji halda
öllu í gamla horfinu. Jeg var í þingnefhdinni, sem fjallaði um lausamennskulögin
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26. maí 1863, og greindi mig þá ekki svo
mikið i við mína meðnefndarmenn. Það
erkunnugt, að áðnr en þessi lðg komn,
var engnm leyft að vera lansum, en þeg&r
þan komn, varð sú breyting á, að mðnnnm
var leyft það með tilteknnm kjörum. Nú
vil jeg jrýmka þessi kjör enn meir, á likan
hátt og tillðgnr hafa komið fram í neðri
deild, nm að færa niðnr lansamennskugjaldið, þannig að karlmaður greiði 10 kr.,
en kvennmaðnr 4 kr. Hjer er þá farinn
nokknrskonar meðalvegnr milli þessa frv.
og lansamennsknlaganna frá 1863, þar eð
jeg tel nokknð varasamt að gefa nú þegar
mðnnnm alveg lausan tanminn í þessnm
efnnm. Það má einnig telja sem ástæðn
fyrir því að rýmka um vistarskylduna, að
lansamennsknlðgnnnm hefnr aldrei verið
stranglega fylgt, enda hafa bændnr ekki
borið sig npp nndan lansamðnnnnnm, þvi
þegar sýslnmaðnr spyrá manntalsþingnm:
er nokknr lansamaðnr hjer i hrepp? þá
þegja bændnr. Þetta kemur af því, að
lansamenn og bændnr hafa gjðrt nokknrs
konar leynilegan samning sin í milli, eptir
því sem hentast hefur þótt, það er að segja, I
að lansamenn þeir, er hafa gjðrt þennan
samning, þeir ern að meira eðnr minna
leytí i ranninni sem vinnnmenn, og þetta
samkomnlag hefhr komið sjer vel. Lansamennsknlögin ern því sem leynilegt band
á lansamðnnnm, en ef Iðgnnnm er alveg
sleppt, þá er lokn fyrir það skotið, að húsbændnr og lansamenn geti komið sjer saman. Jeg vona, að þeir, sem þekkja tilí
sveit, viti eður kannist við, að margir
bændnr hafa lansamenn svo sem vinnnmenn, annaðhvort að vetrinum eða að snmrinn; það gætn þeir varia, ef þetta band
væri ekki. Það ernn anðvitað, að þetta
10 kr. gjald er ofur lítið band á eðlilegn
frelsi, og getnr ekki hamlað neinnm að
ráði frá þvi að vera lansnm, nema óráðlingnm, sam aldrei eiga einn grænan eyri
í pyngjnnni. Að sleppa þessn bandi alveg
Alþt. A. 1891.
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álit jeg hæpið, því með því finnst mjer
vera of lítið á hag húsbænda, enda hafa,
síðan fólks flutningar til Vesturheims byrjnðu, verið almikil brögð að vinnufólkseklu,
með því að bændum hefur eigi fækkað og
lendir því ðll fækkunin á vinnuhjúunum.
Þessi vinnuhjúaekla er eigi hvað minnst
í Húnavatnssýsln, þar sem fækkað hefur
um 1400 maniis á 10 árnm, og ávöxturinn af því hefur bezt sýnt sig i því, að
kjósendnr h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.) hafa
lagt það til á þingmálafundum, að vistarbandið væri ekki leyst. Það er því undarlegt, að h. sami þm. sknli vera afnáminu svo hlynntur, er kemur líklega afþví
að hann kemnr hjer fram sem eintómur
fomfræðingur. En það eru og til enn meiri
og almennari annmarkar á afnámi vistarskyldunnar. Jeg skal nefna eitt dæmi:
allir vita, aðí vinnuhjúalögunnm er húsbændnm gjört að skyldn, að fæða hjú sitt
ef það veikist, en samkvæmt þessu frumv.
eru þeir lausir við þessa skyldu. Þegar
lansamaðnr nú veikist, hver á þá að borga?
Anðvitað hrepparnir, þannig að öll byrðin,
sem áður hvíldi á húsbændum, lendir nú
á hreppnnum, og eptir því, sem ákvæðin
í 2. gr. frv. eru, þá er ómögnlegt að vita,
hvar menn eiga sveit, því að á þessu fasta
ársheimili, sem hver lausamaðnr á að hafa,
verður víst lítið byggt, en þá lendir auðvitað allt á fæðingarhreppnum, sem verður að telja neyðarúrræði, að vitni flestra
framfærslnlaga, sem jeg hefí sjeð. Jeg hefí
lesið mörg lög annara þjóða um sveitaframfærslu og hefi jeg sjeð, að þau forðast
flest sem mest fæðingarhreppinn; þau skipa
svo fyrir til dæmis, að þar sem maður
hefur dvalið lengst hin síðustu 5 ár, næst
áður en hann varð sveitþurfi, þar eigi maður framfærslnhrepp, sem auðvitað er gjört
til að Ijetta á fæðingarhreppnnm, og byggt
á þvi, að þar sem maður hafí tamið sjer
vinnu og aflað sjer vina þar komist hlutaðeigandi betur af, en i þeim stað er hann
23 (8. okt.)
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er óvanur vinnubrögðum og á engan kunn-: ekki, hvar þeir eiga að hafa sveitfesti, sem
ingja. Sá sem t. a. m. hefur stundað sjó-; ekki geta haldizt við nema 1 eða 2 ár í
mennsku, en kann ekkert til landvinnu,; sama byggðarlagi. Setjum svo, að fæðá hægra með að komast af við sjó. Jeg ingarhreppurinn sje ekki fær um að ala
hygg því rjettara að losa smátt og smátt önn fyrir þessum þurfamönuum, þá knýr
um þetta band, þangað til það verður að það menn því fremur til að endurskoða
almennu frelsi. Jeg viðurkenni og virði fátækrareglugjörðina, enda mundi varla
eðlilegt frelsi hvers manns, en lít þó ekki vanþörf á því. H. 5. kgk. þm. (A. Ól.)
svo einræningslega á það, að jeg ekki talaði langt erindi og snjallt um þann
einnig líti á það ástand, sem eldri lög rugling, er þetta frv. gæti gjört á sveithafa skapað fyrir húsbændur. Hvernig var festi manna (A. Ól.: Ekkiíþví sambandi),
farið að í Danmörku, þegar bandið á en það verður að komast í samband við
landbúnaðinum var leyst (bólfestutjóðrið það; hann talaði og um einkasamning milli
og átthagabandið)? Þá varþað gjörtsmátt húsbænda og lausamanna, er lausamennskuog smátt. Þannig hefði og verið farið að lögin frá 1863 hefðu skapað (A. ól.: Ekki
annarstaðar í líkum málefnum, og er það upphátt). Jeg er nokkuð kunnugur í sveit,
víst oss einnig hentara, heldur en að rasa og það á sömu stöðvum sem h. 5. kgk.
fyrir ráð fram í því að losa þessi bönd þm., og veit jeg ekki til, að þetta einkaallt í einu, þegar engin brýn nauðsyn samband eigi sjer þar stað, og sje þetta frv.
krefur. Jeg vil búa til lög, sem eru sam- ófært þess vegna, að það slítur þessuaamkvæm eðlilegum rjetti, en eigi lög til bandi, þá held jeg þaðværí einsófærtmeð
reynslu, eins, eins og þegar læknir er að 10 og 4 kr. lausamennskngjaldinu. Þetta
gjöra „Operationir“ á dýrum, að eins til vistarband er orðið gamalt (frá 1782), og
að „experimentera*1. Slikar lagasetningar og lausamennskulögin áttu að breyta því
til prófs finnast mjer þjóðkjörnum þing- og bæta dálítið úr því ástandi, sem þá var.
mönnum ósam’ooðnar, og þá eigi síður hin- í því hjeraði, sem við báðir þekkjum, hefr
ur enginn klagað yfir lausamönnum, af
um konungkjörnu.
Jón A. Hjaltalín: Jeg greiddi atkv. því hann hefur álitið, að. hann ekki ætti
móti því að setja nefnd í þetta mál, að gjöra það, og því hefur enginn orðið
ekki af því að jeg vildi fella það, fyrir sektum, sakir ólöglegrar lausamennsku;
heldur
því, að mjer þótti nefndarkosn- sýslumenn hafa að eins spurt um lansaMjer nægir
ing óþörf, er svo mikið hefur verið ritað menn og svo ekki meira.
ekki
sögn
h.
5,
kgk.
þm.
(A.
ÓI.) um, að
og rætt uin málið. Að minnsta kosti verð
jeg að segja, að jeg hef lesið frv. rækil., einka- eða laun-samningar milli húsbænda
og sje mig ekki færan um að gjöra breyt- og lausamanna sjeu almennir, og það
ingaratkvæðí við það. Mestu mótbárurn- myndi víst ástand, sem eigi megi hagga.
ar, sem komið hafa fram gegn því, háfa Það hafa mörg lög verið gefin upp á
verið, að menn gætu talið sig þar heimil- reynslu, og þótt gjaldið sje ekki nema 10
isfasta, þar sem þeir ekki hefðu verið eina og 4 kr., þá þarf einnig reynslu. Þegar
nótt á árinu, en jeg sje ekki svo mikinn þingmaðurinn sjálfur fjailaði um lausaháska við það. Það hefur einnig verið sagt, mennskulögin, þá var það einnig upp á
að menn eptir þessu frv. mundu koma hóp- reynslu; það er svo opt, aðmenn vita ekki
um saman á fæðingarhreppa sína. Þetta um, hverjar afleiðingarnar verða, enda fara
getur uú verið rjett; en jeg veit heldur þær opt í gagnstæða átt við það, sem menn
ekki, hvað nú hindrar menn frá þvi að ætla. Jeg álík að það sje engin minnkun,
komast á fæðingarhreppinn, því jeg veit hvorki fyrir þjóðkjörna eða konungkjörna
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þingmenn, að greiða atkvæði með þessn
frv.
E. Th. Jónassen: Umræðumar eru þeg“
&r örðnar nógu langar, og sýnir það, að
mál þetta er allmerkilegt, og hefði því líklega verið rjett að setja nefnd í það, enda
hefði þá mátt íhuga málið betur. Jeg er
í „principinu" frv. meðmæltur, það er, að
menn megi ráða sjer sjálfir, og jeg hef
ekki getað sannfærzt af umræðunum um,
að þetta sje skakkt. Jeg viðurkenni, að 2.
gr. frv. er nokkuð viðsjál, en þó má ef
til vill lagfæra hana. Jeg vil því ekki
greiða atkvæði gegn frv. nú, þótt erfitt
verði að fá þessa grein svo lagaða, að
ekki megi fara í kringum hana.
H. 5.
kgk. þm. (A. Ól.) sagði, að fólki hefði fækkað sakir Vesturheimsferða, og því væri það
slærat fyrir bændur að afnema vistarbandið, en við þetta gæti einmitt kaup manna
hækkað, og þá er síður hætt við, að þeir
verði margir, sem ekki fái vinnu og ieggist í flakk, og sje jeg því ekki, að þessi
ástæða hafí mikla þýðing.
Jeg er sanndóma h. 6. kgk. þm. (J. H.) um, að ekki sje
betra að hafa lausamennskugjaldið 10 kr.
og 4 kr., því að flestir sem vilja, munu
geta greitt evo iitla upphæð, svoþaðband
getur varla haldið mönnum i vist. H. 5.
kgk. þm. (A. Ól.) hjelt ómögulegt að sanna
sveitfesti eptir þessu frv., en það ætti að
mega sanna hana eptir vottorðnm frá hús
bændum, þar sem þeir hafa ársheimili, og
svo verður að álíta það sjélfsagt, að verkamenn verði skráðir í bækur prestanna, þar
sem þeir eiga lögheimili; það er vist rjett
athugasemd, að hrepparnir kæmu til að
borga legukostnað verkamanna optar en
áðúr hefnr verið; en jog sje, eigi að það
sje nægileg ástæða til þess að vilja ekki
aftiema vistarbandið. Menn hafa verið að
losa um þetta band smátt og smátt; íyrst
voru allir skyldir að vera í vist eptir iögunum frá 1782, svo var Iosað nm það
með lausamennskulögunum 1863, og nú á
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að ganga feti framar enn. Jeg verð að
halda þvi fram, að eðlilegast sje, að menn
utegi ráða vinnu sinni sjáifir, og haflrjett
til að hafá ofan af fyrir sjer á þann hátt,
sem hverjum þykir hentast, og þess vegna
greiði jeg atkvæði með því, að frv. gangi
til 2. umr.
Friðrik Stefánsson-.
Jeg er hlynntur
þessu frv., því jeg álít rjett að rýmka um
þetta band, en þó vil jeg ógjarnan gefa
frv. óbreyttu atkv., af söniu ástæðum sem
h. 5. kgk. þm. (A. Ól.) tók fram. Afundirbúningsfundum heima í hjeruðunum má
sjá, að gagnstæðar skoðanir hafa koinið
fram í þessu máli, sumir með þvi að leysa
þetta band, en sumir aptur móti því Ef
þingið vildi taka nokkuð af þessum mismunandi skoðunum til greina, þá væri betra
að fara einhvern meðalveg, og rýmka
nokkuð um þetta band, en leysa það ekki
allt í einu, eins og h. 5. kgk. þm. (A. Ó.)
glögglega sýndi fram á, enda verður varla
sagt, að 10 og 4 kr. gjald sje tilfinnanlegt.
Það er allmerkilegt, að þetta mál er ekki
runnið frá vinnufólki sjálfu, heldur einmitt frá þeim húsbændum, sem ekki gátu
fengið fólk, meðan minni vinnufólksekla
var, og enginn vildi vera hjá; það lítur
út sem þeir hafi hugsað sem svo; það vill
enginn vera hjá okkur sem vinnuhjú, en
með þessu móti getum við fengið daglaunamenn, að minnsta kosti um sumartímann,
þegar þessermest þörf; frá þessum mönnum er þetta frv. runnið. Hjer er allt öðru
vísi ástatt en í öðrum löndum; þar er vinnufólkið of margt, en hjer er ekla á vinnufólki. Mig furðar á því, að 2. þm. Húnv.
(Þ. J.) skuli vera svo meðmæltur þessari
takmarkalausu leysingu vistarbandsins,
hann sem er upp alinn á stóru landbúnaðarheimili í Húnavatnssýslu, þar sem
þurfti marga húskarla, auk kaupafólks.
Allir menn skilja, að þessi leysing verður
til þess, að draga fólkið úr sveitunum til
sjávarins, þótt sumstaðar geti vorið svo, að
23*
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fólk á sumrum fari frá sjónum til sveit-1 hlýtt. Þeir, sem hafa komið fram með atanna, eins og t. a. m. í Árnessýslu, því i hugasemdir gegn frv., hafa að miklu leyti
hjer er lítill fiskafli á sumrum, eins og 2. rjettlætt mínar athugasemdir áðan, og því
þm. nefndrar sýslu minntist á (Sk. Þ); en fer jeg eigi fleiri orðum um það efni. Það
nyrðra er því öðruvísi varið; þar stunda hefur verið stungið upp á, að menn losnðu
menn helzt sjó að sumrinu, því þá er opt skylduna, með því móti að menn borguðu
góður afli.
Jeg ímynda mjer, að afleið- víst gjald, t. a. m. 10 kr. karlmenn og 4
ingarnar af þessu geti orðið landsmönnum kr. kvennmenn, eptir því sem h. 5. kgk.
skaðlegar, gangi þetta frv. fram óbreytt, þm. (A. Ól.) tók fram, en þetta gjald verðþótt aðgætnir og duglegir bændur geti ur tilflnnanlegt fyrir fjölda manna, sem
eptir sem áður á einhvern háttfleytt sjer, engin efni hafa, en ekki fyrir hina, sem
með því þó að kreppa að sjer og hafa nokkuð geta, og menn eru fyrir það engu
sem minnstan fjenað. En mundi það verða nær að leysa úr hinum vandasömu atriðlandinu hollara í heild sinni, að þeir sem um þessa máls. Það er hvorki heilt nje
nokkru orkuðu, væru neyddir að hafa sem hálft að losa vistarskylduna á þennan
minnst um sig, og þannig vinna einir og hátt.
Þegar maður skoðar síðari hluta
jeta einir, og gjörast þeir þá öðrum lausa- frv., þá er óvíst, hvar menn afla sjer sveitmönnum líkir, eða þeim, sem við nú köll- festi, þrátt fyrir ákvarðanir frv., og hvar
um húsmennskumenn. Jeg held þetta verði verkmenn eiga að gjalda skyldur sínar.
varla talið til happasæliar frambúðar fyrir Jeg held, að heppilegast væri, eptir því
landbúnaðinn. H. 2. þm. Húnv. (Þ. J.) sem nmræðurnar hafa fallið, að draga talshafði, eins og h. 5. kgk. þm. tók fram, það vert úr 2. og 3. frv., og halda því atriði,
umboð frá kjósendum sínum, að vistar- að hver verkmaður sje eins og áður, talskyldan skyldi ekki afnumin án allrar inn að hafa þar dvöl, sem hann er í raun og
takmörkunar, og jeg hafði það umboð að veru, en á hinn bóginn skipa strangt eptirlit
nokkru leyti líka; þó fóru mínir kjósend- á dvöl hlutaðeiganda, að heimta af þeim, að
ur lengra, enda er jeg nú á því að leysa þeir skuli skyldir að skýra lögreglustjóra
vistarbandið, en þó með skynsamlegum eða hreppsnefndaroddvitum frá, bvar þeir
takmörkunum í tilliti til heimilisfangs lausa- hafi fast heimili, en færu þeir úr einum
manna ásamt fleiru, og því getwm við, h. stað í annan, án þess að gæta þessarar
þm. Húnv. og jeg, verið á móti algjörðu skyldu, þá ættu þeir að sæta sektum. Með
eða takmarkalausu afnámi vistarbandsins. ákvæðum í þessa átt yrði sneitt hjá þessArni Thorsteinsson:
Jeg álít enga um skerjum að nokkru leyti, hvað vafahættu við að leysa vistarbandið, því að semdir um sveitfesti hvers eins snertir, og
vinnuhjú verða eptir sem áður að hafa hvar verkm aðurinn eigi að greiða skyldur
einhverstaðar heimili, til að vinna fyrir sínar, og það fleira, sem lýtur að dvöl
fæði sínu, húsnæði og fá annan nanðsyn- hans.
Þorleifur Jímsson: Það ieit svo út af
legan aðbúnað. Það er til þess að hafa
viðunanlegt heimili og ná þessum gæðum ræðu h. 5. kgk. (A. Ól.), sem honum sárnsem hjú vilja heldur fara í vist, vera öðr- aði, að jeg las þessi orð upp úr alþingum háð, en eiga með sig sjálf. Það mun istíðindunum frá 1861; það var þó eigi
sýna sig, að það eru grýlur einar að ótt- gjört i þeim tilgangi, að hann tæki það svo
ast lausamannafjöldann, og að eptir að sem jeg væri að ámæia honum með því.
frumv. er orðið að lögum, vilji enginn En viðvikjandi því sem hann beindi að
fara í vist. Lausamennskulögin eru, hvort mjer, að jeg hefði skipt skoðun minni i
sem er, ekki meir en svo haldin eða þeim stjórnarskrármálinu, þá kannast jeg nú
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eigi við, að þar sje um svo mikil skoðanaskipti að ræða;en þðtt avo væri, vona jeg,
að h. þm. (A. Ól.) sjái það, að ólíku er
saman að jafna; menn verða opt að hafa
það fyrir augum, hvað menn haldaaðgeti
fengið framgang, og laga sig eptir skoð
nnnm annara, og getnr hann því ekki
ámælt mjer fyrir framkomu mína í þvi
máli.
H. sami þm. (A. Ól.) sagði, að í Danmðrkn hefði kjörum vinnufólksins verið
breytt smdtt og smátt.
Þetta getnr ef
til vill verið svo, en þó hygg jeg, að vistarskyldan hafi verið afnumin í einn þar
með lögnnnm frá 1853, en á nndan þeim
tíma mun allmikið band hafa verið á vinnuhjúunnm þar. En jeg er samdóma háttv.
þm. i því, að varlega og gætilega eigi að
fara í þessn eíni. Jeg álít að ekkert liggi
á að hrapa að þessu máli, og að ekkert
mnndi saka, þótt liðn 5—10 ár, þangað
til vistarbandið væri leyst að fnlln, jafnvel þótt jeg fyrir mitt leyti sje alls ekkert
hræddnr við ákvæði þessa frv., þvi þan
voru fyrst í því í h. N.d., en voru seinna
felld úr þar í deildinni, og eins mnndi fara,
ef þan yrðu sett aptnr inn í það nú hjer
í þessari h. deild.
Jeg get ekki skilið í því, hvað fólksfækknnin i Húnavatnssýslu á að sanna
móti afnámi vistarskyldnnnar. Fólksfækknnin þar varð, þótt vistarbandið sje óleyst,
og hver veit, nema hjúaekla í Húnavatnssýslu hefði nú verið minni en er, ef vistarbandið væri ekki; verkafólkið heíði þáátt
hægra með að fara þangað, þar sem mest
er eptirspnrnin eptir því.
Bæði h. þm. Skagf. (Fr. St.) og h. 5.
kgk. þm. (A. Ól.) furðaði á því, að jeg
skyldi vera með þessn frv., þar sem þingmálafnndur Húnvetninga nú i vor hefði
verið á móti afnámi vistarbandsins. Fyrst
og fremst er nú það, að jeg álít mig ekki
bnndinn eingöngn við vilja kjósenda minna,
heldnr við mína eigin sannfæring, og svo
vorn Húnvetningar á þingmálafnndinum
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1889 á þeirri skoðnn að afnema bæri vistarakylduna; og þó að meiri hlutinn væri
á móti þeiri tillögn á þingmálafnndinnm í
vor, þá var það með litlum atkvæðamnn,
svo að það er ekki öldnngis víst, að meirí
hluti Húnvetninga yfir höfnð sje afnámi
vistarskyldnnnar mótfallinn.
Það hefur verið tekið fram, að kostnaðnrinn við sjúkdóm hjúanna, sem nú hvílir
á húsbændum þeirra, mnni framvegis lenda
á sveitnnnm. Það getur nú verið skoðúnarmál að setja inn í frv. trygging fyrir
því, að þessi kostnaður lendi ekki á sveitnnnm. Þetta hefur komið fram í blöðunum, að setja ætti í þessi lög þan skilyrði,
að til þess að geta veriJ laus útheimtist,
að hver maður hefði visst heimiti, og húsbóndi þess heimilis hefði sömn skyldnr
gagnvart lansamanninnm, sem hann væri
hjú hans. Jeg gæti íyrir mitt leyti vél
verið með þessu, þótt jeg á hinn bóginn
sje i efa nm, hvort sú skylda húsbóndans
að fæða sjúkt hjú til enda vistarárains,
muni eigi, ef til vill, vera þyngri, en sem
nemur þeirri hækknn í útsvarinn, sem leiða
kann af því, að sveitin þarf að annast
sjúka lansamenn.
Því sem sagt hefnr verið um fæðingarhreppa og sveitfesti lausamanna hefnr h.
6. kgk. þm. (J. A. Hj.) svarað svo rækilega, að engin ástæða er til að bæta þar
fleiru við.
Jeg skal að lokum taka það fram, að
jeg greiddi áðan atkvæði á móti því, að
nefnd væri skipuð í þetta mál, af þeirri
ástæðn, að jég álit mjög óheppilegt að
nefnd sje sett í máli í byrjnn 1. nmr.
þess, áður en mönnnm hefnr gefist kostur
á að láta í ljósi skoðnn sína á málinn, því
að nmræðurnar gefa opt miklar og margar npplýsingar í málunnm, svo að nauðsynlegt er til glöggvunar að heyra skoðanir þingmanna. En jeg skal ekki vera
á móti því, að setja nefnd í frumv. þetta
við 2. umr.. ef það kæmi þá til tals og
þætti nauðsynlegt.
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Sighvatur Árnason: Það hafa komið
fram aðfinningar viðvikjandi sveitfestinni,
að slæmt muni verða að rifja upp verustaði verkmanna, Jeg skal að sönnu játa
það fttslega, að eptir fiumv. getur hugsazt, að þetta liggi eigi ljóst fyrir, en mjer
finnst, að hægt muni vera að bæta úr
þessu með breytingaratkvæði í þá átt, að
í hverri sveit væri fyrirskipað að hafa
sjerstaka skrá eða skýrslu yfir þetta verkíólk. En jeg efast þó um, að þess konar
ákvæði þurfi endilega að standa í sjálfum
lögunum; jeg hygg, að það gæti verið i
yfirstjórnariunar hendi að fyrirskipa þess
konar reglur.
ATKVÆÐAGB.: Frumv. vísað til 2.
umr. með 7 :4 atkv.
Títtaga til þingsályktunar um, aS ráSgjafi Islands sitji eigi í ríkisráSi Dana
(C. 332); hvernig ræða skuli.
Eptir uppástungu forseta var samþ. í
e. hlj. að ræða tillöguna í einni umr.
Tillaga iU þingsályktunar um styrkveitingu til búnaSarfjelaga og fjenaSarsýninga
(C. 323); hvernig ræða skulL
Eptir uppástungu forseta var samþ. í
e. hlj. *ð ræða tillöguna í tveim umr. .

Þrítugasti og fyrsti fundnr, föstudag
7. ágúst, kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til stjbrnarskipunarlaga um breytingar á 3., 10. og 25. gr. stjórnarskrárinnar (C. 330); 1. umr.
FlutningsmaSur (Orímur Thomsen):
Með því að jeg hef verið svo djarfur að
koma með þetta frumv., og það ex seint á
þingtímanum, skal jeg leyfa mjer að gjöra
grein, bæði fyrir stefnn frv. og eira fyrir
því, hverjar áetæður eru þess valdandi, að
jeg hef eigi íyrr komið fram með það.
Frá því fyrsta að hin gildandi stjórnarskrá var gefin oss af kontragi, þá voru
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flestir meðál núlifandi manua og hinna,
sem nú ern burtu farnir, á þvi, að þótt
hún væri í sjálfu sjer góð gjöf, hefði hún
þó inni að halda ýmsar ákvarðanir, er
æskilegt væri að fá breyting á.
Það sem fyrst hefur verið fundið að
er það, að ákvæðin um ábyrgð ráðgjafans
sjen of veik, eða rjettara sagt, þýðingarlaus, að jeg leyfi mjer að viðhafa það orð.
Hið annað, sem að hefur verið fundið,
er það, að þingið hafi eptir ákvæðnm
hennar eigi fullkomið fjárforræði yfir öllum tekjum land3sjóðs, þar sem fasta tiliagið og aukatillagið er að nokkru leyti
undanskilið meðferð þhigsins.
Enn er hið þriðja, sem að hefúr verið
fnndið, og til þess að komast að því, skal
jeg fara fyrst. nokkuð aptur í tímann.
Fyrstu 3 þingárin, 1875, 1877 og 1879,
brúkaði stjórnin stjórnarskrána á hinn
mannúðlegasta og bézta hátt, og á þeim
árum var, ef mig minnir rjett, engum lögum frá alþingi synjað staðfestingar, jafnvel þó að landshöfðihgi mælti á móti staðfestingu. Jeg skal þessu til sönnnnar nefna
2 lög, er aiþingi samþykkti, lög um' afnám alþingistollsins og lög um afháin
lestagjaldsins. Hinn þáverandi landshöfðingi Hilmar Finsen hafði mjög á móti
báðum þessum lögum, þá er þau voru til
umræðu á þinginu, eg efast jeg því ekki
um, að hann hafi lagt á móti þvi, að þau
fengju staðfesting, — enda þótt jeg hafi
eigi sjeð tillögur hane til stjóruarinnar.
En þrátt fyrir þetta fengu hvortveggja
þesrn lög konunglega staðfesting.
En
svo fer að breytast eptir þann tíma.. Síðan hefur hver lagasynjnnin rekið aðra.
Og þó virðist oss svo, að eigi sje of djúpt
tekið i árinni, þótt vjer segjum, að ís*
lenzkt þing og þjóð hafi betur vit á íslands sjerstöku málum heldur en ókuunug
stjórn út i Danmörku. Þannig skal jeg
nefna til iögiu frá alþingi um fiskiveiðar
í landhelgi.
Stjómin hafði lagt fyrir
þingið 2 frumv., annað um bátafiski á
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fjörðum, en hitt um fiskiveiðar fjelaga i
landhelgi. Báðum þessom frumv. steypti
alþingi saman í eitt frumv. og nefndi þau
tóg um fiskiveiðar í landhelgi. Hinn þáverandi landshöfðingi, Bergnr Thorberg,
lofaði þá þinginu að leggja aín beztu meðmæii ipeð, að Iðg þessi gætu öðlaststaðfestingu konungs; en hvað skeður? í B.deild síjóraartíðindanna 1887, bla. 61, má
lesa brjef frá ráðgjafa íslands,. þar sem
hann skýrir frá, að h. hátign kouunginum
hafi allxamildilegast þóknast að synja þessumlögum staðfestipgar eptir tillögu ráðgjafa íslands. Jeg hygg, að enginn raaður hjer á landi komist með tærnar þar,
sem> ráðgjafi ísiand hafði hælana, þá er
h&ua þýddi gjldandi lög svo, að vegna
jrairra væri ástæða til að synja þessum
Jögum staðfestingar.
. Þetta er hiim veralegasti gaUi, sem
jpenn bafa fundið £ stjórnarpkrá vorri.
Á síðustu 4 árum hefur kyer lagasynjunin
rekið aðra; og jeg hygg, að oss verði gjört
. óinögulegt að jifa vora eigin lífi hjer, ef
slíkar lagasynjanir mæta .oss, lagasynjanir
uin mál, sem einungis varða atvinnuvegi
yoja —, og- fiskiveiðarn&r varða þó sjerataktega íbúa lapdsins; — og jeg get enga
ástæðu ,sjeð til að taka meira tillit tii
bræðraþjóðar yorrar, Færeyinganna, — en
vegna,,þeirra var lögunum um fiskiveiðar
í landhelgi helzt synjað staðfestingar,
heidnren íslendinga sjálfra. Jeg verð að
álita, að ef vjer eigum að geta lifað voru
eigiU’ lifi, þá sye oss bráðnauðsynlegt, að
fá að ráðstafa atvinnuvegum vorum, en
eiga það ekki á hættu,. að slíkum lögum
yerði .synjað staðfestingar af stjóm, er
IJýtur að þekkja minna til en sjálfir vjer,
hvað oss er fyrir beztu, sjerstaklega þegar svo stendnr á, að þingið nýtur lands*
höf$LUgjans, er þekkir bagvorn og þarfir
langtum betnr heldur en ókunnug stjóm
út í Danmörku. .
. Þetta. eru orsakirn&r til þess, að mjer
8?m göralwa þújgmaimi hefur sviðið það,
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að sjá oss synjað um þetta, að fá framgengt atvinnumálum vorum. Jeg fæst
ekkert um synjauir annara laga um staðfestingu, svo sem laga um stofnun lagaskóla.
Svo vil jeg að lokum gjöra grein fyrir því, vegna hvers jeg hef eigi komið
fram með frumv. þetta fyrr en uú.
í h. Nd., þar sem jeg hef áður haft
sæti, hefur verið svo mikill hávaði og ákafi fyrir því, að koma fram þar frumv.
um breyt. á þeim atriðum í stjórnarskránni,
er h. þingmenn þar vildu helzt fá breyting á, að jeg sá mjer ekki fært að ejja
kappi við þá. En hjer í þessari h. deild
áleit jeg ekki tíma kominn fyrir frumv.
þetta, fyrr en búið væri að gjöra hreint
borð og fella stjórnarskrárfrumv. það, er
hingað kom frá h. Nd. Fyrir þessar orsakir er það, að jeg hef ekki komið fram
með frnmv. fyrr en nú.
Jeg skal að sönnn játa það, að jeg
hef eigi mikla von nm að fá frumv.
þessu framgengt á þessu þingi af ýmsum
ástæðum; en bæði er það, að á síðasta
þingmálafundi, er jeg hjelt með kjósendum míhum, lofaði jeg því, að koma fram
með frumv. i þessa átt, og i öðru lagi er
það, að ef h. þingd. vill leyfa frumv. að
ganga til 2. umr., vona jeg, • að hin einstöku ákvæði þess verði rædd með alvöru
og stillingu, og með þyí sáðkorni sáð
fyrir ókomna tímana, er ávöxt mini b«a
fyrir þetta mál á síðari þingum.
Jeg er orðinn gamall þingmaður og er
komiun yfir það takmark, er mannlegt líf
venjulega hefur; jeg býst við, að jeg muni
eigi sitja optar á þingi, og skyldi það þá
gleðja mig, ef jeg, í elli minni gætí lagt
það frækorn í þessu máli, er síðar meir
kynni að bera ávexti.
Jeg fel svo þetta mál h. deild og óaka
þess og vona, að h. þingdm. sýni mjar þá
mannúð að lofa frnmv. að ganga til 2.
umr.
Friðrik Stefánjwm: Það hefur opt

867

Þritugast og fyretí {.: lfirv. um hreyt. 6 3., 10. og 25. gr. stjómarekrftrinnar; l.'nmr.

mikið verið talað um frelsi í útlöndum,
en sem eigi væri hjer á íslandi, því að
þingræði væri hjer svo takmarkað; og
sjerstaklega heíur opt verið tekið tram,
að frestandi neitunarvald væri beinn aðgangnr að svo miklu sjálfsforræði, er samrýmzt gæti við þingbnndna konungsstjóru,
en af þeim, sem slíka stjórn hafa, eru
það Norðmenn einir, er hafa í sínum
stjómarlögum frestandi neitunarvald. En
Englendingar hafa það sem betra er, sem
er fnllt þingræði. Á norðurlðndum er eigi
þingræði, og þvi er frestandi neitunarvald
hjá Norðmönnum mikilsvert.
En þar sem jeg er hófsmaður í pólitik,
vil jeg eigi fara iengra en svo, að stjórnin geti fylgzt með í þeim málum vorum,
en frestandi neitunarvald mun hún seint
samþykkja. En eigi að síður mun jeg
gefa frumv. þessu atkvœði mitt, svo að
það geti komist til 2. umr., því að jeg vil,
að þjóðin fái að sjá og kynna sjer umræður þær, sem verða i þessu rnáli, því
til skýringar. Það er þó eigi svo að
skilja, að jeg álíti frestandi neitunarvald
það eina, og ekkert annað, sem frjálsum
mönnum sje boðlegt, því að það er i sjálfu
sjer óþarft, þar sem fullkomið þingræði er
viðurkennt, eins og hjá Englendingum,
því hjá þeim væri það apturíör, frá því
sem nú er. En eins og jeg hef áður tekið fram, mun jeg þó gefa frumv. atkvæði
mitt, til þess að h. flutningsm. (Gr. Th.)
gefíst kostur á að útlista þau gæði, er
frumv. þetta hefur í sjer fólgin, en vitaskuld er það, að þetta frumv. tekur að
eins yfir atvinnumál eða frestandi neitunarvald í þeim!
En viðvíkjandi synjuninni á lögunum
um fiskiveiðar í landhelgi og að hún hafi
verið einkum vegna Færeyinga, þá get
jeg alls ekki, þó mjer líki það alls ekki,
tekið mjög hart á stjórninni fyrir það,
þótt hún ekki vildi útiloka þá frá þeim
rjetti, sem innanríkismenn hafa öðrum
fremur, enda höfum við siðan fengið sam-
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þykktarlög, sem geta bætt úríofmiklum
yfirgangi í landhelgi.
E. Th. Jónassen: Jeg stend upp til
þess að gjöra grein fyrir, hvers vegna jeg
ekki get gefið því atkvæði mitt, að frumv.
þetta sje látið ganga til 2. umr.
H. flutningsm. (Gr. Th.) tók það fram
sem ástæðu fyrir frumv., að ábyrgð sú,
sem ráðgjafinn hefði eptir stjómarskránni,
væri þýðingarlaus. Það er ógnarhægt
fyrir h þm. (Gr. Th.) að segja þetta, en
það er eptir að sanna það; það er engin
reynsla fengin fyrir þessu; en þá fyrst,
þegar einhver reynsla er fengin, er hægt
að dæma um það með fullrí vissu.
H. flutningsm. (Gr.Th.) tók það og fram
sem ástæðu fyrir frumv. þessu, að alþingi
hefði ófulikomið fjárforræði. Þetta get jeg
heldur ekki viðurkennt, og að þess vegna
sje nokkur ástæða til að gjöra þær breytingar á stjórnarskránni, sem faríð er fram
á í frumv. þessu.
Hin þriðja ástæða h. flutningsm. (Gr.
Th.) voru synjanimar á staðfesting laga
frá alþingi. Það mun vera rjett, að 3
fyrstu þingárin, eptir að vjer fengum þessa
stjóraarskrá, var engum lögum alþingis
neitað staðfestingar; en mjer finnst stjómin ekki vera ámælisverð fyrir það, þó að
hún ekki hafi staðfest öll iög, er komið
hafa frá alþingi. Það væri auðvitað bezt,
eð öll lög frá alþingi væru þannig úr
garði gjörð, að ekki þyrfti að neyta þeim
staðfestingar, en eins og menn vita, era
lögin opt svo löguð, að eigi er mögulegt
að staðfesta þau. Það er heldur ekki
eins dæmi hjer hjá oss, þótt lögum sje
synjað etaðfestingar, þannig kemur það
þráfaldlega fyrir í hinu frjálsa landi Ameríku, að forsetinn neytir rjettar síns til
þess að synja lögum staðfestingar. Jeg
get þvi ekki sjeð, að okkur sje vandara
um en þeim.
Þegar svo kemur fyrir, að stjórnin
verður að synja lögum frá alþingi 'staðfestingar, er það optast, ef málið er mik-
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ilsvarðandi, að stjðrnin leggur nýtt frumv. I á formf þess á þann hátt, að numin væri
fyrir næsta þing með þeim breytingum, burt úr greinum þess orðin: Þessi eður
sem hún álítur nauðsynlegar.
þessi gr. orðist svo, en í stað þess sje
Jeg verð að taka undir með h. þm. I bætt við nýrri grein í það, hverjar greinar
Skagf. (Fr. St.) um það, að stjórnin er ! stjórnarskrárinnar sjeu numdar úr lögum
er alls ekki ámælisverð, þótt hún synjaði ! með þessum lögum. Jeg geymi mjer rjett
lögunum um fiskiveiðar í landhelgi um til að gjöra þessa breytingu á frv. til 2.
staðfesting, þvi að það var vegna þess, ■ umr., ef það fær að komast svo langt.
að rjettur samþegna vorra var með þeim !
Þorleifur Jbnsson: Það er ræða h. 2.
fyrir borð borinn, því að það er algild *kgk. þm. (E. Th. J.), sem kemur mjer til
regla að útiloka ekki í atvinnumálum ; að standa upp.
samþegna ríkisins í einstöku landi. Jeg ; Hann virtist vera ánægður með ákvæði
get þess vegna ekki gefið frumv. þessu ; stjórnarskrárinnar um ábyrgð ráðgjafans,
atkvæði mitt.
og kvað það eigi vera sannað enn, að sú
Jeg skal enn fremur bæta því við, að ábyrgð væri þýðingarlaus. Mjer finnst þó,
jeg vil heldur ekki stofna til þess, að að eigi þurfi að fara svo langt til að
aukaþing þurfi að verða næsta ár.
sanna þetta, — eigi lengra en í 3. gr.
Hvers vegna kom h. flutningsm. (Gr. stjórnarskrárinnar samanborinni við 2. gr.
Th.) ekki fram með þessar breyt., þá er í ákvæðnnum um stundarsakir. Þar er
stjórnarskrárfrv. var hjer til umr. í deild- beinlínis tekið fram, að ábyrgð ráðgjafans
inni. Hjer er að eins stungið upp á breyt- nær að eins til brota á stjórnarskránni,
ingum við fáeinar greinar og hygg jeg og þessi ákvæði get jeg ekki skilið að
þvi, að forkólfum þessa máls i h. Nd. nokkrum þingmanni geti þótt fullnægjandi.
muni þykja þetta frumv. hvorki heilt nje Jeg verð að vera því samþykkur, að ráðhálft.
gjafinn beri ábyrgð á öllum stjórnarJeg vil ekki eyða tímanum með því athöfnunum, hvort sem þær snerta stjórnað láta frumv. þetta fara lengra; málin arskrána eða ekki. (E. Th. J.: En 2.
hrúgast hjer inn í deildina nú og þar sem gr. 8tjórnarskrárinnar?) Sú grein verður
svo stutt er eptir af þingtímanum, er nóg að skiljast í sambandi við 3. gr. stjórnarnauðsynlegra með tímann að gjöra fyrir skrárinnar og 2. gr. í ákvæðunum um
h. þiugdeild.
um stundarsakir. Flestum h. þingd.mönnJeg greiði því atkvæði á móti því, að um mun kunnugt um afdrif Fensmarksfrumv. gangi til 2. umr.
málsins, og að hætt var við að reyna lögFlutningsm (Grímur Thomsen): Það sókn á hendur ráðgjafanum einungis vegna
er eigi hægt eptir þingsköpunum að svara þess, að samkvæmt áliti málfærslumanns
fullkomiega h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.), í Kaupmannahöfn, sem hefur talsvert mikmeð þvi að til þess þarf að fara út í ein- orð á sjer, þótti vafalaust, að alþingi mundi
stök ákvæði hinna einstöku greina frv.; engu geta orðið ágengt, sökum þess að
en jeg er of gamall þingmaður til að leyfa eptir stjórnarskránni er það ekki annað
mjer að gjöra það. En í þeirri von að en stjórnarskrárbrot, sem hægt er að koma
h. þingdeild leyfi frv. að ganga til 2. umr., fram ábyrgð fyrir á hendur ráðgjafnum.
geymi jeg mjer að svara h. þm. við síð- Jeg skal benda á það, að lögin um fiskiara tækifæri.
veiðar í landhelgi eru eigi hin einu lög
Jeg skal bæta því við, að frv. þetta um atvinnuvegi landsins, sem hefur verið
væri lögulegar orðað, ef breyting væri gjörð synjað staðfestingar. Það má einnig nefna
Alþt A. 1891.
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ýms önnur lög frá alþingi, svo sem lög orðið rædd hjer í þessari h. deild. En jeg
um löggilding verzlunarstaða; þau hljóta vil eigi, að frv. fái að ganga hjeðan og
að heyra undir lög um atvinnuvegi lands- verði samþ. við 3. umr., með því að jeg
ins. Jeg hygg, ef menn safna saman öll- vil eigi, að aukaþing verði að ári. Jeg
um þeím lögum, sem synjað hefur verið j hygg og, að frv. þetta sje eigi svo víðtækt,
staðfestingar, muni koma í ljós, að það eru að það fullnægi þeim kröfum, er h. Nd.
eigi svo fá af þeim, sem ræða um atvinnu- í gjörir til slíks frv. í nafni þjóðviljans.
Jeg vil og geta þsss, að jeg skil orðvegi landsins. Jeg verð því að vera með
frv., að þvi er það snertir að ráðgjafinn ið „þingræði“ á annan hátt heldur en h.
beri ábyrgð á öllum stjórnarathöfnunum. þm. Húnv. (Þ. J.). Jeg skil eigi við „þingSömuleiðis er jeg samdóma frv. í þvi að ræði“ það, að ráðgjafar geti setið, ef þeir
gjöra breytingu á 25. gr. stjórnarskrárinn- vilja, og farið frá, ef þeir vilja. Jeg veit
ar, og rýmka fjárveitingarvald þingsins. eigi til, að þingræði sje fremur í Noregi
Aptur á móti er jeg nokkuð hikandi eptir grundvallarlögum þeirra, heidur en
viðvíkjandi hinni 3. breytingu, sem sje að Danmörku. Það hafa að sönnu fyrrum
afnema að nokkiu Ieyti lagasynjunarrjett- verið tíð ráðgjafaskipti í Danmörku, en
inn; — ekki af því að jeg álíti það ekki ráðaneytið getur setið, svo sem nú á sjer
æskilegt í sjálfu sjer, heldur af hinu, að su stað, þrátt fyrir það, þótt það sje í minni
tillaga hefur mætt mikilli mótspyrnu með- hluta í fólksþinginu. Jeg kalla þingræði
al þingmanna, enda er það eigi um tak- í Englandi, þar sem það er fóst regla, að
markaðan lögsynjunarrjett, sem menn hafa konungur kjósi þann til forstjóra ráðakeppt og keppa nú í öðrum löndum, neytisins, sem er fyrir meiri hluta þingheldur um þingræði. Ef vjer hefðum þing- manna í neðri málstofunni. En þessu er
ræði, þá væri frestandi neitunarvald óþarft. eigi svo varið í Danmörku, Noregi nje
Þó að Norðmenn hafi í stjórnarskipunar- Svíþjóð. Konungur getur í þessum löndlögum sínum frestandi neitunarvald, hafa um valið í ráðaneyti sitt hverja þá menn,
þeir barizt fyrir þingræði og hafa nú feng- er hann vill; hann er eigi svo sem á
ið það. (A. Ó.: Ónei). Jeg hjelt ekki, að Englandi bundinn við að velja þá, er ráða
h. 5. kgk. (A. Ó.) væri svo ókunnugur, að meiri hluta atkvæða í neðri málstofunni.
hann vissi ekki þetta; þingmaðurinn ætti Þetta fyrirkomulag, svo sem það er á Engþó að vita, ráðgjafaskipti hafa í seinni landi, kaila jeg „þingræði“. Jeg segi eigi
tíð verið þrisvar eða öllu heldur fjórum með þessu, að skilningur h. þm. Húnv.
sinnum í Noregi. Og af hverju? Af því (Þ. J.) sje rangur, þótt hapn skilji orð
að þar er nú þingræði viðurkennt. Jeg þetta á aunan hátt en jeg; orð þetta er
kalla það þingræði, er nefnt er á útlendu eigi komið inn í íslenkzar orðabækur, svo
máli Farlamenterisme.
að einum er heimilt að skilja annað við
Sem sagt, jeg gef frv. þessu atkvæði það en öðrum. En hitt er víst, að í Normitt, jafnvel þótt jeg á hinn bóginn kann- egi er eigi þiugræði komið á í sama skilnist við með h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.), að ingi sem á Englandi.
að það sje hvorki heilt nje hálft. Mjer
Þorleifur Jónsson: Mjer finnst skilnfinnst jeg ekki geta verið á móti því, sem ingur minn á þessa vera hjer um bil hinn
sami og h. 5. kgk. (A. Ó.). Það stendur
frv. fer fram á.
Arnljótur Ólafsson:
Jeg stend upp líka hvergi í stjórnarskrá Englands eða
fyrir þa sök, að jeg vil fúslega leyfa frv. er hvergi skráð þar í lögum, að drottnþessu að komast til 2. umr., svo að þau ingin þar sje skyldug til að taka sjer
atriði, er það hefur inni að halda, geti vissa ráðgjafa af forsprökkum meiri hlut-
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ans í neðri málstofunni, en það er orðið
aðvenju, sem engnm lifandi manni dettur
í hng að vefengja, að stjórnandinn taki
sjer ráðgjafa af þeim flokknum, sem hefir
meiri hlnta atkvæða með sjer í neðri málstofunni; þetta er hvergi tekið fram í
grundvallarlögum Dana og heldur ekki
Norðmanna, en það er viðnrkennt í Noregi, en ekki í Danmörku, og þar sitnr
stjórnin kyrr, þótt hún hafi meiri hlnta atkvæða móti sjer í fólksþinginn. Með því
þetta er viðurkennt í framkvæmdinni i
Noregi, þá beygir konungur sig undir atkvæði raeiri hlutans, og velur ráðgjafa af
þeim flokknum, sem hefur meiri hluta í
stórþingiuu. Hjer er því að eins munurinn fólginn í því, að í Noregi er þingræðið viðurkennt, hvað svo sem h. 5 kgk.
(Arnlj. ÓI.) segir, en í Danmörku er það
ekki. Ágreiningurinn milli okkar er ekki
um annað en þetta, en ekki um, hvað þingræði er í sjálíu sjer.
Arnljbtur Ólafsson: Jeg vii að eins
gjöra þá athugasemd, að þetta gildir einungis um Sverdrúp8-ráðaneytið. (Þorleifur
Jimsson: Og líka um önnur ráðaneyti, evo
sem Stangs og Steens).
ATKV.GR.: Frv. vísað til 2. umr.
með 8 : 2 atkv.
Frv. til laqa um bann gegn þvi, að
utanríkismenn megi eiga fasteignir & lslandi (C. 308); 2. umr.
Flutninqsmaður (Friðrik Stef&nsson):
Við 2. umr. var máli þessu að eins andmælt af h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.). Jeg
gat þó alls ekki sannfærzt af orðum hans.
Hann sagði meðal annars, að það væri
engin hætta við að leyfa utanríkismönnum
að eignast hjer fasteignir; jeg skil þó ekki
annað, en að það bljóti þó að geta orðið
hættulegt að hleypa erlendum auðkýfingum
inn í landið; þeir hlytu að verða innlendum mönnum ofjarlar. Einar þambaskelfir
sagði við Magnús konung góða: „ofjarl,
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fóstri!“?er hann skipaði Svein Úlfsson jarl
yfir Danmörku, enda varð sá jarl konungur Dana. (Arrilj. ólafsson-. Þó var
hann drepinn). -Nei, Sveinn Úlfsson var
aldrei drepinn. Jeg get eigi skilið, hvaða
ástæðu við íslendingar höfum til þess, að
vilja ekki fyrirbyggja þá hættu, sem af
því getur hlotizt, að utaiiríkismenn bafi
frían aðgang að fasteignakaupum hjer á
landi. Qæstv. landsh. sagði, þegar verið
var að ræða um tóbaks- og kaffitoll, á
þinginu 1889, að það mætti ekki minna
vera, en að fátæklingarnir gætu stungið
upp í sig tóbakstölu eða drukkið volgan
kaffibolla i þessu kalda landi. Þessa umhyggju bar hann þá fyrir landsmönnum.
En nú á að fara að breiða faðminn móti
öllum útlendingum, sem koma eins og
hramsandi ernir á vængjum vindanna. íslendingar hafa þegar sýnt það í verkinu,
að þeir ekki þurfa enska eða aðra útlenda
auðmenn til að rækta jörðina. Menn sjá
það víða hjer í nánd við höfuðstaðinn og
út um landið, hvernig menn hafa brotið
jörð til ræktar; oss vantar peninga og
meiri starfsemi en almennt á sjer stað.
(Or. Thomsen: En kunnáttu?) Já, kunnáttan er að sönnu ekki svo mikil sem
æskilegt væri, en hún kemur geguum
búnaðarskólana, þar sem mönnum er kennd
jarðrækt og landbúnaður. Hvað gjöra Norðmenn? Þeir útiloka alla útlendinga frá
að eiga þar jarðir, og selja eignir þeirra,
og Svíar einnig, hvað skóglendur snertir,
en Danir gjöra það ekki; en hvað varðar
okkur um það? Vort land er vort land,
og landsins brauð fyrir landsins börn.
„Sígandi lukka er bezt“, segir máltækið.
Jeg get ekki skilið það, að synir fósturjarðar vorrar vilji fara svo að ráði sínu,
að þeir hljóti að þoka svo fyrir útlendum
auðmönnum, að verða undirlægjur slíkra
ofjarla, og ættum vjer sannarlega í tima
að stemma stigu fyrir því. Vjer vitum
vel, hvernig fara muni, þegar útlendir menn
24*
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eignast hjer fasteignir Þeir sætu í út- þá kennt oss hvernig vjer ættum að hafa
löndum, og drægu allan arðinn út úr land- sem bezt not af jörðinni. Flutningsmaður
inu, á sama hátt sem einokunarverzlunin lagði áherzlu á, hversu vjer hefðum tekið
gamla, og yrði þá „seinni villan argari oss fram í jarðrækt, en í Noregi eru menn
hinni fyrri“. Þegar Norðmenn ætluðu að þó komnir langtum lengra; það væri því
fara að byggja hjer um árið, þá sagði eitt skaði fyrir landið, ef girt yrði fyrir, að
blaðið, „Skuld“: „Nellemann lokar". Hann útlendingar mættu eignast hjer jarðir og
vildi nfl. alls ekki hleypa þeim inn á okk- verða hjer innlendir, því þá get jeg ekki
ur, en þingið skipti sjer ekki af því. Nú skilið annað, en þeir hefðu hjer aðsetur
ætti þingið aptur á mót að sjá við lek- sitt. Þetta er nú um frv. í heild sinni,
anum og setja undir hann, með því að en svo eru ýmsir agnúar á því, og hefur
samþykkja þetta frv. Jeg er ekki fjarri það víst ekki mikið að þýða, þó jeg bendi
því, að koma fram með breyt.till. til 3. deildinni á þá, því hún virðist ekki svo
umr. í þá átt, að aðskilja húseign og jarð- mikið hirða um, þótt einhverjir smáagnúeign, svo að útlendir menn, sem vildu ar sjeu á frv. þeim, sem hún samþykkir,
verzla hjer eða stunda iðnað, gætu keypt eins og sýndí sig á einu frv. í gær. í
sjer hús eða grunn undir hús. (Landsh.-. frv. stendur, að enginn sem er þegn annEr ekki grunnur land?). Jú að vísu, en ars rikis, megi eiga hjer fasteign. Vill
ekki verður fóðrað á honum margt kvik- h. flutningsm. skýra mjer, hvað sje fólgið
fje Jeg held hinni dönsku stjórn geti í orðinu „þegn“, eða hvað útheimtist til
ekki verið þetta hið minnsta á móti, þótt ‘ að leysa sig frá þegnskyldu við sitt ættjeg sje henni reyndar ekki vel kunnugur, I land? Hvenær hættir t. d. Englendingur
því ekki er jeg henni handgenginn; enjað vera þegn síns rikis? og hvernig leysDanir, þeir mega gjarnan vera hjer með! ir hann sig undan þegnskyldu við sitt föðokkur, ef þeir vilja norður í kuldanum og urland? En í 4. gr. er eitt ákvæði, sem
klakanum!
gjörir frv. álveg þýðingarlaust. Hver verðLandshöfðingi: Jeg get alls ekki ver- ur afleiðingin af því, ef einhver íslendingið samdóma h. flutningsm. (Fr. St.) í því, ur selur einhverja stóreign einhverjum auðað nokkur þörf sje á þéssum lögum, eða ugum Englending? Ekki annað en greiða
að útlendingar ekki megi eignast hjer fast- 100 til 1000 kr. sekt! Hinn auðugi úteign, því að reynslan hefur sýnt, að þeir I lendingur kærir sig þá ekki mikið um að
hafa ekki svo mikið sókzt eptir því. Jeg ná kaupunum, ef hann ekki vill borga
verð jafnvel að telja betra, að útlending- þessa sekt, því honum verður þetta ekki
ar hefðu sókzt meira eptir þeim en þeir svo erfitt, af því hann munar það litlu.
hafa gjört. Jeg skil heldur ekki, hver hafi (Friðr. Stef.-. Sektin er líklega of lág).
verið tilgangur flutningsm. með þessu frv., Þannig gjörir 4. gr. frv. það alveg ótækt.
nema sá, að hann sje hræddur um, að út- Jeg vona samt, þótt deildin samþykkti
lendingar kaupi hjer jarðir, en sitji sjálfir þetta ljelega frv. í gær, þá samþykki hún
heima hjá sjer, dragi leigur og landskuld- þó eigi þetta.
E. Th. Jónassen: Jeg get verið stuttir að sjer út úr landinu og sói þeim aptur. Þetta er sú eina hugsanlega ástæða orður, því hæstv. landsh. hefur að mestu
fyrir frv. Ef Norðmenn t. d. vildu kaupa j leyti tekið það fram, sem jeg ætlaði að
hjer jarðir, setjast hjer að og leggja fram i segja. H. flutningsm. (Fr, St.) sagði, að
allan þann dugnað ogý atorku, sem þeir i við ættum að hafa okkar land fyrir okkeru svo kunnir að heimaíhjá sjer, þá væri! ur, en það álít jeg ekki hollt, þar sem við
það mikill hagur fyrir oss, og þeir gætu I búum á hala veraldar, útilokaðir að miklu
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leyti frá öðrum menntuðum þjóðum. Hann
sagði enn fremur, að það ætti að reisa
skorður við því, að útlendingar mættu
eignast hjer fasteignir, en því get jeg eigi
verið samþykkur, og einkum flnnst mjer
ómannúðlegt, ef útiendingar, er vilja dvelja
hjer, ekki einu sinni mega byggja sjer
hús hjer á landi. Hann vitnaði líka i lög
hjá Norðmönnum um þetta efni, en jeg
þekki þau ekki. Aptur á móti var full
ástæða fyrir Svía að bægja útlendingum
burtu, því þar keyptu útlendingar stórar
skóglendur, og eyðilögðu skóginn með þvi
að höggva hann, og seldu svo viðinn, en
þá voru gefln út lög gegn því, svo að
eigi yrði gengið of nærri rjettindum
og hag landsmanna af yfirgangsömum
útlendingum. Þetta var auðvitað rjett.
H. flutningsm. (Fr. St.) sagði enn fremur,
að útlendingar kæmu hjer „sem hremsandi ernir“ eptir laxi, og gætum við ef
til vill beðið halla við það, ef mikil brögð
yrðu að því. Jeg get ekki sjeð neitt á
móti því, að útlendir auðmenn setjist hjer
að, þótt ekki væri nema um stund, þvi
þeir eyða þó vanalega miklum peningum
hjer, en við það kemur fje inn í landið;
svo jeg fæ ekki sjeð, hverjar illar afleiðingar þetta gæti haft í för með sjer.
Mjer finnst þetta frv. vera alveg ótímabært, að jeg ekki nefni galla þá, sem á
því eru. Engir útlendingar hafa hingaðtil sótzt hjer eptir fasteignnm; það er nógur tími til að fara að girða fyrir þetta,
þegar þar að kemur.
Flutningsmaður (Friðrik Stefánsson):
Á undirbúníngsfundi, sem haldinn var í
Skagafirði, var tekið fram, að banna ætti
utanrikismönnum að eignast hjer fasteignir (Landsh'ófðingi: Nú, það eru kosningarnar 1892!) Já, ef hæstv. iandsh.
styður þetta frv., þá getur verið, að hann
mundi styðja kosningarnar þar 1892.
En mjer lízt nú ekki á, að hæstv. landsh.
ætli að gera það; en sleppum því, kosningar 1892 bíða sips tíma. Jeg vilvona,
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að vjer, íbúar þessa kalda lands, sýnum,
að við höfum ekki svo mikinn örvæntingar-volæðisanda, að vjer treystumst ekki
til að vera hjer einir um okkar hitn, og
hleypum ekki inn á okkur mönnum, þó
meiri hæfilegleika kynnu að hafa, nema
þeir yrðu hjer innlendir, en það verða
þeir alls ekki. Jeg skil ekki, hvaða gæði
við höfum af því. Hæstv. landsh. vildi
láta mig skýra fyrir sjer, hvað væri fólgið í orðnunum „þegn“ og „þegnskylda", en
hæstv. landsh. ber að þýða þau ákvæði í
lögum fyrir mjer og öðrum, sem vafasöm
eru.
Eosningarlögin tiltaka, að sá sem
sem er „þegn annars ríkis“, sje ekki kjörgengur til alþingis, o. s. frv. Þetta er
ekki svo óvanalega orðað, að jeg sjái neitt
athugavert við það. Hæstv. landsh. sagði
ennfremur, að menn hefðu ekki sótzt hjer
eptir fasteignum, en það held jeg menn
hafi þó gjört. Hinrik Bjelke höfuðsmaður átti hjer margar jarðir og þær voru
seldar. (Landsh.: N&t hann þegn annars ríkis?) Þó hann væri þegn danska
rikisins og ætti hjer fjölda af jörðum,
var hann lítið hjer á iandi. Hann sagði
og, að frv. væri ekki svo vel úr garði gjört,
sem vera ætti, en stjórnin og landshöfðinginn geta ástundnm gjört, hvað þau
vilja, en þjóðin hefur líka fullan rjett til
að láta sinn vilja í ljósi, og kemur honum opt fram, þó seinna sé. Frv. hefúr
„garderað“ Dani svo vel, að stjórnin ætti
ekki að andmæla þvi. Þar sem hæstv.
landsh. sagði, að þessir útlendingar máske
yrðu innlendir, þá nægir það eigi; þeir
verða að halda áfram að vera hjer fastir
borgarar; en ef þeir fara bnrtu, þá á
eptir frv. að selja eignir þeirra. H. 2. kgk.
(E. Th. J.) kannaðist við það, sem jeg áðnr hafði tekið fram, að í Svíþjóð væri útlendingum bægt i burtu sakir skógaeyðslu,
en þó hafa Norðmenn strangari lög í því
tiliti; en ef Svíar og Norðmenn þurfa að
l verja sig fyrir ágangi erlendra, hvað þá
! við, lítil og fámenn þjóð á þessu afskekta
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landi? og ef verja þarf skógana í Svíþjóð, |um Ijetu svo lítið að koma til vor, og
hversvegna má þá ekki verja jarðeignina bæta jarðirnar. Jeg vil benda h. flutningsm.
á íslandi? Það er ofnr auðvelt að segja, (Fr. St.) á dæmi nr almennu sögunni; þegað hjer sje engin hætta á ferðum, en slíkt ' ar Loðvík 14. Frakkakonungur rak Húgonhið sama sögðu þeir einnig forðum dagaí óttana úr landi, er hann svifti þá rjettAþenuborg: „látum alvarleg störf bíða til arbótinni frá 1598, er kennd er við Nantmorguns", en hættan var nær þeim en þá ; es, þá flýðu margir þeirra til Englands
varði.
og Hollands, og höfðu þau lönd mjög gott
Grimur Thomsen: Það var einungis . af því, og þaðan stafar sú velsæld í öllstutt athngasemd, sem jeg ætlaði að gjöra. um iðnaði, sem gjört hefur þau að fremstu
Af því að h. flntningsm. (Fr. Stef.) skýr- ! löndum álfn vorrar.
Ef h. flutningsm.
j
(Fr.
St.)
vildi
breyta
eða
bæta frv., þá
skotaði í ræðu sinni við 1. umr. málsins
til Einars þveræings, og af því hann opt í þyrfti hann einkum að laga 4. gr. þess,
hjer í deildinni hefur sýnt það, að hann j sem landshöfðingi mótmælti mest, í þá átt,
er sögufróður maðnr, þá vil jeg spyrja i að sektirnar væru ákveðnar nógn háar.
hann, hvort hann finni nokkurstaðar í
Flutninffsmaður (Friðrik Stefánsson:):
Grágás bannað, að útlendingar megi eign- Ályktarorð h. þm. Borgf. (Gr. Th.) glöddu
ast fasteignir hjer á landi, og hafí hann mig mjög, því þau minntu mig á, að sektfnndið þar nokkur þess konar ákvæði, þá irnar væru ekki nógn háar, eins og þær
skal jeg hneigja mig fyrir þessu frv. Jeg ern ákveðuar í frv. En er hann talaði
hef gengið vandlega í gegnum alla Grá- um Grágás, þá vil jeg biðja hann um, að
gás, og leitað þar með logandi ljósi að þess- lesa vel Jónsbók og Kristinnalagarjett. Þetta
um lögum, on ekki fundið. H. flutningsm. var að minnsta kosti bannað eptir siða(Fr. St.) má þó vita, að Norðmönnum er skiptin. Frá siðaskiptunum og fram að
leyft að erfa fje, bæði lausafje og fast- hinum merkilega fundi að Kópavogi 1662,
eign, án þess að þurfa að selja eptir 3 ár; vitum vjer, að þingið hafði löggjafarvald,
ekki finnst heldur neitt samskonar ákvæði og þótt einhver ómerkileg hirðstjórabijef
í Jónsbók; samt sem áður veit jeg, að sjeu til, þá eru það engin lög fyrir landmargir eru á sama máli og flutningsm. i ið, er sannfæri mig að nokkru um, að hin
þessu máli, þar á nieðal vil jeg nefna eldri lög frá siðabótatímanum sjeu uppmann, sem jeg ber mikla virðing fyrir, hafin. Nú held jeg, að um þetta efni sjeu
og má gjarnan nefna nafn hans; það er engin gildandi lög, eða að minnsta kosti
fyrrverandi háyfirdómari Jón Pjetursson. virðist svo, því þeirra er ekki getið í lagaHann álítnr rjett að koma með þetta á- safninu, sem hæstv. landsh. hefur gefið út
kvæði; en er jeg spurði hann um, hvort handa bændum og búaliðnm til hins mesta
svo hefðu verið lög um það í fornöld, þá gagns á landi óru.
Arnlibtur ólafsson: Jeg get eigi verkvað hann það eigi vera, en þá hefði staðið öðruvísi á, svo að ekki hefði verið ið frv. þessu samþykkur, og skal jeg gjöra
hætta á því, að útlendingar eignuðust grein fyrir hversvegna. Jeg skal játa það,
hjer fasteignir, eins og nú gæti verið; en að frv. hefur í sjer fólgna góða og rjetta
hæstv. landsh. benti á, að hjer væri eng- hugmynd, en hún á hjer eigi við. Vjer
in hætta áferðum, að minnsta kosti ekki að höfum eigi ofmarga menn; oss vantar þá
sinni, og þess vegna væri rjettara að geyma öllu fremur. íslendingar hafa farið hópum
Ameríkumenn
eða láta bíða að setja lög um þetta, þang- saman til Vesturheims.
að til þörf gjörist. Jeg verð að játa, að eru eigi hræddir við það, þó að útlendingar
það væri gott, að auðmenn úr öðrum lönd- safnist þangað og setjist þar að, bæði ís-
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lendingár og aðrir, heldur gefa þeir jafn- Eins og jeg gat um, þá er tilgangur frv.
vel fje til þess afl fá menn þangað, L d. eðlilegur og góður, að hindra þetta.
Kanadamenn. Ef vjer gætum vel að og
Jeg þekki sumar sveitir, þar sem er
nákvæmlega, sjáum vjer, að það eru vinnu-: ekki einn einasti sjálfseignarbóndi; aliur
kraptarnir i hverju landi, er gjöra landið) arðurinn af fasteignum (landskuld og leigað því, sem það er, eigi stjórnarskráin eða j ur) rennur til annara sveita. Þetta er
hin skrífuðu lög, heldur mennirnir.
mjög slæmt fyrir þær sveitir, sem fyrir
Prv. þetta gæti átt vel við, t. d. eptir því verða, og efnahagur manna þar er því
1000 ár, en á eigi við nú sökum fólksfæðar opt erfiður. Þegar þessu er nú þannig
hjer, þar sem einungis eru 70 þúsundir. varið í einni sveit innanlands, hvernig
Gæði hafsins í kringum ísland eru árlega mun þá fara, ef meira eða minna af arðausin upp af öðrum þjóðum eingöngu, en af fasteignum rennur útúrlandinu? Það
ef vjer værum svo sem hálf milljón manna, er nú líklega ekki mjög hætt við því, en
þá gætum vjer stundað fiskiveiðar, svo oss hugsanlegt er, að það geti einhvern tima
sæmdi, og þá mundum vjer síður verða sel- komið fyrir. Jeg er eigi á móti því, að
stöð fyrir aUa þá útlendu fiskimenn, sem samþykkja frv., ef h. flutningsm. (Fr. St.)
hjer koma árlega; en af því að vjer er- vill gjöra breyting á þvi í þá átt, sem
um svo fámennir, þá verður svo að vera. jeg hef bent á.
Jeg vil því eigi, að vjer sjeum að banna
Flutninffsmaður (Friðrik Stefánsson):
útlendum mönnum að kaupa hjer jarðir, Jeg get eigi skilið annað, en að h. þingd.m.
lóðir og hús, það væri líka alveg á móti lofi frv. að ganga til 3. umr., því þótt
tilskipuninni 17. nóvbr 1786 um kaupstað- allar greinarnar verði eigi samþykktar, eins
arrjettindi, og get jeg því æigi verið frv. og þær eru nú, þá ætla jeg að gjöra breytmeðmæltur.
ingar til 3. umr. þannig, að greina jarðÞorleifur Jónsson: Aðalmótbáran hjá eignir frá húseignum, svo að útlendir
h. 5. kgk. (A. Ól.) og fleirum móti frv., verzlunarmenn og handiðnamenn geti
er sú, að það bannaði utanríkismönnum komið hingað og rekið atvinnu sína í
að k&upa hjer fasteignir, til þess að geta kaupstöðum landsins; ennfremur vil jeg
rekið atvinnu sína og ræktað jörðina. En breyta 4. gr. þannig, að hækka sektimar.
mjer finnst að sneiða megi hjá þessum Jeg kalla það ekki sanngjarnt af þeim
göllum, með því að gjöra þá breytiugu háttv. þingm., sem látast kannast við góðvið frv., að utanríkismenn megi kaupa an tilgang frv., að fella það nú, því þetta
jarðir hjer á landi með því skilyrði, að mál er að minu áliti mikilsvert. Jeg
þeir setjist hjer að. Mjer finnst eðlilegt, vona, að einhver af hinum konungkjörnu
að menn viiji fyrirbyggja það, að arður lofi málinu að ganga til 3. umr., svohægt
aí fasteignum landsins verði dreginn úr sje að bæta það, sem ábótavant þykir, á
landinu. H. 5. kgk. þm. (Arnlj. Ól.) var þann hátt sem jeg nú hefi tekið fram.
mikið að tala um fólksfæðina hjer á landi,
ATKV.ŒEL: 1. gr. felld með 6 : 5 atkv.
og var svo að skilja sem hann hefði það Frv. þar með íallið.
á móti frv., að það bannaði útlendingum
Frv. til laga um friðun á laxi (C.
að setjast hjer að, en eigi verður hjer íjöl305);
frh. 1. umr.
mennara fyrir það, þótt utanrikismenn
kaupi hjer jarðir og sitji í einhveiju öðru
Framsögumaður (L. E. Sveinbjörnsson) :
landi og dragi arðinn burtu. Þó arður- Jeg skal fyrst og fremst leyfa mjer að
inn sje eigi mikill, þá gæti þó orðið til- geta þess, að við prentun nefndarálitsins
finnanlegt fyrir landið að missa hann burtu. hefur verið sleppt úr (inni í) 1. gr. a. orð-
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Jeg ber það traust til þessarar h. d.
inu „vika“ á eptir „fjórðung“. í öðrn lagi
skal jeg geta þess, að nefndin áleit i heild að hún veiti málinn góða áheyrn; skal jeg
sinni, að frv. þetta, efþað yrði að lögnm,' svo eigi fjölyrða meira að þessu sinni.
Friðrik Stefánsson: Jeg álít till. h.
væri raiklu betra en laxafriðunarlögin frá
19 febr. 1886. Þó var einn af nefndar- 5. kgk. þm. (A. ÓI.) góða og boraa fram
mönnum, sem var á öðru máli í einu ein- | af góðum hug, en jeg vildi breyta henni
stöku atriði, þótt hann eigi hafi gjört það lítið eitt þannig, að hún yrði þó fullkomnað sjerstöku ágreiningsatkvæði. Nefndar- ari. Jeg vildi, að ráðgjafinn ætti sæti á
álitið ber það með sjer, að það hefur breytt alþiugi íslendinga, svo hann gæti sagt áfrv., en það eru eingöngu smábreytingar, lit sitt um málin, og líka ætti vel við, að
sem jeg get eigi talað um nú við 1. umr., það skilyrði væri sett, að ráðgjafinn væri
og eigi heldur hinar einstöku greinar. En íslenzkur, því þá væri hann langtum kunnvið 2. umr. mun jeg skýra frá, í hverju ari öllum Iandsháttum vorum, en útlendnr
þetta frv. er frábrugðið hinnm núgildandi maður gæti verið.
Fiutningsm. (Arnljótur óiafsson): Jeg
lögum, og um álit nefndarinnar í málinu.
ATKVÆÐAGR.: Málinu vísað til 2. ætla að taka það fram gagnvart orðum h.
umr. í e. hlj.
þm. Skagf. (Er. St.), að fyrst og fremst
vildi jeg eigi fara lengra en tilefni er tH;
TiUaga til fringsályktunar um, að Islands það hefur hvorki komið fram í Nd. nje í
ráðgjafi sitji eigi í ríkisráði Dana (C. 332); „Þjóðviljanum“ sú ósk, að ráðgjafinn ætti
ein umr.
sæti á alþingi, en hitt hefur komið fram
Flutningsm. (Arnljótur Ólafsson): Jeg ósk um, að hann ætti eigi sætií ríkisráðvona, að h. þingdm. minnist þess, að þá inu. Jeg hef bundið mig við umkvörtuner stjórnarskrármálið var til umræðu hjer arefnið, en ef mönnum síðar virðist ástæða
um daginn, gat jeg þess, að jeg áliti, að til að bæta einhveiju við, þá er hægt að
flestar hinar mikiivægu breyt. á 1. kafla gjöra það; en nú vildi jeg eigi fara lengra
stjórnskrárinnar væri sprottnar af óánægju en tækifærið býður. í öðru lagi er eigi
yfir því, að 1. gr. stjórnarskrárinnar væri rjett, að setja hans hátign knnunginnm
eigi nægilega framkvæmd, þ. e.: að ísland það takmark, að hann verði að hafa íshefði eigi stjóm og löggjöf út af fyrir sig, i lending fyrir ráðgjafa íslands, því eptir
eins og þar er fyrir mælt Menn hafa lögunum má hann velja fyrir ráðgjafa,
kvartað yfir því, að íslands ráðgjafi sæti hvern sem hann vill. í þriðja lagi ætla
í ríkisráði Dana og væri því háður tillög- jeg mjer að taka það fram við 2. umr.
um danskra ráðgjafa. Þetta hefi jeg viljað nm stjórnarskrármál h. þm. Borgf. (Gr. Th.),
fyrirbyggja, og uppræta þannig óánægju- að jeg væri á móti því, að ráðgjafinn bæri
efni það, sem hingað til hefur verið. Jeg ábyrgð á gjörðum landshöfðingja, því með
vona, að ef tili. þessi fær góða áheyrn hjá því færðist öll innlend stjórn út úr landstjórninni, þá hafi jeg tekið burtu þann inu. Stjórnin er innlend, að því leyti sem
brodd, sem rekið hefur þjóð og þingmenn landshöfðingi mætir á alþingi, en jeg get
Nd. til þess, að fara fram á stórvægileg- eigi sagt, að hún i sama skilningi sje innar breyt. á stjórnarskrá vorri.
lend, ef ráðgjafinn mætir þar. Ennfremur
Jeg vona, að stjórnin í Danmörku taki er svo fyrirskipað i stjórnarskrá vorri, að
málinu vel; hún hefur ávallt sýnt sig í landshöfðingjanum sje heimUt að mæta á
því að vilja slaka til, þegar vjer höfúm alþingi. Þetta eiga allir að athnga, og
borið mál vor svo einarðlega og lögulega einkum þeir hinir þjóðkjörnu, er vilja alfram, aðhúnhafi getað tekið þau til greina. innlenda stjóra.
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des. 1877 um laun sýslumanna og bæjarfógeta (C. 331); 1. umr.
Flutningsm. (Arriljótur ólafsson): Jeg
get vænzt þess, að sumnm h, þingdm. muni
þykja nndarlegt, að frumv. þannig lagað
skuH vera komið frá mjer. Jeg hefi haft
það orð á mjer, að jeg væri íhaldssamur
og eigi framur til að veita rífleg laun.
Þess vegna mundi enginn ætla að jeg yrði
fyrstur manna til þess að hækka laun,
þó eigi sje nema tveggja sýslumanna.
Ástæður mínar fyrir þessu frumv. eru
þær, að jeg var í nefnd þeirri, er áþingi 1877
var skipuð til þess, að skoða sýslnmanna
launin. Frv. stjórnarinnar var sniðið eptir tillögum frá skattanefndinni; í því frv.
voru laun sýslumanna hjer um 500 kr.
hærri en nefndin setti þau og þau nú eru.
Þá vorn 3 flokkar af launum, enílögunum
um laun sýslumanna frá 1877 eruáflokkar af lannum. Hæstn launin í stjórnarfrv. voru 4000 kr., en eptir lögunnm frá
1877 eru hæstn launin 3500 kr. Nefndin og jeg vorum fastlega á því, að færa
þau niður um 500 kr. eður meira, og álitum það fuli-hæðleg laun samt sem áður.
Nú hafa tímarnir breytzt, innlendar vörur
eru dýrari en þá; í öðru lagi eru tímarnir breyttir á annan hátt Sú stefna er farin að ryðja sjer til rúms, að rýra laun
embættismanns ofan úr því, sem nú er,
ýmist með því, að færa Iaunin sjálf niður,
eður með því, að draga af eptirlaunum
þeirrá, og skylda þá til þess, að sjá sjer
borgið með því að safna sjer ellistyrk.
Allt þetta stefnir að því, að rýra tekjur
embættismanna. En eigum vjer að horfa
þegjandi á þetta? Á eigi efri deild að
andæfa móti þessum tímans straumi ? Það
eru þessar ástæður, er jeg hafði til þess,
að koma með frv. þetta, sem er svo hóflegt í kröfum sínum. Jeg er eigi illindamaður nje stórtækur á lagabreytingum, og
hef því eigi tiltekið nema þessa 2 sýsluFrv. tú laga um breytingu á lögum 14. menn.

Friðrik Stef&nsson: Það veit jeg, að
konungur getur tekið fyrir ráðgjafa hvern
sem hann vill, en enginn útlendnr maðnr
getnr orðið hjer embættismaður nema hann
hafi staðizt próf í íslenzku við háskólann.
Jegvil ennfremur taka það fram, að ráðgjafinn ætti að bera áhyrgð fyrir alþingi,
en hitt kemnr mjer ekki við, þvi jeg hef
ekki tekið það fram, að ráðgjafinn ætti að
hera áhyrgð á gjörðnm landsh.; jeg vil að
við höfnm fríar hendnr og getnm gengið
í sem fyllst spor, til þess að fá málnm
vornm framgengt án þess þó að skerða
velsæmi það, er vjer bernm fyrir hans hátign konnnginnm.
Flutningsm. (Arnljótur Ólafssori): Ef
vjer vildum fara fram á það, að ráðgjafinn sæti á alþingi, þá leiddi það til þess,
að gjðra yrði hreyt. á stjórnarskránni
sjálfri, en jeg vil eigi gefa tilefni til þess,
að till. geti eigi orðið tekin til greina.
Skúti Porvarðarson: Það gladdi mig,
er jeg sá þingsáLtilI. h. 5. kgk. þm. (A. ÓI.);
jeg held hann ætli að iáta hana koma sem
bragarbót fyrir það, að hann gjörði sitt
til þess, að fella stjórnarskrárfrv. fyrir
fáum dögnm; jeg sje eigi annað en það
sje vel meint hjá honum, sem till. fer fram
á, en jeg held það hafi litla praktiska
þýðingu.
Jeg vil minnast á orð h. þm. Skagf.
(Fr. St). Hann kvaðst vilja að ráðgjafinn
mætti á alþingi; jeg get eigi fallizt á það
sem æskilegt; jeg held, að svo ókunnur
maðnr kæmi oss eigi að hetra haldi en
landshöfðinginn, og vjer getum eigi gjört
oss von nm hetra fylgi hans en landshöfðingjans, sem hefur meiri knnnugleika á
landsins högum heldnr en ráðgjafinn.
Jeg greiði með ánægjn atkvæði mitt
með tillögunni.
ATKVÆÐAGR.: Tillagan samþ. með
9 :2 atkv. og afgr. til Nd.

Alþt A. 1891.

25 (14. okt.).
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Skagafjarðarsýsla er eins örðug og
Húnavatnssýsla, sem er í efsta flokki, eðnr
launin eru 3500 kr.; SkagaQarðarsýsla er
fullt eins fólksmörg; þangað koma mörg
skip, sem eigi bera arð í vasa sýslumannsins; það eru fjárkaupaskip, hrossakaupaskip og fólksflutningaskip, en engin þessara
skipa koma í Húnavatnssýslu. Landsjóðsgjöldin í Skagafjarðarsýslu eru í mun meiri,
svo að peningaábyrgð sýslumannsins þar
verður meiri en sýslum. í Húnavatnssýslu,
að tollum undanteknum, sem jeg tel frá;
einkum eru hin óvissu gjöld þar meiri.
Skoði maður landslagið i báðum sýslunum,
þá kemur það fram, að Skagafjarðarsýsla
er örðugri, einkum síðan hinn góði vegur
er iagður frá Vatnsdal og vestur að Hrútaflrði. Skagafjarðarsýsla er miklu lengri
fram til dala en Húnavatnssýsia og svo
bætast við fljótin, sem eru um íram í
Skagaijarðarsýslu, svo að hún er nú orðin lakari yfirferðar fyrir sýslumenn heidur
en hin sýslan. Jeg hefi tekið Húnavatnssýslu en eigi Eyjafjarðarsýslu til samanburðar, því að sýsiumaður þar hefur sínar
500 kr. í viðbót sem bæjarstjóri á Akureyri. En svo hefi jeg leyft mjer að taka
Skaptafellssýslu. Allir vita hversu örðug
hún er öll á lengdina, full af ófærum vötnum. Jeg veit, að menn muni segja, að
þar sje fá mái; en ætli það sje eigi af
því, að sýslubúar eiga svo örðugt með að
sækja tii sýslumanns og sýslumaður til
þeirra? En þetta má eigi standa fyrir
því, að sýslum. geti haft það eptirlit, sem
nauðsynlegt er.
Jeg fel svo mál þetta h. deild og vona,
hvað sem hún svo gjörir, að hún áliti vilja
minn góðan og að hún viðurkenni, að eigi
megi svelta embættismenn vora; það er
eitt af teiknum tímans, að stefna í þá átt,
en jeg vil eigi fylgja þeirri stefnu, eður
vera henni samferða.
E. Th. Jonassen: H. 5. hgk. þm. (A.
Ó.) talaði um, að honum virtist ástæða til
að bæta laun tveggja sýslumanna, en jeg
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kann ekki við, að fara að taka þessa tvo
út úr, og fara að auka við þá, en láta
laun allra annara sýslumanna haldast óbreytt, og jeg hefði kunnað betur við, að
komið hefði verið með frv. um breyting
á launalögum allra sýslumanna yflr höfuð.
Hvað sýslur þessar snertir, þá get jeg ekki
viðurkennt, að Skagafjarðarsýsla sje örðugri en áður, þvi varla mun örðugleikinn
hafa vaxið við það, að brúaðar hafaverið
ár þar. (A. ólafsson: Jeg bar hana saman við Húnav.sýslu og sagði hún væri
örðugri en hún). Já, þá hefur mjer misheyrzt. Hvað peningaábyrgðina snertir í
Skagafj.sýslu, þá er mjer kunnugt, að
hún er ekki meiri en i Húnavatnssýslu
og í mörgum öðrum sýslum, þar sem launin eru hin sömu, og í Skagafjarðarsýslu
meiri peningaábyrgð. Jeg skal taka það
fram, að i samkvæmni við niðurfærslu launa
á síðasta þingi, þá sje jeg ekki betur, en
að 3000 kr. sjeu hæfileg laun fyrir sýsiumenn yfir höfuð; svo ber þess að gæta, að
sýslumenn búa optar í sveit og geta haft
talsverðan stuðning af búi sínu. Sýsiumaðurinn í Skaptafellssýslu hefúr t. a. m.
góða bújörð, einhveija hina beztu þar i
sýslu, og þar að auki ailmiklar aukatekjur. Jeg sje því ekki ástæðu tii að hækka
laun þessara manna (Er. Stefánsson: Eptirlaunin þá lika), og þess vegna get jeg
eigi verið með frv., enda hef jeg litla von
um, að það nái fram að ganga í neðri
deild, en auðvitað verður hver að fylgja
sinni sannfæringu. Mjer virðist einnig óþarft að ræða mikið um frv., sem ganga
má að vísu um að eigi verður samþykkt,
því það er að eins til að taka tímann frá
mikilvægari málum, þegar svona er áliðið
þingtímans, og hef jeg þannig gjört grein
fyrir atkv. rnínu.
Sighvatur Árnason: Það var að eins
lítii athugasemd sem jeg ætlaði að gjöra
út af ræðu h. 2. kgk. (E. Th. J.). Jeg
er samdóma honum um, að ei er ástæða
til að breyta launum þessara sýslumanna.
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Jeg held þeir sjeu ekki ver farnir en aðr- vík. Jeg skal lýsa því yflr, að jeg greiði
ir fastlaunaðir embættismenn. Þar sem atkv. með þessu frv. til næstu nmr., svo
h. 8. kgk. (E. Th. J.) minntist á Skapta- jeg fái að heyra nndirtektir hæstv. landsh.
fellssýslu, þá er það alveg rjett, að sýslu- nndir það; jeg er alls ekki viss nm, að
maðurinn þar hefnr einhverja hina beztu jeg greiði atkv. með því gegn um þykkt
bújörð þar í byggðarlaginu, enda sýna og þunnt. Áf því jeg er með því, að sýslndæmin, að þeir hafa verið hinir ríkustu menn yfir höfuð fái hærri lann, þætti mjer
menn þar í sýsln; þess vegna sje jeg ekki vænt nm að heyra, hvernig hæstv. landsh.
ástæðn til &ð hreyfa við lannnm þessa tæki i það mál.
Skúli Þorvarðarson: Jeg vil lofa frv.
sýslnmanns, og heldur ekki sýslumannsins í Skagafjarðarsýslu, með þvi líka að þessu að ganga til 2. umr., en vil þegar
jeg er mótfallinn þess konar lannahækk- Iáta meiningn mína í Ijósi um ákvæði þess.
Jeg ímynda mjer að sýslnmenn sjeu víðnnnm yflr höfuð að tala.
Jtitíus Havsteen: Það er persónnleg ast hvar sæmilega lannaðir, og þar sem
ósk mín að frv. þetta íái framgang, þótt um þessa tvo er nú að ræða, álít jeg að
jeg vilji fullkomlega játa, að- mjer þyki ó- ekki þurfi að hækka laun þeirra. Jeg
viðkunnanlegt, að draga þessa tvo sýsln- skal geta þess, að jeg er ekki kunnugur,
menn út nr hópnnm, og betra hefði verið hve erfltt er að gegna sýslumannsembættað bíða með það, þangað til farið væri inu í Skagafirði, eða sýslnmannsembættum
að breyta launalögum allra sýslnmanna, víða nm land, en jeg þekki nokknð til í
enda hefhr verið minnzt á, að þan þyrftn Skaptafellssýslu, sem jeg skal lítið eitt
að endurskoðast. Jeg álít að lann sýsln- minnast á. H. 1. kgk. (Júl. Havst.) sagði
manna sjen of lág eptir verði lifsnanð- að sýslnmenn þyrftu bæði að halda Jskrifsynja nú, og svo verða menn að hafa það ara og hesta, en nm 2 síðnstn sýslumenn
hngfast, að í þeim er fólgið skrifstofufje í Skaptafellssýslu er mjer knnnugt, að
og kostnaður við hestahald, sem þeir eigi þeir hjeldu engan skrifara, en anðvitað
fá sjerstaklega þóknun fyrir úr landssjóði. þarf þar hestahald mikið, þvi sýslan er
H. 2. kgk. (E. Th. J.) sagði að flestir sýslu- einhver hin erfiðasta á landinn yfirferðar.
menn byggju upp í sveit og hefðn styrk Þess ber að geta, að sýslumaður þar þarf
af búum; en hjer til er að svara þvi, að mjög lítið að ferðast, nema til þingferða,
i mínn amti búa 4 sýslnmenn í kanpstað sjaldan til að dæma eða halda próf, og
af 6, og þar að auki er ekki vist, að öll- þótt hann fengi viðbót við lannin, þá eiga
nm farnist vel búskapnr, þótt í sveit búi. þeir eins erfitt fyrir það, sem vilja reka
Sýslumaðurinn í kanpstað, sem hefnr 3000 ijeítar síns. Jeg get yfir höfuð ekkifallkr. lann, verðnr að leggja svo og svo izt á lannahækknn hjá þessnm 2 sýslumikinn kostnað i skrifstofnhald og hesta- mönnnm, en vil þó gefa atkv. mitt fyrir
hald, að hann í mesta lagi hefnr afgangs því, að málið gangi til 2. umr., því þá
2000 kr. Á síðasta þingi vorn laun snmra koma ef til vill fram upplýsingar, sem
embættismanna sett upp, en snm settnið- enn hefnr ekki verið getið.
Flutningsmaður (Arnljótur ólafszon):
nr, þar á meðal lann amtmanna og landfógeta, og má geta þess jafnframt, að Jeg skal játa, að mjer er ekki kappsmál,
landfógetaembættinn fylgir hin mesta pen- hvorki nm þetta nje nm önnnr mál. Jeg lít
ingaábyrgð hjer á landi, en þó ern laun- æfinlega á það, hvort nokkrar líkur eru
in ekki ákveðin meira en 3500 kr., og til þess, að málið nái fram að ganga eðnr
verðnr hann þó auðvitað að búa í Reykja- ekki, og ef jeg sje að óvænlega á horfist
25*
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fyrir málinn, þá vil jeg ekki halda því
til streitu, eða berja það blákalt fram.
Jeg þykist nú sjá það fyrir, að mál þetta
komist ekki gegn nm neðri deild, einkum
síðan jeg heyrði, að h. 2. kgk. (E. Th. J.)
var því mótfallinn; en jeg ber minn harm
í hljóði, því jeg treysti því, að hann síðar beri upp frv. um hækkun á laununi
sýslumanna. Ástæðan fyrir því, að jeg
kom með þetta frv., var sú, að Húnavatnssýsla, sem er í 1. flokki, er ábyrgðarminni
og eins góð yfirferðar sem Skagafjarðarsýsla, sem er í 2. flokki.
Með þeirri fuUvissu von, að þeir sem
næstir eru skipaðir yfir sýslumennina
(amtmennirnir), og sem þekkja betur til
þessa máls en jeg, komi innan skamms
með f'rv. um hækkun á launum þeirra,
þá tek jeg þetta frv. aptur.

Þrítugasti ogannar fundur, laugardaginn 8. ágúst kl 1. e. h. Allir á fundi.
Frv. tíl laga um afnám vistarshyldunnar og heimilisfang verkmanna (C. 330, 338);
2. umr.
Arriljótur ólafsson: Vegna'þeirra mörgu
breyt.till. sem fram eru komnar við frv.
sting jeg upp á því, að nefnd verði sett
í málinu; jeg hygg 3 manna nefnd nægi.
ATKV.GR.: Samþ. að kjósa 3 manna
nefnd og kosnir:
Arnljótur Ólafsson með 8 atkv.
Árni Thorsteinsson — 6 —
Sighvatur Árnason — 4 —
Frv. til laga um ákvarðanir, er snerta
nokkur opinber lögreglumal (C. 310, 338);
ein umr.
Framsögum. (Jíilíus Havsteen): Breytingar þær, sem h. neðri deild hefur gjört
áfrv., eru fólgnar í því, að hún hefur fellt
úr þau ákvæði, sem lúta að því, að það
að eins skuli ná til brota gegn iöggiltum
lögreglusamþykktum, og sett í staðinn, að

það skuli gilda um almenn lögreglumál;
með þessum breytingum er frv. komið í
sama horf og það var, þá er það kom
frá stjórninni og áður en vjer nefndarmenn
fjöUuðum um það hjer í deildinni. Það
var þá samhuga álit deildarinnar, að frv.
ekki ætti að vera eins víðtækt og þegar
það kom frá stjórninni, heldur að það að
eins skyldi ná til þeirra lögreglumála, sem
eiga rót sína að rekja til brota gegn löggiltum lögreglusamþykktum. Neðri deild
hefði í rauninni líka átt að breyta fyrirsögninni, og fella úr orðið „nokkur", því
nú nær frv. til lögreglumála yfir höfuð.
Nefndin hefur samt ekki farið fram á að
gjöra nokkra breytingu á fyrirsögninni,
því nú á fyrirsögnin, eins og hún er, vel
við, ef nú breyttill., sem nefndin kemur
fram með, fær fram að ganga, og er breyt.
till. í fullri samhljóðun við fyrirsögnina.
Breyting þessi, frá hálfu nefndarinnar, er
í því fólgin, að orðinu „einkum" í 1. staflið 1. gr. sje sleppt úr, og með þeirri
breytingu er skýlaust ákveðið, að það
vald, sem ffv. veitir dómendum eða lögreglustjórum, skuU að eins ná til smábrota; með því er takmarkaður rjettur
dómarans til að ákveða minni sektir fyrir stórkostleg brot en venjulegt er, og
takmarkaður rjettur hans til að útkljá
mál með aðvörun. Á þetta atriði vill
neíndin leggja áherzlu, og vona jeg að
frv. með þessari breytingu komist í gegn
um neðri deild. Jeg álít það óþarft, að
taka það aptur upp, sem sagt hefur verið
hjer í deildinni áður um þetta mál. Það
er öllum ljóst, að mörgum málum, sem
eru opinber lögreglumál, er svo varið, að
þeim, sem brjóta gegn þeim, má allsekki
sleppa með lægstu sektum eða að eins
með áminningu, eins og t. a. m. brot gegn
toUIögum, siglingariögum, verzlunarlögum,
sóttvarnarlögum, fiskiveiðalögum o. s frv.
Þar má ekki eiga sjer stað, að menn sjeu
látnir sleppa með aðvörun og heldur eigi,
að farið sje niður fyrir lægsta stig sekta,
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Aptur & móti er öðrn máli að gegna með
brot gegn löggiltum Iögreglusamþykktum.
Þær eru reyndar enn þá ekki uema 2
á landinu, á Akureyri og í Reykjavik, en
á ísafirði ekki, því þar er lögróglustjórnin liklega svo góð, að á slíkri lögreglusamþykkt þarf ekki að halda.
Það er alls ekki ráðlegt, að gefa
hlutaðeigandi dómara það vald, að hann
að eins megi láta menn sleppa með áminningu, þegar þeir hafa brotið á móti
þeim Iögum, sem jeg nefndi áður; en svo
geta verið ýms önnur lög, sem eigi eru
8vo merkileg, að ekki megi sleppa þeim,
sem brýtur gegn þeim, að eins með aðvörun, að minnsta kosti í fyrsta skiptí,
og vil jeg nú i þvi tillití nefna sem dæmi
helgidagalögin, enda er gefin bending um
það í tilsk. 1855 um sunnu- og helgidagahald á íslandi, að lögreglustjóri geti
látið það nægja, að gefa þeim sem í hlut
eiga áminningu. Ef frv. það, sem hjer
liggur fyrir, yrði samþykkt af konungi,
þá væri æskilegt, að stjórnin gæfi dómurum vísbendingu (Instruction) um, hvernig
eigi að beita lögunnm; þetta hefur opt
verið gjört áður, og er lika rjett í sjálfu
sjer. Með þessum ummælum vil jeg í
nafni meðnefndarmanna minna leggja það
til, að h. deild fallist á þessa breytingu,
að orðið „einkum" í 1. staflið 1. gr. falli
burtu.
ATKV.GR.: Breyktill. n. (307) samþ.
i e. hlj. Frv. þannig breytt samþ. í e. hlj,
og afgr. til Nd.
Tidögur til þingsatyktunar um styrkveitingar tU tríinaðarfjdaqa og fjenaðarsyninga (C. 323, 333); fyrri umr.
Þorleifur Jónsson: Jeg á hjer breyt.
till. á þingskj. 297, sem fer fram á, að
breyta 2. tölul. í fyrri kafla till. um almenn skilyrði. í tillögunni, sem hjer er
til umr., er ákveðið, að ekkert fjelag skuli
njóta styrks, nema það hafi unnið minnst
150 dagsverk. Nú hagar sumstaðar svo
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til hjer á landi, að i sama fjelaginu eru
um 100 búendur, eða jafnvel fleiri, og er
það nokkuð lítið, að heimta af þeim 150
dagsverk öllum til samans, því þá kemur
ekki nema l1/^ dagsverk á mann. Mjer
finnst því rjett að ákveða, hve mikið hver
búandi á að vinna að meðaltali til að fá
styrkinn, og hef jeg þá sett 10 dagsverk,
og getur það eigi kallast sjerlega mikið;
það kom fram lík uppástunga i Nd., en
þar var ákveðið að hver fjélagsmaður ynni
10 dagsverk, en þá komu þær upplýsingar, að búlausir menn eru sumstaðar einnig í þe8sum fjelögum og þá þótti það eigi
rjett Þess vegna hef jeg sett hjer, að
hver búandi skuli skyldur að vinna 10
dagsverk. Skilyrðið fyrir styrkveitingunni
verður þá, að fjelagið vinni 10 dagsverk
fyrir hvern búanda að meðaltali, en hvert
fjelag þó samtals minnst 150 dagsverk;
sjeu t. d. eigi nema 10 búendur i einhverju fjelági, verður það samt sem áður
að hafa unnið minnst 150 dagsverk, og
sjeu 20 búendur, þá 200 dagsverk; þetta
er ekki mikið heimtað, þvi að það munu
vera til bændur fyrir norðan, sem hafa
stundum unnið 150 dagsverk á ári. (A. Ó.:
Nei). Jú, þeir eru til, og er það því ekki
of mikið ætlazt til þess af einu fjelagi, að
það vinni 150 dagsverk; þess vegna hef
jeg tekið þessa uppástungu úr þingsályktunartillögunni inn í mína breyt.till.
Sighvatur Ámason: Jeg skal játa, að
jeg felli mig fremur vel við reglurnar, sem
settar eru í þingsályktunartillögunni um
styrkveitingarnar, en um breyt.till. á þingstjali 297 skal jeg geta þess, að jeg er
henni ekki mótfallinn í sjálfn sjer, en hún
byggist eiginlega á öðrum grundvelli en
styrkveitingin í tittögunni, því að þar er
eingöngu t. d. með túnasljettu (og annað
samkv. því) byggt á víðáttu þeirri, sem
sljettuð er í □ föðmum af fjelaginu í heild
sinni, hvort heldur það er 10, 20 eða 30
menn í fjelaginu; þar er sagt t d., að
sljetta, sem sje 1500 □ faðmar samtals
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bjá öllum fjelagsmönnum, nái styrk; jeg
skal geta þess, að jeg veit dæmi til, að
fjelagsmenn vinna eigi ávallt í sameiningn
að túnasljettun, heldnr hver hjá sjer, og
þegar svo er, þá er anðvitað, að hún verðnr tætingsleg, ef mjög margir ern í fjelaginn, þótt hún nái öll flatarmálinu að
víðáttn eða þeirri dagsverkatölu, sem áskilin er, og að því leyti er jeg með breyt.
till. h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.), því þá getur
dagsverkatalan hjá hverjnm einnm að tiltiltöln komið til greina, það er að segja,
að þeir sem meira vinna tiltölulega eptir
fjelagatölu, geta notið meiri styrks; en þá
þyrfti að taka fram, sem ekki er nefnt í
tillögnnni, að fjelagatölunnar væri getið
i hverri sýsln. Þetta hefnr h. 2. þm.
Húnv. (Þ. J.) eigi tekið fram. Jeg ætla
svo að sinni ekki að tala meira nm þetta,
en álít yfir höfnð að málið fremnr sje aðgengilegt, hvað reglnrnar nm styrkveitingarnar snertir, nema ef vera skyldi að
betra væri að laga þær lítiisháttar.
Arnljótur ólafsson: Mjer finnst jeg
verði að gjöra mjer eina spnrningu ljósa,
þegar nm þetta er-að ræða: hvert gagn
gjöra þessar styrkveitingar yfirleitt? Ef
þær gjöra mikið gagn, þá er rjett að auka
fjárveitinguna, en ef þær gjöra ekki mikið gagn, þá er ekki rjett að anka styrkinn. Jeg tel rjettara að draga nokknð úr
styrknnm, að minnsta kosti þegar fram í
sækir; því að kunnugt er, að jarðabætnr
borga sig vel, og ern ábatasamar eða
gróðavegnr fyrir þann, sem gjörir þær,
þegar hann sjáifnr fær að njóta arðsins aí
þeim, sem opt ber við. Jeg skoða svo, að
styrkveitingar til arðsamra fyrirtækja eigi
að eins að vera nppörvandi eða hvetjandi
fyrir hlutaðeigendnr fyrst í stað, meðan
þessi fyrirtæki eru ’ nng að aldri eða í
byrjun; en þegar reynslan er fengin, vil
jeg ekki, að lagt sje lengur til þeirra af
almannafje, því að ef að styrkja á gróðafyrirtæki af landssjóði, þá iendir maðnr að
loknnnm í eins konar allsherjar „social-
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ismus“, og þá er alit keyrt saman i eins
konar dróma, því iandssjóður verður atvinnnsjóðnr nálega allra fyrirtækja í landinn.
Jeg vil leyfa mjer að benda h. deild á,
hvort eigi sje rjettara að fresta annari
nmræðn um þetta mál, þangað til fjárlögin koma úr neðri deild, og sjá má,
hve mikill styrknr búnaðarfjelögum er
ætlaður í þeim.
Þegar jeg sný mjer að sjálfri tillögnnni, verð jeg að játa, að margt er aðgengilegt í henni, en snmt finnst mjer þó
ekki sem rjettast, að því er styrkveitingnna snertir. Jeg skal fyrst nefna 2. tl. í
fyrri kafla till. nm almennn skilyrðin.
Þar stendur svo: „Ekkert fjelag skal
njóta styrks, sem eigi hefur unnið minnst
150 dagsverk“, og þessi ákvörðun er nú
hert með breyttill. h. 2. þm. Húnv. (Þ. J.j,
þar sem skotið er inn í, að hver búandi
skuli vinna 10 dagsverk til að verða
styrksins aðnjótandi. Jeg vil spyrja h.
sama þm. (Þ. J.), hvers vegna hann hefnr
komið fram með þessa takmörknn? Er
þetta sanngjarnt eða samkvæmt þeim jafnrjettishngmyndum, sem þingmaðnrinn hefur barizt fyrir? Á ekki fátækt fjelag,
sem að eins 4 eða 5 menn ern í, er
vinna jafnmikið tiltölulega sem þeir í
fjölmennari fjelögum, að fá að njóta
styrks eins og hinir? Þetta get jeg eigi
skilið að sje í samræmi við jafnrjettishngmyndir h. þm. (Þ. J.), því samkvæmt þessu
geta að eins stór fjelög og rík fengið
styrkinn. Svo er og enn sú spnrning:
Hverjir ern nú í þessnm fjelögum? Það
getnr verið fjelag í stórnm hrepp með 50
búendnm, og þótt þeir sjen allir í fjelaginn að nafninu til, þá er ekki sagt, að af
þeim vinni nema fáeinir, og ættn þá hinir sömu ekki að fá neitt, eí dagsverkatalan næði ekki hinni tilteknn npphæð,
þótt þeir hefðn nnnið meir en 10 dagsverk
hver? En aptur á móti, ef eigi eru taldir fjelagsmenn nema þeir einir, er vinna
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að jarðabótnm það og það ár, sem jeg
hygg að 8je rjettu næst, þá er hægt að
miða við 10 dagsverkin á mann; en þá er
eigi rjett að heimta samtals 150 dagsverk.
Þannig voru til dæmis búnaðarfjelög í
Glæsibæjar- og Skriðnhreppnm, sem jeg
þekkti, að samkvæmt reglnm þeirra mátti
hver bnandi maðnr vera í þeim fjelögum,
en i skýrslnnni vorn ekki taldir nema þeir,
sem nnnn. Af þvi má sjá, að þótt 50 bneudur að nafninu til sjen í fjelaginu, þá
vinna ef til vill að jarðabótum éigi nema
10. í hörðnm árnm veitir bændnm opt
erfitt að vinna að jarðabótum, ank annars,
sem ekki verður frestað að gjöra, t a. m.
húsabyggingar, og get jeg sjálfnr vel dæmt
um það úr mínnm búskap.. Jeg vil þvi
alveg fella bnrtn 2. töluL; jeg vil láta öll
fjelög, stærri og smærri, fátæk og rik, fá
tíltölulegan styrk við það, sem þan hafa
nnnið, og þetta er jafnrjetti, enda hefnr
því ávallt verið fylgt í norðnr- og anstnramtinn. Jeg vona að tílgangnr h. nppástnngnmanns (Þ. J.) hafi ekki verið sá, að
útiloka fátæklingana frá því að fá styrk,
eins og í rann og veru yrði eptir hans
breyt.till. Hið góða, sem styrkveitíngar
hafa gjört að verknm, er, að þær hafa
hvatt eða ginnt menn tíl að byrja á jarðabótnm. Það hafa aldrei verið nema npp
og oían hjer nm 20 anrar fyrir dagsverkið í norðnr- og anstnramtínn; en engn að
siðnr hafa styrkveitingarnar aukið kapp
milli fjelaganna, vakið áhnga á jarðabótnm, og jafnframt sýnt fram á þá reynslu,
að þær væru ábatasamar. Eigi nú fátæk
fjelög að lúta í lægra haldi, þá er það að
draga úr áhngannm, þar sem mest þarf að
glæða hann, en það er hjá hinnm fátækn;
það þarf t. d. að vekja meiri áhnga hjá
leiglendingnm tíl firamtakssemi í þeim efnnm, heldnr en hjá þeim, sem jörðina eiga
sjálfir.
Jeg vil minnast litið eitt á síðari kafla
þingsályktunartill. nm styrkinn til fjenaðarsýninga. Jeg er þessnm styrk yfirleitt
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móthverfur, einkum ef hann er lítill, því
þá hygg jeg hann komi ekki að neinnm
notnm, því að fjenaðarsýningar, sem jeg
þekki til, ern alls ekki hentugar fyrir
búendnr. Menn hafa spreytt sig á að sýna,
hve vel þeir geta alið fje, með því að
koma með eina feita kind eða tvær, kú
eða hest á sýninguna; en þessar skepnur
hafa þeir alið á mat, svo allir gætn dáðzt
að þessn djásni. En ef farið væri í hús
þeirra og hinn fjenaðurinn skoðaðnr, já,
þá mnndi mönnum gefa á að litast, því þá
yrði allt annað ofan á. Jeg hygg að fjenaðarsýningar sje ekki til annars en að
menn reyni að fá orð á sig fyrir góða
meðferð á ijenaði, með því að sýna alinn
gemling, hrút eða belju, en ekki til þess,
hver sje hin rjetta aðferð til þess að fá
þann ábata, sem menn geta haft almennt
aí því, að fara vel með fjenað sinn allan,
þvi að í anðsællegnm fyrirtækjnm verða
menn jafnan að líta bæði á kostnaðinn og
arðinn, með þvi að ógóðinn er jafnan það,
er arðnrinn er meiri en tilkostnaðnrinn.
Sighvatur Ámason: Jeg verð fyrir
mitt leytí að vera hlynntnr tillögn h. varaforseta (A. Ó.), því að það er jafnrjettíslegra að fara eptir því, hve mðrg dagsverk koma tiltölnlega á hvern fjelagsmann,
hvort þeir ern margir eða íáir í sama
fjelagi, og útiloka ekki frá styrkveitíngnnni þá menn, er knnna að vera fámennir í einn og sama fjelagi, og í öðru lagi
mnndi það fyrirkomnlag, sem hann bendir á, með slikar styrkveitíngar, verka samkeppni milli fjelaganna innbyrðis að vinna
sem mest, hvort sem fjelagsmenn ern margir eða fáir. Jeg held því, að þetta fyrirkomnlag sje heppilegra.
En þar sem h. varaforseti (A. Ó.)
minntist á, að hann vissi til þess, að snmir af þeim, sem værn i búnaðarfjelögum,
ynnn ekkert sum ár, þá getnr vel verið
að ýms forföll kunni að koma fyrir, svo
að einn búandi hafi eigi kringnmstæðnr
tíl þess eltthvert ár, að vinna að jarða-
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bótum; það geta komið fyrir veikindi,
húsabyggingar eða eitthvað annað; en þess
konar á að vera að eins undantekning,
því að jeg verð að álíta það mjög óheppilegt, að nokkur fjelagsmaður láti vera að
vinna að jarðabótum árum saman, eða að
nokkurt búnaðar^elag láti svo liða nokkurt ár, að það vinni ekkert að jarðabótum í heild sinni. Jeg vil að slik fjelög
setji þá fasta reglu fyrir sjálft sig, að
hver og einn af fjelagsmönnum skuli
á ári hverju skyldur til að vinna
einhverja tiltekna dagsverkatölu. Þetta
hefur verið ákeðið í þeim búnaðarfjelögum,
sem jeg þakki bezt og sem eru í Bangárvallasýslu. Ef þessi regla er ekki sett,
má búast við þvi, að farið geti svo sem
h. varaforseti (A. Ó.) gat um, að einn eða
annar láti vera sum ár að vinna að jarðabótum, þótt þeir sjeu í fjelaginu.
En að því er fjenaðarsýningar snertir,
álít jeg góðra gjalda vert að styrkja þær.
En þó verða menn að hafa það hugfast,
að sett sje þau skilyrði, að einhver trygging sje fyrir þvi, að sýningarnar gaBgi i
rjetta átt, og að tekið sje fram, i hverja
átt þær eiga að miða. Það getnr því
aldrei haft neinar gagnlegar afleiðingar að
styrkja sýningar, sem að eins eru nafnið
tómt, eða þótt einstök skepna sje sýnd,
sem er vel fóðruð; það þarf og að koma
tii greina, að skepnan sýni það, að hún
sje af góðu kynferði; það er öllu meira
varið í það en hitt, að hún sje vei meðfarin.
Það er þvi meiri ástæða til að taka
slíkt til greina og leggja áherzlu á að
skepnan sje af afbragðs-kynferði, meðan
sýningarnar eru í því horfi, að að eins
eru einn eða tveir sýningarstaðir í hverri
sýslu. En þessar sýningar gætu þá fyrst
komið að verulegu gagni, þá er þær íæru
fram í hverri sveit, svo að dómendurnir
gætu af kunnugleika dæmt um það, hvernig hver einstakur fer með skepnur sinar,
og þá fyrst er feggiu trygging fyrir því,
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að allar skepuur hvers einstaks manns
muni vera að sama skapi sem þær, er frá
honum komu til sýningarinnar, og þá fyrst
gæti komið það tvennt til greina við
hverja verðlaunaveitingu, bæði góð meðferð og gott kynferði. Það hefur að vísu
verið sagt, að heimaskoðunin sje bezt, og
það er mikið satt, en þær mundu kosta
svo mikið, að slíkt yrði að líkindum nær
því ókleyft yfir höfuð að tala. En hitt
getur mikið bætt úr, ef fjenaðarsýningar
yrðu í hverri sveit, en ekki eins og nú
að eins á 1 eða 2 stöðum í sýslu. Á
þessu mætti ráða bót með því, að hafa
árs árlega sýningu í hverri sýslu, en að
eins fyrir 2 eða 3 hreppa þetta árið og
svo næsta ár fyrir aðra hreppa sýslnnnar.
Gallinn við þessar sýningar, eins og þær
tíðkast nú hjer í suðuramtinu, er sá,
að þar sem þær eru á svo fáum stöðum, eiga þeir hreppar, sem lengst eiga að
að sækja, nær þvi ómögulegt með að koma
með aðrar skepnur en hesta á sýningarstaðinn. Fyrir því verður sýningin eiginlega eingöngu fyrir þá hreppa eða menn,
sem næstir eru sýningarstaðnum.
Þetta þuría menn að setja sig inn í,
til þess að hægt sje að koma á því fyrirkomulagi, að trygging fáist fyrir því, að
sýningarnar hafi þær góðu afleiðingar, sem
menn vilja að þær hafi. Annars kasta
menn þessu fje á giæðnr, án þess að nokkir ávextir sjáist af því.
Skúli Þorvarðarson:
Jeg held að
mörgnm hafi fundizt og mikið hafi verið
talað um það, að styrk þeim, sem búnaðarfjelögum hefur verið veittur, hafi ekki verið
heppilega varið og að hann hafi ekki stuðlað
til þeirra framfara, sem menn höfðu ætlazt til; en jeg held þó, að almennt megi
segja, að búnaðarfjelög, einkum ef þau eru
nokknð stór, vinni að jafnaði langt um
meira en einstakir menn geta gjört og
smærri fjelög. Ef menn eru í búnaðarfjelögum, mun það vera venjulegra, að
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menn sameini sig um að vinna að búnaði
eða jarðabótum.
Frá þessn sjónarmiði get jeg þvi ekki
haft á móti 2. tillögunni, þvi að jeg felli
mig vel við þá stefnu hennar, að styrknr
sje ekki veittnr nema þar sem nokknð
mikið er nnnið og verkið vel af hendi
leyst. Um hitt skal jeg ekki dæma, hvort
hæfilega er lagt í dagsverk, þvi að jeg
hef ekki sjálfnr svo gott vit á því, en þó
get jeg gefið þær upplýsingar, að jeg hef
leitað nm þetta álits bnfróðs manns, og
var það álit hans, að fremnr mætti segja
að vægilega væri lagt í dagsverk en of
hátt.
Jeg felli mig líka vel við breyttill. á
þingskj. 297, þvi að jeg álít, að það sje
yfir höfuð ófarsælla, að bændnr skipti sjer
í smáfjefög. Jeg hygg, að dagsverkatalan fyrir fjetögin megi alls eigi vera minni
en 150. Fjelag það, sem jeg þekki bezt
og er í minni sveit, hefur venjulega skilað 5—8 hundrnðum dagsverka, enda er það
nokknð mannmargt; í þvi eru rnmlega 40
búendur, og sá sem telnr sig verðan að
fá styrk af búnaðarfje, verðnr að sýna
það i verkinu, að hann sje fjelagsmaður
meira en að nafninu einn, þvi annars nýtnr hann einskis af búnaðarstyrk þeim,
sem fjelaginu er veittur, enda ern ekki
amlóðar hans verðir.
Mjer finnst þvi
þessi breyttill. heppileg, og ekki megi
minna vera en 10 dagsverk að meðaltali
fyrir hvern, sem í fjelaginu er.
H. varaforseta (A. Ó.) fannst, að það
mnndi verða til að draga úr búnaðaráhngannm, að veita þennan búnaðarfjelagastyrk. Jeg held þó að reynslan hafi sýnt hið
gagnstæða, að styrknrinn hafi verið til að
örva menn til framfara í búnaði, og til að
hjálpa efnalitlum mönnum til að eignast
hentng jarðyrkjuverkfæri. Auðvitað er, að
fámenn fjelög og umkomulitil fá minni
styrk, og jeg hygg, að sú stefna sje ijett,
að stnðla að því, að menn fremur samAlþt A. 1891.
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eini krapta sína og gangi í stærri fjelög,
heldur en að hver og einn sje að bauka
í sínu horni eða menn skipti sjer í mörg
smá búnaðarfjelög. Við það að ganga i
stærri fjelög getur opt sá máttarminni
komið fram verki, er honum væri ómögulegt að vinna, ef hann væri utanfjelags.
Að því er snertir fjenaðarsýningarnar,
er jeg á sama máli og h. varaforseti (A.
Ó.); jeg get ekki álitið, að þær hafi mikla
þýðingu enn sem komið er. Pað hefur
verið rjettilega tekið fram, að þótt menn
geti komið með á sýningu einn grip af
hverri tegund, sem vel er meðfarinn, sannar það ekkert um meðferðina og gæðin á
hinum skepnum mannsins.
Þar' sem h. þm. Rangv. (S. Á.) tók
fram, að fjölga þyrfti sýningarstöðum í
i hverri sýslu, þá kann þetta að vera rjett,
en þetta kemur smátt og smátt aí sjálfu
sjer i framkvæmdinni, ef það sýnir sig
að sýningar gjöri gagn og sjeu nauðsynlegar.
En jeg legg til, að búnaðarstyrknum
sje fremur varið til jarðabóta, heldur en
til fjenaðarsýninga, að svo stöddu.
Þorleifur Jónsson: Það voru að eins
fáeinar athugasemdir hjá h. 5. kgk. (A.
ÓI.), sem jeg vildi minnast á. Hann sagði
að breyttill. mín miðaði til þess, að ganga
á rjett hinna fámennari búnaðarfjelaga,
og að hjer hafi eigi komið vel fram jafnrjettishugmynd sú, sem jeg hafi haldið fram.
Þetta er ekki rjett hjá þingmanniuum.
Hjer í tillögunum er heimtað, að fjelagið
hafi unnið að minnsta kosti 150 dagsverk,
hvort sem í því eru 10 eða 100 búendur;
það er þannig heimtað jafnmörg dagsverk
minnst, hvort sem fjelagið er stórt eða lítið.
Breyt.till. mín gengur út á það, að hver búandi í fjelaginu hafi að meðaltali unnið 10
dagsverk, með öðrum orðum: að hin stóru
fjelög vinni meira en hin smáu til þess að
geta orðið styrksins aðnjótandi. Ef t. d.
100 menn eru í fjelaginu, þá þarf það að
26 (17. okt.).
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hafa unnið 1000 dagsverk eptir minni tillögn, en ef að eins 10 menn eru í því, þá
þarf það eigi að hafa unnið meira en 150
dagsverk; það er því svo fjarri því, að tillaga mín halli á litlu fjelögin, að hún miklu
fremur bætir fyrir þeim, og þá skil jeg ekki
hvernig 5. kgk. (Arnl. Ól.) fer að tala um
að tillaga mín sje gagnstæð þeim jafnrjettiskenningum, sem jeg hef framfylgt. Það
er auðvitað tiltölulega meira eptir breytingartillögu minni, sem heimtað er af fjelögum með mjög fáum fjelagsinönnum t.
d. færri en 15; en það var tillögnm Nd.
að kenna; jeg hjelt að hún mundi halda
fast við það, sem hún hafði samþykkt, um
150 dagsverk minnst, og þorði jeg því eigi
að lækka dagsverkatölu þessa. En jeg hef
ekkertá móti því, að sleppa þessum 150
dagsverkum og hafa gr. þannig: „Ekkert
ijelag skal njóta styrks, nema það hafi
unnið minnst 10 dagsverk fyrir hvernbúanda í fjelaginu að meðaltali", ef jeg vissi
að h. Nd. vildi ganga að þessu. Mjer finnst,
ekkert fjelag vera maklegt þess, að fá styrk,
ef hver fjelagsmaður vinnur eigi 10 dagsverk að meðaltali, því þá er eigi mikið
unnið. Jeg er því eigi samdóma h. 5. kgk.
(A. Ól.) um það, að felia burtu 2. tölulið,
því að mínu áliti er hann mjög þýðingarmikill.
«7on A. Hjaltalín: H. 5. kgk. (A. ÓI.)
sagði að það mundi eigi i rauninni vera
heppileg aðferð, til að efla framfarir búnaðarfjelaganna, að veíta þeim styrk. Jeg er
honum alveg samdóma í þessu. Vjer þurfum eigi annað en lesa vei sögu lands þessa
um siðasta fjórðung aldarinnar, sem leið,
og fram yfir aldamót, til þess, að sjá þetta.
En þó held jeg, að styrkur sá, sem nú
hefur verið veittur um stund, hafi örvað
menn til að stofna búnaðarfjelög. Þess
vegna álít jeg ástæðu til þess að halda áfram, að veita þeim styrk, til þess, að
þau verði almennari heldur en þau eru ,nú.
Jeg held þó eigi að fjelögin mundu hætta
fyrir það, þótt þau eigi fengju styrk. Jeg

held, að það sje raunar eigi svo mjög styrkurinn, sem hefur orðið búnaðarfjelögunum
að gagni, eins og það atvik, að fjelögin
verða að gefa skýrslur um framkvæmdir
fjelaganna og senda þær á einn stað, þar
sem hægt er að bera þær saman frá ýmsura búnaðarfjelögum; þá vill hvert búnaðarfjelag reyna að verða eigi eptirbátur
annarra, þegar þau eru borin saman. En
jeg held, að við getum eigi fengið þennan
samanburð, ef fjelögin fengju eigi styrk.
Jeg er eigi mótfallinn breytingartillögunni;
en það gæti verið svo, sem h. 5. kgk. (A.
Ól.) sagði, að svo lítil fjelög gætu verið
til, að þau yrðu fyrir halla; en jeg get
eigi sjeð, hvað er því til fyrirstöðu, að
hin smærri fjelög sámeini sig og myndi
eitt stærra fjelag; það er undarlega háttað þeim fjelögum, ef eigi geta verið nokkuð margir menn í þeim og þeir eigi komið sjer saman; þá er eitthvað að. En það
má sneiða hjá þessum agnúa, með því, að
taka burtu í töluliðnum þessi 150 dagsverk. í mínum hrepp þekki jeg búnaðarfjelag, þar sem sumir fjeiagsmanna vinna
ekkert sum árin, en þá fá þeir heldur ekkert af styrknum. Jeg skil svo breytingartillögu h. þm. Húnv. (Þ. J.), að eigi hver
og einn sje skyldur að vinna 10 dagsverk,
heldur að það teljist svo tii, að hver maður hafi unnið 10 dagsverk. Jeg er alveg
samdóma h. 5. kgk. (A. Ól.) um sýningarnar; jeg held, að þær sjeu eigi til nokkurs skapaðs hlutar. En það er annað, sem
kemur að miklu gagni, að því er jeg veit
til, en sem eigi er verðlaunað; það eru
skoðanirnar heima hjá bændum á vetrum,
og jeg imynda mjer, að h. þm. þekki þær
líka. En að sýna eina kind, eitt hross
eða eina kú álít jeg eigi þess maklegt, að
fá nokkurn styrk.
Skidi Þorvarðarson: Jeg vildi að eins
leyfa mjer að gjöra stutta athugasemd
viðvíkjandi breytingartillögu h. þm. Húnv.
(Þ. J.). Jeg verð að halda fiast við, að
stór íjelög vinni meira heidur on hinsmáu.
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Jeg held, að þegar hver maður í hinum
litlu fjelögum þyrfti að vinna 10 dagsverk
eða fjelagið í heild sinni minnst 150 dagsverk, þá mundu þau sjá, hve lítils þau
væri megnandi og hvað við ætti, að bezt
væri að sameina sig svo, að þeir yrðu að
minnsta kosti 15 í fjelaginu. Jeg skal
geta þess tii dæmis um það, hve gagniegt það er, að fjelögin sjeu nokkuð stór.
Það er regla í einu fjelagi, sem jeg þekki,
að 4 til 5 menn taka sig saman og vinna
í sameiningu í smádeildum, og gengur vinnan þannig miklu betur. Jeg get eigi skiiið það, ef nokkur áhugi er á jarðabótum,
að eigi geti sameinað sig svo sem 15 menn
og myndað fjelag. í fjelagi þvi, sem jeg
nefndi, ern af rúmum 60 hreppsbændum,
í fjelaginu 40 fjelagsmenn, sem vinna saman. Þeir, sem eigi vinna, hver einstakur
fjelagsmaður 10 dagsverk, finnst mjer að
ættu eigi að hafa aðgang að styrk. Jeg
fyrir mitt leyti get aðhyilzt breytinguna í
sambandi við aðaltillöguna og læt þar með
út talað.
Þorleifur Jónsson: Jeg vil Ieyfa mjer
að biðja forseta að skipta atkvæðagreiðslunni og bera breytingartiliöguna upp í
tvennu lagi: 1. „Ekkert fjelag . . . að meðaltali“, og 2. „samtals minnst 150 dagsverk“.
ATKVÆÐAGR.: A.L 1. samþ. í e.
hlj. 1. breyt.till. við A.I. 2. (297) samþ. í
e. hlj.; 2. breyt.till. við A.L 2. (297) felld
með 6 : 5 atkv.; A.I. 2. (till.) þar með fallin. A.I. 3. samþ. með 10 atkv. A.EL 1.
a.—g. samþ. í e. hlj. A.n. 2. a.—h. samþ.
í e. hlj. Fyrirsögn A-kaflans samþ. í e.
hlj. B. 1.—5 samþ. með 7 : 4 atkv. Fyrirsögn B-kaflans samþ. í e. hlj.
Málinu vísað til síðari umr. í e. hlj.

Tillaga til þingsalyktunar (C. 334);
hvernig ræða skuli.
ATKVÆDAGR.: Ein umr. samþ. í e.
hlj.

Þrítugastl og þriðji fundur, mánud.
10. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Samkvæmt tilmælum forseta lengdi
landshöfðingi þingtímann um fjórtán daga,
eða til 25. s. m.
Frv. til stjórnarskipunarlaga um breytingar á 3., 10. og 25. gr. stjórnarskrárinnar (C. 330, 340); 2. umr.

Flutningsmaður (Grimur Thomsen): Við
1. umræðu komu fram mótmæli frá 2 h.
kgk. þm., sem sje 2. og 5. kgk. þm. Hinn
fyrnefndi (E. Th. J.) kvaðst gjöra sig ánægðan með ábyrgð þá, sem núer ákveðin í stjórnarskránni; hún er að eins fólgin í þvi, að hana má gjöra gildandi móti
ráðgjafanum fyrir brot á stjórnarskránni,
en eigi fyrir annað. Landshöfðingi er samkvæmt stjórnarskránni settur yfir hin æðstu
mál innanlands á ábyrgð ráðgjafans, en
þó er því svo varið, að þessi ráðgjafl hefur ekki ábyrgð á gjörðum landshöfðingja,
og þó stjórnarskráin gjöri ráð fyrir, að
höfða megi mái gegn landshöfðingja, ef
hann misbrúkar það vald, sem honum er
ánafnað, þá setur hún það skilyrði, að konungsleyfl sje fengið til þess. En þetta
leyfl mundi aldrei fást, með því landshöfðinginn aldrei mun aðhafast annað i stjórnarstörfum, eu það sem ráðherranum, á hvers
ábyrgð landshöfðinginn beitir valdinu,
er ljúft. Jeg vona h. 2. kgk. (E. Th. J.)
sjái, að þetta er sama sem engin ábyrgð;
hann veit þó víst, að eptir hinum endurTíHaga. til jþingsályktunar um að setja skoðuðu grundvallarlögum fyrir Danmörku
nefnd til að íhuga sundurskipting jarða frá 28. júli 1866 hafa ráðgjafarnir ábyrgð
(C. 332); hvernig ræða skuii.
á öllum sínum gjörðum, á ölluin stjórnarATKV.GR.: Ein umr. samþ.^-e. hlj. athöfnum, einsog eðlilegt er; það má því
26*
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ganga að því vísu, að stjórnin vilji í þessu
sem öðrum málum hafa eðlilegt samræmi
milli ábyrgðarinnar lijer og í Danmörku,
að hún því varla muni hafna þessari beiðni,
sem hjer er farið fram á. Mig furðar á
því, að h. 2. kgk. (E. Th. J.) skuli nú álíta þessa ábyrgð sem við höfum samkv.
stjórnarskránni, fullnægjandi, því að við
3. umr. stjórnarskrármálsins 1889 varhann
meðal annars samþykkur 7. gr., þar sem
sagt er, „að ráðgjafarnir hafa á hendi
stjórnarstörfln, og bera ábyrgð á þeim“.
Þá þótti honum hin núgildandi ábyrgð ekki
fullnægjandi, en nú þykir honum hún nægileg. Einnig sagði hann við 1. umr. þessa
máls, að landið hefði nægilegt ijárforræði, en
það hefur eigi full umráð með tillaginu úr
ríkissjóði, því eptir ákvæði 25. gr. stjórnarskrárinnar skal gjalda fyrir fram útgjöldin til hinnar æðstu innlendu stjórnar og
fulltrúa stjómarinnar á alþingi. En með
hverju greiddi h. 2. kgk. (E. Th. J.) atkvæði 1889 ? Þá greiddi' hann atkvæði
með 34. gr. stjórnarskrárfrumv., sem segir
svo: „jafnskjótt sem reglulegt alþingi kemur saman, skal leggja fyrir það frumv. til
fjárlaga fyrir fjárhagstímabilið, sem í hönd
fer. Með tekjum skal bæði telja fastatillagið og aukatillagið úr hinum almenna
ríkissjóði, o s. frv“. Þetta er viðbót, sem
sleppt er úr frumv., að fyrir fram skuli
greiða tillagið úr ríkissjóði til hinnar æðstu
innlendu stjóraar. Honum þótti því fjárforræðið ekki nægilegt 1889, en nú álitur
hann það fullnægjandi með viðbótinui. Mjer
er forvitni á, hvers vegna hann nú hefur
breytt skoðun sinni, hveraig á því stendur, að það, sem hann þá ekki áleit nægilegt, skuli hann nú, með 2 ára millibili,
álíta að nægi. Þá kem jeg að mótmælum
hans gegn 2. gr. tillögu minnar, og lái jeg
honum sízt, þótt hann að sumu leyti sje
mótfallinn frestandi synjunarvaldi, af því
það er yfir höfuð nýmæli, og hann telur
það, ef til vill, vott um skort á þegnlegri
hollustu við konunginn. Hann tók það
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fram, að það væri ekki einsdæmi, að stjóraendur synjuðu lögum staðfestingar, og tók
til dæmis Bandaríkin, og er það að vísu
rjett, að forsetinn synjar þar lögum staðfestingu, en þar hefur bæði neðri málstofan og „senatið" vald til með s/8 atkvæða
að gjöra það frumv., sem forsetinn hefur
hafnað, að lögum. Jeg vil ekki benda á
Noreg, af því menn þar áskildu sjer frestandi synjunarvald, áðuren sajnbandið við
Svíþjóð var orðið fullfast. Það er alls
ekki gagnstætt hátignarrjetti konungs, að
fara fram á þetta. Jeg skal t. d. nefna
land, sem hefur fæst af skrifuðum stjórnarskipunarlögum, en þar sem þessi lög eru
eins og grafln í hjörtu þjóðarinnar; þar ber
t. d. ekki við, að frv. sem samkykkt er
af báðum málstofum, sje synjað staðfestar. Ekki hefur það komið fyrir í tíð
þriggja síðustu konunga og drottningar,
svo þar kemur engum einusinni tilhugar,
að þar verði synjað staðfestingar á lagafrumv., sem samþykkt er af báðum málstofum. H. 2. kgk. (E. Th. J.) ætti að
gæta að, hversu vægilega frv. mitt fer í
þessu efni; það er að eins gjörð undantekning frá hinu ótakmarkaða synjunarvaldi um þau Iög, er snerta landsins sjerstöku atvinnuvegi, sem vjer hljótum að
hafa betri þekkingu á en Danir. Jeg er
líka viss um, að mörgum Dönum mun þykja
þetta ákvæði eðlilegt, þar sem við búum
í 300 mílna fjarlægð og höfum svo ólika
atvinnuvegi og þeir. Loksins flnnst mjer
eiga við, það sem sagt er í Svíþjóð og víðar, að þótt þing og þjóð eigi að beygja
annað hnje fyrir hátign konungsins, þá
eigi þau að standa með hinn fótinn á rjetti
þjóðarinnar. Jeg er sannfærðnr um, að
aldrei kemst gott lag á stjóraarfar íslands,
fyr en við fáum frestandi neitunarvald, og
jeg verð að segja, að jeg hef borið þetta
frv. fyrir bijóstinu í mörg ár; það var
einn h. þm., sem sagði, að frv. hvorki væri
heilt iíje hálft, en ef það er rjett, að umturna öllu og breyta, eins og neðri deild
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gjörir opt að þarflausu, þá er þessi athugasemd rjett; en sje ekki rjett að fara svona
að, þá verð jeg að álíta, að betra sje að
fara hægt og stillilega. Það má breyta
mörgu, já meira að segja ákvæðum í
stjórnarskránnfrmeð einfoldum lögum, svo
ekkert aukaþing þurfi að halda.
E. Th. Jónassen: Jeg get vel skilið,
að h. þm. Borgf. (Gr. Th.) sje óánægður;
eu hitt get jeg síður skiiið, að hann ekki
skuli herma það rjett, sem jeg hef sagt;
en það hefur hann ekki gjört. Það var
ein ástæðan, sem jeg færði gegn frumv.,
að jeg vildi ekkert aukaþing hafa; en hafi
h. þm. (GL Th.) verið í mörg ár að velta
þessu fyrir sjer, þá skil jeg ekki, hvers
vegna hann hefur ekki getað komið með
það fyr en nú, og svo skal jeg eigi tala
frekar um þetta að sinni.
Flutningsmaður (Grímur Thomsen):
Jeg vil bæta því við um aukaþingin, að
það er alvarlegt mál, en jeg vil biðja
menn að gá að þvi, að aukaþing verður
að halda innan skemmri eða lengri tima,
hvort heldur 1895 eða 1897, eða máske
fyr, þá held jeg það komi í sama stað
niður. Það er nú sá straumur í þjóðinni,
að vilja hafa einhvern enda á þessari
stjórnarekrárdeilu, og þótt þetta frumv.
falli, þá má ganga að því vísu, að fyrir
þingið 1893 verður lagt nýtt stjórnarskrárfrumv., líklega svipað frumv. 1891. Jeg
held að það sje því ekkert unnið við að
fella þetta frumv., að eins af ótta fyrir
aukaþingi, sem fyr eða siðar rekur að.
Jeg verð yfir höfuð að telja heppilegt, að
efri deild gefi atkvæði með hóflegu frumv.,
og að það mæltist vel fyrir því, að það
kæmi eitthvert tilboð frá henni til neðri
deildar, til þess að riða einhvern endahnút á þetta mál.
Arnljótur Ólafsson: Það gleður mig,
að h. þm. Borgf. (Gr. Th.) tók fram það,
sem jeg sagði við 1. umr. málsins, að frv.
væri hvorki heilt nje hálft, eða eigi yfirgripsmikið, samkvæmt skilningi og kröf-
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um neðri deildar. Jeg miðaði frv. við
skoðanir hennar á málinu. Mín skoðun
var og sú, að óráðlegt væri að samþykkja
frv., með því að fyrst kæmi aukaþing að
sumri komanda af þessu frv., og síðan
annað aukaþing í viðbót við þetta, af því
að Nd. ljeti sjer þetta frv. ekki nægja.
En aptur á móti tel jeg það kost við frv.,
ef kröfur þess væru svo víðtækar, að ekki
þyrfti að lappa við það í bráð, því þá
slyppi maður við aukaþingin nema það
eina. Jeg fyrir mitt leyti vil ekki fara
eins langt og h. þm. Borgf. (Gr. Th.); jeg
gjöri mig ánægðan með þingsályktunartillöguna um, að íslands ráðgjafi sitji ekki
í ríkisráði Dana, þegar um hin sjerstaklegu málefni íslands er að ræða, og það
er þó kostur við þingsályktunina, að ekkert aukaþing þarf til að fá henni framgengt. Um efni frv. skal jeg ekki tala
nema um breytinguna á 3. gr. stjórnarskrárinnar (1. töl. frv.), þar sem ekki
að eins er sagt, að ráðgjafinn hafi ábyrgð
á þvi, að stjórnarskránni sje fylgt, sem
og á ölium stjórnarathöfnum, heldur er
bætt við: „hvort sem þær eru framkvæmdar af honum sjálfum eða landshöfðingja";
þessu: „eða landshöfðingja**, er jeg mótíallinn.
H. flutningsm. (Gfr. Th.) veit
manna bezt, að á Englandi eru engin
sjeretök ábyrgðarlög fyrir ráðgjafana, heldur er sú ábyrgð, sem á þeim hvílir, hin
sama sem gildir fyrir aðra embættismenn
t. a. m. hreppstjóra, sýslumenn, amtmenn
og landshöfðingja. Þeir geta ekki kastað
sjer eða smogið inn undir ábyrgð yfirboðara sinna; þótt hreppstjóri t. d. fari eptir
skipun sýslumanns, sýslumaður eptirskipun amtmanns, amtmaður eptir skipun landshöfðinga og svo koli af kolli, þá bera
þeir hver fyrir sig ábyrgð sinna eigin
gjörða. Ráðgjafarnir á Englandi geta ekki
borið fyrir sig, að konungur hafi lagt
það og það fyrir þá. Af þessu leiðir, að
hver embættismaður hefur ábyrgð á sínum gjörðum, hver á sínu sviði; þetta er
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só almenna embættisábyrgð. Ef ráðgjafinn í Kaupmannahöfn á að bera ábyrgð á
gjörðum landshöfðingja, þá hverfur sú pólitíska ábyrgð af landshöfðingja, sem hann
hefur samkvæmt 3. gr. stjórnarskrárinnar,
þar sem ákveðið er, að alþingi geti farið
þess á leit við konung, að hann skuli ákveða, hvort og hvernig ábyrgð skuli
komið fram á hendur landshöfðingja, ef
hann beitir valdi því, sem honum er i
hendur fengið, gagnstætt því sem vera
skal.
Með því að ábyrgðin, samkvæmt þessu
frv., hverfur af landshöfðingja yflr á ráðgjafann, þá færist við það stjórnin út úr
landinu út til Kaupmannahafnar, og er
það auðsjáanlegt gagnstætt stefnu tímans,
sem hneigist að því, að gjöra stjórnina
alinnlenda. Jeg tek undir með h. 2. kgk.
þm. (E. Th. J.), að jeg vil ekkert aukaþing hafa að sumri, og þess vegna greiði
jeg atkv. móti því, að frv. gangi til 3.
umr.
Flutninqsmaður (Grímur Thomsen):
Gagnvart ræðu h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) vil
jeg fyrst leiða athygli manna að því, að
í 1. gr. frv. stendur: að ráðgjafinn hafl ábyrgð á öllum stjórnar&thöíuum, en jeg
held ekki að hreppstjórar, sýslumenn og
amtmenn hafl neina ábyrgð á stjórnarathöfnum; ef landshöfðinginn framkvæmir
stjórnarathafnir i nafni ráðgjafans, þá vil
flytja ábyrgðina af honum yfir á ráðgjafann. Því hver er þessi ábyrgð, sem landshöfðinginn hefur eptir hinni núgildandi
stjórnarskrá? hún er sú, að þingið getur
kært landshöfðingjann fyrir konungi fyrir
misbrúkun valds síns; en hverja þýðingu
hefur það, þegar því er bætt við, að þingið verður að biðja konung að lögsækja
landshöfðingja, og er því óhugsanlegt, að
konungur gefl leyfi til slíkrar lögsóknar,
svo framarlega, sem landshöfðingi fylgir
fyrirmælum stjórnarinnar. Landshöfðinginn er því eptir stjórnarskránni ábyrgðaraus og á að vera það. H. 5. kgk. (A. Ó.)
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brá sjer snögga ferð til Englands. Það
er satt, þar vantar mörg ákvæði um ábyrgð, en allt um það hefur parlamentið
aldrei verið í vandræðum með að koma
fullri ábyrgð á hendur ráðherrunum, að
minnsta kosti þeirri, að neyða þá til að
fara frá. Jeg vil vona að h. deild lofi
frv. að ganga til 3. umr., ef það þannig
kynni að koraast til Nd., og hún svo gæti
sagt álit sitt um það.
ATKV.GB.: 1. br. (C. 340) samþ. með
8 atkv.; 1. gr. þannig breytt samþ. með
6 :5 atkv.; 2. breyt.tíll. samþ. með 8 atkv.;
2. gr. þannig breytt felld með 6 : 5 atkv.,
að viðhöfðu nafnakalli sakir óglöggrar atkvæðagreiðslu, og sögðu
já:
nei:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Friðrik Stefánsson, Árni Thorsteinsson.
Arnljótur Ólafsson,
Grímur Thomsen,
Sighvatur Árnason, E. Th. Jónassen,
Skúli Þorvarðarson. Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson.
Flutningsm. lýsti þá yfir því, að hann
tæki frv. aptur.
Frv. til laqa um friðun á laxi (C. 304,
333, 334); 2. umr.
Framsögumaður (L. E. Sveinbjörnsson):
Jeg gat þess við 1. umr. þessa máls, að
nefndin hefði verið einhuga um, að frv.
þetta væri að mörgu tilliti betra en lög
þau, sem nú gilda um sama efni, frá 19.
febr. 1886. Jeg gat þess og, að einn af
nefndarmönnunum hefði greint í einstöku
atriði lítið eitt á við hina aðra nefndarmenn, án þess þó að gjöra í nefndarálitinu sjerstakt ágreiningsatkvæði. Jeg muu
síðar koma að þessu ágreiningsatriði, ef
umræðurnar gefa mjer tilefni til að gjöra
það.
Jeg skal nú í stuttu máli taka svo
greinilega fram sem mjer þykir þörf á, í
hverju frv. þetta er frábrugðið hinum
gildandi lögum og hverja yfirburði það
hefur fram yfir þau,
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Jegskaltaka hverja einstaka grein út af „miðnætti" í stað „frá náttmálum", og
fyrirsig, ogmnn þá geta þess um leið, hverja „miðsmorguns“ í stað „dagmála“. Þetta
hreytinghver greingjörir á eldri lögum.
er nú lagað í nefndarálitinu. í þessari
Það er þá fyrst, að í 1. línu í 1. gr. sömu málsgrein er og ný viðbót, sem
er sieppt orðunum: „í sjó“. Breyting þessi ekki er í hinum eldri lögum; þessi setnhyggist á því, að nefndinni þótti það eigi ing: „í stórvötnum, þar sem veitt er
ólíklegt, að fyrir kynni að koma, að ein- með króknetum, skal það nægja, að ásinn
hver vildi veiða lax í sjó á öðrum tíma sje úr þeim tekinn og oddinn bundinn samárs en þeim, en þá er leyfilegt, að veiða an“. Þetta ákvæði er ekki til í hinum
lax í ám og vötnum, t a. m. á vetrum, eldri lögum, því að þá var eigi alraennt
því að eins og kunnugt er, er t. d. á Borg- farið að veiða með króknetnm. En hver
undarhólmi mikil iaxveiði einmitt aðvetr- sem þekkir króknet veit það, að það er
inum til. Mönnum er það ekki svo kunn- nægilegt til að friða laxinn og koma í
ugt, hve langt laxinn gengur í burtu frá veg fyrír að nokkur lax komi í það, að
landinu á haustin og veturaa, og þess vegna taka úr því ásinn og binda saman oddgetur hugsazt, að hann fari ekki svo langt, inn.
að ekki kunni að mega veiða hann, og
2. gr. frv. er nær því óbreytt eins og
ef það ér hugsanlegt, væri skrítið að banna í eldri lögum. Að eins er sú viðbótgerð,
það með öllu, enda kæmi slík veiði alls að ákveða ijósar um, hvenær ákvæðin um
ekki í bága við friðun laxins.
dýpið eigi að gilda, sem sje þá, þegar búNefndin hefur og sett inn ákvæði um, ið er að setja niður veiðivjelarnar, eða
að eigi megi veiða Iax x/* viku sjávar frá ár- hlaða þessa garða.
Enn fremur er tekið til í frv. 100
ósum, þvi að það er samkv. þeirri grundvallarreglu, að styggja eigi Iaxinn í árósunum. faðma bil milii veiðivjela, eptir endilangri
Svo hefur nefndin sett inn ákvæði um á að telja, þar sem í hinum eidrí lögum
stangaveiði, að hún megi framfara % eru teknir til 30 faðmar. Um þetta var
mánuði lengur en önnur laxveiði, og er á- ágreiningur í nefndinni, því að einn nefndstæðan íyrir því sú, að tryggja veiðieig- armanna vildi halda ákvæðum hinna eldri
anda sem mest not af veiðinni, án þess laga í þessu efni. En meiri hlutinn vildi
þó að hætt sje við að laxinn fækki um of; setja þetta ákvæði inn, en gefa í 7. gr.
þvi að eins og kunnugt er, er stangaveið- jafnframt sýslunefndum heimild til að
in hin meinlausastaveiðiaðferð, ogeptir þvi breyta þessum ákvörðunum eptir því, sem
sem nærdregur hrygningartimanum, því sjerstaklega væri ástatt með stærð á veiðiám, þvi að ástæður geta verið mismunandi
síður tekur laxinn beitu.
í þriðja lagi hefur nefndin bætt inn i með ýmsar ár, eptirþví sem til háttar.
í 3. gr. er aðalbreytingin sú, að eptir áfrv. orðunum um, að sýslunefndin skuii
kynna „sjer með beztu manna ráði“, hvern- kvæðum hinna eldri laga mátti ekki veiða allig ám og vötnum er háttað. Maður get- an daginn með ádráttarveiði i ám og vötnur gengið út frá því sem vissu, að þeir um, en nefndin stingur upp á að takmenn sjeu opt í sýslunefud, sem ekki marka ádráttarveiðina við 4 stundir samhafa sjálfir vit á iaxveiðum, og fyrir því fleytt á sólarhring. Nefndin varð að álíta,
sje það nauðsynlegt fyrír sýsiunefndina að að það væri nægilega langur tími.
Enn fremur hefur nefndin gjört nokkra
hafa í ráðum með sjer þá menn, er skynbreytingu á ádráttarveiðinni í árósum.
bragð bera á það.
Jeg gat um það við 1. umræðu, að Eptir hinum eldri lögum mátti draga á
misprentazt hafði í 2. mólsgr. 1. gr. i með göngu annarshvors flóðs, en nú or
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stungið upp á að draga á að eins með
öðru hvoru útfalli. Þetta ákvæði er mikil hót, því að sá lax, sem gengur að með
aðfallinu, gengur að mestu upp í ána um
háflóðið, en hafí haun ekki gengið upp,
áður en fer að falla út, gengur hann að
minnsta kosti ekki að neinum mun upp
í það skipti, og er því skaðlaust að veiða
hann þá með ádrætti.
Svo er og bætt inn í að eigi megi viðhafa
ádráttarveiði í hyljum frá 20. ágúst.
Þetta ákvæði er ekki til í eldri lögum.
En þegar sá tími er kominn, er laxinn
farinn að halda sér sem mest á sama stað
og búa sig undir að hrygna, og hreyfir
sig því lítið. Sje því dregið á fyrir hann,
kemst á hann ókyrð, að svo miklu leyti
sem hann ekki næst, auk þess sem ádráttarnet raskar botninum einmitt á þeim
stöðum, þar sem laxinn hefur kynnt sjer,
hvernig tilhagar og kosið sjer stað til að
hrygna á, og það til mikils tjóns.
Nefndin ræður og til að fella úr frv.
þessi orð um urriða og sjóbirting: nog
skal hann þar ófriðhelgur“, og var ástæða
nefndarinnnar sú, að hún var hrædd um,
að þessi orð kynnu að misskiljastá þann
hátt, að hver og einn þættist hafa rjett
til að vaða inn i land annars manns til
að veiða urriða og sjóbirting. Þennan
misskilning vildi nefndin girða fyrir.
En jeg hef síðan fundið einn stórgalla á þessu, en sem jeg vona að hægt
sje að laga með breyt.till. við 3. umr.
Það þarf sem sje að setja inn ákvæði um,
að eigi megi veiða urriðann með ádrætti;
því að öðrum kosti væri ákvæðið um stærð
möskva í laxanetum ónýtt. 4. gr. er ekki
ný; hún er að mestu leyti til í hinum
eldri lögum. Þó er sú breyting gjörð á
henni, sem verða kann frv. þessu að fótakefli. Jeg vona þó, að þetta geti lagazt,
þótt einhverjir kunni að hafa aðra skoðun í þessu efni en nefndin, og að frv.
fari ekki fyrir þá sök að forgörðnm, því
eptir áiiti nefndarinnar er frv. þetta mik*
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ið betra heldur en lög þau sem nú gilda.
Hjer er sem sje sleppt úr orðinu „selalátra“, og gjört ráð fyrir að skjóta megi
sel og styggja í ám, árósum og ósamynnum eina mílu út frá þeim, án þess að
nokkrar bætur komi fyrir. Þetta var það
ákvæði, sem einn af nefndarmönnunum
gat eigi aðhyllzt, en meiri hluti nefndarinnar varð að vera á þeirri skoðun, að
selurinn væri rándyr, óargadýr, er alls eigi
mætti friða. Jeg skal taka eitt dæmi.
Ef einhver bóndi hefði í 30—40 ár haft
það fyrir atvinnuveg að ala upp refi í
landi sínu, og hann gæti áriega náð 20—
30 refum og fengi 30 kr. fyrir hvern belg,
sem yrði talsvert fje. Ætli nokkrum
dytti það i hug að ákveða með lögum,
að ekki mætti raska þessari refafriðun
nema gegn skaðabótum? Mér gefst ef til
vill siðar ástæða til að lýsa nákvæmar
skoðun minni á þessu.
Hin önnur breyting er sú, að banna
eigi skot nálægt friðuðu eggveri nema frá
1. maí til 1. júlí. Því það er vitanlegt,
að fuglinn heldur sig ekki við varpeyjamar eptir þann tíma; hann er þá farinn
langt í burtu þaðan, svo að engin hætta
getur verið að hann styggist, þótt skotið
sje eptir þann tima nálægt eggverinu.
5. gr. er að kalla má óbreytt. í 6.
gr. er bætt inn i ákvæðum um, ef áin
er leigð, því að það er farið að tíðkast svo
mjög á seinni tímum, að menn leigi öðrum
veiði í ám til stangaveiði, enda er það
hin bezta friðun á laxinum. Svo stingur
og nefndin upp á, að bætt sje inn í orðunum: „og skipting á afla“, því að þau
orð eru nauðsynleg, ef menn veiða í fjelagi.
Breyt. neíndarinnar á 7. gr. er íólgin
i þvi, að binda ekki hendur sýslunefndanna við öll ákvæði þessara laga, t. a. m.
þau, að hafa 100 íaðma bil á milli veiðivjela. Eins og auðvitað er hagar mjög
misjafnlega til um ýmsar ár, og aðalatriðið er, að menn missi ekki sjónar á að-
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altilgangi laganna, sem ekki er eingöngn
sá að friða laxinn, heldur og að fríðnninni
sje 8vo varið, að hún haggi ekki rjett veiðieiganda. Þannig mnndi t. a. m. hjer í
Elliðaánnm lítið geta veiðzt, ef ekki væri
heimilt að hreyta ákvörðún frv. um 100
faðma bil milli veiðivjela, því að Iengd
ánna eru eigi svo mörg hundruð faðma
fyrir hverri jörð. Aðalatriðið er aðmenn
haíi það hugfast, að íriðunin er ekki hið
eina, sem haft er fyrir angnm með lögnnnm, heldnr jafnframt hitt, að tryggja
sem mest og bezt gagn af veiðinni.
Við frv. eru og komnar fram tvær
breyttill. frá 2 háttv. þingdm. á þingskj.
299. Hin fyrri breyt.till. er nm það, að
amtmaðnr staðfesti hinar ráðgerðn samþykktir. Þetta er samkvæmt ákvæðnm
hinna eldri laga, og hygg jeg því, að nefndin fáist ekki um, þótt þessi breyt. komist að; hnn mnn fnslega vilja gjöra þessum herrum glatt í geði, nr því að þeir
vilja hafa þetta svo, og halda svo fast í
vald sitt. Um lengdartakmark þessara
samþykkta héflr frv. gjört þá breyting, að
þær gildi ekki lengnr en 3 ár, í stað 10
ára eptir eldri lögum, því að það virðist
heppilegra, ef fyrir kann að koma, að sýslnnefndnm misheppnaðist með einhverja samþykkt, að hún þnrfi þá ekki að gilda fyrir svo langan tíma.
Um hina aðra breyt.tili. þessara sðmn
h. þm. hef jeg eigi haft tíma til að bera
mig saman við meðnefndarmenn mína um.
Hún er fólgin í því, að amtmaður sknli
kveða á um sektina fyrir brot gegn samþykktnm í þessn gefna tilfelli, en ekki
lögreglustjóri, eins og kveðið er á í frv.
Það er nokknð öðrn máli að gegna með
þessa breytingu, heldnr en miðhina fyrri,
þvi að það er talsvert meira nmstang að
þnrfa að fara til amtmanns með þess háttar, heldnr en að Ieyfa Iögreglustjóra sjálfum að meta sektina, enda er og þetta í
Alþt. A. 1891.
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samræmi við annað lagafrv., sem hefur
nú verið til meðferðar hjer á þinginu.
Jeg hygg þó, að nefndin muni eigi
hafa á móti þessari breyt., ef uppástungumenn hennar halda henni fast fram. Loks
er komin ein viðaukatiil. frá 3 h. þm., að
leyfa þvergirðing, ef einn á veiði í á.
Nefndin sleppti þessari grein úr frv. með
vilja, því að hún áleit alla þvergirðing óheppilega. Það má segja margt með till.
og margt á móti henni; og þó maður eigi
einn veiði í á, sem mun sjaldan koma
fyrir, getur hann á ýmsan hátt haft eins
mikla veiði, þótt hann hafi ekki rjett til
þvergirðingar. En öll þvergirðing er brot
á princípi laganna, því að með þvergirðingnm er hægt að taka hvern einasta lax,
sem í á gengur, þrátt fyrir hinn ákveðna
tíma i viku hverri, er lax skal hafa frjálsa
göngn. Með því að hafa þvergirðingu á
3—4 stöðnm með 100 faðma millibili má
ná hjer um bil hverjum einasta lax, er í
ána gengur; þetta vita allir þeir, er kunnngir ern því, hve hægt laxinn fer opt og
tíðum, eptir að hann er kominn upp í
árnar.
Jegheld, að við 2 úr nefndinni getum
ekki gengið inn á þessa breyt.till., nema
ef vera skyldi til þess að missa ekki frv.
alveg.
Árni Thorsteinsson: Jeg er samdóma
h. fram8ögum. (L. E. Svb.) um, að sum
ákvæði í þessu frv. eru betri en í eldri
lögum um þetta efni; en samt hygg jeg,
að það varla horfi til framfara, að vera
ávallt að hræra í þessum laxafriðunarlögum á hverju þingi, og að nú sje varla
tími til að ræða þetta mál rækilega. Jeg
hef lýst þeirri skoðun minni á laxalöguuum áður, að það sje vikufriðunin, sem
mest sje í varið til þess, að laxinn geti
haft fulla göngu í árnar, einkum um hrygnunartímann, og því færri, sem ákvæðin sjeu,
því betri sjeu lögin. Jeg vil eigi láta
27 (21. okt.).
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lögin vera svo hörð, að mönnum sje fyrirmunað að ná afla sínum á þann hátt,
sem hagkvæmast er og eigi neinum til
sjerlegs meins. Breyt.till. mín og 2 annara deildarmanna er eigi ný, því hún er
í samræmi við lögin frá 11. maí 1876 og
19. febr. 1886, og jeg vona, að það verði
ekki hart tekið á mjer, þótt jeg segi, að
á þingi 1885 var jeg í nefnd með h. framsögum. nefndarinnar (L. E. Svb.), og vorum við þá í meiri hluta, og þá var þetta
sama breykatkv. eptir samhugá tillögum
okkar beggja tekið upp í lögin. Mjer
þykir leitt, að hann hefur breytt sannfæringu sinni, en jeg eigi fengið ástæðu til
að breyta minni. Mjer finnst eigi eiga
vel við, að meina mönnum að nýta veiðina á þann hátt, sem breyt.till. fer fram á,
þegar það eigi er laxgöngunni til hindrunar. Pað má ekki ganga svo langt, að
útiloka menn frá því, að þvergirða eina
kvísl, sem minni fiskiför er í, þar eð laxinn getur þá gengið í hina eða hinar kvíslarnar, sem meiri er fiskiförin i. Hvað afstöðuna í veiðivötnum snertir, þá er það
kunnugt, að laxinn er því betri, sem neðar er, en því verri sem ofar dregur í
ánni. Tillit til þessa þarf að hafa með
einstaka ár. Þar sem h. framsögumaður
sagði, að einn maður gæti með þvergirðingu veitt eins mikið og hann vildi, þá
getur þetta satt verið, en jeg skil ekki
þau orð hans, að menn gætu látið hverja
þvergirðinguna taka við af annari upp
eptir ánni, og veitt þannig allan lax, sem
upp eptir ánni gengi. Það verður að gæta
þess á vikufriðunartímunum, að efstu þvergirðingarnar sjeu eins látnar standa opnar sem hinar neðstu. Þetta er nú það
verulegasta, sem mig hefur greint á við
nefndina um, en verið getur, að það sje
misskilningur hjá mjer. Það er ein einasta ákvörðun í frv., sem jeg gef atkv.
mitt fúslega; það er viðaukinn við 1. gr.
um króknetin. Þar eð hin núgildandi lög
eru ósanngjörn í þessu efni og eigi hægt
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að fullnægja þeim, er rjett að gjöraþennan viðauka við hin eldri lög. Að því er
snertir 2. gr., þá er jeg ekki samþykkur því, að bilið milli veiðivjelanna sje 100
faðmar, heldu hygg jeg, að betra sje að
halda hinu gamlá ákvæði, nfl. 30 íöðmum,
10 faðmar mega vera nóg að mínu áliti;
það er að vísu nokkuð bætt úr þessu með
ákvæðunum í 7. gr., en jeg hygg samt,
að sýslunefndirnar f&ri ei svo mjög að
skipta sjer aí þessu. Þá ætla jeg að minnast
litið eitt á 4. gr. Jeg held varla, að h.
framsögum. (L. E. Svb.) sje meiri óvinur
selsins en jeg, því jeg vil Iáta eyða honum á allan möguiegan hátt; en þar sem
um eignarrjett er að ræða, þá er ekki
hægt að ófriðhelga hann, nema fuHt endurgjald komi fyrir, og þar skilja leiðir
okkar; því þótt jeg játi, að selurinn sje
versti óvinur laxveiðanna, þá vil jeg þó
ekki ganga svo langt, að skerða eignarrjett annara með eyðingu hans. Það hefur mikið verið rætt um þetta ákvæði áður, og jeg hef ekki ástæðu til að breyta
skoðun minni um það, nje heldur um 6.
og 7. gr., sem einnig er í eldri Iögunum,
og jeg hef verið mótfallinn, af því mjer
hefur fúndizt þau ganga of langt Samkvæmt eldri lögunum máttu menn leita
úrskurðar sýslunefndar, ef menn vildu veiða
í fjelagi, svo hún gæti sjeð um, að einskis manns rjetti væri hallað, en nú verða
menn einnig að leggja fyrir hana, ef menn
vilja leigja veiði, svo að menn fá ekki einu
sinni að ráða sínum veiðirjetti, svo þetta
er komið undir geðþótta sýslunefndarinnar, svo framarlega sem hún álitur, að
einhver viðunanleg peningaupphæð fáist
fyrir veiðina. Þetta er nú það helzta, sem
jeg hef móti frv. Jeg skal svo geta þess,
að mjer þykir eigi tryggilegt, að láta 100
faðma bil vera milli netanna, og sje jeg
ekki, hvers vegna 10 faðmar ekki eru
nægilegir. Það er sjálfsagt öllu varlegra,
að fara heldur styttra en of langt í þessu
efni. Það ætti heldur ekki að vera kom-
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ið undir sýslnnefnd, hvernig menn mættn
leggja veiðivjelar. Það hagar víða svo
til í mörgum smáám, að landeigendur
geta orðið sviptir laxveiði eptir þessnm
reglnm; jeg skal taka til dæmis laxveiðina á Hjaltabakka í Húnavatnssýslu, svo
og á Húnstöðum; þar ern varla nema 10
faðmar á milli veiðivjelanna í ánni, og
samkv. þvi yrði það komið nndir náð
sýsluneftidarinnar, hvor jörðin mætti nota
veiðina og hvor skyldi afskipt. Jeg álít
þau laxalög bezt, sem innihalda fæst ákvæði: vikufriðunog hrygningarfriðun. Það
heyrist opt vitnað í lög í öðrum löndum,
og skal jeg leyfa mjer að benda á lög
Norðmanna 23. maí 1863, og er gott að
kynna sjer, hvort vjer ernm á rjettum vegi
í þessn efni. Þar nær friðunartíminn frá
14. septbr. til 14. febr. ár hvert; þá er
bönnuð veiði í ám og árósum, og þá
er bannað að brúka eða láta standa veiðiáhöld; svo er sjerstakur friðunartími 24
tíma í hverri viku, frá því á laugardagskveldið kl. 6 til jafnlengdar á snnnudag.
Þar er næstum sömu ákvæði um möskvastærð, en fátt af öðrum ákvæðnm. En
þar sem við ernm að veltast fram og aptur i þessam laxalögum, þá ættnm við að
laga oss eptir Norðmönuum. Svo komu
lög 1869, sem kváðu skýrar á um ýmisleg atriði og leyfðu ýmisleg ákvæði með
konungsúrskurði; þeim lögum var svo breytt
með lögnm frá 27. mai 1887; þar getur
konungur eptir tillögu sveitatjórna og
amtsráða bannað, að í fljóti eða vatni
sjeu brúkuð veiðiáhöld eða aðferð, sem talin er skaðleg fyrir veiðina. Á sama hátt
má ákveða árlegan friðunartíma eptir grundvallarreglum eldri laga, einkum þeirra frá
1863, og um brúknn veiðarfæra; menn
mega t a. m. ekki sprengja kalk í árnar
o. s. frv.. Jeg hef mikinn áhuga á því,
að ákvörðun frv. nm upptöku krókneta
komist á, eins og tekið tekið er fram í
viðaukannm við 1. gr., til þess að einstak-
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ir menn fái að njóta veiðirjettar síns, en
honum eigi sje spillt með ákvörðun, sem,
hversu góð sem hún kann að vera annarstaðar, þó á alls ekki við þau. Jeg við
geta þess, að mjer geðjast alls ekki að frv.
sem einni heild, því jeg hygg, að með því
náist eigi ekki nein varanleg ákvörðun,
heldur neyðist þingið til að breyta henn
bráðlega og það ef til vill á næsta þingi
Jbn A. Hjaltalín: Það hefur verið svo
mikið talað um laxveiðalög, að mig skyldi
eigi furða á því, ef það væri aðalatvinnuveg
ur landsmanna; nú er laxveiði að eins i fáum ám á landinu; það eru heilar sýslur
með stórám, þar sem engin lax gengurí,
svo það eru að eins fáir menn, sem haía
gagn af þessari veiði; þó er á hverju þingi
verið að eyða tíma til að ræða um þessi
laxalög; já, það hefnr meira að segja kveðið svo rammt að, að í sumum hjeruðum
hafa menn sýnt miklu meiri áhuga í þessn
máli, en í öllum öðrum landsmálnm, þótt
þeir eigi hafl átt von í einni einustu laxbröndu sjálfir. Mjer finnst þó, að þetta
mál sje tiltölulega lítilsvert. Það er ein
grein í þessu frv., sem er áríðandi, og gengur eiginl. út fyrir lögin; það er 4. gr. um
ófriðhelgun selsins. Þessi grein er ekki
einungis þörf vegna iaxins, heldur og fiskiveiðanna, sem er almennur atvinnuvegur.
Jeg greiddi atkvæði með frv., ef að eins
um þessa grein væri að ræða, eða þó ekki
væri meira; það er annað atriði, sem jeg
lika vildi minnast á; það er um nrriðann.
Jeg skal játa það, að jeg er eigi laxfróður maður, eins og h. framsögum. (L. E.
Svb.), en jeg hef heyrt sagt, að enginn
væri verri óvinur laxins en urriðinn, og
þareð h. sami þm. er svo laxfróður, svo bið
jeg hann að útlista fyrir mjer, hversvegna
svo margar ár eru hjer á landi, sem enginn lax gengur í. Það eru t. d. margar
áríEyjafjarðar-, Ísaíjarðar- ogBarðastrandar-sýslum, að þar er enginn lax, en mikið
af urriða; skyldi þetta eigi vera urriðanum
27*
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að kenna, að hann hafi eytt laxinum og fúsar til að breyta til um þetta, þótt þær
drepið hann, og ef svo skyldi vera, þá mættu. Ákvæðin í 1. gr. um króknetín
ætti maður að reyna að eyða honnm sem álit jeg stóra bót, því það er mjög erfitt
mest, ekki einungis á stöng, heldur og í að ná upp netum úr stórám. Svo er enn
urriðanet. Verið getur, að lax komi í urr- eitt, sem jeg vil minnast á og sem talsiðanet, en þótt svo sje, þá má sleppa hon- verða þýðingu hefur, og það eríniðurlagi
um; af því að urriðinn er óvættur, þá 5. gr., þar sem sagt er, að bilið milli rirnlverður að leyfa, að hann sje veiddur á anna eigi að vera l1/^—2 þuml. eptir stærð
hvern hátt, sem menn geta. Um breyt.till. þess lax, sem venjulega gengur í ána. Hver
mína ætla jeg ekki að tala, því h. 4. kgk. á að tiltaka stærðina á þessum laxi? Það
(Á. Th.) talaði vel fyrir henni.
gæti gefið tilefni til þráttunar. Þar stendE. Th. Jónassen: Jeg tók vel eptir ur ekki, hver skera eigi úr því; ekki getræðu 3. kgk. (L. E. Svb.), en af því mjer ur sýslunefndin sagt um stærðina, hvort
var sumt ekki ljóst af því, sem hann tók rjettara sje að hafa l1/^ eða 2 þurol. bib
fram, þá óska jeg að fá leiðbeiningu hans það er bezt, að ákvæðin sjeu ljós. Mjer
um það. Þegar hann fór yfir hinar ein- finnst betra í 4. gr. að hafa tímatakmörkstöku greinar frv., þá gleymdi hann að in 1.. júlí heldur en 15. júlí; í lögunum
geta um breytingu á lögum 19. febr. 1886, 20. júní 1849 er það 1. ágúst. Jeg aðað úr síðasta málslið 3. gr. er sleppt setn- hyllist viðaukaatkv. h. 4. kgk. og fleiri h.
ingunni: „til vísindalegra þarfa og laxa- deildarmanna; jeg sje enga ástæðu til að
klaks má lax veiða á hverjum tíma árs, kippa því hurt úr hinum eldri lögum, og
sem er“. Þetta kemur óheppiiega við, eigandi, sem hefur mátt hingað til þverþegar þingið nú veitir fje til laxaklaks, girða eina kvísl í laxgengri á, fer varla að
og vil jeg heyra, hvers vegna því hefúr halda áfram veiði með ádráttum, þvi að
verið sleppt. Jeg get ekki fallizt á ákvæði slík veiði er opt dýr, og óvíst, að hún
4. gr., að selur eigi að vera ófriðhelgur, geti borgað sig fyrir eigandann, og ef honþví jeg vil eigi láta skerða eignarrjett um því er bannað að þvergirða, getur svo
manna, nema fullt endurgjald komi fyrir; farið, að hann hafi alls engan ábata af að
svo er ennfremur sleppt af6.gr., þar sem stunda laxveiði i kvíslinni með ádráttum.
talað er um fleiri veiðieigendur, er vilja Það er ekki meining með friðun að meina
veiðá í íjelagi: „Þegar svona stendurá, mönnum veiði, heldur að gjöra mönnum
skal höfuðáin og allar laxgengar ár, sem hana arðsama.
í hana renna, álítast sem ein á“; jeg vil
Að því er snertir breyt.till. mína og h. 1.
vita, hvers vegna þessu hefur verið sleppt kgk. (Júl. H.), þá stendur svo í 7. gr. í hinúr; um þetta vantar ákvörðun í frv.; það um eldri lögum, sem nú gilda, að amtmaður
hagar víða svo til, t. a. m. í Kjósinni, að skuli staðfesta reglugjörðir sýslunefnda,
laxgengar ár renna í stóra á, er lax geng- og í 9. gr., að amtmaður skuli ákveða
ur í. Jeg get heldur ekki fallizt á ákvæð- skaðabætur fyrir brot gegn lögunum; þessu
in í 2. gr. um 100 faðma bilið, ogjeg vil finnst mjer ekki ástæða til að breyta, smbr.
skjóta því til h. framsögum. (L. E. Svb.), lög 22. marz 1890 um löggiltar regluhvort hann eigi til 3. umr. vilji breyta því gjörðir sýslunefnda; en jeg ímynda mjer,
í 30 faðma. Jeg skil ekki þetta stökk í að þessar breytingar stafi frá því, að flutnlögunum frá 30 faðmar til 100 faðmar, ingsmanni þessa frumvarps (Gr. Th.), eins
það er 70 faðma munnr, og þetta getur og kom hjer fram i þingdeildinni á dögtil dæmis ekki átt við Elliðaárnar; það er unum við fyrirspurn hans til landshöfðheldur ekki víst, að sýslunefhdir væru jans um staðfestingu á siðustu fiskivejða-
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samþykkt i öullbringusýslu, sje illa við, sje jeg eigi neitt á móti því, að ákveða
að amtmaður í Suðuramtinu staðfesti flski- eigi nákvæmar bilið á milli þeirra en gjört
veiðasamkykkt, og sje ekki búinn að gleyma er hjer, nfl. l1/^ til 2 þuml. Enginn stór
því.
lax kemst í gegn um grindur, þar sem eigi
Framsögum. (L. E. Sveinbförnsson): er nema l’/2 þuml. á milli spelanna; i
Jeg skal nú vera stuttorður; jeg held, að stórar ár gengur eigi nema stór lax, og
deildinni þyki lítt skemmtilegar umræðurn- segir sig því sjálft, að þar verður að gilda
ar; Iaxafriðunarfrumvörp koma fyrir á hið stærra ákvæði um miilibilið.
hveiju þingi, og menn munu því vera kunnViðvíkjandi viðaukatillögunni, þá vil
ugir því máli og þurfa eigi að fá leiðbein- jeg spyrja h. 4. kgk. (A. Th.)., sem líklega
ingar í því efni. H. 4. kgk. (Á. Th.) sagð- er faðir að barninu, hvort eigi muni mega
ist eigi skilja, að eigi mætti setja hverja orða hana betur, og orða hana þannig:
þvergirðingu fyrir ofan aðra, því þá mundi „Eigi einn maður aUa veiði eða“: „eigi
laxinn sleppa upp fyrir, þegar allar veiði- maður einn veiði í á o. s. frv“. Jeg held að
vjelar væru opnar í einu; en þá verð jeg að öðrum kosti megi misskilja hana. Vil
að svara því, að laxinn fer venjulega jeg nú heyra kvað h. þm. segir og benda
hægt, og ef hver veiðivjelin er npp af ann- honnm á, hvort eigi muni betra að lagari, þá mundi ekkert af honum sleppa. Um færa greinina.
Ámi Thorsteinsson: Jeg verð að segja
selinn held jeg við það, sem jeg áður hef
sagt, en er þó fúsáað hliðra til, efmönn- eins og h. 3. kgk. (L. E. Svb.), að jeger
um sýnist rjettara að greiða skaðabætur. óvart kominn í þessa nefnd og hefði helzt
H. 6. kgk. (J. A. Hj.) sagði, að lax- viljað vera laus við hana og ekkert hafa
veiði væri lítill atvinnuvegur hjer á landi; með hana að sýsla.
það þykir mjer nokkuð undarlegt að heyra;
Viðvíkjandi þeirri áskorun, sem hann
jeg veit til þess, aðíeina einustu verzlun beindi að mjer um að skýra viðaukatilá landinu voru á einu ári lögð 30 þús. löguna, þar semstendur: „Eigi einn maðpund af laxi, og það að mestu úr einni' ur veiði í á“, þá get jeg eigi geflð honog sömu ánni. Auðvitað má drepa urriða
alstaðar þar, sem eigi er lax fyrir, en
við vitum eigi fyrir víst, hvar hann er og
hvar eigi. En í laxám má eigi veiða urriða með ádrætti, því þá veiðist allur laxinn líka. Þar sem h. 2. kgk. (E. Th. J.)
gat þess, að eigi mundi mega veiða lax
tfl visindalegra fyrirtækja, þá er það eigi
af þeim rótum runnið, að nefndin hafl eigi
viljað hafa það ákvæði með, heldur hefur
því óvart verið sleppt, og geng jeg inn á,
að það komi aptur; viðvikjandi þessum 100
föðrnum, þá held jeg, að það megi standa,
því sýslunefndirnar geta ákveðið nákvæmar bil þetta; því skyldu þær eigi geta
fært það niður í 10 faðma, þar sem svo
hagar til? Jeg hef það traust til þeirra,
að þær gjöri hið rjetta í sjerhverju tilfelli.
Viðvíkjandi spelunum í veiðivjelunum, þá

um nægilega skýringu, en úr því við báðir erum í nefndinni, þá gæti þetta komið
til umtals á milli okkar síðar; en við,
sem eigum viðaukatillöguna, höfum eigi
haft annan tilgang, en að fá það borið
undir h. deild, hvort þetta ákvæði, sem
tekið er upp úr hinum eldri lögum, skuli
eigi koma inn í þessi iög.
Það gladdi mig, er jeg heyrði, að h.
3. kgk. (L. E. Svb.) var því hlynntur, að
menn íengju endurgjald, ef skotinn væri
selur nálægt selalögnum. Jeg hefi hugsað talsvert mikið um þetta, bæði hve mikið ætti að greiða og hvort nokkur væri
fær um það. Hver á að borga? (L. E. Svb:
Laxveiðendur). Jeg get nú ímyndað mjer
það; en ef laxveiðendum kemur saman
um að borga ekki? Þá rekur að þvi, að
hver maður má skjóta sel án þess að borga

ssn

ÐrítngMti og þriéjfi £: tfrv. nm friðnn & laxl; 8. nmr.

nokkrar skaðabætur. En ef landssjóður
ætti að greiða fyrir það, að friðnn á
selalátrum væri afnumin, þá yrði það
eigi lítil ntgjöid. Við Ölvesá t. d. ern
árlega veiddir, jeg vil segja, 250 kópar; ef
við virðnm hvern á 4 kr., verðnr það alls
1000 kr. á ári., sem er 4°/0 renta af 25
þús. kr. Þetta verður ætíð stór snmma
fyrir landið að borga fyrir þessa einn á,
hvað þá fleiri ár. Jeg skal itreka það,
að ákvæðin í 1. gr. nm króknetin ern
þan einn verulega nýmæli i þessn frv.
og hin beztu, og vil jeg helzt eigi hafa
önnur laxafriðunarlög fram í þetta sinn,
en þennan viðauka.
Viðvíkjandi þvergirðingnm í kvíslum,
þá er alls eigi npplýst, að þær hindri laxgöngur, svo að mikill skaði sje að. í
einni á hjer náiægt, Elliðaánnm, skal jeg
segja, hvað maðnr veiddi, þrátt fyrir það
þótt ein kvíslin væri þvergirt Maðnr sá,
sem jeg tala nm, Burnett, veiddi árið 1885
599 laxa, sem eptir hans sögn að meðaltali vógu 10 pd. ensk, en árið 1885 veiddi
hann nm 1200 pd., eða rúm 7000 pd. í
2 ár. Ef skýrsla þessi, sem stendnr í
„Norsk Idrætstidende" eptir enskum tímaritum, er rjett, þá sýnirhún, aðþvergirðing er eigi mjög hættnleg. Hvað sem
öðrn liðnr, þá er ekki ástæða til að vefengja hana nm fjölda hinna veiddn laxa,
því aðrir hafa á sömn stöðvnm opt veitt
þar mikið á stöng. Það þótti færandi í
annála, að þessi eini maður skyldi veiða
sVo mikið á eina stöng.
E. Th. Jónassen: Jeg ætla að taka
það fram, að jeg greiði atkv. með 4. gr.
í þeirri von, að hún verði löguð með breyt.
till. til 3. nmr.
ATKV.GR.: Breyt. till nefnd(C. 333)
við 1. gr. samþ. báðar, stafl. a með 10
atkv., stafl. b með 9 atkv.; 1. gr. firv. þannig breytt samþ. í e. hlj.; breyttill. nefhd
við 2. gr. samþ. í e. hlj., viðankatili. 3
þm. (C. 334) við sömn gr. samþ. með 8
atkv., og 2. gr. þannig breytt samþ. með

10 atkv.; breyt.till. nefnd. við 3. gr. allar
samþ., hin fyrri við 1. stafl. með 10 atkv.,
hin siðari við sama stafl. með 8, og sú
við 2. stafl. með 9 atkv.; 3. gr. með áorðnum breytingnm samþ. með 10 atkv.;
breyttill. nefnd. við 4. gr. samþ. með 7 :4
atkv., og 4. gr. þannig breytt samþ. með
8 atkv.; 5. gr. samþ. með 10 atkv.; breyt.
till. nefnd. við 6. gr. samþ. með 10 atkv.
og 6. gr. með þeim breyt. samþ. með 9
atkv.; breyt.till. nefhd. við 7. gr. samþ.
með 9 atkv., og breyt.till. 2. þm. við sömu
gr. (C. 333) samþ. í e. hlj.; 7. gr. með
þeim breyt. samþ með 9 atkv.; 8. gr.
samþ. með 10 atkv.; breyttill. sömu þm.
við 9. gr. samþ. með 8 atkv.; 9. gr. með
þeim breyt. samþ. með 8 atkv.; 10. gr.
samþ. með 10 atkv. Fyrirsögnin samþ.
án atkv.gr.
Málinu vísað til 3. nmr. i e. hlj.
Frv. til laga um breytingu & 3. gr. og
8. gr. í tilskipun 32. maí 1835 um eptirlaun (C. 284, 335); frh. 2. umr.
Framsögumaður (Þvrleifur Jónsson):
Eins og sjá má af nefndarálitinn hefnr
nefndin ekki getað komið sjer saman nm
snmt, en sumt er það, sem hún hefnr
orðið samdóma um, t. d. i fyrsta lagi, að
tilskipnnin 31. maí 1855 þnrfl breytinga
við, og að lækka þnrfl hæstn eptirlaun, og
verðnr það liklega álit deildarinnar, þvi
eptir tilskipaninni eru eptirlannin gífnrlega há; þan geta enda orðið 6000 kr.,
og eptir 29 þjónnstuár fær embættismaðnrinn 2/8 af lannanpphæðinni. Eptirlaunin verða opt 3—4 þúsund kr., ogþað
alltnppað 6000 kr„ svo það getnr komið
fyrir, að nppgjafaembættismaðnr hefur
meira í eptirlann, en þjónandi embættismaður hefnr í lann, og vona jeg, að deildin verði sammála nefhdinni nm, að lækkun eptirlannanna sje brýn nanðsyn.
í öðrn lagi var nefndin sammála um,
að fella 2. gr. frv. um eptirlann ekkna,
því nefndinni þótti nokknð lágt, að veita
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þeim að eins 200 kr. árlega í eptirlaun.
Eptirlaunin eptir 8. gr. tilsk. 31. maí 1855
þótti nefndinni ekki svo há, að brýn nanðsyn væri að lækka þau. Eptirlaun embættismannaekkna verða að áliti nefndar.
innar aldrei tilfinnanleg byrði fyrir lands.
qjóð í samanburði við eptirlaun embættismanna.
í þriðja lagi var nefndin samdóma nm,
að eptirlaunin, eins og þau komu frá neðri
deild, væru of lág, o: */8 af launaupphæðinni og */, °/o
henni fyrir hvert þjónustuár, og þvi vildi hún breyta þessu.
En þá gat hún heldur ekki orðið lengur samferða.
Meiri hluti nefndarinnar
hefur lagt til, að J/s í 1- gr. ®je hækkað
í Vb, en Vs %
halda sjer, og að ellistyrksfrumv. sje samþykkt. Minni hluti
inn Ieggur til að fella ellistyrksfrumv., og
ætla jeg ekki að tala um það að sinni, af
þvi að það er nú ekki til umræðu.
Jeg vil leyfa mjer að mæla sem bezt
með tillögum meiri hlutans. Þær fá að
likindum betri viðtökur í neðri deild. Breytingarnar eru ekki bvo stórvægilegar, að
neðri deild geti ekki gengið að þeim. Ástæður minni hlutans eru hvorki margar
nje miklar; hann vill hafa það til síns
máls, að viðkunnanlegra sje að miða eptirlaunin við tímann, sem embættismenn
hafa verið í embættum, en meiri hlutinn
hefur einmitt gjört þetta, þar sem eptirlaunin fara hækkandi um Va %
launaupphæðinni fyrir hvert þjónustuár. Jeg
hef borið saman eptirlaunin eptir tillögum
meiri og minni hiutans, og þá kemur það
fram, að eptirlaunin eru hærri eptir tillögum meiri hlutans, ef embættismaðurinn
fer frá áður en hann hefur verið 25 ár í
embætti, en eptir þann tíma verða eptirlaunin nokkuð hærri hjá meiri hlutanum.
Ef t. d. er tekinn embættismaður, sem
hefur 3000 kr. í laun, þá fær hann í
eptirlaun:

Eptir
þjónustu-
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Samkvæmt
tilsk. “/,
1855
kr.

tiU. meiri
hlut&ns
kr.

till. minui
hlutans
kr.

4
600
660
500
10
1200
750
600
20
1500
900
750
25
1750
975
1000
30
2000
1050
1500
40
2000
1200
1500
50
2000
1350
1500
Eins og sjá má, verða samkvæmt tillögum meiri hlutans eptirlaunin tiltölulega
hærri en hjá minni hlutanum, er embættismaðurinn fer frá eptir fá þjónustuár, en
það verð jeg að álíta ijettlátt, ef miða
skal eptirlaunin við það, að af þeim verði
lifað. Það er líklegt, að hann þurfi jafnjafnvel meiri fjárstyrk, er hann hefur ef
til vill konu og ung börn fram að færa,
en þegar hann er orðinn gamall, því að
þá eru börnin optast upp komin. Meiri
hlutinn áleit, að eptirlaunin yrðu heldur
lág, þótt tillögur hans yrðu samþykktar,
og þvi leggur hann til, að samþykkja frv.
um ellistyrk; verði þetta hvorttveggja
samþykkt,hafa uppgjafaembættismenn meiri
tekjur en eptir tilskipuninni 1855, og miklu
meiri en eptir till. minni hlutans.
Á þingi 1889 segir nefndin i neðri
deild, að ef frumvörp neðri deildar um
eptirlaun og ellistyrk yrðu að lögum, þá
væri trygging fengin fyrir þvi, að sá, sem
á sjötugsaldri er búinn að þjóna 40 ár í
embætti, mundi geta haft sjer til framfæris */8 af embættislaunum sinum, er hann
íer frá embætti, og þegar % er hækkaður upp í ’/ö, þá skil jeg eigi, að nokkur
geti verið móti tillögum meiri hlutans af
þeim ástæðum, að uppgjafaembættismönnunum sjeu eigi tryggðar nógar tekjur af
að lifa á elliárunum, og vona jeg því, að
deildin fallist á þessar tillögur meiri hlutans.
E. Th. Jónassen: H. framsögum. meiri

481

Þrítugasti og þrítyi f.: lfrv. um breyt. & tilsk. um éptirlaun; 2. umr.

432

hlutans (E». J.) tók rjett fram þau atriði, eigi verið samdóma meiri hlutanum, enda
sem vjer urðum ásáttir um í nefndinni. veit jeg ekki til, að ellistyrkslög gildi i
Það er rjett, hvað prósenturnar áhrærir, neinu landi, og skal jeg svo að sinni ekki
þá fara þær hækkandi eptir þjónustuárum, tala meira um þettu mál.
Framsögumaður (Þorleifur Jónsson):
þ. e. hin samanlagða upphæð þeirra fer
vaxandi eptir þvi sem þjónustuár embættis- Framsögum. minni hlutans, 2. kgk. þm.
mannsins fjölga, en eptirlaunin fara ekki (E. Th. J.), gat þess, að hann helzt hefði
hækkandi eptir tillögum meiri hlutans ept- það á móti tillögu meiri hlutans, að það
ir þjónustuárum, en það gera þau eptir þyrfti þá að samþykkja ellistyrkinn; það
tillögu minni hlutans, og það virðist vera væri ósanngjarnt,. af því það væri niðureðlilegast, enda hjelt alþingi þeirri skoðun færsla á launum; en þetta er ekki rjett,
fram, þegar samin voru lög um eptirlaun því að kaupi embættismaðúrinn ellistyrk,
presta 1880. Jeg get ekki skilið annað þá er tekið víst af launum hans og lagt
en tillögur minni hlutans sjeu aðgengilegri, í sjóð, sem er hans eign; ef hann fer frá
því fallist menn á tillögur meiri hlutans, embætti, þá nýtur hann vaxta af honum;
þá verða menn einnig að samþykkja frv. ef hann deyr áður, þá fær dánarbú hans
um ellistyrk, en með því er lagt óeðlilegt þann ellistyrk, sem þá er búið að safna.
band á embættismanninn; það er sama En að því er geymdan lífeyri snertir, þá
sem niðurfærsla á launum hans, þegar hon- er hann tvenns konar, annar með endurum er gjört að skyldu að safna sjer elli- borgun í innlögum með rentum og rentustyrk eða útvega sjer geymdan lífeyri. rentum, er hann getur fengið að njóta, er
Þegar tekið er tillit til embættismanna, hann fer frá embætti. Ef embættismaðursem hafa lág laun, hafa þeir í mörg horn inn ký8 sjer að kaupa sjer þessa tegund
að lita; þeir verða að borga í ekkjusjóð, geymds lífeyris, þá gildir það sama um
greiða tekjuskatt o. s. frv., og verður þetta hann, sem um ellistyrkinn, að það er söfnþeim fullerfitt; svo ber þess að gæta, að un í sjóð, sem er eign embættismannsins.
ellistyrksins geta menn ekki notið, nema En að tala um, að þetta sje niðuríærsla á
þeir sjeu mjög gamlir, og verða það því laununum, er fjarstæða, sem ekki nær nokkvanalega dánarbú þeirra, sem njóta hans. urri átt. Það hefur verið talað um elliMjer finnst eðljlegra og betra, að leggja styrkinn í sambandi við þetta frv., en jeg
þjónustuárin til grundvallar samkvæmt geymi mjer rjett til að tala um hann, þegeptirlaunatilsk. 1855 og sámkv. tilsk. um ar þar að kemur.
eptirlaun presta 27. febrúar 1880. NiðurFramsögum. minni hlutans (E. Th. J.)
færsla á eptirlaunum þeirra embættismanna, sagði, að eptirlaunin væru lækkuð um of
er tilsk. 31. maí 1855 nær til, er mikil eptir eptir tillögum meiri hlutans, en þau eru
tillögu minni hlutans, frá því sem nú er, þó hærri en í hans tillögum innan 25 ára
og álít jeg, að ekki sje rjett að færa eptir- þjónu8tutíma, en eptir þann tíma eru þau
launin lengra niður. Hjeraðslæknir t. a. m. hærri eptir tillögum minni hlutans, eins og
með 1500 kr. launum fær ekki há eptir- jeg áður hef getið um, en ellistyrkurinn
laun, þótt hann fái x/8 eða 500 kr. eptir eða geymdur lífeyrir bætir upp meir en
25 ára þjónustu, eða 750 kr., þegar hann þann mismun, svo að tekjur uppgjafahefur lengur þjónað, sem er það hæsta embættismannsins verða alls meiri eptir
eptir minni tillögu. Þetta er eigi svo tillögum rneiri en minni hlutans.
hátt, að það geti kallast ósanngjarnt, að
Landshöfðingi: Hjer liggja fyrir tvær
landssjóður borgi það. Ástæður mínar hef uppástungur, frá meiri og minni hluta
jeg tekið fram í nefndarálitinu. Jeg get nefndarinnar, og hallast jeg fremur að
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tilllögum hins síðara.
Jeg er hræddur
um, að ef breytingar meiri híutans fá
framgang, þá muni málið standu í sömu
sporttm og áður, þvi jeg hygg, að stjórnin fallist ekki á svo mikla niðurfærslu
eptírlaunanna, en miklu fremur á hina
uppástunguna. Það er einnig kostur við
breyt. minni hlutans, að ekki fer að bera
á, hve eptirlaunin hækka, fyr en seinna,
þegar menn hafa lengi þjónað embættum.
Jeg verð að álíta, að eptirlaunin sjeu laun
fyrir góða þjónustu, og að embættismaðurinn hafi þvi unnið til þeim mun hærri
eptirlauna, sem hann hefur þjónað lengur.
Jeg er einnig á þeirri skoðun, að lög um
ellistyrk komi ekki þessu frv. við, því það
er hverjum manni frjálst að kaupa sjer
hann, og enda nauðsynlegt eptir tillögum
minni hlutans, sakir þess, að eptirlaunin,
eptir hans uppást, fyrst í stað éru svo
lág. Jeg tek það fram aptur, að uppást.
meiri hlutans nái ekki staðfestingu konungs, og .þá standi allt í sömu sþorum og
áður var. Það er hægt fyrir okkur, sem
nú erum émbættismenn, að tala digurmannlega um eptirlaun, þvi við missum
einskis i, þó þau sjeu færð niður úr öllu
hófi, en mjer finnst engin ástæða fyrir oss
til að öfundast yfir þvi, þó þeir, sem eptir
oss koma, fái að njóta sömu kjara og
vjer.
L. E. Sveinbjömsson: H. framsögum.
meiri hlutans (Þ. J.) sagði, að allir nefndarmenn hefðu verið ásáttir um, að eptirlaUnin éptir tilsk. 31. maí 1855 væru of
há, en jeg sagði þegar á fyrsta fundi
néfndarinnar, að mjer í rauninni ekki
þættu þau of há, heldur mátuleg. Jeg
vildi vera með framsögum. (Þ. J.), af því
jeg þóttist sjá, að ár frá ári mundu koma
frumv. um lækkun eptirlaunanna frá neðri
deild, og svo fengjum vjer þá að lokunum, ef til vill, verri lög, en ef neðri deildin gengi inn á þetta frumv. Jeg hef ekki
’skrif&ð undir nefnd&rálitið aí því, að jeg
Alþt A. 1891.
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vildi lækka eptirlaunin fyrir eptirkomenduma, nje af því, að landssjóður geti ekki
borið þá byrði. Þess ber líka að gæta, að
eptirlaun eru nú sem stendur hærri af
sjerstökum ástæðum en verða munu að
jafnaði. Jeg skal því ekki gráta, þótt
tHIögur meiri hlutans fái ekki góðan byr
í deildinni; en tiUögu minni hlutans fellst
jeg samt ekki á, því hún er sannarlega
ekki aðgengileg, og þar að auki ósanngjörn, þar sem sá, sem þjónar í 20 ár,
fær ekki nema
(E. Th. J.: 10 til 20).
Já, það er nú sama, eða þá 19 ár og 364
daga. En sá, sem ’ hefur þjónað 25 ár,
fær Vs launanna, en sá, er þjónað hefur
25 ár og 1 dag, hann fær helming launa;
þetta er hvorki sanngjarnt nje eðlilegt.
Jeg er samdóma framsögum. meiri hlutans
(Þ. J.) um, að gamall maður að öllum
jafnaði þurfi ekki eins mikið sjer til íramfæris eins og hinn yngri. Deildin heyrir,
að mjer er þetta ekki neitt kappsmál, en
jeg vildi leita samkomuiags af ótta fyrir
verri lögum; annars skal jeg vera jafnglaður, þó þetta frumv. nái ekki fram að
genga.
Framsögumaður (Þorleifur Jónsson):
Viðvíkjandi því, sem h. 3. kgk. þm. (L. E.
Sv.) sagði, að jeg hefði haft þau orð, að
allir nefndarmenn hefðu haft þá skoðun,
að eptirlaunin væru of há eptir gildandi
lögum, þá skal jeg játa það, að það var
ekki nákvæmt, hafi jeg komist svo að orði
í byrjun umræðnanna um þetta mál. Meining min var að eins, að allir nefndarmenn
hefðu orðið sammála um það, að lækka
eptiriaunin úr því, sem þau nú eru, og
man jeg eptir því, að h. 3. kgk. þm. (L.
E. Sv.) fórust orð í þá átt í nefndinni, að
reyndar vildi hann helzt láta eptirlaunin
halda sjer óbreytt, eins og þau eru, en
fjellst þó til samkomulags á þá breytingu,
sem meiri hlutinn hefur gert.
Jeg get og tekið undir það með h.
sama þm. (L. E. Sv.), að þessar breyt.till.
28 (22. okt.).
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meiri hlutans eru fram komnar til samkomulags, einnig frá minni hálfu, því að
jeg vildi gjarnan, að frumv. það, sem fyrir
lá frá h. Nd., hefði orðið samþykkt hjer í
þessari h. deild óbreytt, en, úr því að engin von var um það, var betra að slaka
nokkuð til, heldur en að málið allt fjelli
á þinginu.
Hæstv. landsh. kvaðst efast um, að
frumv. þetta, eins og það yrði eptir tillögu
minni hlutans, mundi geta náð staðfestingu. Jeg verð nú að álíta, að þetta frv.
sje þó eigi svo óaðgengilegt, og í öðru lagi
geti hæstv. landsh. eigi vitað það fyllilega,
hvort það muni ná staðfestingu eða ekki,
ef það verður samþykkt af þinginu. Hann
getur að eins sagt um, hvað hann muni
sjálfur leggja til að gjört verði við það af
stjórninni, en jeg verð að ganga út frá
því, að hæstv. landsh. leggi meðmæli sín
með öllum þeim lögum, sem alþingi samþykkir.
Viðvíkjandi því, sem sagt hefur verið,
að það sje óeðlileg skylda, sem ellistyrkslagafrv. leggur embættismönnum á herðar,
þá get jeg ekki kannast við það. Hæstv.
landsh. viðurkenndi sjálfur, að nauðsynlegt væri fyrir embættismenn að kaupa
sjer lífeyri eða safna sjer ellistyrk. En
úr því að menn viðurkenna að þetta sje
æskilegt og nauðsynlegt, hvað getur þá
verið á móti því, að gjöra það að skyldu ?
Eða eru embættísmenn ekki skyldaðir til
þess með lögum, að sjá ekkjum sínum fyrir fjárstyrk eptir sinn dag? Og hvers
vegna skyldu þeir vera skyldaðir til þess
með lögum ? Einmitt vegua þess, að reynslan hefur sýnt, að þeir gjörðu það ekki
annars, gjörðu það ekki af frjálsum vilja,
Það eru og til fieiri lög, sem gera
mönnum að skyldu ýmislegt, sem þeim er
nauðsynlegt, og jafnvel sjálfsagt fyrir þá
að gera. Þaunig eru t. d. húseigendur í
Reykjavik skyldaðir til að halda húsum
sínum vátryggðum fyrir eldsvoða.
H. 2. kgk. þm. (E. Th. J.) sagði, að
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svona löguð skylda væri eigi til i nokkru
landi. Jeg skal út af þeiin orðum minna
á það, að það kom fram hjer í þessari
deild undir umræðum þessa frumv. um
daginn, að hið sama fyrirkomulag ætti
sjer stað á Englandi; og meira að segja,
verkamenn á Þýzkalandi eru skyldaðir til
þess með lögum, að kaupa trygging fyrir
styrk í veikindum, er þeir verða fyrir
slysum og á elliárunum, og verða að taka
iðgjaldið af hinum litlu verkalaunum sínum. Jeg get þannig ekki sjeð, að nokkuð
geti verið á móti því fyrir oss smælingjana, að líkja í þessu efni eptir þeim þjóðum, sem skipa öndvegi í Norðurálfunni.
Auðvitað er það á valdi h. þingd., hvað
hún vill gjöra við frumv. þessi, en jeg
vona, að hún vilji hallast að tillögum
meiri hlutans og samþykki þær.
Arriljótwr Ólafsson: Eptir nefndarálitinu liggja nú fyrir bæði þessi frumv. um
eptirlaun og ellistyrk; það verður því eigi
komizt hjá, að tala um frv. það, er næst
fylgir á dagskránni.
Ef maður flnnur með sjálfum sjer, að
maður verði að vera á móti ellistyrksfrv.,
þá ræður það miklu um það, hvort maður
hallast að till. meiri eða minni hlutans.
Jeg get eigi fyrir mitt leyti verið fremur
með ellistyrkslögum fyrir embættismenn,
heldur en jeg var fyrir hjú á síðasta
þingi.
Jeg er enginn spámaður, en mig grunar þó, að skoðanir h. Nd. geti á skömmum tíma breytzt í þessu máli. Vjer höfum
orðið þess varir, að nú í ár voru í þeirri
h. þingd. langtum fleiri á móti þessum
ellistyrkslögum, heldur en voru á móti
ellistyrkslögum vinnuhjúa á þingi 1889.
Það má því búast við, að h. Nd. kunni að
vera komin svo langt í frelsisskoðunum
sínum á þingi 1893, að hún vilji ekki, að
löggjafarvaldið sje fjárhaldsmaður bæði
embættismanna og hjúa. Það ræður því
að líkindum, að Iögin um ellistyrk hjúa
muni ekki standa lengi. En þá væri und-
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arlegt, ef þan lög yrðu upphafln, en aptur 8tæðu lög um, að löggjafarvaldið skuli
vera fjárhaldsmaður fyrir embættismennina.
Þótt h. framsögum. meiri hlutans (Þ.
J.) hafi rjett i því, að ellistyrkslögin sje
ekki beinlinis niðurfærsla launanna, eðnr
eignasvipting, þá sviptá þau þó embættismanninn notarjetti á vissum hluta launa
sinna, einmitt á þeim tíma, þá er hann
þarf mest á þehn að halda, og frestar þessum notarjetti þangað til embættismaðurinn
er annaðhvort dauður eður orðinn svo
gamall, að hann er orðinn ófær til að
njóta nokkurs. En er það þá hentugt
fyrirkomulag, að vera að gylla það fyrir
embættismanninnm, að segja af sjer og
komast á eptirlaun, að segja við hann:
„Já, blessaður, þjer Iiður nú ósköp illa,
hefur litið að lifa af, en mikið að borga,
en þú þarft eigi annað en segja af þjer,
þá færðu eptirlaun og ellistyrk og þá ertu
góður".
Vjer vitum, að nokkrir embættismenn
hafa farið frá embættum eptir stuttan
vinnutíma og án þess að elliiasleiki hafi
valdið því. Samkvæmt till. meiri hlutans
eiga nú slíkir menn samt að fá */„ launanna í eptirlann. Finnst mönnum nú þetta
verá sánngjarnt? Tökurn dæmi: Ef eitt
hjú hefur unnið með dyggð og sóma 20—
30 ár, er það þá sanngjarnt, að það beri
eigi meira úr býtum en annað hjú, er
einnig hefur unnið með dyggð og sóma,
en að eins eitt eður tvö ár? Það er rjett
skoðun, að eptirlaunin eru laun fyrir þjónustu, er yfirboðendur eru ánægðir með,
hvörnig verið hefur af hendi leyst, og
fyrir þvi er eðlilegt, að eptirlaunin fari
vaxandi með árafjölda þjónustunnar. Jeg
hygg, að breyta megi við 3. umr. uppástungu minni hlutans og laga það stökk,
sem er ráðgjört á eptirlaununum frá 10—
20 árum, sem sje að eptirlaunin sjeu látin hækka tiltölulega jafnt á þeim árum
við binn annan þjónustutíma. Það þarf
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eigi annað en láta eptirlaunin hækka á
hverju 6 ára tímabili í stað þess að þau
eru látin hækka á 5 ára fresti eptir uppástungu minni hlutans, á öllum tímanum,
nema frá 10—20 þjónustuár.
Mjer finnst því, að þar sem jeg verð
að vera á móti því, að löggjafinn sje fjárhaldsmaður embættismanna þeirra, er eptir oss koma, þá verði jeg að greiða atkv.
með till. minni hlutans.
E. Th. Jönassen: H. framsögumaður
(Þ. J.) taldi það til gildis till. meiri hlutans, að þær væru samkvæmar því, sem
ætti sjer stað á Englandi, og það væri
ekki leiðum að líkjast. Þetta kom fram
hjer við 1. umr., að h. þm. Borgf. (Gr. Th.)
hefði sagt þetta á alþingi 1889, og leyfði
jeg mjer að vefengja, að þetta væri í raun
og veru sönn lýsing á því, hvernig þessu
væri komið fyrir á Englandi. Nú hef jeg
kynnt mjer þetta mál nokkuð nákvæmar,
og hef jeg hjer bók af alþingisbókasafninu,
sem prentuð er 1884, og þar stendur, að
eptirlaun enskra embættismanna af ríkissjóði sjeu árlega 80 milj. krónur. (Qr. Th.:
Það eru víst þau eptirlaun, sem veitt eru
með sjerstökum lögum). Nei, alls ekki.
Það er getið um það í öðrum stað, að ráðgjafarnir geti fengið í eptirlaun 2000 pd.
sterling árlega (=36,000) kr.), eptir að
þeir eru farnir frá, og ef þeir færa sönnur á, að þeir þurfi eptirlaun til að geta
lifað sómasamlega, og sömuleiðis kanzlararnir 5000 pd. (= 90,000 kr.). Þetta skakkar nú ekki miklu frá því sem h. þm.
Borgf. (Gr. Th.) fullyrti! Jeg hef viljað
benda á þetta, að England er nú ekki
lengra á veg komið en þetta. Jeg hef
hvergi getað fundið, að í nokkru landi sjeu
önnur eins Iög um ellistyrk handa embættismönnum, eins og þau sem hjer á að
fara að innleiða.
Sktili Þorvarðarson: Jeg skal leyfa
mjer að láta í fám orðum í ljósi álit mitt
á nefndarálitinu tilheyrandi 2 frv., sem
28*
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liggja fyrir þessum fundi. Jeg skal þá brúkun. En eptir ákvæðum frv. hygg jeg,
geta þess, að jeg felli mig betur við till. að þessi partur, sem hann fengi ekki að
meiri hlutans. Jeg Iýsti því yflr, þá er ráðayfir, sje svo lítill, að embættismaðurfrv. var hjer fyrir við 1. umr., að jeg á- inn muni lítið finna til hans. Það hefur
liti eptirlaun þau bjargleg, sem ákveðin enginn upplýst um það, sem mælt hefur
eru í frv. En nú er þó í till. meiri hlut- móti frv., hve mikið gjald þetta verður;
ans hækkuð eptirlaunin úr
upp í % en mjer hefur talizt svo til, að fyrir
og skal jeg ekki fást um það. Jeg kann mann sem fær embætti um þrítugt muni
líka betur við það augnamið meiri hlut- þetta gjald ekki vera meira en 36 kr. á
ans, að eptirlaunin komi fljótt til nota, ári af 1500 kr., sem eru lægstu laun, til
heldur en að þau fari stórum vaxandi við þess að safna sjer ellistyrk, en hálfu minna
árafjöldann. Mjer finnst að sanngirni geti eða 18 kr. árlega, til að kaupa sjer geymdmælt með því, að sá sem vegna heilsu- an lifeyri; tökum svo 3000 kr. árleg laun,
brests getur ekki þjónað í embætti nema sem sýslumenn hafa að meðaltali; þá verðfá ár, geti fengið lífvænleg eptirlaun; ef ur þeirra árstillag hálfu hærra fyrir ellihann missir heilsuna eða slasast á einhvern styrk 72 kr., fyrir geymdan lífeyri 36 kr.
hátt, þarf hann þó að hafa svo mikið að til 70 ára aldurs. Mjer finnst því þetta
hann geti lifað af og hans skuldalið. Jeg gjald muni ekki vera svo mjög örðugt eða
get ekki fundið svo mikla ástæðu til þess, ómögulegt að inna af hendi.
Snmum hefur fundizt það ótilhlýðilegt,
að sá sem lengi hefur þjónað hafi meira
tilkall til sómasamlegra eptirlauna, en að fastsetja þetta með lögum. Mjer gethinn sem skemur hefur þjónað embætti, ur þó ekki fundizt það; auðvitað væri
því að hinn fyrrverandi hefur notið hinna betra að embættismennirnir gjörðu þetta
fullu launa lengur, og hefur því ekki til af frjálsum vilja, En hvernig á að fara
skuldar að telja fyrir liðinn tíma. Jeg að, þegar menn viðurkenna þó að þetta
felli mig því betur við, að launin sjeu ekki sje nauðsynlegt, enda fyrir alla menn, en
stórvægilega stígandi, fyrir fleiri ára em- þeir sem geta gjört þetta, gjöra það þó ekki
bættisþjónustu; mjer finnst engin sanngjörn að heldur? Mjer finnst ekkert vera á
grundvallarástæða vera fyrir því, enda móti þvi, að embættismennirnir gangi í
njóta þeir embættismenn, sem lengi hafa þessu á undan öðrum með góðu eptirdæmi.
þjónað, mikils góðs af ’/a %
launauppJeg vona því, að mál þetta fari vel í
hæðinni, sem þeir fá fyrir hvert þjónustu- þessari h. deild, menn verði samhuga um
ár eptir frv., ef það verður að lögum.
að feila það ekki við þessa umr.; jeg mun
Jeg hef heyrt á umræðunum að menn ekki láta standa á mínu atkv.
hafa líka taiað um frv. það, sem næst er
Qrímur Thomsen: H. 2. kgk. þm.
á dagskránni, af þvi það standi í sambandi (E. Th. J.) var í atlögu sinai gegn mjer
við frv. það, sem nú er verið að ræða, og líkur Gissuri jarli, þá er hann hjó Sturlu
það er rjett. Þetta nú áminnzta frv. Sighvatsson, að það sá undir hæla hoijfjekk enn fremur harðan dóm hjá spá- um.
manninum, h. varaforseta. Jeg er að sönnu
Jeg sagði um daginn, að regla sú væri
enginn spámaður, en mig grunar þó, að höfð á Englandi, sem hjeti „Superanþað fái að standa nokkur ár óbreytt, ef nuation": að tekið væri af launum emþað nær fram að ganga eða verða að lög- bættismanna viss upphæð og lögð í sjóð
um. Það hefur verið tekið fram, að það og þeim siðan greidd eptirlaun af þeim
væri erfitt fyrir embættismanninn að geta sjóði. En þar sem h. þm. sagði, aðeptirmisst part af launum sínum frá árlegri launin væru á Englandi 80 milj. kr., þá
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stendur öðruvisi á því, og það er undan- unum á Englandi sje komið fyrir eptir
tekning sem gjðrð er með 3 æðstu ráð- þeirri reglu, sem heitir „Superannuation“
herrana, að þeir geta fengið eptirlaun ept- og þetta hefði þingmaðurinn átt að vita,
ir 2 ára þjónnstu, ef þeir sanna það, er fyrst hann fór að tala um það.
þeir fara frá embætti, að þeir þurfi eptírE. Th. Jónassen: Hitt stendur þó
irlann fyrir fátæktar sakir. Hinir lægri einmitt i ræðu h. þm. Borgf. (ör. Th.),
ráðherrarnir fá eugin eptirlann. Þetta er skrifað af akrifurunnm, án þess h. þm.
altsvo undantekning frá reglunni. H. 2. sjálfur hafi gjört breytingu við það.
kgk. þm. (E. Th. J.) hefði verið betra að
Framsögumaður (Þorleifur Jónsson):
lesa ekki of fljótt, heldur seint og greini- Jeg skal láta þá 2 h. þm., 2. kgk. (E,
lega, til að geta fengið skilningaf. Hjer Th. J.) og þm. Borgf. (ör. Th.), leiða hesta
í þessari sömu bók, sem h. þm. hefur, sína saman út af eptirlaununum á Engstendnr: „Sama regla gildir um þá em- landi, og ekkert skipta mjer frekara af
bættismenn, er fara frá embættnm nm því; en jeg vil minnast á tvö atriði í ræðn
leið og ráðgjafarnir". Um aðra embættis- þ. 5. kgk. (Á. Ó.). Hann var á mótilögmenngildir það, að þeir fái eigi eptirlaun, unnm nm ellistyrk, afþvi, að menn í neðri
en með þessa fáu embættismenn er gjörð deild værn að fjarlægjast ellistyrk alþýðnþessi nndantekning.. Þetta vona jeg að fólks, og segir að lögin nm styrktarsjóði
alljr sjái að er stór mnnnr og allt annað handa alþýðnfólki mnni verða afhnmin, og
en það sem gildir nm eptírlann t. a. m. þá sje þvi nndarlegt, að leggja þetta ellií Danmörku. Yfir höfuð gildir reglan um styrksband á embættismenn fremur en
„Superannuation“, en undantekning frá aðra. Það er nndarlegt, að þm. (A. ól.)
þeirri reglu er gjörð með þessa fáu em- skuli geta komið með jafnveika áatæðn
bættismenn. Jeg sje í þessari bók, að móti frv., ástæðu, sem byggð er á tómri
mjög lanslega er talað nm eptirlaunin. ímyndua og ekki hefur minnstn sönnnn i
En hitt er víst að þessar 80 milj., sem sjer fólgna. Hann sagði, að menn gætn
taldar ern til eptirlauna, eru áður komnar farið frá embættum eptir fáein ár, þótt
í rikissjóð við þessa „Superannuation". Jeg ekki væri af heilsnleysi; en af hveiju þá?
skora á h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.), að Vist af óreglu; en þá ættn þeir engin eptsýna hið mótsetta, ef bann getur.
iriaun að fá, og þar sem hann var að tala
E. Th. Jímassen: Þetta er alveg skakkt nm, að embættismenn hefðu opt farið ftá
hjá h. þm. Borgf. (ör. Th.). Hjer stendnr embætti, án þess að ellilasleiki eða heilsubeinlinis svo í þessari bók, að allir ensk- brestnr hafi valdið því, þá hefur hann
ir embættismenn hafi eptirlaun, en aðþað höggið nær landsstjórninni en hann sjáifsje sjerstökum skilyrðnm bundið með ráð- sagt hofar ætlazt til. Hann sagði ennfremgjafana og kanzlarann; og að það sje ur, að þó menn færn úr embættnm eptir
því undantekning með þá. Það er ekki lár, þá.fengjn menn eins mikil eptiriaun,
mianzt á það einu orði, að embættismenn- eins og þeir, sem hefðn þjónað nm fleiri
irnir gjeu áður búair að borga þetta fje ár, en. það. er ekki rjett, því að sá, sem
inn i ríkissjóðinn, og þetta er því allt ann- hefur þjónað nm stnttan tima, fær mikiu
að en það, sem h. þm. Borgf. (ör. Th.) minna en hinn, þar eð eptirlaunin fara ásagði við 1. umr., að enginn embœttismað- vailt hækkandi nm
af lannaupphæðvur á Engtandi fái eptirlaun.
inni fyrir hvert ár, og svo bætist þá við
Grímur Thomsen: Jeg hef alls ekki ellistyrkurinn, sem er hár fyrir þá, sem
sagt, að embættismenn á Englandi fengju fengi hafa þjóaað, en lítill fyrir þá, sem
engiu eptiríaun, heldur hitt, að eptúrteun- stuttan, tima haía í embættnm verið.
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H. þin. Árn. (Sk. P.), sagði, að enginn
hefði gætt að, hve hátt þetta ellistyrksgjald væri, en jeg hef gætt að því, og það
verða rúmar 73 kr. á ári fyrir 30 ára
gamlan mann með 3000 kr .launum, en lífeyririnn 37 kr. 50 a.; með 2400 kr. launum verðr ellistyrksgjaldið fyrir þrítugan
mann tæplega 59 kr. á ári, en lifeyrir 30
kr. Þar eð laun hinna lægstu embættismanna voru hækkuð á síðasta þingi, get
jeg ekki sjeð, að þetta sje tilfinnanl. byrði
fyrir þá, að inna þetta gjald af hendi,
hvað þá heldur fyrir hina hálaunuðu.
Jón A. Hjáltalín: Sumir hafa talað um,
að ekki væri sanngjart að menn fengi
meiri eptirlaun fyrir langa þjónustu en
stutta. Jeg skil ekki annað eu að h. framsðgum. (Þ. J.) og þm. Árn. (Sk. Þ.) vilji
með þessu búa til eptiriaunalög handa þeim,
sem reyna til að smokra sjer i embætti
um stntta stuud, og fara svo frá eða segja
af sjer, án þess að vera örvasa, eins og
opt hefur komið fyrir. Hvað skyldi þá
hvetja þá til að vera lengur í embættum,
þegar þeir að tiltölu fá hærri eptirlaun en
þeir, sem lengur þjóna? Jeg ersamdóma
h. ldsh., að verði tillögur meiri hl. samþykktar, þá muni allt sitja við sama keip
og nú, og það verði sama ósanngirnin, sem
er í eptirlaunalögunum frá 1855, en sem
þó eru hyggð á allt öðrum launagrundvelii. Áptur á móti eru miklar líkur til,
að ef till. minni hl. ganga fram, að þá
verði mikið ljett á eptirlaunabyrðinni, og
þykjast þá hinir hafa unnið vel fyrir land
og lýð, ef þeir eru þröskuldur fyrir því,
að nokkur ljettir verði á eptirlaunabyrðinni? En það mega þeir eiga vist, eí þeir
greiða atkvæði með meiri hlntanum. Tillögur minni hlutans eru líka sanngjarnari
og því meiri líkur til, að þær ekki að eins
gangi fram i neðri deild, heldur verði
einnig að iögum; það er ekki nógaðhafa
augun á þvi, hvort eitthvað verður samþykkt eða ekki í þessari deild eða hinni,
heidur verða menn og að hugsa um, hyern-
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ig þessu geti orðið framgengt i verkinu og
verkandi í okkar lífi og okkar lögum, því
það er eigi praktiskur löggjafi, er eigi'
hugsar um nema það eitt, að málið verði
samþykkt í deildunum, þótt það aldrei
verði samþykkt af konungi, eða tekur tillit til þess. H. þingm., sem talað hafa,
hafa um leið tekið ellistyrkinn til umræðn,
og sje jeg ekkert á móti því. H. framsögum. meiri hl. (Þorl. J.) og þm. Árn.
(Sk. Þ.) virðast vera mjög elskir að ellistyrknum. Hvers vegna hafa þá þessir h.
þm. ekki komið fram með frv. um, að
hver bóndi safni ellistyrk óg fái hann,
þegar hann er 70 ára? ef það er gott og
hentugt að taka fjárhald af embættismönnum, þá má eins taka það af bændum,
blaðaeigendum og öðrum, svo að þeir sjeu
undir sömu lög seldir, og að hverjum einum sje með lögum gjört að skyldu að
borga svo og svo mikla upphæð á ári
hverju, sem hann fær ekki fyr en hann ér
sjötugur eða hann er dauðnr. Þetta um
ellistyrkinn álít jeg ekki rjett, fremur en
um lagaskyldu embættismanna að sjá um
framfærslu ekkna sinna, því tvær vitleysur gjöra ekki eitt vit, og það verður heldur ekki vit úr því með þriðju vitleysunni,
um styrkinn, sem h. framsögum. (Þ. J.)
vitnaði til á Þýzkalandi.
£kúli Þorvarðarson: Jeg þarf eigi að
taia margt, því h. framsögumaður er búinn að gjöra grein fyrir minni meiningu.
H. 6. kgk. þm. (J. A. H.) skildi ekki í,
hvers vegna sá fengi ekki meira, erlengur hefði þjónað. Jeg minntist áður á, að
sá, sem þyrfti snemma að fara frá embætti fyrir heilsuleysis sakir, ætti rjett á
að fá lífvænleg eptirlaun, og enn fremur
sagði jeg, að sá sem hefði þjónað lengur,
hefði þegar notið góðs af því með 1/s°/0
eptirlaunahækkun fyrir hvert ár, og er
jeg í þvi efni samþykkur h. framsögum.
(Þ. J.), að þar er tekið tillit til þjónustuáranna. Það er rjett hjá h. 6. kgk. (J.
A> H.), að jeg er með ellistyrk, og að jeg
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álít hann & góðum rökum byggðan, og jeg
er viss um, að hann yrði bezta meðal til
að slökkva óánægju manna yfir hinni
þungu eptirlaunabyrði; enn fremur þykir
mjer ekkert að þvi, þótt embættismenn
gangi á undan með góðu eptirdæmi og til
fyrirmyndar alþýðufólki, en slik dæmi eru
nú heldur fá, að embættismenn tryggi sjer
lífeyri til elliára, og fyrst að svo er, þá
hygg jeg helzt, að það þyrfti að búa um
.það með lögum, ef nokkuð á af að verða.
Þar sem hann sagði að annað frv. ætti
að koma um ellistyrk handa bændum, þá
getur vel verið, að jeg ekki væri ófús á
að greiða atkv. með því. því það er eðlilegast og rjettast, að hver maður sjái fyrir sjer sjálfur, að þvi sem ástæður Ieýfa.
ATKV.GB.: Breyttill. minni hl. við
1. gr. tölul. 1 felld með 6 : 5 atkv., breyt.
minni hl. við 1. gr. töl. 2 samþ. með 6.-2
atkv.; 1. gr. þannig breytt samþ. með
6: 3 atkv.; till. um að fella 2. gr. samþ.
með 10 atkv.; 4. breyt. meiri hhsamþ. án
atky.gr.; 3. gr. (nú 2. gr.) samþ. með 6: 5
atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
nei:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Friðrik Stefánsson, Árni Thorsteinsson,
Arnlj. Ólafsson,
Grímur Thomsen,
L. £. Sveinbjörnsson, E. Th. Jónassen,
Sighvatur Árnason, Július Havsteen.
Sk. Þorvarðarson.
Breyt. við fyrirsögn frv. samþ. með 6
atkv. Fyrirsögnin þannig breytt samþ.
með 6 atkv.
Málinu visað til 3. umr. með 6 : 5 atkv.
Frv. tU laga um skyldu embœttismanna
að safna sjer dlistyrk (C. 284, 335); frh.
2. umr.
Framsögumaður (Þorleifur Jónsson):
Það hefur verið talað svo mikið um mál
þetta í sambandi við næsta mál á undan,
að jeg finn eigi ástæðu að tala frekara
um það nú, en að eins taka það fram, að
eptir atkvæðagreiðslunni um næsta mál á
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undan er meiri ástæða til að vera með
þessu frv., fyrst tillögur meiri hlutans voru
samþykktar, heldur en eí tillögur minni
hlutans hefðu fengið framgang.
ATKV.GB.: Allir frv.greinarnar (6)
samþ. með 6 : 5 atkv. hver. Fyrirsögnin
samþ. án atkv.gr.
Málinu visað til 3. umr. með 6:5 atkv.
TilUaga til þingsályktunar (C. 344);
ein umr.
Flutningsmaður (Jón A. Sialtalín):
Þó nafn mitt sje undir tillögu þessari, þá
er hún þó eigi komin frá mjer. Sá sem
síðastur er þar á blaði er upphafsmaður
hennar. Jeg gef atkv. mitt með þessari
tillögu, en jeg er eigi eins fær um að
mæla með henni eins og h. 4. kgk. (Á. Th.)
og heldur eigi að útlista, hvernig á henni
stendur. En það þarf eigi útskýringar
við, að það væri hagræði fyrir menn út
út um landið, að geta fengið lán mót veði
í húsum, en það geta þeir eigi, nema húsin sjeu vátryggð, og það er hugsunin, að
bankinn annist vátrygginguna með þvi
að taka hærri vexti af lánunum, en það
sem vextirnir væru hærri gengi til vátryggingar á húsunum, svo að þeir yrðu
eigi teknir af þeim fyrir ekkert Jeg
vona að meðuppástungumenn minir útskýri málið betur en jeg hef gjört.
Ami Thorsteinsson: Mjer finnst eigi
að þurfi mikið að útskýra mál þetta; það
er eigi nema tilraun frá þingsins hálfu til
til að sjá, hvort eigi mætti veita kaupstöðum og verzlunarstöðum þau hlunnindi
og þann hag, sem það hefur í för með
sjer, að geta veðsett húseignir sínar. Hvað
framförum viðvíkur, þá stendur allt i
stað að mestu leyti hjer á landi; vjersjáum að sveitabúnaðinum fer mjög litið fram.
Viðurværismegn landsbúa eykst eigi tiltölulega við fólksfjöldann og ef allt fer i
lagi, má búast við, að kaupstaðir og verzlunarstaðir þurfi að geta verið viðbúnir að
veita fleiri mönnum atvinnu og viðnrværi,
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því þangað safnast atvinnUleitendur, eins
og fólkstöluskýrslnmar sýna svo ljóslega
og má því búast við, að kaupstaðirnir
þnrfí að taka við þeim, sem verða að leita
frá sveitunum, og þá er það mikilsvert, að
þar geti verið svo hægt að koma ár sinni
fyrir borð sem bezt má verða. Allar eignir kaupstaða og verzlunarstaða á landinu
eru eptir skýrslum frá 1887 virtar á 2
milj. króna, en veðsettar fyrir rúmum
200 þús. króna.
Það munar miklu í
Reykjavík; þar eru húseignir allar virtar
á 1 milj. og 800 þús. kr., en veðsettar
fyrir 592 þús. Vitanlega eru í þessum
kaupstððum sparisjóðir, sem geta útvegað
mðnnnm lán, en jeg held þeir geti tæplega veitt svo mikil lán, sem menn þurfa.
Jeg skal geta þess, að með tillögu þessari
er eigi ætlazt til, að bankanum yrði gjört að
skyldu, að veita lán gegn veði í húsum
kaupstaða, heldur var það tilgangurinn,
að landsstjórnin og bankinn tækjú til yfírvegunar, hvort eigi væri hjer verksvið
fyrir bankann, til þess að styðja framför
kaupstaða og verzlunarstaða og styðja atvinnuveg þeirra er þar búa. Jeg veit að
það muni vera ýmsir annmarkar á þvi,
að koma þessu á, en ef takast mætti að
yfírbuga þá og eitthvað í þessa stefnu gæti
komizt á, þá er mikið unnið. Ef vjerlítum á starf bankans, sjáum vjer, að það
eru því nær eingöngu eigi aðrir en jarðeigendur, sem geta notið góðs af honum,
að fráskildri Reykjavík, þar sem brunamálafyrirkomulagið er í lagi; þar vinnur
bankinn eins og í öðru mikið gagn. Jeg
álít því mikilsvert, ef hæstv. landsh. vildi
taka þetta til nákvæmrar yfirvegunar og
reyna að koma fram tilhögun þeirri, er
tillagan fer fram á.
L. E. Sveinbjömsson: Þar sem h. 4.
kgk. sagði, að eigi aðrir en jarðeigendur
gætu notið góðs af bankanum, þá er það
eigi rjett; það er eigi fáum mönnam lánaðupp á sjálfsknldarábyrgð, þótt þeir búi
langt burtu, ef þeír hafa góða ábyrgðaT-
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menn. En hvað tillögunni viðvikur, þá
sje jeg ekkert því til fyrirstöðu, að hfíú
komist á. Þegar að er gáð, þá er það
vogun fyrir bankann, og h. 4. kgk. (Á. Th.)
mun vera í fersku minni, hvernig fór í
hið eina skipti, er lánað var npp á hús
utan Reykjavíkurkaupstaðar.
Hús það
var virt 10 þús. kr., sparisóður Iánaði
gegn veði í því 5 þús. kr., en svo var
það selt á 1400 kr., í kanpstað, sem var
þá álitinn góður. Það er auðsjeð að þetta
er hættulegt, en það er á valdi bankastjórnarinnar, hvort hún vill lána eða eigi,
og hve mikið hún vill lána upp á hvert
einstakt hús. En úr þvi að eigi er hættulegt að ganga inn á tillöguna, þá hef jeg
ekkert á móti henni, en til þess að hún
geti fengið framgang, þarf að breyta reglugjörðinni.
Árni Thorsteinsson: Það er rjett, sem
h. 3. kgk. (L. E. Svb.) segir, að það gæti
verið hættulegt að lána gegn veði í húsum í kaupstöðum út um land. Hann tók
satt dæmi, jeg get borið um það, eada
var lán það eigi stofhað með mínu ráffl;
en þetta kemur nú eigi málinu við; hjer
er um það að ræða, hvort eigi sje hægt
að ákveða í reglugjörðinni, að hús í kaupstöðum og verzlunarstöðum. geti haft aðgang að lánum úr bankanum, ef þau skilyrði væru fyrir hendi, sem i öllu fullnægðu
bankanum. Það er rjett, sem h. þm. sagði,
að jeg tók eigi nægilegt tillit til sjálfsskuldarábyrgðarlána; en þar er sjaldan um
miklar upphæðir að ræða af öllu starfsfje bankans, enda þurfa ábyrgðarmennirnir að vera í eða nærlendis við Reykjavík.
Fel jeg svo hlutaðeigandi mál þetta til
beztu meðferðar og vona að svo ráðist úr,
að það verði til góðra framfara.
ATKV.GR.: Till. samþ. í e. hlj. og
afgr. til Nd.
Tiílaga tU þingsáfyktunar um að seíja
nefnd til að ihuga sundurskipting jarða
(C. 333); ein umr.
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Flutningsmaður (Sighvatur Árnason)-.
Jeg hef leyft mjer að koma fram með
tillögu þessa, ef hið h. alþingi vildi taka
fyrir að íhuga hinar skaðlegu afleiðingar
á landi voru, er leiða af sundurskipting
jarða; jeg hef álitið það verulegt þjóðmein
og held að h. þingdm. hljóti að sjá, að
það er skaðlegt, hvernig enn þá hagar til
og gengur i því efui. Það er mín meining, að sundurskipting jarða sje aðalrót
hinna miklu sveitarþyngsla, og svo lengi,
sem ei er reynt að fyrirbyggja þetta, þá
Ijettist eigi byrði sú, sem á sveitunum
hvílir, þvi þurfamannastraumurinn er runninni frá þessum rótum, bæði til sjávar og
sveita. Þegar þessa er gætt, þá er lítil
framfaravon í landbúnaði vorum, meðan
eigi er tekið í strenginn; ef einn situr á
þessari þúfunni og anhar á hinni, þá er
litil von að mikið verði gjört að jarðabótum, þá er eigi framtakssemi að dreifa;
menn vantar, þar sem svo er þjettbýlt, atvinnuefnið, dugnað og áhuga; dæmin eru
deginum Ijósari. En það er eigi einasta
þetta viðvikjandi áhuga til jarðabóta, sem
þessi sundurskipting jarða er eyðileggjandi, heldur leiðir hún og til þess, að
skepnur manna hafa eigi frið, þær eru
reknar úr einum stað í annan og gjöra
þær þvi minna gagn en annars af þvi þær
hafa hvergi frið. í þriðja lagi geta menn
naumast varið slægjur sínar; skepnuuum
er sigað í allar áttir. Ókostirnir við
þetta eru yflr höfuð að tala óteljandi og
vil jeg því eigi fara að telja þá fleiri upp
á þessu stigi málsins, og meðan jeg eigi
heyri neinar mótbárur. Jeg ímynda mjer
að öðru máli yrði að gegna með framfarir í búnaði, ef þetta fengi fram að ganga
og reistar yrði skorður við þessari sundurskipting; þá yrði kraptmeiri og betri
Qelagsskapur til framkvæmda ogframfara;
jeg held að það sje víðar á landinu en
þar sem jeg þékki til, þar sem fjelagsskapur er torveldari sökum margbýlis.
Alþt A. 1891.
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Jeg hef leyflt mjer að leggja það til,
að nefnd yrði skipuð til að hugsa mál
þetta milli þinga, að hún komi svo með
ákveðnar tillögur. Þetta er vandamál,
sem þyrfti góðan undirbúning til þess að
komast í gott horf. Það er auðvitað nýmæli nú, að skipa nefnd milli þinga, en
það er þó til í þingsögu vorri, og var
gjört í skattamálunum, landbúnaðarmálunum og brauðamálinu. 2 af Irinum fyrnefndu málum höfðu að minnsta kosti
mjög gott af undirbúningi nefndarinnar,
bæði af upplýsingum og tillögum hennar.
Jeg lield menn viti
dæmin, er um
vandamál er að ræða, að þau eru opt illa
undirbúin áður en þau komafram, svo að
þingið getur eigi leitt þau til lykta á
æskflegan hátt. Jeg ætla svo eigi að
fjölyrða meira um þetta mál að sinni, en
biða átekta.
Landshöfðingi: Jeg vil leyfa mjer að
benda h. framsögum. (S. Á.) á, að formið
á tillögunni muni eiga vera svo, að hún
geti orðið samþykkt eins og húner. Það
er vitaskuld að það hefur talsverðan kostnað í för með sjer, að skipa ö menn í
nefnd; það þarf því að veita fje til þess;
h. framsögum. (S. Á.) hefur viljað sjá fyrir því, með því að setja í enda greinarinnar: „Kostnaður greiðist úr landssjóði".
En landsstjórnin getur eigi tekið tillit til
þess, þó fjárveiting sje samþykkt afþinginu í ályktunarformi; fjeð verður aðvera
veitt í fjárlögunum eða fjáraukalögunum
samkv. 24. gr. stjórnarskrárinnar.
E. Th. Jbnassen: Jeg er samdóma h.
flutningsm. (S. A.) um það, að sundurskiptíng jarða er mjög hættuleg, en mjer
er eigi kunnugt um, að mikil brögð sjeu
að því nema í Skaptafellssýslu og undir
Eyjafjöllum. Jeg veit, að í Skaptafellssýslu er margbýli, en þar hefur ábúendum verið fækkað á umboðsjörðum ásíðari
árum af umboðsstjórninni, og nú hefur á
alþingi verið samþykkt tillaga um að
29 (26. okt.).
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halda því áfram. Jeg veit eigi til að þessi
sundurskipting eigi sjer stað annarstaðar
til sveita, og þó hún eigi sjer stað í þessnm tveim sýslum, þá flnnst mjer eigi ástæða til að fara að kveðja 5 menn í
nefnd til þess að lagfæra það, sem jeg
held að lagist af sjálfu sjer. Þeir sem
eiga jörð, sjá sjer sjálfir fyrir beztn, að
hafa eigi marga ábýlismenn á jörð sinni.
En hvað viðvíkur fjölda þurrabúðarmanna, þá er það satt, að hann er mikill, en jeg verð að halda mjer til þeirra
laga, sem við höfum nm þurrabúðarmenn
og fela það mál umsjá hreppsnefndanna í
sjávar-sveitunum. Jeg skal benda á það,
ef þilskip fjölga, þá þarf marga menu, og
munu flestir af þeim vera þurrabúðarmenn;
anðvitað getur rekið að því, að þessir
menn á fiskileysisárnm falli sveitarfjelaginu til byrði, og eiga þá mjög bágt, eins
og flutningsm. þingsályktunarinnar benti
á. Það liggur i atvinnuveg þeirra; en
hið sama á sjer stað erlendis; þegar atvinna bregzt þar, þá eiga verkamenn þar
einnig mjög bágt og verða að fá styrk til
þess að geta lifað.
Jeg sje eigi, að nefnd geti sett betri
eða hentugri ákvæði um þurrabúðir en
þau, sem núgildandi lög hafa inni aðhalda;
og þó talsverð sundurskipting jarða sje í
tveim sýslum landsins, þá álít jeg, sem
sagt, óþarfa, að skipa nefnd milli þinga
til þess að búa til frumvarp til laga til
þess að ráða bót á slíkri sundurskipting,
og því er jeg eigi með þingsályktuninni.
Flutningsmaður (Sighvatur Árnason):
Jeg skal geta þess viðvíkjandi því, sem
hæstv. landshöfðingi sagði um kostnaðinn,
að ef deildin á annað borð vill vera með
tillögunni, þá er hægur nær að koma
köstnaðinum að, eptir því sem nú stendur
á með fjárlögin. Ef h. deild vill hallast
að tillögunni, þá mun hún einnig hallast
að því, að taka kostnaðinn til greina í
fjárlagafrumvarpinu, að hann greiðist úr
landssjóði. Þar sem h. 2. kgk. (E. Th. J.)
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gat þess, að þessi skaðlega sundurskipting ætti sjer eigi stað uema í þessum
tveim sýslum, sem hann tiltók, þá held
jeg, að það sje eigi alveg rjett athugað;
hún mun eiga sjer meira og minna stað í
öllum sýslum landsins, því held jeg engiu
geti neitað, en auðvitað er það misjafnt
En jeg legg minni áherzlu á fjölda þurrabúðanna, sjer í lagi vegna þurrabúðarlaganna; jeg imynda mjer, að þau lukkist vel,
ef þeim er framfylgt, og eiga nokkra
framtíð fyrir sjer.
Arnljótur ólafsson: Jeg skal játa að
þetta ástand geti átt sjer stað þar, sem h.
flutningsm. (S. Á.) þekkir til, en víða á
landinu eru stór svæði, þar sem hvorki
er sundurskipting jarða nje þurrabúðafjöldi; þannig get jeg tekið til dæmis
Húnavatnssýslu, Eyjafjarðarsýslu, NorðurÞingeyjarsýslu og jafnvel Skagafjarðasýslu. í Þingeyjarsýslu og Húnavatnssýslu vantar einmitt fólk mjög tilfinnanlega; jarðir eru jafnvel í eyði í N.-Þingeyjarsýslu, þó þær annars sje byggilegar.
En eitt er vist mörgum ókunnugt um og
vil jeg þvi spyrja h. flútningsm. um: Hver
ráð ætti nú þessi 5 mahna nefnd að hitta
til þess að bæta þetta vonda ástand,
þetta
margbýli
og
þenna
erfiða
fjelagskap,
líklega sökum margbýlisins? Ef rjótt skoðun er í tillögunni, þá
er ofmargt fólk á jörðunum þarna eystra
í samanburði við það, sem þær af sjer
gefa; en aðgætandi er, að arðurinn af búskapnum er mjög undir mönnunum sjálfum koininn. Jeg hygg, að h. flutningsm.
(S. Á.) hefði eigi á móti því, þótt 1000
menn væri á einni jörð, ef allir græddu.
En fyrir norðan geta menn eigi ræktað
jarðir sínar vegna vinnuaflaleysis og það
þó þeir hafi efni til þess að láta gjöra
það. Jeg gæti nú kennt ráð við margbýli þessu, og það er að senda fólkið norður. Eður ætti heldur að flytja það af landi
burt, en hvert? Til Ameríku? Hvað á
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að gjöra við menn, ef þeir eigi vilja vinna
og rækta jörðina?
Að sveitarþyngsli komi af þessu margbýli og þurrabúðafjölda getur verið, en
sveitarþyngslin koma alls ekki eingöngu
af því; þau eru eins þar, sem eigi
er kvartað um margbýli, sundurskifting
jarða og þurrabúðafjölda. Vér getum sagt,
að þvi fleiri sem orsakirnar eru til eins,
þvi minni ástæða er til þess, að skella
skuldinni eingöngu á eina orsökina, svo
sem margbýlin.
Jeg vona að h. þm. Bangv. (S. Á.)
muni, að hann var hvatamaður að þurrabúðarmannalögunum í sinni tíð. Lögin
eru til; „þeir hafa Móses og spámennina, hlýði þeir þeim“. Nú ætti h. flutningsm. eigi að biðja um 5 manna nefnd
til breytingar á slíku gersemi. Dugnaður verður eigi barinn inn í fólk með lögum; það er min sannfæring; og jeg hef
haft þá skoðun, sem verið getur að sje
skökk, að menn ættu heldur að vinna
fyrir sjer með sinum eigin höndum og
höfði, heldur en með pappír og prentsvertu, eður lagasnepium.
Flutningsmaður (Sighvatur Árnasori):
Jeg gleymdi áðan að minnast á athugasemd h. 2. kgk. (E. Th. J.) um, að landsdrottnar sjálfir mundi sjá gallana á þessu
og ráða bót á þeim, en eptir því sem jeg
þekki til, hefur reynslan sýnt allt annað,
því sumir hafa fjölgað býlum í stað þess,
að fækka þeim, og haft mest fyrir augum stundarhag sjálfs síns o. s. frv. H.
5. kgk. (A. Ó.) ætla jeg ekki að svara,
þar sem hann er að leika sjerað málinu;
hann um það; hann spurði hvað ætti að
gjöra við fólkið; hann leggur þetta út á
þann hátt, að meining sje að taka þá alla
npp nú þegar, sem eru á smábýlunum og
tæta þá i sundur, en það er alls ekki
mín ineining, heldur hitt, að sameina býlin smátt og smátt, þegar þau losna, og
að hjer þyrftu lðg að koma til; svofram-
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arlega að ekki er koraið í veginn fyrir
smábýlafjöldann, á landbúnaðurinn naumast uppreisnar von, en að landsdrottnar
sjálfir steypi saman smábýlunum, er undantekning, þegar það kemur fyrir. Jeg
held að ástandið verði æ verra og verra
verði þessu ekki kippt í lag með lögum;
þótt h. þm. ekki þykist skilja, að betra
sje að hafa stærri jarðir til ábúðar, en
2 til 3 hundruð, þá heid jeg samt að
menn betur geti neytt krapta sinna, og að
kraptarnir verði meiri á hinum stærri
jörðum; menn hafa sumstaðar til eldsneytis teðsluna, en hafa eigi hugmynd um eða
hirðu á brúka mótak, og á sumum stöðum er það ekki til o. s. frv.; er þetta
framfaralegt? Hvað teðsluna snertir, þá
eru því fleiri eldar, sem býlin eru fleiri,
eins og gefur að skilja. Jeg hygg því
þessi sundurskipting gjöri landbún&ðinum
mesta tjón; það er fjarri mjer að lasta
ráð búfræðinganna, en þau hafa enn sem
komið er ekki komið að notum á smábýlunum, sem ekki er von; því þar eru þau
ekki brúkuð.
Jeg vona að h. þingdm. felli ekki málið á þessu stigi, heldur lofi háttv. Nd. að
fá það til meðferðar.
ATKV.GR. Tillagan felld með 8 : 1 atkv.

Þrítugasti og fjórði fundur, þriðjudag
11, ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til laga um breytingu á lögum
um stofnun landsbanka, dags. 18. sept.
1885, 25. gr. (C. 341); 1. umr.
Sighvatur Árnason: Jeg lít svo á
frv., að það sje eigi vel tímabært, einkum að því er 2. gr. snertir, þar sem gjört
er ráð fyrir, að ef þetta verði að lögum,
þá komi það eigi til framkvæmda, fyr en
sá maður sje skipaður bankastjóri, sem
eigi bafi neinum embættisstörfum að gegna.
29*
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Maður gæti nú hugsað, að sá bankastjóri, I Skaptafellssýslu og Suður-Múlasýslu; jeg
sem nú er, verði svo og svo mörg ár, og hef heyrt það sagt, að margt væri líkt
líti maður á upphæð þá sem hinir aðrir með þeim, og samgöngur milliþeirra væri
tveir starfsmenn bankans eiga að fá í tíðar og þess vegna væri æskilegt að samlaun eptir þessu frv., þá kemur húnheld- eina þær þannig, að innlima Austur-Skaptaur eigi til framkvæmda fyrr en eptir því fellssýslu í austuramtíð. En jeg hef enga
sem segir í 2. gr. Að þessu slepptu vil vissa fyrir þessu, eða rjettara sagt, mig
jeg vekja athygli manna að þessum 2 vantar upplýsingar um, hvernig i þessu
liggur. En er vjer lítum á íslandskort,
sýslunarmönnum, sem jeg talaði um.
Sveitamönnum þykir það mjög óþægi- þá sjáum vjer þegar, að það er lengra
legt, að bankinn skuli eigi vera opinn nema milli sýslumannsins í Austur-Skaptafells2 stundir á dag; aptur virðist eigi til- sýslu og amtmannsins i Norður-amtinu,
tækilegt að ætlast til, að bankinn sje heldur en milli sýslumannsins og amtopinn Iengur, nema þvi að eins að launin mannsins í Suður-amtinu. Ef þessi skiptsjeu hækkuð. En úr því að h. Nd. sam- ing kæmist á, þá væri nær þvi ómögulegt
þykkti að hækka laun starfsmanna bauk- að koma brjefum á milli amtmanns og
ans, þá virðist svo sem sú viðbót ætti að sýslumanns i tæka tíð. Jeg get, svo jeg
koma til greina sem fyrst, til þess, að nefni dæmi, eigi sjeð, að hægt sje að fúllbæta úr þessu fyrirkomulagi, sem nú er, nægja lögum um sveitastjórn viðvíkjandi
og veita þeim þessa viðbót með þvi skil- ákvæðum um reikninga sýslusjóðs og sýsluyrði, að bankinn yrði hafður opinn syo vegasjóðs. Reikningar þessir eiga að
sem 4 til 5 stundir á dag, að minnsta sendast amtmanni svo fljótt, að hann geti
kosti þegar ferðalög eru tíðust, á vorin verið búinn að rannsaka þá og senda þá
og haustin. Jeg vildi vekja máls á þessu, aptur til sýslumanns, ef þörf gjörist, svo
því jeg ímynda mjer, að sumir af h. deiíd- fljótt, að þeir geti verið komnir til forseta
arm. mundu verða á sama máli og vilja amtsráðsins fyrir fund ráðsins. þann,
styðja að breytingu í þessa átt til 2. sem skal haldinn snemma i júnímánuði.
umr.
Ennfremur vil jeg geta þess, að amtmenn
Grímur Thomsen: Má jeg stinga upp tiltaka fundarstað amteráðanna, og ef nú,
á, að 3 manna nefud verði kosin í málið. fund ætti að halda í Norður-Þingeyjarsýslu,
ATKV.GR.: Nefnd felld með 9: 1 þá mundi amtráðsmanninum í Austnratkv. Málinu vísað til 2. umr. með 10 Skaptafellssýslu þykja fundurinn nokknð
atkv.
torsóttur. Mjer finnst yflr höfuð óviðkunnr
anlegt, að leggja sýslu eða part úr einni
Frv. til laga um breyting & lögum nr. sýslu undir annað amt að því, er við30, 11. jútt 1890, um Jrreytingar nókkrar kemur sveitastjórn; jeg kynni betur við
á tilskipun 4. maí 1Q72 um sveitastjórn á að Austur-Skaptafellssýsla væri sameinuð
lslandi o. fi. (C. 342.); 1. un>r.
að öllu leyti við Norður- og Austuramtið,
Júttus Eavsteen: Það væri æskilegt, og t. a. m. innlimuð í Suðurmúlasýslu,
að lægi fyrir upplýsingar um ástæður þær, þannig, að 3 nyrstu hreppamir úr henni
sem það er byggt á, að menn vilja fara sem sje Eyðaþinghá, Vallahreppur og
að leggja Austur-Skaptafellssýslu undir Mjóafjarðarhreppur, væru lagðir updir
austurumdæmið; jeg get eigifengið neina Norður-Múlssýslu, eða þá að breytíngin,
upplýsingu um það hjá neinum manni í yrði gjörð á þá leið, að 3 sýslumannaþessari h. deild; til þess þyrfti að vera embætti yrðu stofnuð upp úr þeinj 3sýsleinhver, seni er kunnugur bæði í Austur- | upa, sem nefndar voru; jeg býst nú samt
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eigi við, að hið síðarnefnda fyrirkomnlag fyrir austan, fyrir báðar Múlasýslurnar og
finni náð fyrir augum fjárveitingarvaldsins. Norður-Þingeyjarsýslu. Jeg er einnig samHvað mig sjálfan snertir, þá er jeg eptir dóma h. 1. kgk. (J. H.) í því, að það er
veitingabrjefi mínn eigi skyldur til og verð nokkuð óeðlilegt, að Austur-Skaptafellseigi skyldaðor til að gegna embættisstörf- sýsla skuli í umboðslegu tilliti eiga að vera
um i Austur-Skaftafellssýslu; jeg er skip- undár Suðuramtinu, en sem sveitafjelög tílaður yfir Norður- og Austuramtið, en heyra Austuramtinu.
Hitt sýnist mjer
eigi yfir neinn part Suður- og Vesturamts- aptur á móti betur um, sem h. sami þm.
ins. Mennkunna að skoða svo, sem það minntist á, og sem hefur lauslega komið
sje meinsemi úr mjer að hreyfa þessu, og til tals okkar í milli, að það mundi ekki
menn segi sem svo, að það sje enginn vera ótiltækilegt að gjöra breytingu á sýslverknaðarauki íyrir mig, að taka að mjer unum áþann hátt, að Austur-Skaptafellsamtsráðsforsetastörf að þvi leyti, ersnert- sýsla væri sameinuð við Suður-Múlasýslu,
ir Austur-Skaptafellssýslu; en afieiðingin og nokkur partur af Suður-Múlasýslu væri
af hinni fyrirhuguðu breyting yrði þó sú, sameinaður við Norður-Múlasýslu; þágæti
að jeg þyrfti að koma þar við og við. Jeg og komið til álitá, að sameina Vesttrirvona að menn taki eigi hart ámjer, þó Skaptafellssýslu við Rangárvallasýslu. Það
jeg nú sje heldur tregur til að standa upp heifur áður á þinginu verið látiðíljósi að
með þeim mönnum, sem vilja þessa breyt- æskilegt væri að fækka sýslumannaembættingu, er svo jafnframt strefa i þvi, að um á þann hátt, að sameina 2 sýslur; þannafnema amtmannaembættin.
ig hefur komið til tals að sameina DalaE. Th. Jímassen: Útaf raeðu h. 1. kgk. sýslu og Strandasýslu, og sömuleiðis Rángþm. (Júl. H.) vil jeg taka það firam, að árvaliasýslu og Vestmanneyjasýslu. En
frv. þetta kom fram í h. Nd. eptir ein- jeg hygg að engum muni Mandast hugnr
dreginni ósk manna í Austur-Skaftafells- um, að það muni þó gjörlegra, að sámeina
sýslu. Hjer á lestrarsalnnm liggja skjöl, Vestur-Skaptafellssýsla og Raugárvallasem sýna, að sýslattefndia hafi verið þvi sýslu, hddur en Veetttianneyjasýslu við
mikillega meðmælt Þeir þykjast hafa Rangárvallasýsltt og jafnvel gjörlega heldmeiri viðskipti við menn í Suður-Múla- ur en Strauðasýsla og Daiasýslu.
En
sýslu heldur en í Vestur-Skaptafellssýslu þetta tyrirkomulag er enn þá ekki komið
og þess vegna hafa þeir óskað þessa. Jeg lengra en í hug okkar, — er að eins hug-skal eigi orðlengja meira um mál þetta; mynd, sem vatítar allan undirbúning. Jeg
jeg get eigi sjeð nein. tormerki á því, að hygg samt að ekki sje öeinu spilít, þótt
koma þessu á; i þvi get jeg eigi verið sam- beöið sje til næsta þings með þessa fyrirdóma h. 1. kgk. (Júl. ff.).
huguðtt sameining á Austuf-SkaptafellsLandshöfSinffi: Jeg skal leyta mjer sýslu við Austuramtið, því að fyrir þann
að taka það fram viðvikjandi frv. þessu, tíma mætti undírbúa það, hvort tiltækilegt
að nyer virðist það mjög óviðkunnanlegt þætti það fyrirkomulag, sem jeg hef bent
að fara nú þegar að breyta löguro, sem á, og ef það reyndist svo, mttndi það leiða
eru, enn eigi komin til framkvæmda. Það af sjálftt sjer, að Austur-Skaptfellingar fenger þvi engjn reynsla fengin fyrirþví, hvort ju vilja Bínum og óskum frttmgengk
framkværod laga frá 11. júlí 1890 er þægi'ATKVÆÐAGR.: Frttmv. vísað til 2.
leg eða óþægileg fyrir Austur-Skaptafells- umr. með 6: 5 atkv.
sýslu, hvort það muni vera hagkvæmt fyrErv. til laga um löffffddinff verglunW"
ir hana eða ekki, að vera í því amti, sem
ráðgqtt
roeð nefþduro löguro að stofina|-
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staðar aðHaukadal í Dýrafirði (C. 342);
1. omr.
ATKVÆÐAGR.:
Frv. umraeðulaust
vísað til 2. umr. með 7 atkv.
Frv. til laga um þóknun handa hreppsnefndarmönnum (C. 342); 1. umr.
Sighvqtur Árnason: Jeg vil leggja það
tíl, að frv. þetta fái góðan byr hjer í þessari h. deild, því að eins og h. þingdm. er
kunnugt, fer það fram á það, að veita tveimur af hreppsnefndarmönnum dálitla þóknun, sem sje oddvitanum og fjehirðinum og
hvortveggi þessi starfi bakar þeim mönnum sem hann hafa á hendi töluvert ómak.
Þóknun þessi sem farið er fram á að veitt
sje með fullu samþykki hreppsbúa, er í
sjálfu sjer ekki háreist, að eins 4°/0 af
sveitargjöldum þeim, sem gjaldkerinn innheimtir, og 25—75 kr. handa oddvitanum,
eptir stærð hreppanna. Það er ekki hægt
að segja, að þessi borgun sje mikil, en hún
getur þó haft góðar afleiðingar, þær afleiðingar sem sje, að þeir menn, sem hæfastir eru til þessa starfa mundu fremur
eptirleiðis fást til að halda þeim starfa áfram en nú gerist, þar sem hver og einn
kastar þessu frá sjer jafnskjótt sem hann
hefur verið hinn lögákveðna tíma, og það
er til mikils skaða fyrir sveitarfjelögin.
Jeg vil þvi mæla hið bezta með, að frv.
fái að ganga leið sina óbreytt, þvi að jeg
álít að það sje svo úr garði gert i alla
staði, að vel megi við una.
Arnljótur ólafsson: Jeg vil og styðja
að þvi, að frv. þetta geti fengið framgang.
Eins og kunnugt er fengu hreppstjórarnir
þá fyrst laun af landsjóði, er þeir voru
losaðir við fátækramálin; þeir hjeldu þá
að eins eptir þeim málum, er þóknun er
greidd fyrir, svo sem uppskript búa, úttekt jarða og að vera stefnuvottar. En
fátækramálin voru þeir losaðir við, og það
eru þó þau, er mesta kosta fyrirhöfn. Mjer
virðist það því ósanngjarnt, að þar sém
hreppstjórar fá dálitla þóknun af lands-
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sjóði, skuli hreppsnefndaroddvitar, er svo
mikla hafa fyrirhöfn, hafa eigi neina þóknun af hreppsbúum. Afleiðingin af þessu
fyrirkomulagi er mjög óheillavænleg, þvi
að af þessu launaleysi og ójöfnuði i samanburði við hreppstjórana leiðir það, að flestir
oddvitar og gjaldkerar í hreppi afsaka sig
og fara frá jafnskjótt sem þeir verið hafa
við það starf í 3 ár, — einmitt þá er þeir
eru farnir að kynnast hreppsmálum að
nokkru ráði, svo og þeim mönnum, er þeir
eiga yflr að ráða. Það má ganga að því
sem vísu, &ð ýmislegt af því, er nú fer
eigi svo vel sem skyldi í sveitarstjórninni,
er sprottið af þessu, að þessir menn enga
þóknun hafa og því enga hvöt til að halda
lengur en 3 ár áfram starfi sínu.
Jeg vil því mæla fram með frv. þessu;
jeg hygg að það muni verða hreppunum
sjálfum mest í hag, ef þessi þóknun gæti
komizt á.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. vísað tíl 2.
umr. með 10 atkv.

Þrítugasti og finunti fundur, miðvikudag 12. ágúst kl. 1. e. h. Allir á
fundi.
Frv. til fj&rlaga fyrir árin 1892 og
1893 (C. 369); 1. umr.
Sighvabur Árnason: Af því jeg ímynda
mjer að umræður á þessu stigi málsins
hafi ekki mikið að þýða, þá leyfi jeg mjer
að stinga upp á, að 5 manna nefnd sje
kosin i það.
Qrimur Thomsen: Ai því að h. forseti hefur ekki tekið nema þetta eina
mál á dagskrá, þá ímynda jeg mjer, að
hann hafi búizt við, að umræður yrðu um
það; mjer finnst nokkuð snemmt, að setja
nefnd þegar í stað, áður en málið er nokkuð rætt, þó nefnd sjálfsagt verði sett
Forseti: Jeg álít það vera komið undir þingdm. sjálfum, hvort þeir vilji setja
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nefnd strax, eða ræða það áðor, og leyfi þeim, sem komið hafa fram við frv þetta,
jeg mjer að bera það undir atkv.
vil jeg helst mæla með þeirri, sem er á
ATKVÆÐAGB.: Nefhd samþykkt með þingskjaii 356, það er að segja staflið a
og b við 1. gr„ af þeim ástæðum, sem b.
8 atkvæðnm, og í hana kosnir.
Jón A. Hjaltalín .... 9 atkv. 6. kgk. (J. A. H.) tók fram.
Að því er snertir fyrra atriðið, þá álít
Arnljótur Ólafsson
... 9 —
E. Th. Jónassen .... 9 — jeg nauðsynlegt, að lann framkvæmdarPriðrik Stefánsson
... 6 — stjóra sjeu eigi lægri 5 þús. kr., ef hann
Skúli Þoryarðarson ... 7 — á eigi að þnrfa að hafa önnnr störf á
hendi og landsstjórnin á að geta valið um
Var svo 1. umr. málsins frestað.
hæfa menn í þá stöðn. Aptnr á móti get
jeg eigi mæit með breyt.till. undir staflið
c og d, því mjer finnst það ofmikill ójöfnÞrítugasti og ^jötti fundur, fimmtndag nðnr milli bókara og gjaldkera, efbókari
13. ágúst kl 1. e. h. Allir á fnndi.
hefur 2 þús., kr. en gjaldkeri 2 þús. kr. og
ank þess 1/2°/Oo
inn'
útborgnnum.
Frv. til fj&raiikalaga fyrir árin 1890 En jeg álit xjett að haida þessari 2400 kr.
og 1891 (C. 387); ein nmr.
lannanpphæð handa bókara og 2000 kr.
ATKVÆÐAGR.: Prv. samþykkt í e. handa gjaldkera, að viðbættri ^I^/oq, sem
hlj. og afgr. til landsh. sem lög frá al- eptir þvi sem nú stendur á, mnndi verða
þingi.
2600 kr., og álit jeg það hæfilegan mnn á
þeim, af því að gjaldkeri verður að hafa
Frumv. til laga um breytingu á lögum ábyrgð á sjóðnum, sem hæglega getur munum stofnun landsbanka, dags 18. sept. að þessari npphæð.
1885, 25. gr. (C. 341, 384, 391,); 2. nmr.
Því næst vil jeg mæla með breytitill.
Jbn A. Hjaltalín: Jeg þarf eigi að á þingskjali 369, við 2. gr. nndir staflið
tala mikið nm breytingartillögu mína; hún a og b. BreytitilL á þingskjali 372 fer í
fer einnngis í þá stefnu, að færa frv. apt- lika stefnu og breytingin við 2. gr. á þingnr i það horf, sem það hafði npphaflega. skjali 369; en ef breytingin á þingritjali
Jeg skal einungis taka það fram, að nnd- 356 b. verðnr samþykkt, þá fellur betnr
ir tölnlið 1 við 1. gr. undir staflið b, hef við að samþykkja breytitill. við 2. gr. á
jegbætt viðáeptir orðinn „embættisstörf" þingskjali 369 heldur en breytinguna á
orðnnum: „eða önnnr atvinnustörf", af þingskjali 372, en báðar ganga þær hjerþvi að mjer finnst óeðliiegt, að bankastjóri um bil í sömn átt.
Arnljótur ólafsson: Jeg skal samhefði nokkurt annað starf á hendi, t. d.
verzlunarstörf, en eptir orðnm. frumv. er kvæmt orðum h. ldsh. og sömnleiðis samekkert á móti þvi, að hann hafi önnnr kvæmt því, sem mjer hefur orðið kunnugt
störf á hendi, svo sem verzlnnarstörf, en um, síðan jeg gjörði breytingartillöguna,
jeg get hngsað, að það gæti þó komið i taka aptnr breytingarnar við 1. gr. undbága við hagsmuni bankans. Annað hef ir stafliðunnm a og b. Jeg fór eptir þvi,
jeg eigi sjerstaklega að athuga við breyt- að fjehirðar í öðrnm löndum hafa meiri
ingartiiíögu mína. Jeg hafði breytingar- lann heldur en bókarar, en það kemnr til
tillögu áður á þingskj. 343, en þar var af þvi, að bókarar hafa þar aðstoðarmenn.
rangprentan, og tek jeg hana því aptur, Jeg skal geta þess, að breyting mín við
þar eð hún er ónýt.
2. gr. er þannig orðnð, afþví mjer fannst
Landshöfðingi: Af breytingartiilögum það eiga betur við eptir ástæðnm, hún

463

Þtítngagti og ejötti {. : lírv. m bíeyt á lögmtf ■ «m stðfnrm lattdsfankb; 2. ntnr.

464

hefnr það fram yflr breyttill. á þingskjali
5,000 kr., áður 2;000 kr.
372, að sá framkvæmdarstjóri, sem núer, laun handa bókara:
getur baft gott af þessum lögum, ef hann
2,200 kr., áður 1,000 kr.
fullnægir þeim skilyrðum, sem sett eru í laun handa fjehirði:
2,200 kr., áðnr 1,000 kr.
1. gr. Jeg kann illa við, að þeim framkvæmdarstjóra, sem frá því fyrsta hefur mistalningsfje:
verið við bapkann, sem hefur staðið vel i
700 kr., áður
„
„
stöðn sinni og ntvegað svo gðða trygging laun handa. 2 gæzlustjórum:
1,000 kr., áður 1,000 kr.
fyrir veðskuldnm bankans, svo hann eigi
hefnr tapað neinn, sje vikið frá. Það er laun handa endurskoðara:
líklegt, að bankinn hafi aðra stefnu nú og
500 kr., áður 500 kr.
þó einknm hjer eptir, síðan hann komst á hús, bækur og fl.:
fastan fót; það er þvi óviðkunnanlegt að
1,334 kr., áður 1,334 kr.
veita hinum núverandi framkvæmdarstjóra
12.9845 kr., áðúr 6,834 kr.
eigi viðurkenningu, heldur gjöra honum
Ef frv; þetta nær fram að ganga verða
ómögnlegt að vera við starfa þennan, ef útgjöldin þannig nær þvi tvöfalt meiri en*
hann vildi.
þau eru nú. Ef nú útgjöldin eru dregin
Grímur Thomsen: Jeg hefði búizt við frá tekjunum,
15,512
því, að einhver, sem þekkir ástand bank- þá verða eptir.1$9&41
ans betur en jeg, mundi benda á, hverjar
2,578,
afleiðingar það hefði fyrir bankánn, ef 2,578 kr., sem eiga að vera fyrir vanhöldfrv. þetta yrði að lögum. Reynslan hefur um og til að fullnægja þeim kröfum, sem
sýnt, að bankinn hefur blessazt vel, hon- nú er farið að gjöra til bankans, að setja
nm hefur vaxið fisknr nm hrygg, meðfram útibú á einum eða tveim stöðum, þó að
af því, að gjöld þan, sem á bankanum varasjóður sparisjóðs sje 25 þús. kr., þá
hvíla, ern svo hófleg. Jeg hef hjer reikn- hefur bankinn eigi ráð yfir öðrum varaing bankans frá 1. apríl til 30. júni árið sjóði en sínnm eigin, sem er 83 þús. kr.
1891; jeg vil nú sýna fram á, hvaða árs- Jeg held að hjer byrji hinar 7 mögru kýr,
tekjur bankjnn hefur og hvaða gjöld legg- þó hann hafi haft hinar 7 feitu; jeg sje
jast á þann, ef frv. þetta verður að lög- eigi betur en að þetta ástand bankans
um. í seðlum hefúr hann nú
ieyfi eigi að gjöra stórkostlegri breytingar
430,000 kr.
en þær, að bæta lann bókara og gjaldkera.
Rentan af því er . . . • 13,000 kr. Það er enn ein athugasemd, sem jeg vil
Sparisjóðnr á 559,782 kr.
gjöra, að með því að það var játað í h.
5,597 — Nd., að bankannm væri vel stjórnað og að
Kentaafþví með 1% er •
Varaqjóður er 105,000 kr.
honum hefði vaxið fiskur um hrygg undir
Benta af, honum er . .
3,675 — yfirráðum hins núverandi framkvæmdarSamtals 22,272 kr. stjóra, þá er það undarleg þakklátssemi,
Peningaforði bankans er 156,000 kr. að vilja nú fara að bola honum burtn. Sú
Reptyp af því dregst frá, en væri hún þakklátssemi tíðkáðist eigi fyrmeir, en
arðberandi, þá værn það 6,760 kr., sem hún fylgir líklega með framfðrum hinna
dregið frá hinni upphæðinni verður 15, nýrri tíma. Loks Vil jeg bæta því við,
að þá er um embættismenn stjórnarinnar
519 kr.
Enútgjöldin mundu samkvæmt frv. og er áð ræða, þá ern menn seinir til aðfinna
brqytttijl., verða. þessi.
að og dregið í lengstu lög að víkja þeim
I#pn ; hft0da.frajnk;væmdar8tjór*:
frác Ea hjer er farið framáslíkt.' Hvers
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vegna? Af því að hann er sparsamur,
gætinn og dnglegur; þetta er einkennileg
og þjóðleg skoðun, sem mnndi þykja nokknð ánnarleg i öðrnm löndnm. Að endingu
álít jeg bezt, að í annari eins stofnun og
bankanum sje framkvæmdarstjóri lagainaður. Menn mnnn svara mjer þvi, að
það sje nóg að hafa jnridiskan consulent.
Er það í Danmörku? Fyrir þjóðbankannmer konunglegur fulltrúi, sem sje dómsmálaráðherrann, og sömuleiðis við verzlunarbankannn. Hæstarjettarmálafærslumaðnr Kiubien er bankastjóri, i Landmandsbankannm, þar er einnig stjómarfulltrúi
Bache, stjórndeildarstjóri i innanríkisráðaneytinu, sem er lagamaður. Jeg sje, að
stefnan mnni vera sú, að láta bankastjórnina komast í hendnr þeim mönnum, sem
eigi er gjört að skilyrði að vera lagamenn. En i breytingartill. á þingskjati
356 er honnm þó geymdur rjettur til að
vera kyrr, ef hann vildi einskorða sig við
áð vera éigi neinum öðrnm störfnm háðnr
en bankastörfnm. Jeg skal lýsa því yfir,
að, eins og jeg sje, að það er nanðsynlegt
og æskilegt, að embættismenn við bankánn fái hærri lann, þá sje jeg eigi annað'en það sje í óhag fyrir bankann, að
breytá til og víkja bankastjóra frá öðruvisi en svo, að landshöfðingi samkvæmt
giidandi lögnm geti sagt honnm npp, þá
er hann vill.
Það er eigi rjettlátt við annan afhinum lægri embættismönnnm bankans, að
láta báða hafa hin sömn laun, en bæta
svo við hinn 1/s'°/ooi
heldur að
lannin yrðn jafnari og að fjehirðir hefði
1/8#/00 í viðbót við hin föstu laun, því
hitt þykir mjer heldur. mikið.
ATKV.GR.: Breyt á þingskj. 356 við
1. gr. allar samþ,. stafl a með 6:3 atkv.,
b með 8 samhlj. atkv.; c—d með 6 : 5
atkv. hvor; 1. gr. þannig breytt samþ.
með 7 atkv.; breyt. við 2. gr. (þingskj. 356)
feild méð 8:2 atkv., breyt. við 2. gr.
'

Alþt. A 1891.
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(þingskj. 369) samþ. með 6 atkv. Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
Mátinu vísað til 3. nmr. með 9 atkvæðum.

Frv. til laga um friðun á laxi (C. 367,
390); 3. umr.
Framsögumaður (L. E. Sveinljörnsson):
Nefndin hefur komið fram með breyttill.
þær, sem eru á þingskj. 366, af því henni
virtist þær vera nauðsynlegar, eptir þeim
undirtektum, sem mál þetta fjekk við 2.
umr. Það er fyrst við 2. gr. 3. málslið,
að í staðinn fyrir „einn maður“, komi
„maður einn“, af því það er ljósara, en
hitt getur þýtt annað. Svo er það önnur
breyting, að aptan við 3. gr. frv. 3. málslið, komi: „nema með ádrætti". Þetta
virtist nefndinni nauðsynlegt, til þess að
reglurnar fyrir friðuninni yrðu ekki brotnar, því ef veiða má með smáriðnum netum, þá má taka allan lax, einnig smálax.
Svó hefnr nefndin lagt til, að bæta nýrri
málsgrein aptan við 3. gr., nfl., að til vísindalegra þarfa og laxaklaks megi veiða
lax á hverjum tíma árs sem er. Hvað
breytinguna á 4. gr. snertir, þá þótti oss
ekki ráðlegt, að ákveða sektir, því að
nefndin hjelt, að þeir, sem ættu látur, yrðu
óánægðir, og því því vildi hún bæta við
orðinu: „og selalátra", þannig, að selalátur sjeu ekki friðuð, nema á tímanum frá
1. maí til 1. júlí. Til upplýsingar skal jeg
bæta því við, að það er, ef til vill, ekki
nema 2 selalátur til í veiðiám eða vötnum á öllu landinu, annað í Húnavatnssýslu, við Húnaós, og hitt í Ölvesá, og á
síðari staðnum veit jeg að veiðin byrjar
um fardaga og endar kringum Jónsmessu.
Jeg hygg að landselur kæpi um þetta leyti og
það sje því nóg, að hann sje friðaður á þeim
tíma, o: frá 1. maí til 1. júli, en áöðrum tíma
árs megi skjóta hann. Það er sjálfsagt,
að í skaðabætur má dæma þann, er brýtur
30 (31. okt.)
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móti lagaákvæðinu, 'eða skýtur á öðrum
tíma en leyfilegt er, eptir þeim lögum,
sem gilda. Orðin „til 2“ í 5. gr. frv.,
höfum vjer lagt til að falli burt, af því
það er ekki líklegt, að í stórám verði
veitt í kistum, er minna sje bil milli spela
en 2 þumlungar, og því ekki hætt við, að
þar sje veiddur smálax, og af þessu leiðir þá eðlilega, að orðin í enda málsgreinarinnar falli burt.
Landshöfðingi: Það eru tvö ákvæði
í þessu frv., sem mjer finnast einkum vera
ískyggileg, og er annað þeirra í 4. gr.,
þar sem breytt er friðun eggvera, því ef
frv. öðlast lagagildi, þá er með því umsteypt friðunarreglunum í tilsk. 20. júní
1849. Jeg held að tímatakmarkið 1. júlí
sje of snemmt; menn sem eiga æðarvörp,
segja. að æðarfugl verpi opt um fardaga,
og er þá nokkuð snemmt að leyfa að skjóta 1.
júlí- Með þessu er eptir mínum skilningi
afnumin 14. gr. veiðilaganua frá 20. júní
1849, þótt mjer sje ekki ljóst, hvort þetta
hafi verið meining flutningsmannanna, en
það lítur svo út, að svo sje. Samkvæmt
þessu verður þá leyfilegt, að skjóta nálægt eggveri allt árið, nema maí- og júnímánuði, og er það talsverð breyting frá
friðunarlögunum 20. júní 1849; aptur á
móti eru þar ströng ákvæði um lagningu
hrognkelsaneta og annað, sem getur valdið skemmdum á æðarvarpi, sem flutningsmenn þó ekki hafa fundið ástæðu til að
hreyfa við. Jeg hef sjálfur ekki svo mikla
þekkingu á þessu, að jeg geti talað af
eigin reynslu, en jeg hef komizt að því
hjá æðarvarpseigendum, að þeim þykir
þessi breyting ískyggileg.
Annað atriðið, sem mjer þykir isjárvert við frv., er ákvæðin í 7. gr., að sýslunefndin megi breyta hverju sem helzt ákvæði laganna; reyndar er sagt, að i engu
megi hagga grundvallarreglum laganna,
en svo er bætt við: „eptir því sem við á
í á hverri“. Hver á að ákveða um þetta?
Hver, nema sýslunefndin; hún getur ept-
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ir eigin geðþótta gjört ákvarðanir um
möskvastærð og bilið milli spelanna, og
það raskar eígi grundvaliarregium iaganna,
þótt hún ákveði, að möskvinn megi vera
minni en 9 þuml. unnnáls, eða rúmið milli
spelanna þrengra en l1/^ þuml., ef sýslunefndinni virðist þetta vera hæfilegt eptir
stærð laxins í hlutaðeigandi veiðiá. Með
þessu er sýslunefndnnum gefið of mikið
vald, þar sem þær geta ákveðið, hver af
ákvæðum laganna megi standa og hver
ekki; það hefði þá verið rjettara og hreinlegra, að gefa þeim reglulegt samþykktarvald um laxfriðun og laxveiði, hverri í
sinni sýslu, á sama hátt eins og er um
fiskiveiðar á opnum skipum.
Framsögumaður (L. E. Sveinbjörnsson):
Hæstv. landsh. sagði, að það væri ísjárvert,
að leyfa mönnum að skjóta nær eggverum en x/4 úr mílu, og svo þótti honum
íriðunartíminn of stuttur.
Hvað þetta
snertir, þá sje jeg ekki, að nein hætta
sje á ferðum fyrir það. Jeg er nokkuð
kunnugur eyjum hjer í kring, og jeg
get fullyrt, að þótt menn fari i kringum
þær og leyti með logandi Ijósi, þá finnur
maður varla einn einasta æðarfugl við
þær 1. júlí (Landsh.: Það eru víðar eyjar en í Faxafióa), já, það gildir sama.
Það var meiniag okkar flutningsmanna,
að */4 úr mílu væri afnuminn sem takmark, nema á þessum tíma, sem alls ekki
er leyft að skjóta; en hvað hrognkelsaveiði snertir, þá hefur það Iitla þýðingu,
því hvers vegna ætti að losa um eða
breyta ákvæðunum um hana? Og hverjum mundi það vera í hag? Hitt varðar
mestu, að eigi má skjóta á þessum tíma,
en þó leyft sje að skjóta á öðrum tíma
árs, finnst mjer ekkert ísjárvert, því það
er ekkert til að styggja á veturna og hinn
tímann af sumrinu. Hvað 7. gr. snertir,
þá er jeg heldur ekki samdóma landsh.,
því jeg treysti sýslunefndunum betur en
hann. Þar er einnig tekið fram, að grundvallarregium laganna skuli í engu haggað,
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og svo kemur amtmaður með sína staðfestíngu á eptír, og hann á að sjá um,
að þessum ákvæðum sje fylgt.
Jídius Havsteen: Jeg ætla að eins að
gjöra þá litlu athugasemd, að eptir því
sem jeg þekki tíl á Eyjafirði, þá yrði
þetta friðunartímabil, frá 1. maí til 1. júlí,
oí stutt; það ætti að byrja hálfum mánuði fyr og enda hálfum mánuði siðar en
tíltekið er.
ATKV.GE.:
AHar breyt.tíll. nefnd.
(þingskj. 366) samþ. með 9 og 10 samhlj.
atkv.
Frv. í heild sinni samþ. með 7 :4 atkv.
og afgr. til Nd.
Frv. tit laga um breyting á 3. gr. í
tilsk. 31. maí 1855 um eptirlaun (C. 382,
391); 3. nmr.
E. Th. Jónassen: Jeg hef ásamt 2
h. þingdm. komið fram með breyt.till. á
þingskj: 371, og er þar farið fram á talsverðar breytíngar frá nefndarálitínu, þannig, að tímabilin hafa verið stytt og færðar niður upphæðirnar á fyrsta stigi, svo
eptír þessari nppástungu verða upphæðir
feþtírlaunanna lægri en í nefndarálitinu.
Jeg held að þessi uppástunga sje aðgengileg fyrir þá, sem þykja eptirlaunin of há,
og það sje því ábyrgðarhluti fyrir þá heiðruðn þingmenn, er álita að lækka beri eptirlaunin, að aðhyliast hana ekki, enda hygg
jeg, að varla sje rjett að lækka þau meir;
en samt era eptírlaunin svo mikil, að ekki
verður sagt, að með því sje of hart gengið
að embættismönnum. Þegar litíð er á,
hvað eptirlaunabyrðin er þung fyrir landssjóð, þá vil jeg láta deildina aðhyllast
þessa breytíngaruppástungu, en ekki 1.
gr. frv., og þótt frv. um ellistyrk verði
samþykkt, þá er það miklu óaðgengilegra
en þessi uppástunga; að svo mæltu skal
jeg ekki orðlengja frekara um þetta að
sinni.
Sighvatur Árnason: Það bafa komið
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fram mismunandi skoðanir um upphæðir
eptirlaunanna; jeg tók ekki til máls við
2. umr., af því jeg vildi íhuga þær breytingar, er kynnu að koma við frv. frá Nd.,
og eptir því sem fram hefur koinið, finnst
mjer ráðlegast að aðhyllast breyt.till. á
þingskj. 371, því jeg sje, að það verður
þó talsverður sparnaður fyrir landssjóð,
þótt jeg hins vegar játi, að una megi við
lægri eptirlaun en þár er farið fram á.
Það verður líka vissari framgangur fyrir
málið, að aðhyllast þetta, en frv. sjálft,
og svo skal jeg geta þess, að jeg er ekki
ánægður með ellistyrksfrv., þótt það verði
samþykkt til styrktar við eptirlaunafrv.
til þess að gjöra kjör embættismanna viðunandi á efri árum. Jeg vil heldur hafa
eptirlannin litið eitt hærri heldur en samþykkja ellistyrksfrv., því jeg felli mig
ekki við að skylda menn með lögum til
að safna sjer ellistyrk, hvort heldur er að
ræða um embættismenn eða aðra. Sem
sagt, þá kann jeg bezt við að halla mjer
að breyt.tíll. á þingskj. 371, og greiði því
atkv. með henni.
Grímur Thomsen: . Þótt seinustu ákvæðin í breyt.till. um, að sá, sem þjónað
hafi embættí lengur en 25 ár, skuli njóta
hálfra embættislauna í eptirlaun, sje stórt
stökk, frá þvi sem áður var, því það munar um 334 kr., þó maður ekki þjóni nema
1 dag fram yfir 25 ár, — þótt mjer þætti
betra að auka upphæðirnar meira smátt
og smátt, þá finnst mjer þó rjettast að
greiða atkv. með breyt.till. á þingskj. 371.
En fyrst jeg stóð upp á annað borð, þá
skal jeg, í sambandi við frv. um ellistyrk,
geta þess, að það þarf að bæta upp þetta
eptirlaunafrv. með ellistyrknum. Jeg nefndi
um daginn eitt land, þar sem lifeyrir og
eptirlaun fara jöfnum höndum. Þetta land
var England, þar sem ekki eru eptirlaun,
nema þau sjeu ákveðin með lögum. Einn
h. þm. fór þá að rengja það, sem jeg
sagði; það var h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.)
30*
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og studdi sig við hálfa blaðsíðu í danskri enginn fullkominn rjettur sje til eptirlauna",
bók, þar sem talað er um þessi ákvæði; sjálfsagt íram yfir það, sem dregið hefur
mjer þótti þetta grunsamt og fór að grennsl- verið af launum embættismanna. Höfundast eptir, hvort eptirlaunin þar væru eins ur bókarinnar heitir Todd, alkunnur enskog hann sagði. Þar stendur þá, að 3 eða ur rithöfundur. Jeg held það hefði verið
4 æðstu ráðherrarnir fái veitt eptirlaun, hetra fyrir h. 2. kgk. (E. Th. J.) að rannef þeir sanna fyrir parlamentinn, að þeir saka þetta betur, áður en hann fór að
þurfi þeirra með. Þetta sýnir hversu ó- rengja min orð; þvi það getur vakið deillíkt ástandið er þar, og hjer og í Dan- ur og þrætur á þingi, að halda þvi svona
mörku. Skyldi það ekki þykja nokkuð fast fram, sem vanhugsað er; nú verður
skrítið, ef uppgjafaembættismeun kæmu til fróðlegt að vita, hvernig h. 2. kgk. þm.
þingsins, segðu að þeir ekki gætu lifað, (E. Th. J.) fer að hrekja þessi ummæli
en þyrftu að fá eptirlaun? Þegar h. 2. Todds.
kgk. þm. (E. Th. J.) kom með þessa rengFramsögumaður (Þorleifur Jónsson):
ingu á orðum mínum, þá hjelt jeg hann Við 2. umr. þessa máls gaf hæstv. landsh.
hefði rannsakað þetta efni nákvæmlega, þá yfirlýsingu, að frv., eins og meiri hluti
en ekki að hann byggði það á tveimur grein- nefndarinnar rjeð til að samþykkja það,
um í danskri bók; en það lítur svo út, og eins og það að lokum var samþykkt
sem hann hafi ekki rannsakað það nákvæm- hjer við 2. umr., mundi ekki fá staðfestar. Jeg tók þetta hjá honum eigi trúan- ingu, eða að hann mundi ekki geta gefið
legt, og íjekk mjer því bók á lands- því meðmæli sín við stjórnina. En aptur
bókasafninu viðvíkjandi stjórnarfarsreglum á móti lýsti hann yfir þvi, að hann gæti
parlamentsins á Englandi. Þar stendur aðhyllzt breyt.till. minni hlutans, h. 2. kgk.
svo í 1. bindi bls. 399: „Það er nú við- (E. Th. J.), og sem voru nær því hinar
urkennt sem stjórnarfarsleg regla, að hver sömu sem þær breyt., sem nú liggja fyreptirlaunaveiting skuli ávallt vera lögð ir. Þessi yfirlýsing hæstv. landsh. varð
undir ákvæði neðri málstofunnar (House til þess, að sumir þeir, er hallazt höfðu
of Commons); jafnvel þegar eptirlaun og að frv. þessu, eins og það var samþ. hjer
lausnareyrir (uppgjafastyrkur) er veittur, við aðra umr., urðu hikandi og álitu íí samhljóðun við fasta venju, eptir ákvæð- sjárvert að neyða frv. í gegn um þingið,
um eða fyrirmælum „superannuations“-lag- ef árangurinn yrði enginn og frv. yrði
anna, þá hljóta peningarnir til þessa ár- neitað staðfestingar. Menn verða og að
lega að vera veittir af neðri málstofunni, játa það, að breyttiil. þessar eruekkifráenda þótt drengskapur parlamentsins geti gangssök, því að þær lækka mjög eptirskoðast sem bundinn við framhald þeirra“. laun þau, sem nú eru eptir tilsk. 31. maí
Það er að segja: á hveiju ári eru eptir- 1855, og meir en búast mátti jafnvel við
launin veitt, og lögð undir úrskurð þings- úr þeirri átt, sem þær koma. Jeg hef
ins. Enn fremur segir þar svo: „Ekkj- því hugsað mjer að greiða atkv. með br.um embættismanna, annara en hermanna, till. þessum, í þeirri von, að á þann hátt
eru engin eptirlaun veitt, nema drottning- megi bjarga málinu, þvi að, ef þær falla
in vilji veita þau, af þeim 1200 pd. sterl., í dag, veit jeg fyrir víst, að frv. fellur á
sem henni á ári hverju er ætlað til þess eptir, svo að engar breytingar á eptirkonar þarfa“. Á bls. 448 í sömu bók er launalögunum komast fram á þessu þingi.
enn fremur sagt: „Superannuations-sta- Jeg skal og geta þess, að jeg hef átt
tútan ákveður eptirlauna-maxímum og skil- tal við h. þm. i Nd., sem eru máli þessu
yrði fyrir veitingunni, en tekur fram, að fylgjandi, og þótt þeir vildu helzt frv.
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það,sem hingað kom frá Nd., þá, álíta stendur á sama í hvaða bók þaðerprentþeir samt, að rjettast sje að ganga inn á að, úr því það er rjett. Það er góð bók
þeesa breyt.till., fyrat eigi er hægt að og áreiðanleg, eptir L. Holberg yfirrjettarkoma hjer öðrum fram.
málfærslnmann, og heitir Engelsk P&rlaJeg mnn því sem sagt gefa þessum mentarisme. Eins og jeg sagði nm dagbreyt.till. atkv. mitt, með því aðekki mnn inn stendur þar, að á Englandi sje: „Et
yera anðið að bjarga málinu á annan fuldt udviklet Pensionssystem, der aarlig
hátt.
koster Staten henimod 80 Milj. Kroner“.
Skrdi Þorvarðars&n:
Jeg hefði nú Svo gat jeg líka nm það, að það væri
getað fallið frá orðinu, eptir að h. fram- gjörð sn nndantekning með ráðgjafana og
sögum. (Þ. J.) hefnr talað, því hann hef- hina pólitiskn embættismenn, að þeir
nr að mestn Ieyti tekið fram það sem jeg þyrftn sjerstaklega að sanna það, að þeir
vildi minnast á, jafnvel þótt jeghafi eigi ættu ekki nógar prívat-eignir til að Kfa
breytt skoðun minni frá því málið var til af, og gætn þá fengið eptirlaun, og þannnmræðu, á þvi, að jeg hefði heldur viljað ig getnr Macaulay nm, að einn sinni hafi
aðbyllast’frv. eins og það er orðað heldur verið 5 kanzlarar, er hver hafði í eptiren breyttill. þær sem liggja fyrír á þing- laun 5000
eða 90,000 kr.
skjali 37K En við nákvæmari yfirvegun
Jeg skal gjöra h. þm. Borgf.(Gr. Th).
og að öllum ástæðum athuguðum hygg það til geðs, að benda honum á aðra bók,
jeg hollara fyrir framgang málsips, að sem líka er hin bezta bók og er eptir P.
fallast á breyttill., sjsrstaklega eptir nnd- Sveistrnp; vill h. Borgf. (Gr. Th.) heyra,
irtektum hæstv. landsh. síðast er hann hvað hann segir? (Gr. Th.: Jeg á þá
minntist á málið, -,þvi að jeg skildi hann bók sjálfnr). Það er slæmt, ef h. þm.
svo við þá nmr., að fremur mætti vænta Borgf. (Gr. Th.) les ekki sínar eiginbækliðsinnis hans með málinn því til fram- ur. í stjórnar8krá fyrir nýlenduna Victgangs,ef frv. yrði samþykkt hjer á þing- oríu er ákveðið, að eptirlaunin þar skuli
inn nndir þvi formi sem.það fær efbreyt miða við lög þau fyrir Stórbretaland og
tíil. komast að. Það er ednungis af þess- írland, er samþykt hafa verið á dögnm
nm ástæðum, að jeg vil ekki látu standa Wilheim’s IV. og sem enn eru í gildi og
A atkv. mínn, til þess að mál þefta fái hljóða nm eptirlaun þeirra manna er hafa
íramgang; jeg verð Jíka að játa það, að á hendi civilembætti og eru dags. 25. júli
með því fæst töluverð umbót á tilsk. 31. 1832. Ennfremnr er í sömn stjórnarskrá
maí 1855 nmeptiriann embættismanna, eí ákveðið, að eftirlaun fyrir dómara skuli
frv. fengi sem jeg yona staðfestingu kon- miða við lög þan, er gilda nm eptirlaun
dómaranna í konungsríkinu, og sem ern
ungs.
Jeg mnn þvi gefa atkv. mitt með dags. 16. ág. 1832.
breyttilL
Jeg hef þannig sannað það með þessE. Th. Jónassen: Jjeg er h, þingmönn- um tveim bókum, að það er „fuldt ndviklet
nm þakklátnr fyrir hinar góðu undirtekt- Pensionssystem" á Englandi. H. þm. Borgf.
ir þeirra við breyt.tilL mínar. < Því næst (Gr. Th.) er ekki til neins að neita þessn
vil jeg víkja máli mínn til h. þm. Borgf. eða að vera að reyna að sanna hið gagn(Gr. Th-). Jeg tek ekkert aptnr af því stæða.
Ámi Thorsteinsson: Jeg gjöri ráð
sem jeg sagði nm daginn viðvíkjandi eptirlaununum á Engiandi, því að það var fyrir, að mitt atkv. hafi lítið að þýða i
allt öldnngis rjett. ; Þótt jeg hafi fundið þessu máli, eptir því, sem ræður manna
það i danskri bók, gjörir ekkert til; það I hafa fallið, og eptir yfirlýsingu landsh. við
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nmr. þessa máls, þar sem hann vildi
aðhyllast breyt.till. minni hlutans, og sem
voru líkar breyttill. þeim, sem nú liggja
fyrir á þingskj. 371.
Jeg vil þó leyfa mjer að gjöra við
þær breyt.till. nokkrar athugasemdir, svo
og firv. sjálft.
Ef jeg tek frv. þetta frá h. Nd., þá er
það býggt á ljósara og skýrara grundvelli,
heldnr en þessar breyt.till. Frv. gjörir
nú eptir þeim breytingum, sem það fjekk
bjer við 2. umr., ráð fyrir 20% af launnm embættismannsis i eptirlaun og ank
þess %% af laununum í eptirtaun fyrir
hvert þjónustuár. Þetta er skýr og greinileg grundvallarreglu, jafnvel þótt jeg verði
að álíta, að %% fyrir hvert þjónustuár
sje allt of lágt sett. En kosturinn við
þetta fyrirkomulag er samt það, að ákveðið er vissar % til grundvallar í eptirlaun
af launaupphæðinni og vissar % fyrir
hvert þjónustuár.
En ef litið er á breyt.till. þær, sem
hjer liggja fyrir, kemur allt annað í Ijós
og það byggt á allt öðrum grundvelli, en
sem allur er í 5 ára stökkum, og það
innbyrðis ójöfnum. Þannig gefa fyrstu 5
árin 14,2% af laununum í eptirlaun, 2. 5
árin 16,7%, 3. 5 árin 20%, 4. 5 árin
25%, 5. 5' árjp 33%, og eptir 25 ár fær
embættismaðurinn í eptirlaun 50%. Þannig stekkur hann, mjer lá við að
segja eins og fló á skinni, á einum degi,
eptir að hafa verið embættismaður í 25
ár, upp úr 33 % upp í 50 %, eða um 17%.
Þessi mismunur á milli eptirlaunanna fyrir hver einstök ár kemur einnig glögglega í ljós, ef gætt er að þeirri viðbót í
eptirlaununum, sem hver 5 ár gefa.
Viðbótin frá 5—10 ár gefur 2,4%
------ — 10—15 — — 3,8%
------— 15—20 — — 5%
-----20—25 — — 8%
—— — yfir 25 — — 17 %.
Þessi samanburður sýnir Ijóslega, að þess-
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ar breyt.till. eru byggðar á mjðg ónákvæmuin grundvelli.
Jeg hef viljað benda á þetta, að tib
högunin eptir frv. er hrein og bein og
samkvæm sjálfid sjer; þarer hlutfallið, þó
það sje oflágt, jafnt og jafnhækkandi eptir
ára^öldanum, en ekki í ójöfhu stökki, eins
og í breyktill. þessum. Þetta ætti að vaka
fyrir þeim embættismönnum, sem nú eru,
og sem njóta allhárra eptirlauna sjálfir,
en vilja minnka eptirlaun þeirra embættismanna, er síðar verða.
Grímur Thomsen: Jeg leiði alveg
hest minn ffá því að koma h. 2. kgkj.
þm. (E. Th. J.) i skilning um það, hvernig hagar til með eptirlaun á Englandi;
hann víll ekki láta sér segjast. En vegna
h. þingdeildar skal jeg taka það aptur
ffam, að það er, samkv. því, sem jeg hef
nýlega lesið upp fyrir henni, óhrekjanlegur sannleiki, að þáð er á Englándi viðurkennd stjótnarregla, að ávallt og í hveiju
einstöku tilfelli, þegar um eptirlaun er að
ræða, kemur það undur „House of Commons“.
Jeg skal svo alveg yfirgefa h. 2. kgkj.
þm. (E. Th. J.).
L. E. Sveinbförnsson-. Jeg gat um
það um daginn, þegar frv. þetta var hjer
til 2. umr., að jeg gæti ekki fellt mig við
till. minni hlutans, og þessar breyttilL,
sem hjer liggja fyrir nú við frv., eru mjög
likar minni hluta till. og hafa hina sömu
galla, því að eptir þessum breyt.till. verða
eptirlaun lægri í ýmsum tilfellum heldur
en þau verða eptir frv. Nd. með þeim
breytingum, sem við það hafa verið gjörðar hjer, og eHistyvknnm til samans. Sá
embættismáður, sem fer frá 65 ára gamáll, hann fær eptir frv. Nd. með breytingu
meiri hluta nefndarinnar og ellistyrksfrv.
% af launum sínum, og er þetta talsvert
meira en eptir þeim breyt.till., sem hjer
liggja fyrir, og jafnt því, sem hann mundi
fá eptir núgildandi lögum, Eins er það
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öldungis rjett hjá h. 4. kgkj. þm. (Á.Th)
að það er ósanngjamt stökk frá því að
haía verið 24 ár og 364 daga emhættismaður og fá í eptirlaun */s launanna* og
upp i */» ef embættismaðnrinn hefnr yer*
ið í embætti fhll 25 ár; ensvo vaxaeftiyIaunin ekkert úr því, þótt maðurinn sje í
embætti önanr 25 ár tiL Þetta erhreinasta ósanngirni og byggt á skökkum
grundvelli.
Jeg legg enga áherzlu á það, sem hæstv.
landsh. sagði, að frv. þetta, eins og það
var samþ. við 2. umr., mundi ekki fá
staðfestingn. Jeg fer eptir minni sannfæringn og eptir því sem mjer flnnst vera
rjettíátt og sanngjámt
Um hitt frv. um ellistyrkinn skal jeg
segja álit mitt, þegar að þvi kemur, ef
áþarfað halda.
ATKV.GR.:
Breyt.tiIL (371) samþ.
með 8 atkv. Frv. þannig hreytt samþ.
með 8 : 2 atkv., og endursent Nd.
Fm. til laga um skyldu embœttismanna
aðsafna sjer ellistyrk (C. 382, 384); 3.
umr.
. ATKV.GB.:
Breyt.till (357) samþ.
með ö atkv. Frv. þannigbreytt felltmeð
7:4 atkv.
Frv, til laga um lögdtdur (C. 385);
1. umr.
ATKV.GR.: Frv. vísað til 2. nmr.
með 8 : 2 atkv.
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Frv. til laga um búsetu fastdkaupmanna
á Isiandi (C. 385); 1. umr.
Júlíus Havsteen: Mig furðar á þvi,
að þetta frv. skuli vera lagt fyrir alþingi,
þvi að fyrir tveim árum kom likt frv. i
deildinnihjer, en var felit með 9 atkv.
Nú eru að eins 2 nýir af þingmönnum
hjer í deildinni frá 1889, og þeir sem hafa
komið fram með þetta frv. i neðri deildinni, geta varla hugsað, að við hinir höfum breytt skoðun okkar á þessu máli, á
jafnstuttum tima. Mér flnnst lika undarlegt, að vera að koma með þetta frv. þing
eftir þing, einkum þegar það auðsjáanlega
gengur ekki út á annað en að innleiða einokunarverzlun; mjer finnst að það sje
samkvæmt frjálsri verzlun, að leyfa mönnum að verzla við livern og einn. í lögunum um lausakaupmenn 2. desbr. 1887
eru þeim veitt ýms rjettindi, sem þeir eigi
áður höfðu, og þetta álitið mjög gagnlegt
fyrir land og lýð, en nú á með þessu frv.
að takmarka þau, ef ekki með öllu að
afnema. Jeg skil ekki, hvað það hefurað
þýða, að vera að taia um frjálsa verzlun,
og vera svo að bola menn burtu á allan
hugsanlegan hátt. Hvað innihald írv. að
öðru leyti snertir, þá vil jeg geta þess, að
þeir, sem sömdu það, hefðu áttað útlista,
hvað útheimtist til þess að vera búsettur
hjer á landi. Ennfremur er aðgætandi, að
það yrði mjög örðugt, ef ekki ómögulegt,
að hafa eítirlit með þvi, að lausakaupmenn hlýddu ákvæðum frv.
Jeg leyfi mjer, að láta þá von i ljós,
að frv. þetta verði fellt frá 2, umr.

r, Frv. í»Z laga um stofnun hdskola & Islandi (G. 384); 1. umr.
ATKV.GR.: Frv. fellt frá2. umr. með
. ATKV.GR.: Eptir nppást 1. kgk. 6 : 4 atkv.
þm. (J. H.) var samþ. með 6 atkv., að
setja nefnd í málið. Þessir hlutu kosningu:
Annar fundur í sameinuðu þingi,
Július Havsteen með 6 atkv.
fimmtudag 13. ágúst kl. 5 e. hád. AIlJón A. Hjaitalin — 5 —
allir á fundi, nema 2. þm. N.-Múl. (Þ.
Sighv. Árnason
— 4 —
K.), er var veikur.
Varl. umr. siðan frestað.
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Annar fnndur í sAmeiuuðu þingi.
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Sosning nefndar til að úrskurða ferðakostnaðarreikninga alþingismanna 1891.
Forseti stakk upp á 5 manna nefnd,
eins og venja hefði verið, og var það samþ.
Kosningu hlutu:
Gunnar Halldórsson með 17 atkv.
Grímur Thomsen
— 16 —
Sigurður Gunnarsson — 15 —
Ólafur Ólafsson
— 13 —
Júlíus Havsteen
— 13 —

Forseti neðri deildar gaf skýrslu um
útsending og útsölu alþingistíðindanna síðan á síðasta þingi. Eptír nokkrar umræður stakk 1. þm. Eyf. (Sk. Th.) upp á
5 manna nefnd tíl að ihuga málið, og var
sú till. samþ. með 18 atkv. Kosningu
hlutu:
Skúli Thoroddsen
með 21 atkv.
Þórariun Böðvarsson — 10 —
Lárus Halldórsson
— 9 —
Þorleifúr Jónsson
— 9 —
Forseti leggur fram skýrslu frá landsJón Jónsson,þm.N.-M. — 8 —
höfðingjanum um Gjöf Jóns Sigurðssonar.
Skýrslu þessari hafði áður verið útbýtt prentaðri meðal þingmanna (C. 289).
Þrítugasti og sjöuudi fundur, föstudag
Forseti leggur fram skýrslu um að14. ágúst kl. 1 e. h. AlBr á fundi.
gjörðir nefndarinnar um verðlaun af „Gjöf
Jóns Sigurðssonaru mtili þinga 1889 og
Frv. til laga um breytinguá lögurn nr.
1891.
30, 11. jtdi 1890, um breytingar nókkrar
Þessari skýslu hafði og verið útbýtt á tilskipun 4. maá 1872 umsveitarstjórn
á Islandi o. fl. (C. 342); 2. umr.
prentaðri meðal þingmanna (C. 288).
Júlíus Havsteen: í framhaldi af því,
Kosin verðlaunanefnd samkvæmt 3. gr. sem ságt var við 1. umræðu þessa máls,
í reglum um „Gjöf Jóns Sigurðssonaru 22. þarf ekki hjer mórgu við að bæta við, og
ágúst 1891.
skýrskota jeg sjerstaklega til orða hæstv.
Kosnir voru:
landsh. Jeg skal lýsa þvi yfir, eins og
Yfirdómari Kristján Jónsson með 26 atkv. þá, að mjer finnst frv. þetta hvorki ' heilt
Docent Eiríkur Briem
— 25 — nje hálft; ef Austur-Skaptafellssýsla á að
Adjunkt Stgr. Thorsteinsson — 19 — vera sameinuð við Norður- og Austuramtið, 'þá vildi jeg helzt áð það væri gjört
Skýrsla gefln um alþingishússbyggingar- að öUu leyti, þannig að sýslan yrði samsjóðinn (þjóðhátíðarsjóð); sbr. þingsályktun einuð við Suður-Múlasýslu. Að vísu vildi
11. ágúst 1881.
jeg samt, að allt þetta svæði, AusturSkýrslu þessari var útbýtt prentaðri Skaptafellssýsla, Suður-Múla og NorðurMúlasýsla, yrðu 3 sýslur, en það er von,
sama dag (C. 393).
sem jeg varla þori að láta í ljósi. Með
Bœtt um bókasafn alþingis og ákveðið því fyrirkomulági, að Austur-Skaptafellsum umsjón yftr því.
sýsla yrði að öllu leyti partur úr austurEptir nokkrar nmræður var stungið upp amtinu, hafa þeir, sem i hlut eiga, fyrst
á 3 manna nefnd, en sú till. var felld með fengið sína ósk uppfyllta, en alls ekki
18 atkv. gegn 8, og var frestað að taka með þessari sameiningu, sem hjer er farið
ákvörðun um safnið.
fram á, einungis að því, er sveitarstjórn
snertir. Jeg álít jafnvel, að slík sameinGj'órð ákvörðun um útsolu og útsending ing væri ónóg, og þá örðugt, að framalþingistíðindanna.
fylgja sveitarstjórnarlögunum. Jeg skal
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taka til dæmis, ef amtsráð eða sýslunefnd
vildi beita þvingunarsektum við' hreppsnefhd i Austur-Skaptafellssýslu, og þeir
hreppsnefndarmenn þverskölluðust við að
hlýða; hvernig færi þá? Þá hefði amtmaðurinn í Norður- og Austuramtinu ekki
vald til að láta afplána sektina, heldur
yrði að fara suður í Réykjavík til amtmannsins sunnan og vestan til þess að fá
leyfi til þess, svo ömtin yrðu hvort öðru
háð. Ef þessi breyting, sem jeg vildi helzt
hafa, kæmist á, þá yrði heldur eigi svo
lángt milli amtmannsins í Norður- og Austuramtinu og hins nýja sýslumanns í Suðurmúla- og AusturskaptafeHssýslu. Jeg
held' það væri bezt, að láta frv. nema
staðar þar, sem það nú er komið, og jeg hygg
að hlutaðeigendur muni gjöra sig ánægða
með það. Ef sú breyting kæmist á, sem
jeg hef fyrir augum, ber þess og að gæta,
að hún hefur nokkurn kostnað i för með
sjer; það yrði t. d. að taka útskriptir af
veðmálabók Austurskaptafellssýsln og öðrum bókum sýslunnar, og væri ekki rjett
að skipa sýslumanni að gjöra það endurgjaldslaust. Eptir orðum hæstv. Iandsh.
er ef til vill von á írv. frá stjórninni í
líka átt og jeg hef stungið upp á. Jeg
er ekki á móti því, hvað sjálfan mig snertir, að sýslan sameinist að öllu leyti við
Norður- og Austuramtið, en þó með nokkrum fyrirvara, sem jeg mun skýra hæstv.
landsh. frá á sinum tíma; samt verður, að
minni ætlun, yfir höfuð að fara um þessa
breytingu, eins og t. d. um breytingar á
brauðaskipun, og hún getur ekki komizt
á nema við embættismannaskipti, eða með
þvi móti að hlutaðeigandi sýslumenn vilji
ganga að því, að breytingin komist þegar
á, og hið sama verður að gilda um hina
æðri embættismenn, amtmennina, að þeir
eru ekki skyldir að taka við þeim byltingum, sem þeir ekki hafa búizt við, þegar þeir fengu embættin, og eigi var gjört
ráð fyrir í veitingabrjefum þeirra.
Álþt. A. 1891.
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' ATKV.GR.: 1. gr. frv. felld með 6 .- 4
atkv. Var frv. þar með fallið.
Frv. til laga um löggiULíng verzlunarstaSar að Haukadal í Dyrafirði (C. 342);
2. umr.
E. Th. Jónassen: Eins og h. deild er
kunnugt, þá hef jeg sjaldan greitt atkv.
með löggildingu nýrra verzlunarstaða, og
i þau 2 skipti, sem þetta mál hefur verið
hjer fyrir deildinni, hef jeg greitt atkv.
móti því; en nú er jeg orðinn málinu um
þessa umbeðnu löggilding nokkuð kunnugri, svo jeg álít rjett að leyfa beiðendunumað fá það, sem þeir biðja um. Jeg
skal því lýsa því yfir, að jeg greiði atkv.
mitt með frv. í þetta skipti.
ATKV.GR.: Frv. í heild sinni samþ.
með 9 samhlj. atkv. Fyrirsögnin samþ.
án atkv.gr.
Málinu vísað til 3. umr. með 9 samhlj.
atkv.
Frv. tU laga um þóknun handa hreppsnefndarmönnum (C. 342); 2. umr.
Þerleifur Jónsson:
Það mun mega
fullyrða, að eitt af aðalskilyrðunum fyrir
hag hvers sveitarfjelags sje góð stjórn;
en eptir því, sem verið hefur, eru sveitarstjórnarstörfin byrði, sem lögð hefur verið á einstaka menn, án nokkurs endururgjalds, og af því leiðir auðvitað, að
menn leggja sig ekki eins mikið í líma
til að vaka yfir og efla haga sveitarfjelaganna, eins og þeír ella mundu gjöra,
og reyna að losast víð sveitarstjórnarstörfin eins fljótt og auðið er; en við þetta
bíða 8veitarfjelögin þann óhag, sem ekki
verður tölum talinn. Eina ráðið til að
hafa góða sveitarstjórn er því að veita
hreppsnefndarmönnum eða þeim þeirra, sem
mest verkið og vandann hefur, einhver
laun, því þá er von um, að hæfustu menn
sveitanna fáist til að hafa þennan starfa
á höudum um lengri tíma.
Það hafa
31 <5. nóv.).
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manna á meðal komið fram tillögur í
þessa átt og ein meðal þeirra á þingmálafnndi Húnvetninga, sem mjer og samþingismanni mínum var falið á hendnr að bera
frani á þingi, Þarvar farið fram á, að
sameina hreppstjóra- og oddvita-störf, og
skyldi starð þessi launaður, sumpart af
sveitafjelögunum og sumpart af landssjóði;
það er að sínu leyfci eins og í kaupstöðum, t. a. m. í Eeykjavík, að bæjarfógetinn er einnig formaður bæjarstjórnarinnar,
en honum er, eins og allir vita, launað af
landssjóði. Þessari till. var hreyft utan
þings í Nd., en komst þar ekki að, og
eptir því sem jeg hef grennslast eptir
hjer í deildinni, kæmist hún heldur ekki
hjer fram, svo jeg hef ekki sjeð til neins
að koma með breytingu i þessa átt^- er jeg
hefði þó helzt óskað. En jafnvel þótt frv.
sje í nokkuð öðru formi, en jeg hefði ákosið, þá bætir það talsvert úr því ástandi,
sem er, og vil jeg því leyfa mjer að mæla
sem bezt með því.
ATKV.GB,.: Allar 4 gr. frv. samþ.
með 9 samhlj. atkv. hver. Fyrifsögnin
samþ. án atkv.gr.
Málinu vísað til 3. umr. með 9 atkv.
Frv. til laga um að stjórninni veitist
heimild til að selja nókkrar þjóðjarðir (C.
386); 1. umr.
Sighvatur Arnason: Af frv. því, sem
hjer liggur fyrir, má sjá, að margfalt fieiri
jarðir eru nú falaðar til kaups, en nokkru
sinni áður. Málið þarf því talsverðrar athugunar við, því að til þess að greiða atkvæði um hverja jörð, að því, er verðið
suertir, er naumast hægt að átta sig nema
með nefnd; reyndar er nokkuð orðið áliðið þingtimans, en vildu menn annars hlynna
að inálinu, vona jeg það yrði ekki málinu
til falls, þótt nefnd yrði sett, því hún
þyrfti ekki að hafa málið til meðferðar
nema 2 daga. Jeg Ieyfi mjer því að stinga
upp á, að 3 manna nefnd verði sett, til
að íhuga málið, og leyta upplýsinga um
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hveija einstaka jörð, sem á frv. stend-ur.
ATKV.GR.: Nefnd felld með 6:4 atkv.
Málinu vísað til 2. umr. með 8 atkv.
Frv. til laga um afnám fmbœtta. (C..
385); 1. umr.
E. Th. Jónassen: Það er ekki i fyrsta
sinn, að frv. um þetta kemur inn áþing;
þetta frv. er þó nokkuð frábrugðið liinum
fyrri, því hjer er sagt, að jþegar í stað
skuli leggja niður landritara- og amtmannaembættin, en í eldri frv. um þetta efni
var ætlazt til, að þetta yrði fyrst, þegar
þessi embætti losnuðu. Flutningsm. málsins í Nd. tók fram sem ástæðu fyrir frv.
þessu þann sparnað, sem afnám þessara
embætta hefði fyrir landssjóð, en jeg vil
leyfa mjer að sýna fram á, hvernig þessum sparnaði er varið. Ef amtmannaembættin nú verða lögð niður, þá þarf að
borga hinum núverandi amtmönnum biðlaun í 5 ár, 4000 kr. hverjum árlega, og
að þeim árum liðnum eptirlaun. Sparnaðurinn verður þvi í raun rjettri þessi:
1) 4000 kr. árlega af launum amtmannanna.
2) 2000 — laun landritarans.
3) 2400 — skrifstofufje beggja hinna
núverandi amtmanna.
alls 8400 kr.
en frá þessum 8400 kr. ber að draga iaun
2 skrifstofustjóra 5200 og viðbót áætluð
af flutningsm. í Nd. 1000 eða alls 6200
kr.; er þá allur sparnaður fyrir landssjóð
árlega = 2200 kr. ’í sambandi við þetta
vil jeg taka það fram, að flutnipgsmaður
hefur ekki gætt að því; að: ef þetta fyrirkomulag ætti að komast á, yrði að stækka
hús landshöfðingjans, því nú er þar svo
þröngt, að landritarinn verður að sitja í
sama herbergi og skrifararnir, því það er
þó líklega varla ætlazt til, að annar skrifstofustjórinn skuli sitja austur i bæ, en
hinn vestur í bænum, og landshöfðjnginn
þyrfti að vera að hlaupa á milli þeirra;
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skrifstofiistjórarnir þurfa nauðsynlega að
hafa skrifstofu sína í landshöíðingjahúsinu.
Þessi stækkun hlyti því að hafa allmikinn kostnað í fðr með sjer. Svo er einnig annað athugavert við frv. og það er
það, sem talað er um að auka skrifstofufje landsh. um 1000 kr.„ því áð samkv.
25. gr. stjórnarskrárinnar ber að greiða
af tíflaginu frá Danmörku útgjöld til hiönar aeðstu innlendu stjórnar (öbr. viðauk'ánn við erindisbijef landsh. 29. júní 1872),
Bíida eru laun landshöfðingjáns eiginefnd
i lögnmlð. okt. 1875 um iáun íslenzkra
embættismaana.
Þá nofndi óg flutflingsm. þessa frv. í
Nd.1 stðtf! þau,' eí fýlgdu amtmannsembættnntlm, ogvárshmtáf þvieigi rjett hjá honium; en nmþað hefur áður vei-ið talað
hjer á þingi, eins og lesa má í alþingis- tiðíndunum, ogsleppi jeg því hjer að leið' tjefcta það. í frv. er ekki sagt, hvernig
skipta eigi þessum störfum milli sýsluínanna og landshöfðingja, heldur er ráðgjafanum falið á hendur að setja reglur
um það; það er að eins sagt, að embættin skuli afnumin, án þess sagtsje, hverníg þvi eigi að koma fyrir. Allt hið æðsta
umboðsvald á þannig að centralisera í
hendur landsh., en hann hefur þegar svo
4nikiðað starfa, að haún að því jeg þekki
til eigi getur bætt störfum amtmannanna
og stiptsyfirvaldanna á sig, þótt hann fái
elún skrifetofustjóra í viðbót, því hinn skrif‘ stofustjóránn skoða jeg sem kominn i stað
landritarans. Er það auk þess heppilegt,
að centralísera álla hina æðstu nmboðsstjórn landSins í hendnr eins manns, Cr
aðeins hefði sjer til aðstoðar 2 unga og
ófíðynda skrffstofustjóra, því að laun þeirra
eru'svo tógí frv., að þeir auðvitað fljótt
muddu sækja um betri embætti en skrifstofustjóíaembættið á að vera eptir frv.
þessu. Jeg tel slíkt fyrirkómulag á umbóðsstjórn landsins hvorki heppilegt nje
hh)dur múndu landsmenn una við slikt

fyrirkomulag. Það 6r auðvitað gengið út
frá því, að; landsh. sje kunnugur maðúr
landsháttum öllum, en þótt svo sje nú,
þá er engin vissa fyrir því, að landshöfðingi eptirleiðis verði jafhan íslenzkur maður; það getur vel að borið, að hjer verði
skipaður danskur maður í landshöfðingjaembættið, sem er hjér auðvitað öllu ókunnugnr, eða þá einhver íslendingur, sem
þjónað hefur léngi embætti í Danmörku;
þá fær hann að éins þessa greindu skrifstofuStjóra sjér til aðstoðar við rekstur embættisins, oggefur það hvérjum manni að
skilja, hversu seiúar aUar afgreiðslur fhála
mundu verða af hendi lándshöfðidgjans
með þesssu fyrirkomulagi á yfirstjórninni.
Aptur á móti má þó gera ráð fyrir því,
að amtmennirnir, sem Vanaléga hafa vérið í öðrum embættum hjer á landi áður,
sjeu knnnugri en þessir skrifstofustjórár
og að allur undirbúningUr á málum af
þeirra hendi verði betri en af hálfu 2 lítt
reyndra skrifstofustjóra, sem auk þess,
fyrst þeir að eins eiga að vera 2, hljóta
allt af að vera önnum kafnir. Líklegast
yrði bráðlega að skipa 3. skrifttofnstjóránn; og hvar er þá sparnaður við niðttrlagningu amtmannaembættanna? Þá niá
líka geta þess, að sökum hinnár iniklu
fjarlægðar milli Reykjavikur og annára
hjeraða landsins yrði líka erfltt áð
léita til Reykjavíkur jafhan í öllúm raikílsvarðandi málum, ef amtmenn Væru búrtu.
Það má í þessu efrii ekki að eins líta á
spárnaðinn fyrir landssjóð, heldur ber líka
að hafa það fyrir augum, að yfirstjórn
landsins í umboðslegu tilliti sje svo fýrir
komið, að hún sje hentug fyrir fljóta áfgreiðslu allra þeirra mála, ér undir hana
bera, og að hún sje skipuð duglegum og
æfðum mönnum, er þekki vel alla landsháttu hjer.
í frumv. er farið fram á að skipta
störfum amtmanna öðrnm en þeím, er amtmönnum við koma sem forsetum amtsráð31*
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anna, milli landshöfðingja og sýslumanna, og
< prófastadæmin ern. Skyldi hinn heiðreptir því sem ráðgjafinn fyrir íslandi ákveð- aði
i
flutningsm. hafa ímyndað sjer að slik
ur. Ætli sýslumenn þurfi þá ekki að fá tilhögun
i
á yfirstjórn kirkjunnar og málviðbót við laun sín, þegar aukið er á þá efni
i
hennar hjer á landi væri góð og heppistörfum? er þetta sparnaður fyrir lands- leg?
!
Jeg get eigi haldið, að hann hafi ísjóð?
myndað sjer það. Honum og þeim sem
í frv. er enn fremur farið fram á, að honum fylgja i þessu máli virðast auðsjáamtsráðin kjósi sjálf formann sinn, og hann anlega mest um það að gera, að afnema
hafi á höndnm þau störf, er nú hvíla á hina æðstu embættismenn landsins; það
amtmönnum sem forsetum amtsráðanna. verður eigi sagt að því fari eigi á garðNú getur farið svo, að tómir prestar og inn þar, sem hann er lægstur. Þegar svo
leikmenn sjeu í amtsráðunum, en enginn er búið að ryðja þessum embættismönnum
lögfróður maður; þetta finnst mjer sje ó- úr sessi, þá mætti þvi næst afnema nokkra
heppilegt fyrirkomulag, og væri gaman að sýslumenn og stjórna svo landinu með hinsjá úrskurð og afgreiðslu frá slíku amts- um sýslumönnunum, sem eptir eru, og
ráði í vandasömum málum. Flutningsm. bændum, og þá er búið að koma hjer á demovildi Iáta amtsráðin fá umráð yfir öllum kratiskri stjórn, er virðist „Ideal“ sumra
þeim sjóðum, sem amtmenn hafa undir manna; en jeg fyrir mitt leyti álít, að bændhöndum, en jeg er ekki viss um, að í amts- nr enn þá hafi oflitla menntun til þess að
ráðunum verði jafnan þeir menn, sem trú- stjórna landinu með aðstoð einhverra sýsluandi sje fyrir að hafa umsjón yfir sjóðun- manna og presta, og það á enn langt í
um án nokkurar tryggingar og lána út land, að þeir eigi kost á að öðlast þá menntfjeþeirra; því að það er alls ekki vanda- um, því að skólana vantar, en þeir geta
laus starfi, að hafa undir höndum mikla eigi komizt á fljótt. Það er altjend hægt
peninga og lána þá út þannig, að þess sje að brjóta niður, án þess að byggja nokkuð
jafnan gætt, að sjóðnum sje að öllu ieyti upp aptur. Jeg hygg það eina rjetta sje
borgið; að minnsta kosti vil jeg eigi trúa að fella frumv., því mjer finnst það svo
bændum, er að mestu, eða ef til vill, öllu úr garði gjört, að það sje ekki eigandi við
leyti kunna að skipa amtsráðin, fyrir því. það.
ATKVÆÐAGE.: Málinu vísað til 2.
Eptir frumv. á formaður að hafa laun eða
sjerstaka þóknun úr jafnaðarsjóðnum eptir umr. með 6 : 3 atkv.
úrskurðun amtsráðanna og er með þvi lagt
Frv. til laga um að meta til dýrleika
nýtt gjald á jafnaðarsjóðinn. Frá hvaða
nokkrar
jarðir í Vestur-Skaptaféllssýslu
hlið, sem það er skoðað, virðist mjer það
(C.
401);
1. umr.
eigi heppilegt nje hentugt að centralísera
Sighvatur
Árnasvn: Jeg vil vera hlynntalla æðstu umboðsstjórnina hjer hjá landshöfðingja. Samkvæmnin í þessu frv., eins ur þessu máli, því þó jeg sje eigi gagnog það var fyrst, er það var lagt fram í knnnugur hverri einstakri jörð í Vesturh. Nd., var heldur ekki sem bezt, því þá Skaptafellssýslu, sem hefur orðið fyrir
var einnig farið því fram, að afhema skyldi skemmdum af sandfoki, þá veit jegþó, að
biskupsembættið og skipta störfum bisk- það er sannmæli, að margar jarðirí Landups milli landshöfðingja og prófasta, nema broti og Meðallandi og nokkrar í Álptaveri
hvað prófastur í Kjalarnesþingi skyldi vígja, hafa orðið fyrir stórskemmdum. Jeg get
presta landsins. Hjer vill þannig fiutnings- eigi sjeð annað en aðþað sje ósanngjarnt,
maður frumv. decentralísera. Hann vill1 að ábúendurnir á þessum jörðum gjaldi ár
búa til jafnmörg biskupsdæmi á landinui eptir ár gjöld, sem miðuð eru við hnndr-
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aðatal jarðanna eða jarðamatið frá 1861,
þar sem j'arðirnar eru ekki í háifgildi i
móti því sem þær voru, auk heldur mefra;
því jeg veit eigi til, að von sje til þess,
að nokkur af jörðum þessum batoi eða
gróiupp aptur, en miklu fremur útlitfyr-.
ir, að þær spillist æ meir. Það er að vísu
við því að búast, að jarðir þessar mundu
ganga talsvert niður við matið, rýra tekjur
þeirra, sem hlut eiga að máli, og skerða
dálítið hag jafnaðarsjóðs og sýslusjððs. En
hvað um það, mjer virðist næg ástæðá til
að sinna málinu, svo að jarðir þessar verði
metnar. Það er vitaskuld, að það getur
eigi verið rjett goldið gjald af jörð, aem
eigi er annað en tómur sandur; slíkt gjald
er á sandi hyggt. Jeg álít vel verðugt
fyrir þingið, að taka frumvarp þetta til
greina.
E. Th. Jönassen: Jeg get tekið undir
með h. þm. Rangv. (S. Á.) um það, að það
sje þörf á að meta þessar jarðir í VesturSkaptafellssýslu. Mjer er kunnugt um það,
að margar jarðir þar eru nær því í eyði,
en áhúendurnir á jörðum þessum verða þó
að greiða gjöld eptir jarðamatinu frá 1861,
og flnnst mjer það eigi sanngjarnt.
?
Frv. þessu líkt.kom fyrir þingið 1889;
þá var jeg með því, en það var fellt.
Það er rangt, að taka af áhúendunum
fullt gjald eptir gamla jarðamatinu; þeir
eru óánægðir með það, og gjalda með mestu
tregðu og þvi fullkomin ástæða til að lagfæra það. Hjer liggja frammi skýrslur
•frá sýslumanni og umhoðsmanni, sent sýna
fram á, hversu jarðirnar hafa gengið úr
sjer, enda sjest þaðí Stjórnartíðindunum,
að áhúendurnir hafa fengið linun á afgjaldi vegna þess. Jeg vona því, að frv.
fái fram að ganga í þessari h. deild. Að
visu held jeg, að það hefði verið hetra, áð
meta eigi eptir 2. gr. frv., heldúr eptir þeim mælikvarða, sem hafður var
við jarðamatið í Rangárvallasýslu eptir
lögunum frá 8. nóv. 1883, nfl. áð taka eina
jðrð til fyrirmyndar; en jeg vil þó eigi
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breýta frv., því þá er óvíst, að það næði
framað ganga, og þó það sje eigi sem
höppilegast, vil jeg af framangreindum ástæðum samt gefa því atkv. mitt.
■ Arnljötur ólafsson: Jeg er eigi sanhfærður um, að full ástæða sje til að gegna
frv. þessu, sízt eins fyllilega og farið .er
fram á. Mjer er kunnugt um það, að í
norðurlandi hafa sumar jarðir lagzt næstum .því í eyði af vatnavöxtum og skriðuhlaupum; þó fóru ábúendur þessara jarða
eigi framáannað en að landsskuldin væri
færð niðnr. Það mætti fara eins að í
Skaptafellssýslu sem annarstaðar. Mjer
er knnnugt um það, að í Norður-Þingeyjsýslu eru æðimargar jarðir í eyði, en ef
áhúendurnir nota einhvern vallarskika eður
engjaítak, verða þeir að greiða fulit gjald
tilallra stjetta, eins og þö jarðimar væru
i fullu verði. Einungis þær jarðir, sem
hafa verið boðnar upp, en eigi gengið út,
eru fallnar úr tíund, og áhúðarskattur er
éigi goldinn af þeim.
Mjer finnst, að sama regla ætti að
gilda um allt iand. Mjer ereigi kunnugt
um annað, en að eigendur og ábúendur á
jörðum i Rangárvallasýslu sje eigi stórum
ánægðari eptir matið en áður, með þvi að
engum ábúanda þótti jörð sú, er hann bjó
á,,nógu mikið sett niður. Jeg sje að Sunnlendingum er tamt að spara hvern skilding, sem þeir geta til almennings þarfa,
en Norðlendingar eru síður að sjerí þeirri
grein. Af þvi nú að frv. lætur sjer eigi
nægja, að jarðir sjeu settar hæfilega niður,
héldur að það sje gjört svo mjög, að
1 hndr. í jörð skuli jafngilda 100 kr.
þá vil jeg spyrja: Hve mörg jarðarhndr.
á íslandi munu eigi ná 100 kr. virði?
Ef það verður samþykkt, að meta þannig
jarðir í Skaptafellssýslu, þá ætti einnig að
gjöra það um land allt, eður með öðrum
orðum, að alþingi getur þá eigi síðar neitað um, að jarðir um allt iand verði metnar éptir sama mælikvarða. Skaptfellingar
biðja eigi, um, að þær jarðir, sem eru meir

<’*ðl

Mtngastt 6gjgðatfi f.: lftr/Wftð tneta'ftdkkffti1 Jftrðií í VtesttrfeSftftptaf.B.: l.títnr.

c^tíft2

en 100 kr. virði, verði færðar upp. Hvort «ins og æskilegt væri, þá má þó laga það
rjett sje að meta upp jarðir, finnst mjer á næsta> þingi. Jeg greiði atkv. með frv.
vera alveg komið undir því, hvort skaðinn til 2. umr. Það eru margir fátækir ábúer að eins um stundar sakir eður hann er . endur á nmræddum jðrðum, sem verða að
langær eður jsfnvel óbætanlegur. Nú er greiða ójafnaðargjald, ef jeg mætti svo að
mðnnum kunnugt og einkum h. 2. kgk. orði kveða, ef þeir eiga að greiða gjðld
(E. Th. J.), að mikiu fje hfefur verið varið eptir jarðirnar eptir mati því, sem á þeim
tilað bæta jarðirí Vestur-Skaptafellssýslu; er eptir jarðabók 1861, en það vil jeg
búnaðarQelagið hefur veitt til þess um reyna að fyrirbyggja.
Sighvatur Árnason: H. 2. kgk. (E.
3000 kr.; á þá eigi að hækka hundruðin
á þessum jðrðum ? Það er eigi gðð regla Th. J.) hefur nú tekið firam ýmislegt af
að reyna að skjóta sjer undan öllum á- því, sem jeg vildi svara h. 5. kgk. (A. Ó.),
lðgum og teljast undan að gjaida meira, en jeg skal bæta því við, að skaði sá,
sem þessar jarðir í Skaptafellssýslu hafa
ef hagur þeirra batnar.
Jeg væri eigi móti því, að mat færi orðið fyrir, er að því er flestar þeirra
firam í Skaptafellssýslu, en á þann hátt að snertir af sandfoki, en ekki af vatnagangi
þær jarðir er hafa batnað væru færðar nema i stöku stað, > en sattdfokið fer allt
upp, en hinar niður, er eigi hafa batnað af sívaxandi og jeg get fullvissað h. 5.
og hundraðið í jðrðu miðað við meðalverð, kgk. (A. Ó.) um, að jarðir þær, sem orðið
hafa aðnjótandi vatnsveitinganna, eru alit
er vera mun 60 kr. virði.
E. Th. Jímassen: Jeg erhræddur um, aðrar jarðir en þær, sem hjfer er um áð
að h. 5. kgk. (A. Ól.) sje ei vel kunnugt ræða; þær liggja aliar fyrir ofan Skaptá,
ástandið í Skaptafellssýslu. Jeg skal taka nefnil. á Síðunni, en eptir áliti manna og
það fram, að þessar jarðir eru kómnar jafnvel búfræðings þess, sem þar hefur vergjörsamlega í eyðileggingu og ábúendurn- ið, munu engin tíltök vera að laga sandir hafa orðið að gjalda eptir þær, þótt ana og sandfokið í Meðailandi og Landþær hafi verið á kafi í sandi, ef þeir eigi broti. Það er og líka athugandi, að -úr
annars hafa orðið að ganga af þeim vegna þvíiað búið er að verja þúsundum króna
eyðileggingar af ám og sandi. Ábúend- til vatnsveitínga á þessari litiu spildu
urnir hafa flúið, þegar jarðirnar hafa ver- þarna á Síðunni, þá mun þurfa dijúga
ið komnar á kaf og eigi nema melstöng búddu til þess að bæta skemmdirnar í
eptír, eigi getað haldizt við, ogsetzt að á Meðaliandi og Landbroti, eptir því sem
annari jðrð og notað þaðan melstöngina. skemmdirnar eru þar stórvaxnar. Jeg get
Þessir menn verða að gjalda . gjöld eptir eptir mínum kunnugleika okki álitið nein
dýrleika jarðanna samkvæmt jarðabókinni tíltök til, að umbætur fáist á þessutn
firá 1861; finnst h. 5. kgk. (A. Ól.) það skemmdu jörðum í Skaptafellssýslu, og að
eigi ósanngjarnt? Þar eð nauðsynin er því muni vera öldungis óhætt að hallást
svo augljós, þá er engin Astæða tll að iað frv. þessu. En að því er snertír jarðaz. neita.
matið i Rangárvallasýslu, sem fram fór
Jeg tók það fram, að mjer hefði þótt Aptir lögunum frá 1883, þá veit jeg ekki
betra að miða eigi við lOO kr. hvert jarð- betur en að menn sjeu almennt ánægðari
arhundrað, en það er nú eigi timi til að með það en áður var. En sjen einhveijir
Iagfæra það; það kostar tvöár, ef á að óánægðir með það mat eða þyki það of
breyta frv., og því álít jeg ábyrgðarhluta hátt, er það einmitt vottur um og sannað fella það af þessari ástæðu, því þó frv. indamerki þess, áð matsmennirnir háfi geng>sje eigi svo úr garði gjört áiþessu þingi, ið að verkinu samvizkusæplega, enekki
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farið oflangt í þá áttína, að færa niður, komið inn á þing, þar sem að ekki ern
jarðirnar, íyrir því er og ástæða tíl að ,ne»á 4 ár, síðan að samin voru hin nýjn
treysta því, að þeir menn, sem matjð gjöra ivegalög, Á þingi 1887 var vegafrv. rætt
i Skaptafellssýslu, muni líka vinna það ;í nefnd bæði í neðri deild og efri deild,
og miklnm tima var varið til þess. Jeg
verk sitt .sómasamlega.
Skúli Þowarðarwn: Jeg vil einnig igefc; heldur ekki sjeð, að það sje mikil
mæla með þessu, frv-., því að mjer flnnst rjettarbót að þessn frumv.
það byggt á saangirni. Mjer vieðisfc það
Svo er og annað: Vegalögin frá 1887
nauðsynlogt að fá rjettlátt mat á jarðirn- ern enn þá ekki komin til fullra framar, úr því að ýmisleg gjöld eru miðuð við kvæmda og samt eiga nú að koma ný lög
hundraðatöiuna; þegar þvi matið er orðið um vegi. Hvernig á nú umboðsstjóruin
ósanngjwrnlega hátt vegna einhverra óvið- að fara að? Mjer finnst, að þetta frv
ráðanlegra áfalla, er nauðsynlegt að virða gjöri að eins glundroða.
Án þess að fara út i einstakar greinar
jörðina á ný. Jeg skal játa það, að það
vil
jeg þó benda á, að samkvæmt þessu
má nokkuð bæta úr þessu með því, að
gefa ábúendunum eptir af landsskattínum frumv. er engin aðaipóstleið miUi Seyðisog það kann að hafa verið gjört við um- fjarðar og Eskifjarðar. Það getur þó varla
boðsjarðimar, eu jeg veit ekki hvort privat- hafa átt svo að vera; en það hefur gleymzt
eigendur muni hafa tekið nægilegt tillit i frnmv.
tíl þessara skemmda, þegar þeir hafa heimt
Jeg get því ekki gefið þessu frnmv.
atkvæði; það er öldnngis ótímabært
gjöld af sínum jörðum.
Sighvatur Árnaoon: Jeg skal játa það,
Jeg veit ekki hyað h. varaforsetí (A. Ó.)
meinti með því, að Sunnlendingay væru að frumv. þetta hefnr í sjer fólgna nokkra
gjarnir á að vilja koma sjer undan skyldu- rjettabót, að því leytí sem það nefnir aðalgjaldi til almennra þarfa, og verð að af- flutningabrautir frá kauptúnum og upp í
biðja það ámæli fyrir þá Sunnlendinga, seitt landið. En ef vjer gáum að því, að þetta
jeg þekki. Það kaan aft vera miðnr heppi- er nýtt atriði, sem kostar mikla peninga
iegt, að jarðamatíð verði miðað við það og vjer höfum í fleiri horn að líta, sem
að hvert jarðarhundrað sje 100 kr. virði; líka kostar mikla peninga, held jeg að
en .það mun nú vera álitíð, það venjujega frumv. sje ekki tímabært, sökum þess að
hjgr á suðurlandi, svona upp og niður. aðalpóstvegirnir, sem menn nú halla sjer
Jeg skal játa það, að mælikvarði sá, sem að tíl nmbóta, þuría tima fyrir sjer, auk
hafóur var i RangárvaUasýslu, er í sjálfn heldur þá ef ættí að fara þar á ofan að
sjer reglnlegri og rjettari að mínn á- leggja aðalflutningabrantír og með því að
skipta þessu i tvær áttír eða margar áttlitiJeg vil heldur styðja að þvi, eins og ir, þá er jeg hræddnr um að verða mundi
jeg áðnr minntist á, að frv. þetta fái fram- hægur gangnr á vegagjörðunum. Mjer
gang. Jeg get vorkennt þeim mönnnm, virðist svo, að fje það, sem lagt er til
sem ekki fá rjettarbót á málum sínum, vegagjörða á aðalpóstleiðinni, sje ekki oíhvort sem það er í þessn eða öðru tíUiti. mikið, og það ekki sje tíltækUegt að skipta
ATKV.GR.; Prv. vísað tU 2. umr. því eða kljúfa það í marga staði.
Jeg skal að sönnu játa það^ að fmmv.
með 7 atkv.
þetta, að þvi er þetta nýmæU snertir, muni
Frv. til laga um vegi (C. 395); l.umr. vera vel hugaað, en eptir því sem á stendJúUus Havsteen: Mig furðaij á þvi,; ,ur á landi voru með vegina, hve mikið
að gjöfa í því efni, og á hinn bóginn,
að slíkí fruixrv., sem.þetta, sknli nú veara iþ$rf
i
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að fje er ekki fyrir hendi, virðist mjer
það dreifa oí mikið kröptunum og í því
efni vera fremur til spillis að svo stöddu
máli.
E. Th. Jbnassen: Jeg get ekki sjeð,
að frumv. þetta taki fram hinum núgildandi vegalögum vorum. Jeg held líka að
það sje byggt á nokkrum misskilningi. Jeg
heyrði á ræður h. flutningsm. frv. Nd. (J.
P.) og gjörði hann ráð fyrir, að aðalpöstvegir um landið mundu kosta 4—5 milj.
króna, og leit út fyrir, að hann skildi vegalögin svo, að leggja skyldi vagnvegi yflr
fjöll og flrrnindi; þannig tilfærði hann sem
dæmi vagnveg í kring um HvalfjarðarbotnEn þetta er hreinasti misskilningur á vegalögunum; það væri öðs manns æði að ætla
sjer að leggja vagnveg í kringúm Hvalfjarðarbotn eða á öðrum þvílíkum stöðum,
þar sem skriður ofan úr fjallahliðum o. fl.
árleqa skemma veginn meira og minna og
jafnvel geta alveg eyðilagt vissa kafla
hans, svo byggja verði þá að nýju.
Það er alls ekki meining vegalagánna,
að leggja vagnvegi, þar sem svona stendur á.
Vjer þurfum því ekki á þessu frumv.
að halda til þess að koma í veg fyrir það,
og heldur ekki til þess að leggja vagnbrautir frá kaupstöðunum og upp í
sveitirnar, því að þær falla víða saman
við aðalpöstleiðir.
Svo vil jeg benda á eitt atriði í frv.
Það er ekkert talað um breidd aðalpóstveganua og sýsluveganna. Það er nauðsynlegt að hafa eitthvað ákveðið um það,
svo breiddin verði ekki mjög mismunandi
í hinum ýmsu hjeruðum.
Svo er gert að reglu, að nóg sje að
ryðja aðalpóstvegi, en af því leiðir aptur,
að með því grafast vegirnir niður og verða
ófærir á fáum árum, svo leggja verður
veg á ný annarstaðar. Þetta er því beinlínis apturfór frá lögunum 1887.
Það er líka skrítið, eins og h. 1. kgk.
þm. (Júl. H.) tók fram, að fara nú strax
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að gjöra breyting á þeim lögum, sem varla
eru enn þá komin til frámkvæmda; jeg álít að það sje hyggilegra að sjá fyrst,
hvað þau lög duga til.
Það yrði einnig langtum meira fje,
héldur en landssjóður getur fyrst um sinn
í tje látið, ef leggja ætti vagnbrautir upp
í hjeruð frá öllum kauptúnunum, auk þess
sem' það væri ekki einhlítt fyrir menn,
því áð aamt sem áður þyrftu menn að
flytja vörur sínar á hestum, því að ekki
er við þvi að búast, að bændur leggi
vagnbrautir frá heimilum sínum til aðalvagnbrautanna.
' Jeg hygg og, að þessar vagnbrautir
yrðu nokkuð dýrar á sumum stöðum; jeg
skal taka til dæmis Borgarfjörð. Þar
þyrfti að leggja margar stórar brýr yfir
ár, er kosta mundi æma peninga, auk
þess sem vagnvegur upp eptir Borgarfirði
er öldungis óþarfur, þar sem menn hafa
þar árnar að fara eptir.
Jeg get alls ekki gefið því atkvæði
mitt, að frumv. þetta gangi til 2. umr.;
vjer höfum nóg við þann litla tíma að
gjöra, sem eptir er af þingtímanum, og
mörg lög að ræða og ljúka við, er nauðsynlegri eru og betri, heldur en þetta
frumv.
GMmur Thomsen-. Jeg skal játa það
fúslega, að margt af því, sem ýmsir h.
þm: hafa haft að athuga við þetta frumv.,
sje á góðum rökum byggt; en samt sem
áður virðist mjer það nokkuð hart, að
leyfa ekki frumv. að ganga til 2. umr.
Ýmsa agnúa, sem eru á frumv., mætti án
efa laga, og vil jeg því leyfa mjer að
stinga upp á þvi, að 3 manna nefnd sje
sje sett í málið.
ATKV.GR.: Nefnd felld með 6 : 5
atkv., að viðhöfðu nafnakalli vegna óljósrar atkv.gr. og sögðu
já:
nei:
Árni Thorsteinsson, Jón A. Hjaltalín,
Grímur Thomsen,
Þorleifur Jónsson,
L. E. Sveinbjörnsson, Arnljótur Ólafsson,
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Sighvatur Árnason, E. Th. Jónassen,
Skúli Þorvarðarson. Friðrik Stefánsson,
Júlíus Havsteen.
Frv. vísað til 2. umr. með 6 atkv.

Þrítugasti og áttundi fundur, laugardag 15. ágúst, kl. 1 e. h. Allir á fundi,
nema 5. kgk. þm. (A. Ó.), er hafði tilkynnt forseta forföll' sín.
Frv. til laga um breytingu á lögum um
stofnun landsbanka, dags. 18. sept 1885,
25. gr. (C. 408); 3. umr.
Friðrik Stefánsson: Eins og breyt.till.
á þingskj. 399 (C. 416) sýnir, hafa 2 h.
þingdm. ásamt mjer leyft sjer að gjöra
þá breytingu við frumv., að árslaun bókara og fjehirðis landsbankans yrðu 2400 kr.
í stað 2000 kr., eins og frumv. ætlast til,
og hygg jeg þetta vera hæfileg árslaun.
Enda eru það sömu laun og h. Nd. hafði
ákveðið þessum starfsmönnum bankans.
Enn fremur álít jeg, að þessi h. deild hefði
ekki fært laun þessara manna niður, hefði
það ekki orsakazt af hinni ástæðulausu
skrúfu, sem h. Nd. gerði á móti hinum
núverandi bankastjóra. Jeg skal taka það
fram, að jeg hef bæði fyrir mig og marga
aðra skipt töluvert við landsbankann, og
get jeg ekki sjeð, að jeg eða þeir hefðu
borið betra frá borði, eptir þeirri reglugjörð, sem bankinn hefur nú, þó annar
bankastjóri hefði verið, og jeg efast mikillega um, að þótt breytt yrði um bankastjóra, að þá mundi breytast til nokkurs
batnaðar. Hvað breyt.till. snertir, þá er
upphæðin, 2400 kr., til bókara og fjehirðis,
alveg samkvæm því, sem hæstv. landsh.
tók fram, og h. Nd. hafði samþykkt, enda
hygg jeg, að efnahagur landsbankans leyfi
þetta fyllilega, þar sem varasjóður hans
er orðinn fullar 100 þús. kr. eptir þau 5
ár, sem hann er búinn að standa, og hann
þannig á ári hefur að meðaltali grætt um
Alþt. A 1891.
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20 þús. kr.; og þótt nú svo væri, að laun
starfsmanna bankans væru hækkuð, og
enda þótt nýr bankastjóri væri skipaður
með 5000 kr. launum, þá mundi bankinn
samt græða frá 10 til 12 þús. kr. á ári,
ef engin sjerleg óhöpp vildu til. Beri
maður saman fyrirhöfn eða erfiði þessara
starfsmanna bankans við starfa skólakennaranna, þá hafa kennararnir ekki meira að
gjöra og auk þessa hafa þeir 3 mánuði
fría á ári frá öllum starfa; en fyrir utan
hin daglegu störf hafa þeir bókari og fjehirðir mjög svo miklu að sinna talsverðan
tíma bæði fyrir og eptir hvert nýár, þar
sem þeir þá eiga að reikna út alla ársvexti viðskíptamanna bankans, sem og
klára aðra reikninga hans; og líti maður
í norska „Statskalenderen", þá má sjá, að
sams konar starfsmenn í Stafangri og Slien
hafa í laun frá 2400 kr. til 3600 kr. um
árið; jeg tók þessa banka til samanburðar,
því þeir eru engir aðalbankar, heldur útibú frá aðalbankanum í Þrándheimi, og þó
eru iaun þessara manna eins og hjer er
tekið fram.
Jeg álít óþarft að fara fleirum orðum
um þetta mál, en hef það traust til h.
deildar, að hún sýni þessum starfsmönnum
landsbankans þá sanngirni, sem vera ber,
og samþykki breytingartillöguna.
Sighvatur Árnason: Jeg vil að eins
með fáum orðum lýsa skoðun minni á
þessari breyt.till., sem jeg og 2 aðrir h.
deildarm. höfum komið fram með, og skal
jeg jafnframt geta þess, að jeg fæ ekki
betur sjeð, en að breyt.till. á þingskj. 399
sje rjett og sanngjörn; jeg hef nú kynnt
mjer nokkuð, hvaða störfum þessir starfsmenn hafa að gegna, og komizt að því
að þeir hafa miklu meiri og margbrotnari
störfum að gegna en margur hugsar, eins
og það líka er sannfæring mín, að þeim
er ekki hægt að hafa önnur umfangsmikil störf á hendi. Menn verða og vel
að gæta þess, að þessir menn eru orðnir
32 (7. nóv.)

499

Dritugaati og áttnndi í.: lfrv. nm breyt & lðgnm nm stofnun landsbanka; 3. umr.

vel vanir þessum starfa og vel reyndir, og
gæti það því orðið talsverður bagi, að þeirra
missti við, sakir þess, að þeir, vegna þess
þeir hefðu svo lítið í aðra hönd fyrir
þennan starfa sinn, yrðu að halla sjer að
einhverju öðru, til þess að leita sjer nægilegrar atvinnu. Að því er bankastjórann
snertir, þá álít jeg enga nauðsyn bera til,
að um sje skipt, fyr en sá, sem nú er,
vill sjálfkrafa fara. Jeg er sannfærður
um, að landsmenn eiga hinum núverandi
bankastjóra mikið að þakka, einkum þegar
tekið er tillit til þeirra tillaga, sem fram
komu bæði utan þings og innan um, það
leyti að bankinn var nýsettur á stofn;
hefði bankastjórnin ekki farið gætilega og
jafnframt haldið fast í taumana, þá er ósýnt, hvernig ella mundi farið hafa; jeg
er sannfærður um, að ef stjórn bankans
á fyrstu árum hans hefði ekki verið eins
föst í sporinu, og hún sýndi sig að vera,
þá mundi gróði bankans á fyrstu árum
hans ekki hafa orðið annar eins og komið er fram á þennan dag. Það er sem sje
meining mín, að hingað til hafi það ekki
verið ráðlegt,að stofna útibú; þó þau kunni
að hafa ýms þægiudi fyrir landsmenn í
för með sjer, þá útheimta þau á hinn bóginn mikið fje til þess að komast í gang,
en jeg tel mjög svo vafasamt, að bankinn
hingað tii hafi verið þess megnugur; við
það legðist nýr kostnaður á bankann, bæði
til starfsmanna útibúanna og til húsnæðis;
það getur verið, að sú stefna sje mest
ríkjandi, að útibú sjeu sett á fót, en jeg
fyrir mitt leyti vil helzt ráða til að fara
varlega í þessu efni, og jeg hygg að þetta
sje því að eins rjett, að tími til þess sje
kominu. Það er varlega gjörandi að tvístra
kröptunum, meðan þeir eru ekki meiri
en komið er. Jeg skal svo ekki íjölyrða
frekara um þetta, en vona að mál þetta
fái góðan framgang hjá h. deild.
Skíili Þorvarðarson: Jeg get tekið
undir með h. 1. þm. Rangv. (S. Á.) og 2.
þm. Skagf. (Fr. St.) um, að bæði bókari
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og fjehirðir sjeu menn vanir bankastörfum og vel reyndir í því efni. Hvað launin til þeirra snertir, skal jeg geta þess,
að jeg hef ekki fundið ástæðu til að breyta
skoðun minni enn frá því, sem jeg ljet í
Ijósi við 1. umr. þessa máls; jeg hef ekki
meðtekið neina inntöku, hvorki bankavísindi, eins og h. þm. Skagf. (Fr. SL), nje
annað, sem hefur þau áhrif á mig, að
breyta atkvæði mínu, eins og h. flutningsm
breyt.tillögunnar, jeg meina það til h. þm.
Skagf. (Fr. St.) og Rangv. (S. Á.), sem
báðir greiddu atkvæði með 2000 kr. launum þessara bankaþjóna við fyrri umræðuna. Það getur verið, að 2000 kr. sjeu
lág laun fyrir fjehirði og bókara bankans, en jeg fæ þó ekki betur sjeð, en að
það megi álítast nægilegt, úr því launin
eru hækkuð um helming írá því sem þau
eru nú, og enn er ekki sjeð, hve fljótt
verður aukinn starfi þessara manna, að
tiltölu við launahækkunina, þó hún væri
ekki meiri en að helming, nefnil. 2000 kr.
Enn fremur vil jeg taka það fram, að
jeg hygg ekki áriðandi að gjöra að kappsmáli að skipta um bankastjóra bráðlega,
þvi mjer þykir efasamt, að hinn nýi bankastjóri með 5000 kr. launum vinni bankanum eða landsmönnum meira gagn en
hinn núverandi bankastjóri með meira en
hálfu minni launum, og er þá breytt til
lítils hags yfir höfuð; eptir hjergreiudum
ástæðum greiði jeg atkvæði með frumv.,
en ekki breyt.tillögunum.
L. E. Sveinbjörnsson: Jeg hef ekki
ætlað mjer að tala í þessu máli, og ætla
mjer heldur ekki að þessu sinni að fara
neitt frekara út í það; það er einungis
eitt atriði í þvi, sem jeg ætlaði að tala
litið eitt um, og það er um stofnum útibúa. Útibú eru eins konar framkvæmdarstofur frá banka, settar á stofn á ýmsum
stöðum, er hentugir þykja, optast í fjarlægð frá bankanum. Útibú („Filialer")
eru að skoða sem börn foreldris síns, og
eins og börnin eiga að hlýða foreldrum
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sínum, eins verða „Filialerne" að hlýða
aðaibankanum í öllu vernlegu. Ef einhver
þess vegna vill lán, sem nokkuð kveður
að, hjá útibninu, þá verður það að fá leyfi
eða leita ráða i þessu efni hjá bankastjórninni; en þetta getur orðið tafsamt, því
spurningarnar og leyfin geta ekki borizt
á milli stöðvanna nema með pósti; en
þessi aðferð hlýtur auðsjáanlega að taka
langan tima. Hinn bankafróði maður, er
hvað mest vann að undirbúningi bankalaganna frá 1885, játaði og, að ákvæðin
um útíbúin væru ópraktisk, eptir því sem
tilhagaði á ísiandi, þar sem hvorki væru
málþræðir nje telegraphar. Jeg er því
sannfærður um, að ef útibú yrðu sett á
stofn hjer, mundi lítið gagn að þeim verða,
og þetta mnndi hafa svo mikinn kostnað
i för með sjer fyrir bankann, að hann á
10 árum, ef eigi á skemmri tima, mundi,
ef þetta frv. sem nú er hjer á prjónunum
verður að lögum, verða búinn að eyða öllum sínum varasjóði. En stofni menn sjerstaka banka, mun afleiðingin verða sú, að
bankinn hjer fengi miklu minna að starfa
og það svo miklu minna, að hann loksins
gæti ekki borgað starfsmönnum sínum
þau laun, sem hjer er farið fram á. Að
öðru leyti skal jeg taka það fram, að
reikningur h. þm. Borgf. (Gr. Th.) var alveg rjettur, nema hvað hann var heldur
hár; bankinn græðir ekki nema 1000—
2000 kr., þegar þetta frv. er orðið að lögum og lögin að öllu leyti komin í gildi,
þetta segi jeg einungis til þess að vekja
athygli manna á því, hvort tiltækiiegt
mundi verða að halda fast við stofnun
útibúa, sem þar að auki eru Iítt hugsandi,
og að hagur bankans eigi mundi verða
neitt glæsilegur við það; og þegar nýr
bankastjóri kemur, sem að líkindum verð
ur áður langt líður, þá er hætt viðx að
hann vilji fylgja ráðum eða tillögum alþingis, komi á útibúum, setji sig í samband við útienda banka og verði yfir höf-
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uð að tala „flottari“ en hingað til hefur
átt sjer stað, og þá yrði afleiðingin sú,
að bankanum færi aptur, og það ef til
vill meir, en nú er hægt fyrir að sjá.
Það getur verið, að mjer skjátlist; en reikningurinn hjá h. þm. Borgf. (Gr. Th.) var
rjettur, og græði bankinn nú án útibúa
ekki nema 2000 kr. eða rúmlega það,
hvað mun þá verða með þeim? Að endingu skal jeg taka það fram, að jeg fæ
ekki sjeð, að nokkur fáist til að vera
gæzlustjóri, ef starfstíminn á að verða 6
tímar, nema launin sjeu hækkuð.
Skúli Þorvarðarson: Mjer þótti vænt
um að heyra ræðu h. 3. kgk. (L. E. Svb.),
því að jeg var áður í vafa um, hvort hagfellt væri að stofna útibú frá landsbankanum. Nú skil jeg það nokkuð betur,
sem jeg áður hafði óljósan skilning á.
Ræða h. 3. kgk. þm. (L. E. Svb.) hefur
sannfært mig um, að það sje mjög varasamt fyrir bankann að setja útibú á stofn,
2—3 á landinu, sem hlytu þó að vera fullkomlega háð bankastjórn, sem hefði aðsetur í Reykjavík. Þetta einungis með tilliti til erfiðleika á samgöngunum finnst
mjer nóg til, að fara varlega með að stofna
framkvæmdarstofur landsbankans, sína á
hverju landshorni. En þar eð þetta mái
liggur hjer ekki fyrir nú, er óþarft að
hafa lengri umræður um það. Líklega
kemur það fyrir síðar og ætla jeg því að
hugsa mig betur um þangað tii.
Grímur Thomsen: Jeg ætla ekki að
svara ræðu h. þm. Skagf. (Fr. St.), því að
sessunautur minn til vinstri handar, h. 3.
kgk. þm. (L. E. Svb.), hefur þegar svarað
henni rækilega. En það er eitt atriði,
sem jeg minntist á í fyrra dag og jeg vil
itreka enn, þar eð menn verða vel að gæta
að þvi, og það er, að þófct bankinn hafi
grætt hingað til, þá fer það minnkandi
hjer eptir, þegar hann verður að borga
landssjóði rentur af þeirri hálfu miljón
króna, er hann upphaflega fjekk að láni
32*
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hjá landssjóði. Það yrðu um 5000 kr.
á ári, og er það ekki svo lítil upphæð,
auk þess sem lægri renta verður af varasjóði, þegar hún hefur verið lækkuð úr
4% niður í S1/^0/^ Enn fremur verða
hin hækkuðu laun embættismannanna allmikill kostnaðarauki fyrir bankann. Jeg
skal ekki vera fjölorður um þetta atriði
Jeg mun greiða atkvæði með breyt.till.
á þingskj. 344, þótt mjer finnist hún ekki
alls kostar rjettlát, en jeg vil ekki metast um jafnlitla hækkun og þetta, þar eð
jeg játa, að starfsmenn bankans eiga skilið, að hagur þeirra batni, og að eigi sje
rjett að launa þeim svo illa, að þeir ef til
vill neyðist til að hætta starfi sínu, er
þeir hafá stundað svo vel og eru orðnir
leiknir í. Á hinn bóginn finnst mjer ekki
rjettlátt að láta gjaldkerann hafa meiri
laun en bókarann, því að mjer hefur verið sagt af kunnugum mönnum, að bókarinn hefði meira að gjöra, því að störfum
hans væri svo varið. Aptur á móti verður gjaldkerinn að setja veð og svo hefur
hann ábyrgð á mistalningu, svo að mjer
finnst sanngjarnt, að hann hafi */„ aí hundraði. Jeg vil samt ekki tálma því, að frv.
þannig lagað fái framgang og greiði þess
vegna atkv. með því.
Árni Thorsteinsson: Jeg ætla mjer
ekki að tala mikið í þessu máli, en úr
því umræðurnar eru nú orðnar nokkuð
langar, hvort sem er, held jeg að það skaði
ekki, þótt jeg bæti við fáeinum athugasemdum. Það er sjerstaklega eitt atriði,
sem enginn hefur tekið fram og það er,
að þegar bankinn var stofnaður var honum komið á legg með lögum, sem telja má
sem einhvers konar grundvaliarlög fyrir
hann. Þá voru laun gjaldkera og bókara
ákveðin með iögum 1000 kr. til hvors
þeirra fyrir sig. Jeg er alls ekki á móti
breyt.till., sem íer fram á launahækkun
þessara tveggja starfsmanna, því að jeg álít, að það sje sannngjörn og rjettlát krafa,
en jeg verð að taka það fram, að bank-
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inn á að vera sjálfstæður, að hann á að
hafa frelsi til að ráða sjer sjálfur, og lifa
sínu eigin lífi óháður löggjafarvaldinu, sem
i raun rjettri á ekki að skipta sjer af
honum, nema þegar brýnasta nauðsyn ber
til að bæta úr einhverjum ákvörðunum, og
sízt af öllu breyta lögunum, þegar það
grípur inn í hina sjálfstæðu tilveru bankans. Ef til vill segja menn, að nú þurfi
þessa við, en jeg verð þó að segja að engin þörf sje á því nú sem stendur. Hvað
laun bankastjórans snertir, hyggjegþannig, að nógur tími sje til að breyta þeim,
þegar einhver uppást. um það kemur frá
landshöfðingja eða bankastjórninni, en fyr
ekki; öðru máli er að gegna með laun bankara og bókara. Þar þarf breytinganna,
eptir vilja þeirra, er ráða bankanum. Jeg
er mótfallinn því, að þingið og það nú,
meðan bankinn enn er í bernsku, fari að
blanda sjer í það, sem því kemur ekki við.
Þingið sjálft hefur sína gæzlustjóra. En
jeg skal ekki fjölyrða meir um þetta atriði, heldur að eins geta þess, aðvjerhöfum engan rjett til og eigum ekki að breyta
neinu í fyrirkomulagi bankans, nema brýnasta nauðsyn beri til. Jeg verð að leggja
áherzlu á, að stofnun þessari er mjög áriðandi, að þurfa ekki að kosta miklu til
fyrstu 10 árin, sem hún er að komast á
fastan fót og veitir erfitt að leggja til viðIagasjóðs það, er þarf þangað að Ieggja.
Jeg vil ennfremur leyfa mjer að vekja athygli manna á einu atriði enn. Hvernig
var bankinn stofnaður? Þannig, að landssjóður gaf út seðla að upphæð 430,000 kr.,
er hann svo lánaði bankanum, og var ekkert um það’ ákveðið, hvenær og hvernig
lánið ætti að greiðast aptur. Viðlagasjóðurinn vex ekki mikið árlega, en þegar
bankinm er kominn á framfaraveg, mun
ekki liða langt um, áður en komið verður
með lög um það, hvernig bankinn eigi að
borga landsjóði aptur þessar 430,000 kr.
Hvar fær bankinn þá peninga? Ef til
vill verður búið að verja miklu af arði
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hans til launa handa bankastjóra, til úti- 70,000 kr., sem bankinn hefur núí veltu,
búastofnana og atmara framkvæmda, sem og mundi það verða á ári hátt á annað
ekki er víst að borgi sig svo vel. Jeg þús. kr., auk þess áðurtalda. Að endingu
skil ekki, hvernig á því stendur, að menn tek jeg það fram, að oss sem stöndum undvilja hafa dýrt launaðan bankastjóra, í stað- ir breyt.till. þessari hefði ekki komið til
inn fyrir góðan bankastjóra með litlum hugar að koma fram með hana, ef þessi h.
launum, er staðið hefur mjög vel í stöðu deild hefði ekki við 2. umr. máls þessa
sinni, og nm það skýrskota jeg í öllu til hækkað laun bankastjóra uppí 5000 kr.
h. þm. Borgf. (Gr. Th.), er hverju því orði, Því allir vita, að fjehirðir og bókari hafa
er hann nm það talaði, samþykkur. Jeg mikið meira að vinna heldur en hann, og
er samþykkur hverju því, sem horfir bank- komist breyt.till. að, verða laun þeirra
anum tilframfara, svo hann geti fullnægt hlutfallslega rjettari. Aðendingu skaljeg
tilætlnðum þörfum, en mótfallinn öilu, er geta þess, að í smábönkum þeim í Norvegi,
seinkar framförnm hans, og það er að lög- sem jeg tók til samanburðar, hafa bókþvinga fram háttlaunaðan bankastjóra, fyrr haldari og fjehirðir hærri laun en bankaen bankinn hefur næg efni.
stjóri; fleira finn jeg ekki ástæðu til að
Friðrik Stefánsson-. Jeg get eigi skil- taka fram í þessu máli.
Sighvatw Árnason: Eins og kunnugt
ið í þeirri apturför, sem ýmsir h. þingm.
gjöra sjer i hugarlund, að verða muni á er, hefur komið fram í h. Nd. þingsálykttekjum bankans, þótt frv. þetta verði að un í þá átt, að skora á landstjórnina að
lögum og komi til framkvæmda, og að hlutast til um, að skipaður verði hið fyrsta
hreinar tekjur bankans muni við það hrapa | framkvæmdarstjóri við bankann, er eigi
niður í 1000 kr. á ári. Það er þó ómót- hefur embættisstörf á hendi, en af því að
mælanlegur sannleiki, að bankinn hefur þessi þingsályktunartill. kemur eigi til
grætt á & síðnstu árum 100 þús. kr. og umr. hjer í þessari h. þingdeild, vil jeg
þannig að meðaltali árlega 20,000 kr., ef lýsa því áliti mínu á þeirri þingsályktun,
þar frá dragast þær 4300 kr. sem bank- að jeg vil eigi að hún hafi framgang.
inn þarf nú að fara að borga landsjóði, eru
ATKV.GR.: Breyt.till (399) samþ. m.
eptir 15,700, kr. og hin nýju útgjöld, sem 7 atkv. báðir stafliðirnir.
frv. þetta hefur í för með sjer eru: Til
Frv. þannig breytt samþ. m. 8 atkv.
framkvæmdarstjóra..................... 3000 kr. og endursent Nd.
Til bókara............................... 1400 —
Frv. til laga urn lögaldur (C. 385); 2.
Til gjaldkera
.......................... 1400 —
Samtals 5800 kr., umr.
E. Th. Jónassen: Frv. þetta er talsog þegar sú upphæð er dregin frá áðurvert
breytt frá frv. því, sem hjer var
nefndum 15,700 kr., verða eptir hreinar
tekjur 9,900 kr., en ékki 1000. Þetta er samþykkt á þingi 1889; því að eptir því
svo bersýnilegt og þvi hef jeg ekki viljað, frv. átti hver maður að vera fullmyndað það væri sagt hjer á þing, ián þess að ugur 21 árs og þangað til að vera óþví væri mótmælt. Það má og búast við myndugur, með því að hann átti engan
því, að tekjur bankans aukist fremur ár- tilsjónarmann að hafa, en hjer er gjörð
lega við það, að hann fær smátt og smátt sú undantekning, að sá, sem ekki er 25
meira fje að verka með, þar sem hann er ára gamall, getur ekki tekið að sjer áekki enn búinn að hefja 70,000 kr. af byrgð í fjármáium. Það er samt sem áðBtofnfje sínu úr landsjóði, og hljóta þær ur sá ókostur enn á þessu frv., sem var
þá &ð ávaxtast jafnt sera hverjar aðrar þess valdandi, að lög þau, er síðasta al-
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þingi samdi um sama efni, gátu ekki öðlazt staðfestingu, sem sjeþað, að hafahjer
á landi önnur ákvæði um lögaldur en er
í Danmörku. Pað liggur í augum uppi, að
það getur orðið mjög óþægilegt, að lög
um þess konar sjeu mismunandi á ýmsum
stöðum í sama ríkinu, enda mun og það
heldur ekki eiga sjer stað í nokkru öðru
riki. Jeg álít því að það væri hyggilegra
að láta þetta frv. bíða þangað til að sams
konar breyting hefur verið gjörð í Danmörku.
Jeg vil af þessum ástæðum ekki gefa
frv. atkvæði mitt.
Sighvatur Árnason: Jeg vil vera meðmæltur þessu frv. Mér hefur ávallt þótt
það óviðkunnanlegt, að menn skuli ekki
vera fjár síns ráðandi fyrr en 25 ára. Svo
er og það, að þess atriðis hefur eigi verið
gætt í reyndinni, að hafa tilsjónarmann
eptir 18 ára aldur. Maður sjer það líka,
hve undarleg slík lög eru, þegar ekki
þarf annað en að giptast, tíl þess að vera
fullmyndugur, þótt ekki sje náð hinu setta
25 ára takmarki, og er það mikil ósamkvæmni í lögunum, að slíkt skuli ekki
fara saman.
Gagnvart orðum h. 2. kgk. (E. Th. J.)
vil jeg geta þess, að það er í sjálfu sjer
engin ástæða á móti þessu frv., þótt samskonar ákvæði sjeu ekki komin á í Danmörku; sú ástæða er jafn flarstæð og ísland er Danmörku. Jeg get ekki betur
sjeð, en að ísland geti haft sín lög út af
fyrir sig í þessu sem öðru. Það er og
önnur mótbára, sem höfð hefur verið á móti
þessu frv., að samkvæmt því mundu fleiri
dánarbú koma til opinberrar skiptameðferðar. Jeg skal játa það, að þessi ástæða
var á góðum rökum byggð, en nú er bætt
úr henni í þessu frv., þar sem haldið er
18 ára takmarkinu um myndugleikann með
tilsjónarmanni, ogbreytingin frá því, sem
nú er, er einungis fólgin í því, að setja
21 árs aldurstakmark í staðinn fyrir hið
núgildandi 25 ára takmark, — ogþó með
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þessari nndantekning, að enginn megi taka
að sjer ábyrgð í fjármálum, nema hann
sje 25 ára. Jeg vona því, að þar sem bætt
hefur verið úr þeirri helztu mótbáru, sem
höfð var á móti sams konar frv. á síðasta
þingi, að frv. fái nú samþykki þessarar
deildar og öðlist staðfestíngu.
E. Th. Jónassen: Út af orðum h. þm.
Rangv. (S. Á.) skal jeg bæta því við, að
jeg hef aldrei orðið var við það, að nokkur óánægja hafi átt sjer stað viðvíkjandi
hinum gildandi ákvæðum um lögaldur.
Jeg held líka að almennt sjeu menn ekki
svo þroskaðir 21 árs gamlir, að þeir geti
verið fullveðja fjár síns á þeim aldri.
Það er heldur ekki í sjálfu sjer ógild
ástæðaámóti þessu frv., að önnur ákvæði
gilda i Danmörku, því að það getur orðið
mjög óþægilegt t. a. m. fyrir kaupmenn, ef
annað aldurstakmark gildir hjer á landi
heldur en í Danmörku fyrir myndugleika.
Jeg hef sem sagt aldrei heyrt þess getið,
að nokkur óánægja háfi átt sjer stað hjer
á landi yfir myndugs-aldurstakmarkinu.
Það skyldi þá vera í Eangárvallasýslu.
Árni Thorsteinsson: Það er að eins
ein stntt athugasemd, sem jeg vildi gera.
Það er í sjálfu sjer nokkuð kynleg stefna,
sem kemur fram í frv. þessu, þar sem
myndugleika-takmarkið er sett við 21 ár,
en samt getur sá myndugi ekki tekið að
sjer ábyrgð í fjármálum, nema hann sje
25 ára. Þetta sýnir það, að þeir sem
halda fram frv. þessu, álíta þá sjálfir, að sá
sem orðinn er 21 árs, sje þó ekki alveg
fær um að ráða sjálfur fje sínu og öllum
gjörðum. Svo er og annað: hvers vegna
hafa menn þessir að því er þessa nngu
menn áhrærir eingöngu óbeit á ábyrgð
(Kaution)? Jeg get ekki sjeð, að það
þurfi neitt meiri og sterkari tryggingar að
setja gegn ábyrgðarhæfi þeirra heldur en
t a. m. gjöfnm eða veðleyfi af þeirra hendi,
sem þeim er álitið frjálst. Mjer virðist
þannig að frv. gangi eiginlega út frá þvi,
að hið íjetta aldurstakmark sje 25 ára og
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þess vegna er það mjög undarlegt að færa
það tíl 21 árs að öllu öðru Ieyti en því
að geta ekki tekið að sjer ábyrgð.
Sighvatur Arnason: Viðvíkjandi ræðn
h. 4. kgk. (Á. Th.) um það, að það væri
vottur um, að frv. þetta stæði á veikum
fæti, að þessi undantekning er gjörð með
ábyrgðina, þá skal jeg taka fram, að það
er þó ekki sagt, að það sje svo að skilja
í raun og veru. Það er ekki óvanalegt
að menn reyni að synda milli skers og
báru, reyni að nema burtu þá agnúa, sem
menn hafa rekið augun í. Jeg hygg að
þessi undantekning sje gjörð til þess, að
menn geti síður haft á móti breyting þeirri
á myndugleika-takmarkinu, sem gjörð er
í frumv.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. fellt með
5 :5 atkv.
Frv. til laga um stækkun verzlunarlóðarinnar í Reykjavik (C. 398); 1. umr.
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sje, að h. 2. kgk. (E. Th. J.) er málinu
sjerstaklega velviljaður, þá vil jeg taka
fram eina litla athugasemd, og hún er sú,
að mjer virðast takmörkin eigi svo nákvæmlega tiltekin sem þyrfti; það er að
eins einn punktur, sem er nákvæmur, nfl.
Skólavarðan, en aptur á móti eru Helgastaðir, Skólabær og Litlasel ónákvæm takmörk, þar eð eigi er tekið fram, hvort t.
d. Helgastaðir eru með taldir eða fráskildir, og Helgastaðir eru svo stórir að flatarmáli, að miklu munar hvar línan er látin
ganga yfír þá. Hið sama gildir um Skólabæ og Litlasel. Mjer hefði þótt æskilegra,
að þetta hefði verið nákvæmar tiltekið, en þó mun jeg gefa frv. atkv. mitt, en
það væri óþægilegt, að menn ætti í stælum út af þessum ónákvæmu takmörkum á
eptir. Jeg get eigi bundizt þeirra orða,
að mjer fínnst að mál þetta ætti helzt eigi
að vera löggjafarmálefni, heldur væri það
æskilegt, að það hefði orðið afgjört að ráðstöfun stjórnarinnar. Kaupstaðarlóð Reykjavíkur hefur áður verið ákveðin með stjórnarúrskurði; mjer fínnst, að það sama mætti
vera í þessu tilfelli og að eigi þurfí lög
til þess.
E. Th. Jónassen: Jeg er samdóma h.
4. kgk. (Á. Th.) um, að það hefði verið
rjettara og betra að tiltaka nákvæmar takmörkin fvrir lóðinni við Helgastaði og
Litlasel, en mjer finnst eigi ástæða til að
fella frv. þess vegna, því ef ættí að fara
að breyta því, þá yrði tíminn of naumur.
Bæjarstjórnin leit svo á mál þetta, að stækkun á verzlunarlóðinni eigi gæti fengizt
nema með lögum, þótt slíkt hafí áður verið veitt með konungsúrskurði.
ATKVÆÐAGR.: Vísað til 2. umr. í
e. hlj.

E. Th. Jónassen: Jeg stend upp að
eins til þess, að gjöra greip fyrir, hvernig
á frv. þessu stendur. Tildrögin ern þau,
að nokkrir menn í austurhlnta bæjarins
hafa skrifað til bæjarstjórnarinnar og látið
þá ósk sína í ljósi, að verzlunarlóð bæjarins yrði stækkuð í þá átt, en þar eð bæjarstjórnin vildi taka bæn þessa til greina,
áleit hnn rjett og ástæðu til að stækka
hana að vestanverðu nálægt höfninni. Á
þessu tiltekna svæði getur eigi komið til
tals, að verði verzlunarhús nema á fám
8töðum, t. d. í Suðurgötu. í miðjum bænum er svo þröngt, að þar verður eigi verzlunarlóðin stækknð. Bæjarstjórninni fannst
því sanngjarnt, að hlutast til um, að beiðni
þessi kæmist inn á þingið, og get jeg eigi
fundið neitt á móti því, að þingið verði
við þessari beiðni, þar sem hún eigi fer
Frv til laga um óreytingu á 14. og 15.
fram á annað en að veita mönnum lieiniild til að mega verzla, ef þeir vilja, á því gr. stjómarskrárinnar og 18. gr. laga 14.
sept. 1877 um kosningar til alþingis (C. 403);
svæði, er frv. til tekur.
. Árni Thorsteinsson: Jeg gef frumv. 1. umr.
Sighvatur Árnason: H. deilderkunnþesau fúalega „átkv„ rnitt, en af því jeg
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ugt, að þetta mál hefur fyrr komið fyrir ig á þeirra valdi, að vera jafnan í meiri
á þingi, en eigi orðið framgengt. Þetta er hluta. Vegna þessa er frumvarp þetta óeitt af þeim atriðum stjórnarskrárinnar, þarft.
sem má breyta með sjerstökum lögum, og
Jeg skil eigi hvað það á að þýða, að
þó liefur það mætt mótstöðu i þessari deild fjölga þjóðkjörnum þm. um 6, þar sem það
á undanfarandi þingum. En af því jeg er viðurkennt, aðeigi þurfi nema 36 þm.
býst við, að sumir b. deildarmanna verði alls, og það var viðurkennt í Nd. i stjórnenn á móti þessu, þá vil jeg víkja máli arskrárfrv. því, sem hún hefur samþykkt
mínu til h. ldsh. og spyrja hann, hvort í sumar. Það væri skrítið, ef þetta frv.
hann eigi vilji gjöra svo vel og láta í væri samþykkt hjer og staðfest afH. Háljósi, hvort hann haldi að málið gæti feng- tign konunginum. Á alþingi 1893 sætu
ið staðfestingu H. Hátignar konungsins, ef svo 36 þjóðkj. þm. og á sama þingi yrði
það væri samþykkt á þinginu, eða, ef hann svo samþykkt stjórnarskrárfrv. samkvæmt
haldi að það fái eigi staðfestingu, þá af því stjórnarskrárfrv., sem var hjer til umhvaða ástæðum, til þess, ef hægt væri að ræðu um daginn. Ef sú stjórnarskrá
meinalausu að laga það.
yrði samþykkt, kæmist glundroði á allt það
Landshöfðingi: Mjer er sönn ánægja fyrirkomulag. Þetta held jeg sje nóg til
í því að verða við tilmælum h. þm. Rangv. að sýna, að frv. er eigi nægilega hugsað
(S. Á.). Jegheld, að nægilegt sje að vísa og að það þannig orðað muni eigi fá framí konungsúrskurð frá 18. febrúar 1888, þar gang á þinginu, auk heldur að það fái staðsem synjað er sams konar frv- sem þessu festingu konúngs. Þegarjeg ber saman 1.
um staðfestingu. Þar er tekið fram, að gr. 3. og gr. frv., þá er það, að minni hyggjn
þinginu hafi eigi verið nein alvara að að minnsta kosti, eigi frambærilegt.
Sighvatur Árnason: Mjer dettnr ekki
fjölga þingmönnum, þar sem í frv. því til
stjórnarskipunarlaga um hin sjerstöku mál- í hug að gjöra lítið úr hinum kgk. þm.,
efni íslands, sem þingið hefði samþykkt því að jeg skal fúslega játa, að þeir hafa
1885 og 1886, hefði verið haldið sömu þing- opt talsverða yfirburði yfir hina þjóðkjörnu,
mannatölu og sama hlutfalli milli deilda, að minnsta kosti hvað lærdóm snertir, en
sem nú er, heldur sje tilgangurinn sá, að úr því h. ldsh. minntist á meiningu frumv.,
útvega vissu fyrir því, að h. þjóðkjörnu í get jeg ekki stillt mig um að láta einnig
Ed. væru í meiri hluta, en frá þeirri hlið í ljósi mína meiningu um það, og hún er
skoðað er frv. alveg óþarft, og heldur eigi að minni skoðun sú, að hinir konungkjörnu
rjett, þvi jeger sannfærður um, að hinir kon- ráði ekki eins lögum og lofum í Ed., eins
ungkjörnu þm. hafa eins gott vit og góð- og þeir nú gjöra, þvi að þrátt fyrir sína
an vilja eins og hinir þjóðkjörnu og auk þess yfirburði getur þeim þó yfirsjezt, sem öðrhafa hinir konungkj. fram yfir hina meiri um. Þvi verður og varla neitað, að hinir
staðfestu og einnrð og geta betur varizt kgk. þm. hafa opt komið nokkuð einkenniþví, að láta miður heilbrigðar skoðanir ryðja Iega fram og eigi ávallt sem heppilegast
sjer til rúms hjá þeim. Jeg sagði áðan, í ýmsum hinum helztu áhuga- og framað frv. væri óþarft; það er lika óþarft faramálum landsmanna, þannig, að þau
jafnvel frá sjónarmiði h. þm. Rangv., hafa optast verið felld hjer í deildinni, og
því eigi þurfa þingmenn annað en passa hefur þetta einna ljósast sjezt á þessu
upp á, að kjósa svo unga menn í Ed. fram- þingi. Jeg efast ekki um, að þeir fylgi
vegis, að aldursforseti verði ávallt úr flokki sinni sannfæringu, en þeim getur missýnzt
hinna 6 kgk. þm.; þá geta liinir þjóðkj. ráð- um sumt og máske hættir stundum við,
ið, hver verður forseti, og þá er það einn- að glápa heldur um of á stjórnina.
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Jeg vil einnig minnast á það, sem h.
ldsh. sagði, að þótt það sje meining frv.
að fjölga þingmönnnm hjer í deildiuni, þá
á einnig að fjölga þeim í Nd., og það er
auðvitað gjört til þess, að hlutfallið milli
deildanna raskist ekki. Mjer finnst yfir
höfuð, að alls ekki eigi að horfa í þann
kostnað, er þetta fyrirkomulag hefði í för
með sjer, þótt hann sje óneitanlega nokkuð mikill, því að hins ber fremur að gæta,
hvern hagnað gæti af þessu leitt fyrir málin sjálf. Þar sem h. lðsh. vitnaði í stjórnarskrárfrv. sem nú er fallið og sagði, að
það kæmi í bága við það, þá er það að
vissu leyti rjett, en það er aptur á móti
ekki til neins að vitna í það, sem þegar
er komið i gröfina, enda lítil von um að
það rísi upp úr henni núna fyrst um sinn,
eða þá að minnsta kosti varla í sömu
mynd. Mjer þykir kynlegt, ef frv. þetta
um fjölgun þjóðkjörinna þingmanna nær
ekki fram að ganga og svo mun fleirum
þykja, ef ekkert þeirra mála, sem ganga
feti nær til að tryggja sjálfstæðis-ijettindi
og þingræði þjóðarínnar, kemst i gegnum
Ed. sakir ofurvalds hinna kgk. þingmanna.
(Margir: En stjórnarskrárfrv. 1889. Hverjum var að kenna, að það var eigi samþykkt?). Já, töknm frv .Nd. 1889; hverjum
var það að kenna, að slíkt frumv. íjellúr
sögunni? Jeg hygg, að það hafi verið mest
hinum kgk. þm. að kenna, að það frumv.
fór í hundana 1889. Jeg vona, að mönnum snúist hugur, hvað þetta frv. snertir,
er hjer liggur fyrir, og að því verði lofað að
minnsta kosti að ganga til 2. umr., til
þess það verði að minnsta kosti betur
rætt.
Jón A. HjaltaUn: Jeg held, að það
hafi optast verið viðurkennt betra, að þingið væri í tveimur deildum en í einni, en
þetta frv. fer í rauninni fram á, að þingið
sje ein deild, því að meiningin í því er sú,
að meirí hluti Nd. hafi öll ráð í báðum
deildunum. H. þm. Rangv. (S. Á.) sagði,
Álþt A. 1891.

514

að hinum kgk. þm. væri hætt við að glápa
of mikið á stjórnina, en jeg vil þá segja
h. þm. (S. Á.), að hinum þjóðkjörnu þm. í
Ed. hættir engu siður við að glápaá Nd.,
og það jafnvel alveg hugsunarlaust og í
blindni opt og einatt; þeim reglum hefur
jafnan verið fylgt, að Ed. ætti að vera alveg óháð Nd., og það er ástæðan fyrir
tilveru Ed., en það er auðsjeð samkvæmt
þessu frv., að ef þeir verða jafnan í meiri
hluta hjer í deildinni, sem kosnir eru af
meiri hluta Nd., þá hefur Nd. eins konar
útibú hjer í Ed., sem hún getur stjórnað
eptir eigin geðþótta, og sem fylgir henni
gegnum þykkt og þunnt í öllu. Þá fellur auðvitað burtu ástæðan fyrir tilveru
Ed., sem sjerstakrar málstofu jafnhliða Nd.,
og það er því alveg sama að greiða atkv.
með þessu frumv., eins og að greiða atkv.
með því að þingið skuli vera ein málstofa,
eins og ein uppást. í Nd. hefur einnig farið
fram á. Að lyktum skal jeg geta þess,
að jeg álít þann sið gagnslausan og þýðingarlausan, að láta frv., sem menn annars ætla sjer að fella, ganga til 2. umr.,
því að það er að eins tii þess að eyða tíma
frá öðrum málum. Jeg vil því ieggja til,
að þetta frv. sje þegar fellt við þessa 1.
umr., en ekki lofað að ganga tit 2. umr.,
því að jeg sje ekki, að það hafi neitt að
þýða.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. fellt frá 2.
umr. með 6:4 atkv.
Frumv. til laga um stofnun ullarverksmiðju (C. 403); 1. umr.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. var umræðulaust fellt frá 2. umr. með 6 :4 atkv.

Þrítugasti og níundi fundur, mánudag
17. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til fjárlaga fyrir árin 1893 og
1893 (C. 369, 421); frh. 1. umr.
33 (11. nóv.).
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Framsögumaður (Arnljötur ólafsson)'.
Jeg hefi eigi mikið að segja við þessa 1.
umr., því öll sú stefna, sem fjárlögin hafa
tekið, er komin frá Nd., og nefnd Ed.
hefur eigi breytt þeim í neinu verulegu
atriði, svo stefna þeirra er óhreytt.
Við þessa umr. má eigi fara út í einstök atriði og skal jeg því síðar skýra
þau; en jeg skal taka það eitfc fram, að
við 10 tölulið i nefndarálitinu hafa af ógáti slæðzt inn í orðin: „hvort árið“, sem
verða að ganga út við prentunina. Eins
orðar nefndin öðruvísi skilyrðin undir 14.
tölulið, „hlutaðeigendur skuldbindast til að
staðfestast eigi erlendis". Annað hef jeg
eigi að athuga við þessa umr.
LanAshöfðingi-.
Samkvæmt leyfi h.
forseta, að menn mættu minnast á einstakar greinar við þessa umr., þá ætla jeg að
að uota mjer af þessu leyfi.
Jeg skal geta þess, að jeg yfir höfuð
felli mig við uppástungur þær, sem h.
nefnd hefur komið fram með, og sem fara
í þá átt, að spara fje fyrir landssjóð, með
því að færa niður eða fella burtu fjárveitingar þær, sem Nd. hafði samþykkt. En
nefndin hefur líka komið með nokkrar
nýjar tillögur um aukin gjöld, sem reyndar eru hvorki mörg nje stór, en sem þó
er ástæða til að íhuga.
Það er þá sjerstaklega 5. töluliður, um
svifferjur á Hjeraðsvatnaósana í Skagafirði; af því mjer er eigi kunnugt um, að
komið hafi bænarskrár um þetta og því
síður áætlun um kostnaðinn, þá býst jeg
við, að framsögum. gefi upplýsingar í þvi
efni; annars er eigi gott að samþykkja
þessa fjárveitingu út í bláinn, meðan eigi
er sýnt. hversu nauðsynlegar þessar svifferjur eru á þessum stað, og hvað mundi
kosta að koma þeim á.
Það er önnur fjárveiting, sem jeg vil
mæla fram með; það eru þessar 1000 kr.
sem ncfudar eru í 10. tölulið til viðgerðar á skólahúsinu á Möðruvöllum. Mjer er
kunnugt, að það er nauðsynlegt að gjöra
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við hús þetta; það hefur upphaflega verið
gengið illa frá því, sjerstaklega frá grunninum, og hætt við að það skemmist, ef eigí
verður bráðiega gjört við það. Við vitum,
að þegar grunnur undir hús er byggður
úr múrsteini en eigi íslenzku grjóti, þá
er hann miklu haldminni; múrsteinninn
fúnar og molnar og verður ónýtur.
Sömuleiðis vil jeg leyfa mjer að mæla
með uppfærslunni við 11. tölulið við 13.
gr. B. V. b. 1. til húsnæðis, eldiviðar og
ljósa til stýrimannaskólans; eptir lögunum
eru honum eigi ætlaðar nema 300 kr., en
þegar átti að koma skólanum á stofn, þá
sýndi það sig, að eigi var hægt að fá
hæfilegt húsrúm, en forstöðumaður skólans
rjeðst í á sinn eiginn kostnað að byggja
viðbót við húsið, en það hefur sýnt sig,
að hann getur eigi verið skaðlaus nema
hann fái 500 kr. árlega bæði til að borga
rentu af peningum þeim, er hann hefur
lagt i húsið, og fyrir eldivið og ljós. Skipstjóri Markús Bjarnason hefur sýnt íram
á þetta og Nd. viðurkennt það, en þó hefur hún eigi veitt meira en 400 kr. Ef
þetta verður eigi hækkað nú, þá rekur að
því, að það verður að gjöra það á næsta
þingi eða veita uppbót af fjáraukalögunum; jeg held að betra sje að gjöra það þegar.
Undir 13. tölulið eru ætlaðar 200 kr.
til stórstúku íslands til útbreiðslu bindindis og bindindisrita. Mönnum er kunnugt, að í Nd. var stungið upp á 300 kr.,
eu sú uppástunga fjell, enda sýnist eigi
ástæða til fyrir h. deild að taka hana upp.
Það munu allir viðurkenna það gagn, sem
G-ood-Templars-fjelagið hefur gjört, með því
að útbreiða reglusemi og fyrirlitningu fyrir drykkjuskap, en það hefur sýnt, að
það getur gjört það af eigiu rammleik,
án þess að seilast eptir fje úr landssjóði,
og jeg er viss um að fjelagið heldur því
áfram, þó það eigi fái styrk af opinberu
fje, því það er eigi með ritum sínum, heldur með stú^um og góðu eptirdæmi, sem
það útbreiðir bindindið bezt. Jeg hef eigi
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trú á þessum bindindisritum og bindindispostulum, sem ferðast um. Það er nærri
því til að rýra þá forþjenustu, sem GoodTemplars-fjelagið hefur, að fara að veita
því þenna styrk; það er að eins til að
gjöra lítið úr fjelaginu.
Jeg get fellt mig við styrkveitingar
þær, sem nefndar eru undir 17. tölulið.
Mjer fínnst mikil ástæða til að hjálpa
þessum mönnum til að halda áfram lækningum sínum; þeir eru specialistar og hefur báðum tekizt vel; jeg álít óheppilegt,
ef þeir verða að hætta vegna atvinnuleysis, og ef til vill fara af landi burt; þeir
hafa báðir opt talað um að fara burtu,
og væri það skaði fyrir landið og söknuður að þeira; t. d. um Björn Ólafsson er
mjer kunnugt, að hjá honum fá margir
bót meina sinna, sem annars þyrftu að
fara til útlanda.
Framsögumaður (Amljötur ólafsson):
Það gladdi nefndina að heyra hæstv. landh.
taka svo vel undir breytingar þær, sem
nefndin hafði gjört. Það voru að eins
tveir liðir, sem hann var eigi alveg
á sama máli sem nefndin, það er að segja
5. töluliður um svifferjur, og 13. töluliður
um styrk til stórstúkunnar. En þegar að
er gáð, þá var hann eigi á móti styrkveitingu til svifferjanna, heldur óskaði
hann að fá skýringu á ástæðum nefndarinnar fyrir þessari styrkveitingu.
Jeg skal játa það, að nefndinni hefur
eigi borizt nein bænarskrá frá Skagfírðingnm, en oss hefur verið tilkynnt, að mál
þetta hafi komið þar fyrir á sýslunefndarfundi, en eigi orðið leitt til lykta. En
málið er í sjálfa sjer nauðsynlegt, því það
er nær þvi frágangssök, að koma sauðum,
sem seldir eru fyrir austan Hjeraðsvötnin,
yfir þau til Sauðárkróks. Nefndin bar
það traust til h. þm. Skagf. (Fr. St.), sem
er gagnkunnugur sýslunefndinni og öllum merkum mönnum þar í sýslu, að sögusögn hans væri eins góð og beiðni frá

sýslunefndinni. Nefndin hefur leyft sjer,
líkt við nokkur önnur málsatriði, svo sem
þar sem hún hefur stungið upp á 600 kr.
bráðabyrgðaruppbót á Akureyrarprestakalli
til þess, að komast hjá að veita þessum
tveim mönnum skáldlaun, sem sóttu um
þan, en vinna þó hinu tilnefnda skáldi
engu minna gagn en gert er í frv. Nefndin hafði enga bænarskrá frá Akureyrarbúum um að bæta brauðið upp, en hún
gjörði það í fulln trausti til þess, að það
væri þjóðvilji á Akureyri, eins og svifferjur eru þjóðvilji í Skagafirði. Nefndinni
barst yfirlit yfir kostnaðiun við að bæta
skólahúsið á Möðrnvöllum frá Jóni Stefánssyni timburmeistara á Akureyri. Eptir þessu yflrliti hefur nefndin farið, nema
hvað hún hefur stungið upp á tæpum helmingi af kostnaðinum.
Nefndin leyfði sjer að taka upp tölulið til stórstúku íslands til útbreiðslu
bindindis og bindindisrita.
Nefndin í
Nd. tók beiðni þessa frá stórstúkunni
til greina, og álit hennar stóðst tvær umræður, en fjell af misgáningi með litlum
atkvæðamun við 3. umr. Mjer er að vísu
lítið kunnugt um fjárhag stórstúkunar eður Good-Templars-fjelagsins, en jeg hefi
heyrt, að það væri í peningaþröng; það
hefur engan styrk frá útlöndum, en hefur
haft mikinn kostnað af að byggja.
Það gladdi mig, að hæstv. landsh. mælti
með fjelaginu, því jeg er viss um, að þegar hann viðurkennir gagn það, sem fjelagið gjörir, muni hann álíta rjett, að sýna
því þessa hógværu viðurkenning í verkinu.
Ef hæstv. landsh. óskar eptir meiri
upplýsingum um svifferjurnar, þá er jeg
viss um, að h. þm. Skagf. (Fr. St) hefur
eitthvað í pokahorninu hjá sjer.
ATKV.GR.:
í e. hlj.

Málinu vísað til 2. umr.

Frv. til laga um löggilding verzlunarstaðar að Haukadál í Dýrafírði (C. 352); 3. umr.
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ATKV.GR.: Frv. samþ. með 9 samhlj. seldar vóru samkvæmt lögunum frá 1883
atkv., og afgr. til landsh. sem kög frá al- og síðar? Vjer vitum allir, hvað af fje
þessu hefur orðið; það hefur verið jetið
þingi.
upp, — borgazt inn í landssjóðinn, og
Frv. til laga um þóknun handa hrepps- horfið svo til ársútgjalda, og nú á að láta
nefnarmönnum (C. 342); 3. umr,
enn hverfa á sama hátt 95,680 kr. Einn
ATKV.GR.: Frv. samþ. með 10 atkv. háttv. þingmaður hjer i deildinni (Sk. Þ.)
og afgr. til iandsh. sem lög frá alþingi. sagði það á þingi 1887, að það væri allt
eins gott að eiga verð jarðanna til að
Frv. til laga um að stjórninni veitist gripa til, eins og jarðirnar sjálfar. En
heimild til að sélja nókkrar þjóðjarðir (C. jeg mótmælí þessu; það er ekki satt
386); 2. umr.
Eins mæla þeir menn þessu máli með ljettÁrni Thorsteinsson: Það má segja úð, sem, eins og þingmaður Skagf. (Fr. St.)
um frv. þetta hið fornkveðna, að opt verður hefur gjört, að kalla fasteign landssjóðs
mikill eldur úr litlum neista. Þegar frv. „dvergmynd", sem aldrei muni geta bjargþetta kom inn á þing, var það stjórnarfrv. að landssjóði.
og var að eins um að selja jðrðina MiðSíðan 1883 hefúr verið samþykkt að
skóga í Dalasýslu, er landssjóður hafði selja jarðir fyrir samtals 148 þús. kr., alls
orðið að taka að sjer, með þvi að hún 51 þjóðjörð; seldar hafa verið þjóðjarðir
hafði verið sett að veði fyrir láni af við- fyrir 35,700 kr., og eru þannig óseldar enn
lagasjóði, en ekkivar staðið í skilum með af jörðum þeim, er selja mátti, 112,800
greiðslu á og ekki fjekkst viðunanlegt boð kr. virði, — og nú á að fara að bæta við
í, þegar átti að seljahana fyrir skuldinni. 63 jörðum fyrir 95,680 kr., án þess þó,
En nú eru komnar inn á þetta írv. fremur en áður, sje hægt að segja, að
63 jarðir, sem farið er ffarn á að selja fyr- vissa 8je fyrir því, að jarðimar verði seldir 95,680 kr., og samtals 842 jarðarhundr- ar þegar til kemur.
uð.
Það er nærri því ókleift verk að ganga
Þegar nú svona stórt frv. er fyrir til í gegnum allan þennan Usta og rannsaka
umræðu, er full ástæða til, að gæta vel í verð hverrar einstakrar jarðar. Jeg fyrir
kring um sig, rannsaka það sem verið er mitt leyti hef ekki nægan kunnugleika til
að gjöra og komast að einhverri niður- þess, en megnan grun hef jeg þó á því,
stöðu um það, hvort það muni vera rjett að verðið muni ekki við sumar jarðimar
af landssjóði að selja allar þessar jarðir. vera rjettilega sett. Jeg vil sjerstakiega
Jeg hef tekið það fram árangurslaust hjer nefna til jarðirnar í Skagafjarðarsýslu.
á þingi áður, að það er siðferðisleg skylda
Af þessum ástæðum er það, að jeg mun
fyrir landssjóðinn, að vera góður húsbóndi greiða atkv. móti þessu frv.
leiguliðum sinum. Það eru árlega veittJeg vil ítreka það: jeg álit ekki ijett
ar margar þúsundir króna til eflingar bún- nje hyggilegt að fara svona gífurlega í
aði, en ekkert er gjört til þess að hlynna það, að selja þjóðjarðirnar; til þess ber
að og bæta þjóðjarðirnar. Jeg hef líka engin minnsta nauðsyn. Landssjóður á
tekið það fram, að það sje mjög hentugt að fara vel með jarðiraar, bæta þær, og
fyrir landssjóðinn að eiga einhvern fast- hlynna svo að ieiguliðum sínum, að þeir
an stofn, merg til að standa á, og það hafí hvöt til að sitja jarðirnar sem allra
eru einmitt þessar þjóðjarðir. Því að hvað bezt. Þá verða þjóðjarðirnar bezti fjárverður eiginlega af verði þeirra.? Hvað sjóður landssjóðsins.
varð um andvirði
jarða þeirra, er
Friðrik Stefánsson: Svo segir gamalt
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máltæki: það er nýtt sem sjaldan skeður, var og sjálfur nmboðsmaðnr þessara Skagaen það er ekki nýtt sem opt skeður; eins fjarðarjarða (Ó. Briem), og heid jeg, áð
er það ekki nýtt fyrir h. 4. kgk. (Á. Th.) jeg verði að telja hann knnnngri en h. 4.
að mæla gegn því, þegar selja á þjóðjarð- kgk. þm. (Á. Th.), þótt fjölfróður sje. Jeg
ir, og svo að vera að tala allt af nm lands- er viss nm, að hann hefur metið þessar
sjóð, rjett eins og það væri allt annað, og jarðir sanngjarnlega. Þrátt fyrir mótmæli
ekkert kæmi landssjóði við nema þjóðjarð- h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) gef jeg því frv.
ir. í þessu er jeg ekki samþykknr h. 4. atkvæði mitt, því jeg álít það hagnað fyrkgk. þm. (Á. Th.); þvi jeg álít, að það ir landssjóð að sleppa við óþörf nmboðskomi iandssjóði ekki frekar við né hag mannalann, sem nema ’/6 af öllu því, sem
hans en önnur fjármál, sem afgreidd ern innheimtist, og er það eigi svo lítið fje.
hjer á þingi. Hann sagði það væri sið- Jeg ímynda mjer heldur ekki, að það komi
ferðisleg skylda fyrir leiguliða að hlynna svo margt merkilegt frá þinginu í þetta
að þjóðjörðnnum, en jeg hygg þær ekki vera 8inn, að rjett sje að fella þetta frv., sem
neitt helgari en aðrar jarðir, nje hafa margir landsmenn óska eptir, að fái frammeiri rjett til endnrbóta en jarðir einstakra gang.
Landshöfðingi-. Eins og h. 4. kgk.
manna. Ennfremur sagði hann, að jeg
þm.
(Á. Th.) tók fram, hefur ekki komið
talaði nm málið með ljettúð, og hefnr hann
ekki annað fyrir sjer í þvi, en jeg kall- fram nppástnnga frá stjórninni nm að
aði 8400 jarðar hundr., sem landssjóðseign seija neina þessara jarða, nemaMiðskóga,
ern, dvergmynd á móti öllum öðrnm jörð- en orsökin til þess er sú, að bænarskrárnnm í landinn, á þinginn 1889, er selja ar nm kaup á þessum jörðum komn svo
átti þjóðjarðir, og sami h. þm. var þá á seint til landsstjórnarinnar, að það var
móti því eins og nú. Aíjer finnst nú h. eigi tími til að koma þeim inn í frum4. kgk. (Á. Th.) hafa talað með meiri ljett- varp stjórnarinnar. Hafa þær því farið
úð nm þing og stjórn, er hann sagði, að þá leið, að þær hafa verið sendar frá
jarðarverðin þegar í stað yrðu jetin npp, landshöfðingjaskrifstofnnni til þingsins og
ef jarðirnar yrðn seldar; en jeg vil þá nefndin í neðri deild hefur haft þær til
spyrja: er meiri vandi að stjórna þessn fje meðferðar. Stjórnin hefur því ekki átt
en öðrn fje, sem landssjóði til heyrir? neinn þátt í að verðsetja neina þeirra, að
Þessi ástæða h. þm. álít jeg því einskis Miðskógnm nndanteknnm. Um nokkrar þessverða. Það eru ekki margar jarðir, er ara jarðá hafa engin kanpstilboð komið
samkv. þessn frv. eiga að seljast í Skaga- tii Iandsstjórnarinnar, heldnr hafa þær
firði, því þær eru ekki nema 5 af 63, og verið sendar beina leið til nefndarinnar í
jeg get borið nm það, af þvi jeg er þar neðri deild, og þess vegna er erfitt fyrir
knnnngnr, að þær ern metnar svo dýrt, mig að vita, hvort verðið á þeirn sje hæfiað jeg vildi ekki kanpa neina þeirra fyr- lega sett. Jeg hef heyrt, að nefndin hafi
ir það kaupverð, sem þær ern hjer metn- fylgt þeirri reglu, hvað verðsetningnna
ar til. Enda mnnn ábúendnrnir helzt gjöra snertir, að leggja til grundvallar afgjald jarðþað vegna sölnskilmálanna, af því þeir ern anna með jarðabótasknldbindingnm, marggóðir. Nú hefnr neðri deild fjallað nm falda síðan með 25, og fá þannig söluverðþetta mál, og það hefur verið íhugað af ið út; en þetta er ekki ávallt sanngjarnt,
nefnd kunnngra manna því nær úr öllnm þar sem afgjaldið er lágt; að minnsta
þeim kjördæmum, sem þessar jarðir ern í; kosti er ekki ávallt farið eptir því, þegar
og sje jeg þvi enga ástæðn til að vefengja einstakir menn kaupa og selja, heldnr er
gjörðir þeirra, Einn nefndarmannanna I þá margt annað tekið til greina, t, a. m.
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hvort jörðin stendnr til bóta, eða hón
liggur undir áföllum, o. s. frv. Þess ber
og að gæta, að afgjaldið af landssjóðsjörðum er vanal. lægra en af bændajörðnm eða kirkjueignum, og svo er og afgjaldið ávallt goldið í peningum eptir meðalalin, en ekki j friðu, sem viðurkennt
er að vera hinn þyngsti gjaldmáti. Jeg
get ekki sagt, hvort það sje hagur fyrir
Iandssjóð, að selja allar þessar jarðir, en
jeg verð að segja, að það er hagnaður, að
verða af með sumar þeirra, t. d. jarðirnar
í ísaQarðarsýslu, og í Skaptafellssýslu, þ.
e. einkum jarðirnarí Meðallandi og Landbroti, en síður með jarðirnar á Síðunni.
Þess ber og vel að gæta, að það er á landsstjórnarinnar valdi, hvort hún vill selja
þessar jarðir eða ekki, því ráðgjafanum er
að eins veitt heimild til þess, en það er
engin skylda fyrir hann, svo að það verður varla gjört, ef líkur eru til þess, fyrir
ýtarlegri upplýsingar, að landssjóður muni
bíða skaða á sölunni. Það getur því ekki
orðið til neins skaða, að samþykkja frv.
Jeg vil ennfremnr geta þess, að í frv. er
farið fram á nokkrar breytingar á skilmálum fyrir sölunni, þannig að 8/4 af kaupverðinu greiðist með 6°/0 í 28 ár í vexti
og afborgun. Þetta er gott fyrir kanpanda, en ekki vel aðgengilegt fyrir landssjóð. Eins ,og h. 4. kgk. (Á. Th.) tók
fram, verða þetta því litlir skammtar, sem
hverfa smátt og smátt inn í eysðlufje
landssjóðs, og verður að því leyti eigi
mikill hagur fyrir hann. Jeg álít rjettara
að mynda sjerstakan sjóð af kaupverðinu
eða koma því þá þannig fyrir, að salan
yrði aðgengilegri fyrir landssjóð, með því,
t. d. að halda hinum eldri skilmálum. Jeg
er ekki samdóma h. 4. kgk. (Á. Th.) í þvi,
að ekkert sje gjört til þess að bæta landssjóðsjarðirnar, þvi þetta hefur verið gjört,
að minnsta kosti óbeinlínis; það er t. d.
talsverð hvöt fyrir leiguliðana, að þeir hafa
lífstíðarábúð, sem hefur verið gjört að
fastri reglu. Þegar leiguliðinn og ekkja
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hans fá að njóta ábúðar sína lífstíð, þá er
meiri hvöt fyrir þau að sýna jörðinni sóma,
og svo hefur það verið almennt, að jarðabætur hafa verið áskildar í byggingarbrjefunum fyrir þjóðjörðum; hafa margar
þeirra við það hækkað í verði, og er þá
hægt við ábúandaskipti að hækka afgjaldið. Á Norðurlandí veit jeg t. d., að það
er meiri eptirsókn eptir þessum jörðum til
ábúðar, en Öðrnm, sem eigi mundi vera,
ef þær væru mjög niður níddar. Að þessu
leyti hefur landsstjórnin gjört talsvert til
þess að bæta jarðirnar og gjöra þær arðsamari fyrir landssjóð. Jeg hef ekki verið mjög ákafur með að vilja selja þjóðjarðir; það hefur reyndar opt verið tekið
fram, að það væru miklar framfarir fyrir
landið, að sem flestar jarðir yrðu bændaeignir; en jeg held satt að segja, að þessi
ástæða hafl eigi við gild rök að styðjast.
Jeg get ekki mælt með eða mót neinum
sjerstökum tölulið frumvarpsins, en skal
aptur taka það fram, að mjer finnst það
æskilegt fyrir landssjóð, að geta selt jarðirnar í ísafjarðar og Skaptafells sýslum.
Júlíus Ravsteen: Jeg get verið samdóma h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) í þessu máli
yfir höfuð, því jeg er heldur fráhverfur
þyi, að selja þjóðjarðir; en sú regla er þó
eigi án undantekningar. Jeg álít það t.
d. rjett, að þjóðjarðir sjeu seldar, bæði
þegar landsjóður lief'ur hag af sölunni, og
stendur sig bezt við, að losast við jarðirnar, og þegar sá ábúandi, sem lengi og
vel hefur setið jörðina, óskar að fá hana
til kaups. Ástæðurnar fyrir þvi, hvers
vegna jeg er mótfallinn því yfir höfuð að
selja þjóðjarðir, skal jeg ekki taka fram,
því h. ldsh. hefur gjört það. Það hefur
verið sagt, eins og hann tók fram, að
sjálfseign ykist við þetta í landinu, en
endirinn verður optast sá, að jarðirnar
lenda hjá einstöku mönnum, sem leigja þær
dýrt, svo leiguliðar á bændaeignum verða
að búa við lakari kjör en leiguliðar á þjóðjörðum, svo salan verður ekki hagur fyrir
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menn almennt. H. 4. kgk. (Á. Th.) áleit
það skyldu landssjóðs, að hlynna að jörðunum, og það hefur haun gjört, reyndar
ekki með peningum, heldur með þvi, að
hafa eptirlit með, að ábúendur, að því er
snertir jarðabætur, uppfylli þær skyldur,
sem þeir hafa undirgengizt í byggingarbrjefunum. Jeg veit t. d. að í Húnavatnssýslu hafa leiguliðar unnið jafnvel nieira
að jarðabótum en þeir voru skyldugir til
eptir byggingarbrjefum sínum. Enn fremur skal jeg geta þess, að af koti einu í
Eræklingahlíð fjekkst fyrir 6 árum 1 kýrfóður, en nú fást þar 2 kýrfóður, og er
anðsætt, að það hefur hækkað i verði.
Jeg greiði samt atkvæði með þessu frumv.,
því það er eigi sagt, að jarðirnar skuli
verða seldar, heldur að það megi selja þær.
Þetta fer allt eptir álitum. Verðið held
jeg að sje nokkurn veginn hæfilegt, þegar
þess er gætt, að meiningin er sú, að þær
verði ekki seldar fyrir minna verð. Jeg
skal taka það fram, að 4 af þessum jörðum hafa verið teknar upp í lög um þjóðjarðasölu, og þá verið verðsettar hærra;
þessar jarðir eru: Páfastaðir, þá metnir
3000 kr. en nú 2650 kr., Hafragil, Skíðastaðir, og Þórðarstaðir í FnjóskadaL Jeg
hygg þessar jarðir þá hafi ef til vill
verið metnar nokkuð hátt, og hef þvi ekki
á móti, að þær sjeu verðsettar eins og hjer
er gjört.
Árni Thorsteinsson: Jeg ætla að leyfa
mjer að gjöra stutta athugasemd við ræðu
h. 2. þm. Skagf. (Fr. St.). Jeg held það
sje sá meiningamunur milli hans og mín
í þessn máli, að hann jafnist ekki í dag.
Jeg leyfi mjer að vitna til orða hans á
þingi 1889, þegar frumv. um jarðasölu, ef
mig niinnir rjett, ekki um einstakar jarðir,
var til umræðu, og held jeg hann geti
ekki hrakið þá tilvitnun. Ræða hæstv.
landsh. gefur mjer og tilefni til lítillar athugasemdar.
Þar sem jeg minntist á,
að lítið hefði verið gjört af jarðabótum á
landsgjóðsjörðum, þá var það svolejðis
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meint, að engu fje hefði í þessu skyni verið varið, eins og almennt er gjört til eflingar búnaði. Það hefur að eins verið
tekið fram í byggingarbrjefum, að ábúandi
skyldi gjöra vissar jarðabætur. Jeg skal
eigi neita því, að lífstíðarábúð er mikil
hvöt fyrir leiguliða til að fara vel með jarðirnar; en aptur á móti segi jeg, að jarðabætur hafa ekki sjerstaklega verið launaðar af jarðareigandanum, laudssjóði. Það
er heldur eigi víst, að allar þessar jarðir,
sem frumv. telur upp, seljist. Áður hafa
ekki orðið seldar þjóðjarðir fyrir mcir
en 35,700 kr., af 148,000 kr. upphæð,
er selja mátti, og sýnist það að benda
til þess, að mjög líklegt sje, að hinar
beztu af þessum 63 jörðum, verði seldar,
en að landssjóður sitji svo eptir með
þær lökustu. Að því er snertir ísafjarðarsýslu, er ef til vill æskilegt, að jarðirnar
þar verði seldar, því það er lítið umboð,
sem varla getur borgað sig að hafa sjerstakan
umboðsmann fyrir. í Skaptafellssýslu hafa
hinar beztu jarðir verið seldar, en hinar
lakari ekki; þessi sala gefur þvi ekki eins
góðan afrakstur fyrir umboðið og menn
skyldu halda. Það er anðsætt, að það er
naumast mögulegt að rannsaka, hvort verðið á öllum þessum 63 jörðum sje hæfilegt
ellegar ekki.
Ástæðan til þess, hvers
vegna jeg var í vafa um jarðirnar í Skagafirði, var sú, eins og h. 1. kgk. þm. (Júl.
H.) tók fram, að áður hefur verið heimilað að selja 3 þeirra fyrir hærra verð en
nú; þvi nú hafa þær allar meira og minna
verið felldar í verði, án þess til sje tekið,
af hvaða ástæðum þær hafi svona verið
felldar í verði, og virðist þetta vera nokkuð skrítið. Með lögum 8. nóv. 1883 var
heimilað að selja Páfastaði fyrir 3000 kr,,
en nú má selja þá fyrir 2650 kr., og þetta
mat er þó gjört aí mönnum sjerstaklega
kunnugum, í bæði skiptin, að minnsta
kosti eins kunnugum og h. 2. þm. Skagf.
(Fr. St.). Jeg er að vísu ókunnugur, en
þar sem svo miklu muuar, þá hef jeg leyfi
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tíl að efast um, hvort rjett muni vera að
fella þessa jörð svona mjög í verði. Hvað
Hafragil snertir, þá var með lögum 8. jan.
1886 heimiiað að selja Hafragil fyrir 2500
kr., en nú hefur það verið fært niður um 100
kr.; þá var og heimilað að selja Skiðastaði
fyrir 5000 kr., en nú er það fært niður í
4800 kr., án þess maður vití ástæðu til
þess, svo eptír sje hafandi. Mjer hefur
skotizt yfir að nefna eina jörð: Þórðarstaði
í Fnjóskadal; með lögum 4. nóv. 1887 var
heimilað að selja þessa jörð fyrir 1650 kr.,
en nú er hún felld niður um 150 kr. eða
niður í 1500 kr. Um jarðirnar í Skaptafellssýslu skal jeg ekki tala. Jeg skal að
lokum geta þess, að mjer sýnast orð
hæstv. landsh. bera það með sjer, að tilhoð um kaup á sumum þessara jarða
hefðu eigi komið til hans, heldur smátt og
til þingsins; en mjer finnst það geta orðið
hæpið að taka svo stórtækt frumv. og
þetta til greina, þar eð landsstjórnin ætti
að annast um, að láta umboðsmenn og
sýslunefndir segja álit sitt um sölu og
verðsetningu þessara landssjóðsjarða, áður
en frumv. kemur á þing.
Skuli Þorvarðarson: Jeg vildi minnast á þau orð h. 4. kgk. þm. (Á. Th.), þar
sem hann sagði, að jeg hefði mælt þau
orð á þingi 1887, að það væri jafnhægt
að brúka verð hinna seldu landssjóðsjarða,
þegar með þyrfti, til einhverra landsþarfa,
eins og jarðirnar sjálfar. Þetta mun rjett
hermt af honum, en hann vildi leggja
þann skilning í þessi orð mín, að jeg hafi
átt við veð það, er eptír þessu frumv. er
ákveðið, að standi i hinum seldu jörðum
fyrir því af kaupverðinu, sem ekki er borgað þegar kaupsamningur er fullgjör; á
þennan hátt rangfærir h. sessunautur minn
(Á. Th.) orð mín. Jeg skil heldur ekki í
öðru, en að verð jarðarinnar, sett á vöxtu
á tryggum stað, sje eins góð eign og beri
eins mikinn arð, eins og jarðirnar sjálfar.
Mjer virðist og reynslan hafa sýnt það,
að það er ekki svo eptirsóknarvert fyrir
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landssjóð eða umboðsstjórn, að eiga jarðir
undir misjafnlega hirðusömum leiguliðum
og miður reglusömum umboðsmönnum. Það
hefur komið í ljós, að vanskil vilja verða
á afgjöldum frá umboðsmönnum, auk týndra
kúgilda, sem vanta til landssjóðsjarðanna,
og engin skil fást til af hendi hlutaðeigandi umboðsmanna eptir fleiri ár og mikla
eptirgrennslun umboðsstjórnarinnar; enda
mætti fleira telja þessu líkt, ef þörf gjörðist. Þetta fyrirkomulag er allt annað en
æskilegt.
Þó að þetta nýja frumv. hafi langa
töluröð, verð jeg samt að taka undir með
hæstv. landsh. í því, að jarðir þessar eru
ekki seldar með frumv. þessu, nema því að
eins að landsstjórninni sýnist; þetta er að
eins heimild, svo að engin hætta er á því,
að ausið verði út þessu óviðjafnanlega fje
iandssjóðs, nefnil. landssjóðsjörðunum. Ekki
get jeg heldur álitið, að það sjeu fremur
kostajarðirnar, sem taldar eru í frumv. og
falaðar eru tíl kaups, en hinar lakari; jeg
ímynda mjer, aðþað sje svona upp og ofan, jafnt hinar lakari sem hinar betri, og
að minnsta kosti mun svo vera með jarðir þessar í Skaptafellssýslu; í Landbrotí og
Meðallandi er ekki mikið um kostajarðir,
og eru þó margar í þeim sveitum, sem
nefndar eru í frumv. þessu.
Jeg hef alls ekki breytt neitt skoðun
minni á þjóðjarðasölu frá þvi 1887, og vil
því gefa h. sessunaut mínum (Á. Th.) tækif’æri til að visa aptur til orða minna á
þessu þingi, sem koma fram í sömu mynd
og áður, þar sem hann vitnaði til; það
getur verið honum tíl hægri verka, ef
hann þarf á að halda síðar á þingi.
Friðrik Stefánsson: Það er að eins
stutt athugasemd, er jeg vildi gjöra út af
orðum h. 4. kgk. þm. (Á. Th.) viðvíkjandi
því, að kaupverð nokkurra jarða í Skagafjarðarsýslu er sett nokkru lægra nú, heldur en áður hefur verið gjört. Ástæðurnar
fyrir þessu eru þær, að fyrst og fremst
voru jarðirnar allar of hátt metnar áður,
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og avo hefur ein þeirra siðan orðið fyrir
skemmdum; sú jörð, sem mjer er kunnugt
að orðið hefur fyrir þeim, eru Skíðastaðir
í Laxárdal, því árið 1887 bar á, sem fellur skammt frá túninu, gijót og leir upp
á engið, og eyðilagði til fulls einn hluta
þess, og svo hafði hún þá farið á túnið,
ef ábúandinn hefði ekki með miklum dugnaði afstýrt því. En um Hafragil er það
að segja, að við merkjadóm eða áreið
tapaði sú jörð töluverðum landshluta, eptir
að hún var metin í fyrra skiptið. Páfastaðir eru landlaus jörð til beitar, og hefur ekkert til síns ágætis nema engi.
(Landsh.: Og nafnið). Einhver Hólabiskup
hefur að likindum verið i vandræðum með
Pjeturspeninga og keypt jörðina fyrir þá,
og skírt hana svo þessu einkennilega nafni,
sem hún nú hefur. Um þær 2 jarðir, sem
eru í Sæmundarhlíð, er hið sama að segja,
að jeg álít að þær sjeu metnar til fyllsta
verðs.
Jeg fæ eigi betur sjeð, en að það sje
rjett, að leyfa öllum þeim umboðsjarðalandsetum, er vilja, að kaupa ábýlisjarðir
sínar; það er brotaminna fyrir landssjóðinn að hafa fje sitt saman eafhað, heldur
en að iáta umboðsmenn smala saman þessum jarðaafgjöldum. Ef allar umboðsjarðir
seldust, yrðu umboðsmenn óþarfir, og við
það spöruðust árlega næstum 6000 kr.,
sem til þeirra ganga nú fyrir innheimtuna.
Að því er byggingarskilmála fyrir þjóðjörðum snertir, mun það vera rjett hermt,
að þeir sjeu góðir, og leiguliðar landssjóðs
munu að jafnaði hafa betri kjör en leiguliðar annara jarða. En það er á valdi
þings og stjórnar, að setja þau lög um
byggingarskilmála á jörðum einstakra
manna, að kjör ábúandanna batni, án þess
þó að skerða um of rjettindi jarðareiganda.
ATKV.GR.: Frv.greinarnar allar 4
samþ. hver um sig með 8 atkv. Frnniv.
vísað til 3. umr. með 8 atkv.
Álþt. A 1891.
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Frv. til laga um afnám embætta (C. 361);
2. umr.
Landshöfðingi:
Jeg skal eigi fara
mörgum orðum um frumv. þetta. Aðalefni
þess hefur verið áður rætt svo ítarlega á
þinginu, að það mun vera í fersku minni.
Jeg vil að eins vekja athygli manna á
einu atriði viðvíkjandi formi frv. í 1. gr.
frv. er sem sje sett inn ákvæði um skrifstofuQe landshöfðingja, en eptir 25. gr.
stjórnarskrárinnar eiga gjöldin til hinnar
æðstu innlendu stjórnar að heyra undir
úrskurð konungs. Það getur því verið
vafasamt, hvort þetta áhvæði í frv. getur
staðizt, og hvort alþingi fer eigi með þessu
út fyrir sinn verkahring. Jeg hef viljað
vekja málss á þessu.
ATKV.Gít.: Eptir ósk 3 þingmannna
var viðhaft nafnakall og var 1. gr. frumv.
felld með 8 : 3 atkv. Sögðu
já:
nei:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Sighvatur Áraason, Árni Thorsteinsson,
Skúli Þorvarðarson. Araljótur Ólafsson,
E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson,
Grimur Thomsen,
Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson.
Frv. þar með fallið.
Frv. til laga um vegi (C. 394); 2. umr.
ATKV.GR.: 1. gr. frv. felld með 7 :2
atkv., 2. gr. frv. felld með 9:2 atkv.
Frv. þar með fallið.

Fertugasti fundur, þriðjudag 18. ágúst,
kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Tillaga til þingsályktunar um kennaramenntun (C. 417); hvernig ræða skuli.
Forseti stakk upp á að ræða mál þetta
í einni umræðu og var það samþykkt í
einu hljóði.
34 (14. nóv.)
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Frv. til fjárlaga fyrir árin 1892 og
1893 (C. 369, 421, 432, 440, 441); 2. umr.
FramsögumaSur (Arriljótur ólafsson):
Viðvíkjandi stefnu nefndarinnar um nokkrar breytingar, er hún hefur gjört á fjárlagafrv., skal jeg leyfa mjer að fara nokkrum orðum, sjer í lagi að því er snertir
niðurfærslu á styrknum til gufubátsferða
og styrknum til að koma ábyrgðarfjelagi
á fót á Vestfjörðum. Nefndin hafði þá
stefnu, að eigi væri rjett að styrkja alveg
úr landssjóði eður af almannafje þau fyrirtæki, sem að eins snerta einstök hjeruð
eða einstöku menn, heldur að eins þau
fyrirtæki, sem snerta almennnings bag og
því gætu orðið sem flestum landsmönnum
að liði, það er, þau gagnsamlegu fyrirtæki,
sem yfirgripsmiklar framfarir leiða af, svo
sem eru póstmálin. Að því er snertir
gufubátsferðir á Faxaflóa og ísafjarðardjúpi, þá koma þær helzt eiginlega þeim
í hag, sem búsettir eru við Flóann og
Djúpið. Er þá rjett að taka eingöugu eður
mestmegnis almannafje til þessara fyrirtækja, sem einungis eru til hagnaðar fyrir þessi hjeruð landsins? Nefndin áleit,
að aldrei ætti landssjóður einnsaman að
veita fje til slíkra fyrirtækja, heldur að
eins til móts við hlutaðeigandi sýslufjelög
og bæjarfjelög. Þess vegna hefur hún fært
styrkinn niður og Iagt til, að hlutaðeigandi fjelög borguðu
kostnaðarins móts
við landssjóð, bæði að því er snertir þilskipaábyrgðarfjelagið og gufubátana. Þetta
bið jeg h. þingd. að athuga. Aptur á móti
skal jeg geta þess, að styrkirnir í 13. gr.
til Ásgeirs Blöndals, Guðm. Magnússonar,
Sigurðar Thoroddsens geta að vísu í
fyrsta bragði skoðazt sem styrkir til einstakra manna, en eru það þó ekki í raun
og veru, heldur til almeunings gagns, því
það er styrkur til iðju og kunnáttu í almennings þarfir, hvort heldur það nú er
tannlækningar, augnalækningar eða frami
í læknislist, svo þar er jafnframt haft fyrir augum almennt gagn. Þó hefur nefnd-
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in leyft sjer að færa niður styrkinn til
snmra þessara manna, t. a. m. styrkinn til
Ásgeirs Blöndals; en það var eingöngu af
því, að nefndinni var kunnugt, að til voru
þeir, er styrk þessum voru með öllu móthverfir.
Því næst. ætla jeg að snúa mjer að
breytingum þeim, sem komið hafa fram
frá þingmönnum, og vil jeg fyrst minnast
á viðaukatill. á þingskj. 435 (C. 441), þar
sem farið er fram á, að bæta við nýjum
tölulið, „til að járnklæða Langholtskirkju
í Vestur-Skaptafellssýslu“, 500 kr. fyrra
árið. Þetta álítur nefndin nauðsynlegt og
hefur ekkert við það að athuga. Á þingskjali 420 (C. 432) hefur komið fram
breyt.till. við 12. gr. A. 3. a., um að færa
skrifstofufje póstmeistarans úr 1300 kr.
upp í 1500 kr. Áður var skrifstofufje
hans 1000 kr., en neðri deild færði það
upp í 1300 kr., en nú hefur breyt.till.
fært það upp i 1500 kr. Nefndin álitur
alla sanngirni mæla með þessuum viðauka,
því það er kunnugt, að störf póstmeistarans bæði hafa mjög svo aukizt hin síðustu
árin og munu við hinar fyrirhuguðu auknu
póstgöngur vaxa um þriðjung.
Póstmeistarinn verður hjer að lána hús og
ljós, með því að hús hans er privateign,
en ekki kostað aí almannafje; þess vegna
fellst nefhdin á breyt.till. Þá er að minnast á viðaukatill. við 11. gr. 2. á þingskj.
433 (C. 440) um aukalækni á Eyrarbakka.
Það er auðsjeð, að nefndin íneðri deild
hefur mjög verið á móti að fjölga aukalæknum, því þeir voru allir felldir þar,
nema alls . einn, sá í Ólafsvík, svo mjer
virðist áhætta að auka lijer nokkru aukalæknisumdæmi við í þessari deild.
Þess
ber og að gæta, að önnur hjeruð hafa
meiri nauðsyn á aukalæknum en þetta, og
og skal jeg nefna t. d. á Austfjörðum,
aukalækisdæmið: Breiðdal, Stöðvarfjörð og
Berunesshrepp, sem næstum er læknislaust,
og enda væri meiri þörf á aukalækni í
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Eyjahreppi á Breiðafirði, en á Eyrarbakka.
Þótt nefndin taki sjer nærri að leggja á
móti breyt.ti!l. hins liögóða samnefndarmanns vors, þá verðnr hún samt að gjöra
það, af því neðri deild er á móti aukalæknnm og þörfin á Eyrarbakka er minni
en sumstaðar annarstaðar; en með tímanum kemur líklega aukalæknir þar og á
fieirum stöðum. Jeg skal ekki tala um
breyt.till. á þingsk). 430 (C. 440), því það
er að eins leiðrjetting við 13. gr.; þar er
farið fram á, að hlutaðeigendur skuldbindi
sig til að staðfestast hjer. H. þm. Borgf.
(Gr. Th.) hefur komið fram með breyt.till.
á þingskj. 431 (C. 440), nm að skilyrðið falli
burt. Það er margt, sem mælir með því,
og einkum það, að þessir menn, sem í
hlut eiga, eru áreiðanlegir menn, svo það
er óhætt að trúa þeim; en nefndin hafði
þá reglu fyrir anguro, að eigi ætti að
veita neinum styrk til utanlandsferða,
nema vissa væri fyrir því, að hlutaðeigandi ljeti land sitt njóta árangursins af
námi sínu, og þess vegna heldur neíndin
fremur með breyt. sinni á þingskj. 430,
en breyt þm. Borgf. (Gr. Th.). Um breyt.till. þm. Húnv. (Þorl. J.) við 13. gr. C. 7.
um registur við ísl. fornbrjefasafn hefur
nefndin ekkert að athuga, og álítur það
vel til fallið, að registur komi með hverju
bindi jafnóðnm og það kemur út.
Skúli Þorvarðarson: Jeg veit að þessari deild er kunnugt, að Eyrarbakkabúar
sendu bænarskrá til þingsins 1889 um, að
það veitti 1000 kr. til að stofna aukalæknisembætti á Eyrarbakka. Fjárlaganefndin i neðri deild lagði þá á mófí þessari beiðni, svo henni varð ekki framgengt;
færði hún það þá sem aðalástæðu, að
fjárhagur landsins væri bágborinn; en
nú, þegar Qárhagurinn hefur batnað, vöknuðu menn þar enn á ný og hafa sent
aptur bænarskrá að þessu sinni til þingsins um sama efni; en það hefur farið á
sömu Ieið; bænarskráin hefur ekki að

þessu sinni heldur fengið áheyrn hjá neðri
deild, og þegar fjárlaganefnd Ed. kom
saman, gat hún heldur ekki orðið ásátt
um að leggja með, að samþ. yrði af Ed.
fjárveiting til aukalæknis á Eyrarbakka,
eins og framsögum. nefndarinnar hefur
þegar tekið ffam, og þess vegna hef jeg
komið fram með viðaukabreyt. till. á þingskjali 433, sem hina síðustu tilraun til
að koma málinu áffam. Jeg er máli þessu
nokkuð kunnugur og skal því leyfa mjer
að koma með nokkrar ástæður fyrir þessari beiðni, og er þá fyrst að telja, að á
Eyrarbakka er fólksfjöldinn orðinn mikill,
um 700 manns, og þar er stórt fiskiver,
og mannfjöldinn hefur óðum aukizt þar á
skömmum tíma og mun fara sívaxandi;
þessi fólksfjöldi er allur við kaupstaðinn
eða að mestu leyti á einum litlum bletti,
og þar eru margir fátæklingar, sem búa
í Ijelegum kofum við óholla fæðu, enda
hefur reynslan sýnt, að þar er æöi kranksamt, þó Iitið beri á vanheilsu manna
annarstaðar í hjeraðinu, einkum um vertíðartímann, þegar svo fjarska margir útróðrarmenn bætast við fólksfjöldann, sem
fyrir er; mjer mun óhætt að fullyrða, að þegar allt vertíðarfólk er meðtalið, bæði karlar og konur, sje fólkstalan yflr höfuð ekki
undir 1200 manns; þeir hafa því þurft
að leita meir og optar en aðrir í kjördæminu læknishjálpar; það sem helzt mun
verða mælt á móti þessu, er það, að læknirinn situr þar svo nærri Eyrarbakka, að
þeim sje ekki um megn að sækja hann;
þess ber þó að gæta, að þessi læknir hefur bæði stórt og mannmargt umdæmi, svo að
hann má sjaldnast heima vera; Eyrarbakkamenn hitta því svo opt á, að hann er
ekki heima, heldur einhverstaðar upp í
sýslu, og kemur stundum ekki heim fyr
en að 2 eða 3 dögum liðnum; þess utan
eru i þessu bygðarlagi margir fátækir
tómthúsmenn, sem eiga bágt með að borga
dýrar læknisferðir, og hafa ekki hesta til
34*
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að sækja lækni; Jiótt jeg viti, að læknirinn, sem er mannúðlegur og skyldurækinn maður, leggi sjer til hesta, þegar á
þarf að halda, kostar ferðin því meira.
Mjer sýnist því, að þessi eina ástæða um
nærveru læknisius mæli ekki svo kröptuglega móti viðaukatill., eins og margar
ástæður mæla með henni. Jeg legg því
tii mín beztu tilmæli um, að tillagan verði
samþykkt, og það sjerstaklega af því, að
mjer af kjósöndum mínum var falið og
treyst til þess að bera þetta málefni fram, og
legg jeg það svo á deildarinnar vald, með
þeim ummælum, að jeg vona, að hún taki
vel í mál þetta, þegar til atkvæða kemur.
Af því jeg er einn af nefndarmönnum
fjárlaganna, vil jeg geta þess, að jeg hef
líkt álit á þeim breytingum, sem fram
eru komnar, og h. framsögum., og gef
þeim atkv. mitt á sínum tíma. Jeg vil
að eins geta þess, að jeg er ekki samþykkur niðurfærslu til búnaðarfjelaga.
Mjer finnst ekki ástæða til að klípa úr
þessum styrk, og greiði því fremur atkv.
með hærra tillaginu.
Júlíus Havsteen:
Jeg er nefndinni
þakklátur fyrir, hvað vel hún hefur tekið
í breyt.till. á þingskj. 420 um hækkun á
skrifstofufje póstmeistarans. H. framsögum.
(A. Ó.) hefur annars útlistað það efni, svo
jeg þarf þar litlu við að bæta. í neðri
deild var bætt við skrifstofufjeð 300 kr.,
og viðurkenndi deildin með því, að breytingin á póstgöngunum, sem nú er fyrirhuguð, hefði talsverðan kostnað í for með
sjer fyrir póstmeistarann.
Áður hefur
skrifstofufjeð verið 1000 kr. frá því fyrsta,
en þó hafa margar breytingar verið gjörðar á póstferðum og störfin við það aukizt, án þess að skrifstofufjeð hafi nokkuð
verið hækkað. Þess vegna finnst mjer
sanngjarnt, að hann fái 200 auk áðnrnefndra 300 kr. í viðbót, eða alls 1500 kr.
skrifstofuíje á ári hverju.
Siffhvatur Árnason: Jeg ætla ekki
að tala ura allar þær breyt.till., sem kom-
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ið hafa frá nefndinni og. öðrum þingmönnum; jeg læt mjer Dægja, að greiða atkv.
mitt, til að sýna álit mitt á þeim, þegar
til kemur. Jeg þarf ekki að mæla með
breyt.till. þeirri, sem jeg á hlut að, því
h. framsögum. (A. Ó.) hefur gjört það svo
vel, enda hef jeg líka skoðun á henni
og hann. Jeg verð þó sjerstaklega að
leyfa mjer að vekja athygli h. deildarmanna á einni breyt. nefndarinnar, því að
orð h. framsögum. (A. Ó.) hafa gefið mjer
tilefni til þess. Hann sagði, að nefndin
hefði haft það hugfast, að styrkja þau
fyrirtæki, er horíðu til almennings heilla,
en síður hin, sem væru sjerstaklegs efnis;
þá hefnr henni þó yfirsjezt í þessu efni
á einum stað, þar, sem hún hefur sleppt
úr styrk til gufubáts á Breiðafirði. Úr
því þingið hefur tekið þá stefnu, að styrkja
þess.konar viðleitni, að brúka gufubáta,
þá er óeðiilegt að höggva skarð í þetta
á öllum Breiðafirði, en leggja fje tilgufubáta í kringum allt land að öðru leyti;
þetta er einnig gagnstætt áliti neðri deildar; en vitaskuld er, að ef enginn gufubátur kemst áfót á Breiðafirði, þá verður
fjeð hvorki brúkað nje borgað út. Jeg
felli mig því ekki við þessa till. nefndarinnar, enda er jeg viss um, að margir
hjer í deildinni þekkja svo vel til á Breiðafirði, að þeir vita, að menn þarfnast þar
engu síður slikra gufubátsferða en á öðrnm flóum. Að svo mæltu skal jeg ekki
fjölyrða frekara um þetta.
Þorleifur Jónsson: Breytingar nefndarinnar ganga allflestar út á það að spara,
og er jeg samþykkur því, einkum þar sem
Nd. hefur verið með örlátasta móti, svo
það veitir eigi af lieldur að draga úr en
að auka. Það er ávallt nauðsynlegt að
spara, þegar efnin eru ekki svo mikil, að
auðið sje að veita öllu úrlausn; þá verður
að synja um það, sem eigi er beinlinis
nauðsynlegt eða óhjákvæmilegt, og velja
úr, það sem nauðsynlegt og þarflegast er
að styrkja. Svo verður einnig að hafa
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hliðsjón af því, hvort fyrirtækið getur
komizt af án styrks eður ekki. Komist
það af án styrks af almanna fje, þá er
óþarft að styrkja það, en geti það ekki
komizt af styrklaust, þá er rjett að styrkja
það, svo framarlega sem fyrirtækið í sjálfu
sjer er þarft og gagnlegt.
Jeg get greitt atkvæði með flestum tillögnm nefhdarinnar, en þó eru nokkrar
breytingar, sem jeg ekki alveg fellst á.
Það er þá fyrst við 10. gr. C. 4. b., fyrstu
breyttilL nefndarinnar undir staflið c, um
að bæta við þeirri athugasemd, að iandshöfðingi úthluti styrk til búnaðarfjelaga
eptir tillögum sýslunefnda og amtsráða.
Þessi viðbót finnst mjer óþörf, af því að
fyrir þinginu liggja tillögur nm, að setja
fastar reglur fyrir útbýtingu fjársins, sem
landshöfðinginn fer eptir; auðvitað getur
hann, ef hann vill, látið það ganga í gegnum sýslunefndir og amtsráð.
Svo er styrkurinn til stórstúku íslands,
er nefndin hefur tekið upp. Jeg er yfir
höfuð á móti þvi, að fyrirtæki, sem víst
er að geta haldið áfram styrklaust, fái
styrk, og þess vegna er jeg einnig á móti
þessari íjárveitingu, þótt jeg fullkomlega
játi, að fjelagið hafi komið mörgu góðu
til leiðar og. verk þess sje lofsvert.
Þá vil jeg minnast lítið eitt á 15. tl.
í breyt.tili. nefndarinnar, þar sem nefndin
hefnr stungið upp á að lækka styrkinn til
kand. Boga Melsteðs lítið eitt; þar finnst
mjer hún hafa orðið nokkuð naum. Vjer
íslendingar eigum enga sögu lands vors,
nema lítið ágrip, og er sannarleg minnknn
til þess að vita. Nú býðst vel hæfur maður
til að leggja fram alla sína krapta tii þessa
starfs, ef hann fær 1000 kr., en ef dregið
er úr þeim styrk, þá getur hann auðvitað
ekki varið öllum kröptum sínum til þess,
og verður að taka fyrir önnur störf meðfram,
svo að þessi styrkur verður þá ef ,ef til
vill til lítils gagns, eða að minnsta kosti
til minna gagns en ella. Jeg efast ekki
,um, að hin hœðraða nefnd hafi kynnt sjer
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vottorð þau, sem fylgdu með bænarskránni
frá prófessórum háskólans í sögu og fyrrverandi hæstarjettarassessor Vilhjálmi
Finsen, sem öll gefa honum beztu meðmæli; þess verður og að gæta, að hann er
sá eini kand. í söguvísindum, sem ísland
á. Jeg er því mótfallinn þessari niðurfærslu.
Þá er að minnast á styrkinn til tannlæknis Nickolíns; hann er víst maður vel
að sjer í sinni grein, en eigi annmarkalaus, svo mjer finnst ísjárvert að veita
honum styrk; hann kynni, ef til vill, að
lenda hjá öðrum.
Að því er snertir aðrar breyt.till., þá
vil jeg fyrst minnast á breyt.till. á þingskj.
430; það er sjálfsagt meiningin, að þáð
eigi að vera breyt.till. við breyttill. nefndarinnar, þótt þar standi, að það sjebreyt.
till. við frv. sjálft; það er einhver misskilningur hjá nefndinni, að fyrri breyt.
tilL eigi við 10. tölul. í 13. gr. C., því að
þar standa eigi þau orð, sem hún leggur
til aðfella burt. Nefndin hefur uuðsjáanlega ætiað að fara að gera breytingú við
niðurlagsorðin í 10. töiul. í sjálfu nefndarálitinu, en slíkt er lokleysa, eins og allir sjá; það væri því rjettast fyrir nefndiua að taka þessa breyt.till. aptur; en hvað
siðari breyt.till. á sama þingskjali snertir,
þá er vafasamt, hvernig skilja eigi orðið:
staðfestist, hvort þeim sje fyrir munað að
vera erlendis um Jíma. (Arrilj. Ólafsson:
Já, að staðfesta ráð sitt). Já, en þetta orð
má teygja á marga vegu, og ef þeir vildu,
gætu þeir losað sig frá þessari skuldbindingu. Svo hef jeg heyrt, að annar þessára. manna taki ekki styrkinn með þessu
skilyrði. (Arrilj. Ólafsson: Hvorerþað?)
Það er kand. Gnðm. Magnússon; hann
ætlar auk þess að sækja um læknisumdæmi, sem nú er laust svo, að það þarf eigi
að binda styrkinn til hans þessu skilyrði.
Þá skal jeg minnast með fánm orðum
ábreyt.tilL h. þm. Árn. (Sk, Þ.)nm auka*
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lækni á Eyrarbakka. Jeg er samdóma h.
framsögum. (A. Ó.), að ef þetta væri samþykkt, mundi verða settir í fjárlögin margir aukalæknar, sem meiri þörf er á, en á
Eyrarbakka. Jeg skal geta þess, t. d. að
mjer var falið á hendnr að bera fram bænarskrá nm aukalækni í austanverðri Húnavatnssýslu; í fjárlaganefndinni í Nd. var
hann felldur, ogþar var ekki til neins að
bera hann upp; og hjer í deildinni verður
það heldur ekki til neins; það mundi óðara verða fellt, og hef jeg því ekki komið fram með þetta málefni, og hefði þar
þó verið eins mikil þörf á aukalækni og
á Eyrarbakka.
Að síðustn skal jeg minnast á viðaukatill. mína á þingskj. 432. Jeg er framsögum. þakklátur fyrir undirtektir hans í
því efni. Tillaga mín fer fram á, að registur sje látið koma með hverju bindi
fornbrjefasafnsins um leið og það er út
komið, eins og er við fyrsta bindið, og að
þetta sje gjört að skilyrði fyrir fjárveitingunni. Nú eru komin út 2 bindi og
nokkuð af hinu 3., en ekkert registur enn
komið við 2. bindið, svo það verður eigi
notað, nema menn búi sjer sjálfir til registur.
Þetta er mjög óhagkvæmt, og
menn hafa verið óánægðir með það, bæði
hjer á landi og erlendis; það var kvartað
um þetta við útgefanda á bókmenntafjelagsfundi í Hafnardeildinni, en hann svaraði því með undanbrögðum og ljet helzt í
veðri vaka, að hann vildi draga það, þangað til komið væri nóg registur í eitt bindi.
Þessi vöntun registurs gjörir það að verkum, að ómögulegt er að brúka það, sem
út er komið af 2. bindinu, og ímynda
jeg mjer því, að enginn hafi neitt á móti
þessari viðaukatill
Orimur Thomsen: Það er hvorttveggja,
að þessi deild á við ramman reip að draga,
við h. Nd., i fjármálum, enda hefur nefndin hjer verið varfær í breytingum sínum,
en þó hefur hún gjört nokkrar breytingar, semer spursmál, hvort eru eins nauð-
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syniegar og sumar aðrar breytingar, sem
neíndin hefði átt að gjöra.
Þegar jeg sje, að það er t d. ætluð
viss upphæð handa bindindisfjelögum og
handa tannlækni Nickolin, þá detta mjer
í hug aðrar upphæðir, sem eru eins þarfIegar og þessar. Það er þá fyrst bænarskrá landlæknis Schierbecks um styrk til
að efla jarðyrkju. Stefna Nd. hefur verið
sú, að verja miklu, já jafnvel of miklu
fje til alls þess, er snertir landbúnað; en
garðrækt heyrir einnig undir búnaðarframfarir. En sá maður, sem er fremstur í
fylkingu til að efla garðrækt og sem þannig að sumu leyti hefur myndað nýjan atvinnuveg, sem kennir mönnum að nota
fjársjóði þá, sem jörðin hefur að geyma, —
þessum manni hefur Nd. eigi geflð neinn
gaum. Mjer virðist það vera sómi fyrir
þessa deild, ef hún vildi bæta úr því, sem
Nd. hefur vanrækt, og vil jeg því skjóta
því til h. neíndar, hvort hún eigi vill
koma með breyt.till. í þessa átt við 3.
umr.; jeg treysti því, að henni þyki þessi
tillaga mín sanngjörn og þarfleg. Að öðru
leyti virðast mjer tillögur nefndarinnar
sanngjarnar, en þó er ein þeirra, sem eigi
er ísamræmi við ræðu h. flutningsm. (A. Ó.),
þar sem hann sagði, að það væri eigi
rjett, að styrkja þau fyrirtæki, er snertu
sjerstaka landshluta; en fyrst nefndin
eigi vill slá stryki yflr styrkinn til þilskipaábyrgðar á Vestfjörðum, en hefur haldið
3000 kr., þá álít jeg rjett að halda öllum
styrknum, það er að segja 4000 kr., eins
og hann var samþykktur í Nd.
Nefndinni er það kunnugt, að 20 menn
hafa skuldbundið sig til að leggja til 200
kr. hver, samtals 4000 kr., þessu fyrirtæki
til styrktar; vil jeg því mælast til, að
nefndin vilji taka upp þenna styrk til 3.
umr., að hann fái að halda sjer óbreyttur.
Líklega kemur á næsta þingi beiðni
frá þilskipaeigöndum við Eaxaflóa um
styrk til hins sama. Nefhdin verður að
að minpast þess, að fiskiskip eru hvergi
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tryggð nema innanlands; jeg álit þvi sanngjarnt að veita þetta, og það þvi heldnr,
sem jeg held, að á þessu þingi hafí eigi
verið gjört neitt til eflingar fiskiveiðum,
nema sú litla fjárveiting til 0. V. Gh'slasonar eigi að heita svo, en mokað peningum tií búnaðarfjelaga. Jeg vil leyfa mjer
að skjóta þessn til h. nefndar, og vona
að hún íhngi þetta til næstn umr. og að
hún verði þá á sama máli og jeg.
Jeg hef komið með breyt.till. á þingskjali 431, en hún er meira gerð til að
benda á skilyrðin viðvíkjandi Gnðmnndi
Magnússyni og Signrði Thoroddsen. Jeg
skal minnast á það, að þegar íslendingnm
í Danmörku er veitt Qe, annaðhvort af
stjðrninni eða stofnunum eða háskólanum,
til að ferðast til útlanda, þá ern þeim aldrei sett nein skilyrði. Það er eitthvað
annarlegt og ónauðsynlegt að gjöra það,
eða. finnst nefndinni rjett, að Danir
reynist höfðinglyndari við íslendinga, heldnr en þeir sjálfir við landa sína? En
nú set jeg svo, að þeir skuldbindi sig til
aðkoma strax, sem þeir ern búnir að nota
styrkinn; enþað er eigi vist, að þeir geti
komið strax, kannske eigi fyrr en eptir 5
ár eða 10 ár; mjer finnst það vera komið nndir drengskap þeirra manna, sem
styrkúrinn er veittur, hvort þeir nota
hann i þarfir föðnriandsins eða eigi.
Loks skal jeg geta þess, að nefndin,
sem eigi vill styrkja fyrirtæki í sjerstðknm hjeruðum, hefur þó veitt styrk tíl að
koma á svifferjum á Hjeraðsvatnaósana í
Skagafirði; jeg álít tiltöguna rjetta og
góða, en meginreglunni er eigi fyigt;
greiði jeg þó atkv. með henni. Kunnugir
menn hafa sagt mjer, að erfitt væri að
flytja fje yfir Hjeraðsvötnin, án þess að
hafa ferjur. Hvort fjárupphæðin er rjett
reiknnð, veit jeg eigi, en þá á sýslnnefndin að bæta við því, sem vantar.
Framsögumaður (Arnljótur Ólafsson):
Þótt h. þingdm. þyki ýmislegt athugavert
við breytingar nefndarinnar, þá er jeg þó
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ánægðnr með, að það eru, ef áallt er litið, eigi neinar sjerstakar aðfinningar, sem
nefndin hefur fengið. Jeg skal þá víkja
mjer að athngasemdum, sem hafa komið
frá sjerstökum þingd.m.
Það er þá fyrst viðvíkjandi 10. gr. C.
4. b., að h. þm. Árn. (Sk. Þ.) vildi eigi
færa niðnr styrkinn til búnaðarfjelaga.
Nd. hafði veitt 13,000 kr., en nefndin
setti það niður í 12,000 kr.
Það, sem rjeð nefndinni til þess, var
það, að búnaðarfjelög hafa aldrei fengið
meiri styrk en 12,000 kr.; þau hafa venjulega fengið 10 þús. og 8 þús., og nú í
stjórnarfrv. var þeim ákveðinn 8 þús. kr.
styrknr. Jeg vil nú spyrja: Er það til
bóta, að bæta 1,000 kr. við þennan styrk?
Jeg held það sje vafasamt; jeg álít, að
styrkur til búnaðarfjelaga eigi að vera til
að ljetta nndir að koma þeim af stað;
síðan á ábatinn af umbótum þeirra, heiðurinn af að hafa nnnið og skemmtunin af
þvi, að sjá þessar urabætur, að vera þeim
nægileg hvöt til að haida áfram. Þess
vegna áleit nefndin eigi vert að fara upp
úr því hæsta, sem veitt hefur verið, 12,000
krónum.
Jeg skal geta þess í sambandi við það,
er h. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði, að landlæknir Sehierbeck er hinn verðugasti til
að fá þessar 200 kr.; en sá styrkur lýtur undir styrk til landbúnaðar. Nefndin
er fús á að bæta úr þessn méð því, að
bæta aptan við skilyrðið viðvíkjandi Skaptafellssýslu því skilyrði, að 200 kr. verði
veittar garðræktarfjelaginu, því að það er
einhver hin mesta framför í landbúnaði,
ef garðrækt gæti orðið að talsverðu gagni.
H. þm. Húnv. (Þorl. J.) hafði á móti
því, að bæta við þeim skilyrðum, að landsh.
úthluti fjenu eptir tillögum sýslunefnda og
amtsráða. Jeg skil eigi, hvað er á móti
því; landshöfðingi hefur allt af úthlutað
og mun allt af úthluta því fje. Hafi maður þær reglur fyrir augum, sem settar
eru um styrkveitingu til búnaðarfjelaga,
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þá eru þær eigi uægar; það þarf kunnugleika sýslunefnda og amtsráða til að dæma
um skýrslurnar sjálfar frá þeim, er semja
þær, hvort þær sjeu áreiðanlegar eður
eigi.
Annað efni er eigi í málsgrein
þessari.
H. þm. Borgf. (Gr. Th ) og h. þm Eangv.
(S. Á.) höfðu eigi alveg ijett eptir orð
þau, er jeg talaði, þegar jeg minntist á
styrk úr landssjóði til sjerstakra fyrirtækja;
jeg sagði eigi, að alls ekki ætti að styrkja
fyrirtæki, er að eins snertir sjerstök hjeruð, heldur, að það ætti að binda þenna
styrk þeim skilyrðum, að hjeraðið eða
hjeraðsmenn legðu til sinn skerf; jeg vil
eigi styrkja sjerstök fyrirtæki nema hlutaðeigendur sje sjálfir með. Þannig er með
styrkinn til búnaðarfjelaganna; það, sem
landssjóðuj- leggur til, nemur vanalega eigi
nema Vw af því, sem landsmenn leggja
lil, eður 20 til 30 aur. fyrir hvert dagsverk, en dagsverkið með fæði er 2—3 kr.,
svo að landsmenn verða að leggja miklu
raeira fram til búnaðarfjelaga gagnvart
landssjóðsstyrknum, heldur en til gufubátsferða hjer í frv., því þar leggja þeir eigi
til nema x/4 á móti s/4 úr landssjóði.
Minna má það eigi vera, þegar styrkveitingin snertir einstaka menn eða einstök
hjeröð. Þessir gufubátar, er hjer er farið
fram á að styrkja, við koma heldur eigi
póstgufuskipunum, og önnur skip eru það
það eigi, er landssjóður hefur tekið alveg
að sjer.
Viðvíkjandi því, er h. þm. Borgf. (Gr.
Th.) sagði um svifferjurnar, þá held jeg,
að þessi 2,400 kr. upphæð, sem hjer er
ætluð til þeirra, sje eigi meira en í mesta
lagi 2/s af öllum kostnaðinum, og þær
eru veittar með því skilyrði, að Skagfirðingar leggi til allt hitt sjálfir.
H. þm. Rangv. (S. Á.) kvaðst vera því
mótfallinn, að styrkurinn til gufubáfsferða á
Breiðafirði fjelli burtu, því ef gufubátsferðir
kæmust þar eigi á, þá yrði styrkurinn eigi
notaðpr. Þetta er satt, og er jeg honiun
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samdóma um það, að eigi sje likur til, að
gufúbátsferðir komist þar á. Ef vjer berum saman fólksfjöldann við Faxaflóa, Breiðafjörð og ísafjarðardjúp, þá sjáum vjer, að
það er sitt hvað, að styðja búendur við
Faxaflóa og ísafjarðardjúp, eður ábúendur
við Breiðafjörð. Því fleiri, sem íbúarnir
eru, því meiri eru mannflutningar og vöruftutningar, og því meiri verður þörfin á
gufubátum og um Ieið þvi meira gagn
gjöra þeir. Við Breiðafjörð er fámennt,
sjórinn er óhreinn af hólmum og skerjum
og straumar stríðir milli eyjanna; þess
vegna álít jeg lítið gagn að gufubát þar.
Auk þess er allur Breiðifjörður óuppmældur; Breiðfirðingar hafa lagt meiri áherzlu
á að fá Hvammsfjörð uppmældan, heldur
en á gufubát, enda kemur þá gufubátur
inn á Hvammsfjörðinn. Á Eyjafirði er
enginn gufubátur og þó er hann uppmældur og margfalt betri til siglingar. Jeg
held því, að nefndin hafi haft góða ástæðu
tií að afnema þenna styrk, af því hún sá
sjer eigi fært að styrkja allt, sem hún
eigi vissi, hvort mundi verða að notum
eður eigi.
Nefndin hefur stungið upp á þvi, að
orðin aptan við styrkinn til gufubátsferða:
„eða meiri hluti þeirra, ef þær greinir á“,
verði felld burtu; þvi ef þessi orð stæðu,
gæti bæjarfjelög og sýslufjelög í meiri
hlutaaum þvingað önnur færri bæjar- og
sýslufjelög til að leggja tiltölulega mikið
til, hvort sem viðkomandi fjelög hefðu hið
minnsta gagn af gufubátunum eður eigi,
en það áleit nefndin harðræði. Þeir sem
hafa gagn af þeim, eiga að leggja til; hinir eigi.
H. þm. Húnv. (Þ. J.) hafði á móti
því að veita styrk til stórstúkunnar, en
viðurkenndi þó það gagn, sem hún beinlínis og óbeinlínis gjörir; en hann áleit
hana eigi gustukaskepnu. Það er satt,
það skal jeg játa; en fjárstyrkur er veittur þeim, er gjöra gagn, en eigi í guðsþakkar-skyni, því þá væri landssjóður orð-
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inn hreppssjóður og ómagastyrkur. Jeg
held það væri sómi fyrir þingið að veita
þenna styrk.
Jeg mæli fastlega fram með tannlækninum og augnalækninum, af því að þeir
ern þeir einu menn hjer á landi, er jeg
til þekki, er geta orðið öllum landsmönnum, er koma til þeirra, að notnm. Nefndin játar, að hún þekkir eigi þessa annmarka á tannlækninum, sem h. þm. Húnv.
(Þ. J.) talaði um.
Loks skal jeg geta þess, að h. þm.
Húnv. (Þ. J.) var því mótfallinn að færa
niðnr úr 1000 kr. í 600 kr. styrkinn til
cand. mag. Boga Melsteðs. Jeg get þá
sagt honnm það, að það ern til margir
þeir menn, er vilja taka styrk þenna alveg bnrtu, því rit þau, er til eru eptir
þenna mann, sjen eigi svo söguleg, nje
8vo grandgæfilega íhuguð eður svo „kritisk“, sem menn svo kalla, að höfundinum
qje ætlandi að geta gjört mikið gagn með
söguritun. Nefndin vill þá fara meðalveginn og veita honum 600 kr., eigi til
að rita, eður búa sig undir að rita sögu
íslands, heldur til að safna til hennar.
Jeg er sannfærður um, að eigi muni þurfa
að hugsa til að rita söguna fyrr en Fornbrjefasafnið o. fl. er komið út.
Hið fyrsta er að safna til sögunnar,
en að rita hana er vandaverk. Vjer verðum að vera komnir lengra en nú, til þess
að vera góðir sagnaritarar. Vjer höfúm
haft frelsið of stuttan tíma til þess, að
vjergetum skrifað í heimspekilegum sögustíl.
Önnur mótmæli man jeg eigi til að
hafi komið fram. Nefndinni er eigi kappsmál með skilyrði þau, er sett voru þessum
tveim mönnum, að þeir staðfestist eigi erlendis, og jeg skal játa, að h. þm. Borgf.
(Gr. Th.) með því að benda mjer á þá
reglu, er Danir fylgja, gjörir mig enn þá
veikari í þvi að halda skilyrðunum fram.
Skúli ÞorvarSarson:
Jeg skal eigi
Alþ.t. A 1891.
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vera margorður; það var einungis lítil athugasemd um breytingarnar viðvíkjandi
búnaðarstyrknum, sem jeg vildi tala um.
Jeg var áður eigi samþykkur h. framsögum. um niðurfærslu á búnaðarstyrknum. Mjer fannst sú ástæða hjá honum,
að úr því eigi hefði fyrr verið veitt svo
há upphæð, þá væri eigi ástæða til þess
nú, ekkineitt sláandi ástæða. Það getur
verið, að þessi styrkur hafi eigi áður verið hærri, en mjer finnst jeg geta með fullum rjetti og sannfæringu litið öðruvísi á
en h. framsögum. í þessu efni. Mjer sýnist svo þýðingarmiklar framfarir í búnaði
fyrir velmegun landsins, að menn ættu að
láta sjer annt um þær og hlynna að þeim
með öllu móti. Ef það er rjett álitið, að
framfarir í búnaðarlegn tilliti sjeu að vakna,
sem jeg þykist viss um, þá sýnist það óverðugt að vilja eigi styrkja þær með
verulegum styrk af almannaíje. Jeg hef
eigi breytt meiningu minni og mun greiða
atkv. með hærri tölunni; það er satt, að
það munar litlu meðal margra, 1000 kr.,
en fjelög, sem enn ern að myndast til að
koma í verk jarðabótum, munar um lítið,
og þau þiggja lítið fje með þökkum sjer
til styrks til að afia sjer verkfæra, sem
marga fátæka verður að vanta. Jeg skal
svo eigi fara fieirum orðum um þetta; h.
framsögum. og jeg getum eigi orðið á
sama máli í þessu efni; það er þegar fullreynt.
Árni Thorsteinsson: Jeg vildi leyfa
mjer að gjöra stuttar athugasemdir um hina
almennu hlið þessa máls. Mjer geðjast
eigi að þeirri stórkostlegu stefnu, er fjárveitingarnar hafa tekið á þessu þingi.
Eptir frv. sjórnarinnar var tekjuafgangur
fjárhagsársins 113,000 kr. Eptirfrv. Nd.
var gjört ráð fyrir tekjuafgang 14,500 kr.,
en sem ekki má telja nema 4,500 kr., þar
sem Nd. hækkaði hinar áætluðu tekjur
um 10,000 kr. Fyrir skömmu síðan var
fjárhagur landsins svo, að tekjurnar nægðu
35 (16. nóv.).
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ekki fyrir útgjöldunum og fyrir því vóru
nýir tollar lagðir á, er mjög þungt koma
niður á landsmönnum, sem er kaffitollurinn og sykurtollurinn. Þessir nýju tollar
eru áætlaðir 120 þús. kr. árlegaog lenda
að líkindum á landsbúum með nær
200,000 kr. En samt sem áður er ráðstöfnn þingsins nú sú, að láta sama sem
engan tekjuafgang verða, og ef þessari
stefnu verður fylgt framvegis, mun innan
skamms þurfa að halda á meiri tekjum
heldur en þeim, sem inn koma með
skattálðgum þeim, er nú gilda. Eins og
kunnugt er, hefur viðlagasjóðurinn rýrnað
á siðari árum, og ank þess landssjóður
komizt i sknld við ríkissjóð. Jeg hygg
þvi, að hverjnm sem ihugar teikn tímanna,
sje það Ijóst, að þessi fjárhagsstefna er
næsta mkyggileg, j&fnvel þótt eigiberi að
skilja orð min syo, sem mjer virðist neinn
háski vera á ferðum á þessu fjárhagstímahili, þar sem ekki er gengið út fyrir
tekjurnar með sjálfum fjárlögunum. En
mjer virðist það glöggt, að sú afleiðing mun
sýna sig af þessari fjármálastefnu, ef henni
verðnr fylgt framvegis, að annaðhvort
verðr tekjuhalli, eða þá verður að hækka
skattana. Auðvitað kann ef til vill ekkert að vera á móti þvi, að auka gjöldin
tii almennra þarfa, en þá verður bver
skattgreiðandi að mæla það á nákvæma
vog, hvort það, sem hann fær fyrir það,
er hann innir af hendi, samsvarar þeim
hinnm auknu gjöldum og skattmegni
landsins. Þetta verða menn að gjöra sjer
Ijóst, ef menn ætla að fyigja hinum sömu
sporum framvegis, sem nú eru farin, og
þetta er jafnan athugavert og jafnvel
ískyggilegt, þegar almennt er að ræða
.um útgjöid eins rikis (Stat).
Jeg skal svo snúa máti minu að nokkrum atríðum í frv., sem einkum hafa vakið eptirtekt mína. Það er mjög athugavert, hve víða í frv., eru tekin stór stökk
ifrá því aem verið hefur; þannig er t a.
m. rnað atyrifiÍBa til eflingar búnaði. Ept-j

$4$

ir stj.frv. var hann ákveðinn 8 þús. kr.
H. Nd.'bætti við þetta 5000 kr., eðameira
en helmingi; en nefndin hjeri þessari h.
deild þykist þó geta komizt af með að
auka við helmingnum, 4000 kr. Það getur verið að þessi mikla ankning sje nanðsynleg, en jeg verð þó að álíta að komast befði mátt af með að hafa aukninguna minni, láta styrkinn heldur vaza
smátt og smátt, eptir þvi sem búnaðarfjeIögin yrðu styrkari og framkvæmdarmeiri,
en gjöra eigi svona mikið stökk allt i
einu; þar af leiðir, að menn þá á eptir
verða að vera smástígari. Viðvíkjandi
styrknum, sem ætlaður er til ábyrgðar á
flskiskipum á Vestfjörðum, skal jeg geta
þess, að úr því nefndin hefnr álitið rjett
að styðja þetta fyrirtæki, og sem jeg líka
vil álíta að rjett sje, þá hygg jeg að
ekki sje rjett að binda styrkinn þessu skilyrði, sem nefndin ræðnr til að setja. Jeg
hygg að það skilyrði geti orðið þess valdandi, að styrknrinn komi ekki að tiiætluðum notum. Skilyrðið er sem sje það,
að hlntaðeigandi sýsiufjelög leggi til %
i móti */4 úr landssjóði. Jeg veit ekkii,
hvernig h. nefnd hugsar sjer, að sýslufjelög og bæjarfjelög geti lagt fram þennan
styrk á móti styrknum úr landssjóði; þaa
hafa ekki að minni ætlan heimild til
að leggja skatta á eða útsvör í þessum
tilgangi. Jeg vil því beina því til h.
nefndar, hvort hún viii ekki hreyta þessu
skilyrði — ef hún annars vill láta styrkveitinguna vera bnndna nokkru skilyrði
—, breyta því í þá átt, að ábyrgðarfélagið fái styrk annarstaðar frá, án þess að
tiltaka, hvaðan það má vera; sama hvaðan gott kemur.
Það hefur einnig verið gjört stórt stökk
annarstaðar. Það er með póstgöngurnar.
Til þeirra mála var áætlað í frv. stj. 22
þús. kr. Þessa upphæð hækkaði h. Nd.
um 12 þús. kr. eða upp í 34 þús. kr.
hvort árið. Jeg áiít það mjög í&járvert,
að gjöra þessa hækknn svena. mikla allt
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í eipn. Jeg hygg að rjettara væri, að
látái.hækkunina koma smátt og smátt, t.
a. m. hækka um 4000 kr. fyrra árið, en
6000 kr. síðara árið. Á þann hátt væri
og hægra að íhuga rækilega, hvar helzt
þyrfti að bæta við aukapóstnm. Með þvi
að auka svo gífuriega, má það og liggja
í augum nppi, að þessi útgjaldaauki er
þess eðiis, að úr því hann einn sínni er
kominn á er erfiðara að draga saman seglin.
Jeg álít eianig mjög vafasnmt, hvort hinar
anknn tekjnr af póstferðum, 20,000 kr.
á ári, érn ekki of hátt áætláðar; jeg held,
að þar sem vjer skrifum á ári 80 þús.
brjef, mnni ankningin helzt verða á kunningja- eða ættingjabrjefum, en minni á
peningabrjefum og sendingum. Um hin
ðnnur atriði skal jeg verða stuttorðnr.
Jeg eír þakklátur h. tfamsögum. (A.
ÓL) fyrfr Ioíorð hans um að hafa í hnga
garðyrkjufjelagið og veita því hiutdeild i
styrkinhm til eflingar bónaði.
Styrknnm til gufubátafbrða er jeg mjög
hlynntur, — meira hlynntnr heldur en
hinnm stórn gufuskipaferðum.
Jeg er
samdóma þeim h. þm., sem ætla að h.
nefndhafi gengið helzt til langt í þvi að
vilja spara styrkinn til gufubátsferfla á
Brdðafirði; ör því að nefndin vildi spara
á annað borð, álít jeg rjettara að nema
bnrtn styrk til gnfubáts meðfram snðurafcrönd landSins austanfjalls, því að þáð er
mikið hæpið, að sá bátnr geti gengið eptif fastri reglu og haldið ndkknrri ferðaáætlun, eptir því sem þar hagar til með
hafnir. En yfir höfnð álit jeg mjög nytaatnlegt að styrkja þeása smáu gafnbáta,
og jeg áiít það vera einna nlest til framfara ðllum samgöngnm. Þá er þessir gufubátar ern komnir á mörgnm stöðum, er
mjög hægt að prjóna svo saman ferðir
þeirra, að mikill Ijettir mætti verða á þvi,
<ð ferðast jafnvel til fjariægra staða. En
mig fnrðar á því, að Norðurlandi sknli
eigi vera ætlað að komast að i þessn til-

liti. Þar eru talsverfl skílyrði fyrirgnftibátaferðum ölln betri en með snðnrströnd
landsins. Aptnr á móti er jeg ekki samdóma þeim skilyrðnm, sem sett ern fyrir
styrkveitingunni bæði í frv. Nd. og einB
eptir tili. nefhdarinnar, að binda hamn því
skilyrði, að veittur sje styrkur annarstað^
frá */4 á móti */* úr landsjóði. Þetta hygg
jeg að gjöra mnni þessnm fyrirtækjnm
táima, og mnni verða litt ffamkvæmilegt
í möigum hjerððum, því að búast má við,
að einstök sýslufjelög kunni að taka sig
út úr; ef þan ekki þykjast geta jafnt sem
önnnr sýslnfjelðg notið góðs af gufúbátn*
nm og hnekkt þannig fyrirtækinu. Jeg
er sem sagt mjðg hiynntnr því, að styrkja
gnfnbátsferðir, og mnn gefa þeim styrkveitingum atkvæði mitt, án þess að þetta
siðara skilyrði sje sett, því að jeg álít það
fremur gnfhbátnnnm til tálmunar.
Jeg skal svo eigi gera fleiri athngasemdir við frv. þetta nú sem stendnr.
Friðrik Stefánsson: Þar sem h. ffamsögnm. (A. Ó.) hefur skýrt svo vel breytingar þær, sem nefndin hefhr gert við
fjárlagafrv. Nd., hef jeg ekki neitt ffekar þar við að bæta, en hann skant þvi
til mín sem Skagfirðings, að skýra frá;
hver nanðsyn væri að hafa svifferjur á
Hjeraðsvötnunum. Jeg skal þá fyrst geta
þess, að það ern nokkrar sveitir austan
Hjeraðsvatna, sem sækja verzlnn vestnr
yfir til Sauðárkrúks, og hljóta þvi margir
þeirra að fara yfir vötnin á ósnnnm, og
leggja þannig hesta sina í S sund vond,
með litln millibili, því hver ósinn er svo
breiður sem stórár á öðfnm stöðurn, en á
milli ósanna er ekki lengra en sem svarar 3 meðalbæjarleiðnm; svo er önnnr ástæðan, að allir hjeraðSfuudir og sýsiufnndir ern haldnirá Sauðárkróki, og yrði
hægra að sækja þá fyrir þá menn, sem
búsettir ern austan hjeraðsvatna, ef svifferjur kæmist á óssna; svo er ogfarið með
fiest það fje, sem keypt er á mörisuðnm
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anstan vatna, yflr í ósunum; þvi er skip- um úr öllum kjördæmum landsins, án þess
að út á Sauðarkróki og er það bæði taf- að þau sjeu undirbúin, og eru þó raörg
samt og fyrirhafnarmikið á smáferjum að þeirra sannariega óþarfari en þessi tilkoma því yfir ósana, og getur verið hættu laga.
undirorpið, enda hefur mannskaði orðið
ÁTKVÆÐÁGR.: 2.-6. gr. frv. (347)
við slíkt tækifæri. Ennfremur eru vatna- samþ. í e. hlj. hver fyrir sig.
ósarnir á leið aukapóstsins frá Sauðárkróki
1. gr. þar næst samþ. í e. hlj.
til Siglufjarðar. Hvað undirbúning máls8.--10. gr. C. 4. a. samþ. allt í e. hl.
ins snertir, þá kom það til umr. á sýslu1. br. n. (409) við 10. gr- C. 4. b. (a)
fundi á næstl. vetri, en mönnum þótti þá samþ. með 8 :1 atkv.
ofmikið að leggja í þann kostnað, því þá
1. br. n. (409) við 10. gr- C. 4. b. (b)
stóð til að byggja brú á Hofsá, nálægt samþ. með 8 atkv.
Hofsós, sem hefúr kostað á annað þúsund
1. br. n. (409) við 10 gr- C. 4. b. (c)
krónur. Fyrst það er stefna þiugsins að samþ. með 9 atkv.
10 gr. C. 4. b. þannig breytt samþ. í
veita styrk til samgangna, þá er jeg viss
um, að þótt tillagið, 2400 kr., verði veitt e. hlj.
til þess að koma svifferjum á ósana, þá
2. br. n. (409) við 10. gr. C. 4. c. samþ.
mun sýslufjelagið verða að leggja allmik- með með 8 :1 atkv.
ið fje til þessa fyrirtækis; jeg verð enn10. gr. C. 4. d—g samþ. með 9 atkv.
fremur að taka fram, að Skagflrðingar eru
3. br. n. (409) við 10. gr. C. 4. h. (a)
alls ekki ómaklegir þessa fjár, því þeir samþ. með 9 atkv.
hafa algjörlega á sinn kostnað lagt brýr
3. br. n. (409) við 10. gr. C. 4. h. (b)
fyrir 10,000 kr.; ár þær sem brúaðar hafa samþ. með 7:1. atkv.
verið eru þessar: Gönguskarðsá, Valagilsá,
10. gr. C. 5.—8. samþ. í e. hij.
Kolbeinsdalsá, Hjaltadalsá, Grafará og
Viðaukatill. (435) samþ. með 9 atkv.
Hofsá, og lagt á sig sakir þess sjerstakt
10. gr. þannig breytt. samþ í e. hlj.
gjald, 6 aura á hvert lausafjárbundrað og
ViðaukatiII. (433) felld með 7 : 2 atkv.
6 aura á hvert jarðarhundrað. Jeg tek
11. gr. óbr. samþ. í e. hlj.
þetta fram til þess að sýna verðung SkagBr. (420) við 12. gr. Á. 3. a. samþ.
firðinga, enda er jeg viss um að þeir hafa með 9 atkv.
gjört meira í þessu efni en íbúar annara
12. gr. Á. samþ. í e. hlj.
hjeraðá landsins. Jeg treysti því, að þing4. br. n. (409) við 12. gr. B. a. a. samþ.
ið veiti þessari fjárveitingu áheyrn í eitt með 9 atkv.
skipti fyrir öll; en hvað það snertir, að
5. br. n. (409) við 12. gr. B. (d) samþ.
mál þetta sje ekki nægilega undirbúið, þá með 7 atkv.
hef jeg áður tekið fram, að það vantaði
12. gr. B. samþ. í e. hlj.
algjörlega fje til þessa fyrirtækis, og þvi
6. br. n. (409) við 12. gr. C. a. sþ. 10 atkvvar hætt við að gera nákvæma áætlun um
— (409)--------------- b. — 8 —
_ (409)--------------- c. - 7 —
það, en þá var tekið annað fyrir, sem var
að brúa Hofsá. En á sýslufúndi ánæstk.
— (409)--------------- d. — 8 —
vetri gæti sýslunefndin gjört glögga á— (409)--------------- e. — 8 - ætlun umjþetta fyrirtæki, er hún sendi
— (409)-------------- f. — 9 —
til landshöfðingju. Jeg tel mjer frjálst að
— (409) —---------- c. (skilyrðið)
bera upp fyrir kjósendur mína hver mál samþ. með 8 atkv.
sem eru; það eru einnig borin upp mörg
7. br. n. við 12. gr. C. d. (skilyrðið)
frumvörp tii laga og tillögur af þingmönn- samþ. með 8 atkv.

668

Fertnguti f.: Ifrv. til fj&rlaga fýrir árin 1892 og 1898; 2. nmr.

664

12. gr. G. þannig samþ. með 10 atkv.

17. br. n. við 13. gr. C. (b) samþ. með
10 atkv.
8. br. n. við 13. gr. A. samþ. með 8
13. gr. þannig samþ. í e. hlj.
atkv.
14. —19. gr. samþ. í e. hlj. hver nm
13. gr. A. þannig samþ. i e. hlj.
sig.
— — B. I.
— í e. hlj.
Viðbætirinn samþ. með 9 atkv.
— — B. H
— í e. hlj.
Málinu vísað til 3. umr. í e. hlj.
9. br. n. (409) við 13. gr. B. HI. 5.
Frv. til laga urn að meta tíl dýrleika
samþ. með 8 atkv.
nokkrar
jarðir í Vestur-SkaptaféUssýslu (C.
13. gr. B. UL þannig samþ. með 10
402, 416); 2. nmr.
atkv.
10. br. n. (409) við 13. gr. B. IV. sþ.
með 10 atkv.
11. br. n. (409) við 13. gr. B. V. sþ.
með 9 atkv.
13. gr. B. V. samþ. með 10 atkv.
12. br. n. (409) við 13. gr. B. VI. sþ.
með 9 atkv.
13. gr. B. VL samþ. með 10 atkv.
-------------VH. —
— 9 —
— — C. 1.—6.
samþ. með 10 atkv.
Br. (432) við 13. gr. C. 7. samþ. með
10 atkv.
13. gr. C. 7. samþ. í e. hlj.
------------ 8. — með 9 atkv.
------------ 9. —
— 9 —
------------ 10. —
— 9 —
13. br. n. (409) við 13. gr. C. felld
með 6 :4 atkv.
13. gr. C. 11 samþ með 10 arkv.
14. br. n. (409) við 13. gr. C. (1200
kr. í stað 1500 kr.) samþ. með 9 atkv.
13. gr. C. 13. samþ. með 9 atkv.
-------------14. —
— 8 —
Br. Gr. Th. (431) samþ. með 7 atkv.
13. gr. C. 15. samþ. með 7 atkv.
15. br. n. við 13. gr. C. 16. (a) samþ.
með 9 atkv.
15. br. n. við 13. gr. C. 16. (b) samþ.
með 9 atkv.
16. br. n. við 13. gr. C. 17. samþ.
*
með 7 atkv.
16. br. n. við 13. gr. C. 18. samþ. í
e. h(j.
17. br. n. við 13. gr. C. (a) samþ. með
8 atkv

E. Th. Jonassen: Jeg stend npp að
eins til þess að skora á h. flutningsmann
breyt.till. þeirrar, sem fram er komin við
frv. þetta, að taka hana aptnr. Því að
það er anðsætt, að frv. þetta nær ekki að
ganga framáþessu þingi, ef gjörðarverða
breytingar við það nú í þessari h. deild.
Það er þegar áðnr búið að sýna fram á
það, að þetta er mjög nauðsynlegt, og þó
að ákvæði 2. gr. um reglumar fyrir matinu
sjeu ekki vel góðar, má þó notast við
þær, enda mætti og ýmisiegt flnna að
þeirri aðferð, sem stungið var upp á að
hafa i breyt.till. þeirri er liggur fyrir.
Jeg vona að h. uppástungum. breyttill. taki hana aptur, og standi ekki þeim
mönnum, er hlut eiga að máli, í vegi fyrir því, að geta fengið þann rjett, sem
þeim ber með sanngirni.
Sighvatur Árnason: Jeg er samdóma
h. 2. kgk. (E. Th. J.) um það, að ef breyt
till. þessi verður samþ. hjer i þessari h.
deild, muni það verða öllu málinu til falls,
og jeg skal þó játa það, að mjer þykir
frv. ekki vel úr garði gjört, en samt sem
áður er jeg á þeirri skoðun, og sammála
h. uppástungum. i því, að i breyt.till. sje
sett hin eina rjetta regla eða grundvallarundirstaða fyrir mati á jörðum, og einmitt
þetta sama vakti fyrir þeim mönnum, er
matið gjörðu á hinum skemmdu jörðum í
Bangárvallasýslu um árið, að á þenna
hátt ætti að flnna hið sanna hundraðatal
hverrar jarðar, neínil. að ákveða hnndraðátal jarðar eptir þvi, sem hún framfleytti
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mörgum lausafjárhundruðum i hverju roeðalári: að hvert lausafjárhundrað væri
sama sem eitt jarðarhundrað. En samt
sem áðnr, af því að jeg álít að það væri
ósanngjarnt, aðfrv. þetta gæti ekki fengið framgang & þessu þingi, álít jegheppilegast, ef uppástungum. vildi eptir því
sem nú á stendur taka breyt.till til baka,
svo að hún yrði ekki frv. að fótakefli.
J. A. Hjaltdtín: Jeg hef alls ekki
komið fram með þessa breyttill. i þeim
tilgangi, að hún skyldi verða frv. þessu til
falls. Og með því að jeg er ánægður,
þar sem vakizt hefur eptirtekt á því, hvort
það muni ekki vera hinn rjetti grundvöllur fyrir jarðamati, það sem hún bendir á,
þá tek jeg till. aptur.
Friðrik Stefánswn: Úr því breytitill,
þessi er tekin aptur af flutningsm. (J. A.
Hj.), þá verð jeg að lýsa því yfir, að jeg
get ekki geflð frv. þessu atkv. mitt; þvi
að það er óformlegt í mesta máta. Það
skipar fyrir um að meta á ný til dýrleika
allar jarðir í Vestur-Skaptafellssýslu, sem
á næstliðnum 6 árnm hafa orðið fyrir
skemmdum af náttúrunnar völdum.
Hver áaðsegjatil, hverjar þessar jarðir. eru? Þetta er svo víðtækt og ótiltekið, að heimfæra má undir það allarjarðir
í sýslunni. Þetta getur þó alls ekki átt
að vera meiningin og auk þess er það
ójöfnnður gagnvart öðrum hlutum landsins.
Jeg þekki jarðir, sem eru að dýrleika 20
hundr., og ern samt allt eins góðar og
aðrar jarðir, sem eru 30 hundr. metnar,
en það kemur þá aptur fram í leigumálanum, svo að allt getur jafnað sig; á
sama hátt hlýtur það að vera i Skaptafellssýslu. Ef sumar af þessum jörðum
eru svo eyðilagðar, að ábúendur eru flúnir af þeim, eins og h. 2. kgk. (E. Th. J.)
tók fram við 1. umr., þá munu menn engar skyldur gjalda af slíkum jörðum, og
þá er allt nýtt mat ónauðsynlegt með öllu.
Auk þess hefúr þetta mat talsverðan kostnjtð íífijr með sjer.
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Þótt breyt.till. þessi komist að, getnr
málinu samt sem áður verið vel borgið; það
ar eigi svo stutt eptir af þingtimanum. Jeg
vil því leyfa mjer að taka upp breyttill.
þessa, þó flutningsmaður hennar hafi tekið
hana aptur.
E. Th. Jónassen: Mig furðar á því,
að h. þm. Skagf. (Fr. St.) skuli vera nú
svo mikið á móti þessu frv. og iáta sjer
svo annt um að fella það, því. að hann
hefur áður hjer á þingi samþykktfrv.,
sem var einmitt svona orðað.
Það sem jeg sagði úm daginn viðvíkjandi því, að sumir ábúendur væru flúnir
af jörðunum, er öldungis satt; því áð
sumar jarðirnar mega heita gjörsamlega
komnar í sand. En sumstaðar eru notuð
dálitil engjastykki eða kornstöng, og þeg<svo á stendur, verða þeir að horga eptir
jarðirnar.
Jeg get ekki verið samdóma h. þm.
Skagf. (Fr. St.) um það, að frv.þetta sje
svo illa úr garði gjört, og mig fúrðar á
þvi, hve mikið kapp hann ieggur á að
eyðiieggja þetta frv., því að önnur meining getur ekki verið í því, að taka upp
breyt.till, aptur. Þetta frv. kemur þóekki
í minnsta máta í bága við hag kjósenda
hans.
Skúli Þorvarðarson: Jeg vil eúú þá
eins og áður styðja þetta frv. með atkv.
mínu og hjálpa því til að geta föngið
framgang.
Að vísu skal jeg játa það, að jeg álít
þann mælikvarða fyrir jarðamati, sem til
er tekinn í breyt.tili., sanngjarnari og rjettari en reghi þá, sem stendur í frv. En
samt sem áður getur það þó átt sjer staö,
ef ræða er um jarðir, sem hafa efnhver
sjerstök hlunnindi, svo. sem sjáfargagn,
sela- eða laxveiðar, dúntekjn eða lundaog fílatekju o. s. frv., að ekki dugi að
miða eingöngú við það, hve mörg lausafjárhundruð jarðirnar geta framleitt.
Þótt jeg sje ekki vel ánægður. með
þá reglu, sem sett er fyrir matinu i frv^
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þá þykir mjer þð mest vert, að uppástungumaður hefur tekið aptur þessa breyt.till.
tii þess að hindra ekki framgang frv., þegar um svo nauman tíma er að ræða sem
eptirer af þingtímanum, því að jeg býst
við,að ef hún yrði samþ. hjer i þessari
h. deiid, raundi frv. sofna, er það kæmi
aptur til h. Nd^ þvi áður slapp málið þaðan meira af tilviljun en atkvæðakrapti.
Jeg get ekki sjeð, hvað h. þm. Skagf.
(Fr. St) getur gengið til að taka upp
aptur þessa breyttill., þvi að ekki ákveður hún neitt nákvæmara en frv. um, hve
margar jarðir eigi að meta í Vestur-SkaptafellssýBlu, sem h. þm. Skagf. (Fr. St.) þóttí
ríða svo mikið á, en jeg held, að þar sem
endurmat er nsuðsynlegt vegna skemmda
á landi jarðanna, þar eigi mat fram að
fara, hvort jarðirnar eru margar eða fáar.
Það kemur bezt í ljós, þegar matsmenn
hafa álitið hverja eina jörð út af fyrir
sig.
Jeg mun þvi greiða atkv. mitt með
frv. og vona að það fái fleiri hjer i deildinni, þð andmælendur sjeu nokkrir.
Friðrih Stefánsson: Það er alls eigi
tilgangur minn að vilja spilla fyrir þessu
frv., heldur þvert á móti stuðla til þess,
að það verði betur úr garði gjört heidur
en það er nú. Jeg fæ heldur ekki betur
sjeð en að nægur tími sje enn til þess að
frv. fái framgang á þessu þingi, þótt það
þurfi aptur að koma tilNd., og meiri likur tíl að h. þingdeild muni samþykkja
frv., ef gjörðar eru við það skynsamlegar
breytingar, sem eru frv. til bóta.
Jeg held að h. 2. kgk. þm. (E. Th. J.)
muni .þafl ekki rjett, að jeg hafi áður á
iþingi gefið atkv. mitt frv., sem hafi verið
atveg eins orðað og þetta; jeg hef að
sönnu gefið atkvæði frv. um að meta tii
dýrleika nokkrar jarðir í Rangárvallasýslu, en eins og tekið hefur verið fram,
var það frv. ekki eins orðað eins og þetta
fruoav.
tÞetta. frv. kestnr að sönnu ekki i bágq
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við hag mins kjördæmis, en sem þingmanni kemur mjer hvert frv. við, sem er
til umr. í þessari þingd., og mjer þykir
illa fara, að hjer á þingi skuli vera samþ.
eins óákveðið og óformlegt frv. eins og
þetta frv. er.
ATKV.GR.: 1. gr. samþ. með 10 atkv.;
br. við 2. gr. felld með 6 : 4 atkv.;
2.—4. gr. samþ. 6 atkv. hver; 5. gr. saraþ.
með 6 :4 atkv., að viðhöfðu nafnakaili
vegna óljósrar atkv.gr., og sögðu
nei:
Þorleifur Jónsson
J. A. Hjaltalín
Árni Thorsteinsson
E. Th. Jónassen
Friðrik. Stefánsson
Grímur Thomsen
Júlíus Havsteen
L. E. Sveinbjönsson.
Sighvatur Árnason
Skúli Þorvarðarson.
Arnljótur Ólafsson stýrði fundi í forseta stað. 6.— 7. gr. samþ. með 6 atkv.
Frv. vísað til 3. umr. með 7 atkv.

Fertugasti og fyrsti fundur, miðviku19. ágúst kl. 1. e. h. Allir á fundi,
nema 1. kgk. þm. (Júl. H), sem hafði
tilkynut forseta forfóll sin.
Frv. tU laga um stœkkun verzlwnarlóðarinnar í Reykjavík (C. 398); 2. umr.
ATKV.GR.: Frv. samþ. í e. hl. umræðulaust Fyrirsögnin samþ. án atkv.gr.
Málinu vísað til 3. umr. 1 e. hl.
Frv. til laga um kjörgengi kvenna (C.
417); 1. umr.
Grímur Thomsen: Jeg vil leyfa mijer
að gjöra þá litlu athugásemd, að mig
furðar á þvi, að þegar ekkjur og aðrar
ógiptar konur, sem standa fyrir búi, skuli
hafa kjörgengi og eru kjörgengar í hreppsnefnd og sýslunefnd og bæjarstjórn og á
safuaðarfundum, þá finnst mjer það vera
ófúllkomlegleiki við frv., að þær skuli
ekki Qinaig vera kjöigengar í amtsráð,
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og þess vegna leyfl jeg mjer að stínga
upp á 3 manna nefnd til þess að íhuga
málið.
ATKV.GR.: Nefnd samþykkt með 7
atkv. og kosnir:
Júlíus Havsteen með 7 atkv.
Grímur Thomsen — 6 —
Friðrik Stetánsson— 6 —
og eptir hlutkesti milli hans og Á. Thorsteinssonar. Fyrstu umr. síðan frestað.
Frv. til laga um rjett kvenna til að
njóta kennslu á menntunarstofnunum landsins, oq um aðgang þeirra að embœttum
(C. 417); 1. umr.
L. E. Sveinbjörnsson: Mjer finnst hið
sama að því þetta frumvarp snertír og h.
þm. Borgf. (Gr. Th.) um næsta mál á undan, að nokkuð vanti í frv., að ýtarlegri
ákvæði vantí í frv., t. a. m. þegar svo er
komið, að landshöfðingi og biskup eru
orðin hjón, stíptsyfirvöldin maður. og kona,
forsetí er kvongaður 1. assessor landsyfirdómsins, og sýslumaður og hjeraðslæknir
sömui. o. s. frv. Með því að þessi merkilegu hjónabönd geta komið fyrir, þá leyfi
jeg mjer að stínga upp á, að 3 manna
nefnd verði sett tíl að íhuga þetta afarþýðingarmikla mál.
ATKV.GR.: Nefnd var felld með 6 : 4
atkv. Samkv. uppást. 4. kgk. þm. (Á. Th.)
var borið undir atkv., að vísa málinu til
nefndarinnar, er sett var i málið næst á
undan, og var það samþ. m. 6 atkv.
Frv. til laga um að stjórninni veitist
heimdd til að sélja nokkrar þjóðjarðir (C.
386, 444); 3. umr. .
E. Th. Jónassen: Jeg hef leyft mjer,
ásamt með 2 h. þm., að koma fram með
viðaukatíll. á þingskjali 445, um að nýrri
grein sje bætt við frv., „að stjórninni
veitist heimild til að selja spítalaeignina
Kaldaðarnes í Árnessýslu með hjáleigum
fyrir að minnsta kosti 10,000 kr., með sömu
skilmálum, sem nefndir eru í 3. gr. frv.
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Við ætlumst tíl, að verðið verði eigi undir 10,000 kr., en sjálfsagt er að virða eignina áður en hún verður seld, og þá getur önnur upphæð komið fram. Þetta, sem
við liöfum stungið upp á, er hið lægsta
verð, og talsvert minna en áður hefúr
verið leyft að selja hana fyrir hjer á
þingi; en þetta gekk ekki fram, eins og
kunnugt er.
Síðan hefur jörð þessi gengið allmjög
af sjer; Ölvesá hefur einkum skemmt hana,
borið sand og grjót á landareignina, og
rifið víða upp haga jarðarinnar.
Jeg skal 8vo eigi fara fleiri orðum um
þetta að sinni, fyr en jeg heyri undirtektir deildarmanna.
L. E. Sveinbjömsson:
Jeg er yfir
höfuð eigi hlynntur sölu þjóðjarða, einkum þegar um annan eins fjölda jarða er
að ræða og í þessu frv.; en aptur getur staðið 8vo á, að jeg sje meðmæitur
sölu einstakra jarða, og hvað snertir viðaukatíll. á þingskj. 445, þá verð jeg að
telja mjög svo æskilegt, að landssjóður
gæti selt þessa eign sína, Kaldaðarnesið með
hjáleigum. Jeg er þar nokkuð kunnugur
og veit, að jörðin liggur undir skemmdum,
einkum af Ölvesá, og að 20 árum liðnum
verður hún, ef til vill, orðin að eins meðalkot. Þess vegna mæli jeg sem bezt
jeg get með viðaukatíll.
Sighvatur Ámason: Jeg ætla ekki að
tala um hverja jörð fyrir sig í frv., því
bæði er málið komið of Iangt til þess, og
svo vantar mig kunnugleika tíl að dæma
um verð hverrar jarðar fyrir sig. En jeg
vil sjer í lagi minnast á viðaukatíllöguna
i sambandi við það, aðþessi jörð, Kaldaðarnes, var hjer á dagskrá [fyrir nokkru
síðan, og var verðið þá ákveðið 17000 kr.,
en maðurinn sem vildi kaupa hana hafði
fastlega ásett sjer að bjóða eigi meira í
hana en 16 þús. kr. En fyrir þetta eina
þúsund fjell hann frá kaupunum; en þetta
boð, 16 þúsund, var þó 4000 kr. hærra
en hann ætlaði upphaflega að gefa fyrir
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haua, og sagði liann mjer síðan persónulega, að hann þakkaði sínum sæla, að hann
hefði ekki keypt hana, enda hafði hann
boðið meira i hana fyrir kapps sakir. Svo
er þess að gæta, að jðrð þessi hefur að
sögn gengið af sjer síðan þetta var. Jeg
legg þvi til, eins og h. 3. kgk. (L. E. Svb.),
að þingdeildin láti þessa jörð fylgja með
hinum þjóðjörðunum í frv., með því að
verðið er þannig ákveðið, að ef landsstjórninni virðist ástæða til að þoka því
upp, þá er það á hennar valdi.
Skúli Þorvarðarson: Jeg tek undir
með þeim h. þingd.m., sem hafa mælt með
viðaukatilL, enda skrifaði jeg og fuslega
undir hana.
Jeg er dálitið kunnugur,
þótt ekki sje jeg fullkunnugur þessum
jörðum, sem rætt er um, og veit þvi, að
á BÍðuatu 4 tii 5 árum hafa örðið talsverð
brögð að skemmdum á þeim, bæði af sandágangi og fleiru, og svo hefur Ölvesá
þjálpað til, eins og h. 2. kgk. (E. Th. J.)
minntist á. Þar eð eignin hefur rýrnað
svona, þá álít jeg æskilegt fyrir landsjóð
að losaát við hana og varúðarvert að nota
eigi tækifærið, ef kaupandi skyldi fást, sem
þyði viðunandi verð. Því jeg held jeg
verði að segja eptir kunnugra manna sögn,
að Kaldaðarnesjarðeignin hafi sumpart spillzt
af Ölvesá, og sumpart fyrir miður heppilega stjórn af hendi núverandi umboðsmanns, og mun hægt að rökstyðja þá
sögn, ef þessverður leitað. Hins er kannske ekki vert að geta til, að vanskil þurfi
að óttast á kúgildagreiðslu og álagi, kirkjuportíón og öðru, en þó hefur því miður
siikt komið fyrir annarstaðar, þegar of seint
hefur verið að gáð. Mjer þykir vænt um,
að engin mótmæli hafa komið fram gegn
þessari tillögu, og vona því að deiidin
samþykki hana.
Árni Thorsteinsson: Jeg hefi orðið
þess vísari, að það sje mjög varasamt,
enda syndsamlegt, að landsjóður skuli eiga
nokkra fasteign, og gildir það hiðísama,
Alþt A. 1891.
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hvort jarðirnar eru góðar eða ágangiundirorpnar; en hvað viðaukatillöguna snertir, þá þykir mjer efasamt, hvort viðaukatillagan sje rjett eða geti átt við frv. í
1. gr. er ráðgjafanum veitt heimild til að
selja ábúendunum 63 jarðir, og þessi heimild á þá liklega einnig að ná til Kaldaðarness, ef viðaukatill. á að komast að, ef
mjer skilst rjett. Jeg vil því spyrja um,
hvort það sje ekki rjettur skilningur, að
alþingi sje skuldbundið til að selja ábúandanum jörðina, eða að minnsta kosti
með forkaupsrjetti, ef hann vili? Sje nú
þessi skilningnr ekki rjettur, að því þessa
jörð snertir, þá gildir eigi sama um hana
og aðrar jarðir; því þá má hver sem vill
kaupa hana, og sje þessi skilningnr rjettur, þá vil jeg Iáta bjóða jörðina til uppboðs, svo hver geti keypt sem vill.
E. Th. Jónassen: Jeg skal svara h.
4. kgk. (Á. Th.) því, að það eru ekki einsdæmi, þótt öðrum en ábúendum sjeu seldar jarðirnar, og er ekki langt síðan að
þetta hefur verið gjört hjer nærlendis.
Þessi maður, sem nú býr á jörðinni, er
umboðsmaður yfir henni, og hann er líklega hvorki fær um að kaupa hana nje
hefur hug á því. Það má eins gera undantekning með þessa jörð, eins og stundum hefur verið gjört með aðrar jarðir, að
leyft sje að selja hana öðrum en ábúandanum, þegar maður veit, að ábúandinn
ekki hefur hug á að kaupa liana.
Árni Thorsteinsson: H. 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) hefur misskilið mig. Jeg fór
ekki fram á, að jörðin eingöngu skyldi
seljast á uppboði, heldur stakk upp á því,
hvort ekki mætti selja hana á þennan
hátt eins og hvern annan. Stjórninni er
gefin heimild til að haga því, eins og
henni líkar bezt; en öll fasteignasölulög
sem komið hafa frá þinginu ganga út frá
því, að ábúendunum sje gefinn kostur á
að kaupa en ekki öðrum. Það hefur að
eins verið gjörð undantekning með eina
86 <19. nóv.).
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jörð, sem jeg veit til, en varla með fleiri;
jeg spurði að eins um, hvort ekki væri
meiningin, að ábúandinn nyti kaupa á
þessari jörð, eins og gildir með aðrar þjóðjarðir. Satt að segja kann jeg betur við
3. gr. frv. í „principinu", heldur en
alla þá skilmála, sem áður hafa tíðkazt
við sölu þjóðjarða, ef seljaá jörðina þeim,
er mest býður.
Landshöfðinqi-.
Jeg skal taka það
fram út af orðum h. 4. kgk. (Á. Th.), að
jeg skil svo viðaukatill., að stjórninni
veitist heimild til að selja eign þessa hverjujn, sem hún álitur hentast og sem vill
kaupa hana, ef stjórnin einungis fær fyrir hana 10 þús. kr. Það hefur verið tekið fram, að þessi upphæð sje talsvert minni
en sú, sem áður var ákveðið að selja eignina fyrir; en það er aptur talsvert meira
en sem svarar tekjum þeim af jörðinni,
sem landssjóður hefur, sem vonjulega nema
eigi meiru en 250 kr. á ári, og stundum
minna, er Ölvesá hefnr skemmt eignina
og ábúendurnir hafa haft heimtingu á niðurfærslu á eptirgjaldiuu. Jeg álít því í
hag fyrir landssjóð, ef hægt væri að selja
eignina fyrir þetta verð, sem hjer er tiltekið, með því líka að það, eins og h. 3.
kgk,(L. E. Svb.) tók fram, kann að vera,
að hún verði minna arðsöm, ef Ölvesá
heldur. áfram að skemma hana. Jeg vil
því mæla með því, að viðaukatillagan
verði samþ.
ATKV.GJL: Viðaukatill. (445) samþ.
með 9 atkv. Erv. með viðaukatill. samþ.
með 8 atkv. og endursent Nd.
Frv. til laga um breytingu á lögum 19.
febr. 1886 um friðun á hvali (C. 437); 1.
umr.
E. Th. Jónassen: Eptir þvi, sem jeg
veit til, þá er eigi önnur breyting gjörð
á lögum þessum en sú, að tímatakmarkið
er fært aptur um einn mánuð. Eptir því,
sem jeg hef fengið að vita af kunnugum
mönnum, þá hstfa hvalveiðamenn komið í
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aprilmánuði og eyðilagt veiðarfæri fyrir
mönnum, bæði net og lóðir; þau hafa t. d.
flækzt utanum skrúfuna á skipum hvalveiðamanna, þegar þeir. hafa farið um á
næturþeli, þar sem^veiðarfæri hafa legiði
Vestanmenn vilja þvi fá hvalinn friðaðan
í aprílmánuði; því þá er vertið hjá þeim;
það er aðalástæðan, og mjer flnnst að hún
sje takandi til greina. Jeg vil eigisegja,
að hvalveiðamenn eyðileggi vlljandi veiðarfæri fyrir landsmönnum, en það erjafnslæmt fyrir þá hvort heldur er.
ATKV.GR.: Málinu vísað til 2. umr.
með 9 atkv.
Tittaga tU þingsályktunar um styrkveitingu iil búnaðarfjelaga og fjenaðarsýninga (C. 358, 442); síðari umr.
Jbn A. Hjaltalín: Jeg þarf eigi mikið
að segja um breyt.till. á þingskjali 441,
því styrkarinn til fjenaðarsýninga hefúr
verið tekinn burtn í fjárlögnnum, og þá
falla þessar tillögur um styrk til fjenaðarsýninga af ejálfu sjer, að þvi er þingið
snertir. Úr því h. deild samþykkti að
fella burt úr fjárlögunum styrkinn ; til
fjenaðarsýninga, þá sýnist mjer sjátfsagt,
að þingið felli burtu þessi ákvæði nndir
staflið B. Fjáriaganefndin var einhuga á
því, að þessi styrkur væri eigi til neins
gagns, en væri nndirorpinn misbrúknn,
sem miðaði eigi til að bæta fje að neinu
ieyti, eins og minnzt hefur verið á.
Sighvatur Árnasen: Þótt svo sje að
eigi sje að ræða um styrk úr landsjóði til
fjenaðarsýninga virðist mjer þó, að það
geti ekki gjört neinn skaða, þótt þessi ákvæði standi í þingsályktuninni.
Það
stendur sem sje ekkert um það í fyrirsögninni, að slikur styrkur til fjenaðarsýninga þurfi að vera úr landssjóði, svo að
mjer virðist ekkert vera á móti þvi að
þessar reglnr væru til,
fjenaðarsýningar
fengjn styrk annarstaðar frá, og gætn
þær reglur því verið til leiðbeiningai við
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útbýtáng styrks í þessu skyni úr annari
itt.
Arnljbtur ólafsson: Jeg hygg þð að
þeesi skilnmgur h. þm. Rangv. (8. Á.) sje
etgi rjettur, vegna þess, að í öpphafi ályktunRrinnar stendur: „Alþingi ályktar,
að skilyrðin fyrir styrkveitingu úr lamdsjtöi til öúnaðarfjdaga^ o. s frv. Nú ber
þéss að gæta, að búnaðarfjelögin innibinda
i sjer bæði jarðabætur og ljenaðarsýningar, svo að eiginlega hefði verið rjettara,
að staðið hefði undir staflið A: Um styrk
til jarðabóta, og undir staflið B: Um
styrk til ijenaðarsýninga. Meiningin getnr eigi verið önnur en sú að setja reglur fyrir styrkveitingu af landsjóði til
búnaðarfjelaga, hvort búnaðarfjelögin svo
verja styrknnm éptir staflið A. tii jarðabóta eðnr eptir staflíð B. tii fjenaðarsýninga. En alþingi kemur það alls eígi við,
að sétja regltrr fyrir öðrnm styrk en þeim,
sem veittur er af landsajóði.
ÆtáK J&orwirforson: Jeg vil láta þá
skoðún mín& í IjóBi, áð jég skil þðsm ákvæði þingsályktonarinnar á sanra kátt
sem h. fi. kgk. (A. Ó.); mjer virðist hjer
vera að ræða nm, að skipta styrknam á
mílfi jarðabótavinnu og fjenáðartýninga,
enda hefur það sýnt sig fyrirfarandi, að
búnaðarstyrk hefnr verið útbýtt eins til
þmrra fjeiaga, sem hafa lagt stund á að
bæta sauðfjárkyn sitt bæffl með kynbót«m og gððri meðferð, og skal jeg minnast á eitt dæmi til þess í Árnessýsiu, að
þar er til fjelag til að efla kynbætnr á
sauðfje, og það hefar einnig féttgið hlatdeild í búnaðarfje þýí, setn landshöfðingi
hefur haft ráð yfir; að ððrtt ieyti er hverri
sýslunefnd í sjálfsValdi, að halda fjehaðarsýningar, ef það sýnist æskilegt eptir ástæðnm, en meining min er einnngis sú,
að jeg vil ekki verja af því fje, sem veitt
er til eflingar búnaði, til fjenaðarsýninga,
að svo stöddn, þvi jeg held að styrkurinn
tfl jarðabóta renti sig betnr, ög þetta var
meiningin í tillögu nefndarinnar.
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Gfrímur Thomsen\% Mjer virðist þessi
breyttill. í samræmi við það, hvernig atkvæðagr. varð hjer í-,þessari h. deild við
2. nmr. fjárlagafrv. Það getur að sönnu
hugsazt, að h. Nd. gjöri aptur breyting á
fjárlagafrv. i þá átt, að setja inn aptur
styrkinn til fjenaðarsýninga, en þá getnr
og sú þingdeild máske einnig á einhvern
hátt sett inn aptnr ákvæðið á staflið B.,
þðtt hann verði nú felldnr hjer úr, — þótt
máSke eigi mega gjöra ráð fyrir að þessi
þingsál. verði aptnr send Nd., úr því áð
henni hefúr verið breytt í þessari háttv.
deild.
ATKVÆÐAGR.: Breyt.till. (441) samþ.
með 8 atkv.
Tillagan þannig samþ. í e. hlj. og afgreidd til landshöfðingja, eptir að landshöfðingi og ýmsir þingmenn ásamt forseta
höfðu látið þá skoðnn i ljósi, að eigi værl
lieimild fyrir eptir þingsköpunúm að láta
till. koma aptnr til nmr. í Nd.

Fertngasti og annar fúndur, fimmtudag
20. ágúst kl. 1. e. h. Allir á fundi
Frumv. til fjárlaga fyrir árin 1892 og
1893 (C. 447, 446, 459, 460); 3. nmr.
Framsögumaður (Amljótur Ólafsson):
Nefndin hefur, eins og h. þingdm. sjá, komið fram með 2 viðaukatill. við frv. á þingskj. 453, og eru þær báðar komttaí fram
eftir bónarbrjefum, er nefudinni hafa borizt utan að. Hin fyrri, um styrk tilhins
ísl. garðyrkjuijelags, að því verði veittar
200 kr. hvort árið til garðræktar; um
þetta kom beiðni til Nd., sem var öðruvísi orðuð, með því að þar var farið fram
á styrk til formanns garðyrkjufjelagsins,
en hjer er það til fjelagsins sjálfs, sem
styrknrinn á að ganga. Hin síðari tillagan, nm skótaiðnaðarkennsln, er komin fram,
samkv. beiðni frá skólastjórannm í Flensborg, þar sem hann bað nm styrk til að
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koma á þessari kennsln þar við skólann, milli stöplanna hlýtur þvi að verða um
1100 kr. fyrra árið, en 500 seinna árið. eður yfir 20 faðma, og svo verður að hafa
Nefndinni þótti ástæða til að veita báð- undirstöðu-akkeri í miðjum ósnum til þess
um þessum bænum áheyrn, og hvað skóla- að svífa ferjumar yfir; aukþessaþarf talsiðnaðinn sjerílagi snertir, þá er kunnugt, vert af cementi og grjóti í stöplana, og
að í frv. frá stjórninni kom fram mikil til- ennfremnr útheimtist akkeri og mikið af
laga, er gjörði ráð fyrir miklu fjárfram- köðlum, og hlýtur allt þettaaðverða miklagi, og var það samkv. tillögnm h. idsh. ill kostnaður, og þar að auki þurfa ferjJeg verð að telja þetta málefni mjög á- urnar að vera nokkuð stórar, svo nota
ríðandi, af því að mikill ágreiningur er megi þær til fjárflutninga. Það sem kom
um miklaoglitla gagnsemi þessa iðnaðar, nefndinni til að sinna þessari beiðni.er, að
sem kunnugt er, með því að um það hef- ósarnir eru á aukapóstleiðinni í Skagaur verið mikið ritað og rætt. Nú þegar firði, sem liggur frá Víðimýri um Sauðárbænarskrá kom um þetta til nefndarinn- krók austur yfir vötnin og út á Siglufjörð,
ar, þótti henni ekki rjett að hafna henni, og verður þetta því þannig jafnframt hagnheldur áleit heppilegra að gjöra próf eða aður fyrir póststjórnina. Ennfremur ber
tilraun í litlum stýl, og þess vegna hefúr þess að gæta, að Skagfirðingar hafa lagt
hún gjört tiilöguna svo netta eða litla, sem brýr á 5 ár, og eru 4 þeirra brýrnar á
auðið var. Þessa aðferð áleit nefhdin hina Hjaltadalsá, Kolku, Grafará ogHofsá, allbeztu, svo að eigi yrði sagt, að þingið al- ar á aukapóstleiðinni; þessar brýr hafa að
veg gengi á snið við þetta mál, heldur minnsta kosti kostað um 8000 kr. Þegar
Ijeti reynsluna skera úr, hver árangur yrði litið er á formgalla bænarskrárinnar, og
af þessu. Þá er að minnast á breyt.till. aptur á hitt, hvað Skagfirðingar hafa greitt
frá 3 h. þm. á þingskj. 452, um svifferj- fyrir póstgöngum og samgöngum, þá mega
ur yflr ósana á Hjeraðsvötnunum, þar sem menn ekki vera sitingssamir. Breyttiil.
farið er firam á að færa till. nefndarinnar h. þm. nær engri átt; þeir hafa ekki útniður um helming, þannig að í stað 2400 vegað sjer neinar skýrslur og hafa ekki
kr. komi 1200 kr., og svo að orða skil- hugmynd um kostnaðinn. Skilyrði nefndyrðið öðruvísi, þannig „að veitingin sje arinnar var svo, að sýslnnefndin skyldi
bundin því skilyrði, að sýslufjelagið leggi kosta fyrirtækið svo, að það kæmist á.
jafnmikið fje til fyrirtækisins“, hvort svo Áð veita 1200 kr. til þessa fyrirtækis,
sem fyrirtækinu nægir það fje eður sýsl- vil jeg ekki kalla skammarboð, — af því
an hefur nokknð gagn af því, eða ekki. mjer þykir orðið svo ljótt, en jeg held að
Jeg sagði við 2. umr., að það væri galli, boðið með rjettu megi kallast pervisalegt
að engar greinilegar skýrslur hefðu komið Um breyttill. á þingskj. 447 get jeg ekki
fram hjer að lútandi; en síðan hef jeg út- sagt neitt; það er nokkuð komið undir
vegað mjer nokkrar upplýsingar, og þar þvi, hvort bókin verður lögskipuð skólaá meðal hef jeg fengið skýrslu eður rjett- bók; en nú vill svo vellil, að h. 6. kgk.
ara umsögn frá Einari Quðmundssyni á þm. (J. A. Hj.) er kunnugur þessu máli og
Hraunum, sem manna bezt hefur vit á getur gefið upplýsingar þaraðlútandi.
Þorleifur Jónsson: Á þingskj. 447 á
þess konar efnum í Skagafirði. Hann segir að hver ferja fyrir sig geti ekki kost- jeg ásamt 2 h. þingdm., viðaukatill., sem
að minna en um 2000 kr. Breiddin á ós- fer fram á, að veita Halldóri kennara
unum breytist nokkuð, því að það er laus Briem 300 kr., fyrra árið, til að gefa út
sandur beggja vegna við eystri ósinn og kennslubók í þykkvamálsfræði. Eins og
öðru megin við hinn vestari, Breiddin menn vita, þá er ekki tjl nejn bók i þess-
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arf grein ávoru máli. Með þvi að viðurkennt er, að hinar fyrri bækur þessa höfnndar eru vel af hendi leystar, má ganga
að því vísu, að þessi bók verði það einnig. En það sem sjerstaklega mælir með
þessari styrkveitíngu er, að bókin er i
sjálfu sjer nauðsynleg, en hætt við, að lítið muni seljast af henni, og þess konar
bókaútgáfur á einmitt að styrkja, ef þær
ern í sjálfu sjer nauðsynlegar; jeg skal
taka til dæmis fornbrjefasafnið; það er
nauðsynlegt, en það borgar sig ekki, þvi
það selst svo lítið af því. Jeg vona því
að deildin taki þessari viðaukatill. vel,
enda heyrðist mjer að h. framsögum. (A. Ó.)
hefði ekki neitt á móti henni.
Af því er snertir síðari viðankatill.
nefndarinnar um styrk til skðlaiðnaðarkennslu, skal jeg geta þess, að mjer þykir það nokkuð undarlegt, að nefndin nú
við 3. umr. skyldi koma með þessa till.,
eptir alla þá mótstöðu, sem mál þetta hefur mætt i Nd., og eptir að allur þessi
styrkur til þessarar kennslu var felldur
burtn við 2. umræðu hjer í deildinni einmitt eptir tillögu nefndarinnar. Það væri
sök sjer, ef nauðsynlegt væri að koma
þessari kennslu á, en jeg verð að álíta,
að það sje ekki mjög nauðsynlegt fyrir
oss íslendinga, því að hjer stendur allt
öðrnvísi á en í útlöndum, þar sem skólarnir standa á 11. mánuð ár hvert; en
hjer standa þeir lengst ®/4 af árinu eða 9
mánnði, eins og latínuskólinn, og eru þó
mörg frí á þeim tíma; aðrir skólar standa
ei lengnr en 7 mánuði, og gagnfræðaskólinn í Fiensborg að eins 6 mánuði eða
hálft árið; þess vegna finnst mjer lítil eða
engin nauðsyn vera á að koma þessari
kennslu hjer á og mikln ónauðsynlegra en
margt annað, þar eð piltar hjer hafa svo
mikinn tíma til að-lypta sjer upp. Það
hefur einnig verið viðurkennt, að leikfimiskennslan hjer væri ófollkomin, og lægi
því miklu nær að koma henni í eitthvað
betra horf. H- framsögum. (A. Ó.) kom
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ekki með neina ástæðu fyrir þessari till.,
aðra en þá, að stjórnin hefði lagt hana
fyrir þingið, en það sannar lítið, enda var
tillaga stjórnarinnar allt önnur; ennfremur
er það hvergi nefnt í tillögunni, hvar þessi
kennsla eigi fram að fara, hvort heldur
við latínuskóiann cða skólann í Flensborg.
Framsögum. (Arnlj. Ólafsson) sagði reyndar, að beiðni um þetta hefði komið frá
skólastjóranum í Flensborg, en jeg hef ekki
átt kost á að sjá neina beiðni í þá átt.
H. framsögum. (A. Ó.) þarf því að skýra,
hvar kennslan eigi fram að fara; ef það
á að vera við Flensborgarskólann, þá er
það enn ein ástæða móti þessari tillögu,
þvi að það er einna sízt þörf á þessari
kennslu þar, með þvi skólinn stendur þar
að eins hálft árið, og námssveinar þar geta
víst haft nægan tima til að lypta sjer npp
frá bóknáminu. Mest þörf væri á að hafa
þessa kennslu við latinuskólann, ef hún á
annað borð yrði tekin npp. H. framsögum.
(A. Ó.) sagði og, að þetta að eins ætti að
vera tilraun eða próf, en jeg fyrir mitt
leyti verð að álíta, að með þessari fjárveitingu sje smeygt inn byrjun til stórútgjalda fyrir landssjóð. Það yrði auðvitað sagt á næsta þingi, að það hefði reynzt
dæmalaust vel og væri dæmalaust nauðsynlegt; það þyrfti því að auka fjárveitinguna, til þess að gagnið yrði sem mest,
og þá yrði auðvitað farið fram á að stofná
nýtt embætti, byggja nýtt hús o. s. frv.
Jeg verð að biðja h. þingdm. að gæta vel
að þessu atriði; svo ber eicnig að gæta þess
hjer, að verði þetta hjer samþykkt, þá er
líklegt, að þetta verði ágreiningsefni milli
deildanna, svo að fjárlögin þurfi þess vegna
að komast í sameinað þing, sem ætti að
reyna að sneiða hjá, eptir þvi sem nú á
stendur.
Framsögumaður (Arnljótur Ólafgson):
Jeg vil leyfa mjer að gjöra athugasemd
við ræðu h. þm. Húnv. (Þorl. J.). Hann
tók ekki rjett eptir því, sem jeg sagði.
Jeg tók fram 2 ástæður fyrir skólaiðnað-
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innm. Jeg minntist á að beiðnin hefði
komið frá skólastjórannm i Flensborg, og
anðvitað á kennslan þar fram að fara, þvi
svona lítil tilrann er of lítilfjörleg fyrir
höfnðstað landsins. Jeg gat þess og sem
ástæðn, að stórkostleg tillaga nm þetta
hefði verið í frnmv. stjórnarinnar, og svo
nm það, að mikið hefiði verið ritað og rætt
nm málið, og það langtnm lengra en hin
góða ræða h. þm. Hónv. (Þorl. J.). Annað
mál er það, hvort þetta er nanðsynlegt
eða ekki. Jeg fyrir mitt leyti get ekki
skorið úr, hvort þetta er gagnlegt eða óþarft; jeg ætla eptirtimannm að sanna það.
H. sami þm. (Þorl. J.) þarf ekki að óttast,
að næsta þing hlanpi í spor þeasa þings
með að hækka styrkinn, ef iðnaðnrinn
reynist lítt þarfnr; en aptnr á móti er
hætt við, að ef málinn er nú enginn ganmnr gefinn, að þá rísi npp hinir sömn
menn, er nú nú ern málinn sinnandi, aptur á næsta þingi, og geti þá komið alþingi til þess, að veita þessn fyrirtæki
mjög mikinn styrk. Nefndin áleit skyldn
sína, að gefa þessu málefni ganm
gagnvart stjórnarfrumvarpinn og ritnm
manna og ræðnm, en hefnr þó á hinn
bógran haft tillögnr sínar svo lágar, sem
framast er unnt. Jeg skal einnig fullvissa
h. þm. (Þorl. J.) nm, að verði þetta mál
fellt í neðri deild, þá mnn það eigi verða
hjer tekið npp aptnr i deildinni.
Sighvatur Ámason: Jeg ætla að minnast fátt eitt á styrkinn, sem hjer er nefndnr, til að koma á fót sviffeijnm á Hjeraðsvötnin, eða ósa vatnanna; þessi fjárveitingartill. hefnr komið eins og skollinn
nr sanðarleggnnm frá Qáriaganefndinni,
án þess nokknr skýrsla eða beiðni frá
Skagfirðingnm lægi fyrir. Jeg játa, að
Skagfirðingar eiga manna mest skilíð að
fá styrk til sliks, af því þeir hafa unnið
svo mikið að brúargjörðum; en hjer ber
að athuga, að nm nýmæli er að ræða,
þar sem svifferjurnar em, þvf að knnnngt
er, að þess konar tilhögnn á fferjum hef-
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nr ekki átt sjer stað hjer á landi fyr.
Jeg er samdóma h. framsögum. (A. Ó.)
eptir því, sem jeg hef spnrt mig fyrir nm
svifferjnr, að anðvelt sje að koma þeim á
hvern ós fyrir sig fyrir 2000 kr. (Arnlj.
ölafsson: En breiddin?). Kostnaðurinn
fer eptir því, hvort þær ern hafðar í
smærri eða stærri stýl. Jeg hygg ráðlegra, að ekki sje byijað í stórnm stýi i
því efni, þvi eptir þvi sem þessar feijur
ern stærri, ern þær þvi kostnaðarmeiri,
bæði ferjan sjálf og lika það, að þá þarf
meiri og sterkari útbnnað til að draga
þær yfir ósinn, einknm á lygnn vatni, en
þar sem stranmnr er, þar getnr hann hjálpað eða ljett nndir, ef rjett er að farið.
Svo verðnr einnig að draga þær á Iand,
þegar isskrið er og frost er komið, svo
þeim sje óhætt að vetrinum til, og þá
hljóta slíkar ferjnr að vera erfiðar viðfangs, ef þær eru mjög stórar. Gagnvart
þvi, sem h. framsögnm. (Á. Ó.) sagði, að
þessar 1200 kr. væm pervisalegt boð, þá
gæti jeg einnig sagt, að þessi fjárvefting
frá nefndinni væri nokknð glæfraleg; sfðar gætu, ef til vill, kornið npplýtdngar,
sem gætn verið þessn til sönnnnar. Það
er óvanalegt að koma með þessa fjárveát3ngn hjer á þingi til samgangna, sem ekki
ern á aðalpóstleið. Væri jeg þm. Skaptfellinga, þá mnnði jeg og biðja nm svifferjnr, því þar mætti á 2 eða 3 stöðttm
koma þeim við, t. d. Eldvatninn í Meðallandinn og jafnvel á Kúðafljóti og víðar,
sem ern ill vötn yfirferðar og hafa orðið
að siysi, en sem ekki verða brúnð, allra
sízt Kúðafljót. Jeg skal enn fremnr taka
það fram nm þessa fjárveitingu nefndarinnar, að þegar jeg skoða þessar 2400 kr.
i samanbnrði'við skilyrðin, þá álít jeg að
fyrirtækið mætti hafa i þeim stýl, að
sýslnfjelagið ekki þyrfti að bæta við einum eyri til að fullgjöra það, ogefsvo er,
að sýslnfjelagið alveg sleppnr við það, þá
hefur nefndin stigið heldnr stórt spor roeð
þessari fjárveitingu, án þess þó jeg áh'ti,
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að slik fyrirtæki ættu ekki að njóta einhvera styrks við. Jeg býst við, að h.
framsögnm. (A. Ó.) álíti þessa meiningu
mína ekki á rökum byggða; en það er óreynt,hvor okkar rjettara hefur að mæla,
en jeg verð að halda þvi fast fram, að
það eigi ekki að byrja á þessn fyrirtæki
í stórum stýl og þess vegna sje fnll
áatæða til að taka breyttill. til greina.
Jeg hef einnig komizt að því, að flntningsmagnið yfir Hjeraðsvatna-ósana sje
ekki mikið, nema (eí vera skyldi) fjárflntningarnir á hanstin. Jeg hef nú lýst
minni meiningn, en hver einn ræður að
öðrn leyti sínu atkvæði.
Qrímur Thomsem: Jeg vil fyrat og
fremst Jýsa gleði minni yfir nærgætni
sefndarinnarvið garðræktarfjelagið, að hún
skyldi ætla því dálítinn styrk. Jeg er
er einn áf þeim, sem hef ritað nafn mitt
nndir breyttill. á þingskj. 452; okknr
gekk það tíl að koma með hana, að nefndin hafði eigi nægar skýringar um fyrirtæki þetta, og breyttíll. er því eigi til annara en að laða skýringar fram, þvi stnndnm verðnr að laða þær fram. Skýrslur
þær, er h. framsögnm. (A. Ó.) kom með,
eru byggðar á áliti manns, sem er málinn
knnnngur og vandaðnr maðnr; jeg tek
þær trúanlegar og fer eptir þeim þegar
jeg greiði atkvæði.
í»á er loks breyt. við 13. gr. VI. g.
nm skólaiðnaðarkennsln; enginn getur neitað þvi, að þessi viðaukatill. kemnr eins og
hnerri. í fyrsta lagi strykar nefndin út
500 kr., sem ætlaðar vorn til skólaiðnaðar, en nú allt í einu, án þess hægt sje að
sjá nokkra ástæðn, kemnr hún sjálf með
þessa tiilögu, sem sýnist að vera nndirstöðnstöðulítil. Tiigangur stjórnarinnar var
að koma á skólaiðnaði í stærri stýl í höfuðstaðnum, í sambandi við lærða skólann
hjer. Hjer í Eeykjavik hefur tvö undanfarin ár farið fram kennsla í þessa átt,
sem tveir ungir og efnilegir menn hafa
taddið nppi, es því aw# snmir aðrir þing-
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menn hjer í salnum vera knnnngri en jeg.
Nú hefnr nefndin ákveðið, áð kennsla í
þessari grein skuli vera áafviknnm stað,
í Fiensborg. Jeg skal játa, að það getur
verið fróðlegt og gagnlegt að læra þetta
og mnn reynslan sýna það. Jeg mun
greiða atkæði með því, að fje sje veitttíl
reynslu, þó jeg hefði óskað að styrkurinn
hefði verið veittur undir öðrn formi og á
öðrum stað en svo afviknum, því margir
menn hjer eru útilokaðir frá því gagni,
sem af kennslunni leiðir. En það mnn
frjettast, hvernig gengnr, og það mun verða
til þess, að málið fái betri afdrif á næsta
þingi.
Friðrik Stefánsson: Sá fyreti, sem
hefnr ritað nafn sitt undir breyt.till. á
þingskj. 452, er h. þm. Kangv. (S. Á.),
og þó tveir aðrir þingdm. hafi ritað nöfn
sin með honnm, þá .get jeg ekki nú þegar
vitað, hvort þeim er nokknrt áhngamál að
breyt.till. gangi fram, en jeg held öllu fremnr að þeir hafl gjört þaðafsárri meðanmkvnn með h. þm. Bangv. (S. Á.), til þess að
hann gæti látið í Ijósi sina sanngjörnn
skoðnn á samsöngnmálnnum hjer á landi.
Mig furðaði þvi, áð h. þm. ítangv. (8. Á.)
skyldikoma með breyttill. „á þessn stigi
málsins“, við 3. umr. Það gjöra þeir eiuir, sem annaðtveggja eru seinir að hugsa,
eða þá hitt, að þeir vilja myrða málið.
Hann sagði, að Skagflrðingar værn alla
góðs maklegir, en þá er útdeila ættí fje
til þeirra úr landssjóði til verklegra fyrirtækja, þá nægðu 1200 kr., en þetta er
rangt reiknað hjá h. þm. Bangv. (S. Á.),
því 2400 kr. eru hæfilegt tillag tíl að
koma svifferjnm á Hjeraðsvatnaósana i
Skagafirði. Mig minnir þó ekki betnr, en
að h. þm. (S. Á.) hafi farið fram á nokkra
tugi þúsunda til brúargjörða, til að greiða
fyrir samgöngnm sveitunga sinna. Hann
segir, að það sje lítill flntningur yfir Hjeraðsvötnin; það getur verið að hann segi
það af óknnnngleik, eða þá öðznm miðnr
aæamadi ástæðum, enjeg mútmæli þvi.
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alveg, því mjer er það knnnugt, að yfir
Hjeraðsvðtnin er íjölfarið og miklir flutningar færðir yfir þau. Getur h. þm. Rangv.
(S. Á.) verið þekktur fyrir að koma með
það, sem ástæðu á móti þessn máli, að
það sje illa undirbúið? Var brúarmálið
undirbúið, þá er hann ásamt fleirum kom
fyrst með það inn á þing? Má ekki hver
þingm. bera upp þær tillögur og frv. til
laga, sem hann álítur heillavænlegar fyrir
kjðrdæmi sitt eða landið í heild sinni?
Ef deildin finnur þær skynsamlegar, þá veitir hún þeim áheyrn, annars ekki. Jeg
get eigi skilið, að þingm. hafi þurft langa
ræðu til að minna á það; allir þingm. haía
ijett til þess. Tillaga mín er mjög hófleg og
þar er ekki farið fram á að ausa miklu fje
úr landssjóði, þó h. þm. Rangv. (S. Á.)
sjái ofsjónum yfir þvi. Hann vill ráða til
áð byrja i smánm stýi, máake til þess, að
það verði að sem minnstum notum og
eyðileggist sem fyrst, því ekki mun hann
ætlazt til að landssjóður haldi þessu við.
En Skagfirðingar vilja heldur kosta meiru
til, og að það sje vandað og trútt. Enda
hefnr það sýnt sig, að þeir spara ekki fje
til að bæta samgöngur innanhjeraðs. Jeg
vil ráða h. þm. Rangv. (S. Á.) til að taka
breyttill. sína aptur, því annars spái jeg
honum því, að hún falli með óvirðingu.
Sighvatur Árnason: Jeg ætla eigi að
eyða mörgnm orðum til að svara h. þm.
Skagf. (Er. St.) og allra sízt til að svara
því, er hann vjek að mjer, að frammistaða
mín hjer á þingi væri til að myrða mál.
Jeg held, að það muni eigi vera rjett,
að engin áætlun hafi komið um brúargjörðirnar á Ölvesá og Þjórsá; hún kom
frá Vinf.-Hansen. (Fr. St.: Ekki nú). Það
er annað mál, því síðan hafa menn reynt
að leita sjer hinna beztn npplýsinga. Það
er von, þó h. þm. Skagf. (Fr. St.) taki sárt
að till. íjekk andmæli frá mjer, þó andmælin hafi eigi verið önnur en að færa
niður styrkinn, því hann hefur komizt upp
á svo gott hjá nefndinui, að geta fengið j
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allan þennan styrk svona skýrslulaus*.
Jeg ber eigi á móti því, að hann færi
þetta mál eptir beztu sannfæringu, en það
er engin venja hjer á þíngi, að hlanpa
þannig eptir beiðni eins þingm., án þess
nokkrar skýrslur sjeu fyrir hendi.
Hann leggur eigi rjett út fyrir mjer,
að jeg vilji brjóta beiðnina um styrkinn
á bak aptur; maður þekkir svo mikið
um bænarskrár á þingi, en það er óvanalegt, að þær sjeu eigi breyttar á þinginu,
þó þær sjeu betur úr garði gjörðar en
þessi. Jeg efast nm að h. þm Skagf. (Fr.
St.) sje eins praktiskur í skoðunum sínum
á slíkum fyrirtækjum, sem hann er sögufróðnr.
Friðrik Stefánsson: Það svarar eigi
kostnaði að standa upp, því ræða þm.
Rangv. (S. Á.) var eintóm endileysa. Hann
(S. Á.) talaði um, að málið ætti að vera
betur úr garði gjört; en þegar um það er
að gjöra að meta sandjarðir i Skaptafellssýslu, þá þykir honum málið ágætlega úr
garði gjört, þá er þm. (S. Á.) ekki keirnilda vandur; hann mælir með þvi að slíta
jarðir þar úr öllu sambandi við mat á
öðrum jörðum á landinu og láta landssjóð
kosta miklu til að meta þær. Enn fremur vill h. þm. Rangv. (S. A.) fá skýrslu
hjá mjer um.mál þetta, en jeg er búinn
að skýra fyrir honum nm nauðsyn þessa
fyrirtækis, og finn þvi enga ástæðu til að
gjöra það frekar. H. þm. (S. Á.) ljet mikið
yfir, hvað rækilega Ölvesárbrúin eða kostnaður til hennar hefði verið rjett áætlaður;
þó eru nú fáir dagar síðan þingið veitti
2000 kr. til hennar fram yfir það sem áætlað hafði verið.
Þvílikur makalaus
undirbúningur!! Þessar og þvílíkar ástæður h. þm. Rangv. (S. Á.) hafa ekki mikið
að þýða, því hann má vita það, að þó
hann gangi undan, að þá eru til menn,
sem unna Skagfirðingum sannmælis og
rjettlátrar viðurkenningar fyrir það, sem
þeir hafa kostað öllum öðrum íremur
miklu fje til brúargjörða. Jeg skal svo
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eigi tala meira að sinni, en vona að málið hafi happasælar afleiðingar og fullan
sigur hjer í þessari h. deild, þrátt fyrir
alla útnrdúra h. þm. Rangv. (S. Á.).
Jón A. Hjaltaíin: Viðvíkjandi viðaukatillögu i. þingskj. 447 nm styrk til Halldórs
Briems til að gefa út kennslubók í þykkvamálsfræði, skoraði h. 5. kgk. þm. (A. Ó.)
á mig að segja, hvort hún væri lögboðin
kennslubók við Möðruvallaskólann. Þar er
engin lögboðin kennslubók og eigi heldur
til. tekið hvort sknli innleiða þær; hver
kennari hefur sinn vilja í þvi efni. í
reglngjörðinni er einungis til tekið, að
kennd skuli rúmfræði, reikningur og landfræði, en siðari vetnrinn hefnr verið kennt
dálítið i þykkvamálsfræði. En eins og h.
'5. kgk. þm. (A. ÓI.) man, kom til umtals
í nefndinn að veita styrk til að gefa út
kennslnbæknr á íslenzku, en það var álitið varhugavert að veita fje í þessa stefnu
einstökum mönnnm, en nefndin áleit betra,
að haga þessum styrk eins og annarstaðar, að stjórninni er veitt viss upphæð, til
þess að gefa út vissar bækur i sambandi
við bóksalana og kaupir þá handritið, ef
henni þykir bókin hæfileg. Jeg hef sjálfur gefið út bæknr, sem ætlaðar hafa verið
til kennslu i skólum og ekki sótt um
styrk til þess, því jeg hef álitið að það
væri eigi rjett að styrkja menn i þá
stefnu.
Þorleifur Jónsson: Jeg er eigi á sama
máli og h. 6. kgk. þm. (J. A. Hj.) um
það, að eigi sje rjett að veita sjerstökum
mönnum styrk; hann sagði að það væri
athugavert, en færði engin rök fyrir því,
heldnr áleit að það ætti betur við að
veáta stjórninni vissa upphæð, og hún svo að
skera úr, hvort sú eða sú bók eigi að
koma út eða ekki. Jeg get eigi sjeð, að
það sje neitt hentugra. Jeg held að aðrar bækur, sem þessi maður hefur gefið út,
sjeu næg trygging fyrir þvi, að þessi bók
verði vel af hendi leyst
Alþt. A. 1891..

578

Það er lögboðið að kenna rúmfræði
(o:þykkvamálsfræði) í Möðruvallaskóla;
fyrst engin bók er til á íslenzku í þeirri
grein, verður að kenna hana eptir fyrirlestrum, en það álít jeg mjög óheppilegt,
þar sem kennslutiminn er svo stuttur.
Viðvikjandi því, sem h. 5. kgk. (A. Ól.)
sagði um skólaiðnaðinn, að hann hefði eigi
hugmynd um, hvort hann væri gagnlegur
eða ógagnlegur, þá er í mesta máta undarlegt að leggja til að veita fje til þess,
sem maður hefur eigi hugmynd um, hvort
sje nauðsynlegt eða ónauðsynlegt.
Jón A. Hjáttaiín: Viðvíkjandi því sem
h. sessunautnr minn (Þ. J.) sagði, að jeg
hefði eigi fært neinar ástæður fyrir því,
að jeg áliti rjettara að stjórnin hefði til
umráða fje til að koma nauðsynlegum
kennslubókum á prent, heldur en að þingið veitti slíkan styrk til einstakra manna,
— þá skal jeg taka fram, að ein af ástæðunum fyrir þessu er sú, að vjer getum ætíð krafið stjórnina til reikningsskapar fyrir því, hvernig hún hefur varið þessum styrk. En sje hann veittur til einstakra mauna, er þetta ekki hægt; enginn reikningsskapur verður af þeim krafinn. (Þ. J.: Og heldur ekki af stjórninni). Vjer getum þó ætíð látið í ljósi við
stjórnina, hvort vjer erum ánægðir eða
ekki með það, hvernig hún ver fjenu.
Jeg tala um þessar styrkveitingar almennt og jeg vil ekki að einstökum mönnum sje blandað inn í slíkar umræður. Jeg
skal fúslega játa það, að bækur þær sem
þessi maður hefur gefið út, muni víst vera
mikið góðar. En jeg vil ekki að svona
lagað mál sje skoðað frá því sjónarmiði,
heldur frá almennu sjónarmiði.
Árni Thorsteinson: Jeg geng út frá
því sem vísu, að ef samþykkt verður viðaukatillaga 447. um styrk til að gefa út
þykkvamálsfræði eða rúmmálsfræði, sem
vera mun algengara orð, þá muni stjórnin
þvi að eins borga þennan styrk út, að
37 (20. nóv.).
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trygging sje fyrir því, að bók þessi verði reglugjörð þessa (o:Möðruva!la)skóla standi,
viðunanlega góð. í sjálfu sjer er jeg sam- að kenna skuli þar „rúmfræði", þá skil
dóma h. 6. kgk. nm það. að rjettara sje, jeg við það orð sama sem „stærðfræði",
þegar um slíkar styrkveitingar er að ræða, og að „Stereometrie“ hafi ekki átt að
að stjórninni sje heimiluð viss fjárupphæð heyra þar undir. Jeg hygg þaunig, að
í þeim tilgangi, því að svo getur þingið kennslubók í þykkvamálsfræði gjöri ekkætið dæmt um það eptir á, hvernig þessu ert meira gagn fyrir landið heldur en hvor
fje hefur verið varið. En þar sem jeg er önnur bók í þeim visindagreinum, sem
honum samdóma um þessa aðalreglu, vona ekki eru kenndar hjer í skólum.
jeg þó að mjer verði virt á hægri veg,
Viðvíkjandi fyrri töluliðnum á þingskj.
þótt jeg samt sem áður verði að viður- 453, um styrk til garðyrkjufjelagsins, skal
kenna, að vjer sjeum neyddir til einstöku jeg geta þess, að mjer skilst eigi betur.en
sinnum að veita visindalegan styrk til ein- að það fjelag geti haft aðgang að styrk
stakra manna, þar sem það er nú orðið þeim, sem veittur er til jbúnaðarfjelaga,
að reglu að veita engan stýrk á fjárlög- því að i reglum þeim fyrir styrk af slíku
unum landstjórninni til umráða til verk- fje, er samþykktar hafa verið hjer í þesslegra og vísindalegra fyrirtækja, eins og ari h. deild, er sett ákvæði um, hvernig
þó átti sjer stað framau af, eptir að þing- leggja skuli í dagsverk vinnu við matjurtaið fjekk fjárforræði. Með því að þannig garða, og fyrir því getur þetta fjelag sótt
er eigi neitt fje á fjárlöguuum er lands- jafnt sem önnur búnaðarfjelög um styrk
stjórnin hefur til umráða í þessu skyni, er fyrir matjurtagarða þá; er fjelagið lætur
eigi annað fyrir, en að þingið bæti úr búa til eða sjer um að ræktaðir yrðu. Jég
þessu á þann hátt, að veita slíkan útgáfu- skal þar að auki geta þess, að þetta fjestyrk beint til einstakra manna, þegar á- lag eða formaður þess fjekk árið 1890
stæða virðist vera til. Jeg get því eigi 400 kr. styrk gegnum búnaðaríjelag suðfrá þessu sjónarmiði skoðað, að neitt geti uramtsins til þess að kenna garðyrkju fyrverið þessari viðaukatill. til fyrirstöðu.
ir, en mjer er ókunnugt um, hvern árangLandshöfSingi-.
Jeg get ekki fyrir ur þessi fjárveiting hefur borið og til hvers
mitt leyti verið meðmæltur neinni af þeim hún hefur verið höfð; það hefur engin
breyt.- og viðaukatill., sem fram eru komn- skýrsla komið fram um það, enda er eigi
ar nú við frv.
líklegt, að sá raaður sem er, burtu mestan
Að því er snertir viðankatill. um að hluta sumarsins, geti mikið eflt garðyrkju
veita styrk til að gefa út þykkvamálsfræði, hjer á Iandi.
þá skal jeg játa það, að jeg er ekki svo
Hinn síðari liður á sama þingskjali er
vel að mjer, að jeg viti hvað meint er með um það, að koma á skólaiðnaðarkennslu
þeirri fræðigrein; ef það á eigi að þýða við Flensborgarskólann. Jeg get ekki áþað, sem á útl. máli er nefnist „Stereo- litið, að þessi till. standi i neinu sambandi
metrie“, þá veit jeg eigi til, að sú vísinda- við uppástunguna um skólaiðnaðarkennslu
grein sje kennd í neinum skóla hjer á landi. í stj.frv., því að þar var ráðgerð kennslHún var áður kennd hjer í lærða skólanum an hjer íReykjavík, einkum með tilliti til
ásarat „Trigonometrie“; en báðar þær vís- hinna opinberu skóla hjer, svo sem lærða
indagreinar eru nú felldar burtu eptir hinni skólans, prestaskólans, læknaskólans, stýrinýju reglugjörð skólans. Jeg get því eigi mannaskólans o. s. frv.
En hitt var eigi
trúað því, að „Stereometrie“ sje kennd við meining stjórnarinnar að útvega kennslu í
Möðruvallaskólann, úr því að hún hefur skólaiðnaði við prívatskóla, eins og Flensþótt ofvaxin lærða skólanum, því að þótt i | borgarskólinn er. Ef h. þingdeild því sam-
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þykkfrþeosa tíll., þá gerir hún það upp á
eágio ábyrgð, en ekfci stjórnarinnar.
Viðvikjandisvifferjuin virðist hijer rjettastaðhalda sjer við þann styrk, sem samþ.
varhjer við 2. umr., einkuin vegna þess,
•fiiflrilýrði það, sein sett er á þingsfcjali
4KS, jwr sem stnngið er upp á hinni lægri
'SRflMÍý.w akki í ijettu hlutfalli við fjárVflM^ona. Því að ef ferjurnar kostá
Btfo
1400 kr., þá er ekfci nóg að
íýaltfjetegið leggi jafnmikið íje til fyrirt&kisins, eða 1200 kr.
Grimur Thomsen: Að svo miklu leyti
sem jeg hef gefið tilefni til viðaukatill. um
200 kr. styrk til garðyrkjufjelagsins, sfcal
jeg geta þess, að þflgaf lík bæn fcom fyrir þingið 1889^ þí Var h. ldsh. henni meðmæltur; jeg flegi samt efcki, að orð hans
nú sjen ífaamkvæmni við orð hans áður;
anðvitað hdTOi, fyim&Öva garðyrkjufjelagsins gjört qúttara í því, að gefa skýrslu
UBt ije þaðy sém honum var veitt af búnaðtrfjeiagi Suðht-amtsins, eh í rauninni er
efcfci þörfú neinni skýrslu, þvi menn þurfa
Skki annað efl ganga fram hjá garðihans
ðg inn að Ranðárá; þá má fljótt sjá, að
hann hefur géngið mjög svo á undan öðrnm i þvi að efla garðyrkjn; þess. vegna
trúi jeg því ekki, að idsh. sje mótfallinn
þessari viðankatillögn, því búnaðarfjelag
Suðnr-amtsins og önnur búnaðárfjetög haía
í mörg liorn að líta og lítíð fje til uinráða,
sjerstakléga til eflingar garðyrkju, enda
eru skilyrðin fyrir styrkveitingu til garðyrkju ekki yfirgripsmikil, þó að veitt sje
verðlánn eða þóknnn fyrir 16 teningsfet.
Jeg hef það trausttil deildarinnar, að hún
fallist á þessa tillögn.
Framsðgumaður (Arvdjótur ólafsson):
Orð h. Idsh. gefa mjer tilefni til að fara
nokkrum orðum um till. nefndarinnar á
þingskj. 453, og vil jeg fyrst skýra fyrir
deildinni, hvernig nefndin skoðaði fyrri
tillöguna, styrkinn tii garðyrkjufjelagsins.
Þar er sagt, að styrkurinn eigi að vera
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til eflingar garðræktar, þ. e. einknro til að
útvega fræ og úthluta því, koma á vermireitum o s. frv., því að þetta er aðalstarf
íjelagsins og sjerstaklegt fyrir það, en hitt,
að búa til garða, o. s. frv., liggur fyrir utan verksvið fjelagsins, og nefndin ætlaði
því ekki styrkinn þessu til eflingar, heldur hinu fyrnefnda. Hvað kennsluí skólaiðnaði snertir, þá er það rjett hjá h. ldsh.,
að till. nefndarinnar fer fram á miklu minna
en frv. stjórnarinnar. Þessi fjárveiting,
sem nefndin fer fram á, er gjörð til að
slíta þeirri þrætu, hvort þessi kennsla sje
gagnleg eða miður gagnleg, og með því
þessu fjárveiting er lítil, þá verður að
byrju í einhverju horni, t. d. í Flensborg,
en ekki í Beykjavik. Ef skólar landsins
ættn að hafa not af henni, þá þyrfti að
byggja hús, og þá þyrfti meira fje. H.
þm. Húnv. (Þ. J.) sagði, að jeg hefði játað, að jeg hefði ekki vit á að dæma um,
hvort þessi kennsla væri nauðsynleg eða
ekki. Það er rjett, jeg sagði það; jegtel
mig ekki færan að dæma um iðnað, sem
jeg að ein8 hef sögur af, en ekki sjónaf,
og þótt h. þm. (Þ. J.) þykist hafa vit á
því, Sem hann ekki hefur sjón af, þá leyfi
jég mjer að efast mikiUega um, að hann
hafl slíka gáfu fram yfir aðra menn; en
hann hefur það óneitanlega fram yfir mig,
að hann jnykist hafa vit á því, er jeg segist ekki geta haft vit á.
ATKVÆÐAGR.: Viðaukatill. nefnd.
(453) við 10. gr. C. 4. b. felld með 6:5
atkvæðum.
Breyt.till. (452) við 12. gr. B. (a) felld
með 9 : 2 atkv.
Breyt.tiU. (452) við 12. gr. B. (h) tekin aptur.
Viðaukatill. nefnd. (453) við 13. gr
VI. samþ. með 8: 2 atkv.
ViðankatiU. (447) við 13. gr. C. samþ.
með 7 :4 atkv., að viðhöfðu nafnakaUl,
og sögðu:
37*
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Já:
Nei:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Árni Thorsteinsson, E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson, Gríinur Thomsen,
Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson.
Sighvatur Árnason,
Skúli Þorvarðarson.
Arnljótur Ólafsson, sem eigi greiddi atkv.,
var taldur með meiri hlutanum.
Frv. í heild sinni þannig breytt samþ.
í e. hlj. og endursent Nd.
Frv. til laga um brýrnar & Skjátfandafijóti (C. 432); 1. umr.
ATKVÆÐAGR.: Málinu orðalaust vistil 2. umr. með 10 atkv.
Frv. tíl laga um stofnun brunábótafjelags (C. 432); 1. umr.
E. Th. Jónassen: Þetta frv. snertir
mál, sem er mjög áríðandi og þarf því nákvæmrar íhugunar við, en enda þótt nú
sje liðið svo langt á þingtímann, að ekki
er líklegt að það verði útrætt, tel jeg þó
nauðsynlegt, að efri deild athugi það vandIega, og Ieyfl jeg mjer því að stinga upp
á að 3 manna nefnd verði sett i málið.
ATKVÆDAGR.: Nefnd felld með 6 : 5
atkvæðum. Málinu vísað 2. umr. með 7
atkvæðum.
Frv. til laga um lán úr viðlagasjóði til
handa amtsrádinu í Vestur-amtinu til æðarvarpsrœktar (C. 436); 1. umr.
ATKVÆÐAGR.:
nmr. með 8 atkv.

Málinu vísað til 2.

Frv. til laga um breyting á lögum 19.
fébr. 1886 um utanþjóðkirkjumenn (C. 436);
1. umr.
Arnljótur ölafsson: Jeg get ekki neitað því að mig furðnr á, að slíkt frv. sem
þetta skuli hafa getað komið frá h. Nd.
Mjer er óskiljanlegur tilgangur þess. Aðaltilgangurinn virðist vera sá, að svipta
prest og kirkju þeim tekjum sem þeim
heyra að lögum, og sem hver landsmaður
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er skyldur að greiða af eign sinni og ábýli, hverrar trúar og þjóðar sem hann
8vo er. Þótt sjálfur Hund-Tyrkinn tæki
hjer jörð til ábýlis, yrði hann sem hver
annar að greiða tíund til prests og kirkju.
Þessi eini lausasöfnuður vor á Eskifirði
hefur jafnan sagt, að hann hafí sömu trú,
sem vjer aðrir, þ. e. trú þjóðkirkjunnar;
helgisiðirnir einir eru frábrugðnir. Fyrir
þessa menn skal nú gjörð sú undantekning,
að þeir skuli eigi greiða neina tiund til
prests eða kirkju. Jeg get allt eins skilið, að þeir skyldu losast við, að gjalda
ábúðarskatt til landssjóðs, og kemur líklega síðar frv. um, að þessir utanþjóðkirkjumenn skuli fá þann einkarjett fram
yflr alla Iandsmenn aðra, að vera undanþegnir öllum skyldum ogsköttum af eignum sínum. Samkvæmt 45. gr. í stjórnarskránni er landsstjórninni lögð sú skylda
á herðar, að styðja og vernda þjóðkirkjuna, og því að sjá nm, að hún verði eigi
svipt þeim rjetti, sem hún hefur. Nú
stendur enn fremur i frv., að þegar einn
og einn maður segist ekki lengur vera í
þjóðkirkjunni eða neinu kirkjufjelagi, þá
eigi hanu að greiða hin lögboðnu prestaog kirkjugjöld til barnakennslu í þeim
hreppi, sem hann er búsettur í. Jeg skil
ekki annað, en að þetta sje hreint og
beint að svipta prest og kirkju þeim rjetti,
sem þau hafa eptir landslögum. Flutningsmenn frv. hafa iíklega ekki þorað að
fara fram á, að þessir frávillingar fengju
sama rjett og þeir, sem eru í einhveiju
samþykktu lausa-kirkjufjelagi. Inntak þessa
frv. er þá það eitt, að skapa einkaijettindi handa lausasöfnuðum og undanþágu
frá almennum landslögnm handa sóknarleysingjum, hvorttveggja á kostnað þjóðkirkjunnar. Jeg skil þvi ekki annað en
að h. deild muni lita líkt á þetta mál
ogjeg, oglýsijeg því hjermeð yfir, aðjeg
er frv. þessu alveg mótfallinn.
ATKV.GR.: Frv. fellt frá 2. umr. í
e. hlj.
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Frv. ttt laga um stofnun hásköla á
Ittandi (C. 348, 441); frh. 1. umr.
Framsögumaður (Jón A. Hjaltalín):
Jeg hef engu við nefndarálitið að bæta.
Það sjest á þvi, að nefndin hefur komizt
að þeirri niðurstöðu, að háskólinn væri
að eins nafnið eitt, og ekki annað; en
aptur á móti var hún með því, að lagakennsla kæmist á, og af því að nú er
orðið of áliðið þingtímans tíl þess að frv.
gangi fram hvort sem er, þá tók hún það
ráð, að skora á stjórnina með þingsálykttíll., að leggja fyrir næsta alþingi frv. tíl
laga um lagaskóla á íslandi i þvi formi
og lagi, sem henni getur likað.
' ATKV.ÖR.: Frv. fellt frá 2. umr.
með 6 : 5 atkv.
Tttlaga ttt, þingsályktanar umkennaramenntun (C. 417); ein umr.
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i öðru að hinum klassisku málum, sem
farið er fram á i 2. till, þótt ekki sje
nú farið að bæta þvi við að takmarka
einnig kennsluna í hinum klassisku málinu, nefnil. grískunni. Mjer virðist þetta
mál vera of lítið hugsað og of lítíð ujn
það rætt, til þess að hyggilegt sje að fara
nú að samþykkja það.: Jeg mun greiða
atkv. mótí þessum nýja 3. lið.
Landshöfðingi: Það sem mjer virðist
mest athugavert við 3. lið þessaráí þingsályktunar er það, að ef fara ættí að takmarka talsvert mikið kennsluna i latínu
og grisku í lærða skólanum, þá gætí það
orðið til þess, að stúdentarnir frá. þeim
skóla yrðu ekki álitnir hafa fengið þá
menntun, sem útheimtíst til þess að komast á háskóíann,<'í 'Kaupmannahöfn. Nú
vitum vjer að mikill straumur hefur hingað til verið af stúdentum hjeðan frá skólanum til háskólans, og væru það mikil
viðbrigði og mikil apturför, ef þeir fengju
fyrir þessar sakir eigi aðgang þar lengur.
Jeg hygg að þessi 3. töluL sje vanhugsaður og að því leyti er jeg samdóma h.
þm. Borgf. (Gr. Th.). '
ATKV.GR.: 3. liður till. felldur með
9 : 2 atkv. Till. þannig breytt síðan afgreidd til landshöfðingja sem þingsályktyn.

Grimur Thomsen: ■ Af því að mjer
er kunnugt um, að við Flensborgarskólann eru tveir og þó sjerstaklega einn
kennari, sem hafa Iagt sig eptir fræðigrein þeirri er heitir á útlendu máli
„pædagogic“ eða keunslufræði, þá vil jeg
mæla fram með þessari þingsályktun. Jeg
hygg að mikið gagn getí leitt af þvi, ef
þessir menn gætu lagt grundvöll til slíkrar kennsln hjer á landi.
TiUaga ttt þingsályktunar um stofnun
ATKV.GR.: Till. samþ. með 8 atkv.
lagasköla
(C. 443); hvernig ræða skuli.
og afgr. tíl landsh. sem þingsáh/ktun,
ATKV.GR.: Eptir uppástungu forseta
samþ. af báðum deildum alþingis.
var samþ. að hafa um hana eina umr.
Ttttögur ttt þings&lyktunar um gagnfrœðakennslu i lœrða skólanum o. fl. (C.
438); ein umr.
Jón A. Hjaltalín: Meiri parturinn af
þessum tillögum hefúr áður verið samþ.
hjer i þessari h. deild. Jeg get ekki heldur sem flutningsmaður tillaganna upphaflega haft neitt á móti, að þessari 3. till. sje
bætt við. Jeg vonast eptir því að h.
þingdeild samþ. einnig þessa 3. tillögu.
Grimur Thomsen: Jeg hygg þó að
nægja muni sú takmörkun á kennslunni

Fertugasti og þriðji fnndnr, föstudag
21. ág. kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. ttt laga um breyting á lögum 14.
fébr. 1886 um friðun hvala (C. 437); 2.
umr.
ATKV.GR.: Frv. samþ. orðalaust með
6 atkv.
Málinu vísað til 3. umr. með 6 atkv.
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Frv. tít faýa
'áfttáfittM vereknturlfið- hvort það sje yfir höftið að tala meiri áarinnar í Reykjavikfp. 8981); 8. umr.
stxða til að lækka jxrifetaatið svo almennt
Sighvatw Áfnason: tttfl «r ípO ehte i þéssari tínu sýslaJandsins, heldnr en á
lítil athugasemd sem jeg vilíli bMðaitt h. ýmsum eðnun stöðum á landinu, þar sem
þingdeildar, sjerstaklega til þéirra þttu, eastakar jarifir verða fyrir áföllam. En
sem eiga heima hjer í Reykjavik, mi sje, jeg hef onkaijett til. þess að vera ákunnhvort frv.þetta mani i minnsta máta geta ngur i þess&ri sýslu og þess vegna skal
komið í hága við eignir sjerstakra manna jeg ekki með neinni vissu dæma nm nauðt. a. m. túnaeigenda eða lóðaeigenda hjer syn þá, sem knýr þetta frv. áfram. En
í bænum.
þegar jeg ber þetta frv. saman við lögin
E. Th. Jónassen: Jeg verð að svara frá 8/n ’83, þá finnst mjer koma í ljós
apurningu h. þm. Rangv. (S. Á.) neitandi. eitthvað það sem líkist apturfor 1 löggjafÁkvæði frv. geta alls eigi komið i bága arhæfilegleikum vorura. Það sýndist þó
við eign einstakra manna. Þeir sem tún eigi vera svo mikill vandi að smíða þessi
bæjarins hafa á þessu hjer umrædda svæði lög eptir lögunum frá 8/n 1883.
með erfðafestuskilyrðum, eru eigi skyldir
Jeg skal stnttlega taka fram, í hverju
til að láta þau af hendi nema eptir i- þetta frv. mismunar frá þeim lögum.
í fyrsta lagi er i 1. gr. laganna ákveðkvörðnn byggingarnefndar og bæjarstjórner og þá gegn fullu endurgjaldi eptir mati ið um, hvenær eða innan hvers tfmatakóvilbaUra manna. En þau tnn eða lóðir marks matið skuli fara fram, eu sem ekksem eru eign einstakra manna er éigi ert er kveðið á um í þessu frv.
í öðru lagi er ákveðið í lögunum 8/n
hægt að taka af þeim nema með þeirra
eigin vilja og ieyfi og ræður þá eigand- 1883 að taka skuli eina jörð, er álitin sje
inn sjálfur þeirri sölu á eign sinni.
hæfilega metin til dýrleika, til fyrirmyndPrv. þetta getur því alls éigi komið ar fyrir matinu, en i þessu frv. er kveðið
i minnsta máta i bága við eignarijettindi svo á, að fylgt skuli þeirri reglu, að 100
einstakra manna.
kr. virði i jörðinni, eins og hún mundi
! Sighvatw Ámaxon: Jeg álít þetta ganga kaupnm og sölum, sje látið gildá
svar h. 2. kgk. (E. Th. J.) fúllnægjandi. 1 hundr. að. dýrl., og hjer i deildinni var
Jeg hreyfði þessu máli, af því að jeg hef árangurslaust gerð tilraun til að láta 1
oípðíð þess var, að það hafa verið deiidar hundr. jafngilda hverju lausafjárhundraði,
akoðanir manna um þetta atriði utanþings, er jörðin flytur fram.
en fyrir mitt leyti er jeg á sömu skoðun
Þessi ákvæði i lögunum eru án efa
og h. 2. kgk. þm. (E. Tb J.).
langtum rjettlátari en ákvæði þau og sú
ATKV.GR: Frv. samþ. í e. hlj. og regla sem frv. setur, og jeg get þvi eigi
afgreitt til landsh. sem lög frá alþingi.
skiliðí því, hvers vegna ekki skuli fylgt
vera þessum ákvæðum laganna i frv. þessu,
Frv. til laga um að meta tU dýrleika en taka aptur á móti inn þá reglu, sem
nokkrar jarðir í Vestw-Skaptafdlssýslu (G. er langtum vafasamari.
402); 3. umr.
En samt sem áðnr er þetta ekki það
Ámi Thorsteinsson: Jeg vil stuttlega þýðingarmesta, sem jeg hef að athuga við
gjöra grein fyrir því, vegna hvers jeg frv. þetta, og þó að jeg geti gefið frv.
greiði atkv. móti þessu frv.
atkv. þrátt fyrir þessa galla, er samt enn
Jeg heí í fyrsta lagi mjög mikinn vafa þá einn galli á því, sem veldur því, að
á því, hvort það sje rjettlátt, að breyta jeg get eigi á nokkurn hátt gefið því atkv.
mati jarða á þessum eina stað á landinu, mitt.

S9- Fertogaati ogþriðjif.: lfrv. um að roota til dýrleika nokkrar jarðir iV<N^4kff>ta£a>; 3. umi, 580

Eptir lögunnm frá 8. aóv. 1883 átti
Frv. til laga um afnám opins brjefs 26.
ráðherrann a&Mtatast til um, að hið nýja sept. 1860 (C. 460, 470); ain umr.
Sighvatur Árnason: Jeg vii að eins
mat yrði lagt fyrir alþing og staðfest með
lagaboði. En hvernig er þessu fyrir komið leyfa rnjer að minnast á breyttiB.þáksa|g,;
i þessu frv.? Sýslunefndin á að leggja fram er komin við frv. þetta frá L Nd.
þetta mat undir úrskurð landshöfðingja
Jeg verð að lýsa því yflr, að jeg felli
og hann síðan sjá um prentnn á mats- mig vel við þann viðauka, sem frv. hefnr
gjörðinni á kostnað landssjóðs, og svo gild- fengið, þvi að jeg áiít að það geti fremnr
ir þetta mat sem breyting á jarðabókinni verið siðspillandi, að öll veitingahús skuli
frá 1861. Hvað þýðir nú þetta? Það þýðir haía leyfi til að vera opin hvert sunnuþað, að þegar þingið ákveður að lækka dagskvöld. Jeg álit að reglumennirnir
megi mat á.ýmsum jörðum, og gjöri svo missi einskis i, þótt það sje ekki, eu apthjeraðsmenn það, þá öðlast það mat þeirra ur á móti getur það haft eigi svo Iitla ólagagildi, og breyting verður á gildandi reglu í för með sjer fyrir þá eða af tillögum, gildandi jarðamati, ef landshöfðingi hlutun þeirra, sem mest iðka komur sínar
samþykkir. Það er svo sem ekki verið á veiting&hús, og yfir höfuð leitt til siðað spyrja þingið að þvi, hvort það vilji spillingar. Fyrir þessu er opnaður vegur,
það, vilji að slíkt mat verði að lögum eða ef veitíngahúsin eru þann tíma höfð opin;
ekki. Nei, nú á slíkt að heyra undir um- en það verð jeg frá mínu sjónarmiði að
boðsvaldið eða landsstjórnina. Með öðrum álíta mjög óþarft verk.
orðum: Framkvæmdarvaldinu er í sjálfs
Julíus Havsteen: Jeg get ekki neitað
vald sett, að hafa sem það vill áhrif á því, að það kom nokkuð flatt upp á mig
skattamál og lög landsins. Á þetta að sú breyting, sem h. Nd. hefur gjörtá frv.
vera foramekkur á hinni nýju innlendu þessu, því að það gekk eigi út á annað,
stjórn? Fleygja írá sjer löggjafarvaldinu eptir að haía verið samþ. hjer i þessari h.
í þessu efni og leggja það í vald mats- deild, en að færa helgidagahaldið í það
nefnda og landshöfðingja?
sama horf sem það var sett 1855 og það
Jeg get ekki neitað þvi, að jeg hefði það var fram á árið 1860. Jeg veit eigi
kunnað betur við að þetta nýja jarðamat til þess, að nokkrar kvartanir hafi komið
yrði lagt undir samþykki alþingis, eins fram um það, að drykkjuskapur hafl verið
og gjört var við jarðamatið eptir lögunum meiri á timabilinu frá 1855 til 1860 en
eptir síðarnefnt ár, og get eigi sjeð að
frá 8. nóv. 1883.
Jeg gjöri nú ráð fyrir, að mjer kunni nokkur nauðsyn sje á þvi, að koma með
að verða svarað: Því eru ekki þessi mót- þennan viðauka við frv., sem h. Nd. hefmæli framkomin fyrri en þetta? Þessum ur samþykkt. Hjer er eigi spursmál um,
mótmælum svara jeg fyrirfram þannig: að búa til biudindisfjelög, heldur lög um
Jeg hef ekki þann kunnngleika í Vestur- helgidagahald, og þær takmarkanir á atSkaptafellssýslu, að jeg sje bær að dæma vinnu og skemmtunum manna, sem eiga að
um nauðsyn þar á nýju mati, og jeg hef leiða af helginni.
þar að auki ekki fundið neina hvöt hjá
Vjer vitum annars vel, hvaðan þessi
mjer að laga þetta frv., úr því að það í alda er runnin hún er komin; frá Goodgrundvallaratriðum sínum fer svona langt Templurum. Good-Templarar eiga þaðlof
frá því, sem alþing að undanförnu hefur skilið, að þeir hafa gjört mikið gagn, frelsað marga frá glötun, og reist þar upp
álitið hið rjetta.
ATKV.Gít.: Frv. samþ. með 6 : 5 atkv. aptur siðsamlegt og kristilegt heimilislíf,
og afgr. til landsh. sem lög frá alþingi.
þar sem það var niðurdrepið sökum drykkju-
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skapar og óreglu. Eu jeg get alls ekki með 6 : 1 atkv. Frv. þannig breytt samþ.
fellt mig við það, að þeir hlutist til um i e. hlj. og endursent Nd.
löggjöf landsins; með því ganga þeir iíka
Frv. til laga um breytingu á lögum
út fyrir sinn verkahring, og vil jeg nefha
um kosningar til áíþingis 14. sept. 1877
hjer nokkur dæmi.
Jeg man ekki betnr en tollhækkunin (C. 462); 1. umr.
Jón A. Hjaltalín: Að vísu finnst mjer
á alþingi væri sett í samband við efling
bindindis, en ekki veit jeg gjörla, hvort um þetta frv., svo sem höfnndinum haö
Good-Templari átti í hlut þar. Það var íarizt eins og þegar nízk móðir gefur
ágæt ljárhagspólitik. En það veit jeg, að barni sínu brauð. Jeg held að krafa sú,
það var af Good-Templara ástæðum, að að rýmkað yrði um kosningarrjett manna,
iagafrv. — sem því miður var staðfest — hafi verið svo sterk, að h. Nd. hafi þó
var búið til á alþingi 1887 um sölu og fundizt, að eitthvað yrði að gjöra til þess,
veitingu áfengra drykkja og var í því að rýmkað yrði um hann. Jeg er þeim
meðal annars ákveðið að eigi mætti al- þakklátur fyrir það, að þeir hafa viljað
mennt selja minna í einu af vini en 3 gjöra eitthvað, en það er eigi þar með
pela. Þetta átti sem sje að vera svo á- sagt, að jeg fráfalli öllum síðari kröfum,
gætt meðal til að efla bindindi — að þnrfa er jeg kann að gjöra. Mjer flnnast sum
endilega að kaupa 3 peia í einu. Sama ákvæði hjer miður heppileg, en það er
ár vóru fyrir þinginu ýms frv. um að Iög- eigi tími til að fara nákvæmar út í þau
gilda nýja verzlunarstaði — en viti menn við þessa umr., en allt fyrir það, þóýms— það mátti ómöguleg alöggilda þá, nema ir gallar sjeu á frv., þá mun jeg þó greiða
þau ákvæði væru um leið sett inn, að atkv. með þvi til 2. umr. og þá minnast
á þau atriði, sem mjer þykir þurfa.
eigi mætti þar selja áfenga drykki.
ATKV.GR.: Vísað til 2. umr. með
Þetta er nú hið makalausa frjálslyndi,
sem menn opt tala um og þykjast sýna. 8 atkv.
Og nú vilja menn smeygja inn i þetta
THlaga tH þings&lyktunar um stofnun
frv. sams konar ákvæði; og þó ræðir þetta
frv. um ekkert annað en það að leyfa lagaskóla (C. 443); ein umr.
Jón A. Hjáltalín: Það hefur misprenthverjum einum að stunda atvinnu sina á
þeim timum, sem enga sjerstaka helgi azt hjer fyrirsögnin „þingsályktun", áttí
að vera: „TiIIaga til þingsályktunar".
þarf að hafa.
Jeg skal enn einu sinni viðurkenna Um till. hef jeg eigi mikið að segja, fyrr
hjer það jgagn, sem Good-Templarfjeiagið en jeg heyri mótmæli mótí henni. Jeg
gjörir, en þeir geta og eiga að efla sitt tók það fram við umræðurnar um hámark og mið með öðru en þvi, að blanda skólamálið, hvað nefndinni hafði gengið
sjer í það, sem liggur ntan við þeirra tii þess, að koma með þessa till., og finn
jeg þvi eigi ástæðu til að taka það upp
verksvið.
Jeg vil heldur að frv. þetta falli en aptur.
Arntjótur ólafsson: Það er eitt atriði,
að það verði samþykkt með þessari viðbót.
Og jeg mundi iðrast eptír því að hafa sem jeg vil fræðast um hjá h. nefnd, og
verið styðjandi þetta frv. upphaflega, ef það er, hvort hún sje sannfærð um að
það skyldi hafa þessa bót -á sjer, eptir að það sje gagnlegt fyrir landið, að hjer sje
hafa farið hjeðan frá þinginu.
stofnaður lagaskóli. Jeg spyr að þessu af
ATKV.GE.: Breyt.tílL (C. 470) samþ. því, að jeg, þegar á allt er litið, er eigi

593

Fertngasti og þri^ji f.: tiIL til þings&l. nm stofnun lagaskðla; ein nmr.

sannfærður um að það sje gagnlegt. í
fyrsta lagi eru lögfræðisleg embætti bjer
á landi of fá til þess að kosta upp á að
stofna hjer lagaskóla. í öðru lagi eru eptir minni litlu þekkingu lög vor svo lik
dönskum lögum, að það er eigi neinn aðalmunur á þeim, en að eins munur á
dagsetningu lagaboðanna og aðrar efnissmábreytingar. Þegar maður ber saman
það sem stendur prentað í bók, sem heitir „Nordisk Retsencyclopædi", þá sjer
maður, hve lítill aðalmunur er á norskum
og dönskum lögum, en miklu minni er
hann á dönskum lögum og íslenzkum.
í þriðja lagi efast jeg um, að kennsla í
lögum hjer geti orðið eins fullkomin eins
og við háskólann, því kennslan er eigi
fólgin í því, — jeg skal játa mína fáfræði í þvi, hvað á að kenna á þessum
skóla, — að kenna að nefina hvert einstakt
lagaboð, heldur að kenna aðalhugmyndir lögfræðinnar í hverjum sjerstökum
bálki lagarjettarins, svo nemendurnir fái
lögfræðislega þekkingu á öllu lagakerfinu,
þvi þáeiga þeir æfinlega hægtmeð aðfletta
upp i lagasafninu og finna hvað sjerstakt
kann að vera í liverjum bálki o. s. frv.
í fjórða lagi er sú ástæða á móti, að nú
er einmitt nýlega farið að búa til ísienzk
lög. Lagasafnið handa alþýðu sýnir einmitt bezt, hversu lítið er til af lögum
vorum. Ef stofna ætti lagaskóla, þar
sem eigi væri kennt annað en það, sem
byggt væri á þessu iagasafni, þá yrði
það mjög mögur lögfræði, sem kæmi út
úr því. Með hverju ætti að útfylla, svo
að kennsian yrði fullkomin? Með dönskum
lögfræðiskenningum og jafnvel dönskum
iögum. Mjer finnst eigi ennþá tími kominn til að stofna hjer lagaskóla; en það
verður sjáifsagt gjört með tímanum, eptir því sem íslenzk lög verða frábrugðnari
hinum dönsku. Mjer sýnist fjárhagurinn
eigi leyfa það; nú eru eptir óeyddar af
113 þús. kr., er tekjuafgangurinn skyldi
Alþt A. 1891.
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vera eptir stjórnarfrv., fáeinar þúsundir,
og að lyktum að líkindum eigi neitt, því
nú á að bæta við dýralæknum, skólakennaramenntun, svo lagakennslu og svo koll
af kolli; þá verður að leggja á nýja
skatta og tolla. Þá verður þaðmín einfalda spurning: Er svo mikil nauðsyn
á þessari lagakennslu, að fyrir hennar
skuld sje vert að þurfa að leggja á nýja
skatta og tolla? Nei. Meðan jeg eigi
heyri nokkra ástæðu frá nefndinni, vil jeg
eigi gefa þessari till. atkv. mitt.
Jon A. Hjaltalín: H. 5. kgk. þm.
(A. Ó.) vildi leita fræðslu hjá mjer um,
hvort nefudin hefði ætlað, að lagaskóli
hjer á landi mundi gjöra nokkuð gagn,
og verð jeg að svara þeirri spurningu
játandi. Hann talaði einnig um fyrirkomulagið á skólanum, en hvernig það
muni verða, get jeg ekki sagt neitt um,
því jeg er eigi fær um það, enda eru
hjer nokkrir þm. á bekkjunum, sem því
máti eru kunnugri. Jeg skal að eins, af
því hæstv. landsh. er hjer ekki viðstaddur i deildinni, geta þess, að jeg heyrði
hann lýsa þvi yfir í neðri deild, að hann
væri eigi mótfallinn innlendri Iagakennslu,
ef hún yrði í því formi, sem honum likaði. Þessi tillaga fer að eins firam á að
biðja stjórnina að koma fram með frv., á
þann hátt sem henni þykir tiltækiiegast,
og treysti jeg henni til að gjöra það, svo
að gagni verði. Jeg get ekki skilið, hví
h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) hefur á móti lagakennslu, fremur en presta- og læknakennslu; en að því er snertir athugasemd
hans um fjárhaginn, þá ætti hún vel við,
ef nú þegar lægi fyrir frv. um stofnun
lagaskólans, og þegar það kemur fram,
þá er tækifæri til að tala um það á næsta
þingi, en óþarft að vera að ræða um það
nú. Hjer er, sem sagt, ekki farið fram á
annað en að biðja stjórnina um að leggja
frv. fyrir næsta alþingi.
Árni Thorsteinson: Að mínu áliti er
38 (27. nóv.).
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aðalatriði tillögpnnar, eins og h. 6. kgk.
þm. (J. A. Hj.) sagði, að eins að biðja
stjórnina um, að leggja frv. um stofnun
lagaskóla fyrir alþingi. Þetta virðist í
fyrstu að vera mjög álitlegt, en hrein og
bein afleiðing af því verður sú, að það,
sem þannig er beðið um, er þá því nær
sjálfsagt að samþykkja eptir á. Með tillögunni gengst þingið undir siðferðislega
skuldbindiugu, að gauga að frv., þegar
það kemur frá stjórninni; því það er eugin meining í því, að biðja um eitthvað, og
hafna því á síðan,þegar tilkemur. Þessvegna er nokkuð viðurhlutamikið að biðja
stjórnina um þetta frv. Það hefði verið
talsverður munur, ef tillagan hefði komið
fram í byrjun kjörtíma, og þingmenn þeir,
sem hana hefðu samþykkt, hefðu átt von
á að sitja á 2 næstu þingum, því þá gætu
þeir efnt loforð sitt. Jeg held yfirhöfuð
að þessi tillaga sje ekki svo þýðingarmikil, að jeg að svo komnu geti gefið
henni atkvæði mitt. Jeg ber ennfremur
það traust til h. 6. kgk. þm. (J. A. Hj.),
að hann geti samið eins viðunanlegt frv.
eins og stjórnin, enda yrði hægra að hafna
því frv., sem frá honum kæmi, en frv.
sem stjórnin eptir beiðni leggur fyrir
þingið.
Jón A. Hjaltalín: Hvort jeg væri
eins fær um að semja þetta frv. eins og
stjórnin, skal jeg ekki segja neitt um, en
hins vegar er jeg ekki viss um, hvort stjórnin vildi ganga að því. Jeg fyrir mitt
leyti finn ekki svo mjög til þessarar siðferðislegu skuldbindingar, eins og h. 4.
kgk. (Á. Th.), að jeg hljóti að ganga að
öllu, sem stjórnin lætur af hendi rakna
í þessu efni, hvernig svo sem það er úr
garði gjört, þótt jeg hafi beðið um það.
Mjer finnst að mjer sje jafn frjálst, að
ganga að því og frá, eptir þvi sem mjer
líkar það, þegar þar að kemur, alveg
eins og ef jeg falaði grip af manni, þá
þykist jeg ekki skyldur að kaupa hann,
ef mjer lika ekki borgunarskilmálarnir.
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Orímur Thomsen: Jeg skil ekki, að
þessi þingsályktun sje annað en afsökun
frá nefndinni fyrir það, að hún hefur lagt
til að fella frumvarpið um stofnun háskóla á íslandi.
Sighvatur Árnason: Jeg fyrir mitt
leyti get ekki tekið til mín þessi orð h.
þm. Borgf. (Gr. Th.). Jeg skal bæta því
við það, sem h. 6. kgk. þm. (J. A. Hj.)
sagði, og get vitnað til meðnefndarmanna
minna um það, að aðalorsökin til þess, að
nefndin kom ffarn með þingsályktun þessa,
var sú, að nefndin yfir höfuð var hlynnt
því, að fá innlenda lagakennslu, en sá
sjer ekki fært vegna naumleika timans,
að búa til ffv., sem auðsjáanlega hlyti að
daga uppi og það strax í þessari h. deild,
auk heldur að það gæti komizt lengra áleiðis í þinginu, þar sem’jþiugtíminn er alveg á förum, og vildi nefndin heldur fara
þessa leið, en að málið fjelli að öllu leyti
niður. Það hafa áður verið færð rök að
þvi, að það hlyti að hafa heppilegar afleiðingar fyrir landið, ef innlend lagakennsla kæmist á, með því, að það er viðurkennt, að kennslan við háskólann í Danmörku eigi ekkert við íslenzk lög eða íslenzkt rjettarfar eða rjettargangsmáta.
ATKVÆÐAGR.: Tillagan samþ. með
7 atkv. og afgr. til landshöfðingja.
Kosning endurskoðunarmanns
reikninganna.

lands-

Kosinn var Kristján yfirdómari Jónsson með 7 atkvæðum.

Fertugasti og fjórði fundur, iaugardag
22. ágúst kl. 1 e. h. Allir á fundi.
Frv. til laga um brýrnar á Skjálfandafljóti (C. 432); 2. umr.
Júlíus Havsteen: Jeg á bágt með að
skilja þetta frumvarp. í 1. gr. er sagt, að
brýrnar skuli eptirleiðis vera eign lands-
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sjóðs, en mjer flnnst eigi þurfa að gjöra
nein ákvæði nm slikt. Brúin á Skjálfandafljðti er, eins og vita má, byggð á kostnað
amtssjóðsins, sýslusjóðs Suður-Þingeyinga
og sýsluvegasjóðs beggja Þingeyjarsýslnanna, og svo er ákveðið samkvæmt vegalögunum 1887, að aðalpóstvegurinn liggi
yflrbrúna, og þvi er hún eign landssjóðs,
ef menn vilja nm eign tala, og þess vegna
er tilgangslaust að gjöra ný ákvæði um
slikt. í 2. gr. frv. er talað um viðhaldið,
og það látið hvíla á sýsluvegasjóði SuðurÞingeyjarsýslu, að svo miklu leyti sem
það ekki getur talizt aðalaðgjörð. En hver
á að gjöra út um það, hvað sje aðalaðgjörð
og hvað eigi? Því hjer eru engin takmðrk sett fyrir því, hvað aðalaðgjörð sje.
Það er eðlilegast, að brýrnar sje skoðaðar
sem eign landssjóðs, eins og jeg þegar tók
fram, og er því rjett, að hann eigi að
halda þeim við, og byggi jeg þaðá vegalögunHm, enda vil jeg í því tilliti skírskota
til brjef landshöfðingja, 2. septbr. 1890,
sem prentað er í Stjórnartíðindunnm. Þess
vegna get jeg ómögulega fellt mig við
tvær fyrstu greinar frumvarpsins. Mig
fúrðar nokkuð á 3. greininni, að því leyti
sem þar er eigi farið fram á nema helming af landssjóðsláninu til Skjálfandafljótsbrúarinnar; jeg er í rauninni ekki mótfailinn því, að þeir sjóðir, sem í hlut eiga,
fái þessa uppgjöf, en áður en jeg læt
uppi endilegt álit mitt hjer að lútandi,
vildi jeg gjarnan heyra álit h. landsh. um
þetta.
Grímur Thomsen: Jeg er fullkomlega
samdóma h. 1, kgk.þm. (Júl. H.)um það,
að frv. sje illa úr garði gjört, en af því
likt frv. kom fyrir Nd. 1889, og mönnúm
var þá mikið kappsmál, að fá þetta lán
eptir gefið, þá skal jeg geta þess, að vegalögin frá 1887 hafa hjer að mínu áliti
enga þýðingu, því að lánið var tekið, áður
en lögin komu í gildi, en þau geta engan
tilbakaverkandi krapt haft, svo endnrborg-
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unarskvldan verður að hvíla á sjóðunum,
sem lánið hafa tekið, eins eptir sem áðurUm þetta frv. var rætt af miklu kappi
1889, og loksins fór svo, að það var fellt,
og þannig viðurkennt með því, að endurborgunarskyldan hvíldi á þessum þremur
sjóðum: jafnaðarsjóði N. og A. amtsins,
sýslusjóði Suður-Þiugeyinga og sýsluvegasjóðum beggja Þingeyjarsýslna, enda hafa
þeir síðan borgað afborgun af láninu, sem
upprunalega var 20 þúsundir kr., en nú
er komið niður í rúmar 19 þúsund kr.
Nú vita allir þingdm., hvernig landsfje hefur verið ráðstafað á þessu þingi, svo að
það er varla útlit fyrir, að viðlagasjóðurinn aukist; heldur miklu fremur hefur allt
verið gjört til að skerða hann, og gangi
alit fram, sem neðri deild vill, er síður en
svo, að viðlagasjóður hafi efni á að gefa
upp gamlar skuldir, og með því þess utan
eru engar sterkar ástæður fyrir því, að
veita eptirgjöf af láninu, er jeg mótfallinn
þessu frumvarpi.
Landsh'öfðingi: Jeg er alveg samdóma
h. 1. kgk. þm. (Júl. H.), að því er snertir
viðhald á þessum brúm. Eptir ákvæðum
vegalaganna frá 1887, þáhefur landssjóður tekið að sjer kostnað við viðhald á brúm
á aðalpóstleiðum, og viðhald þessara brúa
verður því að lenda á landssjóði. Mjer
finnst ekki nein ástæða til að skipta niður
kostnaðinum við viðhaldið milli landssjóðs
og hinna umgetnu sjóða, enda er sú skipting, eins og h. 1. kgk. (Júl. H.) tók fram,
þannig löguð, samkvæmt 2. gr. frumv., að
eigi verður ávallt gott að skera úr, hvað
sje aðalaðgjörð, og hvað ekki. Landssjóður hefur þegar tekið að sjer viðhald þessara brúa, t. a. m. að mála þær o. s. frv.
Mjer flnnst 1. og 2. gr. óþarfar og ekki
rjettar. í 1. gr. er tekið fram, að brýrnár skuli afhentar landssjóði eptir úttektargjörð dómkvaddra manna. Jeg veit ekki,
hvernigáað skilja þetta. Hveráaðborga
álagið eða kostnaðinn við afhendinguna ?
38*
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Brúin á Laxá er víst mest stofhnð með efni við lögin nm byggingu Ölvesárbrúar„prívat“-samskotum, en um Skjálfanda- innar. Þar leggur landssjóður til 2/8 mót
gagnvart sýslufjelögum og Suðuramtfljótsbrúna var ákveðið, að endurborga
skyldi lánið til hennar, samkvæmt lögum inu, og af þessari ástæðu er sanngjarnt,
27. febr. 1880. Hjer er því að ræða um að einn hluti landsins, Norður- og Austurfjárveiting úr landssjóði, um 19000 kr., amtið, verði ekki öllu harðara úti en aðrsem farið er fram á að fá eptirgefna að ir, eptir þeirri stefnu, sem andi Iöggjafarhelmingi; þetta er spurning, sem hver ein- innar hefur nú tekið. Það má ganga að
stakur þm. verðnr að ráða úr með sjálfum því vísu, að landssjóður muni greiða helmsjer. Það er yfir höfuð hæpið, að veita ing eða a/8 af kostnaðinum við hveija brú,
þess konar eptirgjöf; því sje einum komið er lögð verður yfir ár á aðalpóstleiðum
upp á þetta, er hætt við, að aðrir komi á landsins. Þess vegna er undarlegt að hanga
eptir, sem hafa viljað sömu kjör. Það í eldri löggjöf, hvað þetta mál snertir, með
hefur verið lánað fjo úr landssjóði til Ell- þvi að vilja ekkert slaka til, því að í raun
iðaárbrúnna, og hvers vegna mætti þá ekki rjettri ætti engin sýsla að gjalda meira en
sýslusjóður öullbringu- og Kjósarsýslu fá */8 kostnaðarins, og þetta hlýtur sjálfsagt
eptirgjöf á því láni? Einnig hefur verið að verða ofan með Þjórsárbrúna, sem að
lánað fje til Ölevsárbrúnnar, og þá ætti líkindum verður byggð innan skamms.
og líka að veita sýslunefnd Árness- og Sje allur jöfnuður góður, sem flestir munu
Rangárvallasýslna sams konar uppgjöf. Jeg játa, þá er rjett að lita á allar ástæður.
held það væri þá bezt, að landssjóður kost- Ef brýrnar á Skjálfandafljóti hefðu ekki
aði brýrnar að öllu leyti, því mjer finnst verið lagðar, þá hefði efri deild ekki dottekki ástæða til að veita einum fremur en ið i hug að segja, að landssjóður vildi
öðrum þessa eptirgjöf; það má teygja þetta ekki kosta þær brýr, en þar á móti aðrá marga vegu; þá mætti t. a. m. eins segja, ar. Það eri rauninni hógvært, sem farið
að landssjóður ætti að veita uppgjöf á er fram á í frv., að landssjóður gefi upp
hallærislánum, láni til æðarvarpsræktar o. helming af skuldinni, þegar þetta er bors. frv. Það getur orðið hættulegt „prin- ið saman við anda og stefnu löggjafarinncip“, þegar veitt er lán með afborgunar- ar nú um stundir. Jeg er því meðmæltskilmálum, og svo er síðan sagt: nú getur ur 3. gr., en mótfallinn 1. og 2. gr. frumþað fallið niður; nú veiti jeg það sem varpsins.
Julíus Havsteen: Það álít jeg rjett, að
gjöf. Það er komið undir tilfinningu hvers
einstaks þingmanns, hvort hann vill fleygja greiða fje úr landssjóði til brúargjörða á
bnrtu þessari upphæð, sem hjer er farið Suðurlandi, sem lítil eða engin not heðr
af gufuskipsferðunum, en hjer er spursfrám á í frv., eða ekki.
Arriljótur Ólafsson: Mjer finnst þó, ef mál um brú á Norðurlandi. Nú er aptur
þetta mál er skoðað vel, að allmiklar á- aðgætandi, að það lítur helzt út fyrir það,
stæður sjeu fyrir því, að gefa eptir að strandferðir gufuskipanna, þær er standa
helminginn af skuldinni til landssjóðs, og í sambandi við önnur lönd, ætli að falla
vil jeg þvi mæla með 3. gr. frv. Það er niður. Það er því bezt að láta þetta hvortaðgætandi, að lánið er tekið áður en nokk- tveggja fallast í faðma.
En hitt finnst mjer vera litið að seiluð var ákveðið um, hvort landssjóður ætti
að kosta brýr á aðalpóstleiðum, og fyrir því ast eptir fyrir Norðlendinga og Austfirðeru Skjálfandafljótsbrýrnar eigi byggðar inga, að biðja um 600 kr. uppgjöf á ári
á landssjóðs kostnað að neinu leyti. En nú á teknu láni, sjer í lagi þegar vel árar,
hefur stefna löggjafarinnar breytztí þessu
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og & jeg því hálfbágt með að vera hlynntnr þessari fjárbeiðslu að svo stöddn.
Qrímur Thomsen: Eptir því sem jeg
betnr les frv., eptir því sannfærist jeg betnr og betnr um, að hver grein þess sje á
móti annari. Fyrst vill frv., að brýrnar
sjen eign landssjóðs, og svo að aðalaðgjörð
þeirra hvili á Iandssjóði, en smáaðgjörðir á hinum áðnrnefndu 3 sjóðnm; en í síðnstu grein er ekki beðið um meira en
eptirgjöf á helmingi lánsins, og skil jeg
ekki, hvort það heldnr á að vera helmingnr af þvi, sem er óendurgoldið, eða þá
helmingnr aí hinni árlegn afborgnn með
vöxtum. Frv. er yfir höfuð þannig úr
garði gjört, að mjer virðist ómögnlegt að
það gangi fram, nema þvi verði umsteypt
í annað frv. með breytingnm.
ATKV.GR.: 1. gr. frv. felld með 8 : 2
atkv., 2. gr. felld með 9 :1 atkv; 3. gr.
samþ. með 6:5 atkv. að viðhöfðn nafnakalli sakir óljósrar atkv.gr. og sögðn
já:
nei:
Þorleifnr Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Árni Thorsteinsson, E. Th. Jóiiassen,
Arnlj. Ólafsson,
Gr. Thomsen,
Friðr. Stefánsson, Júl. Havsteen,
Sighv. Árnason,
L. E. Sveinbjömson.
Skúli Þorvarðarson.
Fyrri hlnti fyrirsagnarinnar samþykktnr með 6 atkv. Síðari hlutinn felldur
með 8 atkv.
Frv. þannig breyttu vísað til 3. nmr.
með 6 :4 atkv.
Frv. tU laga um stofnun brunabótafjelaqs (C. 432); 2. umr.
Árni Thorsteinsson: Hinir fyrstu, sem
komn fram með þetta frv., eiga þakkir
skilið; jeg hef heyrt marga segja, aðekki
væri rjett, að nota útlend brunabótafjelög,
en það væri bæðí heiðnr og gagn að því, að
hafa innlent brunabótafjelag. Úr því þetta
frv. er komið fram, mun það þurfa nákvæmrar íhnguuar við; því jeg hygg, að
Skaðlegt aje að stofna það, ef það getnr
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ekki verið fyllilega samkvæmt tilgangi
sínum. Jeg ætla þvi að skýra frá áliti
mínn um, hvernig brunabótafjelag ætti að
vera, og taka fram ýmsar athngasemdir
við þetta frv. Þegar það er athngað, má
sjá, að mönnum er gjört að skyldu að
ganga í þetta fjelag, og finnst mjer þar í
liggja talsverð þvingun. AHar vátryggðar húseignir hjer á landi ern metnar
3,863,000 kr., eða sem næst 4 miljónir
kr., sem við getnm kaUað; þessi npphæð
skiptist þannig, að Reykjavík hefnr 45%,
þeir 12 kanpstaðir, sem gjört er að skyldu
að vera í því, 42%, og þeir verzlunarstaðir, sem fá að vera með, 13%. Það sem
hjer þarf að yfirvega, er áhættan; það er
ekki nóg að fara eptir allri áhættn sem
heild, heldnr verðnr að vita, hvernig áhætttan skiptist, því eptir þvi sem hún er fjölskiptari, gætir ábyrgðarinnar minna; en þegar heildin er stór, og áhættan skiptist eigi
tiltölulega, þá getur það orðið fjelaginu
til falls, eða að minnsta kosti til mikils
hnekkis. Jeg skal að eins leyfa mjer að
bera npp nokkrar spumingar, sem þnrfa
yfirvegnnar við. Vilja nú húseigendur í
Rvík, sem eiga 45%, ganga í þetta fjelag? Þeir hafa væg kjör hjá hinn danska
brnnabótafjelagi, og geta haft von nm enn
vægari kjör framvegis. Jeg ætla ekki að
svara þessari spnrningn, en bæjarstjórnin
hefur komið fram með skjal, þar sem fyrirvari er tekinn á, að Rvik ekki að íbúnm hennar fornspurðum muni vilja afsala
sjer þvi fyrirkomulagi, sem nú er, og ganga
í fjelagið. Önnur spurningin hljóðar svo:
Vilja þessir 12 verzlunarstaðir, sem hafa
42% af ölln virðingarverði húsanna, ganga
í fjelagið og taka þátt í áhættnnni móti
Rvík einni? Jeg ætla mjer heldnr ekki
að svara þessari spurningu, en skal einnngis taka það fram sem yfirgnæfandi ástæðu, að þeim, sem hlut eiga að máli,
sje gefinn kostur á að svara fyrir sig. Þá
er þriðja spumingin: Er það rjett, að
landssjóðnr qje látinu bera ábyrgð á 300,000
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kr. fyrir brunabótafjelagið? Það er víst
meiningin, að hvenær sem ðhöpp vilja til
eða fjelagið ekki getur risið undir, þá eigi
landssjóður að svara út. Jeg skal ekki
heldur svara þessari spurningu, en vil
spyrja að einu: er líklegt, að skattgreiðendur, sem lifa í kvíða fyrir nýjum skattaálögum, verði fúsir að fallast á þetta?
Þessu mikilvæga atriði flnnst mjer þurfl
að svara, og jeg vil láta hina einstöku
þingdeildarmenn ekki eingöngu lýsa sínu
áliti í þessu efni, heldur alla sem hlut eiga
að máli.
Að 8vo mæltu sný jeg mjer að hinum
einstöku greinum frumvarpsins, og skal jeg
vera eins stuttorður, og mjer er unnt. Það
er þá strax í öðrum kafla 12. grein, að
því er snertir ferðakostnað fulltrúanna; jeg
fæ ómögulega sjeð, hvers vegna landssjóður
á að greiða þennan ferðakostnað.
Eitt flnnst mjer skritið og eins og
byggt í lausu lopti, og það er um það,
hvernig þetta fjelag eigi að myndast. Frv.
liggur hjer að vísu fyrir, en það vantar
margt og mikið í það; mjer er ómögulegt
að átta mig á því. FuIItrúarnir eiga að
gjöra allt; þeir eiga að koma á fund, búa
til lög og segja fyrir stjórn fjelagsins, eða
hversu margir í henni skuli vera. Eptir
ákvæðum í 13. og 14. gr. eiga þeir að
gjöra meira; þeir eiga að gjöra allt, sem
gjöra þarf; þeir eiga t. a. m. að ákveða
um ýmislegt, sem ekki er brunabótamál,
heldur löggjafarmál, t. a. m. um, hve iangt
bil skuli vera milli húsa. Fjelagið getur
heimtað, hvernig þessu á að vera háttað,
til þess að það veiti tryggingu til brunabóta, meira ekki; ennfremur geta fulltrúarnir ákveðið, hve miklu fje skuli verja
til framkvæmdar stjórnarinnar, en það er
ótækt, eins og gefur að skilja, að slíkt
standi í reglugjörðinni. Þó kastar fyrst
tólfunum, þegar farið er að tala um það
í 14. gr, hvað mikið brunabótagjald skuli
gjalda af hverri húseign á hverjum stað,
þvi samkvæmt þvi njóta fjelagsmenn eng-
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an veginn jafnrjettis. í Rvík má það eigi
vera meira en 3°/0, á hinum 12 verzlunarstöðum eigi meira en 4%, og annarstaðar
á landinu eigi meira en 5°/0. Hjer finnst
mjer heldur langt farið, og engin trygging
sett fyrir því, að stjórnin gæti jafnrjettis
og sanngirni, úr því fulltrúarnir eiga að
skipa fyrir og ráða öllu. Ekki fær maður heldur að sjá af frv., hver eigi að útnefha framkvæmdarstjóra. Jeg skil heldur ekki, hvernig borga eigi samkvæmt
gjaldkröfu 14. greinar, t. a. m. öll óhöpp
þau, er fyrir kunna að koma, og laun til
framkvæmdarstjórnarinnar, og hvernig yfirhöfuð fje, samkvæmt þeirri grein, geti
safhazt í sjóð, þótt brunabótagjaldið sje
hæst 5%. í ‘24. gr. er sagt, að reyndist
það, að þegar hagur fjelagsins er gjörður
upp á 10 ára fresti, að sjóðurinn hafl aukizt að mun, þá skuli landsstjórnin leggja
fyrir alþingi frv. til laga um uppbót (Bonus) til húseiganda. Þá verð jeg að segja,
að bezta „Bonus" fyrir hlutaðeigendur er,
að fá niðurfærslu á gjaldinu, svo framarlega sem þeim er sett það of hátt. Jeg
veit, að jeg hef reynt talsvert á þolinmæði
þingdeildarmanna, og skal jeg stuttlega
geta þess, að margar fleiri athugasemdir
þyrfti að gjöra við frv., ef vel væri, en jeg
sje ekki brýna þörf til þess, eptir því sem
málið nú stendur, þareð það varla verður
útrætt hvort sem er, sakir tímaleysis.
Jeg skal því í fáum orðum gjöra grein
fyrir, hvernig slíkt fjelag ætti að vera;
það á að veraþannig, að húseigendur eru
í fjelaginu, og bera sólidariskt ábyrgð hver
með öðrum, á því sem er í brunabót; þá
verður auðvitað að krefjastsvo mikilsbrunabótagjalds, sem nægir tilþess, að sjóðurinn
geti staðið í skilum. Fyrst verður að
myndast sú upphæð, sem vanaleg áhætta
gjörir nauðsynlega, og svo verður fjelagið
að hafa grundvallarsjóð, sem fje er safnað
í, og mætti það ekki vera minna en 1 eða
2°/0 af virðingarverði húsanna, því að í
fjelögum f öðrura löndum, sem hafa marga
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tugi miljóna og því standa betur að vígi,
mun það minnst
Þessi sjóður þarf
að vera til, þvi að áhættan kann að vaxa
stundum fram yfir það vanalega. Efvjer
hugsum okkur þannig lagað fjelag, yrði
það að vísu nokkuð dýrt, þvi jeg gjöri ráð
fyrir, að hið minnsta brunabótagjald, sem
þyrfti, væri 3 eða 4 af þúsundi, og svo
bætist við til stofnunarsjóðsins 1 eða 2°/0
af ábyrgðarupphæðinni, og svo þyrfti þar
að auki að vera til sjóður, að gripa til
árlega, svo ekki þyrfti að skerða stofnunarsjóðinn. Jeg held þetta gjald yrði almennt meira en menn geta tryggt fyrir í
brunabótafjelögum yfirhðfuð; það er talið
mjög verulegt atriði, að brunabótafjelagið
sje innlent, og er það að vísu mjög æskilegt, en fyrsta skilyrðið tilað geta þvingað menn með lögum i þetta íjelag er, að
það verði ekki dýrara. t>að er rangt, að
peningar, sem greiðast til útlendra brunabótafjelaga, fari yfirhöfúð út úr Iandinu,
þvi það er þó ekki nema að nokkru leyti,
því með skaðabótunum koma peningarnir
aptur inn í iandið með litlum frádrætti,
kostnaði við stjórn fjelagsins o. s. frv., og
að þeir koma þegar mest liggur á geta
menn hugsað sjer. Það er ekkert hneykslanlegra að láta þetta Qe ganga út úr landinu en margt annað; þingmenn t a. m.
ganga í útlendum klæðum, sem þeirkaupa
fyrir ærna peninga, og gætu þeir þó gengið
í vaðmálsfötum, ef þeir vildu spara. Það
eru yðrhöfuð góðir kostir, sem útlend brunabótafjelög gefa, betri en fjelag sem yrði
stofnað hjer á landinu, og þegar menn
vilja stofna eitthvað innlent fjelag, þá
verður að gæta þess, að það komi að gagni
og eigi sje beitt lagaþvingun, sem skerðir
ijett hins einstaka til þess að ráða sjer
og sínum efnum, eins og þetta frumvarp,
að mínu áliti virðist að fara fram á, auk
þess að fjelagið að minnsta kosti í byrjun
mun ekki veita næga tryggingu, og það
þó landssjóður greiði 300,000 kr. með lækkandi upphæð til 1960, en það er vist ó-
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þarft að ræða frekara um það nú, með þvi
það er svo langt liðið á þing, að frumv.
trauðla náir fram að ganga. Jeg vil samt
sem áður minna sjerhvern þingmann á, að
íhuga vandlega, hvernig jafnmikilsvarðandi málefni verði hrundið í gott horf, því
jeg ímynda mjer, að þótt það dagi uppi
nú, þá veitir ekki af löngum tima til að
undirbúa það. Jeg skal svo Ijúka máli
mínu með þeirri yfirlýsingu, að mjer firtust
óhafandi og ótækt, að landssjóður takist á
hendur 300,000 kr. ábyrgð fyrir þetta fyrirhugaða brunabótafjelag.
E. Th. Jánassen: Frv. þetta þarf að
íhugast nákvæmlega, því að það er mikilsvarðandi mál. En jeg verð að láta þá
skoðun mína í Ijósi um þetta frv., að það
hefur svo marga galla, að það er óhafandi
eins og það er.
Eins og h. 4. kgk. (Á. Th.) tók fram}
er það ákaflega undarleg ákvörðun í 2.
gr, .að gjöra kaupstöðunum að skyldu að
að vera í þessu fyrirhugaða brunabótafjelagi, án þess að þetta mái sje borið undir álit hlutaðeigandi bæjarstjórnar, hvort
hún vill ganga í fjelagið. Enda yrðu og
þeir kostir iakari fyrir Reykjavík, sem fjelag þetta gæti boðið, heldur en þeir,
sem Rvík hefurnú, og trygging eigi eins
fyrir því að full brunabót yrði greidd, ef
hjer brynni, svo að afleiðingin hlyti að
verða af þessu, að húsin fjellu í verði, og
af því getur aptur leitt, að menn fá uppsögn á lánum sínum. Jeg hygg að opinberir sjóðir myndu strax verða að segja
upp lánun sínum með veði í húsum; að
minnsta kosti mundi jeg ekki álíta vel
tryggt á þann hátt fje þeirra sjóða, sem
heyra undir amtið.
Það er líka undarleg aðferð að demba
þessu lagaírv. svona inn, án þessað það
hafi fengið hinn rjetta undirbúning og hlutaðeigandi bæjarfjelögum sje gefinn kostur
á að segja sitt áiit um það.
Það er því að minni hyggju hin fyllsta
áatæða til að fella þetta frv. Jeg álit að
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þaðsje rjettast, að hver geti ráðið þvi og
það sje hverjum frjálst að ganga í slikt
fjeiag eða ekki. En ef fara á að mynda
innlent brunabótafjelag, þarf það meiri undirbúning en þetta hefur haft, og önnur ákvæði i mörgum greinum sínura, en hjer
eru höfð í þessu frv.
Jeg skal svo ekki orðlengja um frv.
það hefur svo mikla galla, að jeg býst ekki
við að það fái framgang á þessu þingi.
ATKVÆÐAGR.: 1. gr. felld í e. hlj.
Prv. allt þar með fallið.
Frv. til laga um lán úr violagasjöoi
handa amtsráðinu í Vesturamtinu til œðarvarpsrœktar (C. 436); 2. umr.
ATKVÆDAGR.: 1. gr. samþ. með 6 :1
atkv.; 2. gr. samþ. með 6 atkv. Málinu
vísað til 3. umr. með 8:3 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu
já-.
net:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Árni Thorsteinson, Grímur Thomsen,
Arnljótur Ólafsson, L. E. Sveinbjörnsson.
E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson,
Júlíus Havsteen,
Sighvatur Árnason,
Skúli Þorvarðarson.
Frv. til laga um br. á 35. gr. í aukatekjureglugjörð fyrir rjettarins þjóna á Islandi, dags 10. sept. 1830 (C. 469); ein
umræða.
Sktili Þorvarðarson: Það var talað
svo mikið um þetta litla frv., þegar það
var áður hjer fyrir þessari h. deild, að
það er ekki mikil ástæða til að bæta við
það.
Jeg skal geta þess, að frv. er nú komið svo breytt frá h. Nd., að enginn mun
lengur verða til að segja, að það hafi i för
með sjer mikinn tekjumissi fyrir landsjóðinn, enda virðist mjer nú, eptir að frumv.
hefúr fengið þessar breytingar, að það hafa
í fúr með sjer mjög óverulegan ávinning.

008

Jeg vona samt að h. þingd. taki því vcl
nú, og láti sjer eigi miður farast við það
en h. Nd., sem samþykkti það með 17
atkvæðum.
Landshöfðingi: Eptir þær breýtíngar,
sem frv. þetta hefur fengið í h. Nd., finnst
mjer það vera orðið mjög gagnslaust og ófullnægjandi þeim tilgangi, sem flutningsm
þess (Sk. Þ.) hefur ætlað sjer að ná með
því. Tilgangur flutningsm. hefur verið sá,
að reyna að losa arfahluta ómyndugra við
skiptagjaldið; en eptir því sem frv. er nú
orðað, verður þessi losun í mjög fáum tilíellum og af skornum skammti, þar sem
ákvæði frv. ná að eins til þeirra dánarbúa,
sem eru að upphæð ekki minna en 1000
kr., og svo eiga allir erfingjar í slíkum
búum að njóta góðs af lögum þessum, ef
einn eða fleiri ómyndugir eru í búinu. En
þó að mönnum kunni að virðast ástæða til
að lækka skiptagjaldið til hagnaðar fyrir
hina ómyndugu, sje jeg enga ástæðu til
að láta aðra arftakendur búsins, svo sem
það hjónanna, sem lengur lifir o. s. frv.,
einnig græða á þessari lækkun, og fái á
þann hátt hærri rjett, heldur en þeir hefðu
fengið, ef þeir hefðu erft einir og enginn
verið ómyndugur i búiuu.
Svo er og það, að undir ákvæði frv.
komast eins þau bú, þar sem skuldirnar
gleypa allar eigur búsins, en þegar svo er
ástatt, sje jeg enga ástæðu til að landssjóður gefi eptir sinn rjett.
Yfirhöfuð finnst mjer frv. þetta vera
svo þýðingarlaust og smámunalegt, að mig
fúrðar á, að h. þing skuli geta verið þekkt
fyrir að samþykkja það. Jeg hygg að
tima þingsins sje betur varið til annars.
Það má reyndar segja, að lagafrv. frá þinginu sjeu nú svo fá, að ástæðulaust sje að
færa niður frv.töluna, en jeg held að þetta
frv. bæti ekkí upp það, sem miður kann
að hafa farið í lagasmiðínu.
ATKVÆÐAGR.: Frumv. samþ. með
6 : 5 atkvæðum, að viðhöfðu nafnakalli og
sögðu
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já:
nei:
Þorleifur Jónsson, Jón A. Hjaltalín,
Afnljótur Ólafsson, Árni Thorsteinsson,
Friðrik Stefánsson, E. Th. Jónassen,
Grímur Thomsen,
Júlíus Havsteen,
Sighvatur Árnason, L. E. Sveinbjörnsson.
Skúli Þorvarðarson.
Síðan var ífv. afgreitt til landsh. sem
lög frá alþingi.
Túlaga tU þingsályktunar um búnaðarsktöana (G. 470); hvernig ræða skuli.
Samþ. að ræða hana í einni umr.

Fertugastl

og fimmti fundur, mánudaginn 24. ágúst, ki. 12 á hád. Allir á
íflodi.

Frv. til laga um breyting á lögum 19.
febr. 1886 um friðun hvala (C. 437); 3.

umr.
ATKV.GR.: Frv. samþykkt með 9
atkv., og afgr. til landsh. sem lög frá alþingi.
Frv. til laga um breyting á lögum um
kosningar til alþingis 14. sept. 1877 (C.
462); 2. umr.
Jón A. Hjaltalín: Eins og jeg gat
þegar um við 1. umr. þessa máls, líkar
mjer frv. eigi sem alls kostar bezt, en nr
því það fer i sömn átt, og jeg vil hafa, og
gallarnir ern eigi því stærri, þá vil jeg
ekki vera því mótfallinn. Þvi svo annt
er mjer nm, að breyting sje gjörð áþessum löghm, að jeg vil ekki stuðla að því,
að deildin samþykki eigi frumv., þó jeg
aldrei nema vildi óska, að það væri ögn
öðru vísi.
Það sem menn hafa haft sem aðalmótbáru móti því að hafa marga kjörstaði,
varþað, að þá yrðu þeir kosnir sem flest
atkvæði hefðu án tillits til þess, hvort þeir
hefðu fengið meir en helming allra greiddra
Alþt. A. 1891.
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atkvæða. En þetta er í sjálfu sjer engin
ástæða, því þegar kosið er aptur, þá fer
opt svo, að sá hlýtur kosningu sem fæstir
vildu að upphafi kjósa, en ekki sá sem
flestir vildu hafa, en í hinu tilfelli er þó
allt af víst, að sá fær kosningu sem flestir vilja hafa. En jeg álít þetta ætti eigi
að verða að kappsmál. Frv. eykur kjósendunum mjög hægindi og gefur fleirum
kost á að taka þátt í kosningunni. Jeg
get því ekki annað en verið frv. þessu
meðmæltur og vona að h. þingd. taki því
vel.
Sighvatur Arnason: Jeg vil leggja
til að þetta frv. fái framgang, því mjer
sýnist frv. fara svo hóglega í að fjölga
kjörstöðunum, og jeg vil segja mátulega,
þar sem það veitir sýslunefndunum heimild til að Qölga þeim um 1 til 2, þar sem
þeini þykir þess þörf, og mjer virðist mjög
líklegt, að sýslunefndirnar muni fara varlega í þær sakir, sem jeg álít líka heppilegast, því það er auðvitað, að þurfl að
kjósa upp aptur, eins og búast má við
eptir ákvæðum frv., þá hefur það kostnað
og ómak í för með sjer, og því meiri sem
kjörstaðirnir eru fleiri. Það eru hjer
líka sett þau takmörk, að kjörstaðirnir
megi ekki vera fleiri en 3, enda mun
það víðast hvar nægja og vera nóg rjettarbót; reyndar ímynda jeg mjer að sýslunefndir kæri sig óvíða um að hafa þá
fleiri en 2 í kjördæmi, til að baka ekki óþarfa kostnað. Frv. er óneitanlega í þá
átt, að ljetta af kjósendunum þeim erfiðleikum sem þeir hafa víða átt undir að búa að
verða að sækja langa leið til kjörstaðanna
og eyða til þess 2 til 3 dögum, þar sem
kjördæmi eru stór. Jeg álít að vel sje
viðunandi, fái þetta frv. framgang, og með
því sje að miklu bætt úr því, sem ábótavant er í þessu tilliti.
Grímur Thomsen: 'Jeg stend upp að
eins til að fá skýringu á því, hvernig eitt
ákvæði i frv. á að skiljast. í 3. gr. stend39 (30. nóv.).
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Pertugaati og fimmti f.: lfrv. úm fcreiyt. & 1. um kosningaí til aiþingis; 2. umr.

ur: „Nú hefur þingmannsefni eigi fengið yfir helming atkvæða við fyrstu atkvæðagreiðslu; skulu þá fara fram bundnar kosningar“. Nú bið jeg h. þdm. að
taka vel eptir, svo jeg geti fengið skýringu, „þannig að kjósendur skulu kjósa
um attt að helmingi fleiri þingmannsefni,
en þingmenn eru fyrir kjördœmið“.
Þetta skil jeg ekki.
Nú er það kjördæmi sem á að kjósa 2
þingmenn, og 3 hafa boðið sig frám við
aðra kosningu; þá á að kjósa milli helmingi fleiri en þingmenn eru fyrir kjördæmið. Hvernig verðnr það mögulegt?
Mjer finnst þetta ekki vera vandlega hugsað nje glöggt orðað.
Sighvatur Árnason: Jeg skal játa að
þetta er ekki vel orðað, en jeg ímynda
mjer og vona að komast megi fram úr
því, án þess lagabókstafurinn sje brotinn.
Hjer stendur „allt að“. Ef á að kjósa 2
þingm., en 5 eða 6 bjóða sig fram, þá
ganga 1 til 2 frá sem fæst hafa atkv., og
verða að eins 4 eptir til endurkosningar.
En ef í þessu sama kjördæmi bjóða sig
fram að eins 2 eða 3, þá hlýtur að sitja
við það til endurkosninga, því ekki verður
kosið á milli fleiri en þeirra sem bjóða sig
fram. Hjer er eingöngu átt víð, að fleiri
bjóði sig fram en heimiugi fleiri en þeir
eru, sem kjósa á. Annars játa jeg, að
að þetta er ekki sem ákjósanlegast orðað.
Grímur Thomsen: Jeg þákka h. þm.
Rangv. (S. Á.) fyrir þessa tiiraun til að
koma mjer í skilninginn um þetta ákvæði.
En þetta „allt að“ sem hann benti á getur samt ekki náð til þess, ef nú bjóða sig
fram ekki einusinni 3, heldur að eins 2,
og þá skil jeg ekki hvernig að verður
farið.
Þorleifur Jónsson: Jeg sje ekki betur en þetta sje tómur misskilningur hjá
h. þm. Borgf. (Gfr. Tb.). Ef að eins bjóða
sig fram jafnmargir og kjósa skal, t. d. 2,
ef tvo skal kjósa, þá auðvitað kemur ekki
til endurkösníngar, því þeir hljóta þá að
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fá nógu mörg atkvæði; bjóði sig fram 3
eða 4, þá verður að kjósa um þá alla við
endurkosninguna, en þegar fleiri en fjórir
hafa boðið sig fram, þá verður auðvitað
að kjósa við endurkosninguna um þá 4,
sem flest hafa fengið atkvæði við fyrri
kosninguna.
Arni Thorsteinsson: Jeg ætlaði að
leyfa mjer að feta lengra í spor h. þm.
Borgf. (Gr. Th.), sem þegar hefur fengið
þó nokkrar skýringar á sinni spurningu.
Jeg vil spyrja:
„Hvernig á að fara að,
ef atkvæðin væru jöfn, t. d. 1 fær nægan atkvæðafjölda, en svo koma 2, sem
hafa jöfn atkvæði? Hverjir eru þá í
kjöri?“ Tveir eða þrír, en þó segir frv.
að í þessu tilfelli skuli vera heiiningi
fleiri í kjöri en kjósa skal, tveir ef einn
skal kjósa, 4 ef tvo skal kjósa. (Sighvatur Árnason: Þá verður að béra ðaman
við eldri lög.). Það getur þó ekki venð,
því þau eru víst upphaðn í 4. gr þessa
frumvarps. Það er leiðinlegt að hvorki
jeg eða aðrir h. þdm. hafa fyi gætt að þessu,
af því að fara að gjöra breyt. á því nú, yrði til
þess að frv. gengi ekki í gegn á þessu þingi.
Eina úrræðið er auðvitað hlutkesti, eh bæði
er það óviðkunnanlegt að láta hlutkesti
ráða um endurkosninguna frá fyrStu býijun, og svo er það óleyfilegt, þar eð engin
lög eru til sem taka það fram.
ATKV.GR.: 1. gr. frv. samþ. með 6 :
3 atkv., 2. gr. samþ. m. 6:4 atkv., 3—
4. gr. felldar m. 6 : 5 atkv. Málinu vísað
til 3. umr. með 6 : 5 atkv.
Frv. til laga um skaðabœtur fyrir
gœzluvarðhald að ósékju o. fl. (C. 443, 486);
ein umr.
Framsögumaður (Jón A. Hjaltalín):
í nefndarálitinu á þingskjali 474 er tekið
fram það, sem oss nefndarinönnum fínnst
athugavert við breytingar þær, sem h.
Nd. hefur gjört á þessu frv. Einkum
fannst nefndiuni það athugavért, áð breytingarnar stuðla til þess, að festa það á-
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stand, sesm hplzt hefur verið fundið að,
að þeir, sem eiga að halda uppi lögum
og rjetti, yrðu enn meira hikandi í þessu,
en hingað til. Það ætti miklu fremnr að örfa þá til að vera ekki eins
afskiptalausir um alik mál, eins og
stundum hefur veríð kvartað nm að þeir
Værn. Nefhdinni flnnst því nauðsynlegt
að taka upp i írv. aptur þær greinar,
sem vðru í frv., er það fór hjeðan til h,
Nd., og ræðqr hún þess vegna h. þingd. til
að saipþykkja breytingartillögurnar, sem
teknar eru fram í nefndarálitinu.
Júlíus Hqv$tepn-. Jeg skal bæta þvi
við það, sem h. framsögum. (J. A- H.) uú
tók fram, að ef np frv. fær framgang,
eins og h. Nd. hefur skilið við það, þá
vprður varla hsegt sð halda uppi lögum
Qg reglum hjer á landi, þvi frumv. hlýtur
að hræða hvert yflrvald frá að eiga við
nokkurp mann, sem grunaður er um glæp.
Meira ætla jeg ekki að segja um þetta mál.
ATKV.GB,.: Aliar breyt.till. (474)
samþ., hinar fyrri tvær með 9 atkv. og sú
3. með 8 átkv. Frv. þannig breytt samþ.
með 10 atkv.
Frv, til laga um qfnám vistarsltyldun^ar oq heimilisfqng verbmanna (C. 330,
49|, 492, .493); frh. 2. umr.
Framsögumqður (Sighvqtur Arnason):
Jeg finn ekki ástæðu til að fara piqrgum
nqi orðum um breyt.till. nefndarinnar að
svo stöddu, með því líka nefndarálitið tekur flram ástæðurnar fyrir hinum helztu
þeirra. Aðalbreytingin frá frv. h, Nd. er
pú, að nefadin leggnr til að halda þeim
grundvplli, sem er í tilsk. 26. maí 1863,
að þeir, sem ekki vilja yera háðir vistarskyldunni, kaupi lausamennsknbrjef, en mpð
svo vægujn kjöruiji, að þau geti ekki
staðið neinum í vegi, sem apnars vill vera
lpusamaður. Því það er auðvitað, að hver
sem girpist að vera lausamaður, er ekki
þvi vaxinn, eí hann getur ekki borgað

þetta gjald: karlmaðurinn 5 kr. og kvennmaðurinn 2 kr. En úr því nefndin vill
halda þessum grundvelli tilskipunarinnar,
þá leiðir það af sjálfu sjer, að þessir menn
verða eins og hingað til að ganga undir
nafninu lausamenn, en ekki verkmenn.
En að því er snertir hinar aðrar breyt.
till., sem engar ástæður eru færðar fyrir
í nefndarálitinu, þá kom nefndin fram með
þær, til að fá glöggari ákvæði heldur en
eru í frv. viðvíkjandi sveitfesti þessara
manna, og koma í veg fyrir ný vandræði
út af sveitfesti þeirra, sem er nóg af undir, þó ekki bættist á það fyrir ógreinjleg
ákvæði í þessu frv., ef það yrði að lögum.
Að því er snertir breyt.till. h. 5. kgk.
þm. (A. Ó.), þá er þær að eins að skoða
sem fylgiskjal með nefndarálitinu, því
hann er yflr höfuð samdóma oss hinum
nefndarmönnunum um aðalbreytingarnar.
Þetta fylgiskjal er þannig komið frá þingi
og þjóð til athugunar, þvi engin yon er
til, að mál þetta geti komizt frá þinginu
að þessu sinni. Skal jeg svo ekki (jölyrða
meira um málið að svo stöddu.
Arnljótur Ólafsson: Það er rjett hjá
h. framsögum. (S. Á.), að jeg vildi ekki
vekja ágreining í nefndinni, með því að
koma meðmitt frv., sem sjerstakt frv. eða
sem breyting við frv. nefndarinnar, heldur
ljet jeg það vera með sem fylgiskjaí, einkum af því að breytingarnar eru ekki miklar frá frv. nefndarinnar, úr því málið heldur ekki getur orðið útrætt á þessu þingi.
Aðalmunurinn á breytingum mínum og
brpytingum nefndarinuar er eiginlega fólginn í 1. gr. í þpirri grein leggur nefndin til, að lausamaður kaupi leyfisbrjef,
sem kostar helmingi minna en hjá mjer,
en vel að merkja á hann að kaupa það,
í hvert skipti þegar hann skiptir um hreppavist, svo að álagan eptir tillögum nefndarinnar verður i rauninni þyngri en hjá
mjer. Lausamaðurínn þarf ekki að kaupa
leyfísbrjeflð nema tvisvar sinnum; þá er
39*
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gjaldið orðið jafnt. Jeg skal eigi fara málsins, en skjal h. 5. kgk. þm. (A. Ó.)
mörgum orðum um hinar aðrar breyting- kemur fram eingðngu til skoðunar, eins
ar mínar; það verður að vera komið und- og jeg hef áður tekið fram, og sem hann
ir áliti þingmanna, hvemig þeir taka þeim. sjálfur kannast við.
ATKV.GR.: 1. breyttill. nefnd. (483)
Jeg verð að telja tillögum mínum það til
samþ.
með 6:4 atkv.; 1. gr frv. þar með
gildis, að þær eru bæði gleggri og einfaldari en till. nefndarinnar, og er það fallin; 2. breyt. nefnd. (483) samþ. með 6
allmikill kostur. Jeg hef viljað halda fram atkv.; 2. gr. frv. þar með fallin; 3. breyt.
þeirri reglu, að oddviti og ábyrgðarmaður till. nefnd. felld með 6:5 atkv., að viðviti, hvað lausamanninum líður, hvort sem höfða nafnakalli, og sögðu
hann er í hreppnum eða utan hrepps, en
já:
nei:
annars er hann frjáls að vera lausamaður Árni Thorsteinsson, Jón A Hjaltalín,
Þorl. Jónsson,
hvar sem hann er, úr því hann hefur Arnlj. Ólafsson,
keypt leyfisbrjef. Að fara út í smærri Friðr. Stefánsson, E. Th. Jónassen,
orðamismun, álít jeg ekki til neins.
Júl. Havsteen,
Gr. Thomsen,
Framsögumaður (Sighvatur Árnason): Sighv. Árnason,
L. E. Sveinbjörnsson,
Jeg er ekki vel samdóma h. 5. kgk. þm.
Skúli Þorvarðarson.
(A. Ó.) um þetta atriði, sem sje, aðalmun- 3. gr. frv. felld með 7 :4 atkv.; 4.—6. breyt.
inn á milli breytinga nefndarinnar á þing- till. nefnd. samþ. með 7 samhlj. atkv.; 7.
skj. 483 og breytinga hans á þingskj. 484. breyt. till. samþ. með 6 atkv.; 8. breyt.till.
Jeg játa það vísu satt að vera, að gjald- samþ. með 7 atkv. Fyrirsögnin samþ. án
ið getur orðið þyngra eptir tillögum nefnd- atkv.gr.
arinnar, ef maður flæktist opt hreppa á
Frv. vísað til 3. umr. með 6;4 atkv.
milli; en það er enginn kostur fyrir þjóðFrv. til laga um hrýrnar á Skjálfandafjelagið, heldur ókostur, að menn hagi sjer
fljóti
(C. 432); 3. umr.
svo, en tillaga nefndarinnar gengur í þá
átt, að sporna við sliku, með því að skylda
Grimur Thomsen: Jeg endurtek þá
lausamann til að kaupa leyfisbrjef á ný, fyrirspurn, sem jeg gjörði við 2. umr.
ef hann flytur í annan hrepp og vill halda þessa máls, um það, hvernig skilja eigi
áfram að vera lausamaður.. Svo getur frumvarpsgreinina; þar stendur: „endurþessi flutningur lausamanna hreppa í milli borgun sú, af láni úr landssjóði til Skjálfgefið tilefni til vafninga í því, að finna andafljótsbrúnna með vöxtum o. s. frv.,
sveitfesti manna, og getur ef til vill orð- fellur niður um helming frá þeim tíma
ið til þess, að hún verði hvergi ákveðin, að lög þessi öðlast gildi". Er nú meinsvo að lausamaðurinn að lokum lendir á ingin að landssjóður gefi eptir helming alls
fæðingarhreppnum. Það sem vakti fyrir lánsins, eða þannig, að hin árlega endurnefndinni, var að koma fyrir óþarfa slang- borgun með vöxtum minnki um helming á
ur manna hreppa á milli. H. 5. kgk. þm. hverju ári? Og vildi jeg mælast tii að ein(A. Ó.) sagði, að sínar tillögur væru gleggri hver skilningsgóður þingmaður skýri þetta
en nefndarinnar; þetta get jeg ekki sjeð; fyrir mjer.
því fari lausamaðurinn úr hreppnum og
Júlíus Havsteen: Jeg sje ekki að þetta
kaupi nýtt leyfisbrjef, þá er þetta brjef verði skilið öðruvísi, en að það sje meint
ný sönnun fyrir honum 'sem lausamanni. hjer hin hálfa árlega afborgun með vöxtÞað er ekki svo að skilja, að hjer sje um um, þannig að hún fyrst verði 600 kr. í
neitt þrætuefni að ræða, því nefndin var stað 1200 kr., o. s. frv., frá því lðgin ððlyfir höfuð alveg samdóma í öllum atriðum ast gildi.
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Það er eitt óviðkunnanlegt við frv., þar jeg get varla skilið, hvemig h. Ed. geti
sem talað er um þá endurborgun, er hvíldi sent frá sjer þessa ómynd. Það er held& jafnaðarajóði Norður- og Austuramtsins ur ekki víst, að sá skilningnr verði alo. fl., því hún hvilir á þessnm sjóðum enn. mennt Iagður í frv., sem hún ætlast til.
Þetta frv. ber það yfir höfuð með sjer, Ákvæði laganna þurfa að vera skýr og
að það sje skrifað á götunni, eins og einu- ljós, svo að þeir, sem þeim eiga að bdta,
sinni var sagt um eitt nefndarálit; í frv. komist. í engan vanda við framkvæffld
voru ákvæði um það, hver ætti hrýrnar, þeirra. Þess ber og að gæta, að þeir, sem
og nm það, hver skyldi sjá um viðhald lán þetta hafa tekið, hafa nm tíma haft
þeirra, og var hvorttveggja alveg óþarft; það vaxtalaust, og verði þeim gefið það
þetta er nú fallið bnrt, en nú er þá eptir upp, dregur það að líkindnm slæman dilk
ákvæðið nm nppgjöfina. Jeg fyrir mitt eptir sjer, því það má búast við að önnnr
leyti vil gjarnan hlynna að þeim sjóðum, sýslufjelög, sem hafa fengið eða hjer eptsem eiga í hlnt, en jeg get ekki álitið ir fá lán af landssjóði, biðji síðar um sams
það rjett, að landssjóður gefi eptir lán, og konar uppgjöf. Þess vegna er jeg mótheldur ekki kann jeg við það, að Norðlend- fallinn þessu frv.
ingar sjen að biðja nm þessa uppgjöf; þeir
Qrímur Thomsen: Jeg hef nú fengið
fengn lánið rentufrítt í 4 ár, og það er 8var hjá h. 1. kgk. þm. (Júl. H.), sem mjer
sómi fyrir þá að hafa byggt þessar brýr, virðist á góðnm röknm byggt, og þegar
og þess vegna finnst mjer engin ástæða jeg skoða þaðísambandi við gréinar frv.,
til, að þeir sjen að biðja nm þetta nú, sem felldar voru nm daginn, þá lrtur svo
án þess nokkur sjerleg nanðsyn krefji, út, sem skilningurinn væri ekki sá, að
eða þeir þarfhist verulega þessarar npp- gefa upp helminginn af hinni árlegn afgjáfar.
borgnn. Þar stóð í 1. gr., að brýrnar
Sighvatur Ámason: Jeg tek giit og væru eign landssjóðs, og eptir því væri
gott svar h. 1. kgk. þm. (Júl. Havst.) upp samkværaara, að helmingnr hins npphafleg'á
á spnrningn h. þm. Borgf. (Gr. Th.) og fjár, sem varið hefur verið til að byggjá
skal Iýsa því yfir, að jeg greiði atkv. með brýrnar, fjelli niður. Mjer þykir enn fremfrv. með þessum skilningi. En sje það nr ólíklegt, að nppástnngumenn þessa frv.
skilið á þann hátt, að landssjóður eigi að í Nd. mnni samþykkja það, eins og það
borga helming skuldarinnar, eins og hún nú er, og vegna þess er jeg móti því, af
var i npphafi, þá greiði jeg atkv. móti því jeg hygg, að þeim sje ekki þægð í að
þvi. Jeg er og samdóma h. 1. kgk. þm. þetta frv. nái fram að ganga og verða að
(Júl. H.) nm, að þetta verði ekki skilið á lögnm.
annan hátt en hann tók fram, og vona
ATKV.GR.: Frv. samþ. með 6 : 3 atþað sýni sig i framkvæmdinni, að sá skiln- kvæðnm og endursent Nd.
ingnr sje ijettnr.
Frv. til laga um lán úr viðlagasjóði til
E. Th. Jónassen: Jeg kann ekki við
að menn sjen fyrst að taka lán, og siðan handa amtsráðinu í Vesturamtinu til œðbiðja um nppgjöf á því, og vil jeg alls arvarpsræktOr (C. 436); 3. umr.
ekki vera með til að innleiða þá „praxis".
ATKV.GR.: Frv. samþ. orðalanst með
Þá geta lika fleiri og fleiri komið, sem 6: 3 atkV. og afgr. til Iandsh. sem lög
vilja fá sömu ívilnanir; ank þessa er frv. frá aJþingi.
illa orðað, og ekki orðið nú nema dálítill
Titiaga til þingsályktunar um búnaðafpartur af því npprunalega, sein mjer sýnjst heldpr ekkj vera frambærilegnr, svo skfdana (C. 470); ein umr.
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Júlítts Havsteen: Jeg fyrir mitt leyti
er mótfallinn sameiningu búnaðarskólanna.
Þegar loksins með mikilli barátta er búið
að koma þeim á stofn, þá mega þeir ekki
standa óhreyfðir. Það er allt af verið að
koma með þessar eilífú breytingar og vjer
sjáum of opt „frumvarp til laga um breytiugu á lögum“. Jeg vil spyrja, hvers
vegna er alþingi að hlutast til um þetta?
Hefur það rjett til þess að koma með áskorun til landsstjórnarinnar, sem virðist
fara nokkuð í þá átt að breyta þessu fyrirkomulagi? Jeg fyrir mitt leyti get sagt
það fyrir, að amtsráðið fyrir norðan og
austan mun ekki ganga að þessu, og verð
jeg að greiða atkv. móti tíllögunni.
Jón A. Hjaltattn: Jeg erekkiááama
máli og h. 1. kgk- þm. (Júl H.). Jeg held
það sjeu fleiri á þeirri skoðun, að það sje
heldur til ógagns en gagns að hafa marga
búnaðarskóla, og að það sje óheppilegt að
sundra þannig kröptunum. Sje þetta almennt álit manna í raun og veru, sje jeg
ekkert á móti því, að reyna til að breyta;
það er ekki þar með sagt, að þessibreyting komist á, því það er engan veginn
víst, að sýslunefndir og amtsráð fallist á
hana, en jeg get ekki sjeð neitt háskalegt
við, að leita álits þeirra um þetta. Það
er betri aðferð, að kynna sjer álit manna
út um land, heldur en alþing taki styrkinn af skólunum, án þess hlutaðeigendum
sje gefinn kostur á að láta i ljós álit sitt
um það. Mjer flnnst þetta mjög hógvær
beiðni frá þingsins hálfp.
SiffJivatur Árnason: Jeg get verið
samdóma h. 6. kgk. þm. (J. A. Hj.) uro
það, að hjer er íarið mjög hógværlega í
sakirnar viðvíkjandi sameiningu búnaðarskólanna, því að hjer er ekki verið að
setja nein iög um siíka sanjpiningn. En
samt sem áður finnst mjer þetta ekki
vera tímabær tillaga. Jeg verð að taka
undir með h. 1. kgk. þm. (Júl. H.) um
það, að nýbúið er að stofna þessa búnað^rskóla og engin reynsla pr enn fengin

fyrir framtíð þeirra, alhra sízt þeirra, sem
síðast hafa komizt á fót. Mjer virðist það
þvi nokkuð fljótráðið, að fara nú þegar að
hreyfa þessu, og með því gefa tilefni til
að menn fari að hugsa um að afnema
suma þeirra, úr því þeir eru á annað
borð komnir á fót.
Viðvíkjandi búnaðarskólunum hjer i
Suður- og Vesturamtinu ber og þess að
gæta, að annar þeirra, skólinn í Ólafsdal,
er einstaks manns eign, en hinn ekki, og
fyrir því er eigi við að búast að sú sameining nái framgangi, þar sem lika þessi
einstaka manns skólastofnun er eldri og
meira á legg komin, svo að því óliklegra
er að hann verði fús til að leggja niður
sinn skóla og sameina hann Hvanncyrarstofnuninni.
Jón A. Hjattálín: Þetta er að eins
undirhúningur og leiðbeining fyrir alþingi
fyamvegis, hvort og á hvern hátt það helzt
ætti að styrkja búnaðarskólaua; það er
því nauðsynlegra að þingið fái slikar leiðbeiningar, þar sem raddir hafa heyrzt urn,
að þessum búnaðarskólastyrk sje ekki svo
vel varið sem skyldi. Hjer er ekki í till.
þessari i minnsta máta farið fram á að
afnema neinn skólanna, hvorki Ólafsdalsskólann eða nokkurn annan þeirra, heldur að afla þinginu þessarar leiðbeiningar,
sem það vantar.
Jeg skildi orð h. 1. kgk. þm. (Júl. H.)
á þann hátt, að hann áliti, að þingið hefði
ekki annað við þessa skóla að gjqrp, heldur en að eins að veita þeim peningastyrk,
— en svo varðaði þingið ekki um meira.
En þetta get jeg ekki viðurkennt.
Það má vel vera að það sje fljótráðið,
ef farið væri nú þegar að afnema einhvern
af þessum búnaðarskólum, — en hjer er
alls eigi um það mál að ræða. En úr
þvi að það er mprgra manna skoðun, að
búnaðarskólarnir sjeu of rmargir, er hóflegast að fara eptir þessari þingsálykt.till.
ATKV.GE.: Till. samþ. með 7 samhlj.
atkv. og afgreidd til landshijfðipgja.
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Till. tU þinffsályktunar um Skúmstaðabs (C. 490); hvernig ræða skuli.
ATKV.GR.: Samþ. að ræða skuli till.
í einni umr.
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nokkru nemi. Veiðin byrjar um miðjan
júní og er úti í öllu verulegu í ágústmánaðarlok, nema máske lítið eitt allra
efst í ánum. Þetta er Iíka mjög eðlilegt,
því að sá lax er síðar veiðist er alveg óFrv. til laga, um friðun á laxi (C. 447, nýtur og varla til manneldis, því að þá
514, 515); ein umr.
er hann kominn að því áð hrygna og er
FramSöffumaður (L. E. Sveinbjörnsson): farinn að leggja mikið af.
Enn fremur vill h. 4. kgk. (Á. Th.)
H. Nd. hefur gjört ýmsar breytingar
setja
inn aptur ákvæðið um þvergirðingar.
við frv. þetta, frá því að það var samþ.
hjer í þessari h. deild, og skal jeg stutt- Við 2. umr. frv. þessa skýrði jeg frá álega minnast á, í hverju breyt. þessar eru stæðunum fyrir því, hvers vegna jeg væri
fólgnar.
á móti þvergirðingnnum. Jeg skal þvi
í fyrsta lagi er gjörð sú breyting á ekki fara langt út í þaðatriðinú; að eins
veiðitimanum, að hann sje að eins 21/* vil jeg benda á, að það er brot á friðunar-principinu, og þó að bæta eigi úr þessu
mánuður, í staðinn fyrir 3 mánnði.
Önnur breyting er sú, að heimila ekki með því, að veita laxinum frjátsa göngu
þvergirðingar, og fyrir því er sleppt úr 36 tíma í viku, þá er það i sjáifu sjer lítil
2. málslfð 1. greinar ákvæði um vikn- bót, þar sem hægt er að ná laxinum samt,
friðunina, sem stendur í sambandi við með því að hafa fleiri þvergirðingar hverja
þetta.
fyrir ofan aðra. Og þó hann þannig sleppi
Eins og h. þm. sjá, hefur nefndin klofn- í gegn um neðstu veiðivjelarnar, næst hann
að; meiri hlutinn, þm. Borgf. (Gr. Th.), í þær sem eru ofar i ánni; hann fer ekki
og 3. kgk. þm. (L. E. Svb.), hafa þá skoð- svo langt á sprettinum.
Þetta spursmál er líka í sjálfu sjer óun, að breyL þær, er Nd. hefur gjört á frv.
sjeu eigi til baga, og er þessi skoðun í praktiskt Jeg hygg að á öllu landinu
samræmi við það, sem þeir lýstu yfir áð- sje, ef til vill, að eins ein laxá, sem þaður hjer í deildinni, þegar frv. var hjer til getur átt við, sem sje hjer í Kjósarsýsln.
meðferðar, og með þvi að þeir álíta, að Jeg hygg líka að það sjeu fá dæmi þess,
frv. þetta sje í heild sinni talsvert betra að einn maður eigi veiði í kvísl, og mitt
en hin eldri lög, ráða þeir eindregið til álit er það, að Thomsen eigi ekki einn
þeSs að samþykkja frv.
neina heila kvísl Elliðaánna, þó það þar
Jeg skal svo snúa mjer að breyttill. fyrir geti verið.
í sambandi við þessa breytingu vill
þeim, sém fram eru komnar, og tala þá
fyrst úm breyt.till. h. minni hluta néfnd- svo minní hlutinn bæta inn aptur í 1. gr.
arinnar, 4. kgk. (Á. Th.).
ákvæðinu um að friða laxinn 36 khtima
Hin 1. breyt. hans er sú, að íengja á hverri viku.
aptur veiðitímann í 3 mánuði. Jeg hef eigi
En svo eru það enn fremur 3 h. þm.,
í sjálfu sjer á móti þessari till., því að sem vilja einnig leyfa þvergirðinguna, en
jeg álít að það standi hjer um bil á sama, án þess þó að sett sje inn í frv. ákvæði
hvort hann er ákveðinn 21/,, eða 3 mánuðir. um þessa friðun á laxinum í hverri viku.
Meiri hlutinn vill ekki gjöra þessa breyt- Annaðhvort hefur þetta oíðið af gáteysi,
ingu vegna þess, að hann óskar að frv. eða þá af því, að þessir þingmenn vilja
fái framgang. Enda sjáum við það, ef eyðileggja frv. Jeg vil heldur geta þess
vjer gætum að, að það er eigi meira en til, að þetta hafi orðið af gáleysi.
21/, *mánaður, sem lax er veidddr, svo að
En-svo er eptir hin versta breyt.t&l.
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þessara h. þingmanna. Hún er sú, að eigi
megi raska þinglesinni friðun eggveraeða
selalátra frá 1. maí til 1. ág. Fyrst h.
þm. vilja hafa þetta tímatakmark, verða
þeir að sýna fram á það með ljósum rök.um, að það sje nauðsynlegt. Jeg sýndi
fram á það mótsetta við 2. nmr. og þá
var enginn svo djarfur að mæla á móti
því. Það, er vel að gæta þess, að hjer er
einungis að ræða um selaskot, og það mun
óvíða haga svo til hjer á landi, að selur
haldi sig mjög nærri eggverum. En til
hvers er verið að leyfa að skjóta sel í
ám og árósum, þegar allur lax er farinn
úr ánum? (E. Th. J.: Hann erekkifarinn 1. ágúst) eða kominn npp úr öllu
vajdi? Jú, nær því allur lax er þá farinn,
farinn upp úr eða jetinn af selnum, og
þegar enginn lax er þar lengur til, hefur
selurinn þar engan lax að jeta. í þessu
er því engin laxfriðun, engin útrýming
selsins möguleg.
Jeg vil þess vegna mæla með því, að
frv. þetta verði samþ. óbreytt
Árni Thorsteinsson-. Frv. þetta sem
nú er aptur komið hingað frá h. Nd. hefur tekið þar talsverðum breytingum bæði
í þeim atriðum sem voru samkværn eldri
lögum og eins í öðru, er nýtt var búið
tii hjer í þessari h. deild.
Jeg hefði búizt við því að heyra af h.
frarasögum. (L. E. Svb.) færðar meiri og
sterkari ástæður fyrir því, vegna hvers
nú væri orðið svo æskilegt að breyta þeim
ákvæðum þessa frv., er Ed. samþykkti nýlega.
Fyrir mitt leyti legg jeg, eins og jeg
svo optlega áður hef tekið fram, sterka
áherzlu á vikufriðunina og hrygningarfriðun, en aptur á móti vil jeg ekki setja
svo strangar takmarkanir fyrir því, á
hvern hátt laxveiðieigendurnir megi veiða.
Vjer megum ekki gleyma því, að friðunin
er gjörð vegna veiðarinnar.
Jeg get eigi skilið í því, vegna hvers
ísleudingar eiga að taka sig út úr og hafa
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styttri veiðitíma hjá sjer heldur en aðrar
þjóðir. Alstaðar þar sem jeg þekki til
er veiðitiminn 3 mánuðir eða meira, og
það virðist því beinlínis að brjóta rjett
manna, og það einstakra fárra manna, er
laxveiði eiga, að banna mönnum hjer veiði
í hálfan mánuð, þar sem slíkt er ekki
gjört erlendis, og engin ástæða til að gjöra
það fremur hjer en annarsstaðar.
Jeg verð að leggja mjög mikla áherzlu
á, að laxinn sje friðaður vissan tima i
hverri viku, og jeg hef eigi heyrt færðar
gildar ástæður fyrir því gagnstæða.
Það er og eitt, sem mælir sterklega
með 3 mánaða veiðitima, sem sje það, að
taka verður tillit til þeirra sem búa ofarlega við stórár; sje timinn svona stuttur,
munu þeir fara mjög varhluta af veiðinni,
því jeg gjöri ráð fyrir, að það þætti kynlegt, ef fleiri misjöfn ákvæði væri gjörð í
einni á um veiðitíma.
Þeir sem fylgjast með í skoðunum frv.,
eins og það nú er, halda því íast fram,
að eigi megi þvergirða á eða kvísl, þótt
einn eigi veiði í henni, og h. framsögum.
(L. E. Svb.) sagði, að eigi mundi vera
nema ein á á landinu, sem þannig stæði
á með; það er jeg alls eigi viss um. Hann
tók einnig til um Elliðaárnar, að sá sem
þvergirti þar eina kvísl, mundi ekki eiga
hana alla. Um þetta skal jeg ekki dæma,
en ef hann ættieigi kvíslina, mundudómstólarnir fyrir löngu hafa frádæmt honum
þvergirðingarrjettinn og geta það enn, ef
það alriði'væri lagt fyrirþá, en ef hanná
hana alla, hefur hann fullan rjett til þvergirðinganna samkvæmt lögum þeim, er nú
gilda.
Jeg hef eigi getað sjeð, að neinar ástæður hafi komið fram, sem rjettlætt geti
það, að breyta í þessu efni gildandi lögum, og jeg verð að halda fast við vikufriðunina og 3 mánaða veiðitíma, og sem
fæstar aukaákvarðanir, þær er svipta menn
veiði um skör fram.
E. Th. Jónassen: H. 4. kgk. (Á. Th.)
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hefur nú tekið fram ýmislegt af því, sem
jeg ætlaði að segja, og jeg fellst að öllu
leyti á það, sem hann hefur sagt.
Jeg skal þó bæta því við, að ef það
verður að lögum, að hafa veiðitímann að
eins 21/, mánuð, þá þekki jeg á í Borgarflrði, þar sem svo stendur á, að veiðieigendur geta þá alls engan lax veitt.
Sama er og að segja í Árnessýslu. Laxveiðin byrjar á sumum stöðnm ekki fyrr
en 20. ágnst og jeg held að veiðieigendur
mundu þakka h. 3. kgk. (L. E. Svb.) kærlega fyrir, að kalla þann lax, sem þeir
veiða samt, ónýtan. Jeg held því að þessi
ákvæði um 21/, mán. veiðitíma sjeu Öldungis ófær (L. E. 8vb.: Misskilningur),
og jeg skil ekki af hvaða ástæðum þessi
ákvörðún er komin inn í frv. hjá h. Nd.
Jeg skal lýsa því yflr, að við tökum aptur breyt.till. okkar undir staflið 2,
þvi að hnn er samhlj. breyt.till. minni hlutans undir staflið 3.
Viðvikjandi breyttill. okkar um það,
að eigi megi raska friðun eggvera eða
selalátra frá 1. maí til 1. ág., þá skal jeg
taka fram, áð þessi ákvörðun er samkvæm
núgildandi lögum. Það liggur í augum
uppi, að í hörðum árum er það ekki gott
að skjóta nærri eggverum 1. júlí. Það er
allt of stutt friðunartakmark og jeg álit
það vera beinlinis að skerða eignarrjett
várpeigenda, enda er og þessi breyt. gjörð,
án þess að leitað sje hinna minnstu upplýsinga hjá varpeigendunum sjálfum, sem
þó hljóta að þekkja betur til þessa atriðis heldur en alveg ókunnugir menn. Jeg
skil heldur ekki, vegna hvers vikufriðunin, sem allt af hefur staðið í lögunum, er
nú allt í einu orðin ónauðsynleg. Það er
eilíft hringl — liggur mjer við að segja —
með þessi laxalög á hverju þingi; þau hafa
verið á dagskrá þingsins síðan 1867. Jeg
held það veitti ekki af að menn kynntu
sjer betur, hvernig slikum lögum er hagað í öðrum löndum, (L. E. Svb.: Þykist
Álþt A. 1891.
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þingmaðurinn þekkja það?). Jeg segi mína
„subjectívu" skoðun, og jeg stend við það,
að margir hefðu gott af því, að leita sjer
upplýsingar hjá Iaxfróðum mönnum.
Jeg vil svo að endingu vísa til þeirra
orða, sem h. þm. Borgf. (Gr. Th.) sagði á
þingi 1875 um Iaxalögin; það voru sönn
orð.
Framsögumaður (L. E. Sveinbjömsson)-.
Jeg tók fram í ræðu h. 2. kgk. (E. Th. J.)
um, að það væri misskilningur hjá honum
viðvíkjandi veiðitímanum; því að það segir sig sjálft, að úr því að tekið er að eins
til í frv. að veiðitíminn skuli vera 21/,
mánuður, er sýslunefndunum sett í sjálfsvald að ákveða, hvenær veiðitíminn skuli
byrja og hvenær enda, eptir þvi sem sjerstaklega hagar til í hverjum stað.
Jeg veit ekki hvort h. 2. kgk. (E. Th. J.)
er mjer sjerlega þakklátur fyrir þessar
upplýsingar. En þeir sem veiði eiga ofarlega i ám, þeir hljóta að verða það.
E. Th. Jönassen: Jeg hef enga vissu
fyrir því, hvort sýslunefndir munu vera
svo fúsar á, að setja svoleiðis ákvarðanir
fyrir laxveiði, að veiða megi ofar í ánni
á þessum tíma, en neðar aptur á hinum.
Jeg er viss um að sýslunefndin í Árnessýslu mundi ekki vera svo fús til þess.
Það er og enda nokkuð hæpið, að fá sýslunefndum slíkt vald í hendur.
Jeg vil ekki gefa atkv. mitt svo út í
loptið, að jeg greiði atkvæði með þessum
ákvæðum.
Skúli Þorvarðarson: Viðvíkjandi því
sem h. 2. kgk. (E. Th. J.) minntist á í
ræðu sinni um Hvítá í Árnessýslu, að það
mundi ófært takmark fyrir hana, að hafa
veiðitímann að eins 2x/a mánuð, þá skal
jeg geta þess, að jeg hef ekki orðið var
við neinn ágreining um veiðina í þeirriá,
og jeg hræðist ekki svo mjög, að veiðíeigendur í þeirri á leggi mesta áherzlu
á að hafa veiðitímann sem lengstan, heldur að sem bezt friðun fáist fyrir laxinn,
40 (5. des.).
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fyrir hinni mikla meinvætti, selnum, og
svo að haganlega sje fyrirskipað með veiðitímann, að því leyti sem mögulegt er að
sameina vilja raanna í því efni bæði ofariega og framarlega með ánni. Og það
er auðvitað á valdi sýslunefndanna, að
setja veiðireglurnar svo haganlega fyrir
hverjaá, sem hægt er að sjá aðhezt fari,
án þess að hreyta grundvallarreglu laganna.
Jeg skal játa það að sönnu, að jeg
hefði kunnað hetur við, að vikufriðuninni hefði verið haldið í þessu frv., en
hjer er þó nokkuð öðru máli að gegna,
þar sem millibil milli veiðivjela er ákveðið 100 faðmar í staðinn fyrir 30 faðma i
núgildandi veiðilögum; við það hefur laxiun mikið frjálsari göngu í ánni, svo að
síðnr er þörf á 36 stnnda friðuninni.
Það ákvæði var líka nokkuð óvinsælt hjá
sumum veiðimönnum, hæði vegna þess, að
þessi 36 stunda vikufriðun gerði hindrun
á veiðinni um aðalveiðitímann, og auk
þess væri mjög mikið haft fyrir að taka
mörg net upp og koma þeim fyrir aptur,
enda geti fyrir komið, að laxganga komi
þegar á friðunartímanum stendur, og sje
þá sárt að megi ekki reyna að ná honum. Mönnum hefur því að sjálfsögðu opt
verið eptirsjá að því, að geta ekki náð i
hann vegna þessarar 36 stunda friðunar.
Mjer finnst því ekki, að þótt sleppt
sje þessari vikufriðun, sjeu svo miklir
annmarkar á frv., að jeg geti ekki fellt
mig við það.
Jeg get heldur ekki fellt mig við br.till. á þingskj. 502 við 4. gr. Eins og h.
þingd.m. er kunnugt, er korain til þingsins bænarskrá undirskrifuð af öllum veiðieigendum í Hvítá og Ölvesá um það, að
gjöra selinn ófriðhelgan. Jeg hef ekki
sjeð mjer fært að hreyfa þessu máli í sjerstöku frv., hversu gjarnan sem jeg hefði
viljað, því jeg reyndi á síðasta þingi að
koma fram frv. um það efni, og fjell það sem
kunnugt er í Nd., en þegar þetta laxfriðunarfrv. kom fyrir þingið, sem tók til sama
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efnis, hef jeg verið að híða eptir afdrifum
þess, og fer fjarri, að jeg geti fallizt á
hreyt.till. við 4. gr. frv., til þess að heim.
ila selnum að spiila laxveiðinni yfir allt
sumarið.
Jeg hygg að það sje fullsannað af h.
framsögumanni, að það sje ástæðulaust að
koma með þessa hreyt.till. um að lengja
eggvera og selalátra friðunina til 1. ágúst,
svo jeg þarf þar engu við að bæta.
Að öllu þessu yfirveguðu finn jeg eigi
ástæðu til annars en að greiða atkv. með
frv. óbreyttu.
ATKVÆÐAGR.: Allar breyt.till. felldar, 3 með 6 : 4 atkv., ein (nr. 3 á þingskj.
499) með 7:4, og ein (nr. 3 á þingskj. 502)
með 6 : 5 atkv.
Frumv. óbreytt samþ. með 6:4 atkvæðum og afgreitt til landsh. sem lög
frá cdþingi

Fertugasti og sjðtti fundur, þriðjudag
25. ágúst kl. e. h. Allir á fundi.
Frv. til fjárlaga fyrir árin 1892 og
1893 (C. 499, 523, 524); ein umr.
Forseti skoraði áminni hluta fjárlaganefndarinnar að skýra frá, hvers vegna
álit hans eigi væri einnig Iagt fram í deildinni.
Arnljótur ólafsson kvaðst svara þessu
svo fyrir hönd minni hlutans, að enginn
ágreiningur hefði koraið fram í nefndinni
um þau atriði, sem prentuð væru á nefndarálitinu, og sá ágreiningur, sem hefði
orðið, væri því með öllu óviðkomandi nefndarálitinu. Það hefði verið sökum tímaleysis að nöfn minna hlutans stæðu ekki
undir nefndarálitinu, með því að hann
hefði ekki getað setið heima í gærkveld
sakir anna, og hefði því ekki getað skrifað undir það, enda hefði verið nógur tími
til að prenta nefndarálitMí morgun. Hann
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kvaðst svo vona að þessar athugasemdir
nægðu.
Qrímur Thomsen kvaðst ekki skoða
nefndarálitið á þingskjali 512 (C. 523)
sem reglnlegt nefndarálit, því tveir nefndarmanna af 5 hefðu eigi skrifað undir það,
og annar þeirra væri framsögnm.; beindi
hann þeirri spurningu að forseta, hvort
hann hefði fengið tilkynningu um, að framsögumaður hefði sagt af sjer framsögunniE. Th. Jonassen kvað, það gleðja sig,
að hinir 2 nefndarmenn væru nú samþykkir meiri hlutanum, en hann sagðist ekki
geta gjört að því, að nöfn þeirra stæðu
ekki undir nefndarálitinu. Orsökin til þess,
að hann stæði undir hinu prentaða nefndaráliti sem framsögumaður væri sú, að hinn
kosni framsögumaður nefndar þeirrar, sem
sett hefði verið í mál þetta (h. 5, kgk. þm.
A. Ól.) hefði afsagt nef'ndinni að hafa
framsöguna lengur, og hefði mælandinn þá
sem formaður nefndarinnar tekið að sjer
framsöguna eptir ósk þeirra 2 h. þm., sem
skrifað hefðu undir hið framlagða nefndarálit með honum, en mælandi kvaðst fús
til þess að aíhenda framsöguna í hendur
hins 5. kgk. þm. (A. Ól.), ef hann vildi nú
aptur taka hana að sjer.
Forrseti skoraði þá á 5. kgk. þm. (A Ól.)
að segja til, hvort hann væri ekki framsögumaður nefndarinnar eins og áður.
Amljótur Ólafsson sagði, að 2. kgk. þm.
(E. Th. J.) hefði lýst ánægju sinni yflr
því, að minni hlutinn væri
samdóma
meiri hiutanum, en hann hefði ávallt verið það (E. Th. J. kvaðst neita því og
kvaðst i því efni geta skýrskotað til hinna
annara meðnefndarmanna). Nefndin hefði
orðið ásátt um allar breytingarnar orðrjettar, nema hvað eigi hefði verið búið að
orða 4. breytinguna um skilyrðin fyrir
fjárveitingunni til strandferðanna, sem
minni hlutinn væri samþykkur.
Hinar
breytingarnar voru þegar á fyrstu fundum nefndarinnar saiúdar af nefndinni allri
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og samþykktar. En þegar nefndin klofnaði, þótti eigi rjett, að framsögumaður málsins sæti í minni hiutanum.
Forseti kvað h. 5. kgk. þm. (A. ÓI.)
eigi hafa svarað spurningu sinni, og kvaðst
þvi enn á ný vilja skora á hann, að gefa
yfirlýsingu um, hvort hann ætlaði að afsala sjer framsögu málsins eða ekki.
Arnljótur Ólafsson kvaðst ekki geta
afsalað sjer framsögunni þvert á móti vilja
þingdeildarinnar, en hann vildi ógjarnan
taka hana af hinum framsögumanninum.
Forseti bar því næst undir atkv., hvo±t
nefndarálitið á þingskj. 512 og breyt.till.
á þingskj. 514 (C. 524) skyldu koma til
greina við umræðurnar, og var það samþykkt með 10 atkvæðum, eptir að landshöfðingi fyrir sitt leyti hafði gefið leyfi til,
að afbrigði í þessu efni yrðu gjörð frá
þingsköpunum.
Framsögumaður (Arriljótur Ólafsson):
Jeg hef í raun rjettri lítið að tala um
þetta mál, af því að breytingar þær, sem
nú eru gjörðar, eru hinar sömu sem nefndin áður hefur gjört við frumvarpið og sem
h. deild hefur samþykkt. Jeg skal þó
geta þess, að 1. tölul. er dálítið öðruvísi
nú, af því að neðri deild hefur bætt við
skilyrðinu: „landsh. úthlutar fje þessu samkvæmt þingsályktun þeirri, er neðri deild
alþ. hefur samþykkt1*. Þetta skilyrði hlaut
nefndin að taka sem árás á rjettindi efri
deildar. Hinir 6 h. deildarmenn muna, að
þegar þingsályktunin kom til efri deildar,
var felid úr fjárveiting til fjenaðarsýninga, en það var ekki nefndinni að
kenna, eða máske rjettara sagt, að þakka,
að þingsályktunin með þessari úrfellingu
fór ekki aptur til neðri deildar; það var
forsetans verk, en hvorki deildarinnar nje
nefndarinnar. Jeg held að neðri deild hafi
tekið það að vísu óstinnt upp, að þingsályktunin skyldi ekki ganga aptur til Nd.,
og jeg hef jafnvel heyrt á sumum neðrideildarmönnum, að þessi regla væri gagn40*
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stæð því, sem áður hefði tíðkazt. Eptir skal eður handa „Kreti og Pleti“, þá er
því sem jeg framast veit, hefur meðferð á hann orðinn hreppasjóður fyrir eintóma
þingsályktunum. jafnan legiðundirúrskurð landsómaga og betlilúkur.
forseta. Nú hefur nefndin stungið upp á
Svo vil jeg minnast á 4. breyt. nefndað þessi skilyrðisgrein falli burt, en til arinnar, við 12. gr. C. a., um strandferðimþess að gjöra sem minnstar breytingarfrá ar. Þar hefur nefndin látið standa orðin
frv. neðri deildar, hefur hún ekkisettapt- „allt að 21 þúsund kr.“ til þess að vikja
ur inn hina fyrri skilyrðisgrein sína við sem minnst frá frv. neðri deildar, þótt hún
þennan staflið (10. gr. C. 4. b.). Sömu- áliti fullt svo rjett að hafa 18 þúsund; en
leiðis hefur nefndin lagt til að fella burtu þessu langa skilyrði á 7., 8. og 9. blaðfjárveitinguna til fjenaðarsýninga, af þvi siðu, þessari halarófu eður halastjörnu, vill
hún var felld á þingsáLskjali efri deildar.
nefndin kippa burtu, með því að það er
Þá er að minnast á 3. breyt. nefndar- nýmæli, sem áður hefur aldrei staðið í
innar við 10. gr. C. 4. h., um styrkinn fjárlögum. Áður hefur aldrei verið farið fram
til sýslunefndar ísafjarðarsýslu til að koma á annað, en að stjórnin taki sem mest
á fastan fót ábyrgð á þilskipum á Vest- tillit til áætluna alþingis um strandferðfjörðum. Neðri deild hefur veitt henni irnar, sem auðið væri, og í samkvæmni
4000 kr. fyrra árið, og jafnframt felltskii- við það hefur nefndin nú bætt við að
yrðið fyrir styrkveitingunni burtu úr frv. eins því skilyrði, að landsstjórnin hlutist
efri deildar, og fært styrkinn úr 3000 kr. til um, að strandferðunum verði hagað
upp í 4000 kr. Nú hefur nefndin hjer fært sem næst tillögum alþingis, að unnt er.
hann aptur niður i 3000 kr. og bætt við Stundum, eins og á síðasta þingi, hefur
þeirri athugasemd, að styrkurinn sje bund- ekkert skilyrði verið sett, og þó hafa
inn því skilyrði, að hlutaðeigandi sýslu- strandferðirnar verið auknar. Þegar jeg
og bæjar-íjelög leggi til x/4 móti ®/4 úr nú sný mjer að efninu, þá held jeg að í
landssjóði. Ástæðan fyrir þessari viðbót þessum skilyrðum jieðri deildar felist ýms
er sú, að ef ekkert skilyrði væri, þá væri atriði, sem ómögulegt er að fullnægja, og
þessi ijárveiting fullkomin undantekning sem því hljóta að verða til þess að strandfrá öllum fjárveitingum til sjerstakra fyr- íerðimar falli alveg niður. Hver verður
irtækja, hvort heldur litið er á styrkveit- þá árangurinn af öllu saman, ef tillögur
ingar til gufubáta eða landbúnaðar. Til neðri deildar næðu fram að ganga? Ein*
gufubáta eiga hlutaðeigandi sýslu- og bæj- mitt sá, að eyða öllu fje landssjóðs og
ar- fjelög að leggja til
entil landbún- svipta landsmenn strandferðunum. Vjer vitaðar er styrkurinn úr landssjóði aldrei um, að strandferðiraar eru lífsnauðsyn fyrmeiri en 10°/0. Styrkurinn hefur verið ir allflesta smákaupmenn, flesta borgara og
þetta frá um 20 til 30 aura fyrir hvert næstum öll smákaupfjelög, því vjer vitum,
dagsverk og dagsverkið með fæði geta menn að gufuskipin flytja einkum vörur til
talið frá 2 til 3 kr., að minnsta kosti er þeirra á öllum þeim höfnum, sem þau
það algeugt í Norður- og Austuramtinu koma til. Eptir minni beztu þekkingu á
Nefndin var samhuga á þvi, að þegar stjórnmálum hygg jeg og, að hjer sje stigið
landssjóður veitir fje til einstakra hjeraða stórt spor til þess, að löggjafarvaldið taki
eða einstaks fjelags, eins og hjer á sjer framkvæmdarvaldið sjer í fang, eður að
stað, þá ætti aldrei að veita það, nema löggjafarvaldið setur landsstjómina af í
þvi að eins, að hlutaðeigendur einnig taki þessu efni.
þátt í kostnaðinum; en ef landssjóður á
Um hina stafliðina í 12. gr. b. til f,
að brytjast niður handa hveijum sem vera þarf jeg ekki mikið að tala, því að styrk-
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urinn til gufubátanna er af nefndinni
færður, dns og áðnr, úr 3000 kr. niðnr i
2400 kr. Nefndin hefur hjer slakað til við
neðri deild, með t>ví að lofa styrknnm til
gnfnbáts á Breiðafirði að halda sjer, svo
að Vestfirðingar geti verið jafhþungir á
metnnnm sem Snnnlendingar, með því að
nú sýnist það að vera virðingarmerki, að
vera sem þyngstur á metunum fyrir landssjóð.
Hvað góðskáldið sjera Matthías Jochnmsson snertir, þá hefur nefndin flntt
hann fram í greinina, nndir staflið A. b.,
þar sem talað er um útgjöld í þarflr andlegu stjettarinnar; sjálfsagt tapast nokkuð
við það hinn skáidlegi blær, en andlegi
blærinn vinnur aptur, þegar hann kemst
nndir andlegn stjettina. Nefndin hyggur
einnig að skáldinn verði það haganlegra,
þegar öllu er á botninn hvolft, að fá rúmar 400 kr. ár hvert, og það að öllum líkindnm,meðan hann þjónar Aknreyrarbrauði,
heldur en 1000 kr. nm eitt fjárhagstímabil, og þess vegna hygg jeg, að hann slái
ekki hendinni á móti þessnm styrk, eins
og jeg líka vona svo góðs til neðri deiidarinnar, að hún ekki felli hann á siðan,
þar eð tölnliðnrinn einnig er orðaður þannig:
„bráðabyrgðaruppbót handa hinnm núverandi presii i Akureyrarprestakalli“; nefndin orðaði þetta þannig, til þess að veitingin væri bnndin við hinn núverandi
prest. Áð nefndin hefur lagt til að fella
skáldalannin, kemnr ekki af því, að vjer
viljum eigi meta mikils hið þjóðknnna
skáld, þótt engin skáld sjeu í nefndinni,
heldur af þvi, að nefndin álítnr sjera
Matthíasi það holiara og drýgra að fá
hinn styrkinn; enda getnm við ekki lannað öllum okkar góðn skáldum, og er því
varúðarvert að byija á því, að taka einn
út úr og gjöra honnm svo mikln hærra
nndir höfði en öllum öðrnm, fyrst vjer
ernm svo fátækir, að vjer getnm eigi iannað hinnm góðskáldum vorum.
Þá er eigi eptir annað en breyt. nefnd-
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arinnar við 13. gr. B. VI. b. 1., þar sem
farið er fram á að fella bnrt „allt að
200 kr. til eptirlits við barnaskóla í sjóþorpnm og verzlunarstöðum, öðrnm en
kaupstöðnm“. Nefndin felldi þetta úr, af
því hún hjelt, að þetta eptirlit gæti ekki
orðið að nokkru eiginlegu liði, og að
minnsta kosti eigi annarstaðar en þar sem
barnaskólar eru komnir á fót; en í þessn
efni láta menn sjer vanalega skýrslnr
nægja, en að öðrn leyti eru þetta smámunir einir.
Ank breyt.till. nefndariunar hafa ekki
komið aðrar breyt. fram, en breyttill. á
þingskj. 514 frá h. þm. Húnv. (Þ. J.), og
felli jeg mig vel við hana, eins og jeg
líka vona að deildiu samþykki hana.
Þwrleifur Jónsson: Jeg skal ekki fara
út í það, hvort breyt. nefnd. eru æskilegar eða ekki, en vil að eins minnast á,
hvort nokkrar líknr sjen tii, að þær nái
fram að ganga í sameinnðn þingi, ef þær
verða samþykktar hjer í deildinni. Þeir,
sem hafa veitt eptirtekt atkvæðagreiðslnnni í neðri deild nm fjárlagafrv. síðast,
geta víst varla ímyndað sjer að þeim reiði
vel af í sameinnðn þingi, að minnsta kosti
ekki nema örfánm þeirra. 1. breyt. imynda
jeg mjer að verði samþykkt, þvi að athngasemdin stóð ekki í fjárlagafrv., þegar
það kom fyrst frá neðri deild. 2. breyt.,
nm fienaðarsýningar, gengur að likindnm
einnig fram i sameinuðu þingi, af þvi það
var samþykkt með .litlnm atkvæðamun i
neðri deild, að þessi fjárveiting skyldi
standa, og sama er að segja um 7. breyt.tili. nefndarinnar. En öll hin atriðin, sem
nefndin hjer hefnr breytt, voru þar samþykkt með 17—18 atkvæðum, og skiiyrðið fyrir styrknum til gufuskipsferða í einu
hijóði, svo ekki er útlit fyrir, að breyt
um þan atriði fái framgang í sameinnðn
þingi, þótt þær verði samþykktar hjer. Það
er þvi tilgangslaust að greiða atkvæði með
þeim. Jeg fyrir mitt leyti greiði því ekki
atkvæði með breyt nefnd., nema þeim, senj

63S

Fertugasti og sjðtti {.: frv. til Q&rlaga fyrir &rin 1893 og 1898; ein nmr.

636

^eg hef nefnt og hygg að samþykktar verði reikningar fjelagsins eru ekki eins regluí sameinuðu þingi. Jeg get þessa til að lega færðir, eða hafa ekki verið það, eins
og æskilegt væri. Það er h. þm. kunngjöra grein fyrir atkvæði mínn.
Jeg á hjer eina breyt.till. á þingskj. 514, ugt. Jeg vil því að haldið sje við þá
um hækknn á styrknnm til Þjóðvinafje- fjárveitingu, sem fjelagið hefur nú.
Framsögumaður (Arnljótur ÓlafssonF
lagsins; jeg er þakklátur h. framsöguro.
(A. Ó.) fyrir, hversn vel liann tók í hana. Jeg vil leyfa mjer að gjöra þá athugaÞað var haldinn fundnr i fjelaginu i gær, semd við ræður þeirra h. þm. Húnv. (Þ. J.)
og kom það fram, að efnahagur þess er og Borgf. (Gr. Th.), að þar sem þeir vilja
svo bágborinn, að það skuldar á 3. þús- ekki fallast á sumar breyt.till. nefndarund krónnr. Það heyrðust enda raddir um, innar fyrir þá sök, að þær muni ekki
að nauðsynlegt væri að auka styrkinn til verða samþykktar í sameinuðn þingi, þá
þess, og mætti það engum mótmælum, og getur þetta verið rjett frá þeirra sjónarvona jeg þvi, að þessi breyktill. mín mæti miði; en mín skoðun er sú, er jeg vona
ekki mótspyrnu hjer, með því líka að sje eigi raiður rjett, að efri deildinni beri
fjelagið hefur lagt mikið í kostnað til að missa ekki einurð sina, hvað sem ofan
þess að gefa út margar góðar og nytsam- á kann að verða i sameinuðu þingi. Jeg
ar bækur, og verðskuldar því, fremur álít að lítilmagninn — og hjer er efri deild
mörgu öðru, að það sje styrkt með nokkru lítilmagni gagnvart neðri deild —, jeg álít
að hann eigi að halda einurð sinni jafnt,
meira fje úr landssjóði.
Qrímur Thomsen: Það eru einstöku þótt hann hafl ekki bolmagn til mótstöðu.
breyt.till. hjá h. nefnd, sem jeg get ekki Jeg stend hjer í Ed. sem efrideildarmaður
fallizt á. Fyrir það fyrsta flnnst mjer og greiði atkvæði sem efrideildarmaður.
ekki næg ástæða til að láta falla burtu Þó að jeg verði ofurliði borinn í sameinstyrkinn til fjenaðarsýninganna; jeg held uðu þingi, þá ber jeg ekki ábyrgð á því,
að þær geti orðið til góðs, orðið til þess en jeg ber ábyrgð á atkvæði mínu hjer,
að efla og bæta fjárræktina hjá oss. Þá og jeg tel það siðferðislega skyldu mína
er hjer önnur breyt.till., sem jeg get ekki og annara, að halda jafnan einurðinni.
heldur fallizt á; hún fer fram á að færa Jeg gjöri þessa athugasemd, þótt jeg viti,
niður styrkinn til gufubátanna; fyrir það að hennar þurfi raunar ekki við, því h.
fyrsta er ekki til neins að fara fram á deildarmenn þekkja skyldu sína, en ræður
þetta, því að jeg er viss að hærri upphæð- h. þm. (Þ. J. og G. Th.) hafa geflð mjer
in verður samþykkt i sameinuðu þingi, og tilefni til að gjöra hana.
Ef h. þm. Borgf. (G. Th.) lítur í 17. gr.
i öðru lagi sýnist mjer sú upphæð, sem
stendur í frumv. h. Nd., ekki of há. Sparn- fjárlaganna, þá mun hann sjá, að tekjuaðurinn er líka svo lítill, ekki nema 5 afgangur er áætlaður rúmar 12,000 kr.,
sinnum 600 kr. eða 3000 kr., að eigi er og þó hefur h. Nd. hækkað tekjurnar um
ástæða til að gjöra þetta að deiluefni milli 10,000 kr., svo að í rauninni er afgangdeildanna. Þriðja breyt.till., sem jeg get urinn ekki nema 2000 kr. Einhvern tíma
ekki fellt mig við, er breyt.till. h. þm. mundi h. þm. (G. Th.) hafa þótt þetta of
Húnv. (Þ. J.). Mjer finnst það ekki eiga lítill tekjuafgangur, enda held jeg að svo
við fyrir oss, að veita fje handa flelagi, sje, þegar tekið er tillit til þess, að sjálfsem er eins nátengt þingmönnum og Þjóð- sagt má búast við einhverjum fjáraukavinafjelagið er; mjer finnst eptir öllum lögum, og vel getur verið, að dýralæknar
atvikum ótilhlýðilegt að hækka styrk- verða skipaðir hjer á fjárhagstímabilinu.
Hví skyldi þingið kasta út öllu fje sínu
/nn upp í 600 kr., og það því fremur, sem
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í góðu árunum? Afleiðingin af því hlýtur að verða sú, að þegar harðuar í ári,
þá verður annaðhvort að hætta áð styrkja
framfarafyrirtæki þau, sem þotið hafa
upp af landssjóðsstyrk í góðærinu, og að
þau hljóta að velta um koll, eða leggja
verður á nýja skatta og tolla, eður enn að
landið verður að hleypa sjer í skuldir.
Jeg held því að það sje rjettara, að reisa
sjer ekki hurðarás um öxl, svo að ekki
fari fyrir þjóð vorri eins ogþví, er veltur
ofan af þúfu.
Jeg tek það enn upp, að það var samhuga álit nefndarinnar, að fara sem vægast að unnt var í allar breytingar. Hvernig sem neðri deild tekur í frv. í sameinuðu þingi, þá vona jeg að það orð liggi
á efri deild, að hún hafi farið sáttfúslega
og vægilega í sakirnar.
Orimur Thomsen: H. framsögumaður
(A. Öl.) hefur rjett að mæla, að mjerþykir tekjuafgangurinn í raun og veru allt
of lítill. En h. nefnd hefði átt að gjöra
miklu stórkostlegri breytingar í sparnaðaráttina en hún hefur gjört, til þess að
tekjuafgangurinn hefði getað orðið verulegur. En það munar litlu, hvort veittar
eru 3000 kr. eða 2400 kr. til gufubátanna,
því að eins og jeg veit að 12000 kr. tekjuafgangur er of lítill, eins veit jeg, að þegar tekjurnar eru orðnar minni en útgjöldin, þá munar minnstu, hvort þessar
3000 kr. vantar eða ekki. Jeg veit ekki
heldur til að nokkrar skýrslur sýni, að
2400 kr. sjeu nægilegar til þess, að bátunum verði haldið út fyrir þær.
Yfir
höíuð álít jeg það betra að gjöra færri
breytingar, en halda fast við þær breytingar, sem gjörðar eru.
Framsögumaður (Arnljótur ólafsson):
Tekjuafgangurinn var eptir fjárlagafrv.,
er það fór hjeðan úr deildinni, því nær
29,000 kr., og ef allt er sparað það er
hjer er farið fram á, þá eru það á fjárhagstimabilinu 2000 kr. til fjenaðarsýninga,
tíl ábyrgðarfjelags 1000 kr., tíl gufubáta
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6000 kr. eða samtals 9000 kr. á fjárhagstímabilinu; það er þó ofurlítill skildingur,
þótt lítið sje.
ATKVÆÐAGR.: Allar breyt.till. nefnd.
(þingskj. 512) samþ., hin fyrsta í e. hlj.,
aðrar með 7 til 9 atkv. (þar á meðal 8. tl.
með 9 atkv.), nema 7. tl. með 10. Breyt.
till. á þingskj. 514 felld með 6 gegn 5
atkvæðum.
Frv. með áorðnum breyt. samþ. í e. hlj.
og afgreitt tíl forseta í sameinuðu þingi.
Frv. til laga um iðnaðamám (C. 519) ;
ein umr.
Frv. þetta var tekið út af dagskrá,
með því að ekkert álit var komið frá nefnd
þeirri, er áður hafði fjallað um það.
Frv. til laga um fjárráð giptra kvenna
o. fl. (C. 515); 1. umr.
E. Th. Jónassen: Jeg skal leyfa mjer
að stínga upp á því, að frv. þessu verði
visað tíl þeirrar nefndar sem kosin var
fyrir nokkru hjer i deildinni til að segja
álit sitt um tvö önnur sams konar mál.
ATKVÆÐAGIL: Samþ. með 7 atkv.
að vísa frv. til þeirrar nefndar.
TMaga tU jtingsályktunar um Skúmstaðaós (C. 490); ein umr.
Landsh'ófðingi:
Mjer þykir tillaga
þessi nokkuð einkennileg: að veraaðbera
upp ályktun um, að sprengja burtu sker
á landi einstaks manns. Það' mun fiestum h. þingdeildarmönnum kunnugt, að
jörðin Skúmstaðir er bóndaeign, og sanli
maður á því að sjálfsögðu sker þau, sem
þessi verkfræðingur á að skoða og gjöra
áætlun um, hvað kosta muni að sprengja.
Það væri gaman að fá að vita, hvort
nokknr beiðni er komin frá eigandanum
um þetta, því að hann er sá eini rjetti
málsaðili og enginn getur vaðið inn á land
hans, tíl að sprengja þar sker, nema með
hans leyfi,. — ekki einu sinni landsstjórnin.
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Það getur vel skeð að ýmsir kynnu
að hafa gaman af að vita, hvað kosta
mnndi að sprengja þessi sker, en það er
svo margt sem menn hafa gaman af að
fá að vita, og ef landssjóður á að fara að
seðja þá forvitni manns, hygg jeg að hann
mnndi þá fljótt til þurrðar ganga.
Skúli Þorvarðarson: Það eru hinar
sjerstaklegu og erfiðu kringumstæður með
höfnina á Eyrarbakka, sem valda því, að
tillaga þessi er komin fram í h. Nd. Það
mun flestum kunnugt, að þar er bæði mjög
þröng og ill höfn, svo að eigi er hægt að
koma fleiri festum þar fyrir en þeim, er
Lefolii stórkaupmaður þarf að brúka, eða
lætnr brúka, en nú eru á Eyrarbakka ank
þessa kaupmanns aðrir tveir smákaupmenn,
sem teljast mega nauðsynlegir þar, því að
þrátt íyrir það, þótt Lefoliisverzlun sje
mjög vin8æl, og það að maklegleikum, þá
hefur samt reynslan orðið sú, að þrátt
fyrir það, að þessir 2 smákaupmenn eru
þar lika, hefur samt vistaskortur orðið
þar á hverjum vetri. Smákaupmennirnir
hafa orðið að sækja á hestum vörur til
Beykjavikur og má geta nærri, hve dýrar
slikar vörur hljóta að verða. Á þessu
verður eigi ráðin bót, nema með því að
höfnin verði svo bætt, að fleiri geti þar
komizt að með skip sin.
H. ldsh. tók það rjettilega fram, að á
þessu verður engin bót ráðin nema, eptir
samkomulagi við eigandann; en till. þessi
fer eigi svo langt, að taka neitt af eiganda hinna áminnztu skerja heldur að skoða
skerin og segja, hvort svo kölluð austurhöfn, áEyrarbakka mundi brúkanleg, ef
skerið yrði tekið burt, og ekki heldur
hvaðan taka eigi fje til að sprengja þessi
sker eða þennan þröskuld, sem liggur fyrir austurhöfninni.
Hún ræðir að eins
um, að fá upplýsingar frá þar til hæfum
manni um, hvort þetta mundi vera
vinnandi verk, og segja til, hvort höfnin
mundi vaxa og batna við þetta.
Skoðunargjörð þessari hugsa menn sjer
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hagað á þann hátt, að húnþyrfti ekki að
hafa mjög tilfinnanlegan kostnað i för með
sjer. Þetta mundi auðvitað kosta talsvert
fje, ef fá þyrfti mann frá útlöndum hingþað upp einungis til ess; en það er eigi
tilgangur uppástungumanna, heldur að
bíða þess að verkfróður maður væri til
taks. Það má ætla að næsta ár muni
verkfróður maður vera hjer á landi, sem
ekki er ólíklegt að mundi vera fær um
að álíta það, sem tillaga þessi tekur fram,
og áætla kostnaðinn við að spreugja skerin, sem mest liggur á.
Það er almennings þörf, sem hjer kallar að, því að það er meiri hlutinn úr 3
sýslum, sem helzt sækja þangað að, Skaptafellssýslu, Rangárvallasýslu og Árnessýslu;
þetta er iyrir mestan hluta þeirra langhentugastur staður til að reka verzlun sína
á. Það er því eigi fyllilega rjett, að þetta
sje að eins eins manns áhugamál, heldur
mjög margra.
Það er eigi líklegt, að þessi verzlunarstaður muni geta tekið miklum framforum
frá því sem nú er, ef engin breyting verður á með höfnina þar, nje heldur að þessi
stórverzlun, sem þar er, og sem jeg þó
segi að sje i góðu lagi, muni geta fullnægt þörfum manna, því að við það að
fiskiver er á Eyrarbakka mjög stórt, vex
um leið viðskiptaþörfin
Það er eigi einungis af þvi, að tillaga
þessi er komin íram frá minu kjördæmi,
að jeg mæli með henni, heldur af þvi, að
jeg veit af kunnugleika minum, að full
þörf er á, að á einhvern hátt verði bætt
Eyrarbakkahöfn, svo hún geti verið fleiri
kaupmönnum til afnota en einum, sem nú
hefur öll skipsfesta not og er eigandi
þeirra.
Amljótur ólafsson: Jeg álít þær ástæður, sem komið hafa frá h. ldsh., fullnægjandi til að fella þingsályktun þessa.
En svo er mál þetta einnig illa eður alls
ekki undirbúið; jeg veit ekki, hvaðan
það hefar upptök sin; jeg hef heldur ekki
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sjeð neinar bænarskrár frá hlutaðeigandi
sýslnm um að gjöra áætlun um, hvað mikið
þessar sprengingar muni kosta. Nú er
enginn verkfræðingur til og engir peningar
til að kosta þetta. Það er þó vist ekki
meiningin, að ganga milli bols og höfuðs
á landssjóði, enda ekki víst að hann láni
fje til þess, svo ekki gagn verður af skoðuninni, ef kostnaðurinn verður margfaldur
við gagnið af sprengingunum. Það verður ennfremur að athuga, hve mikil höfn
mundi vinnast við þessa sprengingu. Jeg
hef heyrt af sumum fyrir utan þingsalinn,
aðþað mundi vinnast rúm fyrir eitt skip,
og að skipið muni hljóta að liggja á þurru,
að heita má, um hverja fjöru, neroa gjörð
sje „dokka" og lokað fyrir. Verði ekki
hægt að leggja þar að minnsta kosti 3 —
4 skipum, þá sje jeg ekki, hvað er unnið
við þetta. Það tjáir ekki, að hrapa að
svona lagaðri tillögu; hlutaðeigendur verða
fyrst að koma með skýrslur. Jeg er því
eindregið á móti tillögunni, eins og hún
nú er.
Sighvatur Árnason: Jeg skaljáta, að
þetta mál hefði átt að koma betur undirbúið hjer til þingsins. H. þingdeildarm.
er víst ekki Ijóst, hve mikil almenn þörf
liggur hjer til grundvallar. Það er rjett,
sem h. þm. Árn. (Sk. Þ.) tók fram, að það
eru mörg og fjölmenn hjeruð, sem reka
verzlun á Eyrarbakka, og nú er svo komið, að þessi Skúmstaðaós er lokaður öllum, nema eigandanum einum; jeg hefi
heyrt að það sje álit kunnugra manna, að
mikið mætti laga innsiglinguna, og gætu
menn komizt inn á austurhöfnina, sem
svo er kölluð, þá gætu þar legið 2 til 4
skip. Jeg ímynda mjer, að h. þingdm.
hljóti að vera það Ijóst, að þar sem um
eina verzlun er að ræða, þá geti það haft
slæmar afleiðingar, að hún sje einráð. Jeg
skal gjarnan játa, að eins og h. landsh. tók
fram, þá vantar málið nægan undirbúning,
og að ekki sje heimilt að ráðast á skerin
Alþt. A. 1891.
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móti vilja eigandans; en þar sem um almenningsheill er að ræða, þá vitum vjer,
að hinn einstaki verður að láta undan og
sleppa eign sinni gegn sanngjörnu endurgjaldi. Þannig er það t. d. í vegalögunum, að ef menn missa af landsnytjum,
verður að bæta eigandanum það að fullu;
en sker þessi hafa engar nytjar og þarf
því ekki að bæta fyrir þau. Jeg álit mjög
nauðsynlegt, að skoðun sje gjörð á þessum stað af verkfróðum manni, og greiði
jeg því atkvæði mitt með tillögunni, þótt
jeg hins vegar játi, að málið sje ekki sem
bezt undirbúið.
Skúli Þorvarðarson: Það getur verið
að h. 5. kgk. þm. (A. Ó.) hafi rjett fyrir
sjer í því, að hjer hafi ekki komið til
þingsins nein áskorun um þetta mál, eins
og það liggur nú fyrir, en jeg veit þó til
að það hafa komið fram áskoranir tii okkar þingmanna Árnesinga um að bera þetta
Eyrarbakkahafharmál upp á annan hátt,
en jeg skal ekki taka fram, hvernig þessi
áskoran var löguð, af því við þingmennirnir álitum ótiltækilegt að bera hana fram.
Vjer gátum ekki betur sjeð, en að hóflega
væri máli þessu hreyft á þennan hátt, og
skil ekki heldur, að hin áminnzta austurhöfn verði ekki stækkuð meira en getið
hefur verið um. Hjer liggur fyrir uppdráttur yfir höfnina, en jeg hef ekki
kynnt mjer hann svo vel, að jeg geti borið um, hvernig höfnin er löguð. Það hafa
komið fram sterk mótmæli gegn þessari
tillögu, einkum að því leyti, að sprengingin skerti rjett landeiganda, sem jafnframt er verzlunareigandi.
Það er þó
varla líklegt, að hann mundi setja sig á
móti þessu, því að með því sýndi hann
augljóslega, að hann ætlaði sjer einum að
hafa töglin og hagldirnar á Eyrarbakka,
og mundi hann þá sjá fram á, að vinsældir hans tækju að þverra, ef hann ekki
leyfði að sprengja skerin fyrir hæfilegt
verð.
41 (9. des.).
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Jeg skal geta þess, að eptir uppdrættinum, þá er álitið, að á höfninni geti legið 10 skip; þótt jeg ekki sje fær um að
segja, livort þetta sje rjett, þá veit jeg
að miklu meira rúm mun vinnast við að
sprengja skerin en fyrir eitt skip. Jeg
fyrir mitt leyti sje ekki betur en þessi
þingsályktuu sje á góðum rökum byggð.
L. E. Sveinbjörnsson: Mjer heyrðist
h. þm. Rangv. (S. Á.) segja, að skerin,
sem hjer er spursmál um, væru einskis
virði, en jeg, sem er þessu nokkuð kunnugnr, get frætt hann um, að þar er eiuhver hin bezta sölvatekja, svo jeg get
ekki skilið, hvernig h. þm. (S. Á.) getur borið aðra eins ástæðu á borð fyrir
þingdeildina. Þess ber og að gæta, að
því er snertir almenningsheilliua, sem h.
þm. Rangv. (S. Á.) var að klifa á, að
þar er kaupstaðurí næstu grennd,áStokkseyri, hjer um bil ®/4 úr mílu írá Eyrarbakkakaupstað, og hefur Guðm. kaupm. ísleifsson fengið þar útmælda lóð til verzlunar.
Hver er þá almenningsþörfln?
Það er þó miklu hægra, að minnsta
kosti fyrir Rangvelliuga, að sækja þangað en út á Bakka. Að öðru leyti hygg
jeg að ástæður hæstv. landsh. ættu að vera
nógu sannfærandi fyrir deildina, til þess
að menn ekki greiddu atkv. með þessari
tillögu.
Sighvatur Arnason: Jeg ætla að eins
að gjöra Iitla athugasemd við orð h. 3.
kgk. þm. (L. E. Svb.), þar sem hann minntist á það gagn eða sölvatekju sem landeigandi hefði af skerjunum.
Jeg skal
gjarnan játa, að mjer var ókunnugt um
að þar væri nokkur sölvatekja; en ef til
þess kæmi að sprengja þyrfti skerin, þá
yrði auðvitað að meta þau til verðs, eptir því gagni, sem sölvatekjan gefur af
sjer.
ATKV.GR.: Tillagan felld með 6:4
atkv.
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Þriðji fundur í sameinuðu þingi, 26
ág. kl. llT/a f- b. AUir á fundi.
Frv. til fjárlaga fyrir árin 1892 og
1893 (C. 526, 539—41); ein umr.
Sigurður Stefánsson: Jeg ímynda mjer
að jeg þurfl ekki að vera langorður um
breyt.till. þær, sem jeg ásamt 4 öðrum
h. þm. hef komið fram með á þingskjali
517.
Þessar tillögur eru alkunnar og
margræddar i báðum deildum þingsins,
svo h. þm. mun mun ekki aukast nein
sjerleg andagipt, þó þeir komi nú saman
til að skrafa um þær.
Að því er snertir breyttill. við 10. gr.
C 4. g., um styrkinn til ábyrgðarfjelags í
ísafjarðarsýslu, þá fer hún fram á að færa
þennan lið aptur í sama horfið, sem samþ.
var í h. Nd. Jeg hef hlýtt á umræður
í h. Ed. um þennan styrk, og gat jeg ekki
fundið, að ástæður manna þar fyrir að
færa styrkinn niður og setja þau skilyrði,
sem nú eru komiu inn í frv., væru á rökum byggðar. Hjer er alls ekki að ræða
um sýslufjelagsmál beinlínis, heldur um
prívatfjelag, sem tekizt hefur á hendur
að tryggja þilskip. Því var haldið fram
í h. Ed., að þegar ræða væri um einhverja
staðlega fjárveitingu, þá ætti þingið að
binda slíka fjárveitingu þvi skilyrði, að
hlutaðeigandi sveitir legðu fram tiltölulegan styrk við landssjóðsstyrkinn. Þetta
getur verið mikið góð regla í sjálfu sjer,
en það á þó tæpast við að fylgja henni
allstaðar.
Tillag þetta er byggt á því, að 20 útvegsbændur hafa tekið að sjer 4000 kr.
ábyrgð til þess að koma þilskipatrygging
á. Ef nú vill til tjóu þegar á fyrsta ári
fjelagsins. þá verða þeir, ef til vill, að
borga út alla þessa upphæð. Hjer er því
um allt annað að ræða, en styrk eins og
til búnaðarfjelaganna. Þeir sem vilja fá
ábyrgð á þilskipum, verða að leggja fram
tje árlega, en ekkert þvílíkt á sjer stað
; með búnaðarfjelögin. Jeg álít, að sjávari útvegurinn eigi að njóta jafnrjettis við
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landbúnaðinn, ogjeg legg áherzlu á þá kröfu
til alþingis, að það gæti þessa jafnrjettis.
Þá álít jeg líka athugavert, hvernig athugasemd h. Ed. við þennan styrk er orðuð. Hán er þannig: „Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að hlutaðeigandi sýslufjelög og bæjarfjelög Ieggi til */< o. s. frv“.
Hver eru þessi hlutaðeigandi sýslufjelög?
Er það ísafjarðarsýsla, Strandasýsla, Barðastrandarsýsla, Dalasýsla og Mýrasýsla?
Allar þessar sýslur eru í Vesturamtinu.
Þó nú ísafjarðarsýsla vildi ganga í þetta
ábyrgðarfjelag, þá efast jeg um, að hin
sýslufjelögin vildu vera með. En ef þau
vilja ekki vera með, þá efast jeg um, að
heimild sje til að borga styrkinn út, og
þannig gjöra skilyrðin ómöguleg að fá
þennan styrk; þess ber líka að gæta, að
ef' ísafjarðarsýsla ein á að leggja til fjelagsins 1000 kr., þá er það töluverður
skattur á sýslubúa, og þar sem landbændur kæmu þá líka til að borga þetta gjald,
sem þó beinlínis snerrir hag sjávarútvegsins, þá virðist mjer það ekki sanngjarnt.
Þegar því þetta gjald, sem hjer ræðir
um, bætist við þær 1000 kr., sem ísafjarðarsýsla verður að leggja til gufubátsferðanna samkvæmt skilyrðinu fyrir gufubátsstyrknum, þá fer sýslusjóðsgjaldið að hækka
nokkuð tilfinnanlega.
Jeg álit það skyldu þingsins, að veita
þetta fje, sem hjer er beðið um, nema
þingið álíti sjávarútveginn svo lítils virði,
að ekki sje neitt fyrir hann gjörandi; þá
er ekki um neitt að tala. Þar sem hjer
er að eins að ræða um 4000 kr. í eitt
skipti fyrir öll, á móts við 20,000 á ári
úr landssjóði til búnaðarfjelaga og búnaðarskóla, þá verður sannarlega ekki sagt,
að sjávarútvegurinn beri mikið úr býtum.
Að minnsta kosti fór jeg til þings fullviss
um, að ekki þyrfti að mæla nema fá orð
með þessum styrk.
Að því er snertir breyt.till. við 12. gr.
C. a, þá er hún alveg samkvæm því, sem
$íd, þefur áður samþykkt.
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Jeg skal ekki tala mikið um þessa tillögu; þó hún hafi fengið misjafna dóma
hjá mörgum h. þm., þá hefur hæstv. landsh.
þó aldrei álitið ómögulegt að fá því framgengt sem hún fer fram á, þó hann hins
vegar hafi haft nokkuð út á hana að setja
í einstökum atriðum. Nú hefur verið í
ýmsu tekið tillit til athugasemda hæstv.
landsh. í þessu efni, og er því vonandi að
þessi breyhtill. komist nú fram á þinginu.
Um breyt.till. þær, sem gjörðar hafa
verið viðþessar breyt.till. okkar, skal jeg
ekkert tala.
3. breyt.tíll. okkar er sömuleiðis samkvæm því, sem áður hefur verið samþ. í
Nd. Vjer viljum að styrkurinn til gufubátsferðanna sje færður aptur upp í 3000 kr.
Jeg sje ekki, hvers vegna h. Ed. vill vera
að klípa 600 kr. af hverjum bát.
Það getur líka verið þessum herrum
til hugfróunar, að þessi styrkur getur varla
komið allur til útborgunar á fjárhagstímabilinu, en hius vegar álít jeg vel eiga við,
að hann standi á fjárlögum, hlutaðeigendum til upphvatningar.
H. Ed. hefur tekið upp á þvi, að bæta
upp Akureyrarprestakall og Grundarþingaprestakall, svo sem til að bæta sjera Matthíasi Jochumsyni nokkru fyrir, að hún
hefur fellt burt þann 1000 kr. styrk, sem
Nd. samþykkti sem skáldlaun handa honum. Jeg fyrir mitt leyti get nú ekki sjeð
neina ástæðu til að veita Matthíasi sem
presti styrk úr landssjóði; ef hann verðskuldaði heiðurslaun sem þjóðkirkjuprestur, þá hygg jeg að margar geti orðið heiðurslaunabeiðslurnar frá klerkum framvegis.
Vjer viljum eins og áður veita honum
heiðurslaun sem skáldi, en ekki sem klerki,
og höfum vjer því Iagt til að þingið samþykki þessar 1000 kr. sem skáldlaun til
sjera M. Jochumsonar.
Grímur Thomsen: Með því að jeg
ásamt öðrum h. þm. á hjer nokkrar breyt.
till. tek jeg til máls. Það eru þessar
breyt.till. mínar á þingskj. 520 við breyt.
41*
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till. 6 h. þm. á þingskj. 517, sem jeg vil því þó hann hljóði um matarræði, þá virðist mjer hann óbragðlegur og ekki viðeiggjöra grein fyrir.
Yflrhöfuð álítnm við það óvanalegt að andi að láta hann koma inn i lögin.
Það er þeirra sem semja hvort sem er
setja svo föst, löng og hörð skilyrði í
fjárlög, sem þessi eru á þingskj. 517. En að gjöra ákvæði um þetta, hvort heldur
af því jeg þykist vita að svo er um hnút- samið verður við hið sameinaða gufuskipaana búið, að erfitt muni vera að kippa fjelag eða eitthvert annað fjelag í Danþessum skilyrðum burt, þá hef jeg leyft mörku eða þá i Englandi. En að setja
mjer að koma fram með breytingar, sem þetta svona í lögin, bindur alveg hendstytta rolluna dálítið og sumpart gjöra nrnar á þeim sem, semur, svo hann má
skilyrðin aðgengilegri.
ekki víkja frá því.
í breyt.till. h. 6 þm. eru tvenn skilLoks kem jeg að því ákvæði, að útyrði, annaðhvort það fyrra eða þá það gjörðarmenn skipanna taki á móti málssíðara. Jeg hef lagt til að síðara skilyrð- sókn hjer í Reykjavík í öllum þeim málið falli burt, það er að segja, síðari staf- um, er rísa út af póstskipsferðunnm og
liðirnir a. b. c. og svo orðin: „annaðhvort flutningum með þeim. Mjer þykir það
svo“ og orðin: „eða svo“, því mjer hefur ekki nema eðlilegt og sanngjarnt, að útskilizt, að í fyrra skilyrðinu væri fólgið gjörðarmennirnir taki á móti málssókn út
flest það, sem mönnum er hugarhaldið um af misferlum á flutningi með skipunum
að fá fram, og þess vegna vil jeg að það hjer á landi, en jeg fæ ekki betur sjeð
haldist, en hinu sje bægt burt, sem mjer en lögsókn út af póstferðunum eigi eðlihefur skilizt að ætti að vera til vara.
legast þar heima, sem báðir málsaðilar
í öðru lagi þá stendur í breyt.till. 1. eru, eða að minnsta kosti þar sem semjb. í enda greinarinnar: „en í sömu ferð andi erbúsettnr. Skyldi það koma fyrir,
frá Reykjavík komi það við á Flatey, Sauð- að sá sem heldur út ferðunum ljeti ferð
árkrók og Fáskrúðsfirði, og haldi þaðan falla niður eða gjörði önnur slík óvanatil Reykjavíkur um miðjan október".
leg afglöp, þávirðist mjer rjettast, aðlögÞessi orð leggjum við til að falli burt, sókn út af þvi sje þar háð, sem semjandeigi að eins af því, að jeg álíti það þarf- inn er.
laust að skipið komi við á Fáskrúðsfirði
Fyrst jeg stóð upp, kann jeg ekki við
og fari svo þaðan til Reykjavíkur, heldur að setjast svo niður aptur, að fara ekki
sjerstaklega af því, að það er stórkostleg- fáeinum orðum um eina breyt.till., sem
ur krókur, sem hefur í för með sjer mikla komið hefur við 13. gr. c. Það er um
tímatöf og aukning kostnaðar og vega- skáldlaun til sjera Matthíasar Jochumsonlengdar að þarflausu.
ar á þingskj. 517 og svo á þingskj. 522,
Um 3. liðinn í breyt.till. minni þarf sem gengur i sömu stefnu, en að eins
jeg ekki að tala; hann er bein afleiðing kallar það ekki skáldlaun. Það er ekki
af því, sem á undan er komið.
nýtt hjer á þinginu, að komið sje með tilÞá kem jeg að „matarskilyrðinu", sem lögur um skáldlaun. Arið 1879, þá var
jeg vil leyfa mjer að nefna svo, það hljóð- það borið npp af einum kgk. þm., sem
ar svo: „Milli hafna hjer á landi mega þá var þjóðkjörinn, og þó þá væru betri
farþegar á þilfari og hinu óæðra farþegja- ástæður landssjóðs, var það fellt. Þávar
rúmi hafa fæði með sjer, og farþegjar á sú stefna hjá þinginu, sem nú virðist vera
óæðra farþegjarúmi þurfa eigi að borga vikið frá sem væri hún orðin úrelt, að
annað fæði en það, sem þeir njóta". verja fje fyrst og fremst til þess, að styðja
Þenuan lið legg jeg til að fella úr, atvjnnuvegina; þá voru teknar upp fjár-
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veitingar til eflingar búnaði, til sjómeúnsku, Jeg held að það hefði verið betra, að
til póstmála, til samgangna, og það all- veita blöðnnnm heldnr dálitla npphæð til
riflegar eptir því sem þá stóð á. Þá á- þess að þau yrðn efnisríkari og efnisbetri
leit bæði eíri og neðri deild það vera en þau ern.
sjálfsagt, að hafaeinhvern afgang til þess
Þetta verður i síðasta sinn, sem jeg
að búa sig nndir þann tíma, þegar auka- tala á þingi, og jeg get-ekki neitað því,
tillagið frá Danmörku hyrfi, með því móti að jeg skil ekki, hvernig hinir ungu, frísku,
að hafa þá safnað íje sem komið gæti í tápmikln, íjörugu, góðu þingmenn hafa
þess stað, og svo jeg nefni töiur, þá var farið að því, að ætla sjer að við hafa þessþað takmarkið að efla viðlagasjóðinn svo, ar ríflegn fjárveitingar, og fyrst þeir vóru
að hann yrði 1 miljón króna. Því með búnir að tæma sjóðinn með öðrum tillögþví móti hefði árstekjnrnar ekki rýrnað, nm, þá hefði jeg getað búizt við, að þeir
þegar aukatillagið fellur bnrt.
Nú er hefðu haldið heldur sparlega á þegarkom
öldin sú, að stinga sem dýpst í árinni í til þeirra veitinga, sem kallaðar ern „bitlfjárveitingunum og hver þykist heztnr, ingar", en svo er ekki. Mjer finnst þeim
sem það gjðrir mesfc Jeg hef þó heyrt farast eins og ungum syni rikismanns;
að sá sje ekki beztnr ræðari, sem sting- þegar þeir vóru búnir að veita stóru úfcnr árinu dýpst. Nú er húið að veita hjer gjöldin, þá áttu þeir svo sem 20 kr. eptum bil npp það sem áætlað er í tekjnr ir í bnddunni, og hngsa nú: fyrst hitt sje
á íjárhagstímabilinu, og mnn þaðþó vera farið, þá sje bezt að eyða þeim líka; þegfullvel i lagt, og svo er þess að gæta, að ar þm. sjá, að lítið er eptir, hugsast þeim
aukafjáriög taka allt af nokknð til sín; að snara þessn litla út til Matthíasar
það mnn þvi sýna sig að þegar lýkur þá Jochnmsonar og Torfhildar Holm. Hefði
verðnr sjóðþurrð. Það hefur áðnr orðið ekki verið rjettara að spara þetta? Enda
sjóðþnrrð, og hvað gjörðiþingið þá? Það er það ekki þingsins að vera ritdómari.
lagði á nýja tolla, nýja skatta. En mjer En þegar er um það að ræða að veita
er spnrn: Er nú mikiðeptir af skattþoli einnm manni skáldlann, er fleiri ern til, þá
landsmanna? Jeg sje það ekki. Þeir hin- er það auðvitað, að hann verður að skara
ir ungu, friskn, fjörmiklu tápmenn, sem mikið fram úr. En jeg get ekki viðnrverið hafa þings og þjóðar hrytar á þessu kennt, að Matthíasi ólöstnðnm, að hann
þingi, þeir hafa ekki að eins hækkað að hafi neitt sjerstakt fram yfir hina 2, sem
mnn framlag tii búnaðarfjelaga, búnaðar- hjer er farið fram á að veita skáldlaun.
skóla, strandferða, gnfnbáta, og margs Annar þeirra, jeg þarf ekki að nefna hann,
fleira, sem jeg skaiekki lasta, heldur hafa menn munn skilja hvern jeg meina, er
þeir ankið kostnaðinn til póstferða svo lipurt og gott skáld og hefnr það fram
gifurlega, að hann er 29 þúsund Terónum yflr Matthías, að hann vandarallt sjerlega
hærri en hann var áður. Jeg veit vel, að vel, sem hann yrkir. En hvað því viðí öðrum löndnm er það áríðandi, að hafa víkur sem einnig er tilfært að fjárhagur
góðar og tíðar póstgöngnr, en þar er iíka Matthíasar sje mjög þröngur og hann sje
fjöldi af mjög áríðandi hrjefnm, sem geng- ómagamaðnr, þá kann það að vera, en
nr manna á mílli; en hjer eru mestn flntn- landssjóðnr er enginn fátækrasjóður og
ingarnir knnningjabrjef og frjettablöð. því verður ekki farið eptir því, heldur
Hverjir hafa svo sjerstaklega gott af þessu? verðleikum, og það yfirgnæfandi verðleikVér erum ekki fagurlistadómarar
Það eru blaðamennirnir, til þess að nm.
gjöra þeim hægra fyrir að koma blöðum hjer á þingi, engin skáldskapar AreopagSÍnnm sem fljótast víðsvegar um laud. os, heldur erum vjer þingmenn, sem fyrir
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hönd þjóðarinnar eigum að verja fjenu
með greind, hyggju og sparsemi, en ekki
útbýta því sem gjöfum til hinna og þessara.
Landshöfðingi-. H. 1. þm. ísf. (S. St.)
gat þess viðvíkjandi 2. breyt. till. á þingskjali 517, aðjeg hefði eigi eindregið lagt
á móti henni, er hún kom fyrst fram í
neðri deild. Jeg skal út af þessu taka
það fram, að þegar skilyrðin fyrir útborg.
un fjárveitingarinnar til strandferða vóru
til umr. í neðri deild, þá litu þau eigi eins
út og nú. Þá vóru þau eins löguð eða
áþekk eins og fyrra skilyrðið 1 a—h og
2—6, og vjek jeg því orðum mínum að
þeim, eu þá lágu fyrir ýmsar breyt.till.
og bjóst jeg eigi við, að sumar af þeim
yrðu samþykktar. Hvað snertir niðurlagið á a. 1. b. í tölulið 2 á þingskj. 517,
að póstskip fari nm miðjan október frá
Áusturlandinu til Reykjavíkur, þátók jeg
fram við eina umr. í neðri deild, að jeg
áliti þetta skilyrði mjög óaðgengilegt, og
að það gæti orðið til þess, að ómögulegt
væri að ná samningum um strandferðirnar. Þetta ákvæði var fellt úr, en er nú
sett inn aptur. H. flutningsm. breytingartill. á þingskj. 517 (S. St.) tók það fram,
að skilyrðin hefðu verið löguð eptir tillögum mínum, en það hefur að eins verið
gjört i einu atriði og það er í tölul. 6.
Viðvíkjandi þessum skilyrðum, sem komu
fram í neðri deildinni, gat jeg þess þegar,
að það gæti vel komið fyrir, að stjórnin
gæti eigi náð þannig löguðum samningi
um gufuskipsferðirnar hjer við land, þegar eigi mætti víkja frá einu einasta atriði i skilyrðunum. Jeg skal og geta þess,
að mjer þykir skrítið, að hafa tvenn skilyrði alveg jafnhliða, eins og þinginu væri
eigi ljóst, hvernig það vildi láta haga
strandferðum, og jeg verð að líta svo á, að
ef stjórnin getur fengið samning um annaðhvort „alternatívið", þá þurfi hún alls
ekki að reyna við hitt. En eins og jeg
hef tekið fram, þá eru mörg af þessum
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skilyrðum svo óaðgengileg, einkum þegar
fjárveitingin er ekki nema einar 21000
kr., að jeg er næsta vondaufur um, að
stjórninni geti tekizt að ná samningi um
hvort „alternatívið“ sem er, og þá er allt
útlit fyrir, eins og jeg hef áður bent á í
neðri deildinni, að ef þessi skilyrði verða
samþykkt, komizt engar strandferðir á
hjer við land næstu 2 ár. Þetta er það,
sem mjer þykir athugavert við þessar
breyt.till. í aðalefninu; en það er annað
atriði, sem mjer flnnst eigi síður athugavert,
og það er formið. Jeg skal taka það
fram, eins og h. þm. Borgf. (Gr. Th.) drap
á, að það er nýstárleg aðferð, að setja
heila ferðaáætlun eða heila reglugjörð inn
í fjárlögin, og það á alls eigi við. Fjárlögin eru eigi annað, og eiga eigi að vera
annað, en upptalning á þeim tekjum, sem
ætlazt er til að renni í Iandssjóðinn á
hlutaðeigandi fjárhagstímabili, og heimild
eða leyfl til að ákveðnum upphæðum sje
varið í því og því augnamiði. Framkvæmdarvaldinu er falið að verja þessum
upphæðum eptir því, sem fjárveitingarvaldið ætlast til. Jeg álít að þessi fleygur, ef hann kemst inn í fjárlagafrv., sje
slæmur galli á því og geti frá formlegri
hlið orðið til þess, að fjárlögin nái eigi
staðfestingu. En það er þó annað atriði,
sem er verra. Sum skilyrðin í tölulið 1.
eru eigi svo úr garði gjörð, að þau sjeu
skiljanleg eins og þau standa þar. Þannig segir i 1. tölulið síðari kafla, sem byrjar með „eða svo“: í b, að póstferðirnar
eigi að vera „sem mest samkvæmt áætlun
á þingskjali 461“, og í c, að þær skuli
vera „sem næst áætlun á þingskjali 462“.
Jeg hef aldrei fyr sjeð í lögum, að sje
vitnað til þingskjals, og þau þingskjöl,
sem hjer er átt við, eru að eins fylgiskjöl
með þingsályktun, sem aldrei hefur verið
samþykkt. Þessi skjöl eru því hvorki
„officiel“ skjöl nje „authentiskt“, og það er
á móti öllum reglum og eigi formlegt, að
þingið láti þetta frv. þannig frá sjer fara,
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og getur vel orðið til þess að konungur
eigi undirskrifl það. Það má að vísu nokkuð bæta úr þessu, með að samþykkja breyt.
till. á þingskj. 520. Ef þær allar verða
samþykktar, er þó eigi vonlaust um, að h.
þing fái það, sem það æskir eptir samkvæmt fyrri skilyrðunum. Jeg skal að
minnsta kosti gjðra mitt til að stjórnin
setji þessi skilyrði upp, þegar hún semur
um strandferðirnar. En ef skilyrðin verða
sett hjer inn í fjárlögin óbreytt, þá fer
liklegasvo, að annaðhvort neyðist stjórnin
til að neita staðfestingar á fjáriögunum sökum formleysis, eða engar strandferðir verða
hjer við land næstu tvö ár.
Hvað snertir hinar aðrar breyt.till.,
sem hjer liggja fyrir, þá flnn jeg mjer
eigi skylt að tala frekar um þær. Jeg
skal samt minnast á breyt.till. á þingskj.
518, sem fer fram á að 200 kr. af barnaskólastyrknum sje varíð til barnaskólaeptirlits á Suðurlandi. Jeg ímynda mjer, að
verði þetta samþykkt, þá sje það að eins
til að rýra barnaskólastyrkinn. Tii sliks
eptirlits hlyti að ganga margfalt meir, ef
það ætti að vera í nokkru lagi, og afleiðingin yrði sú, að þessar 200 kr. yrðu alls
eigi notaðar eða að barnaskólastyrkurínn
yrði færður niður um þessar 200 kr.
Breyt.till. á þingskj. 523 fer í sömu
átt sem 4. liður á þingskj. 520, og kemur
því í sama stað niður, hvor þessara breytinga er samþykkt. Hvort 3. tölul. stendur með þessari breyting eða fellur alveg
í burtu, gjörir hvorki til nje frá, því það
hefur ætíð viðgengizt hingað til, að minnsta
kosti á síðari árum, að farþegjar á 2. farþegjarúmi hafa mátt hafa fæði með sjer.
Mig furðará, að sjá breyt.till. á þingskjali 521; þar er farið fram á að íella
burtn tölur, sem hafa verið samþykktar í
báðum deildum, og jegheld, ef farið væri
að stríka þessa tölur út, þá mættu margar tölur í 13. gr. C. lika missa sig.
Lárus Halldórsson: Jeg ætlaði sjerstaklega að taka til máls út af breyt. till.
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á þingskj. 517, þótt jeg sje eigi flutningsmaður að þeim. Þær hafa suroar mætt
hörðum dómi bæði hjá h. þm. Borgf. (Gr.
Th) og h. Idsh., en jeg vil gjöra þá athugasemd við þennan harða dóm, að það
þýðir ekkert að kveða upp harða dóma,
ef eigi tekst að rökstyðja þá. Þeir tóku
fram, að það væri óvanalegt að setja svona
löng, föst og hörð skilvxði fyrir fjárveitingunni til strandferðanna, en jeg álít það
varði minnstu, hvað er vanalegt og hvað
óvanalegt, heldur er mest um vert, hvað
er heppilegt. Neðri deild álítur nú einmitt svona ströng skilyrði heppileg, og
það af eðlilegum orsökum. Aðalorsökin
er sú, að neðri deild sjer eigi ástæðu til
að fleygja þessu fje, þessum þúsundum, út
lengur alveg skilyrðislaust. Þar sem um
svo miklar fjárupphæðir er að ræða, þá er
eigi undarlegt, þótt veitingin sje bundin
einhverjum skilyrðum. Og það eru víða
í þessum fjárlögum sett skilyrði, svo frá
formlegri hlið er eigi fremur ástæða til
að kvarta yfir þessu skilyrði en hinum;
það skyldi þá vera af því, að þetta skilyrði kostaði meira pláss, kostaði meiri
prentun, en slikar ástæður verð jeg að
kaila hjegómiegar ástæður.
H. þm. Borgf. líkti þinginu við bryta;
já, ef það er bryti, þá er það eigi að eins
rjett, heldur einnig skylda af þinginu, að
binda fjárveitingu skilyrðum, sem eigi má
víkja frá í neinu.
í þessum skilyrðum, sem neðri deild
vill setja viðvíkjandi tillögum á straudferðum póstgufuskipanna, eru 2 alternativ,
sem hún lætur standa alveg jafnfætis;
mjer þótti því undarlegt að heyra h. þm.
Borgf. (Gr. Th.) koma með það, að skilyrðin a—g væri það sem flutningsmennirnir
mundu sjerstaklega leggja áherzlu á; hitt
mundi þeim vera ósárt um, því það stæði
að eins til vara. Jeg veit h. þingm. er
svo skarpskyggn, að hann skilur, hvað
„annaðhvort — eða“ þýðir, að það sem er
jþannig samtengt stendur alveg jafhhliða,
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þó að það standi eigi jafnhUða á pappírnum, þó að annað sje þar prentað ofar á
blaði og hitt neðar, og jeg vona að h.
flutningsm. haldi sjer að breyt.till. í heild
sinni og fari eigi að taka þessa brey.till.
h. þm. Borgf. (Gr. Th.) til nokkurra greina.
Þetta var nú ein af aðalbreytingartillögum þingmannsins, en hann hefur einnig
komið með breyttill. við'l a—g, þá að
októberferð frá Austurlandinu til íteykjavíkur falli burtu, þessa breyt.till. get jeg
alls eigi aðhyllzt; þessi ferð var sett hjer
inn jafnhliða því að önnur ferð — janúarferð til Áusturlandsins — var tekin út.
Meirting h. þm. Borgf. Gr. Th.) er auðsjáanlega sú, að láta aliar strandferðirnar
vera eins og þær hafa verið að undanförnu,
og ef þessi till. hans um októberferðina er
tekin til greina, þá verða sáralitlar breytingar á strandferðunum eptir þessum skilyrðum, að eins þær, að viðkomustöðum verður fjölgað lítið eitt. Jeg vil benda h. þm.
Borgf. (Gr. Th.) á, þótt hann hljóti að vita
það, þar sem hann er búsettur hjer á suðurlandi, að það er fjöldi af atvinnulitlum
eða atvinnulausum fátæklingum, sem á
hverju væri flytur til Austurlandsins, þeg-.
ar enginn afli er hjer syðra, og jeg vona
að h. þm. sjái, að nauðsyn ber til að þessir menn, sem fara austur í mai og júní,
geti íengið skipsferð aptur suður að haustinu, það eru þessir mannflutningar, sem
liggja til grundvallar fyrir að þessi októberferð hefur verið tekin upp.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) þótti matarskilyrðið ótilhlýðilegt; honum fannst þessi matur eigi bragðgóður; honum hefur sjálfsagt
fundizt gómsætari fæðan á skipum gufuskipafjelagsins danska. Það hefur komið
fram í ræðum andmælinga þessa máls, að
það væri allt of þýðingariítið til þess, að
gjöra það að skilyrði, að menn væru ekki
skyldaðir til að kaupa fæði á ferðum sínum kring um landið, að menn þyrfti eigi
að borga annað en það, sem menn nytu,
en jeg verð að álita hið gagnstæöa. Jeg
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áiít það þvert á móti mjög þýðingarmikið
spursmál, hvort við íslendingar eigum að
láta bjóða oss það, sem mjer vitanlega
engri siðaðri eða menntaðri þjóð í heimi
er boðið, að skylda menn — jeg vil segja
neyða menn til, — að borga það, sem þeir
aldrei haía keypt; jeg álít það þýðingarmikið spursmál, hvort þingið eigi að
„sanctionera“ þá aðferð, sem gengur út
á það, að „trekkja" menn þannig „upp“.
H. þm. Borgf. (Gr. Th.) áleit það ekki viðeigandi, að þingið væri að setja þetta skilyrði; þetta yrði einungis að vera komið
undir þeim samningi, er stjórnin gjörði við
þá eða þann, er tæki að sjer ferðirnar; en
hann verður að hafa það hugfast, að hjer
eins og i öllu öðru er stjórnin ekki annað en umboðsvald þjóðarinnar, en það er
landið eða landsmeun, sem hafa fullnaðarvald í þessu máli, og þingið hefur fullkomna heimild til að krefjast þeirra skilyrða, sem því líkar. Það er ekki af því,
að þingið beri vantraust til stjórnarinnar,
þó komið sje með þetta skilyrði, að hún
muni ekki vilja gjöra það bezta í þessu
atriði, heldur að eins til að sýna henni
vUja þjóðarinnar.
Út af þeim ummælum h. þm. ísf. (S.
St.), að þessi breyt.till. væri að nokkru leyti
8niðin eptir tíUögum hæstv. landsh., minntist landsh. á, að októberferöin frá austurlandi hefði að vísu verið felld úr samkvæmt tillögum sínum, en nú væri búið
að setja hana inn aptur. Það voru tvær
ferðir, sem hæstv- landsh. hafði sjerstaklega
á móti, janúarferðin og októberferðin, og
þingdeildin felldi sem sagt niður októberferðina samkvæmt bendingu hans; en þegar menn fóru betur að hugsa sig um, sáu
menn, að einmitt októberferðin að austan
hefur miklu meiri þýðingu fyrir landsmenn,
þó hún sje ef tíl vill óaðgengilegri fyrir
gufuskipafjelagið, sem mjer finnst bæði
hæstv. landsh. og ýmsir þingmenn, sjerstaklega íEd., berasvo mjög fyrir brjósti,
en nyer finnst ekki eiga svo mjög að ganga
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út frá þvi, hvað sje aðgengilegra eðaóaðíiengilégra fyrir gufuskipaíjelagið eða aðra
þá, er ætla &ð halda uppi þessum ferðum, heldur beri þinginu einkum að hafa
gagn þeirra fyrir augum, sem eiga að
nota ferðirnar, nfl. hagsmuni íslendinga
sjálfra. Jeg get ekki sjeð, hvernig menn
fara að halda þvi fram, að þetta sje yfir
hðfuð allsendis óaðgeugiiegt skilyrði, án
þess að benda á nokknrt eitt einstakt atriði, sem sýni það, að skilyrðin sjeu óaðgengileg. Það klingir ávallt hjá andmælendúm þessarar tillögu, að svona löguð
skilyrði sjeu ómöguleg, og hæstv. landsh.
sagði, að hann væri sannfærður um, að
ómögulegt væri að fá samning um strandferðirnar, ef þær væru bundnar þessum
skilyrðum, sem í engu einstöku atriði mætti
víkja til, og jafnvel að stjórnin mundi
ekki sjá sjer fært, að ráða hans hátign
konunginum til að skrifa undir fjárlögin,
ef í þeim væru þessi skilyrði fyrir fjárveitingunni til gufuskipafjelagsins. Jeg
verð að játa það, að ef jeg ekki hefði
heyrt það með minum eigin eyrum, eins
og þingmenn allir heyrðu talað af hæstv.
landsh., þá hefði jeg álitið slik ummæli
ómöguleg frá frá nokkrum þm., hvað þá
heldur frá fulltrúa stjórnarinuar.
Það sem hæstv. landsh. hefur sjerstaklega
þótt óheppilegt viðþessi skilyrði, er, að gjört
er ráð fyrir, að tilhðgun strandferðanna
geti verið með tvennu móti, og hann hefur jafnvel látið sjer um munn fara, að
það geti orðið því til tálmunar, að konungur skrifi undir fjárlögin, þegar tekin
væru fram 2 skilyrði fyrir því, að útborgun tillagsins mætti eiga sjer stað. (Landsh.:
Ranghermt). Jeg skal játa, að þetta var
sjérstaklega með tilliti til .þess, að í síðara alternatívinu er vitnað í þingskjal
461 og 462, en hann sagði þó yfir höfuð
að það væri mjög óheppilegt, að tvö „alternativ“ væru sett fram, og það sýndi, að
hjer væri engin föst stefna hjá þinginu,
Alþ.t. A 1891.
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og jafnvel ekki hægt að segja, hvað þingið sjálft vildi í þessu máli, en jeg verð
að álíta, að þetta lýsi engu stefnuleysi hjá
þinginu og að ekkert sje á móti því, þó
þannig sje ákveðin tvö skilyrði; það er
einmitt gjört til þess, að stjórnin hafi
tvennt um að velja, en sje ekki við neitt
bundin, og ef stjórnin álítur eigi liðina
a—g heppilega fyrir landið, þá getur
hún aðhyllzt a—c.
Jeg vil spyrja þá þingmenn, sem halda
því fram, að vjer getum átt á hættu að
verða alveg án strandferða, ef þessi skilyrði verða sett, hvað það er sjerstaklega, sem er svo óaðgengilegt, t. a. m. í
síðari till.? Hvað er það, sem gjörir þessar 3 ferðir ómögulegar? Er það óaðgengilegt fyrir nokkra skipaútgjörðarmenn, þó
að farið sje fram á þetta, þar sem gufuskipafjelagið danska fór þessar sömu ferðir
kring um landið fyrir sömu fjárupphæð
9000 kr. árin 1888 og 1889? Og einmitt
á þessum ferðum sínum hefur það grætt
tiltölulega mest. Það sem ætti að gjöra
þetta óaðgengilegra, yrði þá að vera það,
að því er gjört að skyldu, að fara 6 ferðir austan og norðan um laud frá Reykjavík til Borðeyrar, og 6 ferðir frá Reykjavík til ísafjarðar, en ef maðar íhugar það,
að hjer fyrir þinginu hefur Iegið tilboð
frá manni, um að taka að sjer ferðirnar
anstan og norðan lands fyrir 10,000 kr.,
— þó að hann reyndar eigi hafi tiitekið
að fara lengra en á Skagafjörð, þá má
ganga út frá því sjálfsögðu, að hann mundi
fara lengra, ef krafizt yrði, — þá get jeg
ekki annað sjeð, en að sje þetta möguiegt
fyrir þennan einstakling, þennan íslenzka
borgara, að þá sje það alveg eins mögulegt fyrir hið ríka danska gufuskipafjelag.
En að því er snertir ferðirnar frá Rvík
til ísafjarðar, þá fór hið danska gufuskipafjelag 3 ferðir þar á milli árin 1888
og 1889, og þó að því væri nú lagt á
herðar, að fara einni ferðinni fleiri en þá,
42 (11. des.).
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þá sý'nist mjer það sva sem engin frágangssök; mjer . finnst ekki ástæða til að
þjóð óg þing fari með þetta gufuskipafjelag ejns og hvítvoðung, en það finnstmjer
vera gjört, ef það væri álitín frágangssök fyrir það, að skreppa einu sinni frá
Eyík til ísafj. fram yfir þær ferðir, sem
það fór 1888 og 1889. Orðið ómögulegt
í þessn sambandi sýnistmjer ver&ómögulegt orð; að ekkert gufuskipafjelag geti
gengið að svona löguðum samningi, það
er það, sem mjer finnst ómögulega geta
átt hjer við að segja; það ern ómöguleg
ummæli hjer í þingsalnum, að það sje ómögulegt, að vegna þessa skilyrðis verði
nokkrar strandferðjr næsta ár.
Hæstv. landsh. gat þess, hvað formið
snertir á þessari tillögu, að sjer þætti það
óyiðknnnanlegt, að hafa svona löng skilyrði fyrir fjárveitingunni í sjálfum fjáriögunum, sem ekki eigi að vera annað
en upptalning þeirra fjárupphæða, sem
þingið veiti, og sem. .stjórnin á að verja
samkvæmt því sem sjeð verður að þiugið
hafi ætlazt til. En á hverju verður þetta
betur sjeð en einmitt á því, að þingið
setur, einhver bein skilyrði fyrir fjárveitíngum og tiltaki í þeim hvernig
þeim skuli verja?
En hvað lengdina
snertir, þá er auðsætt, að úr því að
skiiyrði eru sett í fjárlög, og í þessum
fjárlögum eru þau niörg, þá virðist erfitt
að ákveða nákvæm takmörk fyrir lengd
þeirra, og mjer virðist þar eins mega setja
löng eins og stutt skilyrði, og munurinn
á þessu skilyrði og öðrum i þessum sömu
fjárlögum er ekki annar en sá, að þetta
skilyrði er fáeinum línum lengra, kostar
nokkuð meiri prentun og pappír. En
hvar eru takmörkin fyrir því, hváð löng
skilyrðin mega vera, til þess að það megi
setja þau inn i fjárlögin? Jeg skal játa
það, að jeg er enginn Iögfræðingur, — sízt
eins góðtyr lögfræðingur og hæstv. landsh.,
sem al^unnur.er að því að vera góður
iagamaður, enda verð jeg að segja að
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geti hans hátign konungurinn ekki skrifað undir þessi fjárlög^þó íþeim sje vituað i 2 þingskjöl i skilyrðunum fyrir strandferðatillaginu, að þá eigi jeg eptir að læra
það, og sjálfsagt ýmislegt anpað, sem
hæstv. landsh. álitur ómögulegt fyrir hans
hátign konunginn.
Hæstv. landsh. sagði, að þessi þingskjöl væru engin „officiel" skjöl og hefðu
aldrei verið samþykkt af þinginuj enjeg
yerð að svara þvi þ&r tii, að þegar þingið samþykkir tilvitnun til þessara þingskjala, án nokkurra breytinga á þeim,
þá samþykkir það eo ipso þingskjölin sjálf.
— Ætli hæsty. landsh. hefði tíeidpr yiijað
setja þessar ferðaáætianir inn í fjárlögin
í heilu líki? Þá held jeg nú að bæði
honum og mörgum öðrum þm. hefði farið
að þykja skilyrðið nokkqð langt.
Jeg skal svo ekki orðlengja meira upi
þetta mál, með því það og tíefur yerið
rætt svo ýtarlega áður ‘hjer í þingsálnum.
En áður en jeg sezt niður, verð jeg áð
taka það fram, að jegskil ekki, hvaý það
er í þessu máli, sem veldur því, að h.
þm. geta gjört það að svo mikiu kappsmáii, án þess að benda á eitt einasta atriði, sem er ómögulegt í þessum skilyrðum fyrir strandferðatíííaginu. Jégv get
ekki skilið, hvað getur, stuðjaðt tíl Jþeas,
að þetta er gjört að syona míklu t kappsmáli, nema ef véra skyldi það,, að þessi
Norðmaðnr, Otto Wattíne, sem þó er.jflíslenzkur borgari, eigi hjer hlut, að tnáli,
og að menn af þessari ástæðu vílji viróa
boð hans að. vettugi. Það yar tekíð fram
í þessy tílboði herra Ó. Wáthne, seín jeg
hygg að sje alvég rjett, (að með því /að
hafa strandferðirnar sameinaðar við ferðirnar milli íslands og útíandá, eða 'að
sömu skipin færu bæði mijli landa Óg
kring um landið, gætu ferðirnar alcírei
komið að fullkomnum motum, því méð því
getur skipið ekki komið við nema að eins
á einstöku stöðum, og þannig verði ýihsir staðir sviptir þeim ^æginátim, sem
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strandferðir hafa í fór með sjer, og þeir
mérin, er þar búa, sviptir' allri „communication“, sem þeir ekki gætu án 'verið, og sem þeir eiga ijett og héiínting
á áð njóta.
Það var þétta saíria sém
vakti fyrir fjárlaganefndinni, ' og þess
vegna viidi hún upphafiégá skilja i suridrir íerðirnar milli útlaridáog strandferðirnar. Hennifannst það hreinn og beinn
óþarfi, að leggja mikið fje til þeirra ferða
sem ern á milli útlanda og sem gjöra langt
um meira en borga sijg, en það ern strondferðirnar, sem eiga þeim mun erfiðara nppdráttar og því trieirí nppbót þurfa, eins
óg það er samgönguleysið innanlands, sem
öjeröt’aklega parf að bæta og kippa í annpðboffen 'veríð hiefur. Þaðerþétta, séih
fcesrí síðarí tílhfigun á strandferðrinum 'fer
ffám á’ og jeg Vona því áð þirigið lofi
hérini áð ’staiida. Jég treystí því og voná,
að í fyrsta sinni sém ffamboð kemur nm
Jétta'efoi frá alinnlenduiri marini, gjöri
þingið sig ekki sekt i því, að standa þar
éiriá Óg Þrándur i Götu, standa í dyrunurii ori segja: „Gufuskipafjelagið danska
riÖfum vjer haft og viljriiri hafa, oss þykÍri vænt riin þrið, én íriéd þig viljnm við
ékkert háfá“. —' Jég treystí þvi seito sagt,
að þingið gangi ekki alveg fram hjá þessu
tílboðt, héldúr lófl þessu „alternátivi“
aÓ standa.
Sje stjórnin á sama máli
ög h. Ed. hefrir vénð' í þessu, þá nær
það ekki lengra, og hún tekur þá auðvitáð íyrra „alternatívið“, sem er sniðið eptir ferðnm gnfuskipafjelagsins yfirstandandi
ár; og þá er auðsætt, að jafnvel frá því
sjónarmiði er þetta „alternativ“ óskaðlegt
— Og að síðustu skal jeg taka fram, að
ef 0. Wathne treystír sjer til að halda
uppi alinnlendum strandferðum, þá er undarlegt, ef gufuskipafjelagið danska getnr
það ekki eíririig.
Pátt Briem: Mestar umræður hjer á
þingi í dag hafa orðið 'um skilyrðin fyrir
útborgun peninga ' tíl gufoskipaferðanna,
^li 't«j'
,
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og það jafnvel komið fram, að vegna þeirra
mrindu engar stfándferðir vérða riæsta fjáfhagstímabll, og áð vegna formsins, mriridi
konngur jáfnvel ekki' staðfesta' ÍQárlögiri.
Einkum hefor þéssri verið bárið við gagnvárt
forminu á öðrum liðnum. Jég'fyrír mift^eytí
get ekki Sjéð neitt á' mióti foríriínu; hjéf
á þingi hafa áðrir véríð sett skilýi&Í

við ýmsar útborganir, ög þó að ’þéftá'
skilyrði sje hóti léngra, en fyrri ákifyrði,*
þá sýnist injer það ekki óáðgengilegt fyrir það. Þar sem er að ræða um seiörii
tðluliðina á, b og c, þá þykir mjer uridatíegt að 'ménn skuli hafa á taótiþéinri
Það er þóekki anriað, en að með því eru
opnaðir tveii* vegir, og ef ekki gengrir
með þennan, þá er hinn fyrir. Hjerer
fárið fram á, eins og varð ofan á við
umr. í Nd., að veita 9000 kr. tíl sti-andferða frá útlöndum óg frá Eeykjavík vestur á ísafjörð, og þetta getrir þó ætíð
fengizt, að jeg imynda mjér, hvað svó
sem verður um hitt, eri svo eru þar að auki
veittar 12000 kr. til straridferða kringum
landið, sem er' mikiðnauðsynlegt að fá,
tíl þess &ð bæta við hinar ferðirnar, seta
eiga að fást fyrir 9000 kr. Eins' ér 'tfl
ætlazt í þessum seinni liðum, sVo áð stjórnínni ’eru að éins 'veittir' fleiri vegir tíl áð
fara eptir, og jeg 'gét eigi trúað þvi, áð
eigi fáist .ferðir fyrir 'fcl þús., ^ þús., eða
94-12 þús. Það er ariðvitað ekki liðlega
orðað i seinni liðnum, en meiningin iáf,
að hafa þar sömu meiningu með fjárvéitírigu
til strandferðanna, eiris óg gekk'firairi við
2. umr. í Nd. Seinni liðurinri er heldur
eigi heppilegur, þar sem taiðað er við
þingskjal, en þótt miðað sje við þirigskjál,
þá er það skjal prentað í alþingistíðindnnum. Jeg sje því ekki að þessi tilvisun
sje nein frágangssök; það er eins og á sjer
stað í öðrum tilfellum, að vísað er í annað, t a. m. lög. Alþingistíðindin eru bók,
sem gefin er út á landsins kostnað, og aðgengileg fyrir alla, og því er ekki erfitt
'
'
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að finna þingskjalið. Viðvíkjandi efni til- að þeim 200 kr., sem til þess gengju,
lögunnar, held jeg að það hafi vaxið mót- mundi í sannleika engu ver varið en
mælendunum of í augum, af því að þeir hverjum öðrum 200 kr., sem til skólanna
hafa ekki skoðað það nógu vandlega. Hjer eru lagðar. Vjer vitum, að eigi er samer ekki miklu bætt við það, sem áður ræmi milli skýrslnanna frá skólunum; að
hefur verið, engu skipi þarf við að bæta, vísu veit jeg, að stiptsyfirvöldin rannsaka
að eins er komustöðunum nokkuð fjölgað, þær svo vel, sem þeim er auðið, og reyna
og þó að októberferðinni austan um land að miða styrkveitingarnar til skólanna við
til Reykjavikur sje haldið, þá er þess að þær, en það er ómögulegt fyrir þau, sem
gæta, að janúarferðinni hefur verið sleppt. ekki eiga kost á að sjá skólana með eigin
Þar sem þetta er að eins heimild, þá augum, að koma þar fullum jöfnuði á;
finnst mjer að h. þra., sem komið hafa með öðru máli yrði að gegna, ef þau gætu haft
breyt.till. við þetta á þingskj. 520, ættu að umsjónarmanninn sjer til ráðaneytis. Jeg
taka hana aptur, því að þessi stafliður hef stungið upp á því, að eptirlitið með
getur þó ekki skaðað. Að öðru leyti skal skólunum væri að eins á Suðurlandi, af
jeg ekki fjölyrða um þetta, því að jeg því að þar eru skólar svo þjettir á nokkru
býst við, að umræðurnar verði nægilega svæði, að hægt er að koma þessu eptirliti
langar.
við án mjög mikils kostnaðar. Mjer heyrðForseti óskaði, að þingmenn takmörk- ist hæstv. landsh. i sjálfu sjer ekki hafa
nðu sem mest ræður sínar, þar sem tím- á móti eptirlitinu, en að hann áliti að
inn væri svo naumur.
ekki mundi hægt að koma þvi við fyrir
Jens Pálsson: Jeg leyfi mjer að fara svo lítið fje, og að það yrði því í raun
fám orðum um breyt.till. þá, sem hjer er og veru ekki til annars en til að rýra
frá mjer: þá tillögu, að varið sje allt að tillagið til barnaskólanna. En jeg er ekki
200 kr. á ári til eptirlits með barnaskól- á sama máli; jeg held, að fyrir 200 kr.
um á Suðurlandi. Jeg bar svipaða breyt.- megi hafa töluvert eptirlit, að minnsta
tillögu fram í h. Nd. og íærði þar ástæð- kosti i einni sýslu, og að þeim 200 kr.
ur fyrir henni, og var hún þar samþykkt; sje vel varið.
en af því að jeg hef ekki átt kost á að
Mjer er þetta mikið áhugamál, því að
færa þær fyrir h. Ed., skal jeg leyfa mjer jeg er sannfærður um, að eptirlitið hefur
að gjöra það stuttlega nú. Það er kunn- ákaflega mikla þýðing fyrir menntamálið,
ugt, hvern áhuga þjóðin hefur á alþýðu- og að það mundi verða notadrýgra en sú
menntuninni, en eitt aðalskilyrði fyrir að „slöid“-kennsla við einn einstakan, afhenni þoki drjúgum fram, er, að barna- skekktan skóla, sem nú er verið að innskólarnir og sveitakennsla komist í sem leiða.
bezt lag. Eitt mikilvægt skilyrði fyrir
Landshöfiingi: Jeg ætla að eins að
því, að barnaskólar komist í gott lag, er koma með litla leiðrjettingu við ræðu h.
aptur það, að eptirlit sje haft með þeim þm. S.-Múl. (L. H.). Hann sagði, að bæði
af mönnum, sem hafa vit á skólamálum jeg og aðrir fleiri hefðu talað um, að óog áhuga á þeim. Jeg veit að víða er mögulegt væri að uppfylla skilyrði þau,
margt ófullkomið, sem að skólunum lýtur. sem sett væru fyrir strandferðunum; þetta
Ef slíkur maður ferðaðist því um milli er ekki rjett; það er sjálfsagt hægt með
skólanna, þó ekki væri nema einu sinni nógu mörgum skipum og nógu miklu fje,
á ári, og gæfi þeim bendingar um ýmis- að fara allar þær póstferðir, sem uefndar
legt, sem betur mætti fara, þá er jeg viss eru í breytingartillögunum, en jeg hef
um, að það gæti komið að miklu liði, og leinungis sagt, að ekki mundi vera þægt
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að ná samningum, er uppfylltu skilyrðin,
þegar að eins væri í boði 21,000 kr.
Jim A. Hjaltattn: H. þm. ísf. (S. St.)
var mjög anut um fyrsta tölul. í breyt.till.
sínum, eins líka var von, því að jeg játa
það, að ábyrgð á skipum er mjög áríðandi.
En jeg hefði ðskað, að málið hefði verið
betur undirbúið, og jeg efast ekki um, að
ef þeir ísflrðingarnir hefðu leitað viðar
fyrir sjer með að fá menn í ábyrgðarfjelagið, þá hefði málið mætt góðum undirtektum. En jeg veit ekki hvað vel það
átti við, er h. þm. (S. St.) talaði um jafnrjetti milli landbúuaðarins og sjávarútvegsins, því að jeg held, h. þm. (S. St.) verði
þó að játa, að aðalframleiðslumagn landsins er framleiðsla af landbúnaðinum, og
ef h. þm. (S. St.) hefur lesið rækilega
sögu síðustu alda, þá mun hann hafa.sjeð,
að allt annað en stórgagn hafl verið að
sjávarútvegnum, Sjer ekki h. þm. (8. St.)
og, að ef um jafnrjetti ætti að ræða, þá
ættu Eyfirðingar, sem lengi hafa haldið
uppi skipaábyrgð, eigi síður en ísfirðingar
að fá styrk handa sínu fjelagi eða heiðurslaun.
Að þvi er 4. tölul. snertir, sýnist injér
h. þm. (S, St.) taka það sárt, að prestur
eða prestar fengju styrk; jeg skil þó ekki í
því, að hann sje orðinn prestahatari. Öðru
máli var að gegna fyrir h. þm. (S. St.),
þegar um skáldalann var að ræða. Við
vitum, að þm. (S. St.) er sjálfur skáld, og
höfum heyrt þess dýrðlegt dæmi hjer á
þessu þingi, og ef jeg þekkti ekki h. þm(S. St.) eins vel og jeg gjöri, og ef jeg
væri ekki eins hjartanlega sannfærður og
jeg er um, að hann sje óeígingjarn maður,
þá hefði jeg haldið að hann væri að búa
í haginn fyrir sig sem skáld. Að öðru
ieyti hafa tvö skáld gagn af þessari fjárveiting Ed., því að hinn presturinn er
skáld líka. Auk þess veit jeg ekki til,
að nein bæn hafi komið frá prestinum á
Akureyri um skáldlaun, en hitt veit jeg,
að á hjeraðsfundi Eyfirðinga kom bæn
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fram frá honum um sams konar styrk og
Ed. vill veita honum.
En það sem
mjer einkum hefur gengið til að hafa
á móti skáldlaununum, er, að mjer finnst
við með því að veita þau komast út á
hálan veg, því að ef einu skáldinu eru veitt
þau, þá er ómögulegt að komast hjá að
veita fleirum þau, þar á meðal þeim skáldum, sem jeg hef ieyft mjer að bera upp.
Bæði þau skáld hafa að áliti manna verið
tálin standa jafnfætis þessu skáldi. Og
þegar um söng er að ræða, þá eru optar
sungin kvæði eptir annað þeirra skálda,
sem jeg hef borið fram. Hitt skáldið hefur auk þess, sem það hefur orkt bæði gott
og margt, ritað mikið í óbundnu máli, og
lagt gjörva hönd á marga hluti. Jeg sje
því ekki hvernig vjer getum staðið oss
við að veita einu skáldinu skáldlaun, án
þess að veita hinum það líka, enda hafa
beinlinis komið bænir frá þeim til þingsins
um þau. Þau hafa sjálfsagt ímyndað sjer,
að nú væri runnin upp gullöld fyrir íslenzku skáldin.
Jeg vona, að ef breyt.till. á þingskj.
517 verður samþykkt, að þá verði viðaukatillaga min þáð líka, eða að þær
fari að öðrum kosti allar í sömu gröfiná.
Qrímur Thomsen: Jeg skal að eins
minnast á það í ræðu h. þm. S.-Múl. (L. H.), að
hann lagði áherzlu á, að hann vildi
halda póstskipsferðinni frá Austfjörðum til
Reykjavíkur í októbermánuði; færði hann
þá ástæðu fyrir því, að það væri sú ferð,
er kaupamenn af Súðurlandi, sem farið
hefðu austur til að leita sjer atvinnu, notuðu til heimferðar. En við þetta er það
aðgætandi, að einnig er gjört ráð fyrir,
að skip fari frá Austfjörðum seint 1 september til Réykjavíkur og komi á leiðinni
við fyrir innan Oarðsskaga, ef veður leyfir,
en ráðgjört er, að hin ferðin sje um miðjan október; það mun því á litlu standa
fyrir hávaðann af kaupaíólki, þó að það
fari með septembérferðinni, þegar ekkj
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ippnai. meirn &. tímanum, og þó að þ. þm. Benid. Rristjáfcisson,
(L. H.) talaði um, að fleiri farnjar gf fóljo, Benidikt ^y^iifcssoo,
bpfðu flutzt aflstn^, þá ejr ekki sagt, að Gyímur Thomsen,
ávallt færi jfcifnmargir og nú, og ekki svo Gunnar Halldórsson,
fyæfct, yið, að eþki komist allir til haka Jón Þórarinssop,
njeð ^eptpmherferðinni, að fyrir þá sök J. Jónassen,
$e nauðsyifclegfc að halda októberferð- Júlíns Havsteen,
L. E. Sveinþjörnsson,
ATKV.&R.: Epfcir skriflegri ðsk 12 ðlafur Pálsson,
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Friðrik Stefánsson,
Indriði Einarsson,
Jens Pálsson,
Jón A Hjaltalín,
Jón Jónsson þm. N.M.,
Jón Jónsson þm. N.Þ.,
Lárns Halidórsson,
Óiafnr Briem,
Ólafnr Ólafeson,

fla^fngreindra þm. var samþykkt að haett^ Þójarinn Böðvarsson. Páll Briem,
Páll Ólafeson,
p^ræðunnm. f>á var geqgjð til atkvæða.
Sighvatur Árnasou,
RreyttiU. við 10. gr C. 4. g. (517) var
Sigurður Gunnarsson,
s$mþ. mpð 22 :13 atkv., að vjðhöfðu nafnak^Ui apfcir ó®k 15 þnt, Qg sögðn
Sigurður Jensson, ;
$þúli Tjioroddsen,
jjá:
nei:
Ökúli Þorvarðarson,
Sfcgurður Stefánsson, porleifur Jónsson,
Sveinn Eiríksson,
Renid. Krisfjáfcisson. Árni Jónsson,
Syeiuæpu,
Árni Thorsteinpson,
Þorl. Guðmnndsson,
Þorvarðúr Kjerulf.
Qrímur Thomsen,
Arnljótur Ólafsson,
Gunnar Halldórsson, E. Th. Jónassen,
Breyt.till. 3. við 12. gr. C. (52Ó) felld
jndriði Einarsson,
Friðrik ^tefánsson,
með 21: 4 atkv.
jeiis Pálsson,
Jón A. Hjaltalín,
BreyttUl. 4. við 12. gr. C. (520) felld
Jpn Jófcfcsson þm.N.M., Júlíus Havsteen,
með 19 : 10 atkv.
Jón Jónsson þm. N.Þ., L. E. Sveinbjörnsson,
BreyttiU. yið 12. gr. C. a. 3. (523) samþ.
jóg Þórarinssqu,
Ólafur Briem,
með 22 : ll atþv.
''
Ólafnr
Pálsson,
j. Jónas&en,
Breyttíll. við 12. gr. C. 6. felld með
22 : 13 atkv.j að viðhöfðu nafnakalli sökL$roa HaUdórsson, Páll Briem,
(Jlafur Ólafssou,
Skúli Þorvarðarson. um óljósrar atkvspðagr., og sogðu
Páll Ólafsson,
net:
Sfcghvffctur Árnaupn,
Þoyleifur Jónsson,
Signrðnr Stefánsson,
' '
Árni Thorsteinsson, Árni Jónsson,
^igurðqr Qupn^rsson,
Arnljótnr Ólafsson, Benidikt Sveinsson,
Signrður Jensson,
^kúli Thðrpddsen,
Benid. Kristjánsson, Gnnnar Halfdórsson,
índríði Éinarsson,
Sveánn Eiríkgson,
E. Th. Jónassen,
Í?$yarinu Böóvarsfcfcpn,
Jens
Páisson,
Friðrik Stefánsson,
Þorlákur Guðmundsson,
Grímur Thomsen,
Jón A. Hjaltalín,
pprvarðnr Ejeruif.
Jón Jónpson þm.N.M.,
Jónas Jónassen,
Jón Jónsson þm.'
Rreyttill. við 12. gr. C. a. 1. (520) fplld Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson, Jón Þórarinsson,
jpe,ð £2 : 8 atkv.
Lárus Halldórssón,
Rreyttill. við 12. gt. C. b. (520) felld Ólafur Pálsson,
QfcPjð £2 : 13 atkv. að viðhöfðp nafiiakalli SigurðurGunnarsson, Ólafur Briem,
fcjpjtír óglöggrar atkvæðagr., óg sögðu
Þórarinn Böðvarsson. Ólafuy Ölafeson,
PállHriem,
já:
nei:
Páll Ólafeson,
SígUrð.fcix Stefánason, Þorleáfur Jónsson,
fci JpQ88<m,
Arnljótnr Ólafeson,
Sighvatur Árnason,
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nei:
Skúli Thoroddsen,
Skúli Þorvarðarson,
Sveinn Eiríksson,
Þorl. Guðmundsson,
Þorvarður Kjerúlf.
Breyt.till. við 12. gr. C. a. (517) samþ.
með 23 :12 atkv., að viðhöfðu nafnakalli
eptir ósk sömu 15 þm. sem áður, og
sögðu
já:
nei:
Sigurður Stefánsson, Árni Thorsteinsson,
Þorleifur Jónsson, Arnljótur Ólafsson,
Árni Jónsson,
E. Th. Jónassen,
Benid. Kristjánsson, Friðrik Stefánsson,
Benidikt Sveinsson, Grímur Thomsen,
Gunnar Halldórsson, Jón Á. Hjaltalín,
Indriði Einarsson,
Jónas Jónassen,
Jens Pálsson,
Júlíus Havsteen,
Jón Jónsson, þm. N.M. L. E. Sveinbjörnsson,
Jón Jónsson, þm.N.Þ. Ólafur Pálsson,
Jón Þórarinnsson,
Skúli Þorvarðarson,
Lárus Halldórsson, Þórarinn Böðyarsson.
Ólafur Briem,
Ólafur Ólafsson,
Páll Briem,
Páll Ólafsson,
Sighvatur Árnason,
SigurðurGunnarsson,
Sigurður Jensson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Firíksson,
Þorl. Guðmundsson,
Þorvarður Kjerúlf.
Breyt.till. við 12. gr. C. b.—f. (517)
samþ. með 18 : 17 atkv., að viðhöfðu nafnakallí eptir ósk sömu 15 þm. sem áður, og
sögðu
já:
nei:
Sigurður Stefánsson, Þorleifur Jónsson,
Benid. Kristjánsson, Árni Jónsson,
Benidikt Sveinsson, Árni Thorsteinsson,
Grímur Thomsen,
Arnljótur Ólafsson,
Gunnar Halldórsson, E. Th. Jónassen,
Indriði Einarsaon,
Friðrik Stefánsson,
Jens Pálsson,
J. A. Hjaltalín,
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já:
nei:
Jón Jónsson, N.M. Jón Jónsson, þm. N-Þ.
Jón Þórarinnsson, Júlíus Havsteen,
L. E. Sveinbjörnsson,
Jónas Jónassen,
Lárus Halldórsson, Ólafur Briem,
Ólafur Pálsson,
Ólafur Ólafsson,
Sighvatur Árnason, Páll Briem,
SigurðurGunnarsson, Páll Ólafsson,
Sigurður Jensson,
Skúli Þorvarðarson,
Skúli Thoroddsen,
Þórarinn Böðvarsson,
Sveinn Eiriksson,
Þorl. Guðmundsson.
Þorvarður Kjerúlf.
Breyt.till. við 13. gr. A. b. 5. (517)
samþ. með 24 : 11 atkv., að viðhöfðu nafnakalli eptir ósk sömu 15 þm., og sögðu
já:
nei:
Sigurður Stefánsson, Þorleifur Jónsson,
Árni Jónsson,
Arnljótur Ólafsson,
Árni Thorsteinsson, Benid. Kristjánsson,
Benidikt Sveinsson, E. Th. Jónassen,
Grímur Thomsen,
Friðrik Stefánsson,
Gunnar Halldórsson, Jón A. Hjaltalín,
Indriði Einarsson,
Jónas Jónassen,
Jens Pálsson,
Júlíus Havsteen,
Jón Jónsson, þm.N.M.Sighvatur Árnaspn,
Jón Jónsson, þm.N.Þ. Skúli Þorvarðarson,
Jón Þórarinsson,
Þórarinn Böðvarsson.
L. E. Sveinbjörnsson,
Lárus Halldórsson,
Ólafur Briem,
Ólafur Ólafsson,
Ólafur Pálsson,
Páll Briem,
Páll Ólafsson,
SigurðurGur.narsson,
Sigurður Jensson,
Skúli Thoroddsen,
Sveinn Eiríksson,
Þorl. Guðmundsson,
Þorvarður Kjerúlf.
Breyt.till. við 13. gr. B. VI. b. 1. (518)
felld með 26 : 8 atkv.
1. breyt.till. við 13 .gr. C. 17 (521) felld
með 22 : 9 atkv.
2. breyt.till. við 13. gr. C. 20 (520) felld
með 18 : 17 atkv.
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Breyt.till. við 13. gr. C. (517) felldmeð
19 : 16 atkv., að viðhöfðu nafnakalli eptir
ósk sömu 15 þm. sem áður, og sögðu
já:
nei:
Sigurður Stefánsson, Þorleifur Jónsson,
Arnljótur Ólafsson, Árni Jónsson,
Benid. Kristjánsson, Árni Thorsteinsson,
Benidikt Sveinsson, E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson, Grrímur Thomsen,
Gunnar Halldórsson,
Indriði Einarsson,
Jón A. Hjaltalín,
Jens Pálsson,
Jón Jónsson, þm.N.M. Jón Jónsson, þm.N.Þ.
Júlíus Havsteen,
Jón Þórarinsson,
L. E. Sveinbjörnsson,
Jónas Jónassen,
Lárus Halldórsson,
Ólafur Briem,
Ólafur Ólafsson,
Ólafur Pálsson,
Sighvatur Árnason, Páll Briern,
SigurðnrGunnarsson, Páll Olafsson,
Skúli Thoroddsen, Sigurður Jensson,
Sveinn Eiríksson.
Skúli Þorvarðarson,
Þórarinn Böðvarsson,
Þorl. Guðmundsson,
Þorvarður Kjerúlf.
Breyt.till. við 13. gr. C. (522) samþ. með
19 :10 atkv.
1. viðaukatill. við 13. gr. C. (519) felld
með 27 : 1 atkv., að viðhöfðu nafnakalli
eptir ósk sömu 15 þm., og sögðu
já:
nei:
Jón A. Hjaltalín.
Sigurður Stefáusson,
Þorleifur Jóusson,
Árni Jónsson,
Árni Thorsteinsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benid. Kristjánsson,
Benidikt Sveinsson,
E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson,
Grímur Thomsen,
Gunnar Halldórsson,
Indriði Einarsson,
Jens Pálsson,
Jón Jónsson, þm.N.M.
Jón Jónsson, þm.N.Þ.
Jón Þórarinsson,
Jónas Jónassen,
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nei\
L. E. Sveinbjörnsson,
Ólafur Briem,
Ólafur Ólafsson,
Ólafur Pálsson,
Páll Briem,
Páll Ólafsson,
Sighvatur Árnason,
Sigurður Jensson,
Skúli Thoroddsen,
Skúli Þorvarðarson.
Þessir greiddu eigi atkv., af ástæðum,
er þingið tók gildar:
Lárus Ilalldórsson, Þórarinn Böðvarsson,
SigurðurGunnarsson, Þorl. Guðmundsson,
Sveinn Eiríksson,
Þorvarður Kjerúlf.
Júlíus Havsteen var eigi viðstaddur.
2. viðaukatill. við 13. gr. C. (519) felid
með 25 : 2 atkv., að viðhöfðu nafnakalli
eptir ósk sörau 15 þm., og sögðu
nei-.
já:
Jón A. Hjaltalín,
Þorleifur Jónsson,
Júlíus Havsteen.
Árni Jónsson,
Árni Thorsteinsson,
Arnljótur Ólafsson,
Benid. Kristjánsson,
Benidikt Sveinsson,
E. Th. Jónassen,
Friðrik Stefánsson,
Grímur Thomsen,
Gunnar Halldórsson,
Indriði Einarsson,
Jens Pálsson,
Jón Jónsson, þm. N.M.
Jón Þórariusson,
Jónas Jónassen,
L. E. Sveinbjörnsson,
Ólafur Briem,
Ólafur Ólafsson,
Ólafur Pálsson,
Páll Briem,
Páll Ólafsson,
Sighvatur Árnason,
Sigurður Jensson,
Skúli Thoroddsen,
Skúli Þorvarðarson.
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Þessir greiddu eigi atkv., aí ástæðum,
er þingið tók gildar:
Signrðnr Stefánsson, Sveinn Eiríksson,
Jðn Jónsson, þn:.N.Þ. Þórarinn Böðvarsson,
Lárns Halldóreson, Þorl. Guðmundsson,
SignrðnrGnnnarsson. Þorvarður Kjerúlf.
Frv. með áorðnum breytingnm var síðan samþykkt með 33:1 atkv. og eptir það
afgreitt til landshöfðingja sein lög frá ábþinffi.
Frv. til laffa um afn&m opins brjefs
86.sept.1860 (C. 520, 523, 524); einnmr.
Jidíus Havsteen-. Jeg skal með sem
fæstnm orðnm gjöra grein fyrir breyttíll.
minni á þingskj. 510. Hún miðar til þess,
að færa frv. í samt lag, eptir því sem
það var samþykkt í Ed., og gengur frv.
það ekki út á annað, en nema úr gildi
þetta opna brjef 26. sept. 1860, þannig
að vjer hefðnm nú sama ástand, eins og
var hjer á landi frá 1855 og til 1860,
þá er þetta opna brjef var útgefið. Þegar mál þetta kom fyrst frá efri deild til
neðri deildar, gjörði hún viðanka við það,
sem jeg get alls ekki fellt mig við, enda
var hann felldnr bnrtu, þegar málið kom
aptnr tfl eíri deildar. Svo setti neðri
dtíld aptnr þennan viðanka inn, eins og
sjést á þingskjali 505; hefnr hann eflaust
verið sprottinn af einhverjnm bindindistilflnningnm, enda virðist nafn þess manns,
sem mest barðist fyrir honuro, benda til
þess. Jeg verð nú að segja, að nrjer finnst
alls ekki eiga við að setja bindindisreglnr í lög, sem alþingi samþykkir, og þessi
stefna hefnr heldnr ekki gjört neitt gagn
að því ér mjer er kunnugt. Jeg skal
taka til dætnis lögin nm vinsöln, þar sem
mönnum er bannað að kaupa minna en
3 pela í einu, sem menn skyldu halda að
mnhdi fremnr verða tilþess að efladrykkjnskap héldnr en bindindi. Jeg er að vi&u
ekki svo kunnugurá Ehglandi, sem margir aðrir h. þm., en jeg veit þó, að þrátt
'
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fyrir hina ströngn helgi hvildardaganna
þar, er drykkjuskapnrinn víst engu minni
en lyer, heldur meiri. Jeg hygg því, að
það væri ekki til mikiila bóta, þótt þessi
viðauki frv. hjeldist. Jeg vil spyrja: Er
þessi viðanki nauðsyulegur helginnar vegna?
Þaö get jeg ekki sjeð. Þegar á annað
borð er búið að gefa mönnnm frelsi í
öðrnm greinnm, t. d. leyfi til að vinna eptir miðaptan á helgidögnm, þá er einnig
eðlilegt og samkvæmt, að gefa frelsi i
þessu. En sú eiginlega og verulega ástæða fyrir viðaukanum á víst að vera
sú, að það geti leitt til slarks og óregln,
einknm á veitingahúsum íkaupstöðum, ef
vínsala er leyfð á helgikvöldnm, en sú ástæða finnst mjer ekki fnllnægjandi, þvi
að lögreglnnni ber að skerast í leikinn, ef
míkill skarkali er gjörður og óregla, hvórt
heldur á strætnm úti eða á veitingastöðum. Beyndar veit jeg, að lögreglustjórar
eiga opt erfitt með að stilla tíl friðar, en
þeir geta þá kvatt menn sjer til fylgis.
Jeg skal svo ekki fjðlyrða frekar nm þetta,
en vona að breyt.till. min verði samþykkt,
og jeg skal lýsa því yfir, að jeg vil heldnr að frv. sje fellt algjörlega og málefnið
látið bíða næsta þings, en að það sje samþykkt í því formi, sem Nd. viU.
Indriði Einarsson: Jeg vil fyrst leyfa
mjer að vekja athygli h. þm. á breyttill.
á þingskj. 513, sem fer fram á að fella
burtu orðið „og“, er mest hneykslaði menn
við nmræðnrnar í Nd.- síðast. Þá vil jeg
minnast lítíð eitt á breyt.till. h. 1. kgk.
þm. (Júl. H.) á þingskj. 510, sem leggnt
tíl að fella burtn síðari málsgrein frv.:
„Þó skal og bannað að selja áfenga drykki,
hvort heldnr á veitingastöðnm eða í verzlunarbfiðsm, frá miðaptni til miðnættis á
helgum dögum". H. 1. kgk. þm. (Júl. H.)
ságði í ræðn sinni, að hann vildi innleiða
ástandið, sem var hjer á landi frá þvi
helgidagalöggjöfin 31. marz 1855 var gefin út, og þangað til þetta opna brjef 26.
48 (14. dés.).
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sept 1860 kom, en þetta ástand gátu
landsmenn einmitt ekki þolað og kvörtuðu undan þvi. Hann minntist einnig á,
að það ætti ekki við að setja biudindisreglur í lög, en jeg er ekki samdóma
honurn í þvi, þetta er ekki að eins veaja
í öðrum löndum, lieldur eru beiulinis gefin út regluleg bindindislög. í Ameríku
hafa t. d. mörg ríki iagt með iögum algjöri bann á innflutning, tilbúning og sölu
áfengra drykkja og í Englandi hafa komið fram sterkar hreyfingar í þá átt, að
innleiða lög um, að hver sveit geti bannað tilbúning áfengra drykkja og vínfangasölu, og þar hafa margir merkir menn
verið þvi hlynntir, þar á meðal Gladstone
sjálfur, sem er komiun á þessa skoðun
síðari ár æfí sinnar. Jeg held, að það
sje því ekkert óviðurkvæniiiegt eða neitt
iagahneyksli, þótt vjer viljum iáta banna
vínveitingar á helgum dögum. Hjer er
heldur ekki farið fram á að innieiða neitt
nýtt, því að þetta er gamalt bann, sem
vjer viljum ekki afnema, af þvi að vjer
erum sannfærðir um, að það miði til að
auka reglusemi og hóf i nautn áfengra
drykkja, þar sem hitt yrði vafalaust til
að auka drykkjuskap til muna, ef það
yrði felit burtu og vinsala á sunnudögum
þar með leyfð. Jeg get ekki trúað því,
að nokkur þingmaður vilji styðja að því,
er eflir drykkjuskap og óreglu, eins og
sjerhver, sem hefur opia augun, getur
sjeð, ef þessum viðauka um vínsölubann
á heigum dögum verður sleppt aptan af
frv. Þareð tíminn leyfir ekki iang&r umræður í þessu máli, skal jeg að eins láta
mjer nægja, að iýsa því yíir, að verði
breyt.till. h. 1. kgk. þm. (JúL H.) samþykkt, mun jeg greiða atkv. móti frv., en
annars með því.
Júlíus Havsteen:
Það eru að eins
tvær stuttar athugasemdir, sem jeg vil
leyfa mjer að gjöra við ræðu h. þm. Vestm.
(Indr. E.). Hann talaði nm, að ástaudið
fyrir 1860 hefði verið svo illt, hvað drykkju-
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skap snerti, að landsmenn hefðu ekki getað þolað það. Jeg held, að hann sje
þessu ekki vel kunnugur, eða að minnsta
kosti ekki kunnugri en jeg, sem er eldri
maður en hann, og man þó ekki eptir, að
ástandið væri þá neitt ískyggilegt. (Indriði
Einarsson: Það komu bænarskrár úr ýmsum sýslum um að herða á heigidagalöggjöfínni 1855 í þessu efni). í öðru lagi
skal jeg geta þess, að jeg hef ekki átt
við bíndindislög, eða lög um bindindi út
af fyrir sig, sem mjer annars þykir iítið
til koma, en jeg vil ekki láta setja þessa
bindindisfleyga inn í lög, sem ekki eiga
neitt skylt við bindindi.
Þórarinn Böðvarsson: Eins og menn
vita, lagði stjórnin fyrir alþingi frv., sem
fór fram á allmikla breytingu á helgidagalöggjöfinni 1855, en það var fellt í
Nd., og svo hefur þetta frv. komið fram.
Mjer þykir sannariega illa farið, ef endiriun á þessu verður sá, að klippt sje af
heigideginum frá miðaptni, og þá leyft
að æija vínföng. Auðvitað þyrfti helgidagalöggjöfin frá 1855 umbóta við, og
vona jeg að þingmenn beri giptu tii að
koma henni í betra horf síðar meir. Það
sem mjer einkum þykir að heigidagaiöggjöfinni, er það, hvað hún er óákveðin og óljós.
Jeg væri ekki á móti
því, að helgin væri stytt, ef þá væri
strangt helgihald meiri hluta helgidagsins,
eða ströng ákvæði um það. Mjer finnst
þetta frv. um að stytta helgidaginn mjög
óheppilegt í sambandi við þá helgidagalöggjöf sem nú er, og vil láta þau lög,
sem nú gilda, haldast óbreytt, þar eð engin bót er ráðin á þeim með afnámi þessa
opna brjefs 26. sept. 1860. Jeg viidi því
helzt, að þetta væri látið bíða til næsta
þings, svo að menn geti þangað til hugsað sig um, hveraig hentast væri að laga
helgidagalöggjöf vora yfir höfuð. Það sem
mjer þykir helzt athugavert í því að samþykkja þetta frv., er það, að samkvæmt
lögunum nú er varla nokkur hluti sunnu-
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dagsins helgur haldinn að öllum jafnaði,
enda þótt lögin íyrirskipi, að hann sknli
allur helgur haldinn. Jeg væri því fús á
að samþykkja lög í þá átt að herða á
eptirlitinu um helgihald sunnudagsins, því
að á þvi væri meiri þörf, heldur en að
skerða helgi hans enn meir, með því að
klippa svona aptan af honum, eins og
þetta frv. fer fram á, því að það getur
aldrei orðið til bóta, heldur þvert á móti
til þess, að jafnvel fyrri hluti dagsins
verði einnig skoðaður sem rúmhelgur dagur, en svo langt hefur það þó aldrei gengið hingað til. Jeger ekki mótfallinn þvi,
að leyft sje með lögum að brúka síðari
hluta helgidagsins til vinnu, þegar þörf
ber til, en jeg vil alls ekki láta lögheimila vínsölu, og þess vegna gef jeg írv.
ekki atkvæði mitt, ef breyttill. 1. kgk.
þm. (Júl. H.) á þingskj. 510 verður samþykkt
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A'i'KV.GR.: Breyttill. 510 felld með
19:12 atkv.; breyttill. 513 samþ. með
23 atkv. Frv. þannig breytt fellt með
með 16:14 atkv.

Þá var frestað fundi til kl. 33/4.
Að þeim fresti liðnum var aptur skotið á fundi. Skýrði forseti þá frá störfum þingsins og úrslitum málanna.
Að því búnu stóð lawish'ófSingi upp,
og mælti, að með því, að hinn lögboðni
þingtími væri liðinn og enn fremur tími
sá, er hann hefði lengt þingtímann um að
þar til fenginni heimild, þá lýsti hann
þvi yfir, að alþingi væri slitið
Stóð þá upp 2. þm. Eyf., Ben. Sveinsson, og mælti: „Lengi lifi konungur vor,
Christian hinn níundi“, og tóku allir þm.
undir það í einn hljóði.
Þá var gengið af þingi.

